
Protokoll januari 1912 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2 januari 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Burman, Edström, Gustafsson, Hartzell, Ljungberg 

och Sandström äfvensom stadsingenjören och stadsbyggmästaren. 

 

§ 1. 

Valdes till ordförande för löpande år bankdirektören A.Ljungberg med 7 röster af 8 afgifna 

och till vice ordförande förste landtmätaren H.K.Brändström med 6 af 8 afgifna röster. 

 

§ 2. 

Bestämdes vid härefter företagen fördelning af ledamöter och suppleanter å de båda 

nämnderna att förutom hr Ljungberg ledamöterna Burman, Edström, Isakson och Sandström 

skulle tillhöra ekonominämnden med herrar Bucht, A.Nilsson och Nordin som suppleanter att 

inkallas i nu nämnd ordning samt att den tekniska nämnden skulle förutom hr Brändström 

utgöras af ledamöterna Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell med herrar Stanzén, 

Svensén och J.A.Nilsson som suppleanter med tjänstgöringsskyldighet i nu nämnd ordning. 

 

§ 3. 

Bestämdes till ordinarie sammanträdesdagar under året för ekonominämnden den sista 

tisdagen och för den tekniska nämnden den första tisdagen i hvarje månad. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Sundberg och Gardell samt fröken Björkman 

och fru Sundström. Fattigvårdstillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Föredrogos och justerades protokollen för styrelsens sammanträden den 1 och 20 sistl. 

december. 

 

§ 2. 

Att verkställa inventering å fattiggården valdes herrar Rignell och Gullberg. 

 

§ 3. 

Att under innevarande år granska till fattigvårdsstyrelsen ingifna räkningar valdes herrar 

Rignell och Gullberg. 

 

§ 4. 

Bifölls en af Brita Holmvall gjord ansökan om att få en half famn ved. 

 

§ 5. 

Hos styrelsen hade sömmerskan Emma Utterström genom fröken Björkman gjort en 

förfrågan, huruvida och på hvilka villkor hon kunde få inackordera sin fader Isak Olof 

Enström på fattiggården, enär hans vårdande i hemmet hindrade henne från att genom arbete 

försörja sig och beslöt styrelsen att uppdraga åt fröken Björkman och herr Gullberg att till 

nästa sammanträde inkomma med utredning och förslag i ärendet. 

 

§ 6. 

Kristina Westerlund hade anhållit om förhöjning i det till henne utgående hyresbidraget från 

10 till 14 kronor per månad, samt att hon måtte få en half famn ved. 

Veden beviljades, hvaremot frågan om förhöjning af hyresbidraget bordlades i afvakten på 

närmare utredning, hvilken skulle verkställas af herr Sundberg, som hade att därefter 

inkomma med förslag i ärendet. 

 

§ 7. 

Sedan på sätt protokollet för den 1 december 1911, § 13, utvisar, Brita Fägnell gjort 

framställning om 10 kronors hyresbidrag per månad och en half famn ved, hade ärendet 

bordlagts i afvakten på närmare utredning. 

Sådan utredning hade nu verkställts och gifvit vid handen, att änkan Fägnell icke hade att 

påräkna någon hjälp af sin son, lokreparatören K.V.Fägnell, hvilken själf hade stor familj att 

försörja. Med anledning häraf beslöt styrelsen bevilja änkan Fägnell det begärda 

hyresbidraget att utgå tillsvidare äfvensom en half famn ved. 

 

§ 8. 

Beslöts antaga C.A.L.Tornéus i Skellefteå till fosterfader för hustru Lovisa Lindfors´ 

vanartige son Edvin mot en ersättning af 10 kr. per månad, hvarjämte gossen skulle före 

afresan förses med nödig utrustning i klädesväg. 

 

§ 9. 

C.A.Hall Eklund hade begärt 15 kronor i hyresbidrag och beslöt styrelsen bevilja 10 kronor. 

 



§ 10. 

Med anledning af en af målaren J.O.Holm gjord framställning att komma i åtnjutande af 

hyresbidrag beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att till nästa sammanträde utreda, 

huruvida Holm hade fog för sin begäran, samt däröfver afgifva rapport. 

 

§ 11. 

Beviljades N.P.Nilsson – Stråka en half famn ved med villkor att hans själf afhämtade den, 

hvarvid dock högst hälften åt gången finge till honom utlämnas. 

 

§ 12. 

Beviljade styrelsen Lovisa Lindfors ett hyresbidrag för januari månad af 9 kronor. 

 

§ 13. 

F.L.Berglunds begäran om en half famn ved bordlades till nästa sammanträde och skulle 

tillsyningsmannen under tiden närmare utreda Berglunds behof häraf. 

 

§ 14. 

J.Sehlstedt beviljades en matanvisning å 4 kronor för januari. 

 

§ 15. 

Med hänsyn därtill, att Mattias Söderlund icke begagnat sig af den honom för sistl. december 

månad beviljade matanvisningen å 5 kronor, beslöt styrelsen, att det till honom utgående 

understöd skulle sänkas till 20 kr. per månad. 

 

§ 16. 

Enär upplysts, att arbetaren Arvid Stenbergs hustru lede af dubbelsidig lunginflammation 

samt att mannen vore utan arbete, beslöts på hemställan af diakonissan, att familjen genom 

hennes försorg skulle beredas nödigt understöd in natura samt att barnen på grund af familjens 

trångboddhet skulle under moderns sjukdom intagas å fattiggården. 

 

§ 17. 

Beslöt styrelsen lämna Alma Wallström, som numera är bosatt i Byske Sn, ett kontant 

understöd af 25 kronor per månad. 

 

§ 18. 

Efter därom gjord framställning beviljades F.A.Hedqvist förhöjning i arvodet för vård och 

underhåll af fosterflickan Anna Karolina Lindqvist från 60 till 80 kronor per år. 

 

§ 19. 

Antogs ett af Johan och Jenny Ivarzon i Morjärv gjordt erbjudande att taga flickebarnet Svea 

Hellqvist såsom fosterbarn emot en årlig ersättning af 90 kronor i ett för allt. 

 

§ 20. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Johan Ragnar Lindeberg måst intagas å fattiggården 

och beslöt med anledning häraf uppdraga åt sekreteraren att hos vederbörande kommun 

utsöka kostnaden för hans vård och underhåll. 



 

§ 21. 

Anmälde tillsyningsmannen, att bageriarbetaren Anders Gotthard Hedlund måst intagas å 

fattiggården och beslöts med anledning häraf uppdraga åt sekreteraren att hos vederbörande 

kommun utsöka kostnaden för hans vård och underhåll. 

 

§ 22. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 15 dec. 1911, hvarigenom 

Luleå stads fattigvårdsstyrelse förpliktats utgifva 28 kronor för Sigrid Elisabet Petterssons 

vård å Norrköpings barnbördshus, föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§ 23. 

Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 15 dec. 1911, 

hvarigenom Öfver Luleå sockens fattigvårdsstyrelse förpliktats att utgifva ersättning för 

Maria Petrovia Nilssons vård och underhåll å fattiggården härstädes under två månader 

räknadt f.o.m. dem 2 oktober 1911 med kr. 1:25 per dag, och beslöt styrelsen att genom herr 

Rignell och sin sekreterare efterhöra, huruvida Öfver Luleå sockens fattigvårdsstyrelse kunde 

finnas villig att för den tid, som ej af afsåges i ofvanberörda utslag, och intill dess den Nilsson 

härstädes meddelande fattigvård komme att upphöra, betala en krona per dag, i hvilket fall 

vidare talan i målet ej skulle föras. 

 

§ 24. 

Föredrogos Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 15 dec. 1911, 

hvarigenom styrelsen förpliktats ersätta Stockholms stad kostnaden för Karl Aug.Lundbergs 

vård å hufvudstadens allmänna försörjningsinrättning med en krona 50 öre per dag från och 

med den 1 november 1911 tilldess han kunde varda utskrifven eller försörjningsskyldigheten 

af styrelsen omedelbart öfvertoges. 

Styrelsen beslöt uppdraga åt sin sekreteraren att öfverklaga utslaget på den grund, att den 

utdömda dagsersättningen ansågs för hög. Därjämte beslöts, att Lundberg skulle genom 

vederbörandes försorg hemsändas. 

 

§ 25. 

Handlingarna rörande af styrelsen den 1 april 1911 anhängiggjord talan mot Torps kommun 

angående ersättning för vård och underhåll af Emma Kristina Söderberg hade remitterats för 

påminnelsers afgifvande och beslöt styrelsen vidhålla krafvet så mycket mer som den 

verkställda undersökningen gifvit vid handen, att Söderberg redan år 1906 åtnjutit 

fattigunderstöd från Torp. 

 

§ 26. 

Af särskilda komiterade upprättadt förslag till tider för styrelsens ordinarie sammanträden 

under innevarande år godkändes och uppdrogs åt tillsyningsmannen att låta trycka en tablå 

häröfver i erforderligt antal exemplar för att utdelas till styrelsens ledamöter och sekreteraren 

samt för att anslås å styrelsens sessionsrum, fattiggården och drätselkontoret. 

 

§ 27. 

På härom af svenska fattigvårdsförbundet gjord framställning beslöt styrelsen instämma i den 

resolution rörande tvångsinternering af alkoholister, som fattades vid fattigvårdsmötet för 

Västra Sverige i Göteborg. 



 

§ 28. 

Rapport öfver arbetsförmedlingens verksamhet under december månad 1911 lades till 

handlingarna. 

§ 29. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under december månad lades till handlingarna. 

 

§ 30. 

Listan öfver utdelade extra bidrag under december månad upplästes och godkändes. 

 

§ 31. 

På förslag af herr Rignell beslöts uppdraga åt ordföranden och sekreteraren att hos 

Stockholms stads fattigvårdsnämnd utsöka ersättning för utackordering af N.J.Öqvists barn. 

 

§ 32. 

Beslöt styrelsen att till nedanstående personer kontanta bidrag skulle utgå till följande belopp: 

Brita Andersson  1:67 

O.Bodell   15:- (inneboende hos annan person) 

Henrika Berggren  5:- 

Erica Bergström  10:- (boende å annan ort) 

Julia Danielsson  10:- (innebor hos annan person) 

Anna Espling  2:33 

Fredrika Håkansson  10:- (att utgå till annan person) 

Maria Holmqvist  15:- (boende å annan ort) 

Karolina Hallman  15:- (innebor hos annan person) 

Amanda Jansson  3:- (att utgå till annan person) 

J.A.Källström  10:- (att utgå till annan person) 

Fredrika Lundberg  8:- (innebor hos annan person) 

Lovisa Lundström  8:- (boende å annan ort) 

Emma Lehtinen  15:- (hel försörjning) 

Isak Löfdahl   10:- (innebor hos annan person) 

Elin Olsson   2:- 

O.F.Sandberg  10:- (boende å annan ort) 

Maria Törnlund  8:- (innebor hos annan person) 

Albertina Westin  8:- (boende å annan ort) 

J.A.Wangler   2:- 

Emma Öhlund  10:- (boende å annan ort) 

 

§ 33. 

Bestämdes beloppen af bidragen under denna månad enligt månadslistan och slutade denna på 

en summa af 1.832:09 kronor, däri inberäknade mat- och mjölkanvisningar. 

Den beslutade utdelningen af ved för månaden uppgick till 26½ famnar. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

Gustav Rignell” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 3 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman och Wahlgren äfvensom stadsbyggmästaren 

och stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Till nämndens ordförande under innevarande år utsågs borgmästaren A.E.Fagerlin med 3 

röster af 4 afgifna. 

 

§ 2. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 6/12 1911. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 8 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Thorslund, Wahlgren, Hellström, Nordström, Ljungberg, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Segerstedt, Lindquist, Åhrström, Hellsten, 

Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Larsson, Lindgren, Flodmark och 

Hansson, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Burman, Carlgren, Montell och 

Fröken Svensson, af hvilka Herr Carlgren anmält sig på grund af sjukdom hindrad att bevista 

sammanträdet, Herr Burman var frånvarande utan anmäldt laga förfall samt de öfriga ej 

kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Lindquist och Hellsten att jämte Ordföranden torsdagen den 11 innevarande 

januari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med tillkännagifvande att vid allmän rådstuga den 

15 december 1911 till stadsfullmäktige för en tid af fyra år, räknade från och med den 1 

januari 1912, efter de 15 ledamöter, som vid årets slut skolat afgå, valts följande personer, 

nämligen: rektorn Harald Wallin, handlanden Wilh.Thurfjell, redaktören Hjalmar Larsson, 

lektorn Per Segerstedt, konsistorienotarien Albert Carlgren, bankvaktmästaren Carl Lindgren, 

tillsyningsmannen Erik Hartzell, kommissionären Algot Lind, skolföreståndarinnan Anna 

Svensson, pastoratsadjunkten Johan Hansson, handlanden P.Th.Aurén, lokomotivföraren Nils 

Falk, snickaren B.A.Hellsten, bankkassören Hugo Flodmark och förste landtmätaren 

H.K.Brändström. 

 

§ 3. 

Vid företaget val af Stadsfullmäktiges Ordförande för innevarande år utsågs härtill Herr 

Segerstedt med 19 röster; 1 röst tillföll Herr Ljungberg och 4 blanka röstsedlar aflämnades. 

 

§ 4. 

Utsågs Herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice Ordförande för året med 19 röster; 1 röst 

tillföll Herr Hellström och 4 blanka röstsedlar afgåfvos. 

 

§ 5. 

Vid företaget val af ledamöter för innevarande år i Stadsfullmäktiges beredningsnämnd och 

sedan bestämdt blifvit, att af Drätselkammarens medlemmar utom Herr Ljungberg, som i 

egenskap af Stadsfullmäktiges vice Ordförande vore själfskrifven, endast en skulle tillhöra 

beredningsnämnden valdes till ledamöter i nämnden: 

bland Drätselkammarens medlemmar Herr Burman med 14 röster samt bland öfriga 

Stadsfullmäktiges ledamöter Herr Thurfjell, Nordström och Carlgren med 22 röster hvardera, 

Herr Wallin med 20 röster, Herr Falk med 16 röster och Herr Westerberg med 13 röster. 

 

§ 6. 

Efter föredragning af en från Herr Montell inkommen afsägelse af uppdraget att vara ledamot 

af Stadsfullmäktige beslöto Stadsfullmäktige att godkänna afsägelsen. 

 

§ 7. 

Som numera hvarje kommun, som prenumerar å ett exemplar af Post- och Inrikes Tidningar, 

eger att erhålla tidningen utan annan afgift än postbefordringsafgiften, beslöto 



Stadsfullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att från och med innevarande år 

tills vidare prenumerera på ett exemplar af nämnda tidning. 

 

§ 8. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Herr Carlgrens motion rörande åtgärders vidtagande för inrättande af en kommunal 

arbetsanstalt; 

2:o) Herr Carlgrens motion rörande inskränkning och humanisering af detaljförsäljning af 

spritdrycker. 

 

§ 9. 

Till Folkskolestyrelsen remitterades en framställning från småskolelärarinnan Ellen Wingård 

om rätt till uppbärande af full lön under tjänstledighet. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Melcher Lindquist, 

B.A.Hellsten.” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 9 januari 1912. 

 

Närvarande: Hrr Wadstein, Burström, Linder, Bennet, Nordberg och t.f. hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Sedan samtliga närvarande ordinarie ledamöter äfvensom hr Burman af olika skäl anhållit att 

icke ifrågakomma till ordförandeposten, hvartill val nu skulle förrättas, beslöt 

Hamndirektionen att uppskjuta föreskrifvet val till nästa sammanträde. 

 

§ 2. 

Till ordförande för sammanträdet utsågs därefter herr Wadstein. 

 

§ 3. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 12 december 1911. 

 

§ 4. 

En från konsul W.Thilo i Narvik såsom representant för L.Possehl & Co, Lübeck ingifven 

framställning om restitution med 25% å under 1911 års seglation för firmans ångare till 

hamnkontoret erlagda hamnafgifter enligt bifogad tablå remitterades till t.f. hamnmästaren för 

utredning och yttrande. 

 

§ 5. 

Sedan t.f. hamnmästaren med öfverlämnande af ångaren ’Balders’ dagbok för år 1911 

hemställt att Hamndirektionen ville till uppmuntran med anledning af ångarens ovanligt goda 

extra insegling för nämnda år tilldela befälhafvaren och besättningen å ångaren en 

gratifikation, beslöt Hamndirektionen att lämna ledamoten hr Linder i uppdrag att genomgå 

dagboken samt att återremittera frågan om gratifikations tilldelande till personalen till t.f. 

hamnmästaren för ytterligare utredning och utförligare motivering. 

 

§ 6. 

Fattigvårdsstyrelsen hade hos Hamndirektionen gjort framställning att ett belopp af 300 Kr. 

måtte af hamnmedel ställas till styrelsens förfogande att under år 1912 tilldelas Lina Haller, 

änka efter kaptenen Haller på ångfärjan. 

Sedan antecknats att Stadsfullmäktige den 15 juni 1911 för sistlidet år bifallit en liknande 

framställning, beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan om 

bemyndigande för Hamndirektionen att årligen, så länge Fattigvårdsstyrelsen  anser henne 

däraf vara i behof, få af hamnmedel ställa ett belopp af högst 300 kr. till styrelsens förfogande 

att på föreslaget sätt tilldelas änkefru Haller. 

 

§ 7. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges beslut vid sammanträde den 19/12 1911 med anledning af 

Hamndirektionens framställning rörande flyttning af befintligt spår å södra hamnplanen och 

förlängning af detsamma till kvarteret Beckasin; och beslöt Hamndirektionen att hos 

Distriktsförvaltningen göra framställning dels om tillstånd att få vidtaga beslutade spårändring 

och att arbetet måtte utföras genom Statens Järnvägars försorg på hamnens bekostnad dels att 

räls med tillbehör måtte få för nämnda ändamål från Statens Järnvägar inköpas. 

 

§ 8. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges beslut den 9 december 1911 angående bidrag af hamnmedel dels 

till aflönande af stadsingeniören och stadsbyggmästaren dels till genom Drätselkammarens 



försorg utfärda rensningsarbeten i Lulsundskanalen, hvarvid antecknades att Stadsfullmäktige 

bestämt ifrågavarande ersättning till en fjärdedel af stadsingeniörens och en åttondel af 

stadsbyggmästarens aflöning årligen utgörande med nu utgående löner 1375 resp. 500 kronor. 

 

§ 9. 

Beslöts att stadsingeniören och stadsbyggmästaren skulle kallas till Hamndirektionens 

sammanträden vid behandling af frågor berörande deras tjänsteområden. 

 

§ 10. 

Statens Järnvägar hade genom baningeniören i Luleå gjort förfrågan, huruvida en ifrågasatt 

tillbyggnad för tre spår af bron över Svartholmssundet finge utföras under de villkor, som 

fastställdes för den under år 1900 företagna tillbyggnaden enligt Stadsfullmäktiges beslut den 

20 okt. 1899. 

Vid föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att öfversända framställningen till 

Stadsfullmäktige med tillkännagifvande att från hamnens sida hinder ej synes möta under 

villkor att vattenöppningens bredd och djup icke minskas. 

 

§ 11. 

Aflämnade t.f. hamnmästaren redovisning för december, slutredovisning för år 1911 samt 

ångbåtskommissionärernas redovisning för samma år. 

 

§ 12. 

Beslöts att för sekreterarens behof inköpa ett fackskåp för kartregistrering. 

 

§ 13. 

Uppdrogs till tf hamnmästaren att infordra anbud å körning af å kvarteret Beckasin befintligt 

upplag af sten till norra hamnen för användning vid reparation af norra kajen. 

Vidare beslöts uppdraga pröfningen af anbuden till ledamoten herr Wadstein och tf 

hamnmästaren. 

 

§ 14. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

 

  Som ofvan 

   In fidem  

   K.H.Santesson 

Justeradt den 17/1 1912. 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid extra sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 11 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Lindqvist, Gardell samt fröken Björkman 

och fru Sundström. 

 

§ 1. 

Sedan på sätt protokollet för den 2 dennes, § 5, utvisar, frågan om Isak Olof Enströms 

inackordering å fattiggården bordlagts i afvakten på utredning och förslag, som skulle af 

särskildt utsedde komiterade uppgöras, meddelade nu desse, att de för sin del ansåge, att 

styrelsen kunde intaga Enström emot en ersättning per dag af 65 öre. Detta blef äfven 

styrelsens beslut. 

 

§ 2. 

På förslag af herr Gullberg beslöts inköpa en hushållsvåg samt 9 större och 3 mindre 

brödkorgar för fattiggårdens räkning. 

 

§ 3. 

Till ordföranden hade ingått anmälan, att en 14-årig gosse, Johan Konstantin Makkonen, som 

öfvergifvits af sin moder,  hvilken enligt uppgift vistades i Åbyn, uppehölle sig härstädes utan 

arbete och möjlighet att försörja sig. 

Med anledning häraf beslöt styrelsen, att han skulle på lämpligt sätt omhändertagas samt 

uppdrog åt tillsyningsmannen att söka få honom utackorderad för ett pris per år ej 

öfverstigande 150 kronor samt utreda frågan om hans hemortsrätt. 

 

§ 4. 

Hos styrelsen hade af Stadsfullmäktige särskildt utsedde komiterade för afgifvande af yttrande 

och förslag med anledning af herr Lindqvists rörande användningen af den s.k. Bodellska 

kyrkan gjort förfrågan dels huruvida styrelsen hade för afsikt att under närmaste tid i af 

motionären antydd riktning föreslå upprättande af en arbetsinrättning och dels om styrelsen i 

så fall ansåge Bodellska kyrkan för ifrågavarande ändamålet lämplig. Komitén hade därjämte 

framhållit nödvändigheten af att erhålla en plan öfver eventuell omändring af byggnaden för 

angifna ändamål. 

Med anledning häraf beslöt styrelsen tillsätta en komité, bestående af herrar Lindgren, 

Gullberg, Carlgren, Lindqvist och V.Thurfjell, med uppdrag att uppgöra och till styrelsen 

inkomma med förslag till yttrande i ärendet. Att sammankalla komitén utsågs herr Lindgren. 

 

§ 5. 

Hulda Granbom, som enligt företedt läkareintyg vore i hafvandeskap, hade gjort framställning 

om att komma i åtnjutande af understöd. Sedan upplysning vunnits, att hon jämte sina 

föräldrar åtnjutit understöd från Neder Luleå kommun under de närmast gångna åren samt 

ordföranden i Neder Luleå sockens fattigvårdsstyrelse vid telefonsamtal förklarat hinder ej 

möta för hennes intagande å socknens fattiggård, beslöt styrelsen uppdraga åt 

tillsyningsmannen att gå i författning om hennes omedelbara afsändande dit. 

 

§ 6. 

Sedan svar numera ingått å styrelsens den 26 sistl. oktober hos Konungens 

Befallningshafvande i länet gjorda förfrågan, i hvilket skick ärendet rörande ersättning för 

begrafning af år 1907 aflidne färgeriarbet. Salomon Josefsson Dahlgren befunne sig, och 

därvid visat sig, att handlingarne på ett eller annat sätt förkommit, beslöt styrelsen att genom 



sin sekreterare ånyo hos Umeå stads fattigvårdsstyrelse utsöka begrafningskostnaden, 34 

kronor 75 öre. 

 

§ 7. 

Bevis hade inkommit, att snickaren C.L.Johansson delgifvits styrelsens skrifvelse den 26 sistl. 

november rörande uraktlåtenhet att ställa sig till efterrättelse ett af styrelsen i protokoll af den 

1 september 1911 meddeladt föreläggande och beslöt styrelsen, att med målets fullföljande 

skulle få anstå till utgången af maj månad innevarande år. 

 

§ 9. [felräkn av paragrafnr] 

Anmälde tillsyningsmannen, att Frida Lindfors hade hemsändts från sinnesslöanstalten i 

Råneå och tillsvidare intagits å fattiggården. En räkning å 10 kronor för hennes hemforslande 

godkändes. 

 

§ 10. 

Styrelsen hade försport, att tvänne söner till arbetaren J.Sehlstedt, näml. Johan Gottfrid, 20 år, 

och Henning Sigfrid, 18 år, återvändt till hemmet och låge familjen till last. Med anledning 

häraf och då det ej ansågs lämpligt, att de skulle komma i delaktighet af det fattigunderstöd, 

som tilläfventyrs lämnades familjen, beslöt styrelsen vägra vidare extra understöd, så länge de 

vuxna sönerna vistades i hemmet, utan skulle föräldrarne och de minderåriga barnen i 

händelse af behof hänvisas till fattiggården. Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   J.O.Dahl 

Justeras: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

Gustav Rignell” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 12 januari 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell äfvensom 

stadsingenjören och brandchefen, hvarjämte stadsfiskalen öfvervar sammanträdet under 

behandlingen af de här nedan under §§ 1-4 förtecknade ärenden. 

 

§ 1. 

Beslöt nämnden på hemställan af brandchefen, att den nyinrättade vice 

brandchefsbefattningen skulle medels annons i de i Luleå utkommande tidningarne genom 

stadskamrerarens försorg kungöras ledig, hvarvid ansökningar, ställda till Nämnden skulle 

infordras till den 1 februari 1912. 

 

§ 2. 

Beslöt Nämnden i enlighet med brandchefens förslag att förordna följande brandbefäl vid den 

omorganiserade brandkåren f.o.m. den 1 januari 1912: 

Brandkorpralen Olof Petter Stråhle och vice brandkorpralen Anders Albin Hedström att 

inträda i motsvarande befattningar enligt den nya organisationen såsom brandförman resp. 

vice brandförman samt 

till vice brandförman brandkonstapeln Finn Lars Johansson. 

 

§ 3. 

Beslöts på brandchefens förslag att f.o.m. den 1 januari 1912 till ordinarie brandkarlar 

öfverflytta följande f.n. såsom brandkonstaplar anställda. 

Efraheim Rengman 

August Linus Ström 

Lars Konrad Wikström 

Lars Einar Olofsson 

Gottfrid Wikström 

Simon Eskild Olsson samt 

hvad öfriga f.n. anställda brandkonstaplar beträffar, nämligen 

Gustaf Alfred Blomqvist 

Verner Rosendahl 

Arvid Nordström och 

Bror Gabriel Johnsson 

att uppsäga dessa från innehafvande tjänst till den 1 augusti 1912. 

 

§ 4. 

Vid härefter företagen behandling af frågan rörande anställande af i den nya organisationen 

angifna 5 st extra brandkarlar beslöts 

dels att tills vidare och intill den 1 augusti 1912 använda de vid dagens sammanträde till 

nämnda tidpunkt från innehafvande befattning uppsagda brandkonstaplarne G.A.Blomqvist, 

V.Rosendahl, A.Nordström och B.G.Johnsson till den nattvakttjänstgöring som af 

ifrågavarande extra brandkarlar enligt fastställd organisation skall utföras, 

dels att uppdraga till brandchefen att antaga en extra brandkarl från den 1 februari 1912. 

 

§ 5. 

Till förste maskinist vid brandkåren beslöt nämnden att på brandchefens förslag antaga 

maskinisten vid stadshuset A.Westerlund. 

 



§ 6. 

Beslöt nämnden lämna brandchefen i uppdrag att omedelbart uppsäga reservbrandkåren och 

att tills vidare antaga ny personal till bestämdt antal. 

 

§ 7. 

Sedan brandchefen i enlighet med af brandstyrelsen den 2 februari 1910 lämnadt uppdrag 

inkommit med förslag till omändring af brandkårens slangkärror till slangvagnar, beslöt 

nämnden med godkännande af förslagsritningen att antaga ett af A.F.Lilja afgifvet anbud å 

omändring af 6 st. kärror till 3 st vagnar till ett sammanlagdt pris af 186 kronor samt att 

uppdraga verkställigheten häraf till brandchefen. 

Nämnden beslöt vidare att kostnaden skulle bestridas af det till ’organisationskostnader’ i 

brandkårens stat afsatta anslaget å 1200 kr. 

 

§ 8. 

Beslöt Nämnden att omedelbart justera dagens protokoll i hvad afser §§ 1-7. 

 

§ 9. 

Beträffande organisationen af brandvärnet beslöt nämnden att uppskjuta behandlingen af detta 

ärende i afvaktan på stadsfullmäktiges beslut med anledning af tillsatt komités förslag till de 

ändringar i gällande instruktioner rörande brandväsendet, som af den nya organisationen 

påkallas. 

 

§ 10. 

Sedan Wilh.Sonesson & Co Malmö inkommit med af stadsingenjören under hand infordradt 

anbud å leverans af vattenmätare och mätarenipplar, beslöt nämnden att från firman inköpa 

20 st 15 m/m vattenmätare á 23,95 pr st 

10 st 19 m/m vattenmätare á 28,15 pr st 

60 st 19 m/m mätarenipplar á 0,46 pr st 

20 st 25 m/m mätarenipplar á 0,63 pr st 

allt i enlighet med afgifvet anbud. 

 

§ 11. 

Föredrogs från Vattenledningsstyrelsen inkommet svar å drätselkammarens förfrågan rörande 

lämplig användning af s.k. södra spruthuset; och beslöt nämnden med anledning af däruti 

framställdt förslag om spruthusets användning till mätareverkstad att remittera ärendet till 

stadsbyggmästaren och stadsingenjören med anmodan att till ordinarie sammanträdet i mars 

inkomma med yttrande och af kostnadsberäkning åtföljdt förslag till nödig omändring och 

reparation af spruthuset. 

 

§ 12. 

Föredrogs från Hälsovårdsnämnden inkommen framställning om disposition af rum för 

användning till inhysande af de inneboende vid desinfektionsarbetens utförande i mindre 

lägenheter; och beslöt nämnden att remittera ärendet till stadsbyggmästaren för yttrande och 

eventuellt förslag efter samråd med hälsovårdstillsyningsmannen. 

 

§ 13. 

Från stadsingenjören hade ingått anmälan, att den 7 januari för mycket vatten uppumpats i 

reservoaren å Mjölkuddsberget af den orsak att vattenståndsvisaren i pumpstationen icke 

fungerat, med påföljd att vattnet utströmmat genom bräddafloppet och bortspolat fyllningen å 

ledningen på en sträcka af omkr. 25 meter. 



Vid föredragning häraf beslöt nämnden att godkänna de af stadsingenjören enligt anmälan 

vidtagna provisoriska anordningar till skadans afhjälpande samt att uppdraga till 

stadsingenjören att inkomma med af kostnadsberäkning åtföljdt förslag till sådan ändring af 

nödfallsutloppet att olyckshändelser af ifrågavarande art för framtiden förebyggas. 

 

§ 14. 

Föredrogos Stadsfullmäktiges protokoll för den 19 december 1911 

1o) angående tillstånd C.A.Nordmarks sterbhus att uppföra byggnad i Bergviken och 

2o) angående ny organisation och lönestat för brand- och poliskåren. 

 

§ 15. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren återställdt det af extra jägmästaren G.Jernberg 

upprättade skogsindelningsförslaget rörande Luleå stads skogar jämte ett af förre jägmästaren 

H.V.Rosenberg öfver detsamma afgifvet yttrande, beslöt nämnden att tillsätta en komité, 

bestående af herrar Gustafsson, Hartzell och stadskamreraren, med uppdrag att granska och 

afgifva yttrande öfver förslaget. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   K.H.Santesson 

Justeras 

H.K.Brändström” 



”Protokoll fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren den 16 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Gustafsson, 

Hartzell, Isakson och A.Nilsson äfvensom stadsingenjören och stadsbyggmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogos och justerades Kammarens protokoll för 20/12 1911 och 2/1 1912. 

 

§ 2. 

Sedan på sätt protokollen för den 29 september och 5 december 1911 utvisa, drätselkammaren 

till detta sammanträde uppskjutit pröfningen af de inkomna anbuden å arrendering af Edefors 

laxfiske, beslöt drätselkammaren att, då definitivt besked icke erhållits vare sig från öfriga 

laxfiskeägare vid Lule älf, huruvida dessa voro i tillfälle att lämna utfäst bidrag af 750 kronor 

pr år eller från styrelsen från fiskerifonden, om styrelsen vore villig lämna det af 

hushållningssällskapets sekreterare dr. P.Hellström i utsikt ställda årliga anslaget af 500 

kronor såsom ersättning för att staden tills vidare nedlade laxfisket, antaga af N.P.Sundgren i 

Vuollerim afgifvet anbud å arrenderingen af fisket under fem år mot en årlig arrendesumma af 

2600 kronor med skyldighet för arrendatorn att betala å fisket löpande allmänna utskylder. 

Drätselkammaren beslöt vidare dels att lämna stadskamreraren i uppdrag att ombestyra 

upprättande af kontrakt med borgensförbindelse tecknad å detsamma dels att uppdraga till 

stadskamreraren och ledamoten herr Isakson att å kammarens vägnar å fisket förrätta af- och 

tillträdessyn. 

 

§ 3. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade uti ingifven skrifvelse meddelat att bankstyrelsen icke 

velat godkänna den af drätselkammaren beslutade förhöjningen af gällande hyresbelopp, 5600 

kronor, för de af banken f.n. disponerade lokalerna i stadshuset till 6100 kronor pr år. 

Vid föredragning häraf beslöt drätselkammaren med 6 röster mot 2 att, med upphäfvande af 

vid sammanträde den 10 april 1911 i ärendet fattadt beslut, till Bankaktiebolaget Norra 

Sverige uthyra de hittills af banken i stadshuset disponerade banklokalerna och 

vaktmästarebostaden för 5000 kronor resp. 600 kronor pr år eller för sammanlagdt 5600 

kronor årligen under fem år, räknadt f.o.m. den 1 oktober 1912, hvarjämte bestämdes att 

kontraktet, som skulle genom stadskamrerarens försorg upprättas, skulle ställas på sex 

månaders uppsägning. 

Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar omedelbart justeradt. 

 

§ 4. 

Sedan från stadsingenjören, stadsbyggmästaren och föreståndaren för elektricitetsverket 

infordrade yttranden inkommit öfver från hofmästaren Alfr.Bengstelius till Kammaren under 

hand ingifvet anbud den 14 december 1911 att f.o.m. år 1913 öfvertaga arrendet af 

stadshotellet på förre innehafvarens villkor mot vissa lindringar i afgifterna för vatten, värme 

och ljus, så beslöt Drätselkammaren efter föredragning af handlingarne i ärendet att afslå 

anbudet ifråga. 

 

§ 5. 

Antecknades att herr Hartzell erhöll Kammarens tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet. 



 

§ 6. 

Föredrogs en af Stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterad framställning 

från sjuksköterskan Hilma Nilsson om utbekommande af ålderstillägg, och beslöt Kammaren 

att remittera framställningen till Stadskamreraren för yttrande. 

 

§ 7. 

Erhöll hr Edström Kammarens tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en från 

fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om anslag till utförande af en del tillbyggnads- 

och förändringsarbeten å fattiggården, beslöt drätselkammaren vid ärendets föredragning att 

låt detsamma hvila till ett kommande sammanträde. 

 

§ 9. 

Hos drätselkammaren hade rörhandtlangaren J.A.Lindgren, hvilken i arbete för Luleå stads 

vattenledning ådragit sig skada anhållit dels om olycksfallsersättning med half dagspenning 

eller efter 2 kronor pr dag för den tid 9 november 1911 – 8 januari 1912, under hvilken han 

enligt af stadsläkaren lämnadt intyg på grund af skadan varit oförmögen till arbete, dels om 

ersättning för läkararfvode och medicin med Kronor 21:65, eller sammanlagdt Kronor 117:65. 

Vid föredragning häraf beslöt drätselkammaren att hänskjuta ärendet till stadsfullmäktige med 

hemställan om bifall till Lindgrens framställning. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§ 10. 

Sedan under behandlingen af i föregående paragraf antecknadt ärende påpekats 

nödvändigheten af att allmänna bestämmelser utfärdades rörande den olycksfallsersättning, 

som kunde till i stadens tjänst anställd personal utbetalas utan att i hvarje fall framställning 

skulle behöfva göras hos Stadsfullmäktige, beslöt drätselkammaren att hos den af 

stadsfullmäktige tillsatta löneregleringskomitén göra hemställan, att komitén ville egna frågan 

tillbörlig uppmärksamhet. 

 

§ 11. 

Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll den 19/12 1911: 

1) angående afslag å O.Sjöbergs m.fls framställning få inköpa område å Notvikshemmanet; 

2) angående tilläggsarfvode till poliskonstapel E.Strandell; 

3) angående fastställd inkomst- och utgiftsstat för år 1912 och 

4) angående förrättadt val af ledamöter och suppleanter i drätselkammaren. 

 

§ 12. 

Sedan stadskamreraren, stadskassören och stadsbyggmästaren inkommit med infordradt 

förslag till möblering af drätselkontorets lokaler, beslöt drätselkammaren att godkänna 

detsamma för att biläggas kammarens förslag till förändring af stadens ämbetslokaler. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 13. 

Bifölls en från stadskamreraren ingifven framställning att få taga 100 kronor i användning för 

skrifhjälp och att få gå i omedelbar författning om inköp af för drätselkontoret afsedd 

skrifmaskin. 



 

§ 14. 

Beslöt drätselkammaren att verkställa föreskrifven granskning af drätselkontorets 

kassarapporter genom tvenne förtroendemän, hvilka skulle bland kammarens ledamöter och 

suppleanter i tur och ordning uttagas efter i drätselkontoret spikad turlista. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 17 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein och Schönfeldt äfvensom t.f. 

hamnmästaren. 

§ 1. 

Till ordförande för löpande år valdes disponenten G.Burström och till vice ordförande för 

samma tid vice konsul H.Burman. 

§ 2. 

Föredrogs och lades till handlingarna från Hamnstyrelsen i Skellefteå ingånget meddelande, 

att styrelsen icke kunnat begagna sig af Hamndirektionens anbud å uthyrande till Skellefteå 

stad af Luleå hamns mudderverk för muddring i Ursviksfjärden. 

 

§ 3. 

Af Hamndirektionen vid sammanträde den 23 maj 1911 tillsatt komité för afgifvande af 

förslag till allmän lönereglering för hamnens personal, hade till dagens sammanträde, under 

erinran att den nuvarnde t.f. hamnmästarens förordnande på tjänsten utginge den 17 

instundande mars, inkommit med förslag till ny organisation af hamnkontoret med tvenne 

tjänstemän, hamnmästaren och hamnbokhållaren jämte förslag till lönestat för dessa. 

Vid föredragning af detta ärende beslöt emellertid Hamndirektionen att f.n. inskränka sig till 

att hos Stadsfullmäktige göra framställning dels om anställande vid hamnen af en 

hamnmästare på ordinarie stat med en aflöning af 4000 kronor pr år jämte ett ålderstillägg å 

500 kronor att utgå efter fem års tjänst, hvarvid af aflöningen 2650 kronor skulle räknas som 

lön och 1350 kronor som tjänstgöringspenningar samt 1500 kronor bestridas af 

muddringsafgifter såsom ersättning för hamnmästarens arbete med tillsyn öfver 

Tjufholmssundet samt inkasserandet af muddringsafgifterna dels ock om bemyndigande att i 

enlighet med för hamnmästaren gällande instruktion kungöra hamnmästarebefattningen till 

ansökan ledig. 

Särskild skrifvelse med motivering skulle genom sekreterarens försorg uppsättas och till 

Stadsfullmäktige öfversändas. 

Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar genasdt justeradt. 

 

§ 4. 

Hamndirektionen hade vid sammanträde den 15 september 1911 beslutit att lämna 

Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån i uppdrag att inkomma med af kostnadsberäkning åtföljdt 

förslag till ombyggnad af de s.k. packhus- och ångbåtskajerna vid norra hamnen. 

Som emellertid något förslag icke afhörts, beslöt Hamndirektionen, som icke ansåg sig längre 

kunna uppskjuta afgörandet af ifrågavarande ärende, att uppdraga till sekreteraren att hos AB 

Vattenbyggnadsbyrån göra anhållan, att Byrå ville helst omgående och senast före den 1 

februari inkomma med det utlofvade förslaget. 

Protokollet förklarades, hvad detta ärende angår, genast justeradt. 

 

§ 5. 

Beslöt Hamndirektionen lämna tullförvaltaren medgifvande att på hamnens bekostnad inköpa 

ett vertikalfackskåp och en soffa för tullkammarens behof. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   K.H.Santesson 

Justeradt den 13/1 1912 

Gust.Burström” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 19 jan. 1912. 

 

S.D. Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter samt överlär. P.E.Lindmark. 

 

§ 1. 

Småskollärarinnan fröken Ellen Vingård, som på grund av sjukdom under sistlidne hösttermin 

åtnjutit tjänstledighet och vårdats i hem för sinnessjuka, hade genom telegram till 

Folkskolestyrelsens ordförande meddelat sin avsikt att måndagen d. 22 dennes inträffa här i 

Luleå för att inträda i tjänstgöring. 

Med anledning därav beslutade nämnden föreslå styrelsen att icke utan vidare tillåta detta, 

utan först avfordra fröken Vingård friskbetyg antingen av läkare vid det hem, där hon vårdats, 

eller ock av skolläkaren, dr Kjellman, i vilket senare fall Folkskolestyrelsen borde begära 

läkarens bestämda yttrande, huruvida fröken Vingård vore lämplig att f.n. anställas i skolans 

tjänst. 

 

§ 2. 

Som fröken Sigrid Thorslund anhållit om tjänstgöringsbetyg, föreslår nämnden, att henne må 

tilldelas sådant betyg i likhet med det hon senast erhöll. 

 

§ 3. 

Från Styrelsen från skyddshemmet i Nederkalix hade svarsskrivelse ingått med förmälan om, 

att som ej av ansökan framgått, att Artur Stenberg, för vilken inträde sökts, gjort sig skyldig 

till någon avsevärd förseelse, ansåges han oberättigad där få intagas. 

Såväl av hans klasslärares skriftliga meddelande som ock av vad i övrigt vore kändt om 

honom, har dock framgått, att han förvisso gjort sig skyldig till en hel del förseelser, och 

föreslogs därföre, att den insända ansökan borde kompletteras med de skrivelser, som 

bestyrkte detta. 

 

§ 4. 

Georg Larsson i folkskolans 5te klass, vilken i somras var inkallad till förhör inför 

Folkskolestyrelsen för åtskilliga förövade småstölder och med anledning därav under hösten 

ställts under ordförandens särskilda tillsyn, hade nu åter vid jultiden gjort sig skyldig till en 

del tillgrepp, varföre nämnden beslutade föreslå, att även för honom borde sökas vinna inträde 

på Nederkalix skyddshem, sedan ordföranden först i fråga härom ställt sig i samråd med hans 

fader. 

 

§ 5. 

Med anledning av skolflickan Elsa Lundgrens skolförsummelser föreslogs uppdraga åt 

överläraren att söka vinna rättelse härutinnan genom att hänvända sig dels till fadern dels till 

Fattigvårdsstyrelsen för åstadkommande av nödig tillsyn över, att ej flickan i hemmet 

fortfarande bleve så försummad, som nu synts varit fallet. 

 

§ 6. 

För folkskolan beslöts inköpa av fru Alfhild Persson en Roths karta över Norden för 8 kr. 

 

  Som ovan: 

   Carl Edström 

    Osk.Åhrström 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Grafström, Rosengren och Wickström. 

 

§ 1. 

Till ordförande för innevarande år valdes doktor S.Kjellman. 

 

§ 2. 

Till vice ordförande för innevarande år valdes borgmästaren A.E.Fagerlin. 

 

§ 3. 

Åt ordföranden uppdrogs att justera ojusterade protokoll för föregående år. 

 

§ 4. 

Stadsfullmäktiges protokoll rörande af tillsyningsmannen V.Oscarsson gjord ansökan om 

löneförhöjning föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 5. 

Att under innevarande år utanordna till nämnden inkomna räkningar utsågos: 

för köttbesiktningsbyrån: länsveterinär Rosengren; 

för desinfektioner: den läkare, som påkallat desinfektionen; samt 

för alla öfriga räkningar: nämndens ordförande. 

 

§ 6. 

Till erhållande af ledigförklarade sjuksköterskebefattningen vid epidemisjukhuset hade endast 

tvenne sökande anmält sig, nämligen 

Sjuksköterskan Nanny Eriksson, Luleå samt 

Sjuksköterskan Hulda Sämblad, Stockholm. 

Vid härefter företaget val utsågs fröken Nanny Eriksson enhälligt till sjuksköterska vid 

härvarande epidemisjukhus. 

 

§ 7. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för december föredrogs och lades till handlingarna. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   J.O.Dahl 

Justeras: 

Sven Kjellman” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 25 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Grafström, Rosengren och Wickström, hvarjämte 

föreste provinsialläkaren bevistade sammanträdet. 

 

§ 1. 

Med anledning af att ett barnförlamningsfall yppat sig i staden, beslöt nämnden, enär 

utrymme ej funnes å epidemisjukhuset, att inrätta ett provisoriskt sjukhus i f.d. 

gästgifvaregården, sedan nämnden genom sin sekreterare hos drätselkammarens ordförande 

inhämtat, att hinder härför ej mötte. Att tillsyningsmannen uppdrogs att låta ditföra ved samt 

anskaffa en del behöfliga inventarier såsom en mindre kamin, ett tvättställ m.m. äfvensom att 

vidtala lämplig person, som kunde befinnas villig åtaga sig vården af den sjuke. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   J.O.Dahl 

Justeras: 

Sven Kjellman” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Wahlgren, Nordström, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, 

Hellsten, Fröken Holm, Herrar Falk, Hartzell, Larsson, Fröken Svensson samt Herrar 

Lindgren, Flodmark och Hansson, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar 

Flemström, Thorslund, Hellström, Andersson och Lind, af hvilka Herrar Flemström, 

Hellström och Andersson ej kunnat med kallelse anträffas samt Herrar Thorslund och Lind 

anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Fröken Holm och Herr Falk att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 30 i denna 

månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de 

öfver Stadsfullmäktiges sammanträden den 19 december 1911 och den 8 i denna månad förda 

protokoll. 

 

§ 3. 

Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande tillstyrkt bifall till en af Aktiebolaget Luleå 

Bryggeri gjord framställning om restitution på grund af Kungl. Kammarrättens utslag den 10 

maj 1911 af viss del af bolagets kommunalutskylder för år 1910, beslöto Stadsfullmäktige, på 

hemställan af Beredningsnämnden, att bevilja bolaget restitution af så stor del af nämnda års 

utskylder, som motsvarade den nedsättning i taxeringen, som bolaget genom nämnda utslag 

erhållit. 

 

§ 4. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 14 september 1911 till Hamndirektionen remitterat 

en af G.Neander m.fl. hos Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län gjord 

framställning om ändrade anordningar med afseende på färjningen öfver Luleå älf vid 

Bergnäset, hade Hamndirektionen nu inkommit med yttrande i ärendet, hvari 

Hamndirektionen på anförda skäl hemställt, att framställningen icke skulle till någon åtgärd 

föranleda. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att såsom sitt yttrande i ärendet 

åberopa, hvad Hamndirektionen anfört. 

 

§ 5. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Bergvikens fastighetsegare hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning om uppförande af en brygga för ångsprutan på stranden nedanför Bergviken 

hade Brandstyrelsen anfört, att en sådan brygga på grund af det ringa djupet invid denna 

strand måste läggas så långt ut, att den kommer att draga betydliga kostnader, hvarför 

Brandstyrelsen i stället föreslagit anbringande af nya brandposter å den genom Bergviken 

gående rörledningen. Hamndirektionen hade för sin del uttalat, att enligt dess åsikt en för rent 

brandändamål afsedd brygga icke kunde anses vara en hamnens angelägenhet och att bryggan 

således ej torde kunna uppföras af hamnmedel, hvarefter Beredningsnämnden hemställt att 

framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 14 röster mot 8, som 

afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att återremittera ärendet till 

Drätselkammaren för närmare utredning och kostnadsberäkning för anläggningen af nya 



brandposter. Därjämte uppdrogs åt Drätselkammaren att verkställa utredning med 

kostnadsförslag rörande anläggning af en tvättbrygga på stranden nedanför Bergviken. 

 

§ 6. 

Sedan Stadsfullmäktige jämlikt beslut vid sammanträde den 18 maj 1911 ingått till Kungl. 

Maj:t med underdånig framställning om fastställelse af de utaf Stadsfullmäktige samma dag 

antagna gatuprofiler dels för nya stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om järnvägen, 

dels för den del af Östermalm, som är belägen söder om Pilgatan och vester om 

seminariekvarteret, hade Kungl. Maj:t lämnat vederbörande tillfälle att taga det föreliggande 

förslaget i förnyad ompröfning med iakttagande af stadgandena i lagen angående stadsplan 

och tomtindelning den 31 augusti 1907 samt i Kungl. Kungörelsen samma dag angående 

bestämmelser i fråga om behandling af förslag till stadsplan och tomtindelning. 

Sedan därefter Byggnadsnämnden låtit hålla profilförslaget för allmänheten tillgängligt samt 

genom särskilda kallelsebref därom underrättat ägarne af mark inom det område, som af 

ifrågavarande profilering beröres, utan att någon anmärkning mot förslaget till 

Byggnadsnämnden inkommit, hade Magistraten öfverlämnat handlingarne i ärendet till 

Stadsfullmäktige för förnyad ompröfning. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

nu definitivt antaga det föreliggande profilförslaget. 

 

§ 7. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Folkbibliotekets styrelse hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning om ett anslag för år 1912 å 350 kronor för uppehållande af 

läsrumsverksamheten hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till densamma samt föreslagit, att 

anslaget skulle utgå af brännvinsmedel. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

antaga Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att Folkbibliotekets styrelse hade att 

inkomma med redogörelse öfver användning af anslaget. 

 

§ 8. 

I enlighet med hvad Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören uti afgifvet yttrande föreslagit 

hade Drätselkammaren hemställt om afslag å en af Brita Johanna Hedlund hos 

Stadsfullmäktige gjord anhållan om tillstånd att å vretan N:o 179-180 få uppföra ett mindre 

boningshus och tillbygga ett förut befintligt sådant. 

På förslag af Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 9. 

I enlighet med hvad Drätselkammaren uti afgifvet yttrande föreslagit beslöto 

Stadsfullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att bifalla en af J.Edv.Johansson 

gjord begäran att få tillbygga boningshuset å vretan N:o 134-135 i Bergviken. 

 

§ 10. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från Stadskassören J.O.Dahl 

inkommen begäran att från och med år 1912 få komma i åtnjutande af båda de med 

stadskassörens aflöning förenade ålderstillägg om tillhopa 1,000 kronor, och hade 

Drätselkammaren därvid för egen del hemställt, att Stadskassören Dahl måtte från och med 

detta års början berättigas att uppbära det första med stadskassörtjänsten förenade 

ålderstillägget å 500 kronor. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige med hänsyn till längden af 

stadskassörens föregående tjänstgöring i stadens tjänst måtte förklara honom berättigad att 



från och med 1912 års början uppbära första ålderstillägget å 500 kronor, hvarjämte 

Beredningsnämnden föreslagit, att beloppet skulle uttaxeras. 

Herr Falk hade anhållit att få till protokollet antecknadt, att han röstat för rent afslag å 

framställningen. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 14 röster mot 8, som 

afgåfvos för rent afslag, på så sätt bifalla förevarande framställning, att sökanden berättigades 

att för uppflyttning i högre lönegrad räkna sig till godo den tid han på eget ansvar under 

vakans uppehållit stadskassörstjänsten på förordnande. 

 

§ 11. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges förklaring i 

anledning af en utaf häradsskrifvaren i Luleå fögderi gjord framställning angående 

ångbåtsföraren J.Landströms rätta mantalsskrifningsort för år 1912, beslöto Stadsfullmäktige, 

på Beredningsnämndens hemställan, att med hänsyn därtill, att Landström vid tiden för 

mantalsskrifningen varit och fortfarande vore med sin familj bosatt i Luleå stad, hvarifrån han 

jämväl uppbar alla sina inkomster, förklara sig instämma uti Landströms yrkande om att för 

innevarande år blifva mantalsskrifven i Luleå stad. 

 

§ 12. 

Med öfverlämnande af ett utaf särskilda kommitterade utarbetadt underdånigt betänkande 

jämte förslag till förordning angående fastighetsregister i stad m.m., hade Magistraten lämnat 

Stadsfullmäktige tillfälle att däröfver afgifva betänkande före utgången af innevarande januari 

månad. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

förklara sig sakna tillfälle att ingå i saklig pröfning af det föreliggande förslaget, i synnerhet 

som upplyst blifvit, att Svenska stadsförbundet, i hvilket Luleå stad är medlem, ämnar genom 

särskildt tillkallade sakkunnige underkasta detsamma en genomgående granskning. 

 

§ 13. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Herr Carlgren hos Stadsfullmäktige väckt motion, att 

Stadsfullmäktige ville taga i öfvervägande, huruvida och i hvilken utsträckning utfallna och 

utfallande räntemedel å ’den af öfverskjutande tolagsmedel bildade, under Hamndirektionens 

vård ställda fond’ må tagas i anspråk för bestridande af allmänna utgifter för stadens räkning, 

hade Hamndirektionen på anförda skäl hemställt, att motionen icke måtte till någon 

Stadsfullmäktiges vidare åtgärd föranleda. 

På förslag af Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag. 

 

§ 14. 

Med öfverlämnande af från Stadsfogden inkomna förslag till afkortning af 1906 och 1907 års 

kommunalutskylder, hade Drätselkammaren hemställt om afkortning af de å förslagen 

upptagna ännu oguldna utskyldsbelopp, utgörande: 

för år 1906   Kr. 17,302:28 

för år 1907   Kr. 21,688:27 

  tillhopa  Kr. 38,990:55 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja de föreslagna 

afkortningarne. 

 

§ 15. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade Hamndirektionen, med förmälan att t.f. 

hamnmästaren L.Thorslunds förordnande utgår den 17 instundande mars, anhållit, att 



Stadsfullmäktige ville taga frågan om hamnens organisation under förnyad ompröfning och 

slutligt afgörande, åtminstone  hvad angår nämnda befattning, samt i sådant afseende besluta, 

att en hamnmästare skall anställas vid hamnen på ordinarie stat med en aflöning af 4,000 

kronor per år jämte ett ålderstillägg å 500 kronor att utgå efter 5 års tjänst, hvarvid af 

aflöningen 2,650 kronor böra räknas som lön och 1,350 kronor som tjänstgöringspenningar 

samt 1,500 kronor bestridas af muddringsafgifter såsom ersättning för hamnmästarens arbete 

med tillsynen öfver Tjufholmssundet samt inkasserandet af muddringsafgifterna, samt att 

Hamndirektionen bemyndigas att i enlighet med gällande instruktion för hamnmästaren 

kungöra hamnmästarebefattningen till ansökan ledig. 

Vid föredragning af ärendet hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

bifalla, hvad Hamndirektionen sålunda föreslagit, med de tillägg, att blifvande innehafvare af 

tjänsten skyldigkännes att, intill dess annorledes varder bestämdt, såsom bidrag till sin 

pensionering årligen erlägga tre procent å lönen samt att Hamndirektionen vid 

ledigförklarandet af tjänsten föreskrifver, att ansökningarne böra åtföljas af friskbetyg för de 

sökande. 

Vid ärendets behandling i Stadsfullmäktige framställdes flere förslag rörande den aflöning, 

som borde beviljas åt hamnmästaren: så föreslog Herr Thurfjell en grundlön af 3,000 kronor 

jämte två ålderstillägg om hvardera 500 kronor efter 5 och 10 års oförvitlig tjänstgöring, Herr 

Burman föreslog 3,500 kronors lön med 1 ålderstillägg å 500 kronor och Herr Carlgren 

föreslog 3,500 kronors lön med två ålderstillägg å hvardera 500 kronor. 

Sedan ett af Herr Wallin framställdt förslag om remiss af ärendet till den af Stadsfullmäktige 

tillsatta löneregleringskommittén blifvit anslaget samt vid framställd proposition å de olika 

förslagen om aflöningen åt hamnmästaren Herr Thurfjells förslag af ordföranden förklarats 

antaget, begärdes votering, hvarvid till kontraproposition antogs Herr Carlgrens förslag med 

12 röster mot 10, som afgåfvos för Herr Burmans förslag. 

I hufvudvoteringen segrade därefter Herr Thurfjells förslag med 13 röster mot 9, hvadan 

Stadsfullmäktige beslutit att med antagande i öfrigt af Beredningsnämndens förslag fastställa 

hamnmästarens aflöning till 3,000 kronor, hvaraf 2,000 kronor såsom lön och 1,000 kronor 

såsom tjänstgöringspengar, jämte två ålderstillägg om hvardera 500 kronor efter 5 och 10 års 

oförvitlig ordinarie tjänstgöring. Därjämte beslöts, att hamnmästaren skulle ställa borgen eller 

annan säkerhet för 5,000 kronor. 

 

§ 16. 

Statens Järnvägar hade genom Baningeniören i Luleå hos Hamndirektionen gjort förfrågan, 

huruvida en ifrågasatt tillbyggnad för tre spår af bron öfver Svartholmssundet finge utföras 

under villkor, som fastställdes för den under år 1900 företagna tillbyggnaden enligt 

Stadsfullmäktiges beslut den 20 oktober 1899, hvarefter Hamndirektionen öfverlämnat 

framställningen till Stadsfullmäktige med tillkännagifvande att från hamnens sida hinder ej 

syntes möta för bifall till densamma, under villkor att vattenöppningens bredd och djup icke 

minskades. 

På förslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att lämna sitt tillstånd till den 

ifrågasatta tillbyggnaden på de af sökanden och Hamndirektionen föreslagna villkor. 

 

§ 17. 

Från Drätselkammaren hade inkommit dels ett af kostnadsberäkning från Stadsbyggmästaren 

åtföljdt förslag till den förändring af stadens tjänstelokaler i stadshuset, som nödvändiggjorts 

af drätselkontorets inrättande, dels ock förslag till möblering af drätselkontorets lokaler samt 

inköp af en del erforderliga inventarier, såsom ett större kassaskåp, skrifmaskin och 

räknemaskin. 



Efter antecknande att kostnaden för förändringsarbetena beräknats till 3,400 kronor, för 

möbleringen till 1,505 kronor och för inköp af inventarier till 2,800 kronor, beslöto 

Stadsfullmäktige på Beredningsnämndens hemställan, att godkänna, Drätselkammarens 

förslag. 

Detta beslut fattades först efter votering med 15 röster mot 7, hvilka afgåfvos för ett af Herr 

Lindgren väckt förslag om ärendets återremitterande till Drätselkammaren, och emot beslutet 

anmälde Herr Lindgren sin reservation. 

Därjämte bestämde Stadsfullmäktige, att kostnaden, tillhopa 7,705 kronor, skulle tagas af för 

oförutsedda utgifter i stat beräknadt anslag. 

 

§ 18. 

Hos Drätselkammaren hade rörhandtlangaren J.A.Lindgren, hvilken i arbete för Luleå stads 

vattenledning ådragit sig skada, anhållit dels om olycksfallsersättning med half dagpenning 

eller med 2 kronor per dag för den tid – 9 november 1911 – 8 januari 1912, - hvarunder han 

enligt läkarebetyg på grund af skadan varit oförmögen till arbete, dels om ersättning för 

läkarearvode och medicin med 21 kronor 65 öre, eller sammanlagdt 117 kronor 65 öre. 

Drätselkammaren hade underställt ärendet Stadsfullmäktiges afgörande med hemställan om 

bifall till Lindgrens framställning. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

bifalla framställningen samt föreskref, att beviljade beloppet skulle utgå af fonden för 

olycksfallsförsäkring. 

 

§ 19. 

Vid behandling af Herr Carlgrens hos Stadsfullmäktige väckta motion om åtgärders 

vidtagande för inskränkning och humanisering af detaljförsäljningen af spritdrycker beslöto 

Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att för utredning af ärendet tillsätta en 

kommitté af fem personer samt till ledamöter i denna kommitté utse Vaktmästaren 

C.Lindgren, Kassören Axel Nilsson, Fröken Siri Holm, Pastor J.Hansson och Stadsfiskalen 

K.Hamrin. 

Pastor Hansson utsågs att sammankalla kommittén. 

 

§ 20. 

I enlighet med hvad Herr Carlgren uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion föreslagit, 

beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att anmoda Fattigvårdsstyrelsen 

att så fort sig göra låter inkomma med utredning och förslag till uppförande och anordnande 

på lämpligt sätt, vare sig i samband med jordbruk eller annorledes, af en kommunal 

arbetsanstalt i staden, hvarvid Fattigvårdsstyrelsen skulle äga att anlita tillgängliga medel för 

ersättning åt sakkunnig rådgifvare och sekreterare. 

 

§ 21. 

Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshafvandes i länet den 30 

december 1911 gifna utslag på de besvär Barnmorskan Amanda Johansson anfört öfver 

Stadsfullmäktiges beslut den 16 november 1911, enligt hvilket Fru Ida Öström blifvit utsedd 

till stadsbarnmorska. 

 

§ 22. 

Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshafvandes i länet den 30 

december 1911 gifna utslag på de besvär folkskoleläraren M.Hammarström anfört öfver 

Stadsfullmäktiges den 16 november 1911 fattade beslut att afslå en af stadens folkskolelärare 



gjord framställning om förhöjning af den till lärarne nu utgående hyresersättning samt 

ersättning för vedbrand. 

 

§ 23. 

En från Frälsningsarméns slum- och räddningsverks expedition inkommen årsredogörelse för 

Luleå slumstations verksamhet under år 1911 föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§ 24. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Luleå Köpmannaförenings framställning om åtgärders vidtagande därhän, att en justerare 

tillsättes i 52 distrikt med bostad i Luleå; 

2:o) Liniedirektören T.Bennets afsägelse af uppdraget såsom suppleant i Hamndirektionen. 

 

§ 25. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Tryckeriaktiebolaget Norrskenets framställning om införande af kommunala annonser i 

tidningen Norrskensflamman; 

2:o) Framställningar om anslag från Nykterhetsfolkets sjukkassa afd. N:o 206, 

Nykterhetsvännernas sjukkassa afd. N:o 105, Framtidsförbundets sjuk- och begrafningskassa 

samt Frälsningsarméns slumverksamhet. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Sigrid Holm, 

Nils Falk.” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 29 jan. 1912. 

 

S.D. Närvarande: Ordföranden, direktör C.L.Gustafsson, tullvaktm. O.Sundberg, överlär. 

P.E.Lindmark och undert. Åhrström. 

 

§ 1. 

Med anledning av ingången ansökan om tillstånd att under vårterminen erhålla ledighet från 

skolarbetet de timmar konfirmationsundervisningen pågår, beviljades på grund av angivna 

skäl sådant tillstånd åt nedannämnda barn under villkor, att folkskolan övriga tider under 

vårterminen oavbrutet av en var bevistades, på det att vid terminens slut avgångsbetyg från 

skolan må kunna erhållas. 

Dagmar Haller, född 96 13/9 fr. B.Carlss. 4e kl. 

Julia Vesterberg, född 97 13/2 fr. G.Högstr. 3e kl. 

Helmer Karlsson, född 97 25/2 fr. A.Forsén 4e kl. 

Anna Ulander, född 97 16/4 fr. 5e klassen 

Sigurd Sandström, född 97 13/5 fr. A.Forséns 4e kl. 

Karl Rud.Lundgren, född 97 19/7 fr. A.Forséns 4e kl. 

Axel Martin Serrander, född 97 10/8 fr. A.Forséns 4e kl. 

Artur Sigfr.Andersson, född 97 15/9 fr. A.Forséns 4e kl. 

John Axel Dahlström, född 97 15/12 fr. O.E.Vesters 4e kl.; 

varemot sådant tillstånd ej beviljades: 

Signe Maria Nyberg, född 98 13/7 fr. B.Carlssons 4e kl. 

Karl Alb.Berglund, född 98 2/8 fr. A.Forséns 4e kl. 

 

  Som ovan 

  Carl Edström 

   Osk.Åhrström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammarens Ekonominämnd den 30 januari 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Isakson och Sandström. 

 

§ 1. 

Valdes till vice ordförande i nämnden för året rådman P.Sandström med 3 röster. En röst 

tillföll v. Konsul H.Burman. 

 

§ 2. 

Sedan Taxeringsnämndens ordförande inkommit med begärdt yttrande öfver tvenne från 

Stadsfullmäktige remitterade ansökningar från biträdande postiljonen C.A.Wikström och 

verkstadsarbetaren Axel E.Hillström om nedsättning eller afkortning af dem påförda 

Kommunalutskylder för år 1909, beslöt Ekonominämnden att med åberopande af hvad 

Taxeringsnämndens ordförande i ärendet anfört, hos Fullmäktige hemställa om bifall till de 

gjorda ansökningarna. 

§ 3. 

Beslöt Nämnden att på af sökanden anförda skäl bifalla en från Linnea Håkansson ingifven 

framställning om befrielse från erläggande af hundskatt för år 1912 för ett henne tillhörigt 

hundkreatur. 

 

§ 4. 

Hos Drätselkammaren hade Luleå Simklubb anhållit om hyresfritt upplåtande af 

festivitetssalongen för anordnande af en danstillställning för anskaffande af medel till 

simskolans verksamhet under innevarande år. 

Sedan antecknats dels att klubben i händelse af bifall till framställningen förklarat sig icke 

ännu begära något särskildt anslag hos Stadsfullmäktige för uppehållande af sin verksamhet 

dels att klubben bl.a genom meddelande af fri undervisning i simskolan till ett större antal 

skolbarn, utförde ett samhällsnyttigt arbete, som förtjänade understöd, beslöt 

Ekonominämnden att nedsätta hyra för lokalen till 20 kronor, utgörande stadens beräknade 

själfkostnad för densammas uppvärmning. 

 

§ 5. 

Föredrogos och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1911. 

1o) ang bidrag af hamnmedel till aflönande af Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren m.m 

2o) ang bemyndigande för drätselkammaren att för år 1912 upptaga lån å löpande räkning 

3o) ang anslag till aflönande af Kronokassör. 

 

§ 6. 

Föredrogs en af Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterad framställning från Luleå 

kretsloge af I.O.G.T om anslag från afsatta brännvinsmedel till sin verksamhet; och beslöt 

Nämnden att, då det i staten för bestridande af dylika anslag afsatta beloppet är begränsadt, 

uppskjuta behandlingen af detta ärende i afvaktan på flere ansökningar. 

 

§ 7. 

Hos Drätselkammaren hade jordägren J.J.Johnsson, Mjölkudden, gjort framställning om 

ersättning för en lada, som skulle utan tillstånd nedrifvits, och för en del stängselvirke som 

Johnsson skulle gått förlustig i sammanhang med stadens expropriation af mark för 

järnvägsverkstaden vid Notviken. 



Sedan stadskamreraren och stadsingenjören inkommit med vid drätselkammarens 

sammanträde den 20 december 1911 infordrad utredning, beslöt nämnden att på däri anförda 

skäl afslå framställningen. 

 

§ 8. 

Aflämnade stadskamreraren K.H.Santesson och stadskassören J.O.Dahl 

garantiförsäkringsbref å 5000 kronor resp 1000 kronor. 

Sedan antecknats att Dahl redan förut aflämnat dylikt försäkringsbref å 2000 kronor, beslöt 

nämnden, att handlingarne skulle öfverlämnas till Ordföranden för förvaring. 

 

§ 9. 

Beslöt Nämnden bemyndiga Stadskamreraren att tills vidare utanordna förutom 

drätselkammarens ordinarie utgifter, såväl utgifter, föranledda af särskilda Kammarens beslut 

som ock utgifter, som icke tåla utskof. 

Nämnden beslöt vidare att uppdraga till Stadskamreraren att sedermera, när mera erfarenhet 

vunnits, inkomma med preciseradt förslag till instruktion i detta afseende. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Sundberg och Lindqvist, fröknarna 

Björkman och Sundberg samt fru Sundström. Fattigvårdstillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Protokollen för den 2 & 11 januari upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Inventeringsmännen, herrar Rignell och Gullberg, hade fullgjort sitt uppdrag och anmälde, att 

inventarier funnes till följande belopp: 

å fattiggården  Kr. 7.973:60 

hos diakonissan  Kr. 391:67 

 Summa kronor 8.365:27. 

 

§ 3. 

På framställning af änkan Maria Johansson-Smålander beslöt styrelsen att betala under år 

1911 förfallna utskylder för P.M.Johanssons barns fastighet i Bergviken. 

 

§ 4. 

Arbetaren Alfred Ahlström, hvars hustru vore häktad för stöld, hade hos styrelsen gjort 

framställning om hyresbidrag för januari samt något understöd in natura. 

Sedan herr Sundberg upplyst, att Ahlström omedelbart kunde beredas arbete med 

vedhuggning å stadsskogen, beslöt styrelsen garantera intill 15 kronor för en månad åt en 

kvinna, som kunde finnas lämplig och villig att åtaga sig skötseln af Ahlströms barn, 

äfvensom en matanvisning å 5 kronor, allt dock med villkor, att Ahlström genast började 

arbeta. 

 

§ 5. 

Företrädde fröken Hedvig af Klercker och anhöll om ett bidrag, eventuellt med 

återbetalningsskyldighet, å kronor 300 för att begifva sig till en folkrik plats i Gästrikland och 

där starta ett bageri. 

Styrelsen fann ej skäl bifalla fröken Klerckers framställning. 

 

§ 6. 

J.F.Degerman beviljades en matanvisning å 5 kronor samt halfsulning af ett par skor. 

 

§ 7. 

Beslöts styrelsen tillsätta ett beredningsutskott, bestående af ordföranden och tvenne 

ledamöter, för förberedande handläggning af inkomna ärenden och framställningar och skulle 

ledamöterna väljas för sex månader. Valda blefvo herrar Gullberg och Sundberg. 

 

§ 8. 

På förekommen anledning beslöt styrelsen anmoda änkan Maria Larsson att vägra arbetaren 

L.A.Pihl tillträde till den af henne bebodda lägenheten i s.k. Pontusuddskasernen, vid äfventyr 

att styrelsen i motsatt fall såge sig nödsakad vägra vidare understöd. Protokollet blef i denna 

del genast justeradt. 

 

§ 9. 



Hilda Strand, som på grund af sjukdom ordinerats en månads hvila från allt arbete, hade 

anhållit om kvinnlig hjälp under denna tid och styrelsen så tillvida bifalla denna hennes 

begäran, att hon beviljades ett kontant extra bidrag å 7 kronor och en matanvisning å 5 kronor. 

 

§ 10. 

Som ersättning för den vård, Ida Dahlström lämnat hustru Tekla Stenberg under hennes 

sjukdom, beslöt styrelsen till Dahlström utbetala 10 kronor för första månaden, för hvilken tid 

slummen bidroge med samma belopp, samt 15 kronor för andra månaden. Stenbergs barn 

skulle tillsvidare få kvarstanna å fattiggården. 

 

§ 11. 

Efter därom gjord framställning beviljades A.P.Lindblom 10 kronor per månad i hyresbidrag 

under februari, mars och april. 

 

§ 12. 

Beslöt styrelsen bevilja W.Zachrisson, numera bosatt i Kiruna, ett stående hyresbidrag af 16 

kronor per månad att utbetalas direkt ut fattigvårdens kassa. Dessutom skulle 

fattigvårdsstyrelsen i Kiruna äga rätt att till Zachrisson utlämna matanvisningar på intill 5 

kronor i månaden vid på grund af sjukdom uppkommen arbetsoförmåga, utan att läkareintyg 

behöfde företes. 

§ 13. 

Sigrid Pettersson hade anhållit om ett kontant understöd tillsvidare af 10 kronor per månad för 

sin minderåriga gosse. 

Styrelsen beviljade 7 kronor per månad under februari, mars och april. 

 

§ 14. 

Oskar Widmans anhållan om en half famn ved och en matanvisning afslogs, sedan det 

upplysts, att Widman nu hade arbete med vedhuggning å stadsskogen. 

 

§ 15. 

J.P.Gustafssons anhållan om ett kontant lån af 45 kronor för betalning af resterande hyror, för 

hvilka han hotats med vräkning, afslogs. 

 

§ 16. 

Karl Hjalmar Boströms anhållan om en half famn ved afslogs. 

 

§ 17. 

Vilhelm Berglunds anhållan om en half famn ved afslogs. 

 

§ 18. 

Fröken Ellen Wingårds skrifvelse rörande återbetalande af en del medel, som enligt hennes 

förmenande skulle med orätt frånhändts henne af styrelsen eller hennes förmyndare herr 

Gullberg under den tid hon varit sinnessjuk, föranledde ej till någon styrelsens åtgärd. 

 

§ 19. 

På framställning af de arbetande hjonen vid fattiggården beslöt styrelsen, att extra kaffe skulle 

utgå enligt följande bestämmelser: 

kl. 10 f.m. kaffe utan dopp till alla arbetande män och kvinnor samt 

kl. 5 e.m. kaffe med smörgås till arbetande män och kvinnor vid tyngre arbete. 

Beslutet fattades med 4 röster mot 3. 



§ 20. 

Mikael Adamsson hade gjort framställning om en säng med sängkläder åt sinnesslöa dottern 

Edit, som hemsändts från Råneå. Styrelsen, som ej fann skäl bifalla denna anhållan, beslöt 

emellertid anslå ett kontant belopp af 5 kronor pr. månad såsom bidrag till Edits underhåll. 

 

§ 21. 

Anders Lidgren hade anhållit om lämplig mat för sin sjuka dotter och beslöt styrelsen 

uppdraga åt diakonissan att utreda behofvet häraf. 

 

§ 22. 

Listan öfver utdelade extra bidrag under januari föredrogs och godkändes. 

 

§ 23. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under januari lades till handlingarne. 

 

§ 24. 

Beslöts öfverklaga Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 29 

december 1911 i fattigvårdsmål mot förra målaren N.J.Larsson. 

 

§ 25. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 30 december 1911, hvarigenom 

styrelsen förpliktats till Stockholms stads fattigvårdsnämnd utgifva kostnader för Evelina 

Ruthströms vård och underhåll från och med den 26 december 1910 och intilldess 

underhållsskyldigheten af styrelsen omedelbart öfvertages eller behofvet af vidare fattigvård 

upphör dock att för hennes vård å sinnessjukhus skulle erläggas högst två kronor om dagen, 

föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§ 26. 

Beslöt styrelsen öfverklaga Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 30 

december 1911 i fattigvårdsmål rörande bokbinderigesällen August Johansson. 

 

§ 27. 

Uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att afgifva förklaring öfver Skellefteå socken 

fattigvårdsstyrelses ansökan om åläggande för Luleå stads fattigvårdsstyrelse att utgifva 

ersättning för understöd, som lämnats Maria Johanna Lundgren. 

 

§ 28. 

Beslöt styrelsen godkänna Byske sockens fattigvårdsstyrelses ansökan om ersättning för 

understöd, som lämnats Anders Lundström. 

 

§ 29. 

Med anledning af herr Carlgrens hos stadsfullmäktige väckta motion om åtgärders vidtagande 

för inrättande af en kommunal arbetsanstalt beslöt styrelsen tillsätta en komité på fem 

personer med uppdrag att på ett allsidigt sätt utreda frågan samt med utredning och förslag 

inkomma till styrelsen, hvarjämte komitén bemyndigades att utanordna de med komitéarbetet 

förenade kostnader. 

Till ledamöter i komitén utsågos herrar Lindgren, Carlgren, Gullberg, Rignell och fröken 

Björkman och skulle den förstnämnda tillika vara sammankallande. 



 

§ 30. 

Zacharias Johansson Märsylä hade begärt, att styrelsen ville utfärda ansvarsförbindelse för 

hans son, Erik Östen, eventuella intagande å härvarande lasarett, men beslöt styrelsen, att 

gossen skulle hänvisas till stadsläkaren för undersökning, hvarefer de åtgärder, hvartill 

stadsläkarens utlåtande kunde gifva anledning, skulle vidtagas. 

 

§ 31. 

Föredrogs och godkändes ett mellan styrelsen och Emma Utterström upprättadt kontrakt 

rörande Isak Olof Enströms inackordering å fattiggården. 

 

§ 32. 

Bestämdes beloppen af bidrag under denna månad enligt månadslistan och slutade denna på 

en summa af 2.006 kr. 84 öre. 

Den beslutade utdelningen af ved för månaden uppgick till 45½ famnar. 

 

  Som ofvan 

   In fidem 

   J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

J.Sundberg” 



Protokoll februari 1912 

 

”Protokoll, fördt vid Tekniska nämndens sammanträde den 6 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell äfvensom 

brandchefen, stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Valdes till Nämndens vice ordförande för innevarande år med slutna sedlar linjedirektören 

T.Bennet med 3 röster. Två röster tillföllo fängelsedirektören C.Gustafsson. 

 

§ 2. 

Beviljade nämnden i anslutning till af stadsläkaren utfärdadt intyg brandkarl E.Regnman 

tjänstledighet för sjukdom under 4 veckor f.o.m. den 14 januari t.o.m. den 10 februari med 

tillstånd att under tjänstledigheten vistas i Söderhamn. 

 

§ 3. 

Sedan Brandchefen under hand infordrat anbud å effekten för personlig utrustning af 

brandkårens reserv, beslöt nämnden att 

1:o) från Billmans Fabriks- & Handelsaktiebolag inköpa 

7 st kaskar Nr 1 af läder med vapenplåt á 8.80 kr 

15 st kaskar utan vapenplåt á 8.00 kr. 

21 st lifbälten No 2 med röda och blå band á 12.00 samt 

2:o) från Aktiebolaget Wilhelm Lindh 

 5 st brandhattar, mörkblå, á 3.75 kr 

 27 st brandsockar, mörkblå, á 13.00 kr, 

allt i öfverensstämmelse med ingifna anbud och prof. 

Nämnden beslöt vidare att kostnaden för dessa utrustningseffekters anskaffande skulle 

bestridas af till organisationskostnader i brandkårens stat afsatta anslaget. 

 

§ 4. 

Sedan Brandchefen anmält att Stadsfiskalen förklarat, att polisen icke vore i tillfälle att vidare 

handhafva bestyret med brandskåpslyktornas tändning och släckning, beslöt Nämnden att, då 

brandmanskapet vore för fåtaligt för att kunna utföra detta arbete, hos Magistraten göra 

hemställan om åläggande för polisen att ombestyra ifrågavarande tändning och släckning med 

undantag af den i kvarteret Boken befintliga lycktan, hvilkens skötsel skulle ordnas på 

billigaste sätt genom Brandchefens försorg. 

 

§ 5. 

Brandchefen hade till dagens sammanträde inkommit med berättelse öfver Luleå kombinerade 

brand- och poliskårs verksamhet under år 1911; och beslöt Nämnden att öfversända 

densamma till Magistraten för öfverlämnande till Stadsfullmäktige. 

Tillika beslöt Nämnden att hos Stadsfullmäktige göra hemställan att, då det vore nödvändigt, 

att Nämnden stode i kontakt med brandväsendet i öfriga städer i landet och då den 

fackliteratur som finnes är ytterst ringa, 50 exemplar af Brandchefens berättelse för åren 

1909-1911 och framgent måtte tryckas och ställas till Nämndens förfogande för utbyte mot 

liknande literatur från öfriga städer. 



 

§ 6. 

Sedan Viktor Sundqvist återtagit den framställning om ägoutbyte, som drätselkammaren vid 

sammanträde den 5 januari 1909 hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, hade Sundqvist den 13 

november 1911 inkommit med nytt förslag till uppgörelse i donationsjordsprocessen. 

Enligt detta förslag afstår Sundqvist till Luleå stad vretan Nr 1-2 om 4.81 kv.ref eller 48100 

kvadratfot med ett zonvärde af 4 öre pr kvadratfot  Värde kronor 1924.00 

Staden afstår till Sundqvist tomterna Nris 1 och 8 i kvarteret Enen om tillhopa 2061.82 kvm 

eller 23389 kvadratfot; zonvärde 8 öre pr kvadratfot  Värde kronor 1871.12 

     Värdeskillnad 52.88, 

hvarå staden enligt nådiga brefvet den 27 maj 1904 betalar 10% eller kronor 5.29. 

Som Sundqvist har att lämna bidrag till stadens rättegångskostnad med kronor 10:-, skall 

Sundqvist således enligt förslaget till staden betala kronor 4.71. 

Sedan stadsingenjören under tillstyrkan af Sundqvists förslag alternativt beräknat det belopp, 

Sundqvist hade att erlägga, därest staden i utbyte mot förutnämnda tomterna Nris 1 och 8 i 

kvarteret Enen erhölle Sundqvists lagfarna del af vretan Nris 1-2 om 35.35 ar eller 40100 

kvadratfot, i hvilket fall Sundqvist skulle, inberäknadt rättegångsbidrag till staden erlägga 

Kronor 277:12, beslöt Nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka det af Sundqvist 

framställda förslaget på så sätt, att fastigheterna gå i utbyte mot hvarandra utan någon 

mellanafgift. 

 

§ 7. 

Till Drätselkammaren hade Gertrud Isakson inkommit med följande nya förslag till 

uppgörelse i donationsjordsprocessen: 

’Förslag 

till uppgörelse i donationsjordsprocessen emellan Luleå stad och Fröken G.Isakson, 

innehafvare af vretorna N:ris 77-78 och 81a – 83. 

Luleå stad erhålle af Fröken Isakson: kv.-m. kv.-fot zonv. öre zonv. Kr. 

Del af vretan N:ris 77-78 norr om kv. 

’Elgen’   2,235,16 25,356 14 3,549:84 

Del af vretan N:ris 77-78 väster om 

Kv. ’Elgen’   64,10 727 25 181:75 

Del af vretan N:ris 81a – 83 söder 

Om kv. ’Elgen’  710,36 8,058 20 1,611:60 

  Summa 3,009,62 34,141 - 5,343:19 

Fröken Isakson erhåller af Luleå stad: 

Tomt N:o 2 i kv. ’Hästen’  1,347,46 15,286 20 3,057:20 

Staden tillhörig del af tomt n:o 5 465,42 5,280 45 2,376:- 

  Summa 1,812,88 20,566 - 5,433:20 

således en skillnad för Fröken Isakson att betala   90:01 

 

Fröken Isaksons donationsjordslösen: 

Del af vretan N:ris 77-78 i tomterna 

1 och 2 i kv. ’Elgen’  1,789,90 20,305 25 5,076:25 

Del af vretan N:ris 81a – 83 i tomten 

1  i kv. ’Elgen’  387,20 4,392 25 1.098:- 

Del af vretan N:ris 77-78 i tomterna 

3 och 6 i kv. ’Elgen’  240,39 2,727 20 545:40 

Del af vretan N:ris 81a – 83 i tomterna 

3 och 6 i kv. ’Elgen’  1,194,44 13,550 20 2,710:- 



  Summa 3,611,93 40,974 - 9,429:65 

på hvilken summa donationsjordslösen, enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 27 maj 1904, 

utgår med 5% eller kronor     471:48 

hvartill kommer rättegångsbidrag för tvänne vretor å kronor 10:-  20:- 

    Summa kronor 491:48 

Tillägges ofvannämnda skillnadssumma, kronor   90:01 

erhålles således den summan Fröken Isakson enligt förslaget har att betala kr 581:49 

 

Zonvärdet för tomt N:o 5 i kvarteret ’Fenix’ är 30 öre per kv.-fot men är i tablån upptaget till 

45 öre eller det pris per kv.-fot, som staden nyligen begärt af Bankvaktmästaren Lindgren. 

Luleå den 24 november 1911. 

  Erik Kinnman.’ 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att öfversända förslaget till Stadsfullmäktige med 

hemställan om detsammas godkännande. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat yttrande rörande af Bankaktiebolaget Norra 

Sverige till Stadsfullmäktige ingifvet nytt förslag till förlikning i processen om s.k. 

bryggeritomten eller fastigheten Nr 20, beslöt Nämnden att ärendet skulle bordläggas till ett 

kommande sammanträde. 

 

§ 9. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 12/1 1912. 

 

§ 10. 

Hos drätselkammaren hade F.Sandman anhållit om förnyad behandling af sin framställning att 

staden måtte deltaga med halfva beloppet i den kostnad, han fått vidkännas för lösen af 

lagfartsprotokoll m.m. i och för förändring af tomtindelningen i kvarteret Örnen. 

Sedan antecknats att denna kostnad vid Kammarens sammanträde den 5 sistlidne december 

angifvits till Kronor 85:- i stället för rätteligen Kronor 22:50, beslöt Nämnden att, då staden 

gemensamt med Sandman hos Rådstufvurätten ansökt om godkännande af omförmälda 

ändring och Sandman deltagit i viss stadens motsvarande kostnad, till Sandman utbetala 

fordrade Kronor 11.25. 

 

§ 11. 

Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med uppgift å för stadens behof under kommande 

bränsleår erforderlig kvantitet kol och koks, beslöt Nämnden att, då utsikterna för en 

fördelaktig upphandling f.n. syntes ovissa, uppdraga till Stadskamreraren att när lämplig 

tidpunkt inträdde infordra anbud å uppgifvet behof af 450 tons koks och 1300 tons stenkol. 

 

§ 12. 

Sedan anmälts att den från stadens skog för innevarande bränsleår erhållna veden visat sig 

otillräcklig, särskildt med anledning däraf att fattigvårdens vedbehof på grund af den stränga 

vintern blifvit större än beräknadt, beslöt Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att 

infordra anbud å leverans af 150 famnar ved. 

 

§ 13. 

Revirförvaltaren i Bodens revis hade under meddelande, att han hade för afsikt att å stadens 

skog verkställa upphuggning af ca 800 famnar ved, anhållit om förskottsvis utanordnande af 

behöfliga medel för ifrågavarande afverkning. 



Nämnden beslöt att med godkännande af att afverkningen för detta fall ombesörjes af 

revirförvaltaren, låta till honom förskottsvis utananordna köpt 500 kronor åt gången med 

redovisningsskyldighet efter hand allteftersom förskotten lyftas. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsbyggmästaren under hand infordrat anbud å leverans af olja för stadshusets behof, 

föredrogs nu protokoll, fördt vid desammas öppnande den 6 februari 1912. 

Som upplyst blifvit, att behöflig olja kunde inköpas till fördelaktigare pris genom 

hamnkontoret afslogos de ingifna anbuden. 

 

§ 15. 

I sammanhang med i föregående paragraf förtecknadt ärende beslöt Nämnden att lämna 

Stadskamreraren i uppdrag att om möjligt gemensamt med hamndirektionen infordra anbud å 

de förbrukningsartiklar, som i större utsträckning användas vid stadens verk och arbeten. 

 

§ 16. 

Beslöt Nämnden att ajournera dagens sammanträde för att utan särskild kallelse fortsättas 

torsdagen den 8 innevarande februari kl. 5 e.m. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

Justeras 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Ullman, Flemström, Wahlgren och Wester äfvensom 

stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§ 3. 

Utsågs rådmannen P.Sandström att leda dagens förhandlingar. 

 

§ 4. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 3 sistlidne januari. 

 

§ 5. 

Hos byggnadsnämnden hade O.Segergren anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogad 

ritning och tomtkarta uppföra ett uthus å tomten n:ris 196-197 i kvarteret Stören. 

Nämnden beslöt efter tillstyrkan af stadsbyggmästaren att lämna bifall till den gjorda 

framställningen dock med villkor, att byggnaden, som vore belägen å område, som enligt den 

fastställda stadsplanen vore afsedt för industrielt ändamål, finge kvarstå endast tillsvidare med 

skyldighet för sökanden att borttaga densamma, när nämnden så påfordrade. 

 

§ 6. 

Hos byggnadsnämnden hade fru Erica Burman anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

bifogad ritning och tomtkarta verkställa diverse ändringar å fastigheten n:r 292 i kvarteret 

Gripen dock med villkor att hon vid en blifvande reglering icke skulle göra gällande något 

anspråk på förhöjd ersättning i anledning af ifrågavarnde förändringar. 

Vid föredragning af detta ärende beslöt nämnden på hemställan af stadsbyggmästaren 

hänskjuta frågans afgörande till stadsfullmäktige med tillkännagifvande, att nämnden för sin 

del icke hade något att emot ansökningen erinra. 

 

§ 7. 

Hos byggnadsnämnden hade konsul Halfdan Burman anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning och tomtkarta verkställa diverse ändrings- och reparationsarbeten å 

fastigheten n:r 4 i kvarteret Måsen. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden lämna det begärda tillståndet med villkor, att 

sökanden ställde sig till noggrann efterrättelse byggnadsordningens föreskrifter vid arbetets 

utförande. 

§ 8. 

Med anledning af en af konsul H.Burman hos Stadsfullmäktige gjord framställning att få 

inköpa tomten n:r 5 kvarteret Ankan hade drätselkammaren anhållit, att nämnden ville vidtaga 

åtgärder för faställelse af den ändring i stadsplanen, som blefve en följd af stadsfullmäktiges 

den 14 september 1911 fattade beslut om söddra hamnplanens ordnande. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden uppdraga åt stadsingenjören att upprätta karta öfver 

området ifråga äfvensom anskaffa möjligen erforderliga handlingar i öfrigt att biläggas 

ansökan om fastställelse af ofvan omförmälda ändring i stadsplanen. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justerat den 6 mars 1912 

På Nämndens vägnar 

Axel E Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med Tekniska nämnden den 8 februari 1912. 

 

Närvarande: samma ledamöter och tjänstemän som vid sammanträdet den 6 februari 1912. 

 

§ 17. 

Stadsbyggmästaren hade med anledning af Stadsfullmäktiges beslut den 25 januari 1912 att 

godkänna drätselkammarens förslag till förändring af stadens tjänstelokaler i stadshuset, som 

nödvändiggjorts af drätselkontorets inrättande, till dagens sammanträde inkommit 

arbetsbeskrifning å de sålunda beslutade förändringsarbetena. 

Sedan ett par smärre förändringar i den af Stadsfullmäktige fastställda plananordningen 

vidtagits beslöt Nämnden att med godkännande af den uppgjorda arbetsbeskrifningen lämna 

stadsbyggmästaren i uppdrag att under hand infordra anbud å för förändringsarbetenas 

utförande behöfliga 2 st I-balkar och 1 st. differdingerbalk samt att genom kungörelse i 

tidningarna infordra till drätselkammaren ställda anbud å de beslutade förändringsarbetenas 

utförande, hvarvid tio dagars anbudstid skulle utsättas. 

Nämnden beslöt vidare att lämna Stadskamreraren i uppdrag dels att gå i omedelbar 

författning om inköp af det ena af i det godkända möbleringsförslaget upptagna 

vertikalfackskåpen dels att infordra anbud å den beslutade möbleringen i öfrigt, inbegripet det 

i förslaget omnämnda räcket med disk i drätselkontorets stora rum. 

 

§ 18. 

Sedan Luleå Utskänkningsbolag på förfrågan meddelat att bolaget, enär det enligt nu gällande 

bestämmelser icke ägde rätt att hyra andra lokaler än sådana, som det för sin rörelse behöfver, 

icke kunde reflektera på att efter nu gällande aftals utgång förhyra stadshotellets lokaler, 

beslöt nämnden att uppdraga till stadskamreraren att kungöra hotellet ledigt till arrendering 

under 3 års f.o.m. den 1 januari 1913, hvarvid anbud, ställda till Drätselkammaren, skulle 

infordras till den 1 juni 1912. 

 

§ 19. 

Sedan anmält blifvit, att den i stadshotellets ekonomibyggnad befintliga vaktmästarebostaden 

vore så kall, att den tidvis under innevarnde vinter varit obeboelig, beslöt Nämnden lämna 

stadsbyggmästaren i uppdrag att gneom anskaffande af kaminer el.d. på billigaste sätt vidtaga 

åtgärder för afhjälpande af det anmärkta missförhållandet. 

 

§ 20. 

Luleå Utskänkningsbolag hade anhållit, att drätselkammaren ville till Nils Lundholm utbetala 

kronor 78.50 för reparation af kakelugn i vaktmästarebostaden i stadshotellets 

ekonomibyggnad. 

Sedan Stadsbyggmästaren vitsordat behofvet af kakelugnens omsättning äfvensom meddelat 

att medel härtill funnes anslagna i årets utgiftsstat, beslöt Nämnden att godkänna räkningen 

till utbetalning. 

Nämndenb beslöt tillika meddela Luleå Utskänkningsbolag, att Nämnden för framtiden icke 

ämnade utbetala några räkningar af ifrågavarande beskaffenhet, utan att behöfliga reparationer 

o.d. borde i vanlig ordning anmälas för utförande genom stadens egen försorg. 

 

§ 21. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade för förnyelse af hyreskontraktet rörande bankens lokaler 

i stadshuset begärt att en tvättstuga och en matkällare skulle tilläggas bankens 

vaktmästarebostad, som nu saknade dessa fördelar äfvensom att staden ville bekosta 

belysning i bottenvåningens förstuga i stadshusets östra uppgång. 



Sedan stadskammaren meddelat att bankens direktör vid samtal förklarat sig afstå från fordran 

på tvättstuga, därest Nämnden utfäste sig att för så vidt möjligt ställa en mindre matkällare till 

bankens disposition f.o.m. år 1913, beslöt Nämnden att hyreskontraktet skulle af 

Stadskamreraren förses med sådan förbindelse. 

Nämnden beslöt vidare att uppdraga till elektricitetsverkets föreståndare att anordna den af 

banken begärda belysningen i förstugan till bottenvåningen i östra trappuppgången. 

 

§ 22. 

Stadsbyggmästaren hade till Nämnden inkommit med af drätselkammaren den 6 juni 1911 

infordradt förslag till lämpliga afskrifningar å stadens byggnader samt å för värmeledningen i 

stadshuset afsedda maskiner och inventarier äfvensom med uppgift å den förhöjning i 

värmeafgiften, som skulle blifva en följd af desssa afskrifningar. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att hänskjuta ärendet till den samfällda 

drätselkammarens behandling. 

 

§ 23. 

Beslöt Nämnden att godkänna af stadsbyggmästaren uppgjordt förslag till fördelning å 

konsumenterna af värmekostnaden i stadshuset för år 1911. 

 

§ 24. 

J.Wikberg m.fl. hyresgäster i den s.k. Bodellska kyrkan hade under meddelande, att de 

ämnade göra staden ansvarig för skada, som kunde tillskyndas dem vid eventuelt inträffande 

ras i den invid byggnaden uppförda stödmuren, anhållit, att drätselkammaren ville vidfoga 

skyndsamma åtgärder för murens iståndsättande. 

Vid föredragning af detta ärende beslöt Nämnden att till Stadsfullmäktige öfversända 

skrifvelsen jämte ett af löjtnant C.Skarstedt rörande stödmuren afgifvet yttrande med 

hemställan att Stadsfullmäktige ville fatta skyndsamt beslut om stödmurens reparation, i 

enlighet med af drätselkammaren i samband med förslag till innevarande års inkomt- och 

utgiftsstat ingifvet förslag och för en beräknad kostnad af 695 kronor. 

Nämnden beslöt vidare att hos Stadsfullmäktige göra anmälan, att Nämnden gått i författning 

därom att, därest frågan om stödmurens reparation icke kan af Fullmäktige afgöras, 

provisoriska åtgärder vidtagas till förhindrande af att byggnaden vid murens befarade 

nedrasande tager större skada. 

 

§ 25. 

Beslöt Nämnden lämna Stadsbyggmästaren och stadsingenjören i uppdrag, att, därest 

Stadsfullmäktige på förstkommande sammanträde icke fatta definitivt beslut om den vid den 

s.k. Bodellska kyrkan uppförda stödmurens reparation vidtaga nödig åtgärder till förhindrande 

af att byggnaden tager större skada vid ett eventuelt inträffande ras i ifrågavarande stödmur. 

 

§ 26. 

Sedan Stadsingenjören anmält, att fara förelåge, att maskiner o.d. i pumpstationens maskinhus 

med dess bristfälliga isolering under rådande köld toge skada och Nämnden med anledning 

häraf vid sammanträdet den 6 innevarande februari uppdragit till Stadsbyggmästaren och herr 

Hartzell att på ort och ställe verkställa undersökning i saken, så hade Stadsbyggmästaren nu 

inkommit med fyra alternativa förslag till bättre isolering af rummen i byggnaden. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att låta öfver maskinrummet inlägga ett nytt 

varmtak i enlighet med Stadsbyggmästarens förslag, alt B, för en beräknad kostnad af 431 

kronor. 



Nämnden beslöt vidare att uppdraga till stadsbyggmästaren att gå i omedelbart författning om 

utförande af arbetet hvad beträffar fyllning af torfströ å den nedre delen af nuvarande varmtak 

samt att, hvad arbetet i öfrigt angår, under hand infordra anbud att föreläggas Tekniska 

Nämnden för pröfning. 

 

§ 27. 

Sedan Drätselkammaren den 15 november 1911 beslutit bifalla en från Luleå domkaptel gjord 

framställning om anordnande af en vattenklosett i det till domkapitlets lokaler i gamla 

rådhuset hörande toalettrum under villkor att domkapitlet betalade halfva kostnaden och ej 

gjorde anspråk på klosetten eller ersättning för densamma vid afflyttning från lägenheten, 

hade domkapitlet nu förklarat sig villigt lämna ett bidrag, dock högst 110 kronor. 

Nämnden beslöt att med godkännande häraf uppdraga till Stadsingenjören at utföra arbetet. 

 

§ 28. 

Hos drätselkammaren hade hälsovårdstillsyningsmannen W.Oscarsson gjort framställning om 

ersättning med 50 kronor pr år för det han enligt Kammarens uppdrag öfvat tillsyn öfver och 

verkställt inkassering af afgifter till karantänstallet under åren 1910-11. 

Med bifall till denna framställning beslöt Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att 

inkomma med förslag till ordnande af dessa angelägenheter för innevarande och följande år. 

 

§ 29. 

Föredrogs protokoll, fördt vid öppnande af under hand af Stadsbyggmästaren infordrade 

anbud å inre renhållning af stadens fastigheter Nr 4 i kvarteret ’Örnen’ och Nr 3 i kvarteret 

Göken. 

Nämnden beslöt att antaga ett af Luleå Renhållningsaktiebolag afgifna anbudet att för 65 

kronor resp 50 kronor pr år verkställa ifrågavarande renhållning. 

 

§ 30. 

Efter föredragning af protokoll, fördt vid öppnande af anbud, å snöskottning af tak å stadens 

fastigheter under innevarande år, beslöt Nämnden att, då intet af de inkomna anbuden syntes 

antagligt, uppdraga till stadsbyggmästaren att ombestyra ifrågavarande snöskottning genom 

sakkunnig och i öfrigt lämplig person. 

 

§ 31. 

Sedan Nämnden medelst annons i ortstidningarne kungjort den nyinrättade vice 

brandchefsbefattningen vid brandkåren till ansökan ledig före den 1 februari 1912, hade inom 

den sålunda fastställda ansökningstiden ansökningar till erhållande af tjänsten från följande 

personer inkommit: 

poliskonstapel E.Franson 

banktjänsteman H.Bedoire 

exekutionsbetjänt G.Wetter 

poliskonstapel J.F.Johansson 

poliskonstapel A.Strand 

stadsingenjör E.Kinnman och 

folkskollärare D.Ekroth. 

Efter föredragning af den sålunda inkomna ansökningarna beslöt Nämnden enhälligt att på i 

hufvudsak af brandchefen anförda skäl och jämväl af den anledning, att Nämnden ansåge det 

olämpligt att någon, som vore i stadens tjänst fast anställd, erhölle tjänsten, hos 

Stadsfullmäktige förorda banktjänstemannen reservunderlöjtnant H.Bedoire till densammas 



erhållande, mot villkor att Bedoire i händelse af val bosätter sig i brandstationens omedelbara 

närhet, så snart ske kan. 

Mot detta beslut reserverade sig hr Hartzell så till vida, att han ansåg att ytterligre två af de 

sökande bort uppföras å förslaget till erhållande af tjänsten. 

 

§ 32. 

Anmälde stadskamreraren att Hälsovårdsnämnden tagit vissa rum i Gästgifvaregårdens 

bottenvåning i disposition för vård af i barnförlamning insjuknade. 

 

§ 33. 

Föredrogs en från sjökaptenen O.Mörck inkommen räkning å 25 kronor för en honom 

tillhörig å Gästgifvaregården befintlig torrklosett jämte rörledning, som Hälsovårdsnämnden 

skulle tagit i besittning i samband med förläggande till denna byggnad af vården af i 

barnförlamning insjuknade. 

Nämnden, som ansåg sig stå utanför denna sak, beslöt att icke godkänna räkningen. 

 

§ 34. 

Efter föredragning af en från elektricitetsverkets föreståndare inkommen skrifvelse angående 

eventuel nedsättning af taxan för elektrisk ström, beslöt Nämnden att uppskjuta ärendet i 

afvaktan på resultatet af pågående underhandlingar rörande inköp af elektrisk ström från 

Sikfors. 

 

§ 35. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade till drätselkammarens afgörande hänskjutit sotare 

Kösters framställning om befrielse från återbetalning af visst sotarearfvode. 

Nämnden beslöt återsända skrifvelsen till elektricitetsverkets föreståndare med hänvisning till 

af stadskamreraren å skrifvelsen tecknadt yttrande, hvaraf framgick att Kösters 

återbetalningsskyldighet vore fullt klar. 

 

§ 36. 

Hos Vattenledningsstyrelsen hade M.Riström gjort framställning om ersättning för vid stadens 

vattenledningsarbete åstadkommen skada å ett honom tillhörigt parti potatis. 

Sedan Stadsingenjören i af Vattenledningsstyrelsen infordradt yttrande tillstyrkt 

framställningen beslöt Nämnden att till Riström utbetala fordrade 30 kronor. 

 

§ 37. 

Beslöt Nämnden att till samfällda drätselkammaren öfverlämna stadsbyggmästarens 

redovisning för november och december månader förlidit år. 

 

§ 38. 

Hälsovårdsnämnden hade hos Drätselkammaren anhållit om disposition af ett rum för att vid 

desinfektionsarbetens utförande i mindre lägenheter kunna inhysa resp. familjer, som icke 

kunde skaffa sig tillfällig bostad på annat håll. 

Sedan stadsbyggmästaren till dagens sammanträde inkommit med infordrad utredning, beslöt 

Nämnden att till Hälsovårdsnämnden för angifvet ändamål upplåta nordöstra hörnrummet i 

s.k. Pontusuddskasernens bottenvåning att tillträdas den 1 april 1912. 

 

§ 39. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen meddelat att den under förutsättning af reparation af vederbörande 

lägenheter i Pontusuddkasernen vore villig att öfvertaga dispositionen af desamma hade 



Stadsbyggmästaren inkommit med utredning i hvad mån reparation af ifrågavarande 

lägenheter vore behöflig. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att för en beräknad kostnad af 100 kronor dels 

verkställa fullständig reparation af nordvästra hörnrummet i bottenvåningen dels utföra en del 

andra mindre, men behöfliga reparationer i ifrågavarande lägenheter. 

Nämnden beslöt vidare att ställa de båda vindsrummen och det nordvästra hörnrummet i 

bottenvåningen till fattigvårdsstyrelsens disposition f.o.m. den 1 april 1912. 

 

§ 40. 

Beslöt Nämnden att antaga från C.J.Johansson i Notviken ingifvet anbud att för 75 kronor pr 

år verkställa plogning af vägen till pumpstationen vid Gammelstadsfjärden från dess 

utgångspunkt från allmänna landsvägen mellan Notviken och Gäddvik. 

 

§ 41. 

Föredrogs protokoll den 6 februari 1912, fördt vid öppnande af under hand af stadsingenjören 

infordrade anbud å person- och verkskjutsar mellan staden och pumpstationen. 

Nämnden beslöt att antaga C.J.Johanssons i Notviken anbud å verkskjutsar och Luleå 

Renhållningsbolag å personskjutsar, upptagande hvardera ett pris af Kr. 3.50 pr styck för 

respektive skjutsar. 

 

§ 42. 

Beslöt Nämnden att till inventeringsmän för år 1911 utse 

beträffande elektricitets- och vattenverken jämte tillhörande förråd: herrar Bennet och Stanzén 

samt 

beträffande stadens fasta egendom och inventarier i öfrigt, inbegripet drätselkammarens 

förråd: herrar Danielsson och Hartzell. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

Justeras 

H.K.Brändström” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 9 febr. 1912. 

 

S.D. Närvarande: Ordföranden, rektor Norrby, direktör Gustafsson, överlärare Lindmark samt 

undert. Åhrström. 

 

§ 1. 

Folkskoll. A.Rydorff hade inlämnat ansökan om erhållande av tjänstgöringsbetyg, och beslöts 

föreslå styrelsen, att sådant måtte tilldelas honom i likhet med hans senast erhållna. 

 

§ 2. 

Fröken Ellen Vingårds inlämnande skrivelser upplästes, och beslöt nämnden föreslå, att 

folkskolestyrelsen vidhåller sin förut uppställda fordran om företeende av läkarebetyg. 

 

§ 3. 

Den efter lärarekårens hörande uppställda förteckningen för Bok-& materielrekvisition 

föreslogs att bifallas med undantag av några få av ekonomi- och undervisningsnämnderna å 

förteckningen gjorda inskränkningar. 

 

§ 4. 

Bifall föreslogs till anskaffande såväl av ett materielskåp som ock av å särskild förteckning 

angivna böcker för skolbiblioteket. 

 

  Som ovan: 

  Carl Edström 

   Osk.Åhrström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 12 februari 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson äfvensom 

stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 6 och 8 februari 1912. 

 

§ 2. 

Sedan Nämnden vid sammanträde den 8 februari besluit att inlägga nytta varmtak i 

pumpstationens maskinhus i enlighet med af stadsbyggmästaren utarbetadt förslag alt B., hade 

stadsbyggmästaren nu i enlighet med nämndens vid samma tillfälle lämnade uppdrag 

inkommit med under hand å hela arbetet i enlighet med uppgjord arbetsbeskrifning infordrade 

anbud. 

Dessa blefvot nu brutna och befunnos afgifna af följande personer som erbjödo sig utföra 

arbetet till äfvenledes nedan förtecknade pris: 

C.J.Nordgren   245 kronor 

N.P.Boman   490 kronor och 

A.Malmström  530 kronor, 

hvarjämte ett namnunderskrift saknande anbud å 484 kronor inkommit. 

Enär de af Boman och Malmström afgifna anbuden ansågos för höga och Nordgren icke 

ansågs kunna för det låga pris, han begärt, tillfredsställande utföra arbetet, beslöt Nämnden att 

afslå samtliga anbud. 

Nämnden beslöt vidare att lämna stadsbyggmästaren i uppdrag att infordra nya anbud under 

hand å arbetets utförande och därefter tillsammans med stadskamreraren och stadsingenjören 

antaga det för staden förmånligaste anbudet. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

 

Justeras 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 13 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Sandström, Rosengren, Lindgren och Hellsten. 

 

§ 1. 

Protokollen för den 23 och 25 januari upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Med anledning af en från Kapten O.Mörck ingifven räkning å en klosett i gamla 

gästgifvaregården, som tagits i bruk för det provisoriska barnförlamningssjukhuset, uppdrogs 

åt sekreteraren att till nästa ordinarie sammanträde utreda, huru med äganderätten till 

ifrågavarande klosett förhölle sig. 

 

§ 3. 

Biföll nämden en af Algot Strandberg gjord ansökan om befrielse från afgift för vård å 

epidemisjukhuset för sina två barn, som den 31 sistl. januari dit intagits för skarlakansfeber. 

 

§ 4. 

Från drätselkammaren hade ingått förfrågan rörande nämndens vedbehof för bränsleåret 

1912-1913 för dess institutioner. 

Med anledning häraf beslöt nämnden rekvirera: 

för köttbesiktningsbyrån: 5 famnar björk 

  5 famnar barr 

för epidemisjukhuset 30 famnar björk. 

 

§ 5. 

Med anledning däraf, att tillsyningsmannen i sin rapport för januari anmärkt, att köttvaror, 

som ankommit till Luleå med järnväg från de norra orterna, icke varit emballerade utan legat 

utan något som helst skydd å golfven i vagnarna och godsmagasinet, beslöt nämnden att i 

skrifvelse till distriktsförvaltningen påpeka detta missförhållande och anhålla, att 

förvaltningen ville vidtaga åtgärder till förebyggnade af ett dylikt förfaringssätt för framtiden. 

 

§ 6. 

Från stadsfullmäktige hade till nämnden remitterats en af herr F.Block väckt motion om fri 

vård, kost och medicin för patienter å stadens epidemisjukhus, äfvensom att 

bostadsdesinfektioner, som af läkare föreskrifvas vid epidemiska sjukdomsfall inom staden, 

skulle verkställas på stadens bekostnad. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden tillstyrka herr Blockss motion med det tillägg, att det 

dock stode enhvar, som så önskade, fritt att erlägga betalning för sjukhusvård och 

desinfektioner. 

En tablå, utvisande antalet betalda och obetalda underhållsdagar å härvarande epidemisjukhus 

för åren 1907-1911, skulle biläggas detta nämndens yttrande. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Sven Kjellman” 

 

 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionen i Luleå sammanträde den 13 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och t.f. hamnmästaren, 

hvarjämte stadsingenjören öfvervar sammanträdet vid behandlingen af här nedan under § 3 

företecknadt ärende. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 17/1. 

 

§ 2. 

Af Hamndirektionen den 23 maj 1911 tillsatt komité för inkommande med förslag till 

lönereglering för hamnens personal hade till dagens sammanträde efter slutfördt arbete 

inkommit med sådant förslag, åtföljdt af förslag till aflöningsreglemente. 

Sedan ett par smärre ändringar vidtagits i förslaget till aflöningsreglemente beslöt 

Hamndirektionen att öfversända löneregleringsförslaget till Stadsfullmäktige för 

godkännande. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 3. 

Aktiebolaget Betonkonstruktionsbyrån hade i enlighet med af Hamndirektionen vid 

sammanträde den 15 september 1911 lämnadt uppdrag inkommit med 2ne alternativa förslag 

till ombyggnad af de s.k. packhus- och ångbåtskajerna vid norra hamnen för en kostnad af 

27000 kronor resp 25000 kronor. 

Sedan stadsingenjören och t.f. hamnmästaren efter granskning af Byråns förslag afstyrkt 

antagandet af något af dessa, beslöt Hamndirektionen att till fullföljande af sitt vid 

sammanträde den 13 juni 1911 fattade beslut stadsfullmäktige öfversända af t.f. 

hamnmästaren den 2 maj 1911 upprättadt förslag till dessa kajers reparation med hemställan 

att Fullmäktige ville godkänna detta förslag till utförande med af stadsingenjören med grön 

färg inritad förändrad placering af kajens stenbärare. 

Sedan antecknadt blifvit, dels att kostnaderna af stadsingenjören beräknats till 18000 kronor 

dels att för detta arbete sedan under föregående år af samma års anslag till underhåll af kajer 

inköpts virke för Kronor 3914:78, hvadan återstående kostnad för arbetets fullföljande 

utgjorde Kronor 14085:22, beslöt Hamndirektionen vidare att hos Stadsfullmäktige anhålla att 

få taga i staten för dessa kajers reparation afsatt anslag å 14000 kronor i disposition för 

arbetets slutliga utförande i enlighet med förutnämnda för godkänannde öfversända förslag. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 4. 

I anslutning till föregående § antecknadt ärende beslöt Hamndirektionen att lämna t.f. 

hamnmästaren i uppdrag dels att genom annons infordra anbud för leverans vid första öppet 

vatten af för reparationen af s.k. packhus- och ångbåtskajerna vid norra hamnen enligt 

specifikation erforderligt virke dels ock att låta omedelbart verkställa bilning af för ändamålet 

under sistförflutet år inköpt torrfuruvirke samt, i midten af mars, om väderleken det tillåter, 

rifning af kajernas öfvervattensdel. 

 

§ 5. 

Hamndirektionen hade till t.f. hamnmästaren remitterat en från Konsul W.Thilo Narvik såsom 

representant för rederifirman L.Possehl & Co Lübeck inkommen framställning af den 29 

december 1911 om restitution med 25% å för firmans fartyg under år 1911 till Luleå hamn 

erlagda hamnafgifter eller med 11750 kronor 68 öre. 



Sedan t.f. hamnmästaren till dagens sammanträde inkommit med begärd utredning beslöt 

Hamndirektionen efter föredragning af handlingarne i ärendet att, enär enligt gällande taxa å 

hamnafgifter i staden Luleå begärd rabatt å 25% får lämnas endast för fartyg, som göra 

regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort efter en på förhand kungjord och 

hamnförvaltningen delgifven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe insättes i dylik 

regulier fart, om L.Possehl & Co fartyg icke fyllt dessa bestämmelser, att i enlighet med hvad 

t.f. hamnmästaren anfört och hemställt afslå den gjorda framställningen. 

 

§ 6. 

Uti ingifven skrifvelse hade Lotskaptenen i Luleå förklarat sig till Hamndirektionen såsom 

Luleå stads egendom öfverlämna det gamla Kungl. Lotsverket tillhöriga delvis i kvarteret 

Fågeln belägna förrådshuset vid södra hamnen jämte därtill hörande brygga mot det, att det 

nya af hamnen i kvarteret Hägern uppförda förrådshuset blefve Kungl. Lotsverkets egendom. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att i skrifvelse göra Lotskaptenen 

uppmärksam därå att ofvannämnda i kvarteret Hägern uppförda förrådshuset af 

Stadsfullmäktige endast upplåtits att af lotsverket nyttjas, men icke öfverlämnats till verket 

såsom dess egendom. 

 

§ 7. 

Trafikaktiebolaget Haparanda hade uti ingifven skrifvelse den 5 dec. 1911 och 25 jan. 1912 

meddelat att, då bolaget erhållit kännedom därom, att ångfartyget ’Haparanda’ icke vore 

skyldigt betala de mudderafgifter, som under 1911 års seglation påförts fartyget, genom 

insättning i Riksbanken deponerat beloppet, 452 kronor 12 öre, i afvaktan på att få saken 

behandlad af domstol. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att befullmäktiga Stadsfiskalen K.Hamrin 

eller den han i sitt ställe förordnade att å Hamndirektionens vägnar vidtaga erforderliga 

åtgärder för indrifning af nämnda afgifter; och skulle utdrag af protokollet gälla såsom 

fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 8. 

Uppdrogs till t.f. hamnmästaren att i förening med drätselkammarens tekniska nämnd, hvilken 

därom gjort framställning genom sekreteraren, infordra anbud å förbrukningsartiklar för 

hamnens behof i enlighet med uppgjord förteckning till första sammanträdet i mars, då 

anbuden skulle af Direktionen pröfvas. 

 

§ 9. 

Biföll Hamndirektionen en från maskinisten A.G.Johansson inkommen ansökan om 

tjänstledighet under februari månad. 

 

§ 10. 

Beslöt Hamndirektionen ur räkenskapen afskrifva 

1:o) ångaren ’Kurir’ för år 1910 för mycket debiterade hamn- och mudderafgifter, Kronor 

34.44; 

2:o) Gunnersson & Elzelingen debiterade hyra för lyftkranen, kronor 81.75, likviderad i 

samband med skiljedomen; 

3:o) Luleå Träförädlings resterande skuld, Kronor 145.75, sedan 15.25% erhållit i utdelning 

från konkursmassan; samt i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 14 september 1911 

4:o) F.Lundberg med kronor 53:- påförd hamnafgift för varor för år 1910. 

 



§ 11. 

Beträffande 1911 års bokslut beslöt Hamndirektionen 

1:o) att den för mudderverket inköpta ankarpråmen och de båda från drätselkammaren 

öfvertagna träpråmarne skulle debiteras Tjufholmssundets konto; 

2:o) att influtna tolagsmedel skulle bokföras på enahanda sätt som åren förut 

3:o) att hamnen tillhörande byggnader, magasin o.d. skulle i bokslutet upptagas till värde, som 

framgick efter värdering, hvilken skulle af herr Linder och t.f. hamnmästaren verkställas. 

 

§ 12. 

Beslöt Nämnden att inköpa en nummerstämpel till ett pris af Kronor 32:-. 

 

§ 13. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 25 januari 1912 angående anställande vid hamnen 

af en hamnmästare på ordinarie stat med en aflöning af 3000 kronor pr år jämte två 

ålderstillägg å 500 kronor att utgå efter 5 resp 10 års oförvitlig ordinarie tjänstgöring, hvarvid 

af aflöningen 2000 kronor skulle räknas såsom lön och 1000 kronor såsom 

tjänstgöringspenningar samt 1500 kronor bestridas af muddringafgifter såsom ersättning för 

hamnmästarens arbete med tillsynen öfver Tjufholmssundet samt inkasserandet af 

mudderafgifterna. 

Sedan vidare antecknats att stadsfullmäktige bestämt att blifvande innehafvaren af tjänsten 

skulle skyldigkännas dels att, intill dess annorledes varder bestämdt, såsom bidrag till sin 

pensionering årligen erlägga 3% å lönen dels att ställa borgen eller annan säkerhet för 5000 

kronor äfvensom att Hamndirektionen vid ledigförklarandet af tjänsten hade att föreskrifva att 

ansökningarne skulle vara åtföljda af friskbetyg för de sökande, beslöt Hamndirektionen att 

medelst annons i ett antal tidningar förklara hamnmästarebefattningen till ansökan ledig i 

enlighet med de villkor och bestämmelser, som stadsfullmäktige sålunda föreskrifvit, hvarvid 

ansökningar skulle till Hamndirektionen vara inkomna senast före kl. 12 på dagen den 18 

mars 1912. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 14. 

Föredrogos Stadsfullmäktige protokoll den 25 januari 1912 

1:o) angående afslag å herr Carlgrens motion om användning af räntan å tolagsmedlen till 

bestridande af stadens allmänna utgifter; 

2:o) angående bifall till Statens Järnvägars anhållan om tillstånd att få tillbygga 

Svartholmsbron. 

 

§ 15. 

En från P.R.Nilsson inkommen framställning att få arrendera strandlägenhet å Gültzauuddens 

norra sida remiterades till t.f. hamnmästaren för utredning och yttrande. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 12/3 1912. 

Gust.Burström” 

 

 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren den 16 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Gustafsson, 

Hartzell, Sandström, Stanzén äfvensom föreståndaren för elektricitetsverket och 

stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 16/1 1912. 

 

§ 2. 

Af stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 april 1909 tillsatt komité för utredning angående 

stadens behof af elektrisk kraf samt för underhandlingar angående inköp från staten eller 

enskildt håll af denna kraft hade till drätselkammaren öfversändt sitt till stadsfullmäktige 

stälda utlåtande med begräan att kammaren ville, innan ärendet af fullmäktige tages i 

behandling, däröfver afgifva yttrande. 

Efter föredragning af nämnda utlåtande och detsamma bilagdt förslag till kontrakt med 

Sikfors Kraftaktiebolag angående leverans till staden af elektrisk energi äfvensom af en utaf 

elektricitetsverkets föreståndare förebragt teknisk-ekonomisk utredning i ärendet, beslöt 

drätselkammaren att hos stadsfullmäktige tillstyrka godkännande från stadens sida af 

ofvannämnda med Sikfors Kraftaktiebolag upprättade förslagskontrakt. 

Kammaren beslöt vidare att i händelse af bifall härtill hos stadsfullmäktige hemställa att för 

nyanläggningen, hvars kostnad af komitén beräknas ej komma att öfverstiga 30.000 kronor, 

erforderliga medel måtte anskaffas genom lån. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§ 3. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare inkommit med af drätselkammaren vid sammanträde 

den 5 december 1911 infordrat förslag till lönereglering för verkets personal, beslöt 

drätselkammaren att öfverlämna förslaget till den af stadsfullmäktige tillsatta 

löneregleringskomitén. 

 

§ 4. 

Föreståndaren vid elektricitetsverket hade uti ingifven skrifvelse anhållit att fri elektrisk ström 

för 3 st lampor måtte lämnas kolkarlen L.O.Hedgren f.o.m. den 26 oktober 1911; och beslöt 

drätselkammaren vid föredragning häraf att lämna bifall till den gjorda framställningen. 

 

§ 5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en från sjuksköterskan 

Hilma Nilsson inkommen framställning om utbekommande af ålderstillägg, beräknadt efter 

50 kronor pr år f.o.m den 1 april 1906. 

Sedan stadskamreraren inkommit med infordradt yttrande i ärendet, beslöt kammaren att på i 

den förebragta utredningen anförda skäl hemställa, att stadsfullmäktige ville till 

sjuksköterskan Hilma Nilsson utbetala 229 kronro 17 öre, utgörande henne tillkomamnde 

ålderstillägg efter 50 kronor pr år f.o.m. den 1 januari 1907 t.o.m. den 1 augusti 1911, då hon 

frånträdde tjänsten. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 6. 

Föredrogos stadsfullmäktiges protokoll den 25 januari 1912 

ang. ålderstillägg till stadskassören J.O.Dahl. 



ang. förändringar af stadens tjänstelokaler i stadshuset med anledning af drätselkontorets 

tillkomst. 

ang. olycksfallsersättning till rörhandtlangaren J.A.Lindgren. 

 

§ 7. 

Sedan Tekniska Nämnden till samfällda drätselkammarens behandling öfverlämnat af 

stadsbyggmästaren för november och december månader år 1911 afgifven redovisning, beslöt 

Kammaren att densamma skulle, efter vederbörlig granskning af stadskamreraren, 

öfverlämnas till siffergranskaren för revision. 

 

§ 8. 

Sedan stadsbyggmästaren i enlighet med af drätselkammaren den 6 juni 1911 lämnadt 

uppdrag inkommit med förslag till afskrifningar för år 1911 å Luleå stad tillhöriga hus och 

byggnader, som af drätselkammaren förvaltas, beslöt Kammaren, som ansåg att frågan om 

afskrifningen å stadens fasta egendom borde ske efter en bestämd plan, att förslaget f.n. icke 

skulle till någon vidare åtgärd föranleda. 

Drätselkammaren beslöt vidare dels att uppdraga till stadskamreraren att inkomma med 

förslag till grunder för blifvande afskrifningar å stadens fastigheter, dels att tillsätta en komité, 

bestående af herrar Stanzén, Hartzell och Danielsson med uppdrag att med biträde af stadens 

tjänstemän verkställa värdering af stadens fasta egendom i hus, skogar, vretor m.m. 

Drätselkammaren beslöt slutligen att vid upprättande af 1911 års bokslut, i likhet med hvad 

förut varit fallet, ingen afskrifning å stadens fastigheter skulle verkställas. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 23 februari 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell äfvensom 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören. 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 12/2 1912. 

 

§ 2. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med Nämndens uppdrag infordrat anbud å omändring af 

en del rum i stadshuset till lokaler för drätselkontoret, blefvo nu de inkomna anbuden 

föredragna jämte vid dessas öppnandet fördt protokoll. 

Vid därefter företagen pröfning af anbuden beslöt Nämnden att antaga 

dels af J.Johansson, Mjölkudden, afgifvet anbud att för en summa af 1610 kronor utföra 

samtliga arbeten med undantag för målningsarbetena under förutsättning att Johansson ställer 

utlofvad borgen af järnhandlare K.A.Lind och postiljonen E.M.Bergman enligt af Nämnden 

godkändt formulär 

dels, hvad målningsarbetena beträffar, ett af målare E.Bergbom härå afgifvet anbud å 490 

kronor. 

Ett af J.O.Nyström afgifvet lägre anbud å målningsarbetena kunde ej antagas, enär 

anbudsgifvaren ej ansågs tillfredsställande kunna utföra arbetet. 

Nämnden beslöt vidare att godkänna af stadsbyggmästaren uppgjordt förslag till 

entreprenadkontrakt å arbetenas utförande. 

 

§ 3. 

AB C.Brandfors hade inkommit med af Stadsbyggmästaren under hand enligt Nämndens 

uppdrag infordradt anbud å leverans af för i föregående § omnämda förändringsarbeten i 

stadshuset erforderliga balkar, hvari firman erbjöd sig leverera 

I-balkar NP 34 till Kr 20.75 

Diff.balkar NP 30 till Kr 22.75, 

allt pr 100 kg. 

Efter anteckning häraf beslöt Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att inköpa 

behöfliga balkar till pris, ej öfverstigande det af AB Brandfors afgifna. 

 

§ 4. 

Sedan stadskamreraren, som i enlighet med Nämndens uppdrag genom i ortstidningarne 

införd annons infordrat anbud å leverans till staden af 150 famnar ved, anmält något anbud 

icke inkommit, beslöt Nämnden att lämna stadskamreraren i uppdrag att under hand 

upphandla behöfligt vedparti. 

§ 5. 

Sedan stadskamreraren från resp. institution erhållit uppgift å vedbehofvet för bränsleåret 

1912-1913 och däröfver upprättadt tablå, beslöt Nämnden att samtliga, som rekvirerat ved, 

skulle tilldelas sådan i rekvirerad myckenhet med undantag af Kyrkorådet och 

pantlånekontoret äfvensom tekniska skolan, hvilka på grund af den begränsade tillgången af 

ved från stadens skog, ej kunde erhålla sådan. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson  Justeras 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 28 februari 

1912. 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman,  Bucht och Nilsson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 30/1 1912. 

 

§ 2. 

Biföll nämnden en från Stadsfiskalen ingifven framställning att för polisens räkning få 

anskaffa 1 st. päls, 1 pälsmössa, 1 filt, 1 kudde och 6 st posteépêer. 

 

§ 3. 

Stadsfiskalen hade till drätselkammaren inkommit med förteckning öfver polispersonalen, 

angifvande dess sammansättning efter nyorganisationen, med anhållan att kammaren ville gå i 

författning om olycksfallsförsäkring af de polismän som icke voro inbegripna i gällande 

försäkringsaftal rörande polispersonalen. 

Sedan antecknats att nämnda kollektiva försäkringsaftal, som vore ingånget med Försäkrings 

Aktiebolaget Fylgia och gällde till den 1 november 1912, afsåg åtta namngifna polismän, 

beslöt Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att låta så förändra aftalet att det komme att 

gälla tretton icke namngifna personer, tillhörande stadens poliskår. 

 

§ 4. 

En från Hj.Wilhzon inkommen framställning om anstånd med erläggande af 1910 års 

kommunalutskylder remitterades till Stadsfogden för yttrande. 

 

§ 5. 

Biföll Nämnden en från Sven Dahlin till drätselkammaren ingifven framställning om befrielse 

från erläggande af hundskatt för år 1911 för ett honom tillhörigt hundkreatur, som efter ca en 

månads lefnad aflidit i valpsjuka. 

§ 6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en af TryckeriAktiebolaget 

Norrskenet gjord framställning om införande i tidningen Norrskensflamman af samtliga 

kommunala annonser. 

Efter föredragning häraf beslöt Ekonominämnden att hos stadsfullmäktige göra hemställan att 

fullmäktige ville besluta att den kommunala annonseringen hädanefter skall verkställas uti 

båda här utkommande tidningar Norrbottens Kuriren och Norrskensflamman, därest de funnes 

villiga att införa annonserna mot en ersättning af 6 öre pr millimeter med 25% rabatt. 

Det skulle antecknas att herrar Burman och Nilsson icke deltogo i beslutet vid frågans 

afgörande, hr Burman i anledning af ledamotskap i Luleå Boktryckeri Aktiebolags styrelse 

och hr Nilsson, enär han undertecknat Tryckeri Aktiebolaget Norrskenets ansökan. 

 

§ 7. 

Föredrogos Stadsfullmäktiges protokoll den 25 januari 1912 

1o) angående bifall till AB Luleå Bryggeris framställning om restitution å utskylder för år 

1910; 

2o) angående beviljadt anslag till Folkbibliotekets läsrumsverksamhet 

3o) angående godkända afkortningslängder för åren 1906 och 1907. 

 

 Som ofvan    Justeras 

 Å tjänstens vägnar: K.H.Santesson  A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Sundberg och Gardell, fröknarna Björkman 

och Sundberg samt fru Sundström. 

Fattigvårdstillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 30 januari upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Beviljades J.P.Enbom ett kontant bidrag å 5 kronor för mars. 

 

§ 3. 

Afslogs Emma Lindahls begäran om 3 kronors förhöjning i det till henne utgående understöd. 

 

§ 4. 

Ett hyresbidrag på 9 kronor för mars beviljades Arvid Stenberg. 

I sammanhang härmed beslöt styrelsen att genom herrar Gullberg och Sundberg tilldela 

Stenberg en allvarlig tillrättavisning för hans oordentliga lif. 

 

§ 5. 

Afslogs Alma Wallströms begäran om 5 kronors förhöjning i det till henne utgående 

understöd. 

 

§ 6. 

Afslogs Kristina Westerlunds ansökan om 5 kronors förhöjning i det till henne utgående 

understöd. 

 

§ 7. 

Albertina Westin beviljades en förhöjning af 2 kronor pr. månad i det till henne utgående 

understöd. 

 

§ 8. 

Karl Hjalmar Boström beviljades en matanvisning på 5 kronor för mars. 

 

§ 9. 

J.Ljungqvist hade gjort framställning om ett hyresbidrag å 15 kronor, enär han på grund af 

sjukdom vore oförmögen att utföra tyngre arbete. Styrelsen beslöt bevilja 10 kronor för mars 

samt, därest Ljungqvist kunde förete sjukbetyg, äfven för april och maj. 

 

§ 10. 

Matilda Larsson beviljades en matanvisning å 5 kronor samt en half famn ved. 

 

§ 11. 

Sedan styrelsen nödgats på grund af företedt läkareintyg lämna hustru Matilda Larsson ett 

understöd för mars månad å 21 kronor, beslöt styrelsen tilldela hennes man, f. målaren Nils 

Johan Larsson, varning för åsidosatt försörjningsplikt äfvensom förelägga honom att inom 14 

dagar efter af detta protokoll erhållen del till styrelsen inbetala ofvanförmälda 21 kronor eller 

ock inom samma tid inställa sig å härvarande fattiggård för fullgörande af det arbete, som till 

skuldens gäldande kunde varda honom ålagdt. 



Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 12. 

Ida Berglund hade begärt en kostym till sonen Karl och beslöt styrelsen uppdraga åt fröken 

Björkman och diakonissan att undersöka behofvet häraf. 

 

§ 13. 

Efter företeende af sjukbetyg beviljades E.A.Palmén en förhöjning af 5 kronor i det till honom 

utgående understöd. 

 

§ 14. 

Bifölls en af målaren J.O.Holm gjord framställning om ett hyresbidrag af 15 kronor per 

månad under februari, mars och april. 

 

§ 15. 

Beviljades K.J.E.Sandgren ett hyresbidrag på 15 kronor för mars. 

 

§ 16. 

Afslogs Lova Larssons begäran om inträde å fattiggården för hennes son Anton. 

 

§ 17. 

Beslöts, att Mikael Adamsson skulle få låna en säng från fattiggården åt dottern Edit samt få 

halm till en madrass. 

 

§ 18. 

J.O.Wennberg hade anhållit, att styrelsen ville söka inträde å sinnesslöanstalten för hans son 

Karl och beslöt styrelsen bifalla hans begäran under förutsättning att nödiga handlingar för 

inträdes vinnande kunde anskaffas. 

 

§ 19. 

K.J.Nordins hustrus begäran om en matanvisning å 4 kronor afslogs. 

 

§ 20. 

Åkaren N.J.Burmans begäran om ett lass ved afslogs. 

 

§ 21. 

För den vård Ida Dahlström lämnat hustru Tekla Stenberg skulle hon erhålla 15 kronor jämväl 

för februari. 

 

§ 22. 

Styrelsen beslöt, att tillsyningsmannen skulle träffas å fattigvårdsstyrelsens expeditionslokal 

hvarje söckendag mellan kl. 10 - ½ 12 f.m. 

 

§ 23. 

På förekommen anledning beslöts, att fostergossen Albin Strandberg skulle förflyttas från 

N.P.Lindgren i Måttsund till någon lämplig person, som kunde finnas villig åtaga sig hans 

vård. 



 

§ 24. 

G.E.Dahls erbjudande att taga Lea Öqvist till fosterdotter afslogs för närvarande särskildt med 

hänsyn till hennes skolgång, som därigenom skulle rubbas. 

 

§ 25. 

Beslöt styrelsen anmoda Alfred Ahlström att betala 1.50 per dag för sina fyra barn från och 

med den 7 februari 1912 och så länge de vårdades i fattiggården. Protokollet blef i denna del 

genast justeradt. 

 

§ 26. 

Beslöt styrelsen anmoda O.H.Söderberg att betala 1 krona per dag för sina två barn från och 

med den 2 februari och så länge dessa vårdades å fattiggården. Protokollet blef i denna del 

genast justeradt. 

 

§ 27. 

Beviljades Fredrika Rehnlund en half famn ved samt ett hyresbidrag af 10 kr. per månad 

under mars och april. 

 

§ 28. 

Fiskhandlaren Axel Nilsson skulle erhålla en kostym begagnade kläder från fattiggården. 

 

§ 29. 

Beslöt styrelsen bemyndiga Gellivare socken fattigvårdsstyrelse att lämna Selma Kling en 

matanvisning å 15 kronor samt att godkänna ordförandens åtgärd att bevilja henne en famn 

ved. 

 

§ 30. 

Beslöts, att vaktmästaren A.Larzon skulle oförtövadt nedresa och hämta sinnessjuka Evelina 

Ruthström från Långbro. 

 

§ 31. 

Af adjunkten Edmans stipendiefond skulle till Johan Olofsson i Persön utdelas kontant kronor 

20:- för vård af Elida Andersson. 

 

§ 32. 

Afslogs Johan Alfred Johansson – Smålanders begäran, att styrelsen ville insätta en del 

fönsterrutor i hans gård i Bergviken. Däremot bifölls hans begäran att få en del möbler, som 

styrelsen tagit i förvar å fattiggården, hemforslade därifrån. 

 

§ 33. 

Utdrag af Tekniska nämndens protokoll den 8 februari 1912 rörande upplåtelse af en del 

lägenheter i s.k. Pontusuddbaracken föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 34. 

Utdrag af folkskolestyrelsens protokoll den 9 febr. 1912 rörande inträde å Näsbyns 

skyddshem för gossen Artur Stenberg föredrogs och lades till handlingarna. 



 

§ 35. 

Hos Styrelsen hade komiterade för utarbetande af förslag till vårdaresystemets införande 

anhållit, att styrelsen ville till deras förfogande ställa ett belopp af intill 125 kronor för att 

sätta dem i tillfälle sända en representant till Svenska fattigvårdsförbundets styrelsemöte i 

Stockholm den 18 instundande mars, hvarvid särskildt vårdaresystemet komme att 

diskussionsvis behandlas, äfvensom att på ett par platser studera vårdaresystemets tillämpning 

i praktiken. 

Styrelsen beslöt bifalla denna anhållan på så sätt, att intill 125 kronor ansloges för ändamålet, 

hvarefter herr Gullberg utsågs att såsom styrelsens representant närvara vid mötet. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 36. 

På förslag af herr Rignell beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige anhålla om ett anslag af intill 

200 kronor att såsom resebidrag om högst 40 kronor tilldelas fem af styrelsen utsedda 

personer för bevistande af den fattigvårdskurs, som i enlighet med i tidningarna 

offentliggjordt program komme att anordnas i Kiruna den 31 mars – 3 april detta år. 

 

§ 37. 

Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag den 10 februari 1912, hvarigenom 

Öfver Luleå sockens fattigvårdsstyrelse förpliktats till Luleå fattigvårdsstyrelse utgifva 50 

kronor för Selma Charlotta Rosenqvist – Noréns vård, föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§ 38. 

Styrelsen beslöt att för ett pris af högst 90 kronor inköpa en ny divan åt diakonissan enär den 

förut befintliga, som inköpts gammal, befunnits innehålla väggohyra. Att verkställa inköpet 

utsågos fröken Björkman och diakonissan. 

 

§ 39. 

Med anledning af Stockholms hospitals mot styrelsen väckta ersättningstalan för vård af 

sinnessjuke Johan Selfrid Sundgren beslöt styrelsen hos Konungens Befallningshafvande 

begära polisförhör för utrönande af Sundgrens hemortsrätt. 

 

§ 40. 

Åt ordföranden och sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande 

Alma Petrovia Nilsson. 

 

§ 41. 

Ett af Trehörningssjö fattigvårdsstyrelse gjordt kraf rörande ersättning för vård och underhåll 

af J.B.Hörnqvists barn lämnades till ordföranden och sekreteraren, som hade att därmed 

lagligt förfara. 

 

§ 42. 

Listan öfver extra bidrag under februari föredrogs och godkändes. 

 

§ 43. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under februari lades till handlingarna. 

 

§ 44. 

Rapport öfver arbetsförmedlingens verksamhet under februari lades till handlingarna. 



 

§ 45. 

Herr Gullberg anmälde, att han granskat diakonissans räkenskaper för år 1911 och funnit dem 

väl verificerade. 

 

§ 46. 

Bestämdes beloppen af bidragen under denna månad enligt månadslistan och slutade denna på 

en summa af 2.118:07 kronor däri inberäknade mjölk- och matanvisningar. 

Den beslutade utdelningen af ved uppgick till 39 ½ famnar. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

J.Sundberg 

Ellen Sundberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Lindqvist, Danielsson, fröknarna Björkman 

och Sundberg, fru Sundström, pastor Edström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 28 februari upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Anmälde ordföranden, att arbetsinrättningskomitén ansett sig äga befogenhet att utanordna de 

under § 35 den 28 sistl. februari anslagna 125 kronor för herr Gullbergs resa till 

fattigvårdsförbundets styrelsemöte i Stockholm den 18 dennes. 

 

§ 3. 

Afslogs hustru Strandbergs begäran om ersättning med 20 kronor för vård af Karl Nilsson 

före hans intagande å fattiggården. 

 

§ 4. 

Bifölls arbetaren Joh.Bodins i Karlsvik af järnverkets styrelse förordade framställning om 

ansvarsförbindelse för hustruns intagande å lasarett. 

 

§ 5. 

Fredrika Håkanssons begäran om sanatorievård för hennes dotter Linnea bifölls under 

förutsättning af stadsläkarens tillstyrkan. Åt ordföranden och tillsyningsmannen uppdrogs att 

därefter söka inträde för flickan å någon anstalt. 

 

§ 6. 

Nils Petter Nilsson – Stråka begärde ett par skor och hänvisades till fattiggården för 

erhållande häraf. 

 

§ 7. 

Mikael Adamssons begäran om ett par skor samt förhöjdt understöd för Edit afslogs. 

 

§ 8. 

Fru Åströms anhållan om något bidrag för fosterdottern Anna Lisa Lindvall, hvars moder vore 

död, bifölls och bestämdes det månatliga beloppet till 5 kronor att utgå f.o.m. 1 april. 

I sammanhang härmed beslöts, att lagliga åtgärder skulle vidtagas mot fadern, slaktare 

A.G.Löfgren, därest han ej för framtiden droge försorg om sina öfriga barn. 

Löfgren skulle genom utdrag af protokolelt härom underrättas. 

 

§ 9. 

Fredrika Håkanssons begäran om ett kostymtyg till en son beviljades, under förutsättning att 

en blifvande utredning gåfve vid handen behofvet häraf. 

 

§ 10. 

Emma Berglund hade begärt förhöjning i hyresersättningen från 7 till 10 kronor per månad 

samt 6 meter lärft till barnkläder. Hennes begäran bifölls dock så att motsvarande afdrag göres 

å matanvisningen. 



 

§ 11. 

Karl Reinhold Karlsson hade gjort framställning om hyresbidrag. Han vore boende hos Oskar 

Lindström och resterade för tre månaders hyra med 21 kronor. 

Styrelsen beslöt hänvisa honom till fattiggården. 

 

§ 12. 

Karl Erik Nilsson beviljades en mjölkanvisning å Kr. 3:90 med villkor att mjölken endast 

användes för äldsta sonen, som vore undernärd. 

 

§ 13. 

Änkan Katarina Margreta Grahn (Sandberg), hvilken ägde hemortsrätt i Piteå socken, hade 

anhållit om understöd och beslöt styrelsen bevilja honom begäran, därest hon kunde förete 

läkarebetyg. 

 

§ 14. 

Beslöt styrelsen utackordera Lea Öqvist till E.J.Bodén, Gammelstad, mot 100 kronor per år, 

sedan vårterminen i skolan afslutats. 

 

§ 15. 

Beslöt styrelsen utackordera Edvard Albin Strandberg till Oskar Eriksson i Hindersön mot 

100 kronor pr. år. 

 

§ 16. 

Anna Karlsson hade erhållit en kälke ved, hvilken åtgärd godkändes af styrelsen. 

 

§ 17. 

Gideon Johansson beviljades ett par skor till dottersonen Folke. 

 

§ 18. 

Ett från Piteå hospital ingånget meddeladne, att plats icke kunnat beredas för sinnessjuka 

Evelina Ruthström, lades till handlingarna. 

 

§ 19. 

Beviljades Gustaf Liljedahl ett hyresbidrag af 7 kronor för april. 

 

§ 20. 

Beviljades Johanna Lifbom ett klädningstyg af lumptyg. 

 

§ 21. 

J.V.Granberg i Kiruna hade anhållit, att fattigvårdsstyrelsen ville låta hämta gossen Axel 

Nordström, som han hade i sin vård. 

Styrelsen beslöt att fröken Mattsson skulle hämta gossen samt att anbud skulle infordras å 

hans utackordering. 

 

§ 22. 

Beslöt styrelsen aflåta skrifvelse dels till Gideå med begäran om upplysning, huruvida 

J.B.Hörnqvists barn där äro utackorderade och i så fall till hvad pris dels till Trehörningssjö 

med förfrågan, om fosterföräldrar kunna anskaffas för gossen, som nu är hos kolvaktare 



J.O.Öhlund för ett pris af 80 á 100 kronor pr. år samt om den andra gossen får kvarstanna hos 

torparen P.M.Strömgren för 60 kronor per år. 

 

§ 23. 

Erik Jonsson hade för ryggskott måst intagas å fattiggården den 18 ds. 

Styrelsen godkände åtgärden. 

 

§ 24. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för fru Matilda Larssons intagande å 

Serafimerlasarettet i och för operation. 

 

§ 25. 

Beslöt styrelsen anställa Svea Hedlund som tjänsteflicka å fattiggården samt uppdraga åt 

herrar Lindgren och Rignell att upprätta kontrakt. 

 

§ 26. 

Hedda Andersson hade begärt bidrag för sin gosse, som hon hade hos J.G.Wikström. 

Styrelsen beslöt bevilja 5 kronor per månad att betalas direkt till Wikström. 

I samband härmed beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden och sekreteraren att tillse det 

barnets fader lämnar barnuppfostringsuppdrag, därest kännedom om hans namn och 

vistelseort kunde erhållas. Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 27. 

Brita Andersson beviljades en matanvisning å 5 kronor. 

 

§ 28. 

Johan Hej beviljades en matanvisning å 5 kronor. 

 

§ 29. 

På framställning af Johanna Lundström beslöt styrelsen söka fosterföräldrar för hennes son 

Alrik Sigurd. 

 

§ 30. 

Beviljades J.F.Degerman en matanvisning å 4 kronor. 

 

§ 31. 

Beslöt styrelsen afslå Maria Johansson-Smålanders begäran att få lämna fattiggården. 

 

§ 32. 

En liknande framställning från Anna Evelina Nilsson bordlades i afvakten på utredning af 

styrelsens kvinnliga ledamöter. 

 

§ 33. 

K.J.Norlins framställning om matanvisning afslogs. 

 

§ 34. 

Ottilia Gustafsson skulle erhålla en half famn ved utöfver anslaget. 



 

§ 35. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 28 febr. 1912, hvarigenom Per 

Johansson Björn förklarats äga hemortsrätt i Luleå stad lade till handlingarna. 

 

§ 36. 

Uppdrogs åt fröken Sundberg att utreda, huruvida Amanda Nyberg erhölle någon hjälp af sin 

man. 

 

§ 37. 

Uppdrogs åt herr Rignell att tillskrifva Neder Kalix fattigvårdsstyrelse med förfrågan, 

huruvida styrelsen hade något emot, att ett något högre bidrag än nuvarande lämnades Elin 

Olsson. 

 

§ 38. 

Enär Änkan Maria Larsson icke efterkommit fattigvårdsstyrelsens i protokoll för den 30 sistl. 

januari § 8, meddelade föreskrift, beslötö styrelsen, att det till henne nu utgående understöd 

skulle minskas med 5 kronor. Herrar Lindgren och Sundberg ville ha till protokollet 

antecknadt, att de röstat för bibehållande af nuvarande understöd. 

 

§ 39. 

Beslöts erlägga medlemsafgift till Svenska fattigvårdsförbundet för 8 medlemmar med 24 

kronor. 

§ 40. 

Diakonissans rapport öfver utgifter under mars lades till handlingarne. 

 

§ 41. 

Arbetsförmedlingens rapport för mars lades till handlingarna. 

 

§ 42. 

Till att bevista fattigvårdskurserna i Kiruna utsågos: 

 fröken Mattson, 

 fröken Sundberg, 

 fröken Björkman, 

 herr Rignell samt 

 herr Sundberg. 

Vid förfall för herr Sundberg skulle fru Sundström äga rätt att erhålla resebidrag. 

 

§ 43. 

Genomgicks och godkändes månadslistan, slutande på en summa af 2.074:54, däri inräknats 

anvisningar å mat och mjölk. 

Den beslutade utdelningen af ved uppgick till 29 famnar. 

 

 Som ofvan 

  In fidem: 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

J.Sundberg 

Gustav Rignell 

M.Sundström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 februari 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, 

Nordström, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, 

Åhrström, Hellsten, Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Larsson, Fröken 

Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström och Leijonflycht äfvensom 

Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Wahlgren och Hellström, 

af hvilka den förre anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och den senare ej kunnat 

med kallelse anträffats. 

§ 1. 

Utsågos Herrar Lind och Hartzell att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 5 instundande 

mars kl. 5 e.m. justera dagens protokoll. 

§ 2. 

Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med underrättelse, att till Stadsfullmäktige efter 

afgångna Stadskamreraren K.H.Santesson, Jägmästaren A.Montell och Underingenjören 

J.Lundberg den 21 innevarande februari valts förre Fattigvårdstillsyningsmannen K.V.Palm, 

Bankdirektören A.Leijonflycht och Grosshandlaren P.Edström. 

 

§ 3. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 sistlidne januari förda protokoll. 

 

§ 4. 

Vid behandling af en från Luleå Köpmannaförening till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse 

med begäran att Stadsfullmäktige måtte ingå till vederbörande myndighet med hemställan om 

tillsättande af en särskild justerare inom 52:a distriktet med boningsort i Luleå, hade 

Beredningsnämnden föreslagit, att som ifrågavarande angelägenhet icke syntes vara af den 

allmänna betydelse, att Stadsfullmäktige med densamma borde taga befattning, 

framställningen icke måtte till någon åtgärd föranleda. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 20 röster mot 8, som 

afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att hos vederbörande myndighet göra 

framställning, att en särskild justerare med boningsort i Luleå måtte tillsättas i 52:a distriktet 

från och med år 1915, då förordnandet för den nuvarande justeraren utgår. 

 

§ 5. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet anmodat Stadsfullmäktige att utse ombud för 

att vid ett till den 13 instundande mars klockan 11 f.m., utsatt sammanträde inför Magistraten 

å stadens vägnar afgifva yttrande, dels huruvida för instundande entreprenadperiod af fem år 

från och med 1914 års ingång några nya skjutsanstalter borde inrättas eller nu befintliga 

anstalter flyttas eller indragas, dels ock om några förändringar i afseende å nuvarande 

skjutsanstalters egenskap af gästgifveri eller skjutsstation borde vidtagas, beslöto 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att till stadens ombud vid 

ifrågavarande sammanträde utse Drätselkammarens ordförande Direktör A.Ljungberg. 

 

§ 6. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Luleå Badhusaktiebolag hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning om förnyelse af nu gällande aftal om leverans af badvatten till härvarande 

varmbadhus på ytterligare tre år från den 1 januari 1912 hade Vattenledningsstyrelsen 

tillstyrkt bifall till framställningen på så sätt, att staden beviljade bolaget ett anslag för åren 



1912-1914 beräknadt efter 15 öre per kubikmeter af bolaget förbrukadt vatten intill en 

vattenmängd af 1,500 kubikmeter och efter 10 öre för öfverskjutande vattenmängd. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

bifalla detta Vattenledningsstyrelsens förslag, hvarjämte bestämdes att anslaget skulle 

uttaxeras. 

§ 7. 

Med öfverlämnande till Stadsfullmäktige af berättelse öfver Luleå kombinerade brand- och 

poliskårs verksamhet under år 1911 hade Drätselkammaren föreslagit, att då det vore 

nödvändigt, att Drätselkammaren stode i kontakt med brandväsendet i öfriga städer i landet 

och då den facklitteratur, som finnes, är ytterst ringa, 50 exemplar af Brandchefens berättelse 

för åren 1909-1911 och framgent måtte tryckas och ställas till Drätselkammarens förfogande 

för utbyte mot liknande litteratur från öfriga städer. 

Därefter hade Beredningsnämnden, med tillkännagifvande att nämnden gått i författning om 

tryckning af 1911 års berättelse, hemställt, att Stadsfullmäktige med afslag i öfrigt å 

Drätselkammarens framställning måtte besluta att lägga berättelsen till handlingarne. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, dels att 50 exemplar af den tryckta 

berättelsen för år 1911 skulle ställas till Drätselkammarens förfogande för uppgifvet ändamål 

samt att för framtiden berättelsen skulle tryckas och 50 exemplar af densamma lämnas till 

Drätselkammaren, dels att 1911 års berättelse skulle läggas till handlingarne. 

 

§ 8. 

Sedan Viktor Sundqvist återtagit en förut hos Stadsfullmäktige gjord framställning om 

ägoutbyte, hade Sundqvist till Drätselkammaren inkommit med nytt förslag till uppgörelse i 

donationsprocessen af följande innehåll: 

’Sundqvist afstår till Luleå stad vretan N:o 1-2 om 4,81 kv.-ref eller 48,100 kv.-fot med ett 

zonvärde af 4 öre per kv.-fot   värde Kr. 1,924:- 

Staden afstår till Sundqvist tomterna 1 och 8 i kvarteret Enen om tillhopa 23,389 kv.-fot: 

zonvärde 8 öre per kv.-fot    värde Kr. 52:88 

    Värdeskillnad Kr. 52:88 

hvarå staden enligt nådiga brefvet den 27 maj 1904 betalar 10% eller kronor 5:29. 

 

Som Sundqvist har att lämna bidrag till stadens rättegångskostnader med 10 kronor, skall 

Sundqvist således enligt förslaget till staden betala 4:71.’ 

 

Uti afgifvet yttrande hade Drätselkammaren tillstyrkt detta förslag på så sätt, att fastigheterna 

gå i utbyte utan någon mellangift. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta förslag. 

 

§ 9. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige, med hemställan om detsammas godkännande, 

öfverlämnat följande från Gertrud Isakson inkomna nya förslag till uppgörelse i 

donationsjordsprocessen. 

 

’Förslag 

till uppgörelse i donationsjordsprocessen emellan Luleå stad och Fröken G.Isakson, 

innehafvare af vretorna N:ris 77-78 och 81a – 83. 

Luleå stad erhålle af Fröken Isakson: kv.-m. kv.-fot zonv. öre zonv. Kr. 

Del af vretan N:ris 77-78 norr om kv. 

’Elgen’   2,235,16 25,356 14 3,549:84 

Del af vretan N:ris 77-78 väster om 



Kv. ’Elgen’   64,10 727 25 181:75 

Del af vretan N:ris 81a – 83 söder 

Om kv. ’Elgen’  710,36 8,058 20 1,611:60 

  Summa 3,009,62 34,141 - 5,343:19 

Fröken Isakson erhåller af Luleå stad: 

Tomt N:o 2 i kv. ’Hästen’  1,347,46 15,286 20 3,057:20 

Staden tillhörig del af tomt n:o 5 465,42 5,280 45 2,376:- 

  Summa 1,812,88 20,566 - 5,433:20 

således en skillnad för Fröken Isakson att betala   90:01 

 

Fröken Isaksons donationsjordslösen: 

Del af vretan N:ris 77-78 i tomterna 

1 och 2 i kv. ’Elgen’  1,789,90 20,305 25 5,076:25 

Del af vretan N:ris 81a – 83 i tomten 

1  i kv. ’Elgen’  387,20 4,392 25 1.098:- 

Del af vretan N:ris 77-78 i tomterna 

3 och 6 i kv. ’Elgen’  240,39 2,727 20 545:40 

Del af vretan N:ris 81a – 83 i tomterna 

3 och 6 i kv. ’Elgen’  1,194,44 13,550 20 2,710:- 

  Summa 3,611,93 40,974 - 9,429:65 

på hvilken summa donationsjordslösen, enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 27 maj 1904, 

utgår med 5% eller kronor     471:48 

hvartill kommer rättegångsbidrag för tvänne vretor å kronor 10:-  20:- 

    Summa kronor 491:48 

Tillägges ofvannämnda skillnadssumma, kronor   90:01 

erhålles således den summan Fröken Isakson enligt förslaget har att betala kr 581:49 

 

Zonvärdet för tomt N:o 5 i kvarteret ’Fenix’ är 30 öre per kv.-fot men är i tablån upptaget till 

45 öre eller det pris per kv.-fot, som staden nyligen begärt af Bankvaktmästaren Lindgren. 

Luleå den 24 november 1911. 

  Erik Kinnman.’ 

 

På beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna ifrågavarande 

förslag. 

 

§ 10. 

Från den kommitté, som af Stadsfullmäktige tillsatts för behandling af Herr Lindquists motion 

rörande användningen af den s.k. Bodellska kyrkan, hade nu till Stadsfullmäktige inkommit 

utlåtande, hvaruti kommittén på anförda skäl föreslagit, att motionen icke måtte i frågans 

nuvarande läge föranleda till annan åtgärd än att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt 

Drätselkammaren att skyndsamt gå i författning om reparation af den vid byggnaden uppförda 

stödmuren, i enlighet med af löjtnant C.Skarstedt uppgjordt förslag med af Stadsingenjören 

föreslagna ändringar för en kostnad af 695 kronor. 

I samband härmed hade Beredningsnämnden till behandling upptagit en från 

Drätselkammaren inkommen framställning, hvari Kammaren med föranledande af en af 

J.Wikberg m. fl. hyresgäster i Bodellska kyrkan gjord begäran om åtgärders vidtagande för 

murens iståndsättande framställt samma förslag till reparation af muren som kommittén. 

Vid behandling af dessa ärenden beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden: 

dels att Herr Lindquists ifrågavarande motion ej måtte till vidare åtgärd föranleda; 



dels att uppdraga åt Drätselkammaren att snarast möjligt låta reparera stödjemuren vid 

Bodellska kyrkan i enlighet med Löjtnant Skarstedts förslag med däri af Stadsingenjören 

föreslagna ändringar; 

dels att beräknade kostnaden för reparationen 695 kronor skulle utgå af stat för oförutsedda 

utgifter anvisade medel. 

 

§ 11. 

Från Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnats 7 st. inom ansökningstidens 

utgång inkomna ansökningar till den nyinrättade vice brandchefsbefattningen vid brandkåren, 

nämligen från 

Poliskonstapeln E.Fransson,¨ 

Banktjänstemannen H.Bedoire, 

Exekutionsbetjänten G.Wetter, 

Poliskonstapeln J.F.Johansson, 

Poliskonstapeln A.Strand, 

Stadsingenjören E.Kinnman, 

Folkskolläraren D.Ekroth. 

För egen del hade Drätselkammaren på af Brandchefen anförda skäl och då Kammaren ansåge 

det olämpligt, att någon, som vore i stadens tjänst fast anställd, erhölle tjänsten, förordat 

Banktjänstemannen Reservlöjtnanten H.Bedoire till densammas erhållande, mot villkor att 

han i händelse af val bosatte sig i brandstationens närhet, så snart ske kunde. 

Vid föredragning af ärendet hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville 

företaga val, under betonande att befattningen tillsattes med 6 månaders uppsägning. 

Med bifall till Beredningsnämndens förslag valde Stadsfullmäktige till vice brandchef 

Poliskonstapeln E.Franson med 12 röster. 9 röster tillföllo Banktjänstemannen H.Bedoire, 6 

röster poliskonstapeln J.F.Johansson och 1 röst Poliskonstapeln A.Strand. 

 

§ 12. 

Efter föredragning af en från Liniedirektören T.Bennet inkommen afsägelse af uppdraget att 

vara suppleant i Hamndirektionen beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af 

Beredningsnämnden, att med godkännande af afsägelsen till suppleant i hans ställe utse 

Baningenjören J.Stanzén. 

§ 13. 

Den kommitté, som af Stadsfullmäktige den 28 april 1909 tillsatts för utredning angående 

stadens behof af elektrisk kraft samt för underhandlingar angående inköp från staten eller 

enskildt håll af denna kraft, hade till Stadsfullmäktige inkommit med utlåtande i ärendet, 

åtföljdt af förslag till kontrakt med Sikfors kraftaktiebolag angående leverans till staden af 

elektrisk energi äfvensom en af elektricitetsverkets föreståndare förebrakt teknisk-ekonomisk 

utredning. 

Drätselkammaren hade uti afgifvet yttrande hos Stadsfullmäktige tillstyrkt godkännande från 

stadens sida af ofvannämnda med Sikfors kraftaktiebolag upprättade förslagskontrakt, 

afseende tiden intill den 1 januari 1933 och ett årligt grundpris af 75 kronor för hvarje under 

året uttagen kilowatt, dock minst 11,000 kronor per år, samt därutöfver en afgift af ½ öre för 

hvarje förbrukad kilowatttimme. 

Vid föredragning af ärendet hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige dels 

ville godkänna ifrågavarande förslagskontrakt oförändradt och uppdraga åt Drätselkammaren 

att med Sikfors kraftaktiebolag afsluta kontrakt, dels ock besluta, att det belopp af intill 

30,000 kronor, som efter utredning kan visas vara  erforderligt för bekostande af ändrade 

anordningar i elektricitetsverket, skulle anskaffas genom lån. 



Därjämte hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta tillsättande af 

en kommitté för åstadkommande af utredning och förslag, dels rörande de nyanläggningar och 

omändringsarbeten, som erfordras å elektricitetsverket, dels rörande ordnande af den 

reservkraft, som kan vara behöflig, och försäljning af de gamla maskiner, som genom 

omläggningen bli öfverflödiga, dels angående de indragningar och förenklingar i verkets 

förvaltning, som kunna genomföras, dels rörande ändrade tariffer för elektrisk 

strömförbrukning, eventuellt genom införande af s.k. dubbeltariffer. 

Till ledamöter i nämnda kommitté hade Beredningsnämnden förslagit Konsul A.J.Westerberg,  

Telegrafinspektoren G.Larsson, Mekanikus J.P.Johansson, Ingenjören R.Bergman samt 

Stadskamreraren. 

Vid ärendets behandling i Stadsfullmäktige och sedan Herr Thurfjell yrkat återremiss af 

ärendet till kommittén för nya underhandlingar med Sikfors kraftaktiebolag i ändamål att få 

kontraktstiden förkortad till år 1925 samt att eventuellt bereda staden vederlag för de 

förmånder bolaget skulle erhålla genom rätten att framdraga ledningar öfver stadens mark, 

framställde Ordföranden till en början proposition på Beredningsnämndens förslag att under 

förutsättning af Stadsfullmäktiges godkännande af förslagskontraktet det belopp af intill 

30,000 kronor, som kunde visas vara erforderligt för bekostande af ändrade anordningar i 

elektricitetsverket, skulle anskaffas genom lån. Vid anställd votering om detta förslag 

afgåfvos 18 röster för och 10 röster mot detsamma, hvadan, då två tredjedelar af de afgifna 

rösterna fordrades för förslagets antagande, detsamma af Ordföranden förklarades afslaget. 

Vid denna utgång förklarade sig Ordföranden förhindrad att framställa proposition på 

Beredningsnämndens förslag om godkännande af det föreliggande förslagskontraktet. 

Därefter beslöto Stadsfullmäktige att remittera ärendet till en ny kommitté för fortsatta 

underhandlingar med bolaget; detta beslut fattades efter votering med 21 röster mot 7, hvilka 

senare röstade för ärendets återremiss till den gamla kommittén. 

Till ledamöter i denna kommitté utsågos med sluten omröstning Lokomotivföraren N.Falk 

med 24 röster, Ingenjören R.Bergman med 22 röster, Mekanikus J.P.Johansson med 20 röster, 

Handlanden W.Thurfjell med 18 röster och elektrikern J.Johansson med 11 röster, hvarjämte 

Herr Thurfjell utsågs att sammankalla kommittén. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 14. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af f. Sjuksköterskan vid epidemisjukhuset Hilma Nilsson gjord 

begäran om utbekommande af ålderstillägg, beräknadt efter 50 kronor per år från och med den 

1 april 1906, hade Hälsovårdsnämnden, som ansett sökanden ej berättigad till ett sådant 

ålderstillägg, hemställt, att framställningen ej skulle till någon åtgärd föranleda. 

Drätselkammaren hade däremot ansett sökanden berättigad till ålderstillägg och hemställt om 

bifall till hennes begäran på så sätt, att hon borde tillerkännas ett belopp af 229 kronor 17 öre, 

utgörande ålderstillägg för tiden fr.o.m. den 1 januari 1907 till den 1 augusti 1911, då hon 

afgick från tjänsten. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde att erforderliga medel skulle anskaffas 

genom uttaxering. 

§ 15. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga 

förklaring öfver de besvär Folkskolläraren M.Hammarström hos Kungl. Maj:t anfört öfver 

Konungens Befallningshafvandes utslag den 30 december 1911 i fråga om Stadsfullmäktige 

vägrad höjning af den till klaganden utgående hyresersättning, beslöto Stadsfullmäktige, på 

förslag af Beredningsnämnden, att uppdraga åt Ordföranden och Sekreteraren att å dess 

vägnar afgifva den underdåniga förklaringen. 



 

§ 16. 

På grund af en utaf Fattigvårdsstyrelsens hos Hamndirektionen gjord framställning, att ett 

belopp af 300 kr. måtte af hamnmedel ställas till styrelsens förfogande att under år 1912 

tilldelas Lina Haller, änka efter aflidne Kapten Haller å ångfärjan, hade Hamndirektionen hos 

Stadsfullmäktige begärt bemyndigande att årligen, så länge Fattigvårdsstyrelsen ansåg henne 

däraf vara i behof, få af hamnmedel ställa ett belopp af högst 300 kronor till styrelsens 

förfogande att på föreslaget sätt tilldelas änkefru Haller. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla denna 

Hamndirektionens begäran. 

§ 17. 

Sedan taxeringsnämndens ordförande afgifvit begärdt yttrande öfver tvänne till 

Stadsfullmäktige ingifna framställningar från biträdande postiljonen C.A.Wikström och 

verkstadsarbetaren Axel E.Hillström om nedsättning eller afkortning af dem påförda 

kommunalutskylder för år 1909, hade Drätselkammaren hemställt om bifall till 

ansökningarne, afseende den senare hel afkortning af utskylderna Kr. 47:80 och den förra 

nedsättning af desamma med Kr.  106:85. 

Vid föredragning af dessa ärenden beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§ 18. 

Efter föredragning af ett från Hamndirektionen inkommet förslag till aflöningsreglemente för 

de lägre befattningshafvarne vid Luleå hamn, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att öfverlämna detsamma till den i slutet af sistlidet år tillsatta 

löneregleringskommittén. 

§ 19. 

Sedan Konungens Befallningshafvande infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring 

öfver de besvär Gellivare sockens kommunalstämma anfört öfver Kungl. Kammarrätten 

utslag den 11 juli 1911 i fråga om Luossavaara – Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxering år 

1909, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att uppdraga åt 

Drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att å deras vägnar afgifva den 

underdåniga förklaringen; ock skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt. 

 

§ 20. 

Efter föredragning af upprättad förteckning å personer, hvilka på grund af fattigdom eller 

sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1912, beslöto 

Stadsfullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att för sin del godkänna 

densamma. 

§ 21. 

Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat ett af t.f. Hamnmästaren den 2 maj 

1911 upprättadt förslag till reparation af de s.k. packhus- och ångbåtskajerna vid norra 

hamnen med hemställan att Stadsfullmäktige ville godkänna detsamma med af 

Stadsingenjören med grön färg inritad förändrad placering af kajens stenbärare. 

Tillika hade Hamndirektionen, med förmälan att kostnaderna för denna reparation af 

Stadsingenjören beräknats till 18,000 kronor samt att för detta arbete redan under föregående 

år inköpts virke för Kr. 3,914:78, anhållit att få taga i årets stat för dessa kajers reparation 

afsatt anslag å 14,000 kronor i disposition för arbetets slutliga utförande i enlighet med 

förslaget. 

På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige hvad Hamndirektionen sålunda 

föreslagit. 



§ 22. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade Länsbokhållaren A.Holm, hvilken varit 

stadens ombud uti ett vid Luleå Rådstufvurätt anhängigt mål mellan Gårdsegaren J.O.Öhman, 

å ena, samt Luleå stad, å andra sidan, angående ersättning för skada, som genom stadens 

gaturegleringsarbeten tillskyndats hans fastighet N:o 1 i kvarteret Mörten härstädes, med 

förmälan att Rådstufvurätten genom utslag i målet den 26 innevarande februari ogillat 

Öhmans talan, anhållit, att då Öhman erlagt vad emot utslaget samt det vore tvifvelaktigt, 

huruvida den honom meddelade fullmakt innebure befogenhet för honom att i högre rätt 

utföra staden talan, Stadsfullmäktige ville meddela honom ny fullmakt i målet. 

Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige att befullmäktiga Länsbokhållaren A.Holm att 

själf eller genom den han i sitt ställe förordnade föra stadens talan i ofvanangifna mål såväl i 

Kungl. Svea Hofrätt som, därest så skulle erfordras, äfven hos Kungl. Maj:t; och skulle utdrag 

af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt. 

 

§ 23. 

Sedan Magistraten anmodat Stadsfullmäktige att före utgången af instundande mars månad 

afgifva yttrande öfver ett af kommittén för verkställande af utredning rörande statens, 

kommunernas, landstingens och hushållningssällskapens frigörande från ekonomiskt 

beroende af rusdrycksmedlen afgifvet betänkande, beslöto Stadsfullmäktige att öfverlämna 

ärendet till den kommitté, som den 25 sistlidne januari tillsatts för behandling af Herr 

Carlgrens motion rörande inskränkning och humanisering af spritdrycksförsäljningen, med 

anmodan till kommittén att om möjligt till Stadsfullmäktiges nästa sammanträde inkomma 

med yttrande öfver betänkandet. 

§ 24. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Fattigvårdsstyrelsens begäran om ett anslag af 200 kronor för sändande af högst 5 

representanter till en fattigvårdskurs i Kiruna; 

2:o) Pantlånekontorets årsberättelse för år 1911. 

 

§ 25. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Styrelsens för Luleå arbetsstuga begäran om anslag för år 1912; 

2:o) Byggnadsförman S.Johanssons begäran om restitution af kommunalutskylder; 

3:o) P.L.Svenssons begäran om afkortning af utskylder; 

4:o) Carl E.Stenudds begäran om afkortning af utskylder; 

5:o) Framställningar om hyresbidrag från Nykterhetsfolkets sjuk- och begrafningskassas 

lokalafdelning N:o 26 i Bergviken och Framtidsförbundets sjukkassa N:o 93 i Bergviken. 

 

§ 26. 

Till Pantlånekontorets styrelse och Drätselkammaren remitterades en begäran om pension från 

Änkefru Sofia Sundgren. 

§ 27. 

Antecknades att småskolelärarinnan Ellen Wingård återkallat sin vid Stadsfullmäktiges 

sammanträde den 8 sistlidne januari föredragna framställningen om rätt till uppbärande af full 

lön under tjänstledighet. 

 

Som ofvan.    Justeradt: 

På Stadsfullmäktiges vägnar:  Per Segerstedt, 

Per Segerstedt.   Algot Lind, 

A Holm.    Erik Hartzell.” 



Protokoll mars 1912 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 5 mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell äfvensom 

Stadsingenjören, stadsbyggmästaren och brandchefen. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 24/2 1912. 

 

§ 2. 

Sedan Lavéns Kolimport Aktiebolag till drätselkammaren insändt 504 kronor, utgörande af 

skiljenmännen i tvist mellan Kammaren och bolaget utdömdt vite för kontraktsbrott samt 

tillika meddelat, att bolaget icke komme att gälda de 300 kronor i kompromisskostnader, som 

skiljedomstolen jämväl ålagdt bolaget att ersätta staden, men att bolaget vore villigt att 

förlikningsvis betala hälften af nämnda belopp eller 150 kronor, så hade Drätselkammaren, 

som väl insåg att Lavéns Kolimport Aktiebolag vore skyldigt att betala hela ifrågavarande 

kostnad, men icke ville anhängiggöra rättegång för en så obetydlig sak, vid sammanträde den 

5 december 1911 beslutat att låta bero vid bolagets åtagande att betala nämnda halfva kostnad. 

Som emellertid Lavéns Kolimport Aktiebolag enligt hvad till Nämnden nu anmäldes, trots 

uppmaning icke kunnat förmås att godvilligt betala ofvannämnda 150 kronor, beslöt 

Nämnden, som ansåg att förut lämnade medgifvande att åtnöja sig med detta belopp, 

härigenom förfafllet, att befullmäktiga e.o. hofrättsnotarien Alb.Bexell eller den, han i sitt 

ställe förordnar att å drätselkammarens vägnar vidtaga lagliga åtgärder för utbekommande af 

hela det belopp, 300 kronor, hvarmed skiljedomstolen bestämt att bolaget skulle ersätta 

stadens kompromisskostnader; och skulle utdag af detta protokoll tjäna Bexell såsom 

fullmakt. 

§ 3. 

Beslöt Nämnden att de stämnings- och öfriga kostnader, som kunna ådragas staden med 

anledning af återupptagandet af rättegången mot de innehafvare af stadens donationsjord, med 

hvilka förlikning ej träffats, skola debiteras resp. donationsjordsinnehafvare; och skulle 

meddelande om detta beslut lämnas stadens ombud i processen e.o. hofrättsnotarien 

Alb.Bexell. 

§ 4. 

Hos Drätselkammaren hade V.F.Lundmark uti ingifven skrifvelse gjort framställning om 

befrielse från stämnings- och öfrige kostnader, som kunde ådragas honom med anledning af 

att staden mot honom återupptaget donationsjordsprocessen rörande vretan nr 122-123. 

Sedan Nämnden tagit del af en utaf stadsingenjören E.Kinnman verkställd utredning, hvaraf 

framgick att stadens myndigheter delvis varit orsaken till att uppgörelse i tvisten beträffande 

ifrågavarande vreta ej skett, beslöt Nämnden att lämna bifall till den gjorda framställningen. 

 

§ 5. 

Rådman P.Sandström anmälde uti ingifven skrifvelse, att han i enlighet med af 

drätselkammaren den 15 november 1911 meddeladt uppdrag ombesörjt dödning af två i 

fastigheten Nr 9G fastställda inteckning å tillhopa 900 kronor förutom ränta, hvilka besvärade 

af Luleå stad till Luleå fastighetsaktiebolag afyttrade 179 kvm inom tomten Nr 5 i kvarteret 

Ejdern härstädes, äfvensom att han, enär dessa inteckningar besvärade äfven 9440 kvf 

gatumark, som staden genom byteshandling den 7 juli 1896 förvärfvat sig af C.F.Åström, 

befriat äfven denna gatumark från densamma vidlådande inteckningar. 



Med godkännande häraf beslöt Nämnden att till Sandström utanordna Kronor 19:25, 

utgörande af honom förskottsvis utlagda kostnader för inteckningarnes reglering. 

 

§ 6. 

Beslöt Nämnden på brandchefens förslag att förordna brandförmannen O.P.Stråhle att f.o.m. 

den 1 mars 1912 tillika vara brandmästare vid brandkåren med bibehållande af innehafvande 

aflöningsförmåner och tjänstgöringsskyldighet. 

 

§ 7. 

Sedan stadsfullmäktige vid behandling af en från Bergvikens fastighetsägare gjord 

framställning om uppförande af en brygga för ångsprutan på stranden nedanför Bergviken, 

hvilken Brandstyrelsen uti afgifvet yttrande ansett böra ersättas med brandposten å den genom 

Bergviken gående rörledningen, remitterat ärendet till drätselkammaren dels för närmare 

utredning och kostnadsberäkning för anläggning af nya brandposter dels för utredning och 

kostnadsförslag rörande anläggning af en tvättbrygga på stranden nedanför Bergviken, beslöt 

Nämnden att remittera ärendet i hvad rör anläggning af nya brandposten till Brandchefen och 

Stadsingenjören och hvad beträffar tvättbryggan till Stadsingenjören för verkställande af 

begärda utredningar och kostnadsberäkningar. 

 

§ 8. 

Föredrogos Stadsfullmäktiges protokoll den 25 januari 1912 

1o) angående afslag å Brita Johanna Hedlunds anhållan om tillstånd att uppföra boningshus 

m.m. å vretan 179-180. 

2o) angående bifall till J.Edv.Johanssons framställning få tillbygga boningshus å vretan 134-

135 i Bergviken. 

§ 9. 

Sedan Stadsbyggmästaren och herr Hackzell, hvilka jämte stadsingenjören utsetts att 

verkställa af- och tillträdessyn emellan Luleå Renhållnings Aktiebolag och de nyantagna 

entreprenörerna för stadens renhållning å de stadens inventarier och andra tillhörigheter, som 

begagnats af bolaget, inkommit med syneinstrument, så beslöt Nämnden 

beträffande däri gjord anmärkning att soplår och plåtkärl för aska saknades i f.d. 

rektorsgården samt 

beträffande anmärkningen att ordentligt afträde saknades i fastigheten Nr 435 

(Köttbesiktningsbyrån) 

att uppdraga till stadsbyggmästaren att på lämpligaste sätt afhjälpa de anmärkta 

bristfälligheterna. 

§ 10. 

Beslöt Nämnden att af Luleå Renhållnings Aktiebolag förhyra 5 st klosettkärl af järn för 

placering i Brandchefens bostad, Skeppsbrokällaren, Stadshotellets damtoilett och vinden i 

stadshuset emot ett pris af 85 öre pr st. och år eller sammanlagdt Kronor 4.25 pr år. 

 

§ 11. 

Hos Drätselkammaren hade E.M.Bergman gjort framställning få hyra i kvarteret Loet mellan 

där befintligt staden tillhörigt magasin och Prästgatan beläget område för uppläggning af 

torrfuruvirke och detsammas upphuggning till ved. 

Nämden beslöt att uthyra det begärda området mot 10 kronor arrende och mot villkor att 

platsen senast den 1 maj 1912 i rengjordt skick till staden återställes. 

  



§ 12. 

Föredrogs och lades till handlingarne revirförvaltarens i Bodens revis kassaredogörelse för 

Luleå stadsskog år 1911. 

§ 13. 

Firman Larson & Lind hade uti ingifven skrifvelse gjort framställning att staden ville till 

firman upplåta plats å tomten Nr 7 i kvarteret Ripan för ett firman tillhörigt ångbåtskontor. 

Nämnden, som ansåg att ifrågavarande tomt t.v. borde få bibehålla sin nuvarande karaktär af 

plantering och lekplats för barn, beslöt att afslå den gjorda framställningen. 

 

§ 14. 

Från Hälsovårdsnämnden hade anmälan ingått, att Nämnden i f.d. gästgifvaregården inrättat 

ett provisoriskt sjukhus för i barnförlamning insjuknade. 

Sedan upplyst blifvit att Hälsovårdsnämnden numera utrymt fastigheten ifråga, beslöt 

Nämnden att lägga anmälningen till handlingarne. 

 

§ 15. 

Beslöt Nämnden att tillsätta en komité, bestående af herr Bennet, Stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören, med uppdrag att inkomma med förslag till centralisering på ett ställe af 

stadens förråd och behöfliga verkstäder. 

 

§ 16. 

Antecknades att herr Gustafsson under behandlingen af i föregående paragraf antecknadt 

ärende med Nämndens tillstånd aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§ 17. 

Stadsbyggmästaren och stadsingenjören hade till dagens sammanträde inkommit med 

infordradt förslag och yttrande öfver s.k. södra spruthusets omändring till mätareverkstad. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att ärendet skulle hvila i afvaktan på eventuelt 

förslag från enligt § 15 här ofvan tillsatt komité för centralisering af stadens förråd m.m. 

 

§ 18. 

Norrbottens läns slöjdförening hade genom konsistorienotarien Alb.Carlgren gjort muntlig 

framställning om fri upplåtelse af lokal för anordnande af en slöjdkurs under en månads tid i 

början af innevarande år mot att föreningen i kursen intog 5 frielever från staden. 

Nämnden beslöt att för slöjdkursens afhållande upplåta östra rummet i öfre våningen i f.d. 

rektorsgården mot villkor att föreningen intager 5 frielever i kursen, själf bekostar lyse och 

renhållning samt att undervisningen anordnas i samråd med öfverläraren vid stadens 

folkskolor, till förekommande af att den å nedre botten inrymda folkskolan hindras eller störes 

i sin undervisning. 

 

§ 19. 

Luleå Domkapitel hade till Tekniska nämnden öfversändt en räkning å 3 kronor å 

klosetthämtning med begäran att nämnden ville betala densamma. 

Nämnden beslöt emellertid att, som stadens öfriga hyresgäster själfva bekosta dylik 

klosetthämtning, hvilket förfaringssätt praktiserades äfven öfverallt eljest i staden, afslå den 

gjorda framställningen. 

 

§ 20. 

Af stadskamreraren uppgjordt kontrakt med Luleå Renhållnings Aktiebolag angående inre 

renhållningen af fastigheten Nris 4 i kv. Örnen och 3 i kv. Göken föredrogs och godkändes. 



 

§ 21. 

Beslöt Nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren och stadsingenjören att verkställa af 

stadsfullmäktige den 29 februari 1912 beslutad reparation och ombyggnad af stödmuren vid 

den s.k. Bodellska kyrkan. 

 

§ 22. 

Föredrogs och lades till handlingarne vid pröfning af anbud å inläggande af varmtak i 

pumpstationen fördt protokoll af den 13 februari 1912, hvaraf framgick att C.J.Nordgrens 

anbud att för 410 kronor utföra arbetet antagits. 

 

§ 23. 

Beslöt Nämnden till utbetalning godkänna en från länsnotarien Ad.Holm inkommen räkning å 

441 kronor 50 öre för utförande af stadens svarandetalan i mål emot J.O.Öhman. 

Sedan antecknats att Holm under förlidet år förskottsvis utbekommit 150 kronor, beslöt 

Nämnden att nu utanordna återstående 291 kronor 50 öre. 

 

§ 24. 

Sedan Luleå Kol- & Materialaffär hos drätselkammaren gjort framställning om befrielse från 

erläggande af 40 kronor som å 4de kvartalets belysningsräkning påförts firman för under 

augusti månad år 1911 förbrukad elektrisk ström, hvilken firman icke ansett sig hafva 

begagnat, utan som antagligen förbrukats genom ledningsfel el.dl., så beslöt Nämnden efter 

föredragning af nämnda framställning och ett af elektricitetsverkets föreståndare däröfver 

afgifvet yttrande att uppdraga till hr Bennet och Stadskamreraren att efter gemensamt 

verkställd undersökning i saken meddela Nämnden sina iakttagelser. 

 

§ 25. 

Beslöt Nämnden att antaga ett af J.Johansson i Mjölkudden afgifvet anbud att för en summa 

Kronor 44.25 vid trappuppgången till fästsalens diskrum insätta en dörr till förhindrande af att 

hotellets tjänstepersonal obehörigen beträder diskrummet, hvarom drätselkammaren enligt 

protokoll den 15 november 1911 § 2 fattat beslut. 

 

§ 26. 

Beslöt Nämnden att till årets inventeringsmän utbetala ett traktamente efter 6 kronor pr dag. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 6 mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Wester, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§ 9. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 7 februari. 

 

§ 10. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Brage anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning och tomtkarta uppföra en biografteater å tomt No 3 i kvarteret Gripen. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden lämna bifall till framställningen dock med villkor 

att två reservutgångar anbringas i lägenheten; 

att samtliga gamla uthus, som äro belägna inom nybyggnaden, rifvas helt och hållet och att 

väggen å boningshusets södra gafvel beklädes med spontade bräder och oljemålas; 

att staket uppsättes mellan nuvarande boningshuset och nybyggnaden; 

att fullt betryggande åtgärder anordnas för allmänhetens säkerhet mot eldfara enligt de 

bestämmelser, som lämnas af vederbörande myndighet; 

att apparatrummets väggar putsas med eldfast bruk, s.k. rabitz, eller annat eldfast ämne; 

att sökanden ställer sig gällande byggnadsordning till noggrann efterrättelse vid arbetets 

utförande; samt 

att sökanden i öfrigt ställer sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, som framdeles kunna 

komma att meddelas af vederbörande. 

 

§ 11. 

Hos byggnadsnämnden hade förste postbetjänten A.E.Öberg gjort en så lydande 

framställning: 

’Till Luleå stads byggnadsnämnd’ – bil. Öberg 

Sedan det antecknats, att någon annan markägares intresse ej berördes utaf den begärda 

ändringen af gällande tomtindelning, beslöt nämnden bifalla ansökningen; skolande detta 

beslut dock underställas Konungens Befallningshafvandes i länet pröfning och fastställelse. 

 

§ 12. 

Sedan stadsingenjören upprättat och till nämnden ingifvit den i protokollet för den 7 sistlidne 

februari, § 8, omförmälda karta att biläggas ansökan om msådan ändring i stadsplanen, som 

blefve en följd af stadsfullmäktiges beslut den 14 september 1911 rörande södra hamnplanens 

ordnande, beslöt nämnden dels att vederbörligen kungöra, under hvilken tid och å hvilket 

ställe ifrågavarande stadsplaneändringsförslag komme att för allmänheten hållas tillgängligt 

äfvensom genom särskilda kallelsebref härom underrätta ägare af mark inom det område, som 

af den föreslagna ändringen berördes, öfver hvilka markägare förteckning upprättats af 

stadsingenjören. 

 

 Som ofvan 

  In fidem: 

  J.O.Dahl 

Justeradt d. 17/4 12 

På Nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 8 mars 1912. 

 

S.D. Närvarande: Ordför., rekt. Norrby, tullv. O.Sundberg, överl. Lindmark samt undert. 

Åhström. 

 

§ 1. 

Till folkskolläraren Elov Brännström och skolkökslärarinnan Anna Hällgren, vilka anhållit 

om tjänstgöringsbetyg, beslöts föreslå: för Brännström i undervisningsskicklighet och i 

förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran: 2½; 

över hans nit: 3 och över hans vandel: hedrande; samt för fröken Hällgren i alla fyra 

hänseenden: 3. 

 

§ 2. 

För skolflickorna Hilda Moosberg, Jenny Nordin och Sally Norlin, vilka anhållit om 

avgångsbetyg men visat sig vara mindre begåvade, föreslogs att sådant betyg skulle tilldelas 

dem, grundande sig på § 48 i folkskolestadgan. 

 

§ 3. 

Fröken Ellen Sundberg hade anhållit om tjänstledighet d. 1-3 apr. för bevistande av en 

instruktionskurs för fattigvård och emot skyldighet att bekosta vikarie, till vilken ansökan 

föreslogs bifall. 

 

§ 4. 

Med anledning av erhållna telefonsvar från skolläkaren vid en del anmärkningar om behovet 

av vissa barns undersökningar för ögonåkommor, körtelansvällningar och dylikt, att sådana 

undersökningar ej utan särskild betalning ålåge honom, föreslås, att Folkskolestyrelsen 

hänvänder sig till bemälde läkare med erinring om hans åliggande enligt instruktionen 

vidkommande dylika undersökningar. 

 

§ 5. 

Med anledning av framställda förslaget om tillsättandet av särskild Barnavårdsnämnd beslöts 

föreslå tillsättandet av sådan nämnd och att såsom ledamöter i densamma utsåges hrr 

Åhrström, Gustafsson, Rundblad och Gullberg. 

 

  Som ovan: 

  Carl Edström 

   Osk.Åhrström.” 

  



”Protokoll, fördt vid extra sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 11 mars 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell äfvensom 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Sedan Stadsfullmäktige i samband med beslut rörande förändring af stadens i stadshuset 

inrymda tjänstelokaler för erhållande af för drätselkontoret behöfliga lokaler beslutit att anslå 

1505 kronor till inredning af desamma, hade Stadskamreraren under hand, infordrat anbud å 

nämnda inredning från Aktiebolaget R.Naesvall, som förklarat sig vilja vidhålla sitt den 12 

januari innevarande år under hand meddelade anbud att för 1505 kronor leverera samtliga de i 

drätselkammarens möbleringsförslag såsom behöfliga upptagna möbler, hvad beträffar 

skrifbord, skrifstolar, vertikal- och fackskåp af Åtvidabergs tillverkning samt hvad öfrig 

möblering och inredning angår i enlighet med af bolaget uppgjorda af drätselkammaren 

godkända ritningar. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att antaga det af Aktiebolaget R.Naesvall afgifna 

anbudet mot villkor att bolaget ikläder sig en garantitid af 2 år samt att uppdraga 

granskningen af utlofvade ritningar och ordnandet af därmed sammanhörande frågor till 

Stadskamreraren. 

 

§ 2. 

Biföll Nämnden en från Norrbottens Läns Trafklubbs inkommen framställning att för 

afhållande af bal få förhyra festivitetssalen i stadshuset den 24 innevarande mars mot en hyra 

af 100 kronor, ersättning för lyse enligt mätare samt mot villkor, att våningen till staden 

återställes städad och rengjord samt att klubben ersätter de skador å möbler eller öfrig 

inredning som till äfventyrs kunna uppkomma under den tid, klubben disponerar lokalerna. 

 

§ 3. 

I samband med behandlingen af i föregående paragraf antecknadt ärende beslöt Nämnden att 

uppdraga till Stadskamreraren att inkomma med förslag till bestämmelser för uthyrning af 

festivitetsvåningen i Stadshuset. 

 

§ 4. 

Med anledning af från arbetschefen vid Porjus Kraftverksbyggnad till stadsingenjören 

ingången förfrågan beslöt Nämnden erbjuda Kraftverksbyggnaden att under instundande 

sommar senast f.o.m. den 20 juni förhyra stadens ångvält mot en hyra af 20 kronor pr 

arbetsdag om 10 timmar, transportdagarne inräknade som arbetsdagar om 10 timmar, hvarvid 

Kraftverksbyggnaden hade att i Luleå afhämta ångvälten och hit efter användningen återställa 

densamma i oskadadt skick. 

Nämnden beslöt vidare att uppdraga till Stadsingenjören att härom underrätta arbetschefen för 

kraftverksbyggnaden, hvarvid borde framhållas önskvärdheten af att stadens 

ångvältsmaskinist medföljde, äfvensom att, därest anbudet å ångvältens uthyrning antages, gå 

i författning om såväl upprättande af kontrakt som nödig besiktning af ångvälten före och 

efter uthyrningen. 

 

§ 5. 

Beslöt Nämnden bifalla en af Cementläggaren F.Berg gjord anhållan att få låna 5 st 

brunnsringar af cemente mot villkor att han ställer borgen för ringarnas ordentliga 

återställande instundande maj månad. 



 

§ 6. 

Sedan hr Bennet och Stadskamreraren inkommit med redogörelse och yttranden öfver 

Aktiebolaget Luleå Kol & Materialaffärs framställning af afdrag å det debiterade beloppet för 

konsumerad elektrisk ström under år 1911, beslöt Nämnden att, enär den påvisade stora 

förbrukningen under augusti månad berott på någon bristfällighet hos abonnentens egna 

ledningar, afslå den gjorda framställningen. 

Nämnden beslöt vidare att uppdraga till Stadskamreraren att i samråd med föreståndaren för 

elektricitetsverket låta å räkningsblanketterna för elektrisk ström införa ett påpekande af 

abonnents skyldighet att betala på grund af bristfällighet el.dl. i egna ledningar  el. dl. 

konsumerar ström samt af lämpligheten att sommartid afstänga hufvudledningen till 

belysningsnätet i bostaden. 

 

§ 7. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 5/3 1912. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 12 mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Linder, Schönfeldt, Nordberg äfvensom t.f. hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 13/2 1912. 

 

§ 2. 

Distriktsingenjören C.Skarstedt hade vid Hamndirektionens sammanträde den 28 mars 1911 

erhållit Direktionens uppdrag att uppsätta af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 

infordrade ritningar, utvisande huru den under år 1910 fullbordade och afsynade 

upprensningen af Tjufholmssundskanalen blifvit utförd samt att låta utföra därför erforderliga 

mätningar och afvägningar i sundet. 

Under meddelande att de med anledning af detta uppdrag upprättade handlingar öfversändts 

till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen hade Skarstedt till dagens sammanträde 

inkommit med afskrift af sin till nämnda styrelse afgifna utredning och kopior af därtill 

hörande ritningar jämte särskild skrifvelse i ärendet, hvaraf framgick att kanalens djup under 

normalt lågvatten, 0,75 m. lägre än medelvatten, vid upprensningen icke blifvit det afsedda 

7,6 m. utan blott 7.1 m. hvarför en efterrensning borde genom Luleå stads försorg utföras. 

Efter föredragning af dessa handlingar beslöt Hamndirektionen, att lämna t.f. hamnmästaren i 

uppdrag att under instundande sommar låta verkställa muddring med stadens mudderverk i 

Tjufholmssundet, så att kanalens djup under normalt lågvatten blir det afsedda 7.6 m. 

Hamndirektionen beslöt vidare att godkänna till Skarstedt gjord utbetalning å 300 kronor, 

utgörande öfverenskommet arfvode för det utförda arbetet. 

 

§ 3. 

Hos Hamndirektionen hade P.R.Nilsson gjort framställning att för en tid af 10 år få arrendera 

emellan stadens kallbadhus och s.k. Bryggerikajen belägen strandlägenhet för ved och 

virkesupplag. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att för en tid af 2 år till Nilsson utarrendera 

dels strandlägenheten mellan Tjärfhofsgatans förlängning och kallbadhuset dels s.k. 

Josefinevarf å Gültzauudden, båda lägenheterna till så stora delar som å en af t.f. 

hamnmästaren uppgjord planritning betecknats med grön färg, mot en arrendesumma af 

sammanlagdt 500 kronor pr år och i öfrigt på af t.f. hamnmästaren öfver ansökningen afgifvet 

yttrande föreslagna villkor. 

 

§ 4. 

Sedan t.f. hamnmästaren i enlighet med meddeladt uppdrag infordrat anbud å leverans af 1195 

st torrfurutimmer, erforderliga för den beslutade ombyggnaden af de s.k. packhus- och 

ångbåtskajerna vid norra hamnen, blefvo nu de 2ne inkomna anbuden brutna och befunnos 

afgifna af följande personer, hvilka erbjödo sig leverera utbjudet timmer till nedan jämväl 

förtecknade pris. 

H.Åström, 275 st med minst 5½ m längd och med 11” toppdiameter á kr 4.85 pr st., 480 st 

med 7½ m längd och 9” toppdiameter á 4.40 pr st och 440 st med 8 m längd och med 8” 

toppdiameter á 3.70 pr st samt 

Ernst Nilsson, samma kvantiteter, till pris resp kr 5.75 och 4.75 pr st. 

Ett från Ernst Sällström inkommet anbud var före anbudstidens utgång återtaget. 

Hamndirektionen beslöt att antaga det af H.Åström afgifna anbud. 

  



 

§ 5. 

Föredrogs 6 st inkomna anbud å förbrukningsartiklar för hamnens behof, nämligen från AB 

C.Brandfors järn- och maskinaffär, K.A.Lind, V.F.Lundmark, C.W.Forssman, C.A.Wessling 

och O.Olsson; och beslöt Hamndirektionen 

1o) att antaga O.Olssons anbud å färger, kemikalier m.m., odeladt, 

2o) att i öfrigt antaga de anbud, som med rödt bläck understrukits i af t.f. hamnmästaren 

upprättad tablå öfver anbuden samt 

3o) att förkasta öfriga anbud. 

 

§ 6. 

Beslöt Hamndirektionen att i enlighet med t.f. hamnmästarens förslag antaga 

1o) af Åström & Wikström afgifvet anbud att för 285 kronor anbringa ett ledstångsräcke å 

ångaren ’Balder’ i enlighet med upprättad ritning 

2o) af E.Sandström och J.O.Pettersson afgifvet anbud att för 120 kronor inlägga ett 

skyddsdäck å ångfärjan Trafik. 

 

§ 7. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

 

§ 8. 

Beslöt Hamndirektionen att till herrar Linder och Burström att tillsammans med sekreteraren 

upprätta hamndirektionens bokslut för år 1911. 

 

§ 9. 

Beslöt Hamndirektionen att för hamnkontoret och sekreteraren inköpa en Remington Standard 

skrifmaskin Nr 11 C. 

 

§ 10. 

Som Stadsfullmäktiges förordnande för t.f. hamnmästaren L.Thorslund att upprätthåla 

hamnmästarebefattningen utginge den 16 innevarande mars, beslöt Hamndirektionen att på de 

i Stadsfullmäktiges protokoll den 27 januari 1910 angifna villkor förordna Thorslund att 

fortfarande upprätthålla befattningen, tills den blir med ordinarie innehafvare besatt, hvilket 

förordnande hr Thorslund förklarade sig villig mottaga. 

 

§ 11. 

Aflämnade t.f. hamnmästaren kassarapport för februari månad. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 11/4 1912. 

Gustav Burström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 20 mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Danielsson, Edström, Gustafsson, Hartzell, 

Sandström och Bucht. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 16 februari 1912. 

 

§ 2. 

Efter föredragning af från Magistraten inkommet protokoll, att Magistraten sedan 

exekutionsbetjänten C.A.Palm blifvit af sjukdom förhindrad att utöfva sin befattning, 

förordnat kontorsskrifvaren C.J.Günther att tills vidare och intill dess Palm återinträder i 

tjänstgöring upprätthålla ifrågavarande befattning, beslöt Drätselkammaren att hos 

Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att till den af Magistraten förordnade vikarien 

utanordna ett arfvode efter 100 kronor per månad f.o.m. den 13 innevarande mars under en tid 

af högst 2 månader samt att Palms aflöning måtte under samma tid få oafkortad utgå. 

 

§ 3. 

Beslöts att från drätselkammaren utgående skrifvelser, expeditioner m.m. skulle undertecknas 

’på drätselkammarens vägnar’ oafsedt expedition härrör från beslut, fattadt af samfälld 

drätselkammare eller någon af nämnderna. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 26 

mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström, Bucht och A.Nilsson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 28 februari 1912. 

 

§ 2. 

Fastställdes årets uppbördsterminer sålunda: 

1sta uppbörden mars 30, april 1-4 

2dra uppbörden juni 12-15 

3dje uppbörden september 4-7 

och beslöts i samband härmed att uppdraga till Stadskamreraren att på bästa sätt ordna med 

nödigt biträde för uppbördens verkställande. 

 

§ 3. 

Stadskamrerarens förslag att till Maria Wahlström, som vore urståndsatt att betala, 

efterskänka arrendet för åren 1910-1911 för af henne arrenderade tomten No 5 i kvarteret 

Aspen, återremitterades till Stadskamreraren för närmare utredning särskildt med hänsyn till 

under behandlingen af ärendet väckt förslag om öfverlåtelse till Fattigvårdsstyrelsen af 

dispositionen af nämnda fastighet. 

§ 4. 

Stadskamreraren hade till dagens sammanträde inkommit med förslag och yttrande öfver från 

enskilda föreningar och institutioner hos Stadsfullmäktige gjorda till Drätselkammaren för 

yttrande remitterade framställningar om anslag för innevarande år; och beslöt Nämnden vid 

föredragning häraf att i enlighet med Stadskamrerarens förslag hos Stadsfullmäktige 

hemställa att anslag måtte beviljas följande föreningar och institutioner med nedan angifna 

belopp: 

Luleå Arbetsstuga   400:- 

Slumstationen i Luleå   100:- 

Luleå kretsloge af I.O.G.T.   200:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas 

allmänna sjuk- och begrafningskassa i Luleå tillhopa 116:- 

Framtidsförbundets sjukkassa i Luleå  50:- 

Framtidsförbundets sjukkassa i Bergviken 30:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa i Bergviken  30:- 

  Tillhopa Kr  926:- 

 

mot villkor att redogörelse lämnas öfver användningen af de beviljade anslagen och 

beträffande anslaget till Luleå kretsloge af Goodtemplarorden dessutom att medlen endast 

användas för missionsverksamhet inom Luleå stad och icke inom Neder-Luleå socken. 

 

§ 5. 

Till stadsfogden remitterades för yttrande en från typografen Carl E.Stenudd inkommen 

framställning om efterskänkning af utskylder. 

  



§ 6. 

En från P.L.Svensson inkommen framställning om restitution å utskylder remitterades till 

Taxeringsnämndens ordförande med hemställan att han ville yttra sig öfver framställningen. 

 

§ 7. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af byggnadsfirman 

S.Johansson ingifven anhållan om restitution på grund af Kungl. Kammarrättens utslag den 25 

januari 1911 af de för år 1908 af firman till Luleå stad erlagda kommunalutskylder utgörande 

143 kronor 85 öre, beslöt Ekonominämnden, som icke ansåg utsikt förefinnas att genom 

öfverklagning erhålla ändring i Kammarrättens förutnämnda utslag, hos Stadsfullmäktige 

hemställa om bifall till firmans gjorda framställning. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 29 februari 1912 uppdragit till Drätselkammaren 

eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att afgifva underdånig förklaring öfver de besvär, 

som Gellivare sockens Kommunalstämma anfört öfver Kungl. Kammarrättens utslag den 11 

juli 1911 i fråga om Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxering för år 1909, 

beslutade Nämnden att uppdraga åt e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe 

förordnade att i å Drätselkammarens vägnar uppsätta och underskrifva den underdåniga 

förklaringen; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna Bexell såsom fullmakt. 

 

§ 9. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 29 februari 1912 angående bifall till 

C.A.Wikströms och A.E.Hillströms ansökningar om afkortning eller nedsättning af utskylder. 

 

§ 10. 

Sedan Nämnden till Stadsfogden för yttrande remitterad en från Hj.Wihlzon, Göteborg, 

inkommen framställning om anstånd med erläggande af 1910 års utskylder, hade Stadsfogden 

återställdt handlingen med underrättelse att han genom skrifvelse4 till 2dre stadsfogdar i 

Göteborg medgifvit det begärda anståndet. 

Nämnden beslöt att låta bero vid denna Stadsfogdens åtgärd. 

 

§ 11. 

Beslöt Nämnden att utanordna dels sedan år 1909 i kassan såsom förskott liggande räkningar 

å sammanlagdt 724 kronor 83 öre, för nit-, afvägningsarbete m.m., utfördt genom den af 

Stadsfullmäktige den 2 juni 1909 tillsatta komitén för upprättande af plan för bebyggande af 

vissa delar af Mjölkudden, dels äfven till skiljemännen i tvisten med Lavéns 

Kolimportaktiebolag förskottsvis utbetalda kompromisskostnader, 300 kronor. 

 

§ 12. 

Sedan Stadskamreraren till dagens sammanträde inkommit med förslag till utgifts- och 

inkomstjournal för drätselkontoret, beslöt Nämnden att tillsätta en komité bestående af herrar 

Edström, Bucht och Nilsson för att med biträde af Stadskamreraren uppgöra detaljeradt 

förslag till ordnande af kontorets bokföring. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 mars 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, 

Wahlgren, Hellström, Nordström, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, 

Hellsten, Fröken Holm, Herrar Falk, Hartzell, Larsson, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, 

Flodmark, Palm, Edström och Leijonflycht samt Stadskamreraren, hvaremot såsom 

frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Burman, Carlgren, Andersson, Lind och 

Hansson, af hvilka Herrar Andersson och Hansson anmält sig förhindrade att bevista 

sammanträdet och de öfriga ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ 1. 

Utsågos Herr Larsson och Fröken Svensson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 2 

instundande april klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

öfver sammanträdet den 29 nästlidne februari förda protokoll. 

 

§ 3. 

Hos Byggnadsnämnden hade fru Erica Burman anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

bifogad ritning och tomtkarta verkställa diverse ändringar å fastigheten N:o 292 i kvarteret 

Gripen, dock med villkor att hon vid en blifvande reglering icke skulle göra gällande något 

anspråk på förhöjd ersättning i anledning af ifrågavarande förändringar, hvarefter 

Byggnadsnämnden hänskjutit frågans afgörande till Stadsfullmäktige med tillkännagifvande 

att nämnden för sin del icke hade något att emot ansökningen erinra. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla framställningen på erbjudet villkor med det tillägga, att 

sökanden bör affordras skriftlig förbindelse i enlighet med sitt åtagande. 

 

§ 4. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade Fattigvårdsstyrelsen anhållit om ett anslag af 

intill 200 kronor att utgå med 40 kronor till hvar af högst 5 af styrelsen utsedda personer för 

bevistande af den fattigvårdskurs, som den 31 mars – 3 april detta år anordnas i Kiruna. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige beviljad det begärda anslaget att 

utgå af för oförutsedda utgifter i fattigvårdsstyrelsens stat upptagna medel. 

Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 9, hvilka senare afgåfvos för ett af 

Herrar Aurén väckt förslag om beviljande för ändamålet af allenast 80 kronor. 

 

§ 5. 

Efter föredragning af från Styrelsen för pantlånekontoret inkommen berättelse öfver kontorets 

verksamhet under år 1911 beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med Styrelsens förslag och på 

Beredningsnämndens hemställan, att den på årets rörelse uppkomna vinst, Kr. 2,460:56, 

skulle få för kontorets rörelse bibehållas i ändamål att bereda möjlighet till framtida sänkning 

af låneräntan. 

 

§ 6. 

Den kommitté som af Stadsfullmäktige tillsatts för att uppgöra förslag till de ändringar i 

gällande instruktioner rörande brandväsendet, som kunde påkallas af den beslutande 

omorganisation af Luleå kombinerade brand- och poliskår, hade uti ingifven skrifvelse 

anhållit, att då kommittén vid utförandet af sitt uppdrag funnit jämväl den för staden gällande 



brandordning i behof af en del förändringar, kommitténs uppdrag måtte utsträckas äfven till 

afgifvande af förslag till de ändringar uti nämnda brandordning, som kunde finnas 

erforderliga. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta kommitténs förslag. 

 

§ 7. 

Sedan den af Stadsfullmäktige tillsatta löneregleringskommittén uti ingifven skrifvelse för 

den åtgärd, som från Stadsfullmäktiges sida däraf kunde föranledas, anmält, att ledamoten af 

kommittén exekutionsbetjänten C.A.Palm vore af sjukdom förhindrad att innevarande månad 

deltaga i kommitténs arbete, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att 

utse en suppleant i kommittén, och valdes därtill exekutionsbetjänten G.Wetter med 20 röster; 

4 röster tillföllo tillsyningsmannen V.Oskarsson. 

 

§ 8. 

Sedan den kommitté, som vid Stadsfullmäktiges senaste sammanträde tillsatts för förnyade 

underhandlingar med Sikfors kraftaktiebolag rörande villkoren för leverans till staden af 

elektrisk energi, uti ingifven skrifvelse meddelat, att bolaget på förfrågan förklarat sig icke 

kunna lämna staden förmånligare villkor än de, som angifvits i bolagets förslagskontrakt af 

den 5 februari detta år, hade Beredningsnämnden beslutit att vidhålla sina vid förra 

sammanträdet gjorda förslag dels om godkännande af förslagskontraktet oförändradt och om 

uppdrag för Drätselkammaren att med bolaget afsluta kontrakt, dels om anskaffande genom 

lån af för omändringsarbetena erforderligt belopp af intill 30,000 kronor, dels ock om 

tillsättande af en kommitté för åstadkommande af närmare utredning och förslag. 

Till ledamöter i denna kommitté hade Beredningsnämnden föreslagit Konsul A.J.Westerberg, 

Telegrafinspektoren G.Larsson, Mekanikus J.P.Johansson, Lokomotivföraren N.Falk och 

Liniedirektören T.Bennet. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige till en början utan votering att, om 

förslagskontraktet komme att antagas, det belopp af intill 30,000 kronor, som kunde visas 

vara erforderligt för bekostande af ändrade anordningar i elektricitetsverket, skulle anskaffas 

genom lån. Vidare beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med Beredningsnämndens hemställan, 

att godkänna kontraktet oförändradt, att uppdraga åt Drätselkammaren att underskrifva 

kontraktet med bolaget samt att tillsätta en kommitté för åstadkommande af utredning och 

förslag dels rörande de nyanläggningar och omändringsarbeten, som erfordras i 

elektricitetsverket, dels rörande ordnandet af den reservkraft, som kan vara behöflig, och 

försäljning af de gamla maskiner, som genom omläggningen bli öfverflödiga, dels angående 

de indragningar och förenklingar i verkets förvaltning, som kunna genomföras, dels rörande 

ändrade tariffer för elektrisk strömförbrukning, eventuelt genom införande af s.k. 

dubbeltariffer. 

Till ledamöter i denna kommitté utsågo Stadsfullmäktige Konsul A.J.Westerberg, 

Telegrafinspektoren G.Larsson, Lokomotivföraren N.Falk, Liniedirektören T.Bennet och 

Maskindirektören P.Lindström med Herr Falk som sammankallande. 

 

§ 9. 

Antecknades, att Herr Carlgren under behandlingen af det föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§ 10. 

Den kommitté, som vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 29 sistlidne februari erhållit i 

uppdrag att inkomma med yttrande öfver det betänkande, som afgifvits af kommittén för 

verkställande af utredning rörande statens, kommunernas, landstingens och 



hushållningssällskapens frigörande från ekonomiskt beroende af rusdrycksmedlen, hade nu 

till Stadsfullmäktige inkommit med sådant yttrande, och hade kommittén därvid, enär det af 

Herrar Ekman, Eriksson och Kvarnzelius reservationsvis framlagda förslag bättre än 

hufvudförslaget syntes möjliggöra öfvergången till det önskade målet eller det allmännas 

frigörande från ekonomiskt beroende af rusdrycksmedlen, föreslagit Stadsfullmäktige att 

biträda den af nämnda herrar till Kungl. Kommitténs betänkande afgifna reservationen. 

Vid ärendets behandling hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktiges yttrande 

måtte formuleras på följande sätt: 

’Stadsfullmäktige förklara sig icke ha något att erinra mot kommitténs förslag, ehuru det 

statsanslag, som enligt detsamma skulle tilldelas städerna, åtminstone hvad Luleå stad 

beträffar, icke torde uppgå till det belopp staden hade att påräkna i inkomst af 

brännvinsmedlen efter nu gällande bestämmelser. 

Däremot vilja Stadsfullmäktige betona, att den fullständiga afskrifning af detta statsanslag, 

som reservanterna Herrar Ekman, Eriksson och Kvarnzelius föreslå utan att i konsekvens 

därmed föreslå någon afskrifning af motsvarande anslag till landstingen och 

hushållningssällskapen, måste anses obilligt, särskildt för de ekonomiskt sämst situerade 

städerna. Det ligger gifvetvis i hvarje kommuns intresse, att skatterna icke må blifva allt för 

tryckande, men detta torde äfven i viss mån vara ett statsintresse, erkändt genom regeringens 

proposition till årets riksdag om statsanslag för åstadkommande af lindring i sådant hänseende 

åt vissa kommuner. 

Stadsfullmäktige bortse ej från, att förhållandena i en mer eller mindre aflägsen framtid kunna 

blifva sådana, att statsanslag såsom ersättning för brännvinsmedlen åtminstone i oförändrad 

from bör försvinna. I sådant fall lärer dock icke förslag till reglering härutinnan uteblifva, vare 

sig i form af en afskrifning utan vidare eller så att staten i samband med anslagets indragning 

öfvertar kostnaderna för t.ex. städernas rätts- och polisväsen.’ 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 14 röster mot 11, 

hvilka senare afgåfvos för Beredningsnämndens förslag, att biträda den af kommitterade 

förordade till Kungl. Kommitténs betänkande afgifna reservation af Herrar Ekman, Eriksson 

och Kvarzelius. 

 

§ 11. 

Sedan Kungl. Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk i skrifvelse den 15 innevarande 

mars meddelat, att såväl öfverstyrelsen som öfverintendentsämbetet under viss förutsättning 

gillat och fastställt ritningar till vissa reparations- och ändringsarbeten å högre allmänna 

läroverkets i Luleå gamla byggnad, samt anhållit, att Stadsfullmäktige ville foga anstalt om 

byggnadsföretagets verkställighet, hade Beredningsnämnden, under erinran att i årets stat för 

arbetets verkställande finnes upptaget ett anslag å kronor 8,207:58, hemställt, att 

Stadsfullmäktige måtte besluta om arbetets utförande samt uppdraga åt Drätselkammaren att 

föranstalta om verkställighet däraf. 

Vid ärendets behandling och sedan väckt förslag om bordläggning afslagits, beslöto 

Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag. 

 

§ 12. 

En skrifvelse från Konungens Befallningshafvande med anmälan, att revision af Luleå 

Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning för år 1911 utsatts att taga sin början den 16 

instundande april, föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§ 13. 

Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från pantlånekontorets styrelse om 

beredande af pension för kontorets föreståndare. 



 

§ 14. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Folkskolestyrelsens framställning om anslag för drifning och brädfodring af skolhuset i 

Mjölkudden m.m.; 

2:o Luleå Nationalgodtemplares Byggnadsförening u.p.a. begäran om hyresbidrag; 

3:o) Luleå Goodtemplars Byggnadsförening u.p.a. begäran om anslag; 

4:o) J.L.Normans begäran om afkortning af kommunalutskylder; 

5:o) Maria Wahlströms begäran om afkortning af kommunalutskylder. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

 

Justeradt: 

Per Segerstedt 

Anna Svensson, 

Hjalmar Larsson.” 



Protokoll april 1912 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 april 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och Hartzell äfvensom 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 11 mars 1912. 

 

§ 2. 

Sedan Stadsbyggmästaren till dagens sammanträde inkommit med af ritningar och 

kostnadsberäkningar åtföljdt förslag till förändring af f.d. Gästgifvaregården till trenne 

bostadslägenheter, beslöt Nämnden att låta arrendet [ärendet] hvila till ett kommande 

sammanträde. 

 

§ 3. 

Beslöt Nämnden att från Stadsbyggmästaren inkommen årsredogörelse öfver under år 1911 

utförda arbeten skulle ligga å Nämndens bord till ordinarie sammanträdet i maj. 

 

§ 4. 

Antecknades att hr Bennet med Nämndens tillstånd aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§ 5. 

Vid pröfning af inom föreskrifven anbudstid inkomna 11 st. anbud å diverse målnings-, 

snickeri- och plåtarbeten å stadens fastigheter, beslöt Nämnden 

1) beträffande målningsarbetena att antaga följande anbud: 

E.Bergboms anbud å utbjudna arbeten i epidemisjukhuset (punkterna 1-11 i 

arbetsbeskrifningen), tekniska skolan (p. 30-43), saluhallen (p. 80-82), köttbesiktningsbyrån 

(p.  86-88 och Bodellska kyrkan (p. 114-116), kronor 228:- 

Elis Sandgrens anbud å arbeten i Gamla rektorsgården (p. 120-123) och kallbadhuset (p. 181-

184), kronor 80:25 

Oscar Olssons å samtliga arbeten i stadshuset (p. 124-134, 138-172, 174), kronor 601:62 

C.A.Lundgrens å arbeten å byggnaderna å Gültzauudden (p. 180), kronor 40:- 

J.A.Nilssons å arbeten i byggnaden för elektricitetsverket, brand- och polisstationen (p. 44-78, 

kronor 645:- 

E.Bergboms särskildt angifna anbud å utförande af mera omfattande målning af staketet vid 

Flickskolan än som i arbetsbeskrifningen (p. 98) förutsatts, kronor 120:- 

A.Elfgrens å arbeten i Pontusbaracken (p. 12-29) och i Grindstugan (p. 99-113), kronor 185:- 

2) beträffande snickeriarbetena, 

att uppskjuta pröfningen af ingifna anbud å reparation af epidemisjukhuset (p. 1-11), 

att antaga J.Johanssons anbud å arbetena i Gamla rådhuset (p. 117-119), kronor 218:-, därest 

Johansson tillförbinder sig att vid arbetets utförande använda kakelugnsmakare, 

att antaga J.A.Englunds anbud å öfriga utbjudna reparationsarbeten med undantag för 

arbetena i Pontusuddskasernen (p. 12-29), af nubbstensbeklädnaden å terrassen i Stadshuset 

(p. 137) och kallbadhuset (p. 181-184), kronor 2104:- 

3) beträffande plåtarbetena att antaga H.Sellins anbud angående arbetena i Brandchefens 

bostad (p. 73-76) och flickskolan (p. 89-94), kronor 156:65 och 



K.E.Wikholms å arbeten i saluhallen (p. 80-82 och Gamla rektorsgården (p. 120-123), kronor 

33:50. 

Nämnden beslöt vidare att med afslag å samtliga öfriga anbud å målnings, snickerii och 

plåtarbeten lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag 

beträffande målningsarbetena i flickskolan (p. 89-97), plåtarbetena i stadshuset (p. 124-134), 

snickeriarbetena i Pontusuddskasernen (p. 12-29) och kallbadhuset (p. 181-184) samt under 

punkterna 136, 138-142 i arbetsbeskrifnignen upptagna smärre utvändiga snickeriarbeten i 

Stadshuset, hvilka Nämnden ansågo för höga eller eljest olämpliga, samt eventuellt arbetena i 

Gamla rådhuset (p. 117-119) att låta på bästa och billigaste sätt utföra dessa arbeten, hvad 

snickeriarbetena i kallbadhuset angår till högst 200 kronor samt 

beträffande nubbstensbeklädnaden å stadshusets terrass (p. 137) att verkställa noggrann 

undersökning och till Nämnden inkomma med förslag i ärendet. 

Nämnden beslöt slutligen att antaga ett af K.E.Wikholm afgifvet anbud, att utföra 

inslagningen å tak å stadens fastigheter 

med svart järnplåt, 50 st pr klofve, kr. 2:80 

med galvaniserad plåt 10 skålpund, kr. 4:15 

med galvaniserad plåt 8 skålpund, kr. 3.80 

allt pr kvadratmeter samt för målning å plåttak med ren linolja och järnmönja efter 0.18 

kronor pr kvm. 

 

§ 6. 

Antogs af K.E.Wikholm ingifvet anbud att för 85 kronor verkställa täckning med 3 m/m 

dubbel blyplåt med zinkplåtsinlägg å stadshusets ångskorsten. 

 

§ 7. 

Beslöts att af inventeringsmännen afgifna rapporter öfver i mars månad verkställd inventering 

af stadens fastigheter, inventarier och förråd skulle hvila till ett kommande sammanträde. 

 

§ 8. 

Stadskamreraren hade i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till 

ordningsföreskrifter och taxa för uthyrningar af festivitetsvåningen i Stadshuset af följande 

lydelse: 

’Ordningsföreskrifter och taxa för uthyrning af festivitetsvåningen i stadshuset. 

§ 1. 

Vid ansökan om festvåningens förhyrande öfverlämnas till Stadsbyggmästaren att i enlighet 

med nedanstående föreskrifter uthyra densamma; om sådana omständigheter förekomma att 

han icke anser sig böra lämna bifall till uthyrningen, har sökande, som önskar ändring, att 

skriftligen vända sig till drätselkammaren. 

Sökande, som vill hafva våningen till sin disposition på andra än här nedan angifna villkor har 

likaledes att därom hos Drätselkammaren göra skriftlig framställning. 

§ 2. 

Vid fästvåningens uthyrande skall följande allmänna bestämmelser gälla 

att tombola, försäljningsstånd och dylika basarartade tillställningar icke få anordnas i 

festivitetsvåningen; 

att all servering äfvensom räkning är förbjuden i fästsalen och damsalongerna; 

att vid baler långdanser icke få bildas eller danslekar förläggas till andra rum än fästsalen; 

att flygeln i fästsalen icke får användas för spelande af dansmusik, utan endast vid konserter 

o. dl.; 

att hyresgäst ansvarar för all den skada, som kan uppstå i rummen å möbler, golf, mattor o. dl. 

under den tid lokalerna af honom disponeras; 



att lokalerna skola vara utrymda senast 2 timmar efter midnatt. 

§ 3. 

Vid uthyrning af stadshusets festivitetssal skall följande taxa gälla: 

    Vid förhyrning af 

    hela våningen endast salen 

Hyra    60:-  30:- 

Ersättning för uppvärming (under den årstid 

Värmeledningen är pådragen)  40:-  20:- 

Ersättning för städning och rengöring  6:-  4:- 

Ersättning för ut- och inflyttning af bänkar 8:-  8:- 

Dessutom erlägges ersättning för belysning enligt mätare. 

§ 4. 

Därest sökande förklarat sig villig att ställa sig i här ofvan gifna allmänna bestämmelser till 

efterrättelse, tillställer Stadsbyggmästaren drätselkontoret i 2ne exemplar utfärdadt 

tillståndsbevis enligt närslutna formulär, af hvilka, när likvid erlägges, det ena tillställes 

sökanden kvitteradt och det andra maskinisten i stadshuset, hvilken det därefter åligger ställa 

lokalerna vederbörligen uppvärmda och städade till hyresgästens förfogande på aftalad tid. 

§ 5. 

Stadsbyggmästaren verkställer med biträde af maskinisten i stadshuset nödig besiktning af 

festvåningens lokalker före och efter hvarje uthyrning; och åligger det honom, att vid 

förekommen anledning rapportera uppkommen skada o. dl. till drätselkammarens tekniska 

nämnd.’ 

 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att med godkännande af förslaget uppdraga till 

Stadskamreraren att låta trycka blanketter till i föreskrifterna omnämnda tillståndsbevis. 

Nämnden beslöt vidare att antaga af maskinisten A.Westerlund afgifvet anbud att under 

innevarande år verkställa städning efter uthyrningen emot ett pris af pr gång 

för hela våningen   6 kr. 

för endast festsalen med entrésalong och kapprum 4 kr. 

samt ut- och inbärning af bänkar, när sådan före- 

kommer, emot ett pris pr gång af 8 kronor. 

 

§ 9. 

Beslöt Nämnden afslå Luleå Musiksällskaps framställning att vid förhyrning af fästvåningen 

för konsert med samkväm få densamma upplåten mot nedsatt pris. 

 

§ 10. 

Antogs af E.Bergbom den 27 mars 1911 afgifvet anbud att för ett pris af 73 kronor utföra 

diverse målningsarbete i stadens ritkontor i stadshuset. 

 

§ 11. 

Sedan arbetschefen vid Porjus Kraftverksbyggnad uti förnyad skrifvelse till Stadsingenjören 

gjort förfrågan om kraftverksbyggnaden som icke kunde betala af Nämnden vid sammanträde 

den 11 mars begärda hyra, kunde vid förbindelse att hyra gatvälten under tre månader, 1 juli – 

30 september, få nyttja densamma emot en hyressumma af 1200 kronor. 

Nämnden beslöt att antaga anbudet under förutsättning att vid användning af välten utöfver 

enkla arbetsskrift om 10 timmar, en extra ersättning i proportion till den ökade användningen 

erlägges till staden. 

  



§ 12. 

Beslöt Nämnden ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas den 3 april kl. 5 e.m. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras. 

Luleå den 7 maj 1912 

H.K.Brändström.” 



”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

3 april 1912. 

 

Närvarande: samma ledamöter och tjänstemän som under sammanträdet den 2 april. 

 

§ 13. 

Efter föredragning af en från Luleå Utskänkningsbolag inkommen framställning om en 

mindre reparation af skölj- och lagerrummen i af bolaget förhyrda lokaler i stadshuset beslöt 

Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att låta utföra arbetet. 

 

§ 14. 

Sedan Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse anmält att hälsovårdstillsyningsmannen dels 

utan att därtill hafva erhållit något uppdrag ombestyrt viss renhållning i Gamla rektorsgården 

dels vägrat återställa bl. a. en till honom remitterad räkning å samma renhållning, beslöt 

Nämnden att hos Hälsovårdsnämnden göra hemställan, att Hälsovårdsnämnden ville förehålla 

hälsovårdstillsyningsmannen det oriktiga uti att på sätt som skett obehörigen ingripa i 

Drätselkammarens funktioner samt att han måtte åläggas att till drätselkammaren återställa de 

handlingar, som af Stadskamreraren till honom remitterats. 

 

§ 15. 

En af Beda Ericson till drätselkammaren ingifven, till Stadsfullmäktige ställd framställning 

om inlösen af henne tillhörig del af vretan Nris 171-172 remitterades till Stadsingenjören för 

yttrande till Nämndens ordinarie sammanträde nästkommande maj månad. 

 

§ 16. 

Från jägmästaren i Bodens revis inkommen tablå öfver utgifter vid pågående vedhuggning på 

stadens skog lades till handlingarne. 

 

§ 17. 

Beviljades på därom gjord ansökningar brandkarlarne E.Regnman och K.E.Olofsson afsked 

från innehafvande befattningar vid brandkåren, Regnman f.o.m. den 27 mars och Olofsson 

f.o.m. 1 maj 1912 med uppdrag för Ordföranden, att under förutsättning af Brandchefens 

kontrasignation, som nu saknades å Olofssons afskedspass, underteckna detsamma. 

 

§ 18. 

Sedan Stadskamreraren i förening med hamnkontoret infordrat anbud å diverse 

förbrukningsartiklar beslöt Nämnden att uppdraga till Herrar Hartzell, Gustafsson och 

Stadsbyggmästaren att genomgå och granska anbuden och däröfver lämna utlåtande. 

 

§ 19. 

Beslöt Nämnden utse hr Bennet att vara sammankallande i den vid Nämndens sammanträde 

den 5 sistlidne mars tillsatta förrådskomitén. 

 

§ 20. 

Hos Drätselkammaren hade Anton Thörn gjort framställning att få arrendera eller köpa å 

bilagd af stadsingenjören upprättad karta öfver del af  Luleå stads ägor å Svartön med 

bokstafven C betecknadt område. 

Nämnden beslöt att afslå Thörns framställning i hvad den afsåg arrendering af ifrågavarande 

område samt att ärendet, hvad beträffar eventuell försäljning af området skulle hvila till nästa 

sammanträde. 



 

§ 21. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 29 februari 1912 beträffande §§ 7-11. 

 

§ 22. 

Vid förnyad föredragning af föreståndarens vid elektricitetsverket skrifvelse den 16 sistlidne 

januari angående nedsättning af taxa för elektrisk ström, beslöt Nämnden att öfverlämna 

densamma till den af Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 sistlidne mars med anledning 

af beslut om inköp af elektrisk energi från Sikfors Kraftaktiebolag tillsatta komitén för 

uredning och förslag bland annat rörande ändrade tariffer för elektrisk strömförbrukning. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

den 7de mars 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 11 april 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein och Schönfeldt. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes protokollet för den 12/3. 

 

§ 2. 

Sedan Hamndirektionen genom kungörelse, som varit intagen i ett flertal tidningar, 

tillkännagifvit att hamnmästarebefattningen härstädes vore till ansökan ledig och att 

ansökningar åtföljda af merit- och tjänsteförteckningar, friskbetyg, och öfriga betyg, sökande 

önskade åberopa, skulle senast före kl. 12 på dagen den 18 sistlidne mars vara till direktionen 

ingifna, så hade vid den sålunda bestämda ansökningstidens utgång ansökningar inkommit 

från 

1:o) Sjökaptenen A.B.C.E.Lagercrantz, Göteborg 

2:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnant K.Beckeman, Kungälf 

3:o) Sjökaptenen T.Aug.Kjellgren, Göteborg 

4:o) Underlöjtnanten G.Th.Melén, Katrineholm 

5:o) Sjökaptenen O.V.Grönberg, Oskarshamn 

6:o) Sjökaptenen H.I.Johansson, Stockholm 

7:o) Sjökaptenen Gottfrid Lindgren, Neder-Kalix 

8:o) Sjökaptenen J.A.Lund, Helsingborg 

9:o) Sjökaptenen Artur Gustafsson 

10:o) Sjökaptenen B.E.Sandin, Luleå 

11:o) Sjökaptenen A.H.Nilsson, Göteborg 

12:o) Korpralen I.L.Nygren, Stenkullen 

13:o) Sjökaptenen Alarik Rosell, Karlskoga 

14:o) Sjökaptenen Karl Falkland, Båstad 

15:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnant G.Kronberg, Sthlm 

16:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnanten E.Larsson, Ramdala 

17:o) Sjökaptenen Ivar Berggren, Helsingborg 

18:o) Sjökaptenen A.E.Sonander, Göteborg 

19:o) Carl Nyman, Sundsvall 

20:o) Torfingenjören Albin Viklander, Alberga, Finland 

21:o) Sjökaptenen Axel Dahlby, Göteborg 

22:o) Sjökaptenen Reservlöjtnanten J.A.Bengtsson, Raus 

23:o) Sjökaptenen L.V.Dahlbom, Byske 

24:o) Sjökaptenen I.P.Bengtsson, Höganäs 

25:o) Sjökaptenen N.V.H.Lindström, Stockholm 

26:o) Sjökaptenen Erik Fernqvist, Gäfle 

27:o) t.f. Hamnmästaren L.Thorslund, Luleå 

28:o) Ångbåtsbefälhafvaren A.Åström, Helgum 

29:o) Sjökaptenen C.G.Sandin, Gäfle 

30:o) Disponenten P.J.Thunell, Ragunda 

31:o) Skeppsmäklaren T.V.A.Törneblad, Ursviken 

32:o) Sjökaptenen V.A.Jacobi, Luleå 

Det skulle antecknas att en från K.J.Erlandh, Liban ingifven ansökan inkommit först efter 

ansökningstidens utgång samt att föreskrifvet friskbetyg, saknades för sökandena 

A.H.Nilsson, A.Rosell, G.Kronberg, C.Nyman, A.Wiklander, A.Åström och C.G.Sandin. 



Efter tagen del af ansökningshandlingarna och pröfning af de sökandes kompetens och 

lämplighet till befattningen, beslöt Hamndirektionen att på förslag uppföra de tre af de 

sökande som Hamndirektionen ansåg böra i främsta rummet ifrågakomma vid befattningens 

besättande, nämligen 

1. Sjökapten Karl Falkland 

2. t.f. hamnmästaren Ludvig Thorslund och 

3. Sjökaptenen Reservlöjtnanten Knut Beckerman. 

Hamndirektionen beslöt vidare att hos Stadsfullmäktige förorda hr Thorslund till 

befattningens erhållande. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 3. 

Antecknades att herr Burman aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§ 4. 

Till Hamndirektionen hade C.J.Andersson och Anton Olsson uti ingifna anbud erbjudit sig att 

för resp. 250 kr. och 325 kronor verkställa den färjning, som åligger staden de tider under 

seglationen, under hvilka ångfärjan ej är i gång. 

Sedan antecknats att antagandet af Olssons anbud komme att medföra den fördelen att 

hamnen kunde, enär Olsson vore föreståndare för Bergnäsets telefonväxelstation, uppsäga 

dels det med Telegrafverket uppgjorda kontraktet rörande telefonautomat å Bergnäset dels 

den nattkoppling till nämnda automat, hvartill Hamndirektionen mot viss afgift erhållit 

tillstånd, beslöt Hamndirektionen att uppdraga till ordföranden att efter af sekreteraren 

verkställd utredning rörande i hvad mån hamnens telefonkostnader kunde genom antagande af 

Olssons anbud minskas, antaga det för staden fördelaktigaste anbudet. 

Hamndirektionen beslöt vidare att i enlighet med t.f. hamnmästarens förslag förflytta 

däckskalren å ångfärjan J.Landström, hvilken under förliden seglation ombesörjt 

ifrågavarande färjning, från ångfärjan till mudderverket med bibehållen aflöning. 

 

§ 5. 

Sedan upplysts att svårighet skulle förefinnas att från Statens Järnvägar erhålla den 

rälskvantitet, som erfordras för utförande af beslutad flyttning af spår på södra hamnplanen 

och detsammas förlängning till kvarteret Bäckasin, beslöt Hamndirektionen att, därest räler 

icke kunde från Statens Järnvägar erhållas upprifva det på hamnpirens östra sida befintliga 

lastspåret för erhållande af behöfliga räler. 

 

§ 6. 

Förre hamnmästaren A.Wolff hade under påpekande att han vid slutuppgörelsen med staden 

krediterats kronor 704.55 eller 2% inkassoprovision å kronor 35227.60 i stället för 2% 

provision å hela den uppbörd, kronor 61073.48, som år 1909 varit honom anförtrodd, hos 

Hamndirektionen gjort framställning om utbekommande af enligt hans mening resterande 

provision, kronor 516.91. 

Det skulle antecknas, att enligt af Wolff till stöd härför åberopadt Stadsfullmäktiges protokoll 

den 7/2 1896 hamnmästarens aflöning visserligen bestämts att utgå med, förutom lön 2500 

kronor 2% provision å all honom anförtrodd uppbörd, men att tillika bestämts att provisionen 

icke finge öfverstiga 1500 kronor pr år. 

Som emellertid Wolff icke tjänstgjorde mer än en del af seglationen år 1909 och efterträdaren, 

Kapten A.Larson, verkställde inkasseringen af öfrig under året inflytande uppbörd, kronor 

68724.98, beslöt Hamndirektionen, som ansåg att Wolff, då sammanlagda uppbördsprovision 

vore begränsad till 1500 kronor, icke skäligen kunde göra anspråk på mer än 



61073.48/129798.46 af nämnda belopp eller kronor 705.79, att icke i annan mån lämna bifall 

till Wolffs framställning än att till honom skulle utbetalas skillnaden mellan kronor 705.79 

och redan utbetaldt belopp kronor 704.55 eller kronor 1.24, därest Wolff därpå gör anspråk. 

 

§ 7. 

Hos Hamndirektionen hade P.R.Nilsson uti ingifven skrifvelse gjort framställning om en del 

ändringar i uppgjort förslagskontrakt rörande uthyrande till Nilsson af tvenne strandlägenheter 

å Gültzauudden för vedupplag. 

Hamndirektionen beslöt att så tillvida tillmötesgå Nilssons framställning att arrendetiden 

skulle sättas till 3 år i stället för förut bestämda 2 år samt att Hamndirektionen ville, efter 

företeende af ritningar, i hvarje fall bestämma i hvad mån byggnader finge å platsen uppföras. 

 

§ 8. 

Följande af t.f. hamnmästaren infordrade anbud antogos. 

1o) Ernst Nilssons anbud att leverera 600 m. 1½ x 6” osorterade furubräder á 0.17 pr m. 

 800 m. 2½ x 7” torrfuruplank á 0.355 pr m. 

 600 m 3” x 8” osort. färsk furuplank á 0.49 pr m. 

 200 m 3” x 9” osort. färsk furuplank á 0.57 pr m. 

2o) Ernst Nilssons anbud att för Kronor 329.25 leverera 63 st. torrfurutimmer fritt å banvagn i 

Luleå i längder enligt lämnad specifikation. 

3o) J.A.Thurfjells anbud att leverera 10 st. prickstänger á 16 m á kr. 3:- 

 15 st prickstänger á 13 m. á kr. 2:25 

P.Erikssons anbud att leverera 25 st. frihaltämnen á kr. 0.48 

25 st båthakskaft á kr. 0.18 

allt pr styck samt 

C.J.Norlins anbud att leverera 6 st takrännor á kr. 0.75 

1 st takstege á 0.95 

pr meter. 

4o) hemmansägaren Joh.Huss, J.A.Norlins och C.J.Norlins anbud att leverera 

140 st. färska granspiror om 6.5 m. längd och minst 6” toppdiameter á kr. 0.55 

pr. m. 

5o) A.F.Liljas anbud att leverera 40 st. pålskoningar, vikt 5,1 kg. á kr 1.54 pr st. 

 60 st pålskoningar, vikt 3,6 kg. á kr. 1.00 pr st. 

 1 skrufbult, 16” á 20” långa med mutter och bricka kr. 0.37 pr kg. samt 

 C.J.Anderssons anbud att leverera 7/8” hakbult för kv. 0.30 pr kg. 

 

§ 9. 

Sedan t.f. hamnmästaren med anledning af den stora påkänning för hvilken mudderverkets 

lossningsanordningar blifvit utsatt under 1911 års arbeten vid Sandögrundet uti ingifven 

skrifvelse hemställt att Hamndirektionen måtte låta mudderverket undergå behöflig 

reparation, beslöt Hamndirektionen att låta hos J.P.Johanssons mekaniska verkstad för en 

kostnad af högst 2600 kronor utföra ifrågavarande arbeten. 

 

§ 10. 

Beslöt Hamndirektionen att förnya ångaren ’Balders’ försäkring å Kr. 26400 i 

försäkringsbolaget Vega samt att sänka i samma bolag tagna försäkring å ångfärjan Trafik till 

30000 kronor. 

  



§ 11. 

Biföll Hamndirektionen en från stadsvaktmästaren H.Öström ingifven framställning om fri 

båtplats på så sätt, att han skulle efter hamnmästarens anvisning tilldelas sådan i norra 

båthamnen. 

 

§ 12. 

Föredrogs och lades till handlingarna 

1o) Lotskaptenens skrifvelse den 7/3 med anledning af Hamndirektionens meddelande den 

3/3 i fråga om det åt lotsverket uppförda förrådshuset. 

2o) Stadsfullmäktiges protokoll den 29/2 angående reparation af de s.k. packhus- och 

ångbåtskajerna. 

3o) Stadsfullmäktiges protokoll s.d. angående suppleantval till Hamndirektionen 

4o) Stadsfullmäktiges protokoll s.d. angående bemyndigande för Hamndirektionen att utbetala 

periodiskt understöd till enkan Lina Haller. 

 

§ 13. 

Godkändes af t.f. hamnmästaren aflämnad kassarapport för mars månad. 

 

§ 14. 

Beslöts lämna Ordföranden i uppdrag att hos konsul A.J.Westerberg göra förfrågan, huruvida 

man kunde påräkna att Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösund kunde finnas villigt att i 

likhet med hvad förra året var fallet lämna bidrag, därest Hamndirektionen gick i författning 

om isbrytning i hamnen och ut till hafsbandet innevarande vår. 

 

§ 15. 

Bifölls en från Larson & Lind gjord framställning att för 1 år få hyra magasinsbyggnad å tomt 

No 52 vid Norra Strandgatan mot en hyra af 150 kronor. 

Kontraktet skulle emellertid samtidigt uppsägas att upphöra den 30 April 1913. 

 

§ 16. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradts d 14/5 1912. 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 17 April 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forssgren, Flemström, Ullman, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§ 13. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 6 mars. 

 

§ 14. 

Hos byggnadsnämnden hade trähandlanden J.G.Friberg anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning och karta uppföra ett provisoriskt såghus å fastigheten n:o 496 å 

Oscarsvarf. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden lämna det begärda tillståndet dock med villkor, att 

byggnaden borttages, då nämnden så påfordra. 

 

§ 15. 

Hos byggnadsnämnden hade poliskonstapeln Axel Strand anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning och tomtkarta till- och ombygga boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret 

Trasten äfvensom att å samma tomt uppföra nödiga uthus. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla hans ansökan, i hvad densamma afsåge om- 

och tillbyggnad af boningshuset, under villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i 

tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Hvad åter beträffade ansökan om uppförande af uthus, kunde denna till ingen åtgärd 

föranleda, då någon ritning härå ej företetts. 

 

§ 16. 

Uti ingifven skrifvelse hade brandchefen Ullman på anförda skäl anhållit, att 

byggnadsnämnden ville föranstalta om, att den till hans bostadslägenhet hörande 

trappuppgången i fastigheten n:o 3 i kvarteret Strutsen måtte försättas i fullt användbart skick. 

Byggnadsnämnden beslöt vid föredragning häraf öfverlämna skrifvelsen till drätselkammaren 

med hemställan, att kammaren ville vidtaga åtgärder för trappuppgångens försättande i 

trafikabelt skick. 

 

§ 17. 

Uti ingifven skrifvelse hade stallkarlen A.Högman anhållit att få i enlighet med bifogad 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å vretan n:o 200 å Hertsön. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden göra det uttalandet, att något hinder härför från 

nämndens sida icke mötte. 

 

§ 18. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 28 sistlidne mars, § 3, rörande tillstånd för fru 

Erica Burman att verkställa en del ändringsarbeten å fastigheten n:o 292 i kvarteret Gripen 

och beslöt nämnden att godkänna den ingifna ritningen samt genom sin sekreterare affordra 

fru Burman skriftlig förbindelse i enlighet med hennes i ansökningen gjorda åtagande. 

 

§ 19. 

Tvänne af Erica Burman och Alma H.Sellin utfärdade förbindelser, för hvilka inteckning 

sökts men ej beviljats, hade till dagens sammanträde öfverlämnats af nämndens förre 

sekreterare, stadskamreraren K.H.Santesson, hvilken i ingifven skrifvelse tillika meddelade, 

att han trots upprepade påstötningar ej lyckats erhålla någon förbindelse af bankvaktmästaren 



C.Lindgren rörande fastigheten n:o 1 i kvarteret Rudan, oaktadt Lindgren redan underställt 

ombyggnad af nämnda fastighet samt att skomakaren P.A.Lindberg förklarat sig icke vilja 

lämna någon förbindelse rörande fastigheten n:o 294 i kvarteret Gripen, förrän han beslutat 

sig för att verkställa ombyggnad af densamma. Santesson anhöll att blifva befriad från att taga 

vidare befattning med dessa ärenden. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden med bifall till herr Santessons anhållan lägga 

skrifvelsen till handlingarna. 

 

 Som ofvan 

 På tjänstens vägnar 

 J.O.Dahl 

Justeradt d. 5 Juni 1912 

På Nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 17 april 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Gardell, fröknarna Björkman och 

Sundberg, fru Sundström tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Afslogs S.A.Kjellgrens begäran om ett par skor åt hustru. 

 

§ 2. 

Beslöts sälja diakonissans gamla divan å auktion. 

 

§ 3. 

Agabus Forsberg hade begärt 3 par skor åt sina barn. 2 par beviljades. 

 

§ 4. 

På framställning beslöt sälja en gammal säng från fattiggården till G.Liljedahl för 5 kronor 

kontant. 

 

§ 5. 

Eva Kajsa Isaksson beviljades ½ famn ved. 

Josefina Dahl beviljades 2 par skor till barnen. 

 

§ 6. 

Efter pröfning af inkomna anbud å leverans af matvaror m.m. beslöt styrelsen till leverantörer 

antaga 

för understödstagarne: handlanden Melcher Lindqvist; 

för fattiggården: firman Johansson & Nordin; samt 

till leverantör af mjölk till understödstagarne: Kooperativa föreningen Alviks mejeri m.b.p.a. 

 

§7. 

Beviljades W.Berglund ett par barnskor. 

 

§ 8. 

Till fosterfader för Axel Norström antogs tullvaktmästaren Karl Erik Backteman emot en 

summa af 10 kronor per månad f.o.m. 1 instundande maj. 

 

§ 9. 

Tyg till ett par byxor beviljades J.O.Englund för sonen Gottfrid. 

 

§ 10. 

Afslogs M.Adamssons begäran om en kostym åt sonen Oskar. 

 

§ 11. 

Anmälde tillsyningsmannen, att järnvägsarbetaren G.R.Lönnbom måst för sjukdom intagas å 

härvarande fattiggård den 13 ds. 

Åtgärden godkändes och uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att hos kommun, där 

Lönnbom kunde finnas äga hemortsrätt, utsöka kostnaden för hans vård och underhåll. 

  



§ 12. 

Albertina Westin hade anhållit om ansvarsförbindelse för intagande å lasarett och beslöt 

styrelsen utfärda sådan förbindelse under förutsättning, att läkaren i Töre, där Westin vistades, 

vitsordade behofvet häraf. 

 

§ 13. 

Beslöt styrelsen utackordera gossen Alrik Sigurd Lundström hos hemmansägaren Johan 

August Nilsson i Smedsbyn mot en summa af 10 kronor per månad. 

 

§ 14. 

Maria Sundvall beviljades ett par skor åt Gösta och en kostym åt Fritiof, som går i 

nattvardsskolan. 

 

§ 15. 

Anna Ström hade begärt 2 liter mjölk per dag å sonen Richard på grund af läkarens 

ordination. 

Som emellertid Richard hade anställning såsom springgosse hos Åkerlunds Eftr., ansåg sig 

styrelsen ej kunna bevilja mer än 1 liter per dag till månadens slut. 

 

§ 16. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt sin sekreterare att vidtaga lagliga åtgärder mot lokeldaren Ludvid 

Westberg i Kiruna, hvilken uppgifvits vara fader till Hedda Anderssons barn. 

I sammanhang härmed beslöts att i alla liknande fall, där styrelsens mellankomst påkallades, 

skulle förfaras på samma sätt. 

 

§ 17. 

Märta Eklund beviljades ½ famn ved. 

J.O.Sundqvist beviljades ett par skor till Gunnar och E.Sundström ett par skor till Hjalmar. 

 

§ 18. 

Ottilia Gustafsson hade begärt hjälp till inköp af en kostym åt Ture. 

Ärendet bordlades till nästa sammanträde och utsågs herr Gullberg att till dess utreda 

behofvet. 

 

§ 19. 

F.O.Rosendahl beviljades ½ famn ved. 

 

§ 20. 

Ett af herr Gullberg väckt förslag om tryckning af blanketter till en personalliggare, som 

skulle föras af tillsyningsmannen, remitterades för utredning till en komité, bestående af 

herrar Lindgren, Gardell och Sundberg. 

 

§ 21. 

Med 5 röster mot 3 beslöt styrelsen bevilja Maria Johansson Smålanders anhållan att få lämna 

fattiggården den 1 instundande maj. 

Mot detta beslut reserverade sig fröknarna Björkman och Sundberg samt herr Rignell. 

  



§ 22. 

Albertina Öqvist, som vistats å fattiggården i 10 á 15 år, hade begärt att få lämna fattiggården. 

Tillsyningsmannen meddelade, att Öqvist visserligen vore svag för starka drycker, men att 

hon vore fullt arbetsför, hvarför han ansåge hennes begäran förtjäna afseende. 

Vid behandling häraf beslöt styrelsen att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

§ 23. 

Anna Wilhelmina Nilsson, som förut begärt att få lämna fattiggården, hvilket ärende bordlagts 

i afvakten på närmare utredning, beviljades nu utträde från fattiggården, sedan upplyst blifvit, 

att hon erhållit plats hos fru Brodd, hvilken lofvat hålla ett vaksamt öga på flickan. Därest det 

visade sig, att hon ej skötte sig, skulle hon åter intagas å fattiggården. 

 

§ 24. 

Erik Jansson, som för sjukdom varit intagen å fattiggården, hade nu lämnat densamma såsom 

frisk. 

 

§ 25. 

Företrädde änkan Larsson och begärde upplysning, hvarför hennes understöd minskats. På 

förfrågan, om hon ej förestode anledningen härtill, svarade hon nekande under uppgift, att hon 

’snört i spisen’ henne meddeladt protokollsutdrag. Hon förnekade att gubben Pihl ofta besökte 

henne och anhöll, att hennes understöd åter måtte höjas. 

Styrelsen afslog emellertid hennes begäran och beslöt därjämte gifva fröken Sundberg i 

uppdrag att tillse det änkan Larssons barn komme till skolan och erhölle tillräcklig föda på 

styrelsens bekostnad, därest detta ej kunde åstadkommas på enskild väg. 

 

§ 26. 

Karl Erik Nilssons hustru begärde och erhöll en matanvisning på 4 kronor på grund af att 

mannen varit arbetslös under senaste tiden. 

 

§ 27. 

Hilda Johannessons gosse beviljades en kostym kläder till konfirmationen, en annan hennes 

gosse (3 år) ett par skor. 

 

§ 28. 

Beslöt styrelsen tillsätta en komité med uppgift att undersöka de bostäder, för hvilka styrelsen 

betalade hyra för vederbörande understödstagares räkning, samt inkomma med förslag till 

åtgärders vidtagande i de fall, då sådant vore af nöden. 

Till ledamöter utsågos fröken Björkman, fru Sundström och herr Sundberg. 

 

§ 29. 

Konungens Befallningshafvandes i Vesternorrlands län utslag den 2 april 1912, hvarigenom 

Njurunda sockens fattigvårdsstyrelse förpliktats utgifva ersättning för Kristin Lindqvists vård 

och underhåll, föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 30. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 27 mars 1912, hvarigenom 

Öfver-Luleå fattigvårdsstyrelses ansökan om åläggande för Luleå stads fattigvårdsstyrelse att 

utgifva ersättning för Anna Maria Petterssons vård och underhåll afslagits, föredrogs och 

lades till handlingarna. 

 



§ 31. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 27 mars 1912, hvarigenom 

Öfverluleå sockens fattigvårdsstyrelse förpliktats utgifva ersättning för Maria Petrovia 

Nilssons och hennes barns vård och underhåll med tillhopa 2 kronor per dag under tiden 3/12 

1911 – 15/1 1912, föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 32. 

Beslöt styrelsen hos barnavårdsnämnden anmäla, att en kvinna vid namn Kristina Rönnqvist, 

hvilken sammanbodde med arbetaren J.E.Eriksson, kunde misstänkas tidtals vara svagsint 

samt att man kunde befara, att hon öfvade misshandel å ett henne tillhörigt barn. 

 

§ 33. 

Föredrogs och godkändes listan öfver extra bidrag under mars. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

J.Sundberg 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 

  



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 april 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, 

Wahlgren, Nordström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, 

Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Larsson, Fröken Svensson 

samt Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström och Leijonflycht äfvensom 

Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström, Westerberg 

och Andersson, hvilka ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Lindgren och Flodmark att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 30 i denna 

månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot 

protokollet för Stadsfullmäktiges sammanträde den 28 sistlidne mars. 

 

§ 3. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges förklaring i 

anledning af uppkommen tvist rörande arbetarne Oskar Tappers, Frans Hugo Bergströms och 

Gustaf Samuel Holmströms rätta mantalsskrifningsort för innevarande år, beslöto 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, under åberopande att ifrågavarande 

personer i flere års tid med något kortare afbrott haft och fortfarande hafva stadigvarande 

arbete vid Karlsviks järnverk, där de alltså måste anses ha sitt rätta hemvist, att yrka, att Luleå 

stad måtte förklaras såsom deras rätta mantalsskrifningsort för år 1912. 

 

§ 4. 

Vid föredragning af en utaf Tryckeriaktiebolaget Norrskenet hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning om införande i tidningen Norrskensflamman af samtliga kommunala annonser 

hade Drätselkammarens Ekonominämnd hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta, att den 

kommunala annonseringen hädanefter skall verkställas uti båda här utkommande tidningar 

Norrbottens Kuriren och Norrskensflamman, därest de funnes villiga att införa annonserna 

mot en ersättning af 6 öre per millimeter med 25 procents rabatt. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att antaga detta 

Drätselkammarens förslag. 

 

§ 5. 

Sedan Byggnadsentreprenörerna A.P.Gunnersson och H.V. von Elzelingen i Köpenhamn hos 

Kungl. Maj:t anfört underdåniga besvär öfver Kungl. Svea Hofrätts utslag den 26 nästlidne 

januari i fråga om verkställighet af en mellan klagandena och Luleå stad meddelad skiljedom, 

beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att uppdraga åt Hamndirektionen 

eller den Hamndirektionen i sitt ställe förordnade att å stadens vägnar afgifva underdånig 

förklaring öfver besvären, och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt. 

 

§ 6. 

Konungens Befallningshafvande hade i särskilda skrifvelser den 13 i denna månad infordrat 

Stadsfullmäktiges förklaringar i anledning af de besvär Neder-Luleå och Gellivare kommuner 

hvar för sig anfört öfver Norrbottens läns pröfningsnämnds beslut i fråga om dels Luossavaara 

– Kiirunavaara aktiebolags, dels Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxering för år 1911. 



Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

uppdraga åt Drätselkammaren att själf eller genom den Kammaren i sitt ställe förordnade 

uppsätta och underskrifva de infordrade förklaringarne, hvarvid utdrag af detta protokoll 

skulle tjäna såsom fullmakt. 

 

§ 7. 

Efter föredragning af en från adjunkten F.Ågren i Arvika inkommen begäran om rätt att 

genom månatliga inbetalningar gälda 1910 års kommunalutskylder till Luleå stad hade 

Beredningsnämnden hemställt, att framställningen måtte öfverlämnas till Drätselkammaren, 

som ägde att besluta i ärendet. 

Stadsfullmäktige biföllo denna Beredningsnämndens hemställan. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsfullmäktige den 2 juni 1909 tillsatt en kommitté med uppdrag dels att verkställa 

utredning om möjligheten för upplåtande af den staden tillhöriga marken söder om 

järnvägsverkstadsområdet till byggnadstomter åt verkstadspersonalen i stället för det genom 

Stadsfullmäktiges beslut den 14 november 1907 erbjudna området vid Gammelstadsviken, 

dels att ombesörja upprättande af förslag till planer och kostnadsberäkningar för anordnande 

af gator samt vatten- och afloppsledningar inom det område, som komme att afses till 

byggnadstomter åt verkstadspersonalen, dels ock att ombestyra upprättande af förslag till plan 

för bebyggande af området mellan norra stadsgränsen och verkstadsområdet, hade denna 

kommitté nu inkommit med betänkande och förslag i ärendet. Därvid hade kommitterade, 

under åberopande af Stadsfullmäktiges beslut den 17 mars 1910, hvarigenom af kommitterade 

då framlagdt förslag om inköp af åtskillig enskilde tillhörig mark söder om verkstadsområdet 

för upplåtelse till byggnadstomter af Stadsfullmäktige afslagits, hemställt, att då af uppdragets 

ordalydelse framginge, att förslag till planer och kostnadsberäkningar för anordnande af gator 

samt vatten- och afloppsledningar skulle uppgöras endast för det område, som söder om 

verkstadsområdet komme att afses till byggnadstomter åt verkstadspersonalen, 

Stadsfulllmäktige ville besluta, att sådant förslag rörande det till byggnadstomter åt 

personalen ursprungligen afsedda området numera ej erfordrades. 

För fullgörande af det i 3:dje punkten innehållna uppdrag hade kommitterade låtit uppgöra en 

karta öfver området i fråga, å hvilken funnos inlagda en del blifvande trafikleder, hvilka ej 

skulle få bebyggas och hvilka utlagts med afseende fästadt på nu befintliga byggnader och 

terrängförhållanden; och hade kommitterade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, att 

de å denna karta inom heldragna röda linier utmärkta trafikleder till en bredd af 18 och 12 

meter räknade från midten af dessa områden skulle reserveras för nöjaktigt tillgodoseende af 

framtida trafikbehof, så att inga byggnader hädanefter finge uppföras inom de sålunda 

reserverade områdena. 

Slutligen hade kommitterade hemställt om anvisande af ersättning för de af kommitterade för 

deras förberedande arbeten utgifna kostnader Kr. 724:83. 

Vid detta ärendes behandling hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

bifalla, hvad kommitterade sålunda föreslagit, med föreskrift tillika att ifrågavarande 

kostnadsbelopp måtte utgå af för oförutsedda ändamål i stat anvisade medel. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag 

beträffande ersättning för de af kommitterade för deras förberedande arbeten utgifna 

kostnader, men att i öfrigt remittera ärendet för yttrande till Drätselkammaren med uppdrag 

tillika för Kammaren att lämna allmänheten tillfälle att inkomma med de erinringar emot 

förslaget, hvartill fog kunde förefinnas. 

  



§ 9. 

Den af Stadsfullmäktige vid senaste sammanträdet tillsatta kommittén för utredning och 

förslag rörande omläggning af elektricitetsverkets drift m.m. hade hos Stadsfullmäktige 

anhållit dels om ett anslag af högst 350 kronor för att sätta en af kommitténs ledamöter i 

tillfälle att resa till Stockholm för konsultation med någon framstående fackman, dels om 

tillstånd att för en kostnad af Kr. 181:30 verkställa annonsering om det nuvarande 

ångmaskineriets försäljning. 

Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bemyndiga kommittén 

att till bestridande af nu ifrågavarande och andra för utförande af dess uppdrag erforderliga 

utgifter från Drätselkammaren rekvirera behöfliga medel. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga kommittén att till bestridande 

af kostnaden för annonsering om ångmaskineriets försäljning och andra för utförandet af dess 

uppdrag erforderliga utgifter från Drätselkammaren rekvirera erforderliga medel. 

 

§ 10. 

Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat 32 st. inom ansökningstidens utgång 

inkomna ansökningar till ledigförklarade hamnmästarebefattningen härstädes, nämligen från 

1:o) Sjökaptenen A.B.C.E.Lagercrantz, Göteborg 

2:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnant K.Beckeman, Kungälf 

3:o) Sjökaptenen T.Aug.Kjellgren, Göteborg 

4:o) Underlöjtnanten G.Th.Melén, Katrineholm 

5:o) Sjökaptenen O.V.Grönberg, Oskarshamn 

6:o) Sjökaptenen H.I.Johansson, Stockholm 

7:o) Sjökaptenen Gottfrid Lindgren, Neder-Kalix 

8:o) Sjökaptenen J.A.Lund, Helsingborg 

9:o) Sjökaptenen Artur Gustafsson 

10:o) Sjökaptenen B.E.Sandin, Luleå 

11:o) Sjökaptenen A.H.Nilsson, Göteborg 

12:o) Korpralen I.L.Nygren, Stenkullen 

13:o) Sjökaptenen Alarik Rosell, Karlskoga 

14:o) Sjökaptenen Karl Falkland, Båstad 

15:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnant G.Kronberg, Sthlm 

16:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnanten E.Larsson, Ramdala 

17:o) Sjökaptenen Ivar Berggren, Helsingborg 

18:o) Sjökaptenen A.E.Sonander, Göteborg 

19:o) Carl Nyman, Sundsvall 

20:o) Torfingenjören Albin Viklander, Alberga, Finland 

21:o) Sjökaptenen Axel Dahlby, Göteborg 

22:o) Sjökaptenen Reservlöjtnanten J.A.Bengtsson, Raus 

23:o) Sjökaptenen L.V.Dahlbom, Byske 

24:o) Sjökaptenen I.P.Bengtsson, Höganäs 

25:o) Sjökaptenen N.V.H.Lindström, Stockholm 

26:o) Sjökaptenen Erik Fernqvist, Gäfle 

27:o) t.f. Hamnmästaren L.Thorslund, Luleå 

28:o) Ångbåtsbefälhafvaren A.Åström, Helgum 

29:o) Sjökaptenen C.G.Sandin, Gäfle 

30:o) Disponenten P.J.Thunell, Ragunda 

31:o) Skeppsmäklaren T.V.A.Törneblad, Ursviken 

32:o) Sjökaptenen V.A.Jacobi, Luleå 



För egen del hade Hamndirektionen efter pröfning af de sökandes kompetens och lämplighet 

för befattningen på förslag uppfört följande tre sökande: 

1:o) Sjökaptenen Karl Falkland 

2:o) t.f. Hamnmästaren L.Thorslund 

3:o) Sjökaptenen Reservunderlöjtnant Knut Beckeman, 

Hvarjämte Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige förordat Herr Thorslund till befattningens 

erhållande. 

Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit att Stadsfullmäktige ville anställa val af 

hamnmästare. 

Vid företaget val utsågo Stadsfullmäktige med 14 röster till hamnmästare Sjökaptenen Karl 

Falkland i Båstad; 11 röster tillföllo Sjökaptenen B.E.Sandin och 2 röster t.f. Hamnmästaren 

L.Thorslund. 

 

§ 11. 

På förslag af Herr Hansson beslöto Stadsfullmäktige att sammanträda torsdagen den 9 

instundande maj för att behandla ett af särskilda kommitterade med anledning af en motion af 

Herr Carlgren uppgjordt förslag till ändrade bestämmelser angående utminutering och 

utskänkning af brännvin i Luleå. 

Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 13, som afgåfvos för afslag. 

 

§ 12. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) C.J.Larssons anbud å försäljning af del af vretan N:o 665 a i Mjölkudden; 

2:o) J.E.Roséns anbud å försäljning af del af fastigheten N:o 201; 

3:o) Herr Åhrströms motion om anslag till anordnande af en skridskobana vid östra 

folkskolan; 

4:o) J.E.Ströms och C.V.N.Lindströms framställningar om afkortning af kommunalutskylder; 

5:o) J.Åströms begäran om tillstånd till ändringsarbeten å grindstugan; 

6:o) A.Johanssons m. fl. begäran om framdragande af elektrisk belysning till deras gårdar i 

Bergviken; 

7:o) Margreta Enqvists begäran om reparation af sockeln till hennes fastighet N:o 463. 

 

§ 13. 

Till Hamndirektionen remitterades: 

1:o) G.Vikströms m. fl. framställning om anordnande af en båthamn på södra sidan om 

staden; 

2:o) Herr Carlgrens motion om öfverförande af tolagsmedlen till drätselkontorets disposition. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Hugo Flodmark, 

C.Lindgren.” 



”Protokoll fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 26 april 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burman, Burström, Linder, Schönfeldt och Stanzén. 

 

§ 1. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 dennes till hamnmästaren valt Sjökaptenen 

Karl Falkland från Båstad, och denne telegrafiskt förklarat sig icke kunna inträffa i Luleå 

förrän i medio af nästa vecka, och då t.f. hamnmästarens förordnande redan utgått, föreslog 

ordföranden, att till dess ordinarie hamnmästaren inträdde i tjänstgöring, hamndirektionen 

måtte förordna herr Thorslund att uppehålla tjänsten. 

Då vidare, i det att den nyvalde hamnmästaren måste anses sakna kännedom om tjänstens 

detaljer och här rådande förhållanden i öfrigt, det skulle vara till fördel för hamnen att 

fortfarande behålla i sin tjänst den genom nyvalet afgångne t.f. hamnmästaren, hvilken under 

en tid af mera än två år uppehållit hamnmästarebefattningen, föreslog likaledes ordföranden 

att hamndirektionen måtte antaga herr Thorslund såsom räkenskapsförare å hamnkontoret 

efter det förordnandet som hamnmästare utgått. 

Sedan det konstaterats att hamndirektionen på grund af för direktionen gällande reglemente, 

vore oförhindrad att tillsätta dylik befattning och att medel för ändamålet funnes upptagna uti 

innevarande års inkomst- och utgiftsstat, beslöt hamndirektionen sedan samtliga närvarande 

ledamöter yttrat sig i ärendet och uttalat sin anslutning till förslaget att tillfråga herr Thorslund 

om han vore villig antaga förordnande såsom hamnmästare till dess den nyvalde 

hamnmästaren trädde i tjänstgöring mot erhållande af förut åtnjutna löneförmåner, samt 

därefter som räkenskapsförare å hamnkontoret, mot en aflöning af 2.500 kr. för å räknadt att 

utgå under innevarnde år och jämväl efter denna tid, för så vidt stadsfullmäktige beviljade 

därför tillräckliga medel. 

Herr Thorslund, som därpå tillkallades och tillspordes om han vore villig antaga förordnande 

som hamnmästare till dess tjänsten tillträddes af ordinarie innehafvaren, och därefter 

anställning å hamnkontoret såsom räkenskapsförare, allt under de villkor som ofvan angifvits, 

begärde och erhöll anstånd med afgifvande af bestämdt besked till på eftermiddagen samma 

dag då besked skulle lämnas till ordföranden, hvarjämte bestämdes att, därest svaret blef 

jakande herr Thorslund skulle anses till ifrågavarande förordnande och befattning antagen och 

träda i tjänstgöring påföljande dag. 

 

 In fidem 

 Gust.Burström 

Justeradt den 2/5 1912. 

Gust.Burström” 



”Protokoll fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 29 april 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Schönfeldt och Stanzén. 

 

§ 1. 

Då tvekan uppstått, huruvida införandet i Luleå stads drätselkontors reglemente § 2 mom II af 

den bestämmelsen att ’alla hamnens inkomster upptagas och bokföras af hamnkontoret, som 

emellertid vare skyldig att för hvarje dag inkassera influtna medel till drätselkontoret’, skulle 

innebära, att uppbörden af hamnafgifterna för varor, hvilka hittills inkasserats af 

ångbåtskommissionärerna hädanefter bör verkställas direkt å hamnkontoret eller om 

Hamndirektionen är oförhindrad att fortfarande låta inkasseringen omhänderhafvas af 

ångbåtskommissionärerna, så beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra 

hemställan om förtydligande af förutnämnda bestämmelse. 

 

§ 2. 

Sekreteraren meddelade, att, sedan han på kallelse infunnit sig å länsstyrelsen för att lämna 

upplysningar vid färjeinrättningen mellan staden och Bergnäset, landshöfdingen förklarat sig 

vilja efter de upplysningar han erhållit tillstyrka den af staden föreslagna taxan till 

fastställelse, men tillika anhållit, att sekreteraren ville till vederbörande såsom en önskan från 

landshöfdingens sida framföra, att ångfärjans reguliera turer måtte utsträckas åtminstone i 

sådan mån, att resande, som med tåg anlända till Luleå kl. 10.18 e.m. måtte beredas tillfälle 

att utan extra kostnad medfölja ångfärjan öfver älfven. 

 

§ 3. 

Beslutade Hamndirektionen på af herr Burman vid sammanträdet muntligt väckt förslag att 

tillskrifva Tullkammaren i Luleå med förfrågan om Hamndirektionen kunde f.o.m. år 1913 få 

hamn- och mudderingsafgifter för ut- och ingående fartyg samt hamnafgifter för allt till 

utrikes ort utgående och från utrikes ort inkommande gods inkasserade genom 

Tullkammarens försorg samt, därest denna begäran kan tillmötesgå, för hvilken kostnad. 

 

§ 4. 

Lämnades Stadsfiskalen begärdt bemyndigande att för de extra hamnpolisernas räkning 

anskaffa 2 st. hjälmar, 2 st sabelbaljor, 2 st sabelkoppel, 2 st porte-êpêer och 1 st. regnkappa. 

 

§ 5. 

Hos Hamndirektionen hade N.F.Enberg, ägare af ångaren Togo, anhållit om tillstånd att å 

Notviken nedanför vretorna 447 och 448 få bygga en kaj enligt framställningen bilagd ritning. 

I enlighet med hvad t.f. hamnmästaren uti infordradt yttrande föreslagit, beslutade 

Hamndirekitonen att, då den i framställningen omnämnda kajen eller sänkkistan vore af den 

beskaffenhet, att man kunde befara, att den af storm skulle sönderslås eller vid isgång 

sönderbrytas, lämna Enberg det begärda tillståndet endast under förutsättning, att en väl 

hoptimrad kista enligt af hamnmästaren godkänd konstruktion och ritning nedsänkes på 

platsen. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt d 14/5 1912 

Gust.Burström” 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 april 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Gullberg, Rignell, fröknarna Sundberg och 

Björkman samt diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Vid justering af protokollet för den 29 mars, § 24 beslöt styrelsen till dagens protokoll 

anteckna, att fru Larsson genom enskild persons mellankomst satts i tillfälle nedresa till 

Stockholm. 

 

§ 2. 

Vid justering af protokollet för den 17 april beslöt styrelsen göra följande tillägg till § 25: 

”därest detta ej kunde åstadkommas på enskild väg’. 

 

§ 3. 

Kristina Westerlund beviljades ½ famn ved, hvaremot hennes begäran om kostymer åt Åke 

och Vincent öfverlämnades till fröken Sundberg och tillsyningsmannen för utredning. 

 

§ 4. 

Maria Häggberg hade begärt 10 meter domestik och 10 meter foder till täcken och uppdrogs 

åt fröken Sundberg och tillsyningsmannen att utreda behofvet häraf med rätt för dem att 

utanordna tyget fodret i dess helhet eller delvis 

 

§ 5. 

Emma Lindahl hade begärt två per skor till Waldemar och Hjalmar. Sedan det upplysts, att 

den förre hade en veckoinkomst af 6 kronor och den senare 3 kronor, beslöt styrelsen bevilja 

ett par skor. 

 

§ 6. 

Afslogs Amanda Nybergs begäran om ett par skor till Signe. 

 

§ 7. 

Till beredningsutskottet remitterades för undersökning och afgörande följande ansökningar, 

nämligen 

af Selma Pipping om skor till Ebba och Göta; 

af J.O.Sundqvist om skor till Martin och Gunnar; samt 

af J.Qveflander om tyg till kläder åt Gustaf samt 3 par skor till Julia, Mirjam och Gustaf. 

 

§ 8. 

Maria Sundvall hade begärt 2 meter tyg till Gösta och Per samt ett par skor till Svea. 

Skorna beviljades. I öfrigt uppdrogs åt ordföranden och tillsyningsmannen att utreda behofvet 

och handla i öfverensstämmelse härmed. 

 

§ 9. 

Beslöt styrelsen att antaga fotografen J.Harnesk i Boden till fosterfader för Svea Öqvist emot 

samma betalning, som åtnjutits af föregående fosterfadern, stenarbetaren Erik Sundling i 

Bergviken. 

  



§ 10. 

Isak Stark hade anhållit att få lämna fattiggården öfver sommaren och beslöt styrelsen 

uppdraga åt beredningsutskottet att efter verkställd utredning besluta härom. 

 

§ 11. 

J.O.Wennbergs anhållan att få flytta verkstaden från fattiggården till hans hem öfverlämnades 

till beredningsutskottet för utredning. 

 

§ 12. 

G.Jonsson erhöll till tillstånd att lämna fattiggården, enär han nu vore frisk. 

 

§ 13. 

Hanna Juhlins begäran om ved och hyresbidrag afslogs. 

 

§ 14. 

Till protokollet skulle antecknas, att Alviks mejeris leveransanbud afsåge ett helt åt och ej ett 

halft, som ursprungligen varit meningen. 

Med hänsyn till de synnerligen förmånliga priser beslöt styrelsen nu antaga Alviks mejeri till 

mjölkleverantör för tiden 1/5 1912 – 1/5 1913. 

 

§ 15. 

Fråga hade väckts, huruvida styrelsen borde låta hämta hustru Kling med barn från Gellivare, 

enär det tycktes, som om deras behof af understöd blefve af varaktig natur. 

Styrelsen beslöt emellertid att ej f.n. hämta familjen utan i stället anslå ett kontant understöd 

af 25 kronor att fördelas med 15 kronor på maj och 10 kronor på juni. 

 

§ 16. 

Beslöt styrelsen, att L.A.Pihl skulle flytta till ett rum vid Magasinsgatan 24 för att bereda 

bostad åt P.A.Håkansson och hans familj. 

Åt bostadskomitén uppdrogs att verkställa beslutet. 

 

§ 17. 

Anmälde tillsyningsmannen, att muraren och Carl Gustaf Nilsson, som på grund af sjukdom 

den 31 sistl. januari intagits å fattiggården, aflidit den 22 dennes. 

 

§ 18. 

På därom gjord framställning, beslöt styrelsen bevilja vaktmästaren Anton Larzon semester 

under tiden 4 – 18 inst. juli. 

 

§ 19. 

Efter tillstyrkan af den för frågans behandling tillsatta komitén beslöt styrelsen låta trycka 

blanketter till en s.k. personalliggare i enlighet med ett af herr Gullberg uppgjordt förslag 

samt uppdrog åt beredningsutskottet att låta verkställa detta styrelsens beslut. 

 

§ 20. 

Syster Johanssons fostermoder Anna Johansson hade gjort framställning om höjning af 

fosterbarnsarvodet, som f.n. utginge med 60 kronor pr. år. 

Styrelsen beslöt höja arvodet med 2 kronor per månad eller från 60 till 84 kronor per år. 

 

§ 21. 



Med anledning af en från folkskolestyrelsen inkommen skrifvelse med hemställan, att 

styrelsen ville gå i författning om inköp af skor äfven till sådana fattiga barn, som ej åtnjöte 

fattigunderstöd, beslöt styrelsen uppdraga åt en komité bestående af fröken Sundberg, herr 

Gullberg, öfverläraren och tillsyningsmannen att verkställa utredning samt inkomma med 

förslag i ärendet. 

§ 22. 

Biföll styrelsen en af fru Marklin gjord framställning, att Karolina Persdotter Pukkari måtte 

mot skälig betalning intagas å fattiggården. Tillika beslöts, att priset skulle bestämmas, sedan 

utredning om hennes ekonomiska ställning verkställts. 

 

§ 23. 

Beslöts, att Anders Lundström skulle för sjukdom intagas å fattiggården. 

 

§ 24. 

Ida Berglund beviljades ett extra, kontant bidrag af 5 kronor för vård af Anders Lundström 

sedan tiden före påsk samt ¼ famn ved. 

 

§ 25. 

Hilda Johanna Engman beviljades ett understöd af 7 kronor per månad tillsvidare för sitt den 2 

dennes födda barn. 

I sammanhang härmed uppdrogs åt sekreteraren att uttaga stämning med yrkande om 

barnuppfostringsbidrag å skräddaren Aug.Rönnbäck d.ä., som af Engman uppgifvits vara 

barnets fader. 

§ 26. 

Den s.k. vårdarekomitén hade nu inkommit med betänkande och förslag till nytt reglemente 

för fattigvården samt instruktion för fattigvårdare med hemställan, dels att styrelsen ville 

besluta införandet af det s.k. vårdaresystemet, dels att styrelsen ville hos Stadsfullmäktige 

anhålla om fastställelse af förslagen till reglemente och instruktion samt dels att hos samma 

myndighet anhålla, att val måtte företagas af erforderligt antal vårdare efter af styrelsen 

uppgjordt förslag. 

Vid behandling af detta ärendet beslöt styrelsen uttala sig för införande af vårdaresystemet, 

hvaremot behandlingen af förslagen till reglemente och instruktion bordlades till ett extra 

sammanträde den 10 instundande maj och skulle förslagen under tiden cirkulera bland 

styrelsens ledamöter. 

§ 27. 

F.O.Wikman, hvars hustru vårdades å fattiggården sedan den 4 dennes, hade anhållit, att 

styrelsen ville bestämma det pris han hade att erlägga härför, och beslöt nu styrelsen 

bestämma priset till en krona per dag. 

 

§ 28. 

Afslogs bagaren P.G.Bergströms anhållan att få inackordera sin dotter Naima på fattiggården. 

 

§ 29. 

På ansökan beviljades änkan Sofia Löf fri läkarevård och medicin och arbetaren 

K.E.Sandgren fri läkarevård för sin hustru. 

 

§ 30. 

Beslöt styrelsen låta genom fröknarna Björkman och Mattsson inköpa vaxduk till matborden å 

fattiggården. 

§ 31. 



Beslöt styrelsen genom fröknarna Björkman och Mattsson inköpa gardinväf äfvensom 6 st. 

rullgardiner till fattiggården. 

 

§ 32. 

Beviljades Albertina Öqvist tillstånd att lämna fattiggården under högst 14 dagar för att 

besöka en i Rosfors bosatt syster. 

 

§ 33. 

Mot företeende af sjukbetyg skulle hustrun Frida Johansson erhålla ett understöd för maj af 25 

kronor, däraf kontant 7 kronor och hyresbidrag 18 kronor. 

 

§ 34. 

Afslogs arbetaren Arvid Stenbergs anhållan om hyreshjälp. 

 

§ 35. 

Afslogs arbetaren J.Sehlstedts anhållan om 3 kostymer och en mjölkanvisning. 

 

§ 36. 

Beslöt styrelsen godkänna af handlanden Melker Lindqvist ställd borgen för fullgörandet af 

det mellan styrelsen och honom upprättade leveranskontrakt. 

 

§ 37. 

Stadsfullmäktige beslut den 28 sistl. mars rörande anslag för bevistande af fattigvårdskurs i 

Kiruna föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 38. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under april föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 39. 

Listan öfver extra bidrag under april föredrogs och godkändes. 

 

§ 40. 

Handlingarna i fattigsvårdsmål rörande Fritz Teodor Öhlund och A.G.Hedlund öfverlämnades 

till sekreteraren för påminnelsers afgifvande. 

 

§ 41. 

Beslöt styrelsen till herr Rignell utanordna Kr. 10:10 för en del af honom inköpt 

fattigvårdslitteratur. 

 

§ 42. 

Genomgicks och godkändes månadslistan, slutande på en summa af Kr. 2.051:32, däri 

inberäknadt anvisningar å mat och mjölk. Den beslutade utdelningen af ved uppgick till 11 ¼ 

famnar. 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg” 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 30 april 1912. 



 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Isakson och Edström. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 26 sistlidne mars. 

 

§ 2. 

Företogs ånyo till behandling det vid § 3 i Nämndens protokoll för den 26 sistlidne mars 

antecknade ärende angående efterskänkande af Maria Wahlströms oguldna arrendeafgifter för 

åren 1910 och 1911 för tomten Nr 5 i kvarteret Aspen; och beslutade Nämnden i anslutning 

till hvad Stadskamreraren uti infordrad utredning anfört att med stöd af Stadsfullmäktiges 

bemyndigande den 30 augusti 1907 efterskänka ifrågavarande arrendeafgifter, sammanlagdt 

40 kronor. 

§ 3. 

Till Stadsfogden remitterades för yttrande en från Maria Wahlström inkommen framställning 

om befrielse från erläggande af utskylder. 

 

§ 4. 

Sedan Stadsfogden inkommit med yttranden öfver dels konduktören O.W.Larssons hos 

Stadsfullmäktige gjorda ansökan om afkortning af honom påförda men oguldna 

kommunalutskylder för åren 1909 och 1910, sammanlagdt Kronor 174:38, dels bromsaren 

J.L.Normans till Stadsfullmäktige ingifna tvenne framställningar om nedsättning i honom för 

åren 1910 och 1911 påförda utskylder, beslöt Ekonominämnden att med hänvisning till de 

mål, som Stadsfogden i förutnämnda yttranden anfört, hemställa om afslag å 

framställningarna. 

§ 5. 

I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande öfver en af typografen Carl E.Stenudd 

ingifven framställning om efterskänkning af honom för år 1908 och därförut påförda oguldna 

kommunalutskylder föreslagit, beslöt Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige hemställa att 

Stadsfogden måtte bemyndigas att å nästafgifvande afkortningsförslag upptaga Stenudds 

utskylder för år 1908, Kronor 148:83, men att framställning för öfrigt icke måtte föranleda 

åtgärd. 

§ 6. 

Sedan Stadsfogden inkommit med yttrande öfver en af arbetaren Olof Daniel Karlsson hos 

Stadsfullmäktige gjord framställning om befrielse från erläggande af honom för år 1910 

påförda kommunalutskylder beslöt Nämnden att, då af företedda handlingar framgick, att 

Karlsson på grund af sjukdom och fattigdom befunne sig i ömmande omständigheter, 

hemställa om bifall till framställningen på så sätt, att Stadsfogden bemyndigas att upptaga 

utskylderna ifråga, utgörande kronor 16.41, å nästafgifvande afkortningsförslag. 

 

§ 7. 

Sedan arbetaren M.Riström hos Stadsfullmäktige gjort framställning om afkortning af honom 

påförda oguldna kommunalutskylder, beslöt Nämnden att på af Stadsfogden uti afgifvet 

yttrande anförda skäl hemställa, att Stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga Riströms 

kommunalutskylder för åren 1909 och 1910, respektive kronor 14.82 och 16:41 eller 

sammanlagdt Kronor 31:23 å nästafgifvande afkortningsförslag. 

 

 

 

§ 8. 



Vid förnyad föredragning af P.L.Svenssons framställning om restitution å viss del af 1911 års 

utskylder, beslöt Nämnden att med hänvisning till af Taxeringsnämndens ordförande uti till 

Nämnden afgifvet yttrande anförda skäl hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å 

Svenssons framställning. 

§ 9. 

Beslöt Ekonominämnden att till Magistraten öfversända från Stadskassören inkommen 

restlängd å kommunalutskylkder å Kronor 10426:74 för indrifning och redovisning i laga 

ordning. 

§ 10. 

Sedan på sätt af protokollet af den 20 december 1911, § 2, inhämtas drätselkammaren beslutat 

uppskjuta valet af stadsbokhållare och förordna kassören vid stadens allmänna arbeten Adolf 

Glaas f.o.m. den 1 januari 1912 tills vidare mot åtnjutande af den lön, som vore bestämd för 

2dre stadsbokhållaren uppehålla tjänsten såsom bokhållare vid drätselkontoret, hade 

Stadskamreraren uti nu ingifven skrifvelse hemställt att drätselkammaren ville företaga val af 

stadsbokhållare och därvid tillika förordat Glaas till befattningens erhållande. 

Nämnden beslöt att hos den samfällda drätselkammaren föreslå, att kammaren ville utse Adolf 

Glaas  till stadsbokhållare f.o.m. den 1 januari 1912 med åtnjutande af lön och öfriga 

förmåner i enlighet med hvad gällande reglemente för drätselkontoret bestämmer. 

 

§ 11. 

Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse anhållit om bemyndigande att af i staten för 

skrifbiträdeshjälp afsatt anslag å 1300 kronor, hvaraf under året förbrukats kronor 162:85, få 

använda 720 kronor till anställande af ett extra skrifbiträde å drätselkontoret. 

Nämnden beslöt att hos den samfällda drätselkammaren tillstyrka bifall till framställningen 

under uttalande tillika att till platsen borde antagas ett manligt biträde, som äfven kunde 

användas vid budskickning och diverse vaktmästaregörmål för stadskamrerarens och 

drätselkontorets räkning. 

§ 12. 

Från Stadsfullmäktige inkomna ansökningar och hyresbidrag från Luleå Goodtemplares 

Byggnadsförening och Luleå Nationalgodtemplares Byggnadsförening remitterades till 

Stadskamreraren för yttrande. 

§ 13. 

Med anledning af från Stadsfiskalen inkommet protokoll öfver besiktning af polispersonalens 

klädes- och utredningspersedlar, beslöt Nämnden att bemyndiga Stadsfiskalen att låta 

verkställa de reparationer och nyanskaffningar, som i besiktningsprotokollet omförmälas, 

äfvensom att anskaffa 3 st hjälmar och 1 st. regnkappa. 

 

§ 14. 

Afslogs en från poliskonstapel Arvid Nordström inkommen framställning om befrielse från 

erläggande af viss hundskatt. 

§ 15. 

Bifölls Stadskamrerarens framställning om prenumeration för drätselkammarens räkning å 

Svenska Stadsförbundets tidskrift jämte minnesskrift. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



Protokoll maj 1912 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 2 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Schönfeldt och Stanzén. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades oförändradt protokollet för den 26 nästlidne april, hvarvid hr 

Burman anhöll få antecknadt, att han ’ej ansåg ifrågavarande sammankomst vara att betrakta 

som sammanträde utan endast som en konferens, så myckdet mer som drävid icke fördes 

protokoll såsom § 2 i reglementet föreskrifver’. Herr Schönfeldt anhöll att samma anteckning 

skulle göras beträffande honom. 

 

§ 2. 

Föredrogs och justerades § 1 af protokollet för den 29 nästlidne april. 

 

§ 3. 

Meddelade Ordföranden att hr Thorslund inom vid sammanträdet den 26 nästlidne april 

bestämd tid lämnat det besked, att han mottoge Direktionens anbud om anställning å 

hamnkontoret på erbjudna villkor. 

 

§ 4. 

Herrar Burman och Schönfeldt hade uti angifven motion föreslagit, att Hamndirektionen ville 

på i motionen angifna skäl upphäfva sitt enligt protokoll af den 26 nästlidne april, § 1, fattade 

beslut att å hamnkontoret anställa hr Thorslund som uppbördsman samt att med hela frågans 

afgörande måtte få anstå intilldess Stadsfullmäktige fattat beslut i frågan om sättet för 

varuhamnafgifternas inkasserande. 

Hamndirektionen beslutade att bordlägga ärendet till ett kommande sammanträde. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsfullmäktige bemyndigat Hamndirektionen att å fullmäktiges vägnar afgifva 

förklaring i anledning af de underdåniga besvär, som byggnadsentreprenörerna 

A.P.Gunnerson och H.V. von Elzelingen den 24 februari 1912 afgifvit öfver Kungl. Svea 

Hofrätts utslag den 26 januari detta år, hvarigenom Hofrätten efter besvär af Gunnerson och 

Elzelingen fastställt af öfverexekutor i Luleå den 6 oktober 1911 meddeladt utslag angående 

verkställighet af en mellan klagandena och Luleå stad meddelad skiljedom, beslutade 

Hamndirektionen att godkänna af sekreteraren uppsatt förklaring, hvaruti Hamndirektionen 

under åberopande af hvad Hofrätten och Öfverexekutor i Luleå anfört hos Kungl. Majt 

hemställer att Gunnerson & Elzelingens besvär måtte lämnas utan afseende och Kungl. Svea 

Hofrätts utslag den 26 januari 1912 stadfästas. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt d. 14/5 1912. 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 6 maj 1912. 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Rosengren och Wickström. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 13 februari upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Med anledning af en rapport från tillsyningsmannen, att arbetsbordet i yttre rummet i 

slaktaren N.A.Harlins korffabrik vore fullt med springor och fogar mellan plankorna, hvari 

smuts samlades, samt att lokalerna vore nerrökta och i följd däraf i behof af målning 

äfvensom att det vore önskvärdt, att elektrisk belysning installerades, enär det lätt inträffade, 

att matvarorna förorenades genom fotogen, beslöt nämnden delgifva herr Harlin rapporten 

med begäran, att han ville låta verkställa nödiga reparationer, vid äfventyr att nämnden eljest 

komme att föreständiga honom att försätta slakteriet i lagenligt skick. 

 

§ 3. 

En rapport från tillsyningsmannen, att målningen i stadens saluhall vore i hög grad 

otillfredsställande och behöfde upphjälpas, beslöt nämnden öfverlämna till drätselkammaren 

med hemställan, att Kammaren ville låta afhjälpa anmärkta bristfälligheter. 

 

§ 4. 

En rapport från tillsyningsmannen rörande en mängd bristfälligheter i Erica Burmans 

korffabrik samt utmynnande i det totalomdömet, att lokalerna ej ens tillnärmelsevis uppfyllde 

de fodringar, som ställdes på en nutida korffabrik, beslöt nämnden öfverlämna till firman 

Burman med begäran, att firman ville afhjälpa anmärkta bristfälligheter vid äfventyr, att 

nämnden i annat fall komme att förständiga firman att försätta slakterilokalerna i lagenligt 

skick. 

§ 5. 

Med anledning af en från hälsovårdstillsyningsmannen ingifven rapport vid inspektion af 

Albertina Öbergs mjölkaffär, att lokalen behöfde målas, beslöt nämnden förständiga ägaren af 

fastigheten, fastighetsaktiebolaget Brage, att vid vite af 25 kronor för enhvar af styrelsens 

ledamöter låta måla lokalen före den 1 instundande augusti. 

 

§ 6. 

Med anledning af en rapport från tillsyningsmannen vid inspektion i Johansson & Nordins 

butik, att väggarna på sina ställen vore bevuxna med mögel, beslöt nämnden förständiga 

ägaren af fastigheten, stufvaren C.E.Nordberg att låta måla lokalen före den 1 instundande 

augusti vid vitte af 25 kronor. 

§ 7. 

Med anledning af en rapport från tillsyningsmannen vid inspektion inom slaktaren 

J.Sundlings korffabrik, att lokalerna behöfde målas och arbetsborden hopslås, så att i dem 

befintliga springor försvunne, beslöt nämnden förständiga herr Sundling vid vite af 25 kronor 

att före den 1 instundande augusti låta måla lokalen och iordningsställa borden. 

 

§ 8. 

Med anledning af en rapport från tillsyningsmannen vid inspektion af A.Backlunds 

korffabriker, att lokalerna behöfde målas, vinden boiseras och iordningsställas till 

förvaringsrum för varor, taket i iskällaren plåtbeslås för att förhindra råttor från att intränga i 

källaren, källarstrappan ordnas, så att den ej tjänade till vistelseort för råttor samt afträdet, 

som vore beläget ofvanför en af förvaringskällaren flyttas till en lämpligare plats, beslöt 



nämnden förelägga fastighetens ägare, N.P.Eriksson i Norrtelje, att vid vite af 50 kronor låta 

afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna före den 1 instundande augusti. 

 

§ 9. 

En rapport från tillsyningsmannen vid inspektion af Ersnäs mejeris lokal, att fotogenbelysning 

användes i butiken, hvilket vore synnerligen olämpligt i en mjölkaffär, beslöt nämnden 

öfverlämna till ägaren af fastigheten, handlanden P.Th.Aurén med begäran, att han ville införa 

annan belysning i lokalen. 

§ 10. 

En rapport från tillsyningsmannen vid inspektion af slaktaren N.F.Pettersson korffabrik, att 

alla lokalerna äfvensom butiken vore i behof af målning, att ventiler saknades i det större 

verkstadsrummet m.m., beslöt nämnden delgifva fastighetens ägare, stadsfogden A.Bexell, 

med begäran att han ville låta afhjälpa anmärkta bristfälligheter, vid äfventyr att nämnden i 

annat fall komme att förständiga honom att försätta lokalerna i lagenligt skick. 

 

§ 11. 

Tillsyningsmannens rapport öfver verkställda fastighetsinspektioner lades till handlingarna. 

 

§ 12. 

Stadskamrerarens skrifvelse rörande ved för nästa bränsleår lades till handlingarna. 

 

§ 13. 

Tekniska nämndens protokollsutdrag rörande disposition af ett rum för inhysande af familjer 

vid desinfektionsarbeten i deras lägenheter lades till handlingarna. 

 

§ 14. 

Sedan numera af nämndens sekreterare utrönts, att fru Mörck vore ägare till den i protokollet 

den 13 sistl. februari § 2 omförmälda klosett, godkände nämnden ordförandens åtgärd att 

utanordna 25 kronor för densamma. 

§ 15. 

Utdrag af stadsfullmäktiges protokoll den 29 sistl. februari rörande ålderstillägg till f. 

sjuksköterskan Hilma Nilsson lades till handlingarna. 

 

§ 16. 

Beviljade nämnden på därom gjord framställning anstånd med cementering af en Luleå 

lysoljeaktiebolag tillhörig fotogenkällare i Bergviken till den 1 instundande augusti. 

 

§ 17. 

Hos hälsovårdsnämnden hade stadsläkaren Sven Kjellman med förmälan, att han hos 

stadsfullmäktige ämnade ansöka om utbekommande från och med innevarande års början af 

det ålderstillägg å 500 kronor, hvartill har på grund af stadsfullmäktiges beslut den 18 januari 

1883 ansåg sig berättigas, anhållit om nämndens förord till framställningen. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till ansökningen. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl” 

 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren den 6 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Burman, Danielsson, Edström, 

Gustafsson, Hartzell, Isakson och Bucht. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 20 nästlidne mars. 

 

§ 2. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 nästlidne mars beslutit att godkänna ett 

mellan Sikfors Kraftaktiebolag och Luleå stad upprättadt förslagskontrakt rörande leverans till 

staden af elektrisk energi och därvid uppdragit åt Drätselkammaren att underskrifva kontraktet 

med bolaget, beslöt Drätselkammaren vid ärendets behandling att uppdraga till Ordföranden 

att med kontrasignation af stadskamreraren å kammarens vägnar underteckna kontraktet. 

 

§ 3. 

Från Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterades en från änkefru Sofie Sundgren 

inkommen begäran om en årlig pension å 500 kronor. 

Efter anteckning att Styrelsen för Luleå stads pantlånekontor uti öfver ansökningen afgifvet 

yttrande tillstyrkt ett understöd för ett år å 420 kronor att utgå af pantlånekontorets medel 

samt att enligt bouppteckningen skulderna i boet öfverstego tillgångarna med Kronor 867:11, 

beslutade Drätselkammaren hemställa, att Stadsfullmäktige ville tilldela änkefru Sundgren 

dels ett tillfälligt understöd af 420 kronor för innevarande år dels ett årligt understöd af 300 

kronor att utbetalas f.o.m. den 1 januari 1913 samt att härför erforderliga medel måtte utgå af 

pantlånekontorets tillgångar. 

 

§ 4. 

Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll af den 29 februari 1912. 

1o) angående beviljadt anslag till Luleå Badhusaktiebolag för åren 1912-1914; 

2o) angående utbetalande af ålders tilllägg till sjuksköterskan Hilma Nilsson. 

 

§ 5. 

Sedan på sätt protokollet af den 20 dedember 1911, § 2, utvisar, drätselkammaren beslutat 

uppskjuta valet af stadsbokhållare och förordna kassören vid stadens allmänna arbeten Adolf 

Glaas att f.o.m. den 1 januari 1912 tills vidare mot åtnjutande af den lön, som vore bestämd 

för 2dre stadsbokhållaren upprätthålla tjänsten såsom bokhållare vid drätselkontoret, hade 

Ekonominämnden föreslagit att drätselkammaren nu ville företaga val af stadsbokhållare och 

därvid tillika föreslagit Glaas till innehafvare af befattningen, beräknadt f.o.m den 1 nästlidne 

januari. 

Drätselkammaren beslutade att till stadsbokhållare utse Adolf Glaas f.o.m. den 1 maj 1912. 

 

§ 6. 

Hos Drätselkammaren hade Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse anhållit om 

bemyndigande att af i utgiftsstaten för skrifhjälp å drätselkontoret afsatt anslag få använda 

720 kronor till anställande af ett skrifbiträde. 

Sedan af Ekonominämndens protokoll af den 30 nästlidne april inhämtats att Nämnden 

beslutit tillstyrka bifall till framställningen under uttalande att till platsen borde utses ett 

manligt biträde, som äfven kunde användas till vaktmästaregöromål o.dl. beslutade 

Kammaren att med biträdande af Nämndens uttalande lämna bifall till den gjorda 

framställningen. 



 

§ 7. 

Godkände drätselkamamren förvaltare Emil Rutberg såsom borgensman å kontraktet mellan 

Kammaren och N.P.Sundgren angående arrendering af Edefors laxfiske i st.f. förvaltare 

C.R.Sandström, hvilken aflidit. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en från 

Fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om ett anslag af 6000 kronor till utförande af en 

del tillbyggnadsarbeten å fattiggården, beslutade drätselkammaren vid behandling af ärendet 

att återställa framställningen till Stadsfullmäktige med hänvisning därtill, att Fullmäktige 

numera tillsatt en särskild komité för utredning och förslag till uppförande af en kommunal 

arbetsanstalt och ärendet icke torde kunna fördelaktigt behandlas och afgöras annat än i 

sammanhang med ordnande af förenämnda fråga. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg.” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde d. 7 maj 1912. 

 

S.d. Närvar. Hrr rektor G.Norrby, tullvaktm. O.Sundberg, överlär. Edv.Lindmark samt undert. 

Åhrström. 

 

§ 1. 

I Landstingets skolkommittés kungör. av d. 8 sistl. apr. tillkännagafs, att lärare och lärarinnor, 

som önskade erhålla feriekursstipendier, skulle till skolstyrelsen ingiva sina ansökingar 

därom, vilka efter vederbörlig granskning d. 9 maj skulle översändas till folkskoleinspektören. 

Från 4 lärare och 13 lärarinnor hade ansökningar inkommit, och föreslogs följande utlåtande: 

Enär samtliga stipendiatsökandena anses hava gjort sig förtjänta av den uppmuntran och 

vederkvickelse, deltagandet vid de ansökta föreläsningarna kunna skänka, tillstyrker 

folkskolestyrelsen bifall till ansökningarna, så långt Skolkommittén anser sig kunna bevilja 

sådana stipendier, och med huvudsaklig hänsyn till förut uppburna bidrag i följande ordning: 

För kurserna i Uppsala, Stockh. ell. Göteborg: 

Arvid Rydorff Upps. Intet stip. F. året suppl. 

Sigrid Dahl Upps. Intet stip. F. året suppl. 

Hilma Nyman Upps. Intet stip. F. året suppl. 

Hanna Sahlström Upps. 20 kr. 05 i Piteå, 64 kr. 07 i Matar. 

Otto Bohlin Någ. av Sver. Univ. l. Göteb. Intet stip. 

Dagmar Eurén Upps. 50 kr. 99; 20 kr. 04. 

Hulda Jakobsson Upps. 75 kr. 04 i Stockh. 

Per Hallborg St. ell. Upps. 100 kr. 07. 

För Piteåkursen: 

Gurly Högström Intet stip. 

Ellen Lindberg Intet stip. 

N.V.Nilsson 22 kr. i Piteå 05 

Gertr. Ridderstråle 20 kr i Piteå 05 

Anton Eriksson 70 kr i Stockh. 00 

Ellen Sundberg 60 kr i Upps. 03 

Berta Furtenbach Intet stip. 

Hildur Mörtzell 50 kr. 99 i Upps. 20 kr 04 i Mat. 

Fanny Eklund Intet stip. 

 

§ 2. 

Från 11 sökande i Notviken hade ansökan ingått om, att, alldenstund vägavståndet till 

Mjölkuddens skolhus ansågs alldeles för långt för deras små barn, för nästa läseår en tredje 

klass månde anordnas i Notvikens småskola, helst som, denna klass inberäknad, ej barnantalet 

skulle överstiga 22 á 23 (barn). Som denna åtgärd ej heller betingar någon egentlig förökad 

kostnad, beslöt nämnden föreslå bifall härtill. Såsom tillsyningsman för skolan föreslogs 

därjämte ingeniör Svensson. 

 

§ 3. 

Enär barnantalet i såväl 1a som 2a folkskoleklasserna enligt verkställda beräkningar för nästa 

läseår belöpte sig till minst 190, eller i genomsnitt, deladt i 5 avdelningar, 38 i var avdelning, 

varföre, enär i de mindre klassrummen i gamla rektorsgården ej så många inrymmas, 

varigenom i de andra parallelklassrummen antalet måste bli störrre, då ej flere än fyra 

lärarekrafter här finnas för emottagandet av 1a klasserna, behovet kräver tillsättandet av en 

lärarekraft till, föreslås gå i författning om tillsättandet av en e.o. lärare eller lärarinnan från 

och med instundande läseårs ingång. 



 

§ 4. 

För vårterminens avslutning föreslås: 

Avgångsexamen i staden 4de kl. d 29 dennes kl. 11-1; 

Vårexamen i Karlsvik folksk. D. 31a event. kl. 11-1; 

Vårexamen i fru Degermarks klass d. 31a event. kl. 11-1; 

Vårexamen i fru Bohlins klass d. 31a event. kl. 12-1; 

Vårexamen i Notvikens småskola d. 31a kl. 2-3; 

Vårexamen i Mjölkuddens skolor d. 31a kl. 4-6; 

Vårexamen i Stadens folkskolor d. 1 juni kl. 10-12; 

Vårexamen i Stadens småskolor d. 1 juni kl. 10,30-12; 

Gemensam avslutning i kyrkan d. 1 juni kl. 1-. 

 

§ 5. 

Förslaget om anordning av 1 dags skogsplantering för 4e klasserna för gossar tillstyrkes. 

 

§ 6. 

Framställda frågan om nybyggnad eller reparation för Karlsviks skolor föreslås hänskjutas till 

Ekonominämnden för utredning och underhandling. 

 

§ 7. 

Beviljandet av tjänstledighet för frök. Hildur Mörtzell den 2-24 maj med fru Elina Larsson 

som vikarie och för fru Hildur Gunnarsson d. 20 maj – 1 juni med frök. Jenny Lundmark som 

vikarie tillstyrkes. Båda ha nämligen erhållit statsstipendier för auskultering i vissa ämnen vid 

åtskilliga skolor söderut. 

 

§ 8. 

Inköp av 1 sparkboll och 2ne korgbollställ såsom lekmateriel vid Östra skolhuset tillstyrkes. 

 

§ 9. 

Av fru Amanda Forsén framställd anhållan om att denna sommare få använda lilla 

potateslandet å Västra skolgården föreslås hänskjutas till Ekonominämnden för utredning. 

 

§ 10. 

Av överläraren framställda förslaget om att för i år strax efter vårterminens slut få anställa 

inskrivning av nybegynnare för nästa läseår tillstyrkes. 

 

 Som ovan: 

  Oskar Åhrström.” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde d. [datum saknas, 

men det är före 10 juni] 1912. 

 

S.D. Närvarande: Hrr Direktör C.L.Gustafsson, tullvaktm. O.Sundberg, överlär. 

P.Edv.Lindmark samt undert. Åhrström. 

 

§ 1. 

Beslöts tillstyrka bifall till framställningen om en e.o. folkskollärare och en e.o. 

folkskollärarinnetjänsts förändring till ordinarie från och med nästa års ingång. 

 

§ 2. 

Beslöts på grund av framställda skäl bevilja skolflickorna Hanna Lindkvist, född 1897, och 

Julia Vesterberg, född s.å., båda från fru Gurly Högströms 3e klass, tillstånd erhålla 

avgångsbetyg på minimikurs, varemot Frida Eugenia Stade och Anna Ingeb. Fredriksson, 

båda födda 1898, samt Amalia Sjöstrand, född 1899, förvägrades sådant tillstånd. 

 

§ 3. 

Beslöts tillstyrka bifall till överlärarens förslag om införande av Hammer & Vallgrens läsebok 

i småskolans första klass. 

 

§ 4. 

Beslöts tillstyrka inköp av en räknekub till Notvikens småskola ävensom medel för inköp av 

tvål och handdukar för notviksbarnens skolbad i Karlsvik i enlighet med fröken Nora 

Magnussons ansökan. 

 

§ 5. 

Med hänsyn till kungjorda ångbåtslägenheter till Karlsvik beslöts föreslå ändring av tiden för 

vårexamen därstädes från kl. 11-1 till kl. 12-2. 

 

§ 6. 

Bifall tillstyrktes till fru Söderströms och fröken N.Magnussons ansökan om att även för nästa 

läseår få fortsätta sin tjänstgöring på samma platser som under detta läseår. 

 

§ 7. 

Fröken Berta Furtenbachs ansökan om förflyttning från Mjölkudden till staden föreslogs 

upptagas till behandling i samband med inkommande ansökningar till den nya e.o. 

folkskollärarinnetjänsten härstädes. 

 

§ 8. 

Föreslogs val av en ledamot i undervisningsnämnden i st. för avflyttade pastor C.Edström. 

 

 Som ovan: 

  Oskar Åhrström.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 7 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Gustafsson, Danielsson, Hartzell och Nilsson. 

 

§ 1. 

Till denna dag hade utlysts auktion för utbjudande på arrende af en del staden tillhöriga 

lägenheter samt jakt- och fiskerättigheter; och då auktionen nu företogs upplästes till en 

början den om auktionen utfärdade kungörelsen, hvilken varit i ortstidningarne införd, samt 

tillkännagafs att arrende afgifterna skulle erläggas senast den 15 december hvarje år och 

godkänd borgen aflämnas innan arrendena tillträdas. 

Vid företaget utbjudande afgåfvos följande högsta anbud: 

22,9 kappland af vretan Nr 724 å Mjölkudden på 5 år, A.Wallin, 18 Kr pr år; 

höslotter å gamla sopplatsen på 1 år, Robertsviks Ångsåg, 40 kronor; 

jakträtt å Rammelholmen och Småskär på 1 år, A.Holm, 40 kronor; 

jakträtt å Hamnholmen på 1 år, O.G.Brattlöf, 12 kronor; 

ryssje- och mockfiskerätt i Lulkroken Nr 1, på 5 år, L.A.Lundqvist, 50 kronor pr år; 

ryssje- och mockfiskerätt i Lulviken Nr 2 och 3 på 3 år, Baltiska Trävaru Aktiebolaget, 75 

kronor pr år; 

ryssje- och mockfiskerätt å 6 ställen vid Rammelholmen och Finnklippen på 3 år, 

E.O.Johansson 45 kronor 50 öre pr år; 

Vid företagen pröfning af anbuden blefvo de samtliga antagna med undantag för anbudet å 

fiskerätten till Lulkroken Nr 1, hvilket ansågs för lågt; och skulle denna lägenhet ånyo 

utbjudas på arrende på 3 alternativt 5 år genom infordrande af skriftliga anbud, hvilka skulle 

inom tio dagar från kungörelsens datum ingifvas, hvarjämte till ordföranden och 

stadskamreraren uppdrogs att pröfva eventuelt inkommande anbud och antaga det för staden 

förmånligaste. 

 

§ 2. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 2 och 3 nästlidne april. 

 

§ 3. 

Sedan Magistraten meddelat att den icke ansett sig kunna ålägga stadens polispersonal att 

ombesörja tändning och släckning af brandskåpslyktorna i staden, beslutade Nämnden att hos 

Stadsfullmäktige göra hemställan om sådan ändring i för polisen gällande instruktion att 

ifrågavarande bestyr med brandskåpslyktornas tändning och släckning måtte kunna åläggas 

dem. 

 

§ 4. 

Från revirförvaltaren inkommen virkesredogörelse för år 1911 för Luleå stads skogar lades till 

handlingarne. 

 

§ 5. 

Från revirförvaltaren inkommen deklaration till ledning vid taxering till skogsaccis år 1912 

öfverlämnades till samfällda drätselkammaren. 

 

§ 6. 

Till drätselkammaren hade öfverjägmästaren i Luleå distrikt med skrifvelse den 11 maj 1911 

för yttrande öfversändt ett af vederbörande förrättningsman upprättadt 

skogsindelsningsförslag öfver Luleå stads skogar. 



Sedan Stadsfullmäktige på begäran af drätselkammaren låtit inhämta förre öfverjägmästaren 

H.V.Rosenbergs yttrande öfver detsamma, tillsatte Nämnden vid sammanträde den 12 

nästlidne januari en komité, bestående af herrar Gustafsson, Hartzell och Stadskamreraren för 

att efter granskning afgifva utlåtande öfver förslaget. 

Efter föredragning af komiterades nu inkomna yttrande beslutade Nämnden i anslutning till 

hvad dessa anfört och föreslagit att 

dels förklara sig intet hafva att erinra mot det öfver Luleå stad skogar upprättade 

skogsindelningsförslaget 

dels hos Stadsfullmäktige göra framställning att den å det bevakningsområde, hvartill Luleå 

stads skogar hör, stationerade extra kronojägaren måtte till förhindrande af för täta ombyten af 

bevakare, på stadens bekostnad tilldelas för bostad om 2 rum och kök jämte vedbrand eller 

ock motsvarande hyresersättning af 400 kronor för år räknadt mot skyldighet att för 

drätselkammarens räkning på tid som af revirförvaltaren bestämmes utföra följande arbeten, 

hvilka staden har svårt att få tillfredsställande utförda på annat sätt, men som äro af likartad 

beskaffenhet med extra kronojägarens egentliga åligganden, nämligen 

tillsyn och fördelning af stadens vedförråd; 

tillsyn och ombesörjande af reparation af stängsel i rågångar och omkring stadens vretor och 

ängar; 

biträde vid utarrendering af vretor och ängar samt indrifning af arrendeafgifter; 

tillsyn öfver inom stadens planlagda område befintliga skogspartier och parker (med undantag 

för Stadsparken), och ombesörjande af behöflig uppsnyggning och rengöring uti dessa; 

biträde vid undervisning i skogsvård i folkskolan samt 

tillsyn öfver stadens fiskevatten. 

 

§ 7. 

Från Stadskamreraren inkommen anmälan, att den elektriska strömmen till ett af 

hotellinnehafvaren disponerat rum, benämndt Nr 17, går genom fästvåningens mätare, lades 

till handlingarne. 

 

§ 8. 

Stadskamreraren, hvilken vid sammanträde den 8 nästlidne februari erhållit Nämndens 

uppdrag att inkomma med förslag till ordnande af tillsynen och inkasseringen af afgifter för 

Karantänstallet, hade uti ingifven skrifvelse föreslagit, att garfvaren R.Rutberg, hvilken den 

12 juli 1911 erhållit drätselkammarens uppdrag att mot ett arfvode af 50 kronor pr år utöfva 

tillsynen öfver karantänsplatsen och därtill hörande stall och kajområde, fortfarande skulle 

bibehållas vid detta uppdrag samt att, hvad inkasseringen af afgifterna angår, denna måtte 

uppdragas till hamnkontoret, som under hand förklarat sig villigt att mot 

redovisningsskyldighet verkställa densamma för drätselkammarens räkning. 

Nämnden beslöt att godkänna detta Stadskamrerarens förslag. 

 

§ 9. 

I enlighet med hvad Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse hemställt, beslutade Nämnden 

att karantänstallet icke får användas annat än för rent karantänsändamål, hvarför kreatur icke 

få i stallet kvarstå efter karantänstidens utgång samt 

att en karantänsafgift må uttagas efter följande taxa 

för hästar och nötkreatur 40 öre pr st. 

för kreatur, andra slag 20 öre pr st. 

hvarjämte det skulle åligga en hvar, som för karantänsändamål använder stallet att göra rent 

efter sig. 

 



§ 10. 

Föredrogos inventeringsmännens rapporter; och beslutade Nämnden 

att uppdraga till herrar Bennet och Stanzén att fullfölja till dem lämnat uppdrag att inventera 

elektricitetsverkets förråd, sedan numera verkets bokslut för år 1911 verkställts samt 

att öfversända af herrar Harzell och Danielsson afgifven rapport till den af Nämnden tillsatta 

förrådskomitén. 

 

§ 11. 

Beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige föreslå att till Norrbottens läns museum måtte 

såsom gåfva öfverlämnas stadens gamla rådhusklocka och märkesyxa såsom icke längre 

användbara för något ändamål. 

 

§ 12. 

Bordlades A.Thörns och J.L.Öqvist ingifna framställningar att få köpa tomter å staden 

tillhörigt område å Svartön. 

 

§ 13. 

I till Stadsfullmäktige ställd till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade Nils E.Larsson 

anhållit om tillstånd att få i enlighet med skrifvelsen närlagd skiss och tomtkarta uppföra ett 

mindre boningshus å Larsson tillhörig del af vretan Nr 246 å Mjölkudden. 

Nämnden beslutade att öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige med uttalande att 

Nämnden intet hade att erinra mot bifall till framställningen. 

 

§ 14. 

Till Stadsingenjören remitterades följande framställningar 

1o) G.Norrbys framställning om ordnande af planen framför seminariebyggnaden för 

yttrande; 

2o) K.Anderbergs m.fl. framställning om viss reglering af Hermelins-, Lulsunds-, Back-, och 

Parkgatorna, för yttrande samt 

3o) O.Johanssons och A.V.Erikssons framställning om indragning af vatten- och 

kloakledningar i fastigheten Nr 431, för yttrande och kostnadsberäkning. 

 

§ 15. 

Vid förnyad föredragning af Stadsbyggmästarens förslag till förändring af f.d. 

Gästgifvaregården, beslutade Nämnden att innan förändringsförslaget tages under vidare 

ompröfning, anbud å försäljning af fastigheten skulle af Stadsbyggmästaren infordras till den 

25 innevarande maj månad. 

 

§ 16. 

Med anledning af från A.Schalin  inkommen framställning beslutade Nämnden lämna Schalin 

tillstånd att nedhugga 4 st tallar i Elfgatan mot villkor att han upplägger de afverkade träden 

på platsen och iordningställer densamma efter afverkningen. 

 

§ 17. 

Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige för yttrande öfverlämnat en från 

Folkskolestyrelsen inkommen framställning att få utöfver i staten för underhåll af byggnader 

och inventarier afsatt belopp använda en summa af 2500 kronor af tillgängliga medel för 

reparation af skolhuset å Mjölkudden m.m. 

Sedan Stadsbyggmästaren vitsordat behofvet af föreslagna reparationsarbeten samt antecknadt 

blifvit, att Folkskolestyrelsen till Drätselkontoret inlevererat Kronor 6902,03 såsom 



behållning från nästlidet år i stället för i staten beräknadt belopp 3000 kronor, beslutade 

Nämnden att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till framställningen. 

 

§ 18. 

Hos Drätselkammaren hade Idrottsföreningen ’Kamraterna’ anhållit om tillstånd att få 

disponera den öppna planen å Gültzauudden för en folkfäst den 25-27 innevarande maj 

månad. 

Nämnden beslutade att lämna bifall till framställningen mot villkor att området icke inhägnas 

eller för tillträdet dit uppbäres afgifter samt att å drätselkontoret deponeras 50 kronor, som 

återbetalas, sedan platsen på af Stadsingenjören godkändt sätt återställts i rengjordt skick efter 

fästen. 

 

§ 19. 

Sedan Stadsfullmäktige enligt nu föredraget protokoll af den 28 nästlidne mars beslutat att i 

enlighet med af Öfverstyrelsen för Rikets allmänna läroverk och Öfverintendentsämbetet 

gillade och fastställda ritningar verkställa vissa reparations- och ändringsarbeten å gamla 

läroverksbyggnaden i kvarteret Lärkan och därvid uppdragit åt drätselkammaren att 

föranstalta om arbetets utförande, beslutade Nämnden att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag 

att i enlighet med utarbetad arbetsbeskrifning till den 25 innevarande maj månad infordra 

anbud å ifrågavarande reparationsarbeten. 

 

§ 20. 

Brandchefen U.Ullman hade uti till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjort framställning om 

resebidrag af 125 kronor för bevistande af brandchefsmötet i Stockholm den 8 och 9 juli 

innevarande år. 

Nämnden beslöt att öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om 

bifall till densamma. 

 

§ 21. 

Beviljades brandkarlen G.Wikström afsked från sin befattning vid brandkåren f.o.m. den 30 

april 1912. 

 

§ 22. 

Med anledning af från Stadsbyggmästaren mundtligen framställd förfrågan beslutade 

Nämnden att golfven i Epidemisjukhusets tre badrum skulle beläggas med asfalt och ej, 

såsom alternativt ifrågasatts, med ceresit. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

den 13 maj 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 9 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, 

Hellsten, Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Larsson, Fröken Svensson, 

Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm och Edström äfvensom Stadskamreraren, 

hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Thorslund, Hellström, Nordström och 

Leijonflycht, af hvilka Herr Thorslund anmält sig på grund af sjukdom förhindrad att bevista 

sammanträdet samt de öfriga ej med kallelse anträffats. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Andersson och Hansson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 14 i denna 

månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 sistlidne april förda protokoll. 

 

§ 3. 

Från Konungens Befallningshafvande hade till Stadsfullmäktige inkommit ett af Löjtnanten 

C.Skarstedt upprättadt, den 23 januari 1912 dagtecknadt nytt förslag till väganläggning Luleå 

– Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, skiljande sig från det af Stadsfullmäktige 

genom beslut den 15 juni 1911 till utförande förordade alternativa förslag V dels därigenom 

att bron öfver Luleå bangård gjorts bredare och högre för att lämna plats för ännu ett spår vid 

bangårdens östra sida och för eventuelt införande af elektrisk drift på banan, dels därigenom 

att vägen å Svartön bakom berget omlagts för att förekomma vägens korsning med de 

beslutade nya järnvägsspåren därstädes. Kostnaden för den del af vägen, som faller inom 

stadens område, skulle enligt detta förslag utgöra 69,300 kronor, hvaraf två tredjedelar i 

statsbidrag och sannolikt 16,800 kronor i anslag för statens järnvägar, hvadan stadens eget 

bidrag skulle blifva detsamma som enligt alternativ V eller 6,300 kronor. 

Neder-Luleå sockens väghållningsskyldige hade å vägstämma den 25 januari 1912 åtagit sig 

att bygga den del af vägen, som faller inom socknen. 

På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige utan votering att emot 

sedvanligt statsbidrag och under villkor att statens järnvägar lämnar ett anslag af 16,800 

kronor bygga och för framtiden underhålla den del af ifrågavarande väg i enlighet med 

alternativ V b, som faller inom stadens område, hvarjämte bestämdes att för väganläggningen 

erforderliga medel skulle anskaffas genom lån. 

 

§ 4. 

Vid behandling af en utaf byggnadsfirman S.Johansson hos Stadsfullmäktige gjord anhållan 

om restitution på grund af Kungl. Kammarrättens utslag den 25 januari 1911 af de för år 1908 

af firman till Luleå stad erlagda kommunalutskylder, utgörande 143 kronor 85 öre, hade 

Drätselkammaren, som icke ansett utsikt förefinnas att genom besvär erhålla ändring i 

Kammarrättens utslag hemställt om bifall till firmans framställning. 

På Beredningsnämndens hemställan, biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag. 

 

§ 5. 

Då tvekan uppstått, huruvida införandet i drätselkontorets reglemente § 2 mom. II af den 

bestämmelsen, att ’alla hamnens inkomster upptagas och bokföras af hamnkontoret, som 

emellertid vare skyldigt att för hvarje dag inleverera influtna medel till drätselkontoret’ skulle 



innebära, att uppbörden af hamnafgifterna för varor, hvilka hittills inkasserats af 

ångbåtskommissionärerna, hädanefter bör verkställas direkt å hamnkontoret eller om 

Hamndirektionen är oförhindrad att fortfarande låta inkasseringen omhänderhafvas af 

ångbåtskommisionärerna, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige begärt förtydligande af 

förutnämnda bestämmelser. 

Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville förklara gällande 

bestämmelser icke lägga hinder i vägen för Hamndirektionen att, därest så ansåges lämpligt, 

låta fortfarande som hittills genom ångbåtskommissionärerna indrifva hamnafgifterna. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Hamndirektionen att 

såsom hittills skett och intill dess Stadsfullmäktige annorlunda bestämt låta genom 

ångbåtskommissionärerna inkassera hamnafgifterna för varor. 

 

§ 6. 

På förslag af Beredningsnämnden utsågo Stadsfullmäktige till examensvittnen vid 

realskoleexamen under innevarande år Fröken Elina Benckert, Bankdirektören S.Forsgren, 

Trafikdirektören A.Svensson, Rektor G.Norrby och Telegrafkommissarien D.Rundblad. 

 

§ 7. 

Den kommitté, som vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 sistlidne januari tillsatts för 

verkställande af utredning rörande den af Herr Carlgren hos Stadsfullmäktige väckta motion 

om åtgärders vidtagande för inskränkning och humanisering af detaljförsäljningen af 

spritdrycker, hade nu inkommit med 2:ne olika förslag till en del restriktioner i handeln med 

dylika drycker. I det senare af dessa förslag, dateradt den 3 dennes och afgifvet sedan 

Källarmästaren C.J.Dahné och Luleå Utskänkningsbolag till kommittén inkommit med svar å 

till dem ställda förfrågningar, om och i hvilken utsträckning de voro villiga att biträda 

kommitterades förslag, hade kommittén föreslagit: 

1:o) att Stadsfullmäktige måtte besluta att hos Konungens Befallningshafvande göra 

framställning om fastställande från och med den 1 januari 1913 af följande tider för 

öppenhållande af försäljningslokalerna för spritituösa drycker i Luleå: 

a) Utminuteringslokalen hålles öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar från kl. 10 

f.m. till kl. 5 e.m. samt fredagar, lördagar och dagar före helgdagar från kl. 10 f.m. till kl. 1 

e.m.; 

b) Utskänkningslokalen hålles öppen alla dagar från kl. 9 f.m. till kl. 11 e.m. Under sönd- och 

helgdagar må likväl ej annan utskänkning äga rum än servering af öl vid måltider till spisande 

gäster; 

2:o) att Stadsfullmäktige måtte hos Luleå Utskänkningsbolag göra framställning därom, att 

bolaget ville vid förestående utarrendering af utskänkningsrättigheten tillförbinda rättighetens 

utöfvare att i fråga om utskänkningen i stadshusets källarvåning dels iakttaga de restriktioner 

beträffande högsta tillåtna kvantitet berusande drycker till hvar gäst, som kommittén 

föreslagit, dels iakttaga en väsentligt tidigare stängningstid, särskildt lördagar och dagar före 

helgdagar, än den som för närvarande tillämpas och helst de utaf kommittén härutinnan 

föreslagna tiderna; 

3:o) att då beträffande utminuteringsrörelsen Utskänkningsbolaget bestämdt motsatt sig de 

utaf kommittén föreslagna bestämmelserna samt frågan om dessa bestämmelsers tillämpning 

under nu löpande försäljningsperiod sålunda måste anses förfallen, Stadsfullmäktige måtte, 

med godkännande af den utaf kommittén föreslagna princip om tillståndsbevis af särskild utaf 

Stadsfullmäktige tillsatt nämnd för inköp af spritdrycker å utminuteringslokalen, besluta att 

vid pröfning af inkommande anbud å öfvertagande af brännvinsförsäljningen inom staden för 

kommande försäljningsperiod icke till antagande förorda annat anbud än sådant, som är 



förenadt med åtagande från vederbörande anbudsgifvares sida att iakttaga de restriktioner i 

sättet för utminuteringsrörelsens bedrifvande Stadsfullmäktige ansett böra vidtagas; 

4:o) att uppdraga åt kommittén att med ledning af det utaf kommittén förut aflämnade förslag 

med de ändringar däri, Stadsfullmäktige kunna finna nödiga, utarbeta detaljeradt förslag till 

regler för utminuteringsrörelsens bedrifvande; 

5:o) att hos Stadsfullmäktige i Piteå och Haparanda göra framställning därom, att 

Stadsfullmäktige i dessa städer ville vidtaga de åtgärder, som kunna på dem ankomma för 

genomförande i nämnda städer af enahanda restriktioner i utminuteringsrörelsen, som dem 

Stadsfullmäktige funnit böra tillämpas i Luleå. 

Vid föredragning af detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att då de i Herr 

Carlgrens motion omförmälda, under senaste åren i en del städer vidtagna åtgärder för 

inskränkning och humanisering af detaljförsäljning af brännvin ännu befunne sig på försökets 

stadium och icke blifvit på något håll tillräckligt pröfvade, då vidare genom en af Kungl. 

Maj:t tillsatt kommitté f.n. påginge utredning rörande nykterhetsfrågan i hela dess vidd och 

det syntes lämpligast att afvakta resultatet af denna kommittés arbete, då genomförande i en 

enskild stad under nuvarande förhållanden af mera vidtgående restriktioner i 

brännvinsförsäljningen helt säkert skulle leda till väsentligt minskade inkomster för denna 

stad af brännvinsmedlen, utan att den allmänna nykterheten i någon afsevärd mån 

befordrades, Stadsfullmäktige ville besluta, att Herr Carlgrens motion och kommitterades 

förslag icke för närvarande skulle till någon åtgärd föranleda. 

Herr Thurfjell hade anhållit att få till protokollet antecknadt, att han röstat för bifall till 

kommitterades här ofvan angifna förslag. 

Vid detta ärendes behandling i Stadsfullmäktige yrkade Herr Carlgren, att Stadsfullmäktige 

ville fatta följande beslut, nämligen: 

dels rörande utminuteringen att hos Luleå Utskänkningsbolag göra framställning, att 

densamma från och med den 1:sta instundande juli må hållas öppen endast måndagar, 

tisdagar, onsdagar och torsdagar från kl. 10 f.m. till kl. 5 e.m. samt fredagar, lördagar och 

dagar före helgdag från kl. 10 f.m. till kl. 2 e.m., äfvensom att vissa personer icke må äga 

därvid inköpa spritdrycker, nämligen sådana, som vid upprepade tillfällen blifvit lagförda och 

straffade för fylleri, försumlige familjeförsörjare, begifna på dryckenskap, personer som äro i 

åtnjutande af understöd från fattigvården och personer, som i försäljningslokalen icke iakttaga 

ett ordentligt uppförande, personer, som tillhandagå vanedrinkare med langning eller salning, 

och personer, som, ehuru ej berusade, dock synbarligen äro hvad man kallar ’rörda’ af sprit; 

äfvensom att rusdrycker ej må utlämnas till personer, som kunna antagas ej ha fyllt 18 år; 

dels rörande utskänkningen å den s.k. Skeppsbrokällaren att hos nuvarande källarmästaren 

hemställa, att utskänkningen endast må hållas öppen söckendagar från kl. 9 f.m. till 10 e.m. 

och söndagar från kl. 2 till kl. 4,30 samt från kl. 6,30 till kl. 9 e.m., samt att spritdrycker ej må 

serveras i större mängder än 2 supar och 1 half öl åt gäst, som förtär mat för minst 15 öre, 

samt att en blifvande källarmästare skall genom kontrakt tillförbindas att iakttaga samma 

bestämmelser. 

Herr Hansson föreslog det tillägg till kommitténs förslag, att Stadsfullmäktige ville besluta att 

ingå till Luleå Utskänkningsbolag med begäran att bolaget måtte snarast möjligt börja 

tillämpa systemet med tillståndsbevis. 

Vid företagen omröstning om de olika förslagen förklarade Herr Ordföranden Herr Carlgrens 

förslag antaget och sedan efter begärd votering kommitténs förslag antagits till motförslag 

segrade vid hufvudvoteringen Herr Carlgrens förslag med 14 röster mot 12, hvadan 

Stadsfullmäktige beslutit i enlighet med Herr Carlgrens förslag. 

 

 

 



§ 8. 

Efter föredragning af en från Lotslöjtnanten J.A.Thorslund inkommen afsägelse af uppdraget 

att vara ledamot af Stadsfullmäktige beslöto Stadsfullmäktige att godkänna densamma. 

 

§ 9. 

Med anledning däraf att fråga uppstått om förflyttning af lotskaptensexpeditionen från Luleå 

till Umeå väckte Herr Burman motion därom, att Stadsfullmäktige måtte i underdånig 

skrifvelse till Kungl. Maj:t hemställa, att lotskaptensexpeditionen fortfarande måtte vara 

förlagd till Luleå. 

På förslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Hamndirektionen 

att aflåta en framställning i ärendet till Kungl. Kommerskollegium eller eventuellt till Kungl. 

Maj.t, med framhållande af de skäl, som tala för lotskaptensexpeditionens bibehållande i 

Luleå, och med begäran om afslag å den af lotskaptenen gjorda framställningen. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 10. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Folkskolestyrelsens anmälan om inrättandet af en ny extra ordinarie lärarinnetjänst; 

2:o) Sällskapet W 6 framställning om tillstånd till utskänkning af brännvin; 

3:o) Folkskolestyrelsens anmälan rörande aflöning till småskolelärarinnan Ellen Wingård. 

 

§ 11. 

Till Drätselkammaren remitterades en begäran af Adrian Bergström om afkortning af 

utskylder. 

 

§ 12. 

En skrifvelse från Lotskapten E.Bohm rörande ett lotsverket tillhörigt förrådsskjul 

remitterades till Hamndirektionen. 

 

§ 13. 

Till Drätselkammaren och Hälsovårdsnämnden remitterades Luleå Fastighetsägareförenings 

framställning om inrättande af en ny afstjälpningsplats för sopor. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Georg Andersson, 

John Hansson.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 10 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Lindqvist, Gullberg och Isaksson, fröknarna 

Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Sedan styrelsen nödgats jämlikt stadgandet i § 1 af gällande fattigvårdsförordning 

omhändertaga gossebarnet Olof Manne Gösta Lundström, hvilken ägde hemortsrätt i 

Stockholm, hade häradsskrifvare och fru Rignell erbjudit sig att taga gossen såsom fosterbarn 

emot en årlig ersättning af 100 kronor. 

Vid behandling häraf beslöt styrelsen antaga det gjorda erbjudandet. 

 

§ 2. 

Anmälde tillsyningsmannen, att änkan Maria Johansson – Smålander vid sin flyttning från 

fattiggården medtagit sin moder, änkan Bäck. 

Styrelsen beslöt, att hon skulle tillsvidare få vistas hos dottern dock med villkor, att hon ej 

ginge omkring och bettlade, i hvilket fall hon omedelbart skulle ånyo intagas å fattiggården. 

 

§ 3. 

J.O.Wennberg hade anhållit att få lämna fattiggården för att i hemmet försörja familjen genom 

skoarbete. 

Med hänsyn därtill, att arbetet med skolagning vid fattigvården vore otillräckligt för täckande 

af de med familjens underhåll förenade kostnaderna, som vore synnerligen dryga, beslöt 

styrelsen villfara hans begäran. 

 

§ 4. 

Bifölls J.O.Englunds begäran om 3 par skor till Karl, Signe och Valfrid. 

 

§ 5. 

Framställning hade gjorts af J.O.Englund om tyg till kläder åt Signe, Gottfrid och Valfrid; 

af Leo Öqvist om tyg till klädning åt Karin; 

af Josefina Dahl om klädningstyg till Ingeborg; 

af Arvid Stenberg om klädningstyg till Magda; 

af Erik Sundström om klädningstyg till Hildur; 

af Alfred Melin om klädningstyg till Edit; 

af P.A.Håkansson om kvinnlig hjälp åt hustrun vid tynge arbeten såsom tvätt och skurning 

äfvensom lagning af kläder; samt 

af Karl Erik Nilssons hustru om kläder till äldste sonen. 

Samtliga dessa framställningar remitterades för utredning till fru Sundström och fröken 

Sundberg, hvilka skulle äga att, där så funnes af behofvet påkalladt, å styrelsens vägnar 

bevilja det begärda. 

 

§ 6. 

Beviljades Karl Erik Nilssons hustru en matanvisning å 5 kronor. 

 

§ 7. 

Beviljades Isak Löfdahl en half famn ved. 

  



§ 8. 

En förnyad framställning från J.Sehlstedt om kostymtyg till Göran, Folke och Klas samt skor 

till Klas och Linda remitterades till beredningsutskottet, som ägde att efter utredning beslut i 

ärendet. 

 

§ 9. 

Beslöt styrelsen hos Nederluleå kommun utsöka kostnaden för Hulda Granboms förlossning 

äfvensom barnets begrafning med 14 kronor. 

 

§ 10. 

Handlingarna i fattigvårdsmål rörande J.S.Sundgren, J.J.Hellström och J.T.Pamp 

öfverlämnades till sekreteraren för förklarings afgifvande. 

 

§ 11. 

Arbetsförmedlingens rapport för april lades till handlingarna. 

 

§ 12. 

På förslag af herr Gullberg beslöt styrelsen från Hugo Ahrén i Göteborg inköpa 

50 stora matskålar, 

50 små d:o 

72 flata tallrikar 

60 djupa tallrikar samt 

100 par koppar, 

allt af granitporslin samt märkt med stadens vapen. 

 

§ 13. 

Beslöt styrelsen att i skrifvelse till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville godkänna 

styrelsens åtgärd att införa det s.k. vårdaresystemet om möjligt f.o.m. den 1 instundande juli 

äfvensom företaga val af vårdare i enlighet med styrelsens i skrifvelsen gjorda förslag. 

 

§ 14. 

Förslag till instruktion för fattigvårdare genomgicks punkt för punkt och godkändes. 

I sammanhang härmed beslöt styrelsen preliminärt antaga de paragrafer i förslaget till 

reglemente för fattigvården, hvilka röra distriktsföreståndare och vårdare. 

Ordföranden och herr Gullberg fingo i uppdrag att låta trycka instruktionen äfvensom för 

ändamålet ifråga erforderliga blanketter till personalböcker, kvitton m.m. 

 

§ 15. 

Bifölls Hilma Voltärs begäran om en kostym åt Bertil. 

 

§ 16. 

På förfrågan af herr Lindqvist beslöt styrelsen enhälligt göra det uttalandet, att styrelsen icke 

ansåge det strida mot dess reglemente, att en fattigvårdens leverantör vore ledamot i styrelsen. 

 

§ 17. 

Väckt fråga om Åke Westerlunds intagande å någon vanföreanstalt för att lära något yrke, 

hvarmed han kunde försörja sig, bordlades till ett kommande sammanträde. 

  



§ 18. 

Frågan, huruvida gårdsposten i fattiggården borde hållas stängd äfven om dagen, bordlades i 

afvaktan på utredning och förslag, som skulle afgifvas af beredningsutskottet. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 13 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 7 nästlidne maj. 

 

§ 2. 

På hemställan af Stadsingenjören beslutade Nämnden att för ångvälten inköpa en till staden af 

mekanikus J.P.Johansson hembjuden lubricator af metall till ett pris af 80 kronor, fastsatt å 

välten, därest lubricatorn efter af Stadsingenjören verkställd afsyning befinnes vara i fullgodt 

skick. 

 

§ 3. 

Tekniska nämnden hade på sätt protokollet af den 2 nästlidne april, § 11, utvisar, beslutat att 

till Porjus Kraftverksbyggnad uthyra stadens ånggatuvält under månaderna 1 juli – 30 

september innevarande år mot en hyressumma af 1200 kronor under förbehåll att vid vältens 

användning utöfver enkla arbetsskift om 10 timmar en extra ersättning i proportion till den 

ökade användningen skulle till staden utgå. 

Sedan Kraftverksbyggnaden i skrifvelse till Stadsingenjören nu meddelat, att den afstode från 

förhyrandet af välten, därest staden vidhölle förbehållet om extra ersättning vid 

öfvertidsarbete, beslutade nämnden på tillstyrkan af Stadsingenjören att ångvälten skulle till 

Kraftverksbyggnaden uthyras på angifna tid, 3 månader, till förut bestämdt pris af 1200 kr, 

hvilken hyra skulle utgå, oafsedt det timantal pr dygn, som Kraftverksbyggnaden hade 

ångvälten i användning. 

Med anledning af från Kraftverksbyggnaden vidare gjord framställning att i stadens 

skyldigheter skulle ingå att utan ersättning lämna välten upplastad å järnvägsvagn och vid 

återkomsten mottaga den å järnvägsvagn i Luleå, beslutade Nämnden att tillmötesgå denna 

begäran i sådan mån, att staden skulle på Kraftverksbyggnadens bekostnad verkställa 

transport af välten från och till stadens förråd och lastning på och lossning från järnvägsvagn i 

Luleå. 

 

§ 4. 

Sedan inkomna anbud å diverse förbrukningsartiklar i enlighet med Nämndens uppdrag vid 

sammanträde den 3 nästlidne april granskats af Herrar Gustafsson, Hartzell och 

Stadsbyggmästaren, beslutade Nämnden att antaga O.Ohlssons anbud å färger m.m. odeladt 

samt i öfrigt i upprättad tablå med rödt bläck understrukna anbud, med undantag för anbudet å 

trassel, som borde uppköpas balvis i händelse af behof. 

 

§ 5. 

Rektorn H.Wallin hade uti ingifven skrifvelse anhållit att Nämnden ville vid infordrande af 

anbud å leverans af Kol och Koks för stadens behof för nästkommande bränsleår medtaga 

högra allmänna läroverkets behof af koks, 2300 hl prima tvättade engelska kaminkoks. 

Nämnden beslöt att bifalla framställningen. 

 

§ 6. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Bankaktiebolaget Norra 

Sverige inkommen framställning af den 15 november 1911 om förlikning i 

donationsjordstvisten rörande s.k. Bryggeritomten eller fastigheten Nr 20 i kvarteret Ufven 

härstädes. 



Sedan behandlingen af detta ärende på sätt protokollet af den 6 nästlidne februari utvisar 

blifvit uppskjutet för att tillfälle skulle beredas Nämndens ledamöter att taga närmare 

kännedom om förlikningsförslaget, beslutade nu Tekniska nämnden vid förnyad föredragning 

af ärendet att hänskjuta detsamma till samfälld drätselkammare under uttalande att Nämnden 

ansåg det Stadsfullmäktige borde för tvistens nedläggande och uppgörelse i saken vidhålla 

sina vid sammanträdet den 19 mars 1908 föreslagna villkor. 

 

§ 7. 

Från Erik Pettersson inkommen framställning att få köpa område å Stadshertzön remitterades 

till Stadsingenjören för yttrande. 

 

§ 8. 

Tills Stadsbyggmästaren remitterades för utredning och yttrande 

1o) Fru M.Gråbergs framställning om förlängning af hyreskontrakt rör. Cigarrbutiken i 

Stadshuset; 

2o) Föreståndarens för karantänstallet F.Rosengrens framst. om utbyte af vid Karantänstallet 

befintligt spjälstaket mot ett plank. 

 

§ 9. 

Beslöt Nämnden att af Luleå Renhållningsbolag förhyra för stadshotellet behöfliga 9 st. 

klosettkärl till ett pris af 85 öre pr st. och år. 

 

§ 10. 

Magistraten hade till drätselkammaren öfverständt från Vägkommissionen inkommet 

frågeformulär rörande städernas gator och vägar; och beslutade Nämnden att öfverlämna 

handlingen till Stadsingenjören med uppdrag att efter verkställd utredning meddela 

Magistraten begärda uppgifter. 

 

§ 11. 

Idrottsföreningen ’Kamraterna’ hade genom sin ordförande under hand gjort framställning om 

sådan ändring i af Nämnden enligt protokoll den 7 nästlidne maj, § 18, fastställda villkor för 

upplåtelse af viss del af Gültzauudden den 25-27 innevarande maj, att föreningen skulle 

berättigas att upptaga afgift för tillträde till den upplåtna platsen. 

Nämnden ansåg framställningen ej böra föranleda åtgärd. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

den 5 juni 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 14 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein och Schönfeldt äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 11 nästlidne april, §§ 2-5 af protokollet för den 

29 i samma månad samt protokollet för den 2 innevarande maj. 

 

§ 2. 

Hälsade Ordföranden den nye hamnmästaren, sjökapten K.Falkland, välkommen. 

 

§ 3. 

Kammarskrifvaren N.Schönfeldt hade till Hamndirektionen öfverlämnat 2ne handlingar med 

anmärkningar, uppkomna vid af Schönfeldt enligt uppdrag verkställd granskning af å 

hamnkontoret under år 1911 förda journaler öfver debiteringar af hamn- och 

muddringsafgifter m.m. samt herrar Larsson & Linds under samma tid gjorda debiteringar af 

hamnafgifter för varor. 

Efter föredragning af en utaf Hamnmästaren afgifven förklaring öfver de mot Hamnkontorets 

räkenskap gjorda anmärkningarne, beslutade Hamndirektionen att med godkännande af 

Hamnmästarens förklaringar och åtgärder i ärendet lägga anmärkningsakten till handlingarne. 

Hamndirektionen beslöt vidare beträffande anmärkningarne mot firman Larson & Linds 

debiteringar, att firman skulle affordras skillnaden mellan för lågt och för högt debiterade 

belopp eller kronor 9:12. 

 

§ 4. 

Sedan från stadens tryckerier infordrats anbud å tryckning af biljetter till ångfärjan ’Trafik’, 

beslutade Hamndirektionen att antaga det af Luleå Boktryckeri AB afgifna anbud, hvari 

tryckeriaktiebolaget erbjöd sig att till ett pris af 150 kronor leverera 73,000 st biljetter. 

 

§ 5. 

Sedan t.f. hamnmästaren Thorslund i enlighet med vid direktionens sammanträde den 28 

november 1911 erhållet uppdrag inkommit med förslag till ordningsföreskrifter för trafiken å 

hamnspåren, beslutade Hamndirektionen att remittera förslaget till Trafikinspektören vid 13 

Trafikdistriktet och till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§ 6. 

En från Hamnmästaren ingifven framställning om inrättande af ytterligare den pissoir vid 

Södra hamnen remitterades till Stadsingenjören för yttrande och kostnadsberäkning. 

 

§ 7. 

Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att på entreprenad utbjuda 

reparation af tvenne hamnen tillhöriga träpråmar, för hvilkas iståndsättande i hamnens 

utgiftsstat för år 1912 afsatts Kronor 1550:-. 

 

§ 8. 

Sedan Hamnmästaren under påpekande att i hamnens utgiftstat för innevarande år afsatts 

kronor 800:- till anordnande af en moringsboj vid södra kajen hemställt om anskaffande af för 

arbetets utförande erforderligt virke m.m., beslöt Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i 

uppdrag att gå i författning om arbetets verkställande inom ramen af förutnämnda anslag. 



 

§ 9. 

Beslutade Hamndirektionen att inköpa en köksspis för bogserångaren ’Balder’ för 25 kronor, 

reparera vändskifvan å södra kajen för en beräknad kostnad af 110 kronor samt 

låta måla tullvaktrummet å södra kajen. 

 

§ 10. 

Föredrogs och godkändes t.f. hamnmästare Thorslunds kassarapport för april månad. 

 

§ 11. 

Sedan på sätt, protokollet för den 2 nästlidne maj utvisar, behandlingen af herrar Burman och 

Schönfeldts motion om upphäfvande af direktionens beslut den 26 nästlidne April rörande hr 

Thorslunds anställande å hamnkontoret såsom uppbördsman blifvit uppskjuten, föreslog nu 

vid ärendets förnyade behandling herr Burman med instämmande af herr Schönfeldt att hr 

Thorslund skulle entledigas med 3 månaders uppsägning. 

Hamndirektionen beslutade, sedan herrar Burström, Wadstein och Linder yrkat afslag å detta 

förslag, att afslå herr Burmans framställning. 

 

§ 12. 

Tullförvaltaren hade under hand gjort framställning, att ett varmbonadt rum måtte inredas i 

det närmast norra båthamnen belägna nederlagsmagasinet för att detta skulle kunna användas 

såsom packhus; och beslöt Hamndirektionen att uppdraga till Stadsbyggmästaren att efter 

samråd med tullförvaltaren inkomma med förslag till härför nödig förändring af ifrågavarande 

nederlagsmagasin. 

 

§ 13. 

Sedan det visat sig nödvändigt för hamnen att för å norra kajen pågående underhållsarbeten få 

disponera därvarande tullvaktrum, beslutade Hamndirektionen att förhyra det Rånlundska 

kontoret för ett erbjudet pris af 25 kronor pr månad för att ställas till tullkammarens 

disposition under den tid förutnämnda tullvaktrum begagnas af hamnen. 

 

§ 14. 

Uppdrogs till sekreteraren att söka utreda med hvad rätt det Rånlundska kontoret kvarstår å 

norra hamnplanen. 

 

§ 15. 

Beslutade Hamndirektionen att lämpligt tjänstetecken skulle på hamnens bekostnad anskaffas 

för Hamnmästaren att af denne bäras under tjänsteutöfning. 

 

§ 16. 

Då olika meningar rådde, huruvida i gällande hamntaxa införd bestämmelse att 

’hamnafgift erlägges för varor, som i hamnen lossar eller lastas samt därvid föras öfver 

hamninrättningen tillhörig kaj eller brygga’ 

skulle innebära att för gods, som ankommit med ångare och för hvilket då erlagts hamnafgift, 

dylik afgift skall erläggas, då det åter utskeppas eller med andra ord om från hamnen utgående 

varor, för hvilka uppenbarligen hamnafgifter vid införandet erlagts, skola beläggas med ny 

hamnafgift, då de åter utskeppas, så beslutade Hamndirektionen att rådföra sig med jur.kand 

A.Holm och e.o. Hofrättsnotarie K.Hamrin rörande den riktiga tolkningen af ifrågavarnde 

bestämmelse. 

 



§ 17. 

Meddelade Ordföranden, att Konsul A.J.Westerberg vid förhandling uppgifvit den kostnad, 

som föreslagen isbrytning till öppen sjö skulle draga, till 1800 kronor, hvartill Luleå hamn 

borde bidraga med 800 kronor. 

Hamndirektionen beslöt att erbjuda ett bidrag af hamnmedel af 500 kronor, därest Rederi 

Aktiebolaget Viktoria inom 36 timmar, räknadt fo.m. kl. 9 f.m. den 15 innevarande maj 

verkställer isbrytning i allmänna farleden från Luleå hamn till öppen sjö, så att fartyg erhölle 

obehindradt tillträde till hamnen samt mot villkor tillika att rederiaktiebolaget tillförbinder 

sig, att icke fordra isbrytareafgift af hit anländande fartyg. 

 

§ 18. 

Föredrogos och utanordnades diverse räkningar. 

 

§ 19. 

Beslutade Hamndirektionen att anmoda Stadsingenjören att utöfva Kontrollantskap öfver 

pågående reparation af s.k. packhuskajen vid norra hamnen. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

Justeradt d. 21/5 1912. 

Gust.Burström.” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 21 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Aurén, Stanzén och Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 14 nästlidne maj. 

 

§ 2. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till Hamndirektionen remitterat dels G.Wikströms m.fls 

framställning om anläggande af en båthamn på södra sidan af staden dels Konsistorienotarien 

Alb.Carlgrens motion om öfverförande af tolagsmedlen till drätselkammarens disposition dels 

äfven en från lotskaptenen E.Bohm inkommen skrifvelse rörande det i kvarteret Hägern för 

lotsverket uppföra förrådshuset; och beslutade Hamndirektionen att dessa ärenden skulle hvila 

till ett kommande sammanträde. 

 

§ 3. 

Sedan Stadsfullmäktige med anledning däraf att Lotsstyrelsen hos Kungl. Majts föreslagit 

förflyttning af Lotskaptensexpeditionen till Umeå uppdragit till Hamndirektionen att aflåta en 

skrifvelse i ärendet till vederbörande med framhållande af de skäl, som tala för expeditionens 

bibehållande i Luleå, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till sekreteraren att uppsätta 

och afgifva den äskade framställningen. 

 

§ 4. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 9 maj 1912 med uppdrag för 

Hamndirektionen att såsom hittills skett och intill dess Stadsfullmäktige annorlunda bestämt 

låta genom ångbåtskommissionärerna inkassera hamnafgifterna för varor, meddelade 

Ordföranden att han i enlighet med Direktionens beslut den 14 nästlidne maj rådfört sig med 

herrar Holm och Hamrin, därvid båda förklarat sig anse att äfven för gods, som ankommit 

med fartyg, hamnvaruafgift måste erläggas, då det åter utskeppas, för så vidt det icke 

särskildt, enligt gällande taxa, är därifrån befriadt. 

Med anledning häraf beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren 

dels att träffa öfverenskommelse om hamnvaruafgifternas inkassering med firman Larson & 

Lind samt konsul R.Asplund på sådana villkor, att de skulle inkassera hamnafgifter för varor, 

som ankomma eller afstå med fartyg, för hvilka de resp. äro Kommissionärer, mot en 

provision af 15% af inkasseringen, hvarvid dock den sammanlagda uppbördsprovisionen för 

hvar och en af dem skulle begränsas till 1300 kronor pr år, 

dels söka träffa öfverenskommelse med styrmännen på ångarne ’Kurir’, ’Skärgården’ och 

’Haparanda’ om inkasseringa genom dem af hamnafgifter för varor, som af dem direkt 

tecknas för transport med nyssnämnda ångare. 

Hamndirektionen beslutade vidare att erinra Larsson & Lind samt R.Asplund om deras 

skyldighet att debitera och upptaga hamnafgift för utgående varor, äfven om dessa förut 

inkommit med fartyg och då belagts med afgift, med iakttagande af de undantag härifrån, som 

gällande taxa föreskrifver. 

 

§ 5. 

L.Thorslund hade till dagens sammanträde inkommit med anhållan om afsked från sin 

befattning som räkenskapsförare å hamnkontoret fo.m. utgången af juli månad innevarande år; 

och beslöt Hamndirektionen att bevilja Thorslund det begärda afskedet f.o.m. den 1 augusti 

1912. 

 



§ 6. 

Beviljades L.Thorslund tjänstledighet med bibehållen aflöning under tiden 1/6 – 31/7 

innevarande år för egna angelägenheter. 

 

§ 7. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 25 nästlidne april 

angående val af Sjökapten K.Falkland till hamnmästare. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 25/5 1912. 

Gust.Burström.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 21 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Isakson och Nilsson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll för den 30 nästlidne april. 

 

§ 2. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 25 april 1912 uppdragit till drätselkammaren att själf 

eller genom den Kammaren i sitt ställe förordnade uppsätta och underskrifva af 

Landshöfdinge Ämbetet i Luleå infordrad förklaring i anledning af den besvär, Neder-Luleå 

och Gellivare kommuner hvar för ösig anfört öfver Norrbottens läns pröfningsnämnds beslut i 

fråga om dels Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags dels Bergverksaktiebolaget Frejas 

inkomsttaxering för år 1911. 

Med anledning häraf beslöt Nämnden att uppdraga till e.o. Hofrättsnotarien Alb.Bexell eller 

den han i sitt ställe förordnade att å Drätselkammarens vägnar uppsätta och underskrifva den 

infordrade förklaringen; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna Bexell såsom 

fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren för yttrande remitterat 

en af första provinsialläkaren F.Block väckt motion om fri vård, kost och medicin för 

patienter å stadens epidemisjukhus äfvensom att bostadsdesinfektioner, som af läkare 

föreskrifvas vid epidemiska sjukdomsfall inom staden, skulle verkställas på stadens 

bekostnad. 

Efter föredragning häraf och af ett utaf Hälsovårdsnämnden afgifvet yttrande  öfver motionen, 

hvaruti Nämnden tillstyrkte Herr Blocks framställning med det tillägg att det borde stå en 

hvar fritt att, därest han så önskade, erlägga betalning för sjukhusvård och desinfektion, så 

beslutade Ekonominämnden att uttala sin anslutning till hvad Hälsovårdsnämnden sålunda 

föreslagit med den inskränkning att sådan fri sjukhusvård och kostnadsfria desinfektioner 

skulle tillgodonjutas endast af i staden mantalsskrifna personer. 

 

§ 4. 

Vid föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 25 nästlidne april med bestämmelse om 

införande af de kommunala annonserna i båda ortstidningarne, därest de funnes villiga att 

införa annonserna mot en ersättning af 6 öre per millimeter med 25% rabatt, meddelade 

Stadskamreraren att han tillskrifvit Luleå Boktryckeri Aktiebolag och Tryckeri Aktiebolaget 

Norrskenet med förfrågan om den komunala annonseringen finge verkställas i deras resp 

tidningar mot nämnda pris och rabatt. 

Nämnden beslutade att tills svar ingått låta ärendet hvila. 

 

§ 5. 

Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige remitterat en af herr O.Åhrström väckt motion 

om anslag till anordnande af en skridskobana vid östra folkskolan. 

På förslag af hr Isakson beslöt Nämnden låta ärendet hvila i afvaktan på den af 

Stadsfullmäktige tillsatta s.k. Idrottskomiténs förslag till anordnande af allmän lek- och 

idrottsplats i staden. 

  



§ 6. 

En från adjunkten F.Ågren i Arvika inkommen begäran om rätt att genom månatliga 

inbetalningar af 40 kronor gälda 1910 års kommunalutskylder till Luleå stad hade 

Stadsfullmäktige öfverlämnat till drätselkammaren, som skulle äga att besluta i ärendet: 

Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att lämna sitt bifall till Ågrens framställning. 

 

§ 7. 

I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit beslutade Ekonominämnden 

att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å en af 

vagnkarl H.O.Grankvist gjord framställning om befrielse från erläggande af honom för år 

1910 påförda kommunalutskylder. 

 

§ 8. 

Till Stadsfogden remitterades för yttrande  

1o) C.O.N.Lindströms och J.E.Ströms framställningar om efterskänkande af 1911 års 

kommunalutskylder samt 

2o) Adrian Bergströms framställning om nedsättning af 1911 års Kommunalutskylder. 

 

§ 9. 

En från elektricitetsverkets föreståndare ingenjör R.Bergman inkommen reseräkning år Kr. 

169:40 remitterades till den af Stadsfullmäktige med anledning af beslutet om inköp af 

elektrisk energi från Sikfors tillsatta s.k. elektriska Komitén, för yttrande. 

 

§ 10. 

Godkändes en från F.Sandman inkommen räkning å Kronor 30:14 å planteringsarbete för 

brandstationen. 

 

§ 11. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 9 maj 1912 angående restitution af för år 1908 af 

byggnadsfirman S.Johansson till Luleå stad erlagda kommunalutskylder, Kronor 143:85; och 

skulle beloppet genom drätselkontorets försorg till firman utbetalas. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 25 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Linder, Wadstein, Nordberg och Hamnmästaren, hvarjämte 

Stadsingenjören öfvervar sammanträdet under behandlingen af här nedan vid § 1 antecknadt 

ärende. 

 

§ 1. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande remitterat en af G.Wikström m.fl. 

båtägare i staden gjord framställning att Stadsfullmäktige ville låta bygga en båthamn öster 

om hamnpiren vid södra hamnen, så anordnad, att timrade stenkistor nedlades på lämpligt 

afstånd från hvarandra med plankfyllning dem emellan till skydd för vågskvalpet i enlighet 

med en framställningen bilagd skiss, eller ock, därest den framskridna årstiden härför lade 

hinder i vägen, anordna en provisorisk båthamn genom att låta utankra de bommar eller 

bryggor, som förliden sommar användes vid hamnpirens reparation och förse dem med 

erforderliga anordningar för båtarnas fastsättande. 

Efter föredragning häraf antecknades till en början att af 101 för allmänheten disponibla 

båtplatser endast 67 st. voro upptagna, hvarför mer än en tredjedel af befintliga båtplatser 

stodo outhyrda. 

Enär det vidare, äfven om arbetskraft kunde erhållas, vore oekonomiskt att sommartid 

verkställa timring af de kistor, som enligt förslaget vore erforderliga för båthamnen och denna 

i allt fall icke skulle kunna blifva för användning färdrig förrän tidigast innevarande höst samt 

vidare genom uttalanden af Stadsingenjören och Hamnmästaren inhämtats att en provisorisk 

anordning af beskaffenhet, som alternativt föreslagits, icke skulle blifva tillräckligt stabil eller 

till någon verklig nytta samt dessutom de bryggor, som enligt detta förslag erfordras, för 

närvarande äro nödvändiga för nu pågående ombyggnad af s.k. packhuskajen, så beslutade 

Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å de gjorda framställningarna. 

Det skulle här slutligen antecknas att å den af Stadsfullmäktige den 14 september 1911 

fastställda ’plan öfver ordnande af kajförhållandena m.m. på såväl norra som södra sidan af 

Luleå stad’ och hvarå Kungl. Majts fastställelse f.n. sökes, området öster om hamnpiren 

afsetts för framtida utvidgningen af södra hamnens kajer, hvarför Hamndirektionen redan på 

grund häraf vore förhindrad att förorda anläggandet af någon båthamn öster om hamnpiren, 

men att Hamndirektionen ämnar gå i författning om utredning till ett annat år om lämplig 

förläggningsplats för en ny permanent båthamn. 

 

§ 2. 

Beslutade Hamndirektionen beträffande båtplatsernas uthyrande, att de, som hädanefter 

önskade plats för mototbåtar, skulle anvisas sådana i båthamnen vid Pontusudden. 

 

§ 3. 

Sedan anbud å utförande för Hamndirektionens räkning af reparation af tvenne träpråmar 

inkommit från 

N.P.Hermansson å 780 kronor 

A.F.Wikström å 870 kronor 

J.O.Englund å 285 kronor och 

Oskar Jönsson å 850 kronor, 

beslutade Hamndirektionen, som ansåg J.O.Englunds anbud för lågt för att ordentligt och 

tillfredsställande arbete skulle kunna erhållas, att antaga det af N.P.Hermansson afgifna 

anbudet å 780 kronor såsom varande det lägsta af de öfriga anbuden. 

Hamndirektionen beslutade vidare att godkänna upprättadt förslag till entreprenadkontrakt 

jämte arbetsbeskrifning. 



 

§ 4. 

På utaf Hamnmästaren uti ingifven skrifvelse gjord framställning beslutade Hamndirektionen 

att för en beräknad kostnad af 700 kronor låta reparera stenkistan till en å Gültzauudden 

befintlig tilläggsbrygga samt att ersätta trävirket öfver vattnet å de inre kistorna med den 2 

meter bred landgång i enlighet med en till framställningen fogad skiss. 

 

§ 5. 

Föredrogs en från ångbåtskommissionärerna Larson & Lind inkommen skrifvelse, hvari 

meddelas, att firman åtoge sig inkasseringen af hamnafgifter mot af Hamndirektionen vid 

sammanträde den 21 maj 1912 erbjudna villkor med den ändring att provisionen skulle utgå 

med 25% å 3000 kronor och därefter med 15% med ett maximiarfvode af 1300 kronor samt 

att firman endast mot särskild ersättning ville verkställa ’inkassering af hamnafgifter för 

utgående varor, som ej förut tillämpats i Luleå’. 

Med anledning häraf beslutade Hamndirektionen lämna Hamnmästaren i uppdrag att 

underhandla med Larsson och Lind om öfvertagande af inkasseringen på följande villkor 

15% inkasso å afgifterna för inkommande varor med maximiprovision af 1300 kronor samt 

Högst 20% å afgifterna för utgående varor. 

 

§ 6. 

Meddelade Hamnmästaren att styrmännen å ångarne ’Kurir’, ’Skärgården’ och ’Haparanda’ 

på tillfrågan förklarat sig icke vilja ombestyra den inkassering af hamnafgifter, som 

omnämnes i Hamndirektionens protokoll den 21 nästlidne maj § 4. 

 

§ 7. 

Aflämnade Hamnmästaren K.Falkland en för fru Anna Falkland utfärdad motbok med 

sparbanken i Hälsingborg, å hvilken motbok Kr. 5000:12 funnos insatta, såsom säkerhet för 

omhänderhafda medel; och beslutade Hamndirektionen att densamma skulle förvaras hos 

direktionens ordförande. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 13/6 -12 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 maj 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Gullberg, Rignell och Wester, fröknarna Björkman 

och Sundberg samt fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 29 april upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Vid justering af protokollet för den 10 maj, § 5, anmärktes, att styrelsen beviljat 

P.A.Håkansson kvinnlig hjälp samt att anställande af lämplig sådan uppdragits åt herr 

Sundberg, fru Sundström och fröken Björkman. 

 

§ 3. 

Vid justering af protokollet för den 10 maj yrkade herr Rignell, att § 14 skulle justeras genom 

följande tillägg: ’Styrelsen beslöt bordlägga frågan om antagande af reglementet i dess helhet 

att behandlas och ingifvas till stadsfullmäktige i samband med det förslag till inrättande af 

kommunal arbetsanstalt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med herr Carlgrens förslag, som af 

särskildt utsedde komiterade kunde komma att till styrelsen ingifvas.’ 

Detta yrkande afslogs med 4 röster mot 4 genom ordförandens utslagsröst. 

 

§ 4. 

Följande framställningar biföllos, nämligen 

af Gustaf Häggström om ett par skor; 

af Hilda Johannesson om ett par skor till Jenny; 

af Lina Haller om ett par skor till Gunhild; 

af Kristina Westerlund om ett par skor till Wincent; 

af N.P.Lindgrens hustru om ett par sommarskor; samt 

af Selma Pipping om tyg till en kostym. 

 

§ 5. 

Följande framställningar afslogos, nämligen 

af J.O.Wennbergs hustru om en kostym till Edvin; 

af E.A.Palmén om ett par skor; samt 

af Emma Lindahl om en kostym till Waldemar. 

 

§ 6. 

Beslöt Styrelsen antaga ett erbjudande af Trehörningsjö fattigvårdsstyrelse att utackordera 

Bertil Hörnqvist för 80 á 90 kronor per år. 

 

§ 7. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Anders Melin den 11 maj aflidit å fattiggården. 

 

§ 8. 

Anmälde tillsyningsmannen, att sjömannen Jens Laursen från Laasby socken, Aarhus amt i 

Danmark måst på grund af sjukdom den 16 maj intagas å fattiggården, hvarifrån han 

utskrifvits den 28 maj. 

  



§ 9. 

Med anledning af en skrifvelse från Norrköpings fattigvårdsstyrelse, att Sigrid Pettersson på 

grund af sjukdom vore oförmögen att försörja sig samt att styrelsen nödgats för en 

sammanlagd summa af kr. 11:50 per vecka underhålla henne och hennes barn, beslöt 

Styrelsen meddela, att styrelsen icke hade något att invända mot, att ett så stort understöd 

lämnades under juni månad, men att styrelsen, därest sjukdomen därefter fortfore, önskade 

blifva underrättad härom i och för besluts fattande om de åtgärder, som styrelsen kunde finna 

af behofvet påkallade. 

 

§ 10. 

Johannes Lindqvist hade begärt ett par skor till Hanna samt en bluskostym till Karl. 

Skorna afslogos, hvaremot diakonissan skulle gifva Karl en bluskostym, som hon hade i sin 

ägo, därest den passade; i annat fall skulle hon få anskaffa en ny på Styrelsens bekostnad. 

 

§ 11. 

Styrelsen beslöt godkänna beredningsutskottets åtgärd att låta hålla gårdsporten å fattiggården 

stängd samt uppdrog åt utskottet att uppgöra förslag till närmare bestämmelser för bevakning 

af porten. 

 

§ 12. 

Johan Bodin hade begärt fri medicin för sin sjuka hustru samt bidrag till aflönande af en 

tillfällig tjänsteflicka. 

Styrelsen beslöt bevilja fri medicin samt 5 kronor i månaden såsom bidrag till hjälpflickans 

aflönande. 

 

§ 13. 

På därom gjord framställning beviljades Karin Hallman en förhöjning för juni i det till henne 

utgående understöd från 15 till 20 kronor och beslöt Styrelsen härom underrätta Säbrå 

kommun, där Hallman ägde hemortsrätt. 

 

§ 14. 

En ansökan från Änkan Augusta Wennberg om bidrag till hyra och ved kunde icke till någon 

styrelsens åtgärd föranleda, enär Wennberg bodde inom och tillhörde annat 

fattigvårdssamhälle. 

 

§ 15. 

Amanda Jansson hade begärt skor till Erik och Gunhild och beslöt Styrelsen bevilja ett par 

efter utredning af tillsyningsmannen. 

 

§ 16. 

Beslöt Styrelsen bevilja Karl Erik Nilssons hustru anvisning å mat och mjölk för tillhopa 8 

kronor, hvaremot hennes framställning om hyreshjälp afslogs. 

 

§ 17. 

Beslöt Styrelsen afslå Magdalena Lindqvists anhållan om ett par skor, enär hon fortfarande 

åtnjöte lika högt understöd som under vintern. 

  



§ 18. 

Maria Fredrika Nyström beviljades ett understöd af 5 kronor per månad att utgå i form af 

anvisning. 

 

§ 19. 

Hustru Maria Husbergs ansökan om understöd på grund af mannens, C.J.Husberg, 

försumlighet att sörja för henne och de minderåriga barnen bordlades till ett kommande 

sammanträde och uppdrogs åt herr Rignell och sekreteraren att utreda, huruvida och på hvad 

sätt styrelsen, därest understöd beviljades, skulle kunna uttaga detsamma hos mannen 

Husberg. 

 

§ 20. 

Beslöts att hos Jukkasjärvi sockens fattigvårdsstyrelse utsöka 5 kronor, som Luleå 

fattigvårdsstyrelse nödgats lämna i understöd åt hustru Alma Maria Nilsson. 

 

§ 21. 

Ett meddelande från Piteå hospital, att plats ej funnes för F.O.Wikmans sinnessjuka hustru 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 22. 

Sedan bevis numera inkommit, att målaren N.J.Larsson fått del af Styrelsens protokoll för den 

28 sistlidne februari, § 11, hvarigenom han ålagts att inom 14 dagar efter delfåendet antingen 

betala kostnaden för sin hustrus vård och underhåll eller ock inställa sig å härvarande 

fattiggård för utförande af arbete till skuldens gäldande, men Larsson icke efterkommit denna 

styrelsens anmodan, beslöt nu styrelsen delgifva honom en allvarlig varning samt erinra 

honom om påföljaden af uraktlåtenhet att efterkomma styrelsens föreläggande. 

 

§ 23. 

Föredrogs utdrag af barnavårdsnämndens protokoll rörande Kristina Rönnqvist, hvilken af 

styrelsen anmälts såsom misstänkt att öfva misshandel mot sitt minderåriga barn, och ansåg 

sig styrelsen på grund af upplysningar som sedan lämnats rörande Rönnqvists förhållande i 

förevarande fall, kunna låta med saken för närvarande bero. 

 

§ 24. 

Landshöfdinge-Ämbetets i Norrbottens län utslag den 26 april 1912 i fattigvårdsmål rörande 

J.B.Hörnqvists barn föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 25. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande N.J.Öqvists barn. 

 

§ 26. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Enok Svanström. 

 

§ 27. 

Diakonissans rapport öfver maj månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§ 28. 

Afslogs Lovisa Lindfors begäran om ett hyresbidrag å 5 kronor. 

 

§ 29. 



Genomgicks och godkändes månadslistan, slutande på ett belopp af kronor 1699:99, däri 

inberäknade anvisningar å mat, mjölk m.m. 

Den beslutade utdelningen af ved uppgick till ¾ famn. 

 

§ 30. 

Beslöts bevilja F.L.Berglund halfsulning af ett par skor. 

 

§ 31. 

Anna Schmidts begäran om 2 par skor afslogs. 

 

§ 32. 

Beslöt Styrelsen söka inträde för Åke Westerlund å hemmet för vanföra i Hälsingborg. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 33. 

Föredrogs och godkändes listan öfver extra bidrag under maj månad. 

 

§ 34. 

På förekommen anledning beslöt Styrelsen, att rekvisition af klädesvaror för fattiggårdens 

behof skulle ske, efter det vaktmästaren i hvad det afsåge manskläder och husmodern i hvad 

det afsåge fruntimmerskläder, därom gjort anmälan till tillsyningsmannen som hade att 

anmäla förhållandet till styrelsen eller i obetydligare fall själf gå i författning om nödiga 

persedlars anskaffande och skulle vederbörande härom underrättas genom protokollsutdrag. 

 

§ 35. 

På förslag af herr Gullberg beslöts uppdraga åt Beredningsutskottet att med ledning af 

gällande regl. Utarbeta de närmare bestämmelser om arbetsfördelningen å härvarande 

fattiggård mellan vaktmästaren och husmodern som kunde vara erforderliga. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

J.Sundberg 

Alf.Gullberg 

M.Sundström” 



Protokoll juni 1912 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 3 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Hellström, 

Thurfjell, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Andersson, Fröken 

Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Larsson, Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström 

och Leijonflycht, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Wahlgren, Nordström, 

Westerberg, Wallin och Burman samt Fröken Svensson. Af dessa hade Herr Nordström ej 

med kallelse anträffats, Herrar Wahlgren och Wallin samt Fröken Svensson anmält sig 

förhindrade att bevista sammanträdet, hvarjämte Herrar Westerberg och Burman voro 

frånvarande utan anmäldt laga förfall. 

§ 1. 

Beslöto Stadsfullmäktige att låta justera dagens protokoll fredagen den 7 i denna månad 

klockan 5 e.m. samt att till justeringsmän jämte Ordföranden utse Herrar Palm och Edström. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 9 sistlidne maj förda protokoll. 

 

§ 3. 

Från Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige inkommit yttrande och förslag rörande 

fördelning af de i årets stat till anslag för särskilda sociala ändamål afsatta 1,200 kronor af 

brännvinsmedlen; och hade Drätselkammaren därvid, under erinran att Stadsfullmäktige af 

nämnda anslag genom beslut den 25 sistlidne januari beviljat 350 kronor till Folkbibliotekets 

läsrumsverksamhet, hemställt att anslag nu måtte beviljas följande föreningar och institutioner 

med nedan angifna belopp: 

Luleå arbetsstuga    400:- 

Slumstationen i Luleå    100:- 

Luleå kretsloget af I.O.G.T.   200:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa och nykterhetsvännernas  allmänna 

  sjuk- och begrafningskassa i Luleå, tillhopa  116:- 

Framtidsförbundets sjukkassa i Luleå   50:- 

Framtidsförbundets sjukkassa i Bergviken  30:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa i Bergviken   30:- 

    tillhopa Kr.  926:- 

Därjämte hade Drätselkammaren som villkor för anslags åtnjutande föreslagit, att redogörelse 

skulle lämnas öfver användningen af de beviljade anslagen och beträffande anslaget till Luleå 

kretsloge af Goodtemplarorden dessutom, att medlen endast skulle få användas till 

missionsverksamhet inom Luleå stad. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla detta 

Drätselkammarens förslag samt bestämde, att beviljade beloppen skulle utgå af för ändamålet 

afsatta och i öfrigt tillgängliga medel. 

§ 4. 

Sedan Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige anmält, att Styrelsen beslutit att för 

innevarande termin utbetala hela aflöningen till småskolelärarinnan Ellen Wingård med 

afdrag af kr. 14:06 för läsmånad i enlighet med hvad som är stadgadt för tjänstledighet på 

grund af sjukdom, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att godkänna 

denna åtgärd. 

 



§ 5. 

Sedan Folkskolestyrelsen, som med hänsyn till det stora antalet barn i folkskolans första och 

andra klasser funnit nödigt att för nästa läsår dels bibehålla uppdelningen af första klassen i 

fem afdelningar, dels upprätta en femte parallellafdelning äfven i andra klassen, beslutit att 

inrätta en ny extra ordinarie lärarinnetjänst vid stadens folkskola från och med nästa läsårs 

början samt hos Stadsfullmäktige anhållit om godkännande af denna åtgärd, beslöto 

Stadsfullmäktige, på Beredningsnämndens hemställan, att på så sätt bifalla denna 

framställning, att Folkskolestyrelsen bemyndigades att för nästa läsår anställa en extra 

ordinarie folkskolelärarinna. 

§ 6. 

Genom Magistraten hade för yttrandes afgifvande till Stadsfullmäktige öfverlämnats en af 

sällsklapet W 6 här i staden hos Konungens Befallningshafvande i länet gjord ansökan om 

tillstånd dels att under ett års tid, räknadt från och med den 1 instundande november, få uti 

sällskapets fastighet N:o 8 i kvarteret Gamen härstädes idka sådan utskänkning af 

spritdrycker, som omförmäles i 16 § mom. 1 af Kungl. Förordningen den 9 juni 1905 

angående försäljning af brännvin, dels att den sällskapet genom Stadsfullmäktiges beslut den 

15 juni förlidet år beviljade klubbrättigheten måtte på grund af lokalombyte få under 

instundande oktober månad utöfvas i nämnda fastighet. 

Då under den tid sällskapet hittills utöfvat dylik utskänkning, såvidt kändt vore, någon 

olägenhet af sådant slag, att den sökta rättigheten lagligen kunde förvägras sällskapet, icke till 

följd af utskänkningen förekommit, hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige 

måtte förklara sig icke hafva något att erinra emot ansökningen. 

Emot detta beslut, hade Herr Falk anmält reservation. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige med 15 röster mot 8, som afgåfvos för 

bifall till Beredningsnämndens hemställan, att afstyrka framställningen. 

 

§ 7. 

Som exekutionsbetjänten C.A.Palm blifvit på grund af sjukdom förhindrad att utöfva sin 

befattning samt Magistraten förordnat kontorsskrifvaren C.J.Günther att tills vidare och intill 

dess Palm kunde återinträda i tjänstgöring uppehålla ifrågavarande befattning, hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit om bemyndigande att få till den af 

Magistraten förordnade vikarien utanordna ett arfvode af 100 kronor per månad under en tid 

af högst 2 månader från och med den 13 sistlidne mars samt att till Palm utbetala hans 

aflöning oafkortad. 

Vid ärendets föredragning och sedan upplyst blifvit, att Palm i midten af denna månad inträdt 

i tjänstgöring, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att bemyndiga 

Drätselkammaren att till hans vikarie utbetala en ersättning af 100 kronor i månaden, men att 

uppskjuta frågan om Palms löneförmåner under ledigheten intill dess 

löneregleringskommitténs förslag blifvit slutbehandladt. 

 

§ 8. 

Antecknades att Herr Westerberg infann sig å sammanträdet. 

 

§ 9. 

Den af Stadsfullmäktige den 19 december 1911 tillsatta löneregleringskommittén hade nu till 

Stadsfullmäktige inlämnat utredning och förslag i ärendet, innefattande dels ’förslag till 

lönestat för Luleå stads lägre befattningshafvare’, dels ’förslag till aflöningsreglemente’, 

intagna såsom bilagor till detta protokoll, under hemställan att förslagen måtte af 

Stadsfullmäktige godkännas att omedelbart träda i tillämpning. 

Därjämte hade kommittén föreslagit: 



att som genom den nya lönestaten ingen förutvarande befattningshafvare borde lida 

minskning i förut till honom utgående löneförmåner, följande personliga lönetillägg skulle 

beviljas, att utgå till dess vederbörande uppnådde den lönegrad, att den nya aflöningen 

komme att bli minst lika hög som den nu utgående, nämligen: 

till hamnservisen C.Friberg    250 kr. 

till befälhafvaren å ångfärjan E.Sjölander   450 kr. 

till maskinisten vid ångfärjan J.Eriksson    100 kr. 

till maskinisten vid pumpstationen G.Westerlund   50 kr. 

till vaktmästaren vid östra folkskolan V.Lund   50 kr. 

till hamnbetjänten R.Jansson    50 kr. 

att tillsyningsmannen vid hälsovården skulle vara skyldig att utan särskild godtgörelse vara 

föreståndare för stadens saluhall samt att maskinisten vid stadshuset skulle vara skyldig att 

utan särskild ersättning dels biträda vederbörande öfverordnade tjänstemän vid tillsynen och 

vården af stadshusets lokaler, dels ock tjänstgöra såsom maskinist vid brandkåren; 

att om stadssjuksköterskans arfvode höjdes enligt förslaget, framställning skulle göras om 

lämplig höjning af det från landstinget utgående bidraget, för närvarande utgörande 350 

kronor förutom pensionsbidrag 24 kronor; 

att lönen till följande befattningshafvare, hvilka ej kunna anses innehafva ordinarie tjänst eller 

hvilkas tjänster endast äro att betrakta såsom bisysslor, skulle utgå med följande belopp: 

till båglampskolare, däckskarl och eldare med 100 kronor i månaden; 

till vaktmästaren vid epidemisjukhuset med nu gällande belopp; 

till hushållerskan vid epidemisjukhuset med 300 kronor per år; 

till föreståndaren för köttbesiktningsbyrån med 800 kronor pr år, med skyldighet för honom 

att utan särskild ersättning vara veterinär vid brandkåren. 

Vid föredragning af detta ärende och efter antecknande att ökningen af utgifterna för 

innevarande år genom antagandet af den nu föreslagna regleringen af lönerna för såväl den 

ordinarie som extra ordinarie personalen komme att uppgå till ett belopp af 4,575 kronor, 

hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville fastställa de föreliggande 

förslagen till aflöningsstat och till lönereglemente att gälla från och med detta års början 

äfvensom bifalla hvad kommittén i öfrigt föreslagit, med de tillägg och ändringar, att såsom 

villkor för åtnjutande af den nya aflöningen stadgas skyldighet för de ordinarie 

befattningshafvarne att, intill dess annorledes kan varda bestämdt i afseende på 

pensioneringen, såsom bidrag till pensioneringen årligen erlägga 2 procent å innehafvande 

löner, samt att maskinisten vid pumpstationen G.Westerlund i stället för föreslaget personligt 

lönetillägg å 50 kronor och bidrag för utskylderna erhåller ett dyrortstillägg å 300 kronor per 

år. 

Därjämte hade Beredningsnämnden hemställt, att det för de förhöjda aflöningarne erforderliga 

belopp skulle utgå af i årets stat för oförutsedda utgifter beräknadt anslag. 

Vid företagen behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige beträffande de ordinarie 

befattningshafvarne att bifalla, hvad kommittén och Beredningsnämnden härom föreslagit, 

med följande ändringar och tillägg; 

att hjälpbefälhafvaren å ångfärjan, äfven däckskarl, uppföres såsom ordinarie 

befattningshafvare i en särskild lönegrupp mellan grupperna V och VI med ett arfvode af 

1,100 kronor samt 3 ålderstillägg á 150 kronor efter respektive 5, 10 och 15 års tjänst samt att 

den nuvarande innehafvaren af denna tjänst får räkna lönetur från och med år 1902; 

att beräknade värdet af fri bostad, vedbrand och lyse för vaktmästaren vid Magistraten 

nedsättes från 550 kronor till 450 kronor; 

att såsom villkor för åtnjutande af den förhöjda aflöningen till stadssjuksköterskan stadgas 

skyldighet för henne att underkasta sig den tjänstgöring vid fattiggården, som vid en 

framdeles skeende ändring af hennes instruktion kan varda bestämd; 



att såsom tillägg till lönereglementet stadgas skyldighet för stadens samtliga ordinarie 

befattningshafvare med undantag för maskinisten vid pumpstationen att, därest annorlunda ej 

bestämmes, vara bosatta inom stadens område. 

Beträffande de extra ordinarie befattningshafvarne beslöto stadsfullmäktige att remittera 

frågan om deras löneförmåner till löneregleringskommittén för närmare utredning och förslag. 

Rörande de af kommittén i dess förslag till lönestat upptagna ändrade benämningar å en del 

befattningshafvare beslöto Stadsfullmäktige, under erinran att den i lönestaten under 

benämningen ’föreståndarinna vid fattiggården’ upptagna befattningen rätteligen heter 

’hushållerska vid fattiggården’, att någon ändring uti nu gällande benämningar icke skulle 

göras. 

Slutligen skulle till protokollet antecknas, att jämlikt kommitterades af Stadsfullmäktige nu 

antagna förslag de nuvarande innehafvarne af de befattningar, hvilkas löner reglerats, skulle 

äga att räkna lönetur från och med nedan nämnda år: 

 

Stadsvaktmästaren H.Öström    1890 

Stadsbarnmorskan Maria Rydberg    1892 

1:ste Ångmaskinist N.G.Stenholm    1897 

Hamnservis C.Friberg     1897 

Maskinist A.G.Johansson     1898 

Föreståndarinnan M.Mattsson    1898 

Exekutionsbetjänt C.A.Palm    1899 

Stadssjuksköterskan E.Österberg    1902 

Maskinist A.Westerlund     1903 

Hälsovårdstillsyningsman W.Oscarsson    1903 

Exekutionsbetjänt G.Wetter    1903 

2:dre Ångmaskinist C.F.Westbom    1903 

Hamnbetjänt R.Jansson     1903 

Elektr.maskinist O.Andersson    1904 

Befälhafvare E.Sjölander     1905 

Maskinist C.L.Malmström     1905 

Vaktmästare A.Lund     1905 

Muddermästare N.F.Åström    1906 

Montör Hj.Engström     1907 

Maskinist G.Westerlund     1907 

Rörnätsförman N.A.Göransson    1907 

Signalvakt B.G.Sätterlund     1908 

Maskinist J.Eriksson     1911 

Tillsyningsman N.Boman     1912 

Befälhafvare E.A.Sundström    1912 

Vaktmästare B.A.Larzon     1912 

Stadsbarnmorska Ida Öström    1912 

Sjuksköterskan N.Eriksson     1913 

 

 

§ 10. 

I enlighet med hvad Drätselkammaren föreslagit och Beredningsnämnden hemställt, beslöto 

Stadsfullmäktige att såsom gåfva till Norrbottens läns museum öfverlämna stadens gamla 

rådhusklocka och märkyxa såsom icke längre användbara för något ändamål. 

  



§ 11. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från Nils E.Larsson inkommen 

skrifvelse med begäran om tillstånd att få i enlighet med skrifvelsen åtföljande skiss och 

tomtkarta uppföra ett mindre boningshus å sökanden tillhörig del af vretan N:o 246 i 

Mjölkudden, och hade Drätselkammaren förklarat sig ej hafva något att erinra emot bifall till 

framställningen. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja det sökta tillståndet. 

 

§ 12. 

Till Stadsfullmäktige hade Drätselkammaren öfverlämnat en från Brandchefen U.Ullman 

inkommen skrifvelse med begäran om resebidrag af 125 kronor för bevistande af 

brandchefmötet i Stockholm den 8 och 9 juli detta år, och hade Drätselkammaren för egen del 

tillstyrkt bifall till densamma. 

På hemställan af Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige framställningen, med föreskrift 

tillika, att beloppet skulle utgå af tillgängliga medel. 

 

§ 13. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Folkskolestyrelsen gjord framställning att få utöfver i staten 

för underhåll af byggnader och inventarier upptaget belopp använda en summa af 2,500 

kronor af tillgängliga medel för reparation af skolhuset i Mjölkudden m.m. hade 

Drätselkammaren, med tillkännagifvande att stadsbyggmästaren vitsordat behofvet af 

föreslagna reparationsarbeten samt att Folkskolestyrelsen till Drätselkontoret inlevererat kr. 

6,902:03 såsom behållning från nästlidet år i stället för i staten beräknadt belopp 3,000 kronor, 

hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till framställningen. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att bifalla framställningen. 

§ 14. 

I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifna yttranden föreslagit hade Drätselkammaren 

hemställt om afslag å inkomna framställningar dels från konduktören O.V.Larsson om 

afkortning af honom påförda, men oguldna kommunalutskylder för åren 1909 och 1910, 

tillhopa kr. 174:38, dels från bromsaren J.L.Norman om nedsättning i honom för åren 1910 

och 1911 påförda utskylder, hvarefter Beredningsnämnden hemställt om afslag å 

framställningarne. 

Vid behandling af dessa ärenden beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens 

förslag. Dessa beslut fattades efter votering med 13 röster mot 10, hvilka senare afgåfvos för 

bifall till Larssons och Normans framställningar. 

 

§ 15. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Typografen Carl E.Stenudd ingifven framställning om 

efterskänkning af honom för år 1908 och därförut påförda oguldna kommunalutskylder hade 

Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfogden måtte bemyndigas att å nästafgifvande 

afkortningsförslag upptaga Stenudds utskylder för år 1908, kr. 148:83, men att 

framställningen för öfrigt icke måtte till någon åtgärd föranleda. 

Sedan upplyst blifvit, att Stenudds utskylder för åren före 1908 redan förut blifvit afkortade, 

beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att framställningen icke skulle 

till vidare åtgärd föranleda. 

Detta beslut fattades efter anställd votering med 17 röster mot 5, hvilka senare afgåfvos för 

bifall till Drätselkammarens förslag. 

  



§ 16. 

Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande öfver en af Arbetaren Olof Daniel Karlsson hos 

Stadsfullmäktige gjord framställning om befrielse från erläggande af honom för år 1910 

påförda kommunalutskylder hemställt, att då af företedda handlingar framgått, att Karlsson på 

grund af sjukdom och fattigdom befunne sig i ömmande omständigheter, Stadsfogden måtte 

bemyndigas att upptaga utskylderna i fråga, utgörande kr. 16:41, å nästafgifvande 

afkortningsförslag, biföllo Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, detta 

Drätselkammarens förslag. 

§ 17. 

Sedan Arbetaren M.Riström hos Stadsfullmäktige gjort framställning om afkortning af honom 

påförda oguldna kommunalutskylder samt Drätselkammaren hemställt om bifall till 

framställningen på så sätt, att Stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga Riströms 

kommunaltutskylder för åren 1909 och 1910, tillhopa kr. 31:23, å nästafgifvande 

afkortningsförslag, biföllo Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, detta 

Drätselkammarens förslag. 

§ 18. 

Sedan Drätselkammaren efter taxeringsnämndens ordförandes hörande afstyrkt bifall till en af 

Handlanden P.L.Svensson hos Stadsfullmäktige gjord framställning om restitution å viss del 

af 1911 års utskylder, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

afslå densamma. 

§ 19. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade pantlånekontorets styrelse anmält, att 

styrelsen vid träffande af tjänsteaftal med nytillsatta föreståndaren för kontoret H.Nilsson 

bland annat föreskrifvit, att Nilsson, så snart Stadsfullmäktige därom beslutit, skulle 

underkasta sig tre procents afdrag af lön för beredande af pension åt sig själf, hvarjämte 

styrelsen anhållit, att Föreståndaren Nilsson måtte mot ofvannämnda skyldighet i framtiden 

beredas rättighet till pension på enahanda sätt som stadens öfriga tjänstemän. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

att Föreståndaren för pantlånekontoret skall för erhållande af pension i likhet med öfriga 

stadens tjänstemän vara skyldig att af sin lön afstå tre procent i pensionsafgift. 

 

§ 20. 

Föredrogs en genom Magistraten till Stadsfullmäktige öfverlämnad afskrift af Kungl. Maj:ts 

nådiga bref den 19 april 1912 angående fastställande af gatuprofiler för nya stadsdelen norr 

om Lulsundsgatan och viss del af Östermalm; och skulle afskriften öfverlämnas till 

Byggnadsnämnden. 

§ 21. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Drätselkammarens framställning rörande tändning och släckning af brandskåpslyktorna; 

2:o) Fattigvårdsstyrelsens framställning angående införande af vårdaresystemet och angående 

val af vårdare. 

  



§ 22. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) A.Thörns framställning om upplåtelse af byggnadstomt å s.k. Svartöudden; 

2:o) Folkskolestyrelsens förslag om två extra ordinarie läraretjänsters öfverförande på 

ordinarie stat; 

3:o) I.A.Flodströms begäran om arrende af del af stadens vreta N:o 224 å Mjölkudden; 

4:o) Luleå Musiksällskaps begäran om anslag för arbetsåret 1912-1913; 

5:o) Fastighetsaktiebolaget Lejonets framställning om framdragande af vatten- och 

afloppledningar till Östermalm. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

K.V.Palm, 

P.Edström.” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Wester, stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§ 20. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 17 april. 

 

§ 21. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Lejonet anhållit att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta uppföra en ny uthusbyggnad å tomt n:r 9 i kvarteret Ejdern, 

hvaremot ett å samma tomt förut befintligt uthus skulle nedrifvas. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansöningen med villkor, att sökanden ställde 

sig gällande byggnadsordning till noggrann efterrättelse vid arbetets utförande. 

 

§ 22. 

Hos byggnadsnämnden hade styrelsen för riksbankens afdelningskontor anhållit om tillstånd 

att få i enlighet med ingifven ritning anordna en breflåda samt att å trottoaren nedanför 

densamma uppföra en trappa med högst två trappsteg äfvensom att i väggen mellan 

tidningsexpeditionen och genomgången till gården få upptaga en 2,4 meter bred och 1,65 

meter hög öppning för anordnande af breffack allt i fastigheten n:r 2 i kvarteret Orren. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden lämna bifall till den gjorda ansökningen. 

 

§ 23. 

Hos byggnadsnämnden hade handlanden F.J.Israelsson för sina omyndiga barn anhållit om 

tillstånd att få i enlighet med ingifven ritning bekläda boningshuset å tomten n:r 298 i 

kvarteret Gripen med tegel och putsade omfattningar. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen. 

 

§ 24. 

Hos byggnadsnämnden hade Alfred Ohlson för sina barn anhållit om tillstånd att i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta få tillbygga och förändra boningshuset å tomt n:r 451 i 

kvarteret Kajan. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden vid 

arbetets utförande ställde sig till noggrann efterrättelse föreskrifterna i gällande 

byggnadsordning. 

§ 25. 

Hos byggnadsnämnden hade biografägaren C.V.Andersson anhållit om anstånd tillsvidare 

med uppförande af brandmur å sitt under byggnad varande uthus å tomt n:r 3 i kvarteret 

Gripen. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden bevilja det begärda anståndet med villkor, att 

brandmuren uppfördes, då nämnden så påfordrade. 

 

§ 26. 

Hos byggnadsnämnden hade bankvaktmästaren C.Lindgren anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning inreda en tvättstuga i uthuset å tomt n:r 1 i kvarteret Rudan. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden att bifalla ansökningen. 

 

 Som ofvan    Justeras: 

  In fidem:   P.Sandström” 

  J.O.Dahl 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 5 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Hartzell äfvensom 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 13 nästlidne mars. 

 

§ 2. 

Sedan Stadskamreraren enligt erhållet uppdrag genom annons, hvilken varit införd i ett antal 

tidnignar, utkommande i olika delar af landet, infordrat anbud å arrendering af samtliga i 

stadshuset för hotell- och restaurantrörelse afsedda lokaler under en tid af tre år, räknadt 

fr.o.m. den 1 januari 1913, hvarvid bestämts att förseglade anbud skulle vara till 

drätselkammaren inkomna senast före kl. 12 på dagen den 1 juni 1912, så hade vid den 

sålunda bestämda anbudstidens utgång 3 st. sådana anbud inkommit. 

Dessa blefvo nu brutna och befunnos afgifna af följande personer, som erbjödo sig arrendera 

hotellet till nedan jämväl antecknade arrendebelopp. 

Hofmästaren Alfr.Bengstelius, Luleå, 20.000 kr. pr. år för en tid af 3 eller 6 år 

Källarmästaren C.J.Dahne, Luleå, 20.000 kr., för ett år 

Källarmästaren Gustaf Steiner, Norrköping, 20.000 kronor pr. år 

Nämnden beslutade att låta ärendet hvila till ett kommande sammanträde. 

 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade vid behandling af en från Bergvikens fastighetsägare gjord 

framställning om uppförande af en brygga för ångsprutan på stranden nedanför Bergviken, 

hvilken Brandstyrelsen uti afgifvet yttrande ansett böra ersättas med brandposter å den genom 

Bergviken gående rörledningen, remitterat ärendet till drätselkammaren dels för närmare 

utredning och kostnadsberäkning för anläggning af nya brandposter dels för utredning och 

kostnadsförslag rörande anläggning af en tvättbrygga på stranden nedanför Bergviken. 

Sedan Stadsingenjören och Brandchefen inkommit med infordradt yttrande och förslag till 

nedsättande af tre stycken nya brandposter i Bergviken för en beräknad kostnad af 750 kronor 

och Stadsingenjören därjämte i särskild skrifvelse föreslagit, att en tvättbrygga, likadan som 

de i södra hamnen och vid bryggerikajen befintliga, och hvartill trafiken skulle förmedlas 

genom en på bockar utlagd spång, skulle anordnas vid Bergviken, så beslutade nämnden att 

hos Stadsfullmäktige hemställa 

dels att förslaget om inrättande af nya brandposten i Bergviken, såsom icke tillräckligt 

motiveradt, icke måtte till någon åtgärd föranleda dels att en tvättflotte, måtte i enlighet med 

Stadsingenjörens förslag anläggas å stranden utanför Bergviken. 

Nämnden beslutade vidare på förslag af Stadskamreraren att hemställa det kostnaden för 

bryggans anordnande, af Stadsingenjören beräknad till 600 kronor, måtte få bestridas med 

hamnmedel. 

 

§ 4. 

Biföll Nämnden en från folkskolestyrelsen inkommen framställning att under läsåret 1912-

1913 få som lärosal disponera ytterligare ett rum i gamla rektorsgården. 

 

§ 5. 

Sedan vid sammanträde den 7 nästlidne maj beslutit att innan af Stadsbyggmästaren uppgjordt 

förslag till förändring af f.d. Gästgifvaregården toges under vidare ompröfning infordra anbud 



å försäljning af fastigheten, så hade vid anbudstidens utgång ett sådant anbud inkommit, 

afgifvet af Bröderna Åström, hvilka erbjödo sig köpa fastigheten för 13000 kronor. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden att hos Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande 

att för lägst 13000 kronor sälja fastigheten eller, därest det skulle visa sig omöjligt att afsluta 

betryggande köp till detta pris, få för en beräknad kostnad af 6600 kronor vidtaga förändrings- 

och reparationsarbeten å fastigheten i enlighet med af Stadsbyggmästaren uppgjordt förslag, 

med den ändring att i den stora byggnaden fyra lägenheter, alla om 2 rum och kök, skulle 

beredas för att upplåtas till de stadens befattningshafvare, som kunna vara berättigade till fri 

bostad. 

 

§ 6. 

Sedan på sätt protokollet för den 7 nästlidne maj § 19 utvisar, Nämnden uppdragit till 

Stadsbyggmästaren att infordra anbud å beslutade reparations- och ändringsarbeten å gamla 

läroverksbyggnaden, föredrogs nu protokoll fördt vid öppnande af de inom fastställd 

anbudstid inkomna anbud. 

Nämnden beslutade att antaga följande anbud såsom varande de lägsta af de afgifna: 

1) N.P.Boman, å snickeriarbetena, Kronor 5118,50, under förutsättning att han i arbetet 

insätter en förman, som leder arbetet och hvilken alltid under arbetstiden finnes å 

arbetsplatsen, så att han är anträffbar af stadens kontrollant. 

2) O.Olsson, å målningsarbetena, Kronor 2570,47. 

3) Nils Lundholm å kakelugnsmakeriarbetena, Kronor 850:- samt 

4) K.E.Wikholm, å plåtslageriarbetena, Kr. 100:-. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till Stadsbyggmästaren att upprätta kontrakt med de 

sålunda antagna entreprenörerna. 

Sedan entreprenören N.P.Boman meddelat att hans anbud på grund af felräkning kunde 

sänkas med 306 kronor beslutade Nämnden att kontraktet med Boman skulle upprättas med 

iakttagande häraf. 

 

§ 7. 

Handl. M.Lindqvist hade genom Stadsbyggmästaren gjort framställning om viss reparation af 

ett af honom förhyrt magasin, som staden hade stående å järnvägstorget i kvarteret Loet. 

Sedan Stadsbyggmästaren uppgifvit kostnaden för reparationen till lägst 60 kronor, beslutade 

nämnden att, då magasinet vore synnerligen vanprydande och i öfrigt i dåligt skick, uppsäga 

Lindqvist till afflyttning f.o.m. den 1 instundande oktober. 

Nämnden beslöt vidare att uppdraga till stadsbyggmästaren att till den 31 instundande juli 

infordra anbud å försäljning af magasinset till den 1 oktober, hvarvid det skulle utbjudas i det 

skick, det befinner sig, med skyldighet för köparen att senast före den 15 i samma månad 

bortflytta detsamma. 

 

§ 8. 

Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige remitterat en från J.Åström inkommen 

framställning att få på egen bekostnad ändra ingången till den s.k. grindstugan mot rätt för 

honom att få kvarbo i stugan till sin död. 

Sedan antecknats, att Åström f.n. icke betalar någon hyra för lägenheten, beslutade Nämnden 

att på af Stadskamreraren uti afgifvet yttrande anförda skäl hemställa, att Åströms 

framställning icke måtte till någon åtgärd föranleda. 

 

§ 9. 

Länsveterinären F.Rosengren hade, uti till drätselkammaren ingifven skrifvelse anhållit att det 

glesa spjälstaket, som i väster afskiljer karantänsområdet från strandremsan måtte förändras 



till plank, som sluter tätt till marken, hvarigenom obehöriga skulle förhindras att beträda 

karantänsområdet. 

Sedan Stadsbyggmästaren i afgifvet yttrande uppgifvit kostnaden från en sådan anordning till 

högst 100 kronor, beslutade Nämnden lämna bifall till framställningen; och skulle kostnaden 

bestridas med för oförutsedda utgifter i drätselkammarens stat afsatta medel. 

 

§ 10. 

Beda Ericsson hade i en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjort framställning om 

uppgörelse i donationsjordstvist på sådana villkor, att staden ville i sin helhet inlösa henne 

tillhöriga delen af vretan Nris 171-172, hvilken till största delen faller inom för Kapellgatans 

framdragande erforderligt område, ’till därå satt värde’, enär de små bitar, som återstå sedan 

gatan dragits därigenom, skulle blifva fullkomligt värdelösa. 

Sedan af Stadsingenjörens i ärendet afgifna yttrande inhämtats, att vretdelen i sin helhet 

innehåller 2733 kvm hvaraf ytan af gatudelar utgör 1933 kvm och tomtdelarne 760 kvm., 

uppdelat på 6 olika tomter, hvaraf framgår att då lösen för gatumarken är endast 10% på 

zonvärdet eller 0.8 öre pr. vk.-fot, ägaren gör afsevärdt större förlust än öfriga 

donationsjordsinnehafvare, beslutade Nämnden hemställa om bifall till sökandens 

framställning på så sätt, att staden för tomtdelarne betalar 2/3 af zonvärdet eller 60 öre pr. 

kvm., hvilket för desamma utgör 456 kronor, samt för gatudelarne lämnar vanlig ersättning 

efter 10% å zonvärdet, med 179 kronor 6 öre eller sammanlagdt 635 kronor 6 öre. 

 

§ 11. 

Hos Drätselkammaren hade Bankaktiebolaget Norra Sverige gjort framställning om reparation 

af vissa rum i af banken förhyrda banklokalerna i Stadshuset. 

Sedan Stadsbyggmästaren uti afgifvet yttrande visserligen medgifvit behofvet af reparation af 

ombudsmannens rum, frukostrummet, tamburen och toaletten, men tillika förklarat att därmed 

väl kunde anstå till nästkommande år, beslutade Nämnden, då några medel icke funnes i 

innevarande års stat för detta ändamål anslagna, att bankens begäran f.n. icke skulle till annan 

åtgärd föranleda än att uppdrag skulle lämnas till Stadsbyggmästaren att utföra de mindre 

reparationer i tamburen och toaletten, hvartill anslag funnes i innevarande års stat. 

 

§ 12. 

Hos Drätselkammaren hade M.Gråberg anhållit att få hyra cigarrbutiken i stadshuset på 3, 

helst 5 år från och med den 1 nästinstundande oktober mot samma hyra som hittills eller 900 

kronor pr. år, inclusive värme. 

I enlighet med hvad Stadsbyggmästaren uti afgifvet yttrande föreslagit, beslutade Nämnden 

att därest Gråberg önskade utbyta nuvarande aftal mot kontrakt på 3 år, hyran skulle 

bestämmas utgå med 900 kr. pr. år, förutom ersättning för värme, som skulle betalas särskildt. 

 

§ 13. 

Luleå Domkapitel hade uti till Drätselkammaren ingifven skrifvelse gjort framställning om 

reparation af sina i gamla rådhuset förhyrda lokaler, särskildt expeditionsrummen. 

Efter föredragning af ett Stadsbyggmästaren i ärendet afgifvet yttrande, hvaruti framhölls dels 

att några medel icke finnas för ifrågavarande ändamål i årets utgiftsstat upptagna dels att 

någon framställning i ärendet från domkapitlets sida ej under förlidet år gjordes, så beslutade 

Nämnden, då Stadsbyggmästaren tillika icke ansåg sig kunna vitsorda behofvet af omedelbart 

reparation i den omfattning, domkapitlet begärde, att låta densamma anstå till nästkommande 

år. 

  



§ 14. 

Till Stadsingenjören remmitterades för utredning och yttrande: 

1o) G.Norrbys framställning om iordningsställande af afloppsdike från seminarietomten 

2o) Gertrud Isaksson framställning om ändring i uppgörelse i donationsjordstvist 

 

§ 15. 

Beslutade Nämnden afslå en från Wilhelm Lindgren inkommen framställning att få arrendera 

höslåttern å Småskär och Rammelholmen. 

 

§ 16. 

Beslutade Nämnden att de i herrtoaletten till stadshusets matsalar och kafé befintliga 

pissoartrattarna skulle för en kostnad af sammanlagdt 90 kronor utbytas mot 2 st emaljerade 

rännor. 

 

§ 17. 

Sedan Stadsbyggmästaren på sätt, af protokollet för den 2 nästlidne april inhämtas, erhållit 

Nämndens uppdrag att efter noggrann undersökning af nubbstensbeklädnaden å stadshusets 

terasser inkomma med förslag till densammas reparation, meddelade nu Stadsbyggmästaren 

att han verkställdt begärd undersökning genom att borttaga nubbstenen och blotta tegelmuren 

å en del ställen samt hemställde tillika, med anledning af hvad som härvid iakttagits, om 

bemyndigande att på lämpligt sätt iståndsätta terassmuren. 

Nämnden beslutade att härtill lämna bifall; men skulle ny framställning göras, därest 

kostnaden komme att öfverstiga i staten för ändamålet anslagna medel, 650 kronor. 

 

§ 18. 

Af den s.k. Mjölkuddkomitén afgifvet betänkande, jämte karta öfver Mjölkuddsområdet 

mellan norra stadsgränsen och verkstadsområdet, å hvilken karta funnes inlagda en del 

blifvande trafikleder, hvilka ej skulle få bebyggas, hade Stadsfullmäktige remmitterat för 

yttrande till drätselkammaren med uppdrag tillika för kammaren att lämna allmänheten 

tillfälle att inkomma med de erinringar emot förslaget, hvartill fog kunde finnas. 

Efter föredragning häraf beslutade Nämnden, att kartan skulle hållas för allmänheten 

tillgänglig hos Stadsingenjören under 2 månaders tid, räknadt från den dag, kungörelse härom 

infördes i tidning. 

 

§ 19. 

Luleå Fastighetsägareförenings framställning om inrättande af ny afstjälpningsplats för sopor 

remitterades till Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§ 20. 

En från W.Oscarsson inkommen skrifvelse angående osnyggheten i staden m.m. lades till 

handlingarna. 

 

§ 21. 

Sedan till Nämnden anmälts att ris, löf och affall nedkörts och afstjälpts invid sjön nedanför 

karantänsområdet, beslutade Nämnden utfärda förbud mot att nämnda område användes som 

afstjälpningsplats eller på annat sätt osnyggas samt uppdraga till tillsyningsmannen öfver 

karantänsområdet att tillse det denna bestämmelse iakttages. 

  



§ 22. 

Bifölls en från hamnkontoret inkommen framställning, att hamnen skulle få mot afdrag af 18 

kronor pr. mån å hyran, själf verkställa städning och eldning i hamnens lokaler i gamla 

rådhuset. 

 

§ 23. 

Sedan det visat sig omöjligt att godvilligt utfå de afgifter som Drätselkammaren vid 

sammanträde den 2 maj 1911 bestämt för de båtar, som under vintern 1910-1911 legat 

uppdragna å platsen nedanför varmbadhuset, hade Stadskamreraren hänskjutit ärendet till 

Nämnden till den åtgärd, det kunde föranleda. 

Nämnden beslutade att låta bero med hvad hittills åtgjorts i saken. 

 

§ 24. 

Ett från Byggnadsnämnden inkommet protokoll med hemställan, att drätselkammaren ville 

vidtaga åtgärder för försättande i trafikabelt skick af trappuppgången till brandchefens bostad 

remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§ 25. 

Biföll Nämnden en från Robert Johnson för Luleå Goodtemplare gjord framställning om 

upplåtelse af den öppna planen å Gültzauudden den 22-24, 29 och 30 innevarande månad för 

en sommarhögtidsfäst mot villkor att området icke inhägnas eller afgift för tillträde till 

detsamma upptages samt att 50 kronor deponeras å drätselkontoret hvilket belopp skulle 

återbetalas, sedan platsen på af Stadsingenjören godkändt sätt iordningsställts efter fästen. 

 

§ 26. 

Uti till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade G.A.Öhlund i egenskap af målsman för sin 

omyndige son, anhållit om tillstånd att å vretan nr 648 i Ytterviken få uppföra bonings- och 

uthusbyggnad i enlighet med ansökningen närlagd skiss och karta. 

På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören beslutade Nämnden att hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bifall till Öhlunds framställning. 

 

§ 27. 

Uppsköts sammanträdet för att fortsättas utan kallelse torsdagen den 6 innevarande juni kl. 5 

e.m. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras den 17/6 1912 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll fördt vid fortsatt sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd den 6 juni 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Gustafsson, Hartzell äfvensom Stadsingenjören. 

 

§ 28. 

Beslutade Nämnden att återkolla det konsul W.Jäger m.fl. vid sammanträde den 6 juli 1909, § 

2, meddelade tillstånd att för upplag af varor få disponera halfva gatans bredd invid södra 

hamnplanen, enär därvarande upplag vore hinderliga för trafiken och lifsfarliga för 

förbipasserande. 

 

§ 29. 

Hos Drätselkammaren hade Anton Thörn, J.L.Ökivst och Reinhold Thor hvar för sig anhållit 

att få å stadens del af Björsby hemman nr 6 å Svartön arrendera och köpa tomter för 

bebyggande. 

Sedan Stadsingenjören, som anmodats yttra sig i ärendet, inkommit med en plan till reglering 

af hela det område, hvaraf sökandena önskade förvärfva särskild delar, beslutade Nämnden 

att, då ifrågavarande område, vore så beläget att staden möjligen kunde behöfva det för något 

ändamål, och då det i öfrigt icke ansågs lämpligt att uppmuntra förstadsbyggande så nära inpå 

den planlagda staden, öfverlämna skrifvelserna till Stadsfullmäktige med hemställan om 

afslag på de gjorda framställningarna. 

 

§ 30. 

Bensby byamän hade hos Drätselkammaren gjort framställning om bidrag för underhåll af den 

närmast intill staden liggande delen af den s.k. Bensbyvägen. 

Efter föredragning af en af Stadsingenjören förebragt utredning beslutade Nämnden att 

bestämma stadens bidrag till 60 kr. pr. år att utgå tills vidare. 

 

§ 31. 

En framställning från vattenledningsentreprenör A.Karlsson att få köpa 200 kg bly till ett pris 

af 32 öre pr. kg. från stadens förråd afslogs. 

 

§ 32. 

J.J.Johnsson hade hos Drätselkammaren gjort framställning att såsom ersättning för en lada, 

som vid exproprieringsförfarandet för erhållande af mark för Notviksverkstaden, skulle ha 

nedrifvits utan att sökanden hunnit ’märka’ densamma, få tillgodogöra sig en staden tillhörig 

på platsen befintlig lada. 

På hemställan af Stadsingenjören bestode Nämnden, som ansåg Johnsson ersatt för från 

stadens sida hafda olägenheter i enlighet med utslag i expropriationsmålet, att Johnssons 

framställning icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§ 33. 

Beslutade Nämnden för Drätselkontoret inköpa 1 st större bord, 38 kr. samt 1 skärm med 

tillbehör för disken, 28 kr. 

 

§ 34. 

Beslutade Nämnden för utbetalning godkänna 

E.Bergboms räkning å kronor 716:85 å divers målningsarbeten i Stadshuset. 

J.Johanssons räkning å kronor 184:55 divers extra snickeriarbeten i stadshuset. 

Nya Renhållnings räkning å kronor 46:- för extra körning af ved. 



 

§ 35. 

Nämnden beslutade vidare bemyndiga Stadskamreraren att inköpa ett skrifmaskinsbord af 

Åtvidabergs fabrikat nr 260, 38 kronor, samt ett mindre bord för stadskamrerarens rum för ca 

20 kronor samt att infordra anbud å en soffa och 2ne stolar, afsedda att placeras i 

drätselkontoret utanför disken. 

 

§ 36. 

Luleå Lysolje Aktiebolag hade i skrifvelse gjort framställning att få leverera enligt kontrakt af 

den 1 juni 1910 resterande kvantitet, 36 fat, lätt brännolja till pumpstationen. 

Som emellertid i af bolaget åberopad öfverenskommelse någon bestämd leveranskvantitet 

icke finnes stadgad och brännolja ej visat sig lämplig för pumpstationens motorer, beslöt 

Nämnden att afslå framställningen. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras den 17/6 1912 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 7 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Danielsson, Gullberg, Sundberg, Wester, fru 

Sundström samt tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Sedan på sätt protokollet för den 30 maj § 19, utvisar, frågan om beviljande af begärt 

understöd till hustru Maria Husberg bordlagts i afvaktan på utredning rörande möjligheten att 

af mannen C.J.Husberg återbekomma understöd, som kunde komma att lämnas hustrun, 

meddelade nu komiterade, att mannen ostridigt vore skyldig godtgöra styrelsen för de belopp, 

som jämlikt § 1 i gällande fattigvårdsförordning lämnades hustrun och de minderåriga barnen. 

Tillsyningsmannen anmälde, att han efter samråd med den ena utredningsmannen, herr 

Rignell, lämnat hustru Husberg en matanvisning på 12 kronor. 

Till dagens sammanträde hade äfven på kallelse infunnit sig mannen C.J.Husberg, hvilken på 

tillfrågan huruvida han ansåge sig hafva försörjningsplikt gentemot hustrun och de 

minderåriga barnen, svarande jakande. Han sade sig hittills hafva fullgjort sin 

försörjningsplikt genom att betala familjen matvaruräkningar. Efter den 2 april innevarande år 

hade han ej betalat något för familjen, enär han ansåg att den kunde uppehålla sig med 

köpeskillingen för en honom tillhörig ko, som hustrun i februari sålt för 150 kronor. Dessa 

penningar borde enligt hans förmenande räcka till familjens uppehälle i minst tre månader. 

Tillfrågad om han vore villig förbinda sig att med ett skäligt belopp i månaden bidraga till 

familjens uppehälle, svarade Husberg att han icke vore benägen härför, utan att det vore bäst 

styrelsen på laglig väg uttoge hvad den lämnade i understöd till familjen. 

Vid sådant förhållande beslöt Styrelsen uttaga stämning å Husberg med yrkande, att han måtte 

förpliktigas gälda, hvad styrelsen utgifvit för hans familj. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

Herr Gullberg anhöll att få till protokollet antecknadt att han ej deltagit i beslutet. 

 

§ 2. 

Hustru Husbergs anhållan om 2 par skor afslogs. 

 

§ 3. 

Syrena Melin, Ragnhild Englund, Adéle Englund, Olga Ström, Anna Lisa Lindvall, Ester 

Enggren, Hugo Sandström, Eskil Lindgren, Betty Larsson, Karl Erik Nilssons son och aflidne 

dykaren Holms son uppsattes på förslag att erhålla sanatorievård i Gäddvik innevarande 

sommar. 

I de fall där så erfordras, skulle nödig utrustning i klädesväg bekostas af fattigvårdsstyrelsen. 

 

§ 4. 

Beslöt Styrelsen genom protokollsutdrag uppsäga arbetaren L.A.Pihl till afflyttning från hans 

nuvarande lägenhet i Pontusuddskasernen. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 5. 

Upplystes, att M.K.Sandström önskade blifva kvitt Karl Erik Nilssons familj, som bodde i 

hennes gård vid Sandviksgatan, och beslöts med anledning häraf erbjuda fru Sandström 10 

kronor, därest familjen finge kvarbo under juni månad. 

Därest uppgörelse ej kunde träffas, uppdrogs åt beredningsutskottet att söka anskaffa annan 

bostad åt familjen. 

 



§ 6. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Greta Erika Hamberg 

och Oskar Napoleon Sundqvist. 

 

§ 7. 

Uppdrogs åt tillsyningsmannen att söka anskaffa ny bostad åt Abrahm Enqvist, enär dennes 

nuvarande lägenhet skulle tagas i anspråk för fastighetsägarens eget behof. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

J.Grundberg 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 

  



”Protokoll vid Undervisnings- & uppfostringsnämndens sammanträde den 10 juni 1912. 

 

S.D. Närvarande: Hrr pastor J.Hansson, ordf., tullvaktm. O.Sundberg, överlärare 

P.E.Lindmark samt undert. Åhrström. 

 

§ 1. 

Folkskolläraren Dav.Ekroth, folkskollärarinnan Beda Karlsson, småskollärarinnan Gertrud 

Ridderstråle och slöjdlärarinnan Ida Vestberg hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöts 

föreslå förnyelse av senasdt meddelade tjänstgör.-betyg åt de tre förstnämnda ävensom högsta 

betygsgraderna i alla 4 avseendena åt fröken Ida Vestberg. 

 

§ 2. 

För skolgossen Nils Hedqvist från 3e folkskoleklassen hade ansökan gjorts om tillstånd att få 

avgå från skolan med avgångsbetyg enl. § 48, vilken ansökan med hänsyn dels till gossens 

ålder, 13 år, dels till att några i övrigt giltiga skäl ej förebringats, avslogs. 

 

§ 3. 

Beträffande frågan om fröken Ellen Vingårds återinträde i tjänstgöring vid nästa läseårs 

ingång, beslöts föreslå, att hon för sådant ändamål före den 1 inst. augusti företedde 

vederbörligt friskbetyg, ävensom att läkarearvode för sådant betyg utbetalades av skolkassan 

endast under förutsättning av, att hon hänvänder sig till i Luleå boende läkare. 

 

 Som ovan: 

  John Hansson 

   Oskar Åhrström.” 

  



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 11 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Nordström, Westerberg, 

Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, 

Lind, Falk, Hartzell, Larsson, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, 

Edström och Leijonflycht äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande 

antecknades Herrar Flemström, Wahlgren, Hellström och Andersson samt Fröken Holm. Af 

dessa hade Herr Wahlgren och Fröken Holm anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet 

samt de öfriga ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ 1. 

Beslöto Stadsfullmäktige att låta justera protokollet öfver dagens sammanträde torsdagen den 

13 innevarande juni klockan 5 e.m. samt att till justeringsmän jämte Herr Ordföranden utse 

Herrar Westerberg och Thurfjell. 

 

§ 2. 

Den af Stadsfullmäktige tillsatta kommittén för elektricitetsverkets omorganisation hade 

inkommit med 5 st. infordrade anbud å leverans af för verkets omläggning erforderligt 

maskineri, och hade kommittén efter bearbetning och komplettering af dessa tillstyrkt 

antagandet af det lägsta, afgifvet af Nya Förenade Elektriska Aktiebolaget och lydande å 

18,220 kronor. Till denna summa borde läggas kostnader för erforderliga rör i golfvet, grund 

för motorgeneratorn, omläggning af golfvet i maskinsalen, transporter, handtlangning och 

oförutsedda utgifter, tillhopa 3,080 kronor, hvadan hela utgiften komme att belöpa sig till 

21,300 kronor. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att antaga ofvan nämnda anbud 

samt bemyndiga kommittén att med bolaget afsluta kontrakt äfvensom låta utföra öfriga här 

ofvan angifna arbeten, och skulle kostnaderna utgå af de för ändamålet af Stadsfullmäktige 

genom beslut den 28 sistlidne mars anvisade 30,000 kronor. 

Med anledning af kommitténs anmälan att genom omläggningen af verket personalen torde 

kunna minskas med tre personer, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

att anmoda Drätselkammaren att vidtaga de åtgärder, som häraf kunde föranledas. 

 

§ 3. 

Revisorerna af stadens räkenskaper för år 1911, hvilka jämväl erhållit uppdrag att granska 

läroverksbyggnadskommitténs räkenskaper och förvaltning, hade nu inkommit med berättelse 

öfver den verkställda granskningen, och hade Beredningsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige med anledning af hvad densamma innehölle ville fatta följande beslut: 

att hos Magistraten anhålla, att Magistraten ville med anledning af hvad revisorerna påpekat 

rörande indrifningen af utestående restantier dels efter stadsfogdens hörande inkomma med 

yttrande i ärendet dels ock meddela, hvilka åtgärder Magistraten ansett sig böra vidtaga på 

grund af Stadsfullmäktiges vid behandlingen af 1910 års revisionsberättelse hos Magistraten 

gjorda anhållan; 

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja full och tacksam ansvarsfrihet dels åt 

Drätselkammaren med Elektricitetsverket, Fattigvårdsstyrelsen, Brandstyrelsen, 

Vattenledningsstyrelsen, Hamndirektionen, Hälsovårdsnämnden, Folkskolestyrelsen, 

Tekniska skolan och Pantlånekontoret för 1911 års förvaltning, dels åt 

Läroverksbyggnadskommittén för dess verksamhet. 

Stadsfullmäktige biföllo dessa Beredningsnämndens förslag. 

  



§ 4. 

Sedan L.Possehl & C:o uttagit stämning å Luleå stad till härvarande rådstufvurätt och dess 

sammanträde den 5 instundande augusti med yrkande att staden måtte förpliktas att med Kr. 

615:03 återbära 25 procent af det belopp, staden under år 1911 uppburit i hamnafgifter för 

ångfartyget ’Christian Michelsen’, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att uppdraga åt Hamndirektionen att förordna ombud att i målet föra 

stadens talan. 

 

§ 5. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade Domkapitel i Luleå – med förmälan att de i 

gamla rådhusbyggnaden af Domkapitlet förhyrda lokaler icke under de nu förflutna 8½ år 

sedan hyrestidens början undergått någon reparation, hvarför desamma förete ett bristfälligt 

och otrefligt utseende – anhållit, att då under innevarande sommar en del af kakelugnarna 

måste omsättas, de öfriga reparationsarbeten, som kunde befinnas skäliga, måtte redan nu i 

samband med dessa omsättningar verkställas. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

att öfverlämna detsamma till Drätselkammaren med anmodan till Kammaren att förfara efter 

sig företeende omständigheter, och skulle, därest utgifter för detta ändamål blefve 

erforderliga, anslag härtill tagas af tillgängliga medel. 

 

§ 6. 

Till Drätselkammaren remitterades en framställning från Tekniska skolans styrelse om anslag 

för åren 1913-1915. 

 

§ 7. 

Fälldes Herr Burman att för förfallolös utevaro från Stadsfullmäktiges sammanträde den 9 

sistlidne maj böta två kronor. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

A.J.Westerberg, 

W.Thurfjell.” 

  



”Protokoll fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 13 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein, Stanzén äfvensom Hamnmästaren. 

Därjämte öfvervoro Stadsingenjören och Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren 

sammanträdet vid behandlingen af den förre vid §§ 1-9 och den senare vid §§ 1-5 förtecknade 

ärenden. 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 25/5 1912. 

 

§ 2. 

Meddelade Hamnmästaren, att Larson & Lind efter underhandling förklarat sig villiga att 

verkställa uppdebitering och inkassering af hamnafgifter för inkommande och utgående varor 

på följande villkor 

för inkommande varor: 15% inkassoprovision med 1300 kronors maximiprovision samt 

för utgående varor: 20% inkassoprovision. 

Vidare antecknades att Larson & Lind beträffande hamnafgifterna för utgående varor förklarat 

sig villiga att uppdebitera, men endast i den mån, det vore möjligt, inkassera desamma. 

 

§ 3. 

På förslag af Herr Wadstein beslutade Hamndirektionen att lämna Stadsingenjören och 

Hamnmästaren i uppdrag att inkomma med ett eller flera alternativa af approximativa 

kostnadsberäkningar åtföljda förslag till läge för en ny båthamn; och skulle direktionen, sedan 

dessa inkommit och pröfning af dem kunnat ske, eventuelt lämna vidare uppdrag i ärendet. 

 

§ 4. 

W.Jäger m.fl. hade uti ingifven skrifvelse under bestämd protest emot Hamndirektionens 

tolkning af gällande taxa att äfven för gods som ankommit med fartyg, hamnafgift måste 

erläggas, då det åter utskeppas, så vida det icke särskildt är enligt gällande taxa därifrån 

befriadt, hemställt att Hamndirektionen ville upphäfva detta sitt ’beslut’, enär de icke 

godvilligt komme att erlägga den efter deras förmenande olagliga dubbla hamnafgiften. 

Sedan antecknats att i aftalet med Larson & Lind inginge debitering af ifrågavarande afgifter 

för utgående varor, beslutade Hamndirektionen att lägga skrifvelsen till handlingarna. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag infordrat anbud å diverse 

målningsarbeten å hamnens byggnader, föredrogs nu ett vid öppnande af de inkomna anbuden 

fördt protokoll, åtföljdt af en tablå, öfver anbudsgifvare och anbud samt arbetsbeskrifning 

Hamndirektionen beslutade: 

att antaga af C.A.Lundgren afgifvet anbud att utföra utbjudna målningsarbeten i tullpackhuset 

för ett pris af 375 kronor, 

att afslå samtliga öfriga anbud såsom varande för höga samt 

att uppdraga till Stadsbyggmästaren att i samråd med Hamnmästaren på bästa och billigaste 

sätt låta verkställa öfriga målningsarbeten antingen genom entreprenad eller genom 

användande af eget folk. 

 

§ 6. 

Hamnmästaren anmälde behofvet af målning af diverse fyrar och andra säkerhetsanstalter; 

och beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag att låta utföra arbetet med 

hamnens eget folk. 

 



§ 7. 

Hamnmästaren hade till dagens sammanträde öfverlämnat förteckning öfver hamnkontorets 

för år 1911 debiterade men ej inbetalda medel med hemställan om åtgårder för indrifning af 

dessa. 

Sedan antecknats att i förteckningen upptagna oguldna muddringsafgifter för s/s ’Haparanda’ 

och ’Kurir’ vore beroende af pågående rättegång, beslutade Hamndirektionen,  

1) att indrifvandet af s/s ’Skärgårdens’ oguldna muddringsafgifter skulle få bero tills utslag 

fölle i förutnämnda rättgångar, 

2) att afskrifva dels John Sandberg påförd afgift för användning af ångaren ’Balder’ 3 kronor, 

enär Sandberg befunne sig i konkurstillstånd och det icke ansågs möjligt utfå beloppet, dels 

exekutionsbetjänterna Palm och Wetter påförd afgift för resa med ’Balder’ till Karlsvik och 

åter, enär resan företagits i tjänsteärende; samt beträffande öfriga poster 

3) att uppdraga till kanslist R.Lund att verkställa inkassering af desamma. 

 

§ 8. 

Till följande af erhållet uppdrag hade Stadsingenjören inkommit med af karta och 

kostnadsberäkning åtföjdt förslag till inrättande af ytterligare en pissoar vid södra hamnen. 

Efter föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsingenjören att för 

en kostnad af högst 1200 kronor inrätta en ny pissoir på i närheten af telefonautomaten å 

hamnpiren belägna plats, c:a 55 meter från Södra Strandgatans midtlinje. 

 

§ 9. 

Hamndirektionen hade vid sammanträde den 12 nästlidne mars med anledning af en från 

distriktsingeniören C.Skarstedt till Hamndirektionen ingifven skrifvelse, hvaraf framgick att 

Tjufholmssundetskanalens djup under normalt lågvatten, 0.75 m lägre än medelvatten, vid 

den under åren 1910 fullbordade uppresningen icke blifvit det afsedda 7.6 meter utan blott 7.1 

meter, beslutit lämna Hamnmästaren i uppdrag att under innevarande sommar låta verkställa 

muddring med stadens mudderverk, så att kanalens djup blefve det afsedda. 

Under meddelande, att beslutade muddring f.n. påginge, anhöll nu Hamnmästaren, som 

befarade att mudderverket vid arbetet med uppmuddrandet af de mestadels intill glacinmuren 

liggande sandpartierna, skulle skada denna, om instruktion huruvida muddringsarbetet under 

sådana förhållanden skulle fortsättas, hvilket i betraktande däraf, att af Skarstedt påpekade 

förhållande rörande kanalens djup vore utan praktisk betydelse, kunde ifrågasättas. 

Hamndirektionen beslutade, att muddringsarbetet skulle fortsättas så länge det enligt 

Hamnmästarens åsigt kunde utan risk fortgå, och skulle därefter genom Hamnmästarens 

försorg ramning af kanalen verkställas. 

 

§ 10. 

En från B.Fridström inkommen framställning om ordinarie anställning å hamnkontoret 

remitterades till Hamnmästaren för närmare yttrande senast i samband med förslag till 

utgiftsstat för nästkommande år. 

 

§ 11. 

Föredrogs Hamnmästarens kassarapport för maj och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§ 12. 

På förslag af herr Wadstein beslutade Hamndirektionen att lämna Stadsingenjören och 

Hamnmästaren i uppdrag att under innevarande sommar med dykare verkställa undersökning 

af betonkroppen i de under nästlidet år genom A.B. Betonkonstruktionsbyråns ledning 



reparerade kajsträckorna vid södra hamnen; och skulle protokoll öfver besiktningen till 

Direktionen aflämnas. 

 

§ 13. 

Sedan Stadsfullmäktige i samband med fastställande af Hamndirektionens inkomst- och 

utgiftsstat för innevarande år godkänt Direktionens förslag om borttagande af det ena af de 

tvenne kvarstående äldre, vanprydande magasinen å norra hamnplanen beslutade 

Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren dels att uppsäga V.F.Lundmark till 

afflyttning den 1 instundande oktober, dels att efter det Lundmark afflyttat med hamnens folk 

borttaga magasinet och iordningsställa platsen. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsfullmäktige med anledning af en utaf L.Possehl & Co till Rådstufvurätten uttagen 

stämning å Luleå stad med yrkande att staden måtte förpliktigas att med kronor 615:03 

återbära 25% af det belopp, staden under år 1911 uppburit i hamnafgifter för ångfartyget 

’Christian Mickelsen’, uppdragit till Hamndirektionen att förordna ombud att å stadens vägnar 

svara i målet, så beslutade Hamndirektionen att befullmäktiga Nils Settervalls Advokatbyrå i 

Stockholm eller den byrån i sitt ställe förordnade att utföra stadens svarandetalan uti 

ifrågavarande mål; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna byrån såsom 

rättegångsfullmakt. 

 

§ 15. 

Meddelade sekreteraren i enlighet med erhållet uppdrag om utredning rörande det s.k. 

Rånlundska ångbåtskontoret å n.hamnplan, att Hamndirektionen enl. protokoll den 22/2 1896, 

§ 1, meddelat ägaren tillstånd att få ha byggnaden kvarstående å platsen, till dess hamnen för 

något ändamål behöfde densamma. 

 

§ 16. 

Beslutade Hamndirektionen att till Bilbolaget för tiden intill den 1 instundande oktober uthyra 

den af hamnen disponerade delen af det å fastighet nr 57 stående äldre magasinet för en hyra 

af i ett för allt 25 kronor. 

 

§ 17. 

Beslutade Hamndirektionen uppdraga till Hamnmästaren att uppgöra och inkomma med 

förslag till nödiga förändringar i gällande hamnordning. 

 

§ 18. 

Bifölls af Hamnmästaren gjord framställning om fri telefon i bostaden. 

 

§ 19. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt d 27/6 -12  

Gust.Burström” 

 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 17 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Hartzell, Nilsson, Stanzén äfvensom 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

 

§ 1. 

Sedan Stadsingenjören anmält, att Luleå Lysolje Aktiebolag, som kontrakterat med 

Vattenledningsstyrelsen om leverans af omkring 100 fot rysk fotogén, icke kunnat leverera 

mer än 93 fat, beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören dels att under hand 

upphandla för närmaste tiden behöflig fotogén dels att infordra anbud å leverans af för 

nästkommande bränsleår för pumpstationen behöflig kvantitet fotogén. 

 

§ 2. 

Hamnmästaren hade till Stadsingenjören anmält, att hamnen under innevarande sommar 

ämnade fortsätta utflyttningen af de lågt belägna delarne af kvarteret Ankan, hvarför 

förlängning af där anlagd afloppstrumma för vattnets afrinnande vore erforderlig; och 

beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att utföra behöflig förlängning af 

densamma på hamnens bekostnad. 

§ 3. 

Sedan Nämnden på sätt, protokollet för den 5 nästlidne juni, § 2, utvisar, till dagens 

sammanträde uppskjutit pröfningen af inkomna anbud å arrendering af stadshotellet, beslutade 

nu Nämnden att hänskjuta ärendet till den samfälda drätselkammaren för afgörande. 

 

§ 4. 

Stadskamreraren hade vid sammanträdet den 6 nästlidne februari erhållit Nämndens uppdrag 

att, när lämplig tidpunkt inträffade, infodra anbud å leverans af 450 ton koks och 1300 ton 

stenkol. 

Sedan emellertid med anledning af beslutet om inköp af elektrisk kraft från Sikfors 

Kraftaktiebolag föreståndaren för elektricitetsverket meddelat, att förut såsom behöflig 

uppgifven kvantitet stenkol kunde minskas med 600 ton, samt vidare Nämnden vid 

sammanträde den 13 nästlidne maj beslutat bifalla en från rektor vid allmänna läroverket 

inkommen framställning om infordrande af anbud öfver å läroverkets behof af 100 ton koks, 

så hade Stadskamreraren uti i tidningarne införd annons infordrat anbud å 550 ton koks och 

700 ton stenkol. 

Vid anbudstidens utgång hade endast ett anbud inkommit, nämligen från AB Lueå kol- & 

materialaffär; och beslutade Nämnden att antaga bolagets anbud å 550 ton prima okrossad 

tvättad engelsk kaminkoks till pris kr. 27.60 pr. ton samt 700 ton prima stora Cowdenbeath 

Lochgelly ångkol till pris kr. 18.25 pr. ton för leverans senast före instundande augusti 

månads utgång [?] Luleå. 

Sedan föreståndaren för elektricitetsverket nu anmält att ytterligare behof för verket  af 100 

ton stenkol, beslutade Nämnden att öka upphandlingen af stenkol till 800 ton. 

 

§ 5. 

Nils Settervalls Advokatbyrå hade i egenskap af ombud för Lavéns Kolimport Aktiebolag i 

process mellan staden och bolaget rörande gäldande af kostnaden i kompromisstvist meddelat, 

att bolaget förklarat sig villigt att erlägga halfva kompromisskostnaden, 150 kronor. 

Nämnden beslöt emellertid att vidhålla sitt vid sammanträde den 5 nästlidne mars fattade 

beslut. 

  



§ 6. 

Stadsbyggmästaren J.Wikberg hade hos magistraten anhållit om tjänstledighet under tiden 1-

15 juli och därvid till vikarier under ledigheten föreslagit Stadsingenjör E.Kinnman och 

tillsyningsman E.Hartzell, den förre för expeditionsgöromålens skötande och den senare för 

öfvervakande af stadens husbyggnationsarbeten. 

Nämnden beslutade att meddela Magistraten att den intet hade att erinra mot framställningen. 

 

§ 7. 

Revirförvaltaren hade inkommit med af verifikationer åtföljd redovisning öfver kostnaden för 

vedhuggning på Luleå stads skog år 1912. 

Sedan Stadskamreraren meddelat att han granskat redovisningen utan anmärkning, beslutade 

Nämnden att utanordna beloppet, 4843 kronor 27 öre. 

 

§ 8. 

Kronojägaren hade till Stadskamreraren inlämnat en tablå öfver fördelning af den från stadens 

skog för bränsleåret 1912-1913 erhållna veden; och beslöt Nämnden att respektive styrelsen 

och institutioner skulle i räkenskaperna debiteras för veden efter pris pr. famn af 10 kronor för 

barrved och 13 kr. för björkved. 

§ 9. 

Anmälde Stadsbyggmästaren att öfversvämning skett i stadshotellets ofvanför drätselkontoret 

befintliga toalett genom hotellpersonalens försummelse att afstänga en vattenkran, hvarför 

vatten nedträngt i trossbotten och äfven skadat taket i drätselkontoret. 

Nämnden beslöt uppdraga till Stadsbyggmästaren att efter i närvaro af Källarmästare Dahné 

gjord besiktning, verkställa nödiga reparationer till skadans afhjälpande; och skulle kostnaden 

debiteras herr Dahné. 

Nämnden lämnade vidare Stadskamreraren i uppdrag att inkomma med utredning och förslag 

rörande fördelarna af en vattenförsäkring samt kostnaderna för en sådan. 

 

§ 10. 

Anmälde Ordföranden och Stadskamreraren att de, i enlighet med vid sammanträde den 7 

nästlidne maj erhållet bemyndigande, utarrenderat fiskerätten i Lulkroken nr 1 för 3 års tid till 

Postvaktmästaren L.J.Andersson och Snickaren N.P.Boman för en arrendesumma af 155 kr. 

pr. år. 

§ 11. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hae under hand gjort förfrågan om hinder från 

drätselkammarens sida mötte att banken till annan person uthyrde den för vaktmästarebostad 

förhyrda lägenheten i stadshuset. 

Nämnden beslutade meddela banken att från drätselkammarens sida hinder icke mötte för 

ifrågavarande anordning. 

§ 12. 

Stadskamreraren anmälde att utan tillstånd upplag af varor gjorts dels af konsul V.Jäger å 

Södra Strandgatan dels af Jäger och firman Olander & Paulsson å stadens mark i kv. Ankan 

äfvensom att tvänne båtar utan tillstånd upplagts i hörnet af Kyrko- och Söda Strandgatorna; 

och beslutade Nämnden att bemyndiga Stadskamreraren att å Drätselkammarens vägnar 

vidtaga de lagliga åtgärder, som kunna erfordras, för upplagens aflägsnande. 

 

§ 13. 

Med ändring af sitt den 5 nästlidne juni § 16 fattade beslut lämnade nu Nämnden 

Stadsbyggmästaren i uppdrag att för en kostnad af högst 90 kronor på lämpligaste sätt ordna 

inredningen i pissoaren till herrtoaletten vid Stadshotellets hufvudingång. 



§ 14. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 5 och 6 nästlidne juni. 

 

§ 15. 

Beslutade Nämnden till samfälld drätselkammares afgörande hänskjuta frågan om 

kostnadernas bestridande för eventuel omändring af f.d. gästgifvaregården i enlighet med 

Tekn. nämndens förslag af den 5 nästlidne juni. 

 

§ 16. 

Antecknades att herr Nilsson aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§ 17. 

Beslutade Nämnden lämna Stadsingenjören i uppdrag att uppgöra och inkomma med karta 

dels öfver de områden å Mjölkudden och Hertsön, hvarå stadens mark ligger, dels öfver den 

planlagda staden, å hvilken karta Luleå stads egendom skulle med särskild färg utmärkas, och 

förväntade Nämnden den först kartan öfver Mjölkudden och därefter kartorna öfver Hertsön 

och den planlagda staden i nu nämnd ordning. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 2/7 1912 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammaren i Luleå den 20 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Burman, Danielsson, Edström, Isakson, 

Sandström och J.A.Nilsson äfvensom Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 6 nästlidne maj. 

 

§ 2. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en från Bankaktiebolaget 

Norra Sverige ingifven framställning om förlikning i donationsjordsprocessen angående bättre 

rätt till delar af den s.k. Bryggeritomten eller fastigheten Nr 20 i kvarteret Ufven, hade 

Kammarens tekniska nämnd efter tagen del af handlingarne hänskjutit ärendet till samfälld 

drätselkammare under uttalande af den mening, att Stadsfullmäktige för uppgörelse i saken 

borde vidhålla sina vid sammanträde den 19 mars 1908 angifna villkor. 

Efter föredragning häraf beslutade nu drätselkammaren, på förslag af hr Sandström, att föreslå 

Stadsfullmäktige att erbjuda bolaget processens nedläggande och uppgörelse i tvisten på 

följande villkor; nämligen 

att banken erkänner stadens äganderätt till det omstända området d.v.s. hela fastigheten nr 20 

med undantag af det 18 fot breda område om 3258 kv.-fot utefter östra gränsen af tomten, 

som förut tillhört fastigheten Nr 21, dels ett område, som å en af t.f Stadsingenjören O.F.Dahl 

år 1898 kopierad karta öfver fastigheten betecknats med bokstafven B; 

att banken till staden utan ersättning afstår de delar af fastigheten, som tillhöra banken; 

att staden upplåter hela fastigheten Nr 20 till banken under tomträtt på 26 år; 

att banken vid tomträttstidens utgång bortflyttar de å fastigheten befintliga byggnaderna med 

undantag af kajbyggnaden, som utan ersättning tillfaller staden, samt 

att banken omedelbart dödar alla i fastigheten vid uppgörelsen befintliga inteckningar. 

 

§ 3. 

Tekniska Nämnden hade till den samfällda drätselkammarens bepröfvande hänskjutit ett af 

särskilda af Nämnden utsedda komiterade utarbetadt förslag till reglering af den å Luleå stads 

skogar placerade extra kronojägarens aflönings- och tjänstgöringsförhållanden. 

Det skulle antecknas, att enligt förslaget den å det bevakningsområde, hvartill Luleå stads 

skogar hör, stationerade extra kronojägaren skulle till förhindrande af för täta ombytten af 

bevakare å stadsskogen tilldelas fri bostad om 2 rum och kök jämte vedbrand eller ock 

motsvarande hyresersättning af 400 kronor för år räknadt mot skyldighet att för 

drätselkammarens räkning utföra vissa i förslaget uppräknade arbeten, hvilka 

drätselkammaren hade svårt få tillfredsställande utförda på annat sätt, nämligen 

tillsyn och fördelning af stadens vedförråd; 

tillsyn och ombesörjande af reparation af stängsel i rågångar och omkring stadens vretor och 

ängar; 

biträde vid utarrendering af vretor och ängar samt indrifning af arrendeafgifter; 

tillsyn öfver inom stadens planlagda område befintliga skogspartier och ombesörjande af 

uppsnyggning uti dessa; 

biträde vid undervisning i skogsvård i folkskolan samt 

tillsyn öfver stadens fiskevatten. 

Efter föredragning häraf beslutade drätselkammaren att på i förslaget anförda skäl hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bifall till hvad Nämnden sålunda föreslagit. 

  



§ 4. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag till Tekniska Nämnden inkommit 

med af ritningar och kostnadsberäkning åtföljdt förslag till ombyggnad af f.d. 

Gästgifvaregårdens byggnader hade Nämnden innan ombyggnadsfrågan togs i slutlig 

behandling ånyo infordrat anbud å försäljning af fastigheten, hvarvid ett anbud, slutande å 

13.000 kronor inkommit. 

Med anledning häraf hade Nämnden nu hänskjutit ärendet till samfällda drätselkammaren 

med hemställan att kammaren ville hos Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att för 

lägst 13000 kronor sälja fastigheten eller, därest det skulle visa sig omöjligt att till detta pris 

afsluta köp, få för en beräknad kostnad af 6600 kronor vidtaga förändrings- och 

reparationsarbeten å fastighetens byggnader i enlighet med Stadsbyggmästarens förslag, dock 

med den ändring att i den större byggnaden i stället för en lägenhet om 5 rum och kök och två 

lägenheter om 2 rum och kök fyra lägenheter, alla om 2 rum och kök skulle beredas att 

upplåtas i främsta rummet till de af stadens befattningshafvare, som kunde vara berättigade 

till fri bostad. 

Efter föredragning häraf beslutade Drätselkammaren att biträda detta Nämndens förslag samt 

tillika föreslå att Stadsfullmäktige ville besluta att för en eventuel omändring af fastigheten 

erforderliga medel, 6600 kronor, måtte få tagas ur brännvinsmedelsfonden. 

 

§ 5. 

Sedan Tekniska nämnden till samfälld drätselkammarens behandling öfverlämnat en från 

revirförvaltaren inkommen deklartion till ledning vid taxering till skogsaccis år 1912, 

beslutade Kammaren att, enär allt hvad staden afverkat vore att anse som husbehofsvirke, 

lägga deklarationen till handlingarne. 

§ 6. 

Sedan tekniska nämnden infordrat anbud å arrendering af stadshotellet för en tid af tre år 

f.o.m. den 1 instundande januari, hade Nämnden till samfälld drätselkammare nu öfverlämnat 

de inom anbudstidens utgång inkomna anbuden, hvilka voro afgifna af  

C.J.Dahné, Luleå, för år 1913, 20000 kronor; 

Alfred Bengstelius, Luleå, för tre, eventuelt sex år, 20000 kronor pr år samt 

Gust.Steiner, Norrköping, 20000 kronor pr år. 

Efter föredragning häraf beslutade drätselkammaren att afslå samtliga anbud. 

Drätselkammaren beslutade vidare att under hand till hr Dahné för en arrendesumma af 20000 

kronor utarrendera hotellet på utannonserade villkor; och skulle förslagskontrakt upprättas af 

hr Sandström och Stadskamreraren. 

§ 7. 

Beviljades stadskamreraren K.H.Santesson och Stadskassören J.O.Dahl semester under en 

månad hvardera, Santesson under tiden 17 juli – 15 augusti och Dahl 1-15 juli; och skulle 

tiden för Dahls återstående ledighet sedermera bestämmas. 

 

§ 8. 

Beslutade Drätselkammaren bemyndiga Stadskamreraren att, efter inhämtande af 

Ordförandens mening i hvarje särskildt fall, bevilja Kammaren underlydande tjänstemän 

ledighet för enskilda angelägenheter under högst tre dagar i följd. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens sammanträde i Luleå den 27 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 16 nästlidne juni. 

 

 

§ 2. 

Efter föredragning af Kungl. Majts utslag i ärendet den 19 juni 1912 beslutade 

Hamndirektionen att till byggnadsentreprenörerna A.P.Gunnerson och H.von Elzelingen 

utanordna fordrade 4000 kronor, utgörande firmans kompromisskostnader i tvist mellan 

firman och Luleå stad. 

 

§ 3. 

Lades till handlingarne från Drätselkammaren inkommet protokoll, hvari Kammaren 

meddelar att den uppdragit till Stadsingenjören att på hamnens bekostnad utföra behöflig 

förlängning af i kvarteret Ankan befintlig afloppsledning. 

 

§ 4. 

Hos Hamndirektionen hade V.F.Lundmark gjort framställning att icke behöfva afflytta från af 

honom förhyrt magasin å norra hamnplanen förrän den 1 maj 1913; och beslutade 

Hamndirektionen att med ändring af sitt den 13 nästlidne juni fattade beslut medgifva 

Lundmark att disponera magasinsbyggnaden i fråga intill den 1 mars 1913, hvarefter 

densamma skulle genom hamnmästarens försorg borttagas och platsen iordningsställas. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt d. 10/7 1912. 

Gust.Burström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27 juni 

1912. 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Isakson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 27 nästlidne maj. 

 

§ 2. 

På förslag af hr Edström beslutade Nämnden att på så sätt lämna sitt bifall till en af 

konduktören O.W.Larsson hos drätselkammaren gjord framställning, att Larsson skulle äga att 

genom månatlig afbetalning af tio kronor, räknadt f.o.m. innevarande juni månad gälda 

honom påförda, men ej guldna kommunalutskylder, däri inbegripet utskylderna för 

innevarande år. 

§ 3. 

Drätselkammaren hade den 7 november 1911 vid föredragning af Rådstufvurättens protokoll 

och utslag i mål mellan Kammaren, å ena, samt N.T.Pettersson m.fl., å andra sidan, angående 

expropriation af mark för järnvägsverkstadens räkning beslutit att förskottera den bestämda 

löseskillingen och därefter ingå till Stadsfullmäktige med förslag till kostnadernas gäldande. 

Sedan kostnaderna numera blifvit till storleken kända, beslutade nu Ekonominämnden att hos 

Stadsfullmäktige hemställa att samtliga de kostnader, som drabbat staden genom 

expropriation, 7699 kr 11 öre, måtte gäldas från brännvinsmedelsfonden. 

 

§ 4. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 25 nästlidne april beslutit, att den kommunala 

annonseringen hädanefter skulle verkställas uti båda här utkommande tidningar, Norrbottens 

Kuriren och Norrskensflamman, därest de funnes villiga att införa annonserna mot en 

ersättning af 6 öre pr millimeter med 25% rabatt. 

Sedan med anledning häraf Ekonominämnden låtit hos förenämnda tidningar göra förfrågan, 

om de voro villiga att på de af Stadsfullmäktige angifna villkor verkställa den kommunala 

annonseringen, och jakande svar härå ingått från Tryckeri Aktiebolaget Norrskenet, medan 

från Norrbottens Kuriren det svar ingått, att tidningen ansåg sig kunna bevilja den begärda 

rabatten först då samma annons införts minst tre gånger, hade den kommunala annonseringen 

i tidningen Norrbottens Kuriren upphört. 

Då emellertid inskränkandet af annonseringen till endast en tidning medfört direkta 

olägenheter, beslutade nu Ekonominämnden, som ansåg det vara af vikt, att annonsering 

kunde verkställas äfven i tidningen Norrbottens-Kuriren, som ägde stor spridning i länet, att 

hos Stadsfullmäktige göra hemställan att kommunal annonsering finge verkställas i nämnda 

tidning på af tidningen angifna villkor. 

§ 5. 

Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse gjort framställning om höjning från 4 kronor till 

6 kronor pr vecka af det ackord, som för närvarnde utginge för rengöring af stadens 

tjänstelokaler i stadshuset med tillhörande korridorer, trappa och toalett. 

Ekonominämnden beslutade att härtill lämna bifall; men skulle Stadskamreraren infordra 

anbud å öfvertagande af rengöringen af ifrågavarande och Stadsfullmäktiges lokaler f.o.m. 

den 1 nästkommande september månad. 

§ 6. 

Föreståndaren för elektricitetsverket R.Bergman hade inkommit med räkning å 169 kronor 40 

öre, utgörande kostnader för resa till Stockholm och Västerås i och för planeringen för 

omändringen af elektricitetsverket. 



Sedan den af Stadsfullmäktige med anledning af beslutet om inköp af elektrisk kraft från 

Sikfors tillsatta komittén på förfrågan meddelat, att Bergman icke af komitén anmodats 

företaga ifrågavarande resa, beslutade Ekonominämnden att öfversända räkningen och 

Bergmans i saken ingifna framställning till Stadsfullmäktige med hemställan om afslag å 

densamma. 

§ 7. 

Godkändes från e.o. hofrättsnotarien A.Bexell inkomna räkningar 

dels å 454 kronor 50 öre, utgörande arfvode, utlägg för kostnader m.m. rörande 

expropriationen af mark för järnvägsverkstaden vid Notviken 

dels å 235 kronor 50 öre, utgörande utlägg och arfvode rör. Rättegånen mot H.M.Johansson i 

Notviken. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 28 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman och Rosengren. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 6 sistlidne maj upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Uti till Magistraten ingifven skrifvelse, hvilken öfverlämnats till nämnden för yttrande, hade 

stadsläkaren Sven Kjellman anhållit om semester under två månader från och med den 21 

instundande juli samt till sin vikarie föreslagit medicine kandidaten Karl J.H.Nilsson, och 

beslöt nämnden afgifva det yttrandet, att nämnden ej hade något att erinra vare sig mot den 

begärda tjänstledigheten eller mot den föreslagna vikarien. 

Denna paragraf förklarades vara genast justerad. 

 

§ 3. 

Tvänne räkningar från barnmorskan Amanda Johansson för biträde vid Anna Åsens och 

hustru Liljedahls förlossning å tillhopa 20 kronor öfverlämnades till fattigvårdsstyrelsen. 

 

§ 4. 

Från djurskyddsföreningen hade inkommit anmälan rörande en del anmärkta bristfälligheter i 

ett stall inom fastigheten n:r 160a i kvarteret Torsken. 

Som nämnden ansåg sig sakna befogenhet att vidtaga åtgärder i anledning af denna anmälan, 

beslöt nämnden hänvisa djurskyddsföreningen till allmänna åklagaren för åtals anställande, 

därest föreningen funne skäl härför föreligga. 

 

§ 5. 

Med anledning af en från tillsyningsmannen inkommen rapport, att planteringsnämnden låtit 

upplägga ett större parti gödsel m.m. invid färjstugan beslöt nämnden ålägga 

planteringsnämnden vid vite af 25 kronor för enhvar af ledamöterna att låta bortskaffa 

nämnda upplag äfvensom vid enahanda vite förbjuda platsens användande för dylika upplag. 

 

§ 6. 

En rapport från tillsyningsmannen angående anmärkta bristfälligheter vid inspektion af 

fastigheterna n:ris 4 och 5 i kvarteret Höken föranledde till ingen åtgärd, enär numera 

anmälts, att de anmärkta bristerna afhjälpts. 

 

§ 7. 

En rapport från tillsyningsmannen angående anmärkta bristfälligheter vid inspektion af 

afträdet  å Gültzauuddens restaurant beslöt nämnden öfverlämna till drätselkammaren med 

begäran att kammaren ville vidtaga åtgärder för afträdets försättande i lagenligt skick. 

 

§ 8. 

En skrifvelse från tillsyningsmannen rörande en del anmärkningar vid inspektion af den s.k. 

finnpaviljongen äfvensom rörande behofvet af en bättre lokal för förvaring af från Finland 

importeradt kött beslöt nämnden öfverlämna till hamndirektionen för den åtgärd direktionen 

kunde finna nödig. 

§ 9. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. 



Vid inspektion af Länsveterinär F.Rosengren och undertecknad inom den s.k. ’tegelbaracken’ 

intill Luleå bryggeri, lördagen den 18 dennes anmärktes: 

att väggarna i nämnda hus består af ett slags tegel, enligt hvad vi kunde finna, tillverkadt af 

lera och hästspillning. Vid regnväder suger dessa väggar åt sig väta och denna alstrar fukt och 

mögel inne i lägenheterna, hvilket har till följd att dessa bli allt annat än hälsosamma att bebo. 

Lägenheternas underhåll har af gårdsegaren, bankaktiebolaget Norrlandsbanken helt och 

hållet försummats. Ohyra finnes i mängd och smuts och osund lukt är rådande i nästan alla 

rummen, undantagande ett. Hyresgästerna bestå af de mest tvifvelaktiga existenser i 

samhället, hvilka hos sig hysa prostituerade kvinnor och annat löst folk. Slagsmål och 

oordningar höra också till ordningen för dagen och närheten till bryggeriet gör naturligtvis sitt 

till att dylika oordningar så ofta förekomma. 

Då lägenheterna ur hygienisk synpunkt synas vara rent af vådliga att bebo och då den inkomst 

Norrlandsbanken har af huset icke kan vara så synnerligen stor astt banken skulle afsevärdt 

kunna sätta den ifråga, så hemställes att Hälsovårdsnämnden måtte vid vite förbjuda 

lägenheternas vidare uthyrande till bostäder för människor. 

I nedanstående förteckning visas huru stora hyresbelopp banken betingar sig för lägenheterna 

i huset: 

Å nedre botten: 

Cristina Stenbergs lägenhet, ett rum Kr. 8 pr månad 

Gustaf Lindqvists lägenhet, två rum Kr. 10 pr månad 

N.Strandbergs lägenhet, två rum Kr. 12 pr månad 

Anna Sofia Anderssons lägenhet, ett rum Kr. 8 pr månad 

En trappa upp: 

Emma Öhmans lägenhet, ett rum Kr. 8 pr månad 

N.Mikaelssons lägenhet, ett rum Kr. 8 pr månad 

  Alltså Kronor 54:- 

För nyttan af att få bort detta illa kända näste bör icke denna lilla förlust för banken verka 

afskräckande, så mycket mindre som troligen större delen af dessa hyresgäster aldrig erlägga 

någon hyra. Luleå den 18 maj 1912. Wilh.Oscarsson, tillsyningsman.’ 

 

Efter föredragning häraf och sedan nämndens ordförande vitsordade de i rapporten gjorda 

anmärkningarne, beslöt nämnden med stöd af 2 kap. 13 par. i gällande hälsovårdsstadga 

förbjuda fastighetens ägare, fastighetsaktiebolaget Spiggen, vid vite af 100 kronor för enhvar 

af styrelsens ledamöter att uthyra lägenheterna i huset, intilldess de anmärkta felaktigheterna 

blifvit afhjälpta och åtgärden härutinnan blifvit af nämnden godkänd, och skulle lägenheterna 

vara utrymda före den 1 instundande augusti. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 10. 

Med anledning af en rapport från tillsyningsmannen vid inspektion i firman M.Anderssons 

eftr:s bagerilokaler, att bageriet vore mycket svårt att hålla rent, enär målningen i detsamma 

vore nästan bortnött, beslöt nämnden förelägga ägaren af fastigheten, N.P.Eriksson i 

Norrtälje, att vid vite af 25 kronor låta måla bagerilokalerna före den 1 instundande 

september. 

 

§ 11. 

Med anledning af en rapport från tillsyningsmannen vid inspektion i fimran I.C.Hälls 

bagerilokaler, att väggarna vore svåra att rengöra, enär målningen i lokalerna börjat bli 

utsliten, beslöt nämnden förständiga ägaren af fastigheten, fastighetsaktiebolaget Spiggen, att 



vid vite af 25 kronor för enhvar af styrelsens ledamöter låta måla bagerilokalerna före den 1 

instundande september. 

 

§ 12. 

Anmälde slaktaren Axel Hultqvist att han å änkan Lovisa Nordmarks tomt i Bergviken uti en 

därstädes uppförd mindre byggnad inredt en slakterilokal, och blef denna, då skäl till 

anmärkning ej förefanns, af nämnden godkänd. 

 

§ 13. 

Med anledning af att till nämndens kännedom kommit, att personer här i staden åtagit sig vård 

af fosterbarn mot betalning utan att därom göra vederbörlig anmälan, beslöt nämnden att 

införa den sedvanliga annonsen ang. fosterbarnsvården 3 gånger i hvardera af ortens 

tidningar. 

 

§ 14. 

En rapport från tillsyningsmannen, upptagande en del anmärkningar vid inspektion af stallet å 

tomten n:ris 249-250 i kvarteret Aborren, beslöt nämnden öfverlämna till allmänne åklagaren 

för den åtgärd, han kunde finna lämplig. 

 

§ 15. 

Beslöt nämnden med anledning af en från tillsyningsmannen inkommen rapport förständiga 

firman C.C.Rosenflyckt att vid vite af 50 kronor inom åtta dagar efter af detta protokoll 

erhållen del från firmans upplag vid gamla slipen å Oskarsvarf bortföra där förvarade benfat, 

hvilka enligt närboende personers utsago spredo en vedervärdig stank och vore till stort 

obehag, äfvensom att rengöra platsen och icke vidare där upplägga dylika varor, som genom 

sin stank vore till obehag för närboende. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 16. 

Beslöt nämnden bifalla en af hälsovårdstillsyningsmannen på anförda skäl grundad 

hemställan att vid besiktning af från Finland importeradt kött få anlita biträde af lämplig 

person. 

 

§ 17. 

Beslöt nämnden till stadsfullmäktige anmäla, att ledamoten i hälsovårdsnämnden, 

öfverkontrollören Emil Wickström, samt suppleanten, bankkamreraren F.A.Lindgren, afflyttat 

från orten. 

§ 18. 

En af tekniska nämnden gjord hemställan, att hälsovårdsnämnden ville förehålla 

tillsyningsmannen det oriktiga i att obehörigen ingripa i drätselkammarens funktioner 

äfvensom ålägga honom att till Kammaren återställa vissa handlingar, som af 

stadskamreraren, till honom remitterats, öfverlämnades till tillsyningsmannen för 

förklaringars afgifvande. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem: 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

På Nämndens vägnar 

Axel E Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 juni 1912. 

 

Närvarande: Herrar Sundberg, Gullberg, Rignell, Wester, Danielsson, fröken Björkman och 

fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Protokollen för den 30 maj och 7 juni föredrogos och justerades. 

 

§ 2. 

Amanda Nybergs understöd sänktes från 15 till 10 kronor. 

I sammanhang härmed beslöts uppdraga åt herr Rignell och fröken Björkman att utreda, 

huruvida familjen Nyberg erhölle någon hjälp af mannen och i så fall huru mycket. 

 

§ 3. 

Lovisa Lundberg beviljades en half famn ved, Edit Adamsson ett par skor och Maria Nilsson 

en mjölkanvisning å kr. 2:10. 

§ 4. 

På yrkande af herr Rignell beslöt styrelsen att sänka Karin Hallmans understöd till 15 kronor i 

månaden, till dess svar ingått från Säbrå å skrifvelsen den 3 juni rörande höjning i understödet 

till 20 kronor, och skulle ytterligare 5 kronor utbetalas, därest Säbrå kommun ej gjorde 

invändning häremot. 

§ 5. 

Godkändes beredningsutskottets åtgärd att utanordna kr. 14:96 till respengar åt Carl Erik 

Nilssons hustru, sedan upplysning vunnits, att Nilsson fått arbete i Malmberget och hade 

utsikt att hädanefter kunna försörja familjen. 

 

§ 6. 

Fredrik Åberg beviljades 1 liter mjölk per dag under juli. 

 

§ 7. 

Leo Öqvist beviljades ett par skor till sonen Gunnar, hvaremot han hade att vända sig till 

fattiggården för erhållande af ett par till Karin, därest hen ej hade några, som kunde repareras. 

 

§ 8. 

Genomgicks och godkändes månadslistan, slutande på en summa af kr. 1648:49, däri 

inberäknade anvisningar å mat och mjölk. 

½ famn ved utdelades. 

§ 9. 

Bestämdes i enlighet med beredningsutskottets förslag priset för aflidna Karolina Persdotter 

Pukkaris vård och underhåll å härvarande fattiggård till 51 kronor eller 1:50 per dag under 

tiden 4/5 – 6/6 1912. 

§ 10. 

Med anledning af en från stadsläkaren ingifven anmälan, att hustru Edin vanvårdade sitt 4-5 

månader gamla barn, beslöt Styrelsen uppdraga åt fröken Björkman och diakonissan att 

närmare följa Edins skötsel af barnet. 

§ 11. 

Hanna Juhlins begäran om hyreshjälp afslogs, hvaremot styrelsen beviljade henne en 

matanvisning å 5 kronor. 

§ 12. 

Tillsyningsmannen N.Boman beviljades på ansökan tjänstledighet under tiden 7-21 augusti. 



§ 13. 

Beslöts att förflytta familjen Håkansson till Magasinsgatan 24 f.o.m. den 1 juli, till dess annan 

bostad kunde anskaffas. 

§ 14. 

Som hustru Pihl och makarna Pihls dotter vore behäftade med tuberkulos och det af denna 

anledning ansågs olämpligt att förflytta dem till annan bostad, då fara för spridning af smitta 

förefunnes, beslöt styrelsen frånträda sitt den 7 juni 1912 fattade beslut om familjens 

afflyttning från nuvarande bostaden. 

§ 15. 

Beslöts inköpa 2 triopermar af herr Rignell för ett pris af 11 kronor. 

 

§ 16. 

Godkändes ordförandens åtgärd att tilldela hustru Wennberg ett understöd å kr. 6,10 i 

anvisningar. 

§ 17. 

Följande personer anmäldes aflidna å fattiggården: 

Den 9 juni: Johan Anton Selberg och Maria Kristina Åström samt 

Den 11 juni: Rosa Amanda Pettersson. 

 

§ 18. 

Anmälde tillsyningsmannen att änkan Johanna Charlotta Lifbom måst för sjukdom intagas å 

härvarande fattiggård. 

§ 19. 

Listan öfver extra bidrag under månaden föredrogs och godkändes. 

 

§ 20. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i mål rörande Huld Granbom. 

 

§ 21. 

Anmälde tillsyningsmannen att ansvarsförbindelse lämnats för Vilma Emilia Enbom, som den 

27 måst intagas å lasarettet. 

§ 22. 

Anmäldes, att sinnessjuke hustru Wikman denna dag aflidit å lasarettet. 

 

§ 23. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under juni föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 24. 

Beviljades diakonissan sedvanlig semester under en månad å tid, som hon funne lämplig och 

hvarom hon hade att göra anmälan hos styrelsen. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

J.Sundberg” 



Protokoll juli 1912 
 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 juli 

1912. 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Stanzén, Nilsson äfvensom Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 17 nästlidne juni. 

 

§ 2. 

Styrelsen för Luleå Arbetsstuga hade uti ingifven skrifvelse gjort framställning om reparation 

af det till arbetsstugans föreståndarinna upplåtna rummet i Tekniska skolans hus. 

Efter föredragning af ett utaf Stadsbyggmästaren afgifvet utlåtande och förslag beslutade 

Nämnden att återremittera ärendet till Stadsbyggmästaren för ytterligare utredning och 

detaljerad kostnadsberäkning. 

§ 3. 

Tekniska Nämnden hade till Stadsbyggmästaren för yttrande remitterat ett från 

Byggnadsnämnden inkommet utdrag af protokoll, hvari hemställdes, att Nämnden ville 

vidtaga åtgärder för försättande i trafikabelt skick af trappuppgången till brandchefens bostad. 

Vid föredragning af Stadsbyggmästarens nu inkomna yttrande beslutade nämnden uppdraga 

till Stadsbyggmästaren att uppgöra nytt förslag till omändring af trappan och upptaga 

kostnaden i förslaget till utgiftsstat för år 1913; och skulle Byggnadsnämnden underrättas om 

detta Nämndens beslut. 

§ 4. 

W.Jäger hade till drätselkammaren ingifvit en skrifvelse, hvaruti han uttalade sin protest mot 

Kammarens åtgärd att återkalla den 6 juni 1909 lämnadt tillstånd för Jäger m.fl. att disponera 

halfva bredden af Södra Strandgatan för upplag. 

Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att Jägers skrifvelse icke skulle föranleda 

ändring i redan fattadt beslut att återkalla nämnda tillstånd, hvarom Jäger skulle underrättas. 

 

§ 5. 

Beslutade Nämnden att firman Olander & Paulsson och W.Jäger, hvilka utan tillstånd 

verkställt upplag af fotogenfat i Kvarteret Ankan, skulle debiteras hyra för intagna områden i 

enlighet med af Hamndirektionen fastställd ”taxa för uppläggning af gods på kaj eller 

hamnpplan”. 

§ 6. 

Till Stadsbyggmästaren remitterades från hälsovårdsnämnden inkommet utdrag af protokoll 

rörande otillfredsställande målning i saluhallen. 

 

§ 7. 

Företrädde Brandchefen och hemställde på förekommen anledning, att Nämnden ville 

medgifva att vice brandförman F.L.Johansson finge under juli månad tjänstgöra som 

poliskonstapel med extra brandkarlstjänstgöring samt att poliskonstapeln V.Rosendahl under 

samma tid finge tjänstgöra som vice brandförman. 

Nämnden beslutade bifalla Brandchefens framställning under förutsättning att Magistraten 

icke har något att däremot invända. 

  



§ 8. 

En från Emma Eklund inkommen framställning om bidrag till reparation af henne tillhörig 

byggnad remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare och Stadsbyggmästaren för 

utredning och yttrande. 

§ 9. 

Af Abel Larsson Boden ingifvet anbud att för 150 kronor köpa stadens hästgatuvält afslogs. 

 

§ 10. 

Beslutade Nämnden att för en kostnad af högst 150 kronor verkställa reparation af staden 

tillhörigt magasin å fastigheten Nr 88; och skulle magasinet därefter annonseras hyresledigt. 

 

§ 11. 

Beslutade Nämnden att i Städernas Allmänna Brandstodsbolag brandförsäkra f.d. Södra 

spruthuset. 

§ 12. 

Stadsingenjören hade till Nämnden ingifvet en till Magistraten ställd ansökan om 

tjänstledighet under tiden 11-17 innevarande juli månad; och beslutade Nämnden att 

öfversända ansökningen till Magistraten med underrättelse att Nämnden intet hade att erinra 

mot bifall till ansökningen. 

 

§ 13. 

Enär i det af Stadsfullmäktige vid sammanträde den 29 februari 1912 godkända förslag till 

uppgörelse i donationsjordsprocessen mellan Luleå stad och fröken Gertrud Isakson vretan Nr 

78 förutsatts tillhöra fröken Isakson ehuru tillhörig staden, och på grund häraf, ny uppgörelse 

blifvit nödvändig, hade fröken Isakson nu till drätselkammaren inkommit med nytt förslag till 

uppgörelse i tvisten. 

Sedan Stadsingenjörens yttrande och förslag i ärendet inhämtats, beslutade Nämnden föreslå 

Stadsfullmäktige att träffa följande uppgörelse i donationsjordsprocessen emellan Luleå stad 

och fröken Isakson, innehafvare af vretorna Nris 77 och 81a – 83: 

Luleå stad erhålle af Fröken Isakson: kv.-m. kv.-fot zonv. öre zonv. Kr. 

Del af vretan Nr 77 norr om kv. Elgen 2060.76 23377 14 3272.78 

Del af samma vreta, väster om kv. Elgen 55.10 625 25 156.25 

Del af vretan Nris 81a – 83 söder om 

Kv. Elgen   710.36 8058 20 1611.60 

  Summa 2826.22 32060  5040.63 

Fröken Isakson erhåller af Luleå stad: 

Del af vretan Nr 78 fallande inom kv. 

Elgen 1 och 2  137.55 1560 25 390.00 

Del af samma vreta fallande inom kv. 

Elgen 3   75.60 858 20 171.60 

Del af vretan 84-87 fallande inom 

Tomten Nr 2 i kv. Hästen  804:40 9125 20 1825.00 

Staden tillhörig del af tomt Nr 5 

i kv. Fenix   465.42 5280 45 2376.00 

  Summa 1482.97 16823  4762.60 

 

Således en skillnad fröken Isakson till godo  Kronor 278.03 

Hvaraf staden enl. K.Bref af den 25 maj 1904 betalar 10%  27.80 

 

Fröken Isaksons donationsjordslösen: 



Del af vretan Nr 77 i kv. Elgen 1 och 2 1652.35 18744 25 4686.00 

Del af vretan Nr 81a – 83 i kv. Elgen 3 387.20 4392 25 1098.00 

Del af vretan Nr 77 i kv. Elgen 3 164.79 1869 20 873.80 

Del af vretan Nr 81a – 83 i kv. Elgen 3 

och 6   1194.44 13550 20 2710.00 

  Summa 3398.78 38555  8867.80 

på hvilken summa donationsjordslösen enligt ofvan åberopade K.Bref utgår med 5% eller 

Kronor 443.39 hvartill kommer rättegångskostnad för 2ne vretor 20:- 

     Summa Kr 463.39 

Från hvilken summa drages ofvanstående skillnadssumma Kr 27.80 

och blifver således den summa fröken Isakson har att till Luleå stad betala Kronor 435:59 

 

§ 14. 

Anmälde Stadsingenjören att han anmodat mekanikus J.P.Johansson att för stadens räkning 

besiktiga ånggatuvälten för dess afsändande till Porjus. 

 

§ 15. 

Efter föredragning af från föreståndaren vid elektricitetsverket R.Bergman inkommen 

ansökning om tjänstledighet för egna angelägenheters mötande under trettio dagar, beslutade 

Nämnden att bevilja Bergman ledighet för af honom föreslaget sätt fredagar och lördagar 

under tiden 1 juli – 30 september; och skulle Bergman till nämnden anmäla hvem som under 

hans frånvaro förestod elektricitetsverket. 

 

§ 16. 

Luleå Utskänkningsbolag hade uti öfverlämnadt protokollsutdrag anhållit om skyndsamt 

försättande i tillfredsställande skick af pissoaren till Stadshotellets kafélokaler. 

Sedan t.f. Stadsbyggmästaren meddelat att genom hans försorg behöfliga pissoartrattar 

numera rekvirerats, lades protokollsutdraget utan vidare åtgärd till handlingarne. 

 

§ 17. 

Antogs af N.Höglund å för stadens räkning verkställd auktion afgifvet anbud att köpa 500 krg 

smidesjärnskrot till ett pris af 3 kronor pr 100 kg äfvensom ett af Höglund under hand afgifvet 

anbud att för Kronor 2:70 pr 100 kg köpa utbjudet parti af 6535 kg. gjutjärnskrot. 

 

§ 18. 

Beslutade Nämnden att afskrifva E.O.Hedlund för källare i Saluhallen påförd hyra för andra 

kvartalet innevarande år, 20 kronor. 

 

§ 19. 

De af drätselkammaren vid sammanträde den 16 nästlidne januari utsedda 

inventeringsmännen hade till dagens sammanträde inkommit med berättelse öfver af dem 

verkställd syn å Edefors laxfiske. 

Efter föredragning häraf beslutade Nämnden beträffande lösegendomen 

att afskrifva i syneinstrumentet som förslitna eller förkomna betecknade inventarier; 

att godkänna förre arrendatorn J.E.Granlunds åtgärd att för tio kronor försäkra en staden 

tillhörig äldre kolkbåt 

att till herr Axel Österberg försälja de tvenne kvarvarande båtarne för 70 kronor samt de vid 

fisket befintliga laxkaren för 5 kronor pr st. 

Beträffande hus- och fiskebyggnaderna beslutade nämnden vidare: 



att isboden å Laxholmen skall ombyggas samt förses med nya syllstockar och innerbräder 

samt ny sågsspånsfyllning; 

att ny takved skall läggas å saltboden och nytt sticktak å båthuset å Laxholmen; 

att utfallen syllstock å boningshuset å Laxholmen skall insättas och utslagna fönsterrutor 

ersättas med nya; 

att brunnshuset till boningshuset å Laxholmen skall nybyggas ofvan jord; 

att den numera ej använda laxboden (isboden) vid södra fisket skall flyttas till Kronfisket och 

inredas till tinbod i stället för det nu där befintliga brädskjulet, som skall borttagas; 

att ny takpapp skall läggas å boningshuset å Krongården samt 

att de två stenkistor, som vid Kronfisket utgöra stöd mot land för fiskets öfverbyggnad skola 

ombyggas. 

Nämnden beslutade slutligen att godkänna af hr Isakson inlämnad räkning år Kr 59.10, 

utgörande resekostnader och arfvode, hvarjämte bestämdes, att Stadskamrerare för 

ifrågavarande resa skulle äga debitera reseersättning efter 8 kronor pr dag förutan Kostnad för 

biljetter. 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

å Nämndens vägnar: 

Tomas Bennet” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 5 juli 1912. 

 

S.D. Närvarande: Hrr Ordföranden, tullvaktm. O.Sundberg, överlär. P.E.Lindmark samt und. 

Åhrström. 

 

§ 1. 

Åt fröken Fanny Eklund, som anhållit om tjänstgöringsbetyg, föreslås att i likhet med det 

tjänstg.-betyg hon företett från Edefors meddela henne i undervisningsskickl. 2½; i förmåga 

att i skolan uppr. ordn. etc. 2½; i nit 3 och hedrande vandel. 

 

§ 2. 

Till ledigförklarade e.o. lärarinnetjänsten hade 16 sökande anmält sig, och föreslås av dessa 

uppsätta å förslag: 

1) Elin Irene Åhrberg fr. Södertälje; 

2) Hulda Albertina Jonsson fr. Gudmundrå; 

3) Ebba Matilda Eriksson fr. Lidingö. 

 

§ 3. 

Fröken Berta Furtenbachs ansökan om förflyttning från Mjölkudden till staden ansåg 

nämnden ej böra nu bifallas, då hon för ett år sedan särskildt sökt platsen i Mjölkudden och 

ansågs synnerligt lämplig för densamma. 

 

 Som ovan: 

  John Hansson 

   Oskar Åhrström” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 10 juli 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 27 nästlidne juni. 

 

§ 2. 

Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsbyggmästaren att för omändring af 

nederlagsmagasinet vid norra båthamnen till tullpackhus låta i enlighet med nu aflämnadt 

förslag inreda ett varmbonadt rum för en kostnad af 430 kronor. 

 

§ 3. 

Föredrogs och lades till handlingarne en från Nils A.Svensson i egenskap af ombud för 

Fred.Drughorn Ltd London till Hamndirektionen ingifven skrifvelse rörande utbekommande 

af viss rabatt å erlagda hamnafgifter. 

 

§ 4. 

Sedan Rådstufvurätten i Luleå den 1 juli 1912 meddelat utslag i mål emellan 

Hamndirektionen, å ena, samt ägarne af ångaren ’Kurir’ å andra sidan, angående 

utbekommande af muddringsafgifter, hvarvid svarandena ålagts att betala fordrade beloppet 

jämte kostnader, beslutade nu Hamndirektionen att uppdraga åt e.o. hofrättsnotarien Karl 

Hamrin eller den, han i sitt ställe förordnade, att i rättegången föra stadens och 

Hamndirektionens talan äfven därest saken droges under högre rätts pröfning, jämväl i Kungl. 

Majts och Rikets Svea Hofrätt och hos Kungl. Majt; och skulle utdrag af detta protokoll i 

sådant afseende lända såsom fullmakt. 

 

§ 5. 

Beslutades att från Hamnmästaren inkommet förslag till ny hamnordning skulle cirkula bland 

direktionens medlemmar för kännedom. 

 

§ 6. 

Hamnmästaren hade inkommit med rapport öfver verkställd besiktning af 

betonkonstruktionen å hamnpiren och södra kajen, hvaraf framgick att hvarken isgång eller 

annan naturaåverkan skadat betonen, i hvilken endast ett par obetydliga sprickor förefunnos 

på östra sidan af piren. 

Som emellertid vid besiktningen uppmärksammats, att bandet på östra sidan af piren på ett 

ställe afbrutits, beslutade Hamndirektionen att till afhjälpande af skadan låta på sätt, af 

Hamnmästaren uppgjord skiss utvisade, under bandet vid det skadade stället anbringa en 

bjälke, väl fastbultad i tre af stolparne. 

 

§ 7. 

Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att låta upptaga bogserångaren 

’Balder’ och ångfärjan ’Trafik’ på slip för bottenmålning och besiktning samt att förhyra en 

mindre ångare för bogsering af träfärjan under den tid, ångfärjan står på slipen. 

 

§ 8. 

Beslutade Hamndirektionen att bemyndiga Hamnmästaren att omedelbart anskaffa 6 st. 

reservlinser till lanternorna å hamnens lysbojar. 

 



§ 9. 

Föredrogs siffergranskarens anmärkningar, gjorda vid genomgång af Hamndirektionens 

verifikationer för 1911. 

 

§ 10. 

Ett af S.J.Flodin till Hamndirektionens ingifvet anbud å leverans af timmer skulle icke 

föranleda åtgärd. 

 

§ 11. 

Aflämnade Hamnmästaren kassarapport för juni månad. 

 

§ 12. 

Efter föredragning af en från Hamnmästaren inkommen framställning, att Direktionen måtte 

på grund af ingångna klagomål låta ändra ljuskaraktären på den öfre öfverensfyren å Lulnäset 

samt höja den lägre fyren en meter, beslutade Hamndirektionen att låta vid saken bero, så 

länge något åtgörande ej afhördes från lotsverkets sida. 

 

§ 13. 

Sedan biträdet å hamnkontoret B.Fridström uti ingifven skrifvelse anhållit om löneförbättring, 

beslutade Hamndirektionen att Fridström skulle äga att under innevarande år uppbära aflöning 

med 125 kr pr månad, räknadt retroaktivt f.o.m. 1 januari. 

 

§ 14. 

Godkändes af ordföranden affattade betyg för ingenjören G.Edlund och L.Thorslund. 

 

§ 15. 

Häradshöfding J.Lodén hade i egenskap af ombud för byggnadsentreprenörerna 

A.P.Gunnerson & H.W. von Elzelingen gjort framställning om utbetalande till dem af 

ytterligare 1750 kronor, utgörande godtgörelse för af dem utgifven ersättning till 

skiljemännen i kompromisstvisten. 

Hamndirektionen beslutade att framställning ej skulle föranleda åtgärd från direktionens sida. 

 

§ 16. 

Uppdrogs för Hamnmästaren att infordra anbud å 60 kbm grus, behöfligt för hamnplanen. 

 

 Som ofvan. 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras den 13/8 1912 

H.Burman 

t.f. ordf.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 juli 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Danielsson, Fru Sundström samt 

tillsyningsmannen. 

§ 1. 

Upplästes protokollet för den 28 juni, hvilket godkändes och justerades. 

 

§ 2. 

Genomgicks och godkändes Aug. månadslista slutande på en summa af 1656 kr. 18 öre, däri 

inberäknade anvisningar å mat och mjölk. ½ famn ved utdelades. 

 

§ 3. 

Herr Rignell redogjorde för det uppdrag han den 28 juni mottagit angående, huruvida familjen 

Nyberg erhölle någon hjälp af mannen. 

Herr Rignell hade dels å posten sökt utröna om hustru N. fått några värdeförsändelser, men 

tillfölje af att inga namn utsättas i den journal som posten för öfver dessa, kunde detta ej 

utrönas dels besökt hustru N i hemmet och af henne fått upplysning, att hon i midten af juli 

fått sig tillsända 15 kr. af mannen, kände dock ej till dennes vistelseort för närvarande. 

På Rignells förslag beslöt Styrelsen att understödet för Aug. skulle utgå med 10 kr. 

 

§ 4. 

Till dagens sammanträde hade f.d. åkaren Erik Johan Eriksson inkallats. 

Eriksson infann sig och föreställdes af ordf. den försörjningsplikt han hade gent emot sin 

familj. Eriksson lofvade att så snart han erhölle sin aflöning, till herr ordf. öfverlämna 

hyresbeloppet för en månad. 

§ 5. 

Helmer Danielssons förnyade framställning om hans systers Julia Danielsson intagande å 

fattiggården, bifölls, och beslöts därjämte att styrelsen skulle gå i författning om att taga reda 

på hennes eventuella tillgångar. 

§ 6. 

Robert Petterssons anhållan om understöd på grund af sjukdom föranledde ej till någon 

åtgärd, då upplyst blifvit att han på privat väg skulle hjälpas. 

 

§ 7. 

Kristina Westerlunds begäran om 1 par skor till Åke skulle behandlas i samband med frågan 

om utrustningen för resan till hemmet för vanföra i Skåne. 

 

§ 8. 

Lovisa Larssons förnyad anhållan om sonen Antons intagande å fattiggården bifölls. 

 

§ 9. 

På beredningsutskottets förslag beviljades Johannes Ljungqvist hyreshjälp med 8 kr. 

 

§ 10. 

Beslöts afskrifva en fordran hos C.W.Henriksson, Mjölkudden, å kronor 42:-. 

 

§ 11. 

På framställning beviljades hustru Johanna E.Jansson en matanvisning å 10 kronor, enär 

hennes man, som vistades i Amerika, genom olycksfall f.n. vore oförmögen till arbete. 

 



§ 12. 

Meddelades, att inträde å vanföreanstalten i Helsingborg beviljats Åke Westerlund från och 

med den 1 september och skulle han på egen hand företaga nedresan. 

 

§ 13. 

Karolina Åströms hyresbidrag skulle tillsvidare utgå med 10 kronor per månad i stället för 

förutvarande 5 kronor. 

 

§ 14. 

Beviljades hustru Kling i Gellivare ett hyresbidrag å 10 kronor för augusti, hvarom Gellivare 

fattigvårdsstyrelse skulle underrättas. 

 

§ 15. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande 

J.B.Hörnqvists barn lades till handlingarna. 

 

§ 16. 

Alma Wallströms understöd blef på därom af henne gjord framställning höjdt från 25 till 30 

kronor per månad. 

 

§ 17. 

Rapporten ang. besökta fosterbarn föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 18. 

Anmälde tillsyningsmannen, att fosterflickan Helga Eriksson enligt frivillig 

öfverenskommelse öfverflyttats från Lisa Johansson i Sundom till hemmansägaren Adolf 

Ruth i samma by och blef denna åtgärd på tillstyrkan af tillsyningsmannen af styrelsen 

godkänd. 

 

§ 19. 

Lovisa Lindfors anhållan om 5 kronors hyresbidrag afslogs. 

 

§ 20. 

Karolina Åberg beviljades en liter mjölk hvarannan dag under augusti. 

 

§ 21. 

Listan öfver extra bidrag under juli föredrogs och godkändes. 

 

§ 22. 

Anmäldes, att arbetaren J.P.Gustafssons son Karl måst på grund af sinnessjukdom intagas å 

fattiggården. 

 

§ 23. 

Arbetsförmedlingens rapport för maj lades till handlingarna. 

 

§ 24. 

Från hälsovårdsnämnden hade till Styrelsen öfverlämnats tvenne räkningar från barnmorskan 

Amanda Johansson för biträde vid hustru Liljedahls och änkan Åséns förlossning, hvardera å 

10 kronor. 



Styrelsen, som fann priset alltför högt tilltaget, beslöt nedsätta räkningarnas belopp till hälften 

eller tillhopa 10 kronor. 

 

§ 25. 

Enär J.A.Johansson i Bälinge vägrat betala af styrelsen förskotteradt understöd till hans fader 

August Johansson, tillhopa 22 kronor, beslöt Styrelsen hos Johansson utsöka beloppet. 

 

§ 26. 

Konungens Befallninghafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande 

J.J.Hellström föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 27. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande J.S.Sundgren. 

 

§ 28. 

Företogs val af beredningsutskott för kommande sex månader och valdes till ledamöter herrar 

Lindgren, Sundberg och Gullberg. 

Herr Sundbergs förslag att välja 2 suppleanter vann ej styrelsens bifall. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  A.Glaas 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 



Protokoll augusti 1912 
 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 augusti 1912. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

§ 27. 

Utsågs rådman  P.Sandström att leda dagens förhandlingar. 

 

§ 28. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 5 sistlidne juni. 

 

§ 29. 

Sedan en af stadsingenjören upprättad karta öfver sådan ändring i gällande stadsplan, som 

blefve en följd af stadsfullmäktiges beslut den 14 september 1911 rörande södra hamnplanens 

ordnande, under en månad hållits å kungjordt ställe tillgänglig för allmänheten samt 

markägarne inom det område, som af den föreslagna ändringen berördes, genom särksilda 

kallelsebref i behörig tid härom underrättats, allt i öfverenstämmelse med stadgandena i 

Kungl. Kungörelsen den 31 augusti 1907, beslöt byggnadsnämnden öfverlämna nämnda karta 

till stadsfullmäktige med underrättelse, att någon anmärkning mot stadsplaneändringsförslaget 

icke till nämnden inkommit. 

§ 30. 

En af stadsfullmäktige till nämnden öfverlämnad afskrift af Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 

april 1912 ang. faställande af gatuprofiler för nya stadsdelen norr om Lulsundsgatan samt viss 

del af Östermalm lades till handlingarna. 

 

§ 31. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Spiggen anhållit om tillstånd att i 

fastigheten n:r 7 kvarteret Hermelin förändra både ingångarna från gatan till butikerna, så att i 

stället för dörrar insattes fönster samt att omändra norra butiken till en lägenhet om ett rum 

och kök, hvarvid tillkomme uppsättande af en murnisch och en kakelugn, allt i enlighet med 

ingifven ritning. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden ställde 

sig föreskrifterna i gällande byggnadsordning till noggrann efterrättelse vid arbetets utförande. 

 

§ 32. 

Hos byggnadsnämnden hade folkskolläraren O.Åhrström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning i fastigheten n:r 6 i kvarteret Strutsen upptaga en dörr och insätta tvenne 

skyltfönster äfvensom att i öfrigt få vidtaga för lokalens förändring till butikslägenhet 

möjligen önskvärda och lämpliga smärre förändringar. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla hans ansökan i hvad den afsåge upptagandet af 

dörr och insättande af tvenne skyltfönster med villkor, att han vid arbetets utförande ställde 

sig föreskrifterna i gällande byggnadsordning till noggrann efterrättelse. 

 

§ 33. 

Hos byggnadsnämnden hade exekutionsbetjänten G.Wetter anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning i fastigheten n:r 128 i kvarteret Mården uppföra en ny mur i 

köket. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla hans ansökan. 

 



§ 34. 

Hos byggnadsnämnden hade bagaren C.L.Baudin anhållit om nämndens godkännande af hans 

åtgärd att å tomt n:r 405 i kvarteret Göken utan nämndens tillstånd uppföra en mindre 

uthusbyggnad i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta. 

Som byggnaden ifråga vore uppförd utan nämndens medgifvande och på för kort afstånd från 

angränsande byggnad, beslöt nämnden afslå hans ansökan. 

 

§ 35. 

Hos byggnadsnämnden hade handl. F.J.Israelsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 298 i kvarteret Gripen. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden på tillstyrkan af stadsbyggmästaren bifalla hans 

ansökan med villkor, dels att östra och södra väggarna beströkes med eldfast färg eller 

bekläddes med asfaltpapp, dels att byggnaden, som med hänsyn till tomtens form ej kunde 

placeras fullt ändamålsenligt, borttoges, då nämnden så påfordrade. 

 

§ 36. 

Hos byggnadsnämnden hade arbetaren Joh.Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning uppföra ny skorstensmur i gårdsbyggnaden å tomt n:r 410 i kvarteret 

Göken i stället för den gamla, som nedrifvits. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen. 

 

§ 37. 

Hos byggnadsnämnden hade apotekaren J.F.Grafström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga förstuga och glasverande till sitt boningshus å 

tomt n:r 4 i kvarteret Göken. 

Som tillbyggnaden skulle göras å område, som vore afsedt till gata, hade Grafström förklarat 

sig villig att vid en eventuell försäljning af fastigheten till staden afstå från ersättning för det 

ökade värde fastigheten genom tillbyggnaden komme att erhålla. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden öfverlämna herr Grafströms ansökan till 

stadsfullmäktige med hemställan, att stadsfullmäktige ville bifalla densamma; dock ansåg sig 

nämnden böra påpeka, att en förbindelse, sådan som herr Grafström förbundit sig att lämna, 

icke torde gälla mot en ny ägare till fastigheten, då enligt hvad tidigare utrönts, inteckning till 

säkerhet för en dylik utfästelse ej kunde erhållas. 

 

§ 38. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren B.A.Hellsten anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 415 i kvarteret Skatan. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden, enär tillbyggnaden, som redan vore verkställd, låge å 

område, som delvis vore afsedt till gata, öfverlämna ansökningen till stadsfullmäktige med 

hemställan, att stadsfullmäktige ville bifalla densamma dock med villkor, att Hellstén 

skriftligen förbunde sig att vid en eventuell försäljning af fastigheten till staden ej fordra 

ersättning för det ökade värde fastigheten erhållit genom tillbyggnaden. 

Tillika beslöt nämnden påpeka, att en dylik förbindelse ej torde gälla mot en ny ägare till 

fastigheten, då enligt hvad tidigare utrönts, inteckning till säkerhet för en dylik utfästelse ej 

kunde erhållas. 

§ 39. 

Hos byggnadsnämnden hade J.A.Blomqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning upptaga ett butiksfönster och insätta en dörr i boningshuset å tomt n:r 130 i kvarteret 

Katten. 



Vid behandling häraf beslöt nämnden bifalla hans ansökan med villkor, att han ställde sig 

föreskrifterna i gällande byggnadsordning till noggrann efterrättelse vid arbetets utförande. 

 

§ 40. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Brage anhållit om tillstånd att få i 

fastigheten n:r 3 i kvarteret Hönan bygga ny trappuppgång äfvensom utföra en del andra 

förändringsarbeten, allt i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden bifalla bolagets ansökan med villkor, att föreskrifterna i 

gällande byggnadsordning noggrant följdes vid arbetets utförande. 

 

§ 41. 

Hos byggnadsnämnden hade M.P.Eriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogad 

ritning och tomtkarta uppförea ett hemlighus å tomten n:r 223 i kvarteret Forellen. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen dock med villkor, att byggnaden 

borttages, då nämnden så påfordrade. 

 

§ 42. 

Hos byggnadsnämnden hade Sundsvall importaktiebolag anhållit om tillstånd att få å tomt n:r 

6 i kvarteret Mården uppföra dels en magasinsbyggnad af korrugerad järnplåt i en våning, dels 

en stallbyggnad af trä samt dessutom att få å stolpar uppsätta ett tak lutande inåt gården, allt i 

enlighet med ingifven ritning och karta. 

Vid behandling häraf beslöt nämnden bifalla bolagets ansökan, beträffande taket dock endast 

tillsvidare, och skulle föreskrifterna i gällande byggnadsordning lända till noggrann 

efterrättelse vid arbetenas utförande. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt den 4 sept 1912. 

På Nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 13 augusti 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burman, Aurén och Stanzén äfvensom Stadsingenjören och 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 10 nästlidne juli. 

 

§ 2. 

Sedan på sätt protokollet för den 13 juni 1912, § 7, utvisar, uppdragits åt kanslisten Lund att 

inkassera en del hamnens fordringar bl. annat hos konsul W.Jäger, hade nu Lund med 

förmälan, att Jäger på anförda skäl vägrat betala dels resterande 25 kronor för en räkning å 

arrende för vattenrätt dels en räkning å kronor 64:05, utgörande platshyra för ett tjärupplag, 

öfverlämnat räkningarna till hamndirektionen för den åtgärd direktionen kunde finna skäligt 

vidtaga. 

Enär det mot Jägers bestridande icke kunde anses styrkt, att Jäger haft att erlägga högre 

belopp än 50 kronor för vattenrätten vid Gültzauudden, hvilket äfven syntes framgå af 

formuleringen af ett af t.f. hamnmästaren Thorslund å räkningen tecknadt kvitto, beslöt 

direktionen, att någon ytterligare betalning icke skulle affordras Jäger. 

Beträffande åter den anddra räkningen å kr. 64:05 beslöt direktionen, att som debiteringen 

verkställts i enlighet med gällande taxa beloppet skulle på laglig väg uttagas, och skulle 

räkningen för sådant ändamål transporteras på kanslisten Lund. 

 

§ 3. 

Den af Kungl. Maj:t för innevarande år fastställda taxan för begagnande af färjeinrättningen 

öfver Luleå älf mellan staden och Bergnäset öfverlämnades till hamnmästaren, som hade att 

till ett kommande sammanträde inkomma med förslag till sådana ändringar i densamma, som 

kunde vara af behofvet påkallade. 

 

§ 4. 

Uti ingifven skrifvelse, hade firman Larson & Lind förklarat sig förhindrade uttaxera 

hamnafgifter för utgående gods, därest hamndirektionen icke kunde ålägga exportörerna at för 

dem förete konnossementer. 

Vid behandling häraf beslöt direktionen anmoda firman att verkställa debiteringen af sådana 

afgifter, där så kunde ske. 

 

§ 5. 

Uti ingifven skrifvelse hade hamnmästaren med framhållande af de stora olägenheter och den 

tidsspillan som förorsakats därigenom, att kuggdrefven å mudderverket, hvilka vore 

tillverkade af vanligt gjutjärn, till följd häraf icke tålde påkänningen vid hård botten utan 

sprunge sönder, hemställt, att direktionen ville låta anskaffa dref af stålgöte från Munktells 

mekaniska verkstad. 

Med bifall till hvad hamnmästaren sålunda hemställt beslöt hamndirektionen bemyndiga 

honom att för ett pris af 500 kronor anskaffa en sats (tre stycken) dref af stålgöte. 

 

§ 6. 

Uti ingifven skrifvelse hade hamnmästaren hemställt, dels att hamndirektionen ville låta 

inhängna hamnens förråds- och upplagsplats dels att det å området befintliga 

förrådsmagasinet måtte utvidgas, så att där kunde insättas en mindre smedja för utförande af 

enklare smiden äfvensom en snickareverkstad. Såsom synnerligen lämpligt, att användas för 



ifrågavarande tillbyggnad hade hamnmästaren föreslagit södra spruthuset, därest staden vore 

villig sälja detsamma. Kostnaden för inhägnaden och tillbyggnaden beräknades till c:a 1800 

kronor exklusive inredningen af smedja och snickareverkstad. 

Vid behandling häraf beslöt hamndirektionen, att förrådsplatsen skulle inhägnas i enlighet 

med af hamnmästaren upprättad plankarta, därest staden, som enligt stadsingenjörens uppgift 

ägde området, vore villig försälja detsamma, hvarom framställning skulle göras hos 

drätselkammaren. 

Hos samma myndighet skulle göras en förfrågan, huruvida och till hvilket pris staden ville 

säljas södra spruthuset, och skulle frågan om tillbyggnad af förrådsmagasinet hvila i afvaktan 

på kammarens svar härå. 

 

§ 7. 

En från K.Hamrin ingifven räkning å kostnaderna i mål mot ägarne af ång. ’Kurir’ godkändes 

och skulle beloppet, kr. 89:-, affordras A.Petterssons sterbhus. 

 

§ 8. 

Uti ingifven skrifvelse hade hamnmästaren på anförda skäl hemställt, att hamndirektionen 

ville besluta att låta tillbygga varuskjulet å hamnpiren i enlighet med å bifogad karta tecknadt 

förslag för en kostnad af c:a 3300 kronor, genom hvilken tillbyggnad skulle vinnas en ökning 

i golfyta af 230 kv.meter. 

Vid behandling häraf beslöt hamndirektionen låta utföra den föreslagna tillbyggnaden samt 

uppdrog åt stadsbyggmästaren att genom annons i ortens tidningar infordra anbud å arbetet i 

dess helhet, hvilka anbud, ställda till stadsbyggmästaren, skulle ingifvas inom 10 dagar från 

denna dag. 

Åt stadsbyggmästaren uppdrogs därjämte att kontrollera tillbyggnaden kontraktsenliga 

utförande. 

 

§ 9. 

Stadsfiskalens anmälan angående antagande af hamnkonstaplarna C.E.Olofsson och 

G.Wikström till ordinarie konstaplar vid stadens poliskår föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§ 10. 

Till fullföljande af meddeladt uppdrag hade hamnmästaren infordrat anbud å 60 kbm. Grus 

för hamnplanen. 

Endast ett anbud hade inkommit, nämligen från E.A.Wikström till ett pris af kr. 4:50 pr. kbm. 

Hamndirektionen, som fanns priset alltför högt, beslöt uppdraga åt hamnmästaren att inköpa 

endasdt 10 á 15 kbm., som nu vore behöfliga hvaremot med återstoden skulle anstå till 

vintern, då hamnmästaren hade att till ett pris af högst 3:50 pr. kbm. Upphandla den kvantitet, 

som ytterligare erfordrades. 

 

§ 11. 

Uti ingifven skrifvelse hade hamnmästaen under framhållande af olämpligheten af att mudder 

uttömdes i sjön, hemställt, att hamndirektionen ville besluta dels upplägga mudder från 

Tjufholmssundet och anda hamnens farleder i s.k. Åmansgrubban, sedan kvarteret Ankan 

numera vore i det närmaste fylldt, dels för att möjliggöra lossning af muddret bygga en cirka 

75 meter lång brygga, hvilken med hänsyn därtill, att den komme att användas under en följd 

af år, borde byggas någorlunda solid med sänkta stenkistor på lämpliga mellanrum. 

I sammanhang härmed kunde enligt hamnmästarens förmenande båthamnsfrågan få en 

tillfredsställande lösning på så sätt, att man från ofvannämnda brygga i östlig riktning 



nedsänkte en rad stenkistor exempelvis till 60 meters längd, hvarigenom skulle ernås en väl 

skyddad båthamn för minst ett femtiotal båtar. En brygga sådan som ofvan föreslagna skulle 

äfven ur eldsläckningssynpunkt blifva af stor betydelse såsom lämplig tilläggsplats för 

ångsprutan. Af kostnaden, som enligt uppgjord beräkning skulle uppgå till kronor 11124:- 

skulle kr. 5612:50 eller den beräknade kostnaden för lossningsbryggan tagas af 

muddringsafgifterna. 

Med anledning af hvad hamnmästaren sålunda föreslagit, beslöt hamndirektionen att ingå till 

stadsfullmäktige med begäran dels att för en kostnad af intill 11124 kronor få bygga en 

brygga i enlighet med af hamnmästaren upprättade ritningar dels ock att få bestrida samtliga 

utgifter härför med muddringsafgifter. 

 

§ 12. 

Jämte hvad hamndirektionen under § 11 härofvan i öfrigt beslutat ang. byggande af en 

lossningsbrygga m.m. vid Åmansgrubban, beslöt direktionen att öfverlämna det af 

hamnmästaren upprättade förslaget härtill till stadsingenjören för granskning, innan ärendet 

ginge vidare till stadsfullmäktige. 

 

§ 13. 

Aflämnade hamnmästaren kassarapport för juli månad. 

 

§ 14. 

Diverse räkningar föredrogos och godkändes. 

 

§ 15. 

För hvardera af två dykningsarbeten tillerkändes hamnservisen C.Friberg en gratifikation af 

15 kronor. 

 

§ 16. 

Beslöt hamndirektionen att genom hamnmästaren affordra ångaren ’Frode’ en resterande 

muddringsafgift å kr. 13:34, vid äfventyr, därest beloppet ej godvilligt erlades, att lagliga 

åtgärder komme att vidtagas. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeradt den 25/9 1912. 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 19 augusti 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 28 sistlidne juni upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

En skrifvelse från vaktmästaren C.F.Johansson ang. skurning i hans lägenhet m.m. bordlades 

till ordinarie stadsläkarens hemkomst från semesterresa. 

 

§ 3. 

Från Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län hade för påminnelsens afgifvande 

remitterats fastighetsaktiebolaget Spiggens besvär öfver nämndens åtgärd att förbjuda 

uthyrande af den s.k. tegelbaracken å Oskarsvarf till människoboning. 

Nämnden beslöt bordlägga ärendet till ordinarie stadsläkarens hemkomst från semesterresa 

och skulle magistraten i skrifvelse underrättas om detta nämndens beslut. 

 

§ 4. 

Vid behandling af i § 3 här ofvan omförmälda ärende anhöll herr borgmästaren att få till 

protokollet antecknadt, att herr Hellstén under den förda diskussionen yttrat, att den s.k. 

tegelbaracken å Oskarsvarf enligt hans åsikt vore otjänlig till människoboning, hvarom han 

vid ett besök där den 18 sistlidne juli varit i tillfälle öfvertyga sig. 

 

§ 5. 

Med anledning af nämndens den 28 sistl. juni meddelade förbud för planteringsnämnden att 

hafva ett vid färjstugan befintligt gödselparti kvarliggande hade planteringsnämndens 

ordförande, som förklarade sig aldrig förut hafva blifvit uppmärksamgjord å förhållandet, 

upplyst, att upplaget bestode hufvudsakligast af jord och löf. 

Nämnden uppdrog med anledning häraf att besiktiga platsen och inkomma till nämnden med 

yttrande och förslag. 

§ 6. 

Anmälde v.ordföranden, att stadsbarnmorskan Ida Öström beviljats tre veckors tjänstledighet 

f.o.m. den 27 sistl. juli och blef denna åtgärd af nämnden godkänd. 

 

§ 7. 

Biföll nämnden en af handl. C.L.Thurfjell gjord ansökan att få insätta en vattenklosett i 

gården n:r1 kvarteret Tjädern. 

§ 8. 

På därom gjord framställning beviljade nämnden Luleå lysoljeaktiebolag ytterligare anstånd 

med cementeringen af fotogenkällaren i Bergviken till den 1 instundande september. 

 

§ 9. 

På därom gjord ansökan beviljades sjuksköterskan vid epidemisjukhuset Nanny Eriksson 

afsked från den 1 instundande september. 

 

§ 10. 

Beslöt nämnden kungöra den genom nuvarande innehafvarens afgång lediga 

sjukskötersketjänsten vid epidemisjukhuset till ansökan ledig att tillträdas den 1 instundande 



oktober och skulle ansökningshandlingar vara till nämnden inlämnade senast den 15 

instundande september. 

Att under vakansen uppehålla tjänsten förordnades sjuksköterskan Göta Wikman. 

 

§ 11. 

På därom gjord framställning beviljade nämnden M.P.Eriksson två månaders anstånd från den 

1 instundande september med de af nämnden den 28 sistlidne juni, § 10, ålagda 

reparationsarbeten i fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen. 

 

§ 12. 

Tillsyningsmannens rapport för juli föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 13. 

Tvenne anmälningar angående fosterbarn lades till handlingarna. 

 

§ 14. 

Sedan nämnden vid sammanträde den 6 sistlidne maj delgifvit stadsfogden A.Bexell en 

rapport från tillsyningsmannen rörande en del anmärkningar vid inspektion af N.T.Petterssons 

slakteri med begäran, att han ville låta afhjälpa de anmärkta bristerna, upplyste nu en ledamot 

af nämnden, att nämndens hemställan icke efterkommits. 

Med anledning häraf beslöt nämnden ålägga stadsfogden A.Bexell att låta i lokalen inlägga ett 

nytt eldfast golf i rökugnen äfvensom att låta igenfylla råtthålen i butiken och kokrummet. 

 

 Som ofvan 

  In fidem: 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

Sven Kjellman” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27  

augusti 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Isakson och Burman. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 27 nästlidne juni. 

 

§ 2. 

Hos Stadsfullmäktige hade Styrelsen för Tekniska skolan anhållit att Fullmäktige ville för 

skolans fortsatta verksamhet bevilja ett anslag af 1500 kronor utom fria lokaler för hvart och 

ett af åren 1913, 1914 och 1915. 

Vid ärendets föredragning hemställde Ekonominämnden att Stadsfullmäktige måtte för 

treårsperioden 1913-1915 till Tekniska skolan härstädes dels hyresfritt upplåta de lokaler 

hvaröfver skolan nu förfogar jämte fritt vatten dels ock lämna ett kontant anslag af 1500 

kronor om året för hvart och ett af nyssnämnda år. 

 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Folkskolestyrelsen inkommen 

framställning, att två extra ordinarie läraretjänster, en manlig och en kvinlig, måtte få 

uppföras på ordinarie stat från och med den 1 januari 1913. 

Vid ärendets föredragning beslutade Ekonominämnden att återställa handlingen med 

förmälan, att då någon motivering eller utredning, som utvisade behofvet af de nya ordinarie 

tjänsternas inrättande icke förelåge, Nämnden icke ansåg sig kunna afgifva något yttrande 

öfver den föreslagna anordningen vare sig lämplighet eller nödvändighet. 

 

§ 4. 

En af herr Åhrström väckt motion, att Stadsfullmäktige ville bevilja ett anslag af 65 kronor till 

vatten för anordnande af en skridskobana vid stadens östra folkskola under instundande vinter 

hade Stadsfullmäktige remitterat till drätselkammaren. 

Sedan Ekonominämnden haft detta ärende hvilande i afvakten på eventuelt förslag från den af 

fullmäktige tillsatta s.k. idrottskomitén rörande anordnande af allmän idrottsplats i staden, 

beslutade nu Nämnden, som ansåg, att ärendets behandling icke längre kunde med fördel 

uppskjutas, att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till herr Åhrströms motion. 

 

§ 5. 

Biföll Ekonominämnden en från förre poliskonstapel E.Boman inkommen framställning om 

restitution af 11 kronor 20 öre, utgörande till drätselkontoret erlagda pensionsafgifter under 

den tid, 1/2 - 31/7 1912, Boman varit som ordinarie poliskonstapel i stadens tjäsnt anställd. 

 

§ 6. 

Stadskassören J.O.Dahl hade till drätselkammaren anmält, att hemmansägaren Petter Öqvist 

från Storbrändön under innevarande sommar haft och fortfarande hade ett 30-tal renar å 

Småskären. 

Nämnden beslöt att affordra Öqvist 1 krona pr ren såsom ersättning för det mulbete han 

sålunda tillegnat sig, hvilken afgift skulle vara af Öqvist erlagd senast före Nämndens 

ordinarie sammanträde nästinstundande september månad vid påföljd att Nämnden eljest 

vidtager rättsliga åtgärder emot Öqvist för hans tilltag. 

Slutligen beslutades att Öqvist skulle tillhållas att för framtiden vid rättslig påföljd iakttaga att 

icke olofligen hafva renar på staden tillhöriga öar vid Småskären. 



§ 7. 

Sedan ingenjör R.Bergman uti ingifven skrifvelse meddelat, att han återbetalar inlämand 

reseräkning å 169 kronor 40 öre, som Nämnden vid sammanträde den 27 nästlidne juni 

beslutat öfversända till Stadsfullmäktige, beslutade nu Nämnden att låta vid detta Bergmans 

åtagande bero. 

§ 8. 

Bifölls stadsbokhållaren A.Glaas ansökan om 30 dagars semester under innevarande år. 

 

§ 9. 

Med anledning af Siffergranskarens anmärkningar om bristande utanordning å vissa utbetalda 

räkningar, beslutade Ekonominämnden att meddela drätselkontoret den instruktion, att 

utbetalningar af räkningar, aflöningslistor m.m. för magistraten, polisverket, uppbörds- och 

exekutionsverket endat få verkställas efter utanordning af magistraten eller af den eller de, 

som enligt underrättelse från Magistraten därtill äga befogenhet. 

I sammanhang härmed beslutades att utbetalningar af utgifter, föranledda af stadsfullmäktige 

och beredningsnämnden få verkställas endast efter utanordning af Stadsfullmäktiges 

ordförande eller dennes ställföreträdare. 

 

§ 10. 

Beslutade Nämnden att på af stadsfogden uti afgifvet yttrande anförda skäl hos 

Stadsfullmäktige afstyrka bifall till arbetare N.J.Nordströms framställning om afkortning af 

honom för år 1911 och därförut påförda men oguldna Kommunalutskylder. 

 

§ 11. 

Maria Wahlström hade åberopande mannen sjuklighet hos Stadsfullmäktige gjort 

framställning om befrielse från erläggande af Kommunalskatt f.o.m. år 1910 och framgent. 

Sedan Stadsfogden meddelat att sökandens restförda utskylder uppginge till sammanlagdtd 8 

kronor 82 öre och afsåge fastigheten Nr 5 i kvarteret Aspen, beslutade Ekonominämnden att 

hos Stadsfullmäktige afstyrka bifall till framställningen. 

 

§ 12. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat rörläggaren Arvid Karlssons 

framställning om nedsättning i honom för år 1909 påförda kommunalutskylder, hade 

Stadsfogden uti infordradt yttrande afstyrkt bifall till framställningen. 

Enär Karlsson genom egen försummelse underlåtit att i vanlig ordning söka rättelse genom 

anförande af besvär öfver förment oriktig taxering, beslutade Nämnden att hos 

Stadsfullmäktige afstyrka bifall till Karlssons gjorda framställning. 

 

§ 13. 

Vagnkarlen K.A.Forsell hade hos drätselkammaren gjort framställning att få genom månatlig 

afbetalning af 10 kronor gälda honom påförda resterande kommunaltutskylder. 

I anslutning till hvad Stadsfogden uti ärendet afgifvet yttrande föreslagit, beslutade 

Ekonominämnden att på så sätt bifalla sökanden framställning att han skulle äga att genom 

månatlig afbetalning af 15 kronor, räknadt från och med nästinstundande september månad 

gälda nu resterande kommunalutskylder, under förutsättning likväl att afbetalningarna 

ordentligt fullgöras. 

 

§ 14. 

Uppdrogs till Ordföranden och Stadskamreraren att å drätselkammarens vägnar närvara vid 

utlottning inför notarius publicus af obligationer till stadens obligationslån. 



 

§ 15. 

Beslutade Nämnden att kungörelse rörande den uppbörd af Kommunalutskylder, som förrättas 

nästinstundande september, skulle införas äfven i tidningen Norrbottens-Kuriren. 

 

§ 16. 

Beslutade Nämnden, att stadskamreraren ensam samt stadskassören med kontrasignation af 

kassakontrollanten skola äga att å drätselkammarens vägnar utkvittera till drätselkammaren 

och drätselkontoret ankommande värdeföresändelser, hvarom postkontoret skulle underrättas. 

 

§ 17. 

Bestämdes att stadskamrerarens förslag till inkomst- och utgiftsstat skulle vara för Nämnden 

tillgängligt senast den 15 november. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 augusti 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Nordberg äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Anmälde Stadsbyggmästaren att vid infordrande af anbud å beslutad tillbyggnad af varuhallen 

å hamnpiren tvenne anbud inkommit, afgifna af 

J.A.Englund, 3355 kronor 

J.Johansson, 3311 kronor 

Vid företagen behandling af ärendet beslutade Hamndirektionen att afslå båda anbuden och 

uppdrog till Stadsbyggmästaren att under hand söka träffa aftal om arbetets utförande för 

högst 3255 kronor. 

 

§ 2. 

Hälsovårdsnämnden hade till Hamndirektionen för den åtgärd, direktionen kunde finna nödig, 

öfverlämnat en af hälsovårdsnämnden afgifven rapport rörande en del anmärkningar vid 

inspektion af den s.k. finnhallen äfvensom rörande behofvet af en bättre lokal för förvaring af 

från Finland importeradt kött. 

Sedan Hamnmästaren uti afgifvet yttrande till alla delar bestridt att några berättigade 

klagomål kunde anföras mot hallen i fråga, lades Hälsovårdsnämndens protokoll utan vidare 

åtgärd till handlingarne. 

 

§ 3. 

Sedan Hamnmästaren under hand infordrat anbud å plank för hamnens behof, hade 4 st. 

sådana inkommit. 

Hamndirektionen beslutade nu att antaga af K.E.Karlsson afgifvet anbud afseende  

3”x 9” furuplank efter 63 öre 

3”x 8” furuplank efter 47 öre 

3”x 8” torrfuruplank efter 42 öre 

allt pr löpmeter. 

 

§ 4. 

Anmälde Stadsbyggmästaren, att han i förening med Hamnmästaren antagit följande 

entreprenörer för målning af hamnens magasin 

C.A.Lundgren, magasin 1 och 2, kr. 450:- 

M.C.Nordström, östra varuhallen 146 kronor, s.k. finnhallen 222 kronor, nederlagsmagasinet 

no 4 290 kronor eller sammanlagdt, kr. 658:- 

J.A.Nilsson, vestra varuhallen 165 kronor, tullvaktstugan 25 kronor eller sammanlagdt kr. 

190:- 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 10/9 1912 

Gust.Burström” 

 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens i Luleå ekonominämnd den 30 

augusti 1912. 

 

Närvarande: Herr Ljungberg och Stadskamreraren. 

 

§ 1. 

Företogs i närvaro af Notarius Publicus utlottning af de obligationer, som för fullgörande af 

föreskrifven amortering af Luleå stad lån af 1890, 1900, 1901 och 1909 böra införas; och 

blefvo därvid följande obligationer utlottade: 

Å 1890 års lån Litt C: Nris 15, 88, 90, 119, 176, 185, 291, 326, 327, 368, 399, 488, 542, 576 

och 591; 

å 1900 års lån Litt D: Nris 15, 25, 30, 77, 82, 105, 278, 364, 374, 429, 457, 491, 723, 830, 

843, 889, 1016, 1053, 1086, 1203, 1214, 1243, 1308, 1364, 1413, 1418, 1508 och 1527; 

å 1901 års lån Litt A Nr 48 samt Litt B Nris 64 och 97; 

å 1909 års lån Litt E. ser A Nris 266 och 277 och Ser. B Nr 15. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 augusti 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Wester och Lindqvist, fröknarna 

Björkman och Sundberg, fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 30 juli. 

 

§ 2. 

Föredrogs och godkändes månadslistan, slutande på en summa af 1688 kronor 93 öre, däri 

inberäknade anvisningar å mat och mjölk. 

½ famn ved utdelades. 

§ 3. 

Följande framställningar biföllos: 

af Hilma Voltär om ett par skor till Bertil; 

af Emma Berglund om ett par skor samt sulning af ett par skor; 

af Josefina Dahl om 2 par skor till Ingeborg och Karl; 

af J.O.Englund om 2 par skor till Gottfrid och Valfrid; 

af Maria Larsson om 2 par skor till Ernst och Betty; 

af Johannes Lindqvist om 2 par skor till Oskar och Axel; 

af Emma Lehtinen om ½ famn ved samt ett par skor till Gertrud; 

af Maria Sundvall om ett par skor till Gösta; 

af Hilda Strand om ett par skor till Alfhild; 

af Anna Åsén om ett par skor till Karl; samt 

af Alfred Melin om 2 par skor till Syrena och Lilly, därest det vid undersökning visade sig 

vara af behofvet påkalladt. 

 

§ 4. 

Lovisa Lundbergs och Fredrika Åbergs begäran om ved afslogs. 

 

§ 5. 

Ingenjör E.Berggren hade erbjudit sig att under tiden 1 oktober 1912 – 1 oktober 1913 

leverera mjölk till fattiggården till följande priser: 

för oskummad mjölk 13 öre per liter, 

för skummad mjölk 7 öre per liter. 

Styrelsen beslöt efter votering med 4 röster mot 4 och ordförandens utslagsröst att antaga 

detta erbjudande. Herr Lindqvist anhöll att få till protokollet antecknadt, att han röstat för 

infordradnde af anbud. 

Vidare beslöts, att godkänd borgen skulle ställas för leveransens fullgörande. 

 

§ 6. 

Sedan andre stadsfogden i Stockholm inkommit med bevis om hinder för delgifning med 

målaren N.J.Larsson af styrelens protokoll för den 30 sistl. maj, beslöt styrelseen att begära ny 

handräckning för delgifning af nämnda protokoll. 

 

§ 7. 

En skrifvelse från Norrköpings fattigvårdsstyrelse ang. Karin Karlsson föredrogs och lades till 

handlingarna. 

  



§ 8. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen i Kiruna vägrat till utbetalning godkänna en räkning å kr. 13:10 för 

lämnadt understöd åt arbetaren A.V.Ruth-Hornbergs hustru, beslöt styrelsen afskrifva 

beloppet, enär någon utsikt att på laglig väg utfå beloppet ej föreunnes. 

 

§ 9. 

Rapport öfver arbetsförmedlingens verksamhet för juli lades till handlingarna. 

 

§ 10. 

Ogifta Naima Bergström, som för c:a 7 veckor sedan födt ett barn, hade anhållit om hjälp för 

att kunna öppna rättegång mot barnets fader ang. barnuppfostringsbidrag. 

Denna begäran bifölls af styrelsen, som tillika anmodade sin sekreterare att föra Bergströms 

talan. 

§ 11. 

J.A.Lindgrens hustru hade anhållit om 2 par skor åt sina skolpliktiga barn. 

Styrelsen beslöt afslå hennes begäran. 

 

§ 12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Isak Larsson Stark den 30 sistlidne juli samt snickaren Nils 

Andersson den 4 augusti intagits å fattiggården. 

För den senare hade sonen, kassören Verner Andersson å Axelsvik, förbundit sig att betala en 

krona per dag, så länge han vistades på fattiggården. 

Med godkännande häraf beslöt styrelsen affordra kassör Andersson skriftlig förbindelse å 

hans åtagande. 

§ 13. 

Anmälde tillsyningsmannen att Nils Johan Andersson, hemmahörande i Öfver Luleå, måst för 

sinnessjukdom den 18 dennes intagas å fattiggården. 

 

§ 14. 

Anmälde tillsyningsmannen att Karl Gottfrid Svensson måst för sinnessjukdom intagas å 

fattiggården den 21 dennes. 

En af Adrian och Anna Svensson utfärdad förbindelse å en krona per dag för hans underhåll, 

så länge han vistades å fattiggården, blef af styrelsen godkänd. 

 

§ 15. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Brita Henrika Berggren måst på grund af hjärnblödning den 

23 dennes intagas på fattiggården. 

För att sätta henne i tillfälle att medföra sitt lilla bohag och få hafva det afskildt hade 

beredningsutskottet låtit uppsätta en provisorisk vägg samt ett draperi, allt för en kostnad af 

högst 20 kronor. Denna åtgärd blef af styrelsen godkänd. 

 

§ 16. 

Anmäldes, att hustru Kling genom ordföranden i Gällivare fattigvårdsstyrelse den 14 dennes 

erhållit ett understöd af 8 kronor. Denna åtgärd godkändes af styrelsen, som tillika på hustru 

Klings begäran beviljade henne ett hyresbidrag för september på 10 kronor, hvarom Gällivare 

fattigvårdsstyrelse skulle underrättas. 

 

§ 17. 

Tillsyningsmannens rapport ang. besökta fosterbarn lades med godkännande till handlingarna. 



I sammanhang härmed afgaf fröken Sundberg muntlig rapport ang. ett besök, som hon gjort 

hos ett fosterbarn i Lakafors, Håkansön. 

 

§ 18. 

Biföll styrelsen Abraham Engqvists begäran att få uppbära det till honom utgående 

understödet å kr. 10:- kontant, hvilket belopp han hade att erlägga i hyra för den lägenhet, dit 

han numera flyttat. 

 

§ 19. 

Afslogs J.Sehlstedts begäran om förhöjning i det till honom utgående understöd. 

 

§ 20. 

Sofia Mellin (Furtenbach) beviljades 2 famnar ved under instundande vinter. 

 

§ 21. 

Hustru Amanda Jansson hade hemställt, att styrelsen ville intaga hennes minderåriga barn å 

fattiggården enär hon beslutat sig för att taga plats i Boden å järnvägshotellet. Någon 

ersättning för barnens underhåll vore hon ej villig lämna. 

Med afslag härå beslöt styrelsen efter votering med 5 röster mot 3 bevilja henne ett månatligt 

underhåll tillsvidare af 29 kronor per månad samt ved under vintern, mot villkor att hon 

stannade kvar och vårdade sina barn, hvarjämte för september skulle utgå extra 9 kronor till 

gäldande af en skuld hos handlanden Melcher Lindqvist, för hvars gäldande styrelsen gått i 

borgen. 

Hustru Jansson, som härefter fick företräde och meddelades detta styrelsens beslut, förklarade 

sig nöjd därmed och lofvade stanna. 

 

§ 22. 

Beviljades E.A.Palmén på grund af sjukdom 5 kronors förhöjning i understödet. 

 

§ 23. 

f. Åkaren E.J.Erikssons hustru hade begärt hyreshjälp, enär hennes man alldeles försummade 

att taga vård om familjen. 

Styrelsen beslöt så tillvida bifalla hennes begäran, att Styrelsen iklädde sig borgen för ett 

hyresbelopp af 10 kronor i månaden tillsvidare. 

Mannen Eriksson skulle underrättas om, att styrelsen, därest dess förbindelse behöfde tagas i 

anspråk, komme att hos vederbörande myndighet begära handräckning för hans inställande å 

fattiggården för att fullgöra arbete till skuldens gäldande. Protokollet blef i denna del genast 

justeradt. 

 

§ 24. 

K.J.Norlins hustru hade begärt 2 par skor till Lorens och Sven och beslöt styrelsen bifalla 

hennes begäran, därest en undersökning gåfve vid handen behofvet häraf. 

 

§ 25. 

Till styrelsen hade bagaren C.Marklin återständt en räkning å kr. 313:25 för vård och 

underhåll af Johanna Hallbom med förmälan, att Hallbom, så vidt Marklin hade sig bekant, 

icke disponerade någon som helst egendom med undantag af en pension å 24 kr. per år från 

tullverket. 

Vid sådant förhållande beslöt styrelsen afskrifva ifrågavarande räkningsbelopp samt uppdrog 

åt sin sekreterare, stadskassören J.O.Dahl, att hos härvarande tullkammare uppbära och 



kvittera Johanna Hallboms pension, så länge hon åtnjöte fattigunderstöd, och skulle utdrag af 

detta protokoll lända honom till fullmakt. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 26. 

Listan öfver extra bidrag under augusti lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 27. 

Med bifall till därom gjord framställning beslöt styrelsen, att arbetaren N.P.Lindgren skulle få 

kvarbå i s.k. Pontusuddkasernen. 

Lindgren beviljades därjämte en ylletröja. 

 

§ 28. 

Beslöt styrelsen att återtaga krafvet mot Neder Luleå rörande Huld Granbom, sedan verkställd 

utredning numera gifvit vid handen, att Granbom vore hemortsberättigad i Luleå stasd. 

 

§ 29. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande A.G.Hedlund och 

N.J.Öqvists barn. 

 

§ 30. 

Diakonissans rapport öfver augusti månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§ 31. 

Företrädde hustru Maria Husberg och anhöll med företeende af sjukbetyg, att styrelsen ville 

bevilja henne ett månatligt understöd af 30 kronor i och för de två minderåriga barnens 

underhåll. 

Styrelsen beslöt att tills vidare lämna ettt månatligt bidrag till barnens underhåll å 21 kronor 

och skulle, hvad styrelsen sålunda finge vidkännas för barnen, utsökas hos fadern, arbetaren 

C.J.Husberg. 

 

§ 32. 

Beslöt styrelsen att till den 15 instundande oktober infordra anbud å leveranser till 

fattiggården och understödstagarne. 

För att utarbeta närmare bestämmelser angående sättet för anbudens infordrande tillsattes en 

komité, bestående af herrar Lindqvist och Gullberg samt fru Sundström med herr Lindqvist 

som sammankallande. 

 

§ 33. 

Godkändes åtgärden att sända Purra-Borin till Piteå hospital med automobil, enär detta visat 

sig vara både billigast och i andra afseenden lämpligast. 

 

§ 34. 

J.O.Vennbergs hustru beviljades på begäran ett hyresbidrag på 10 kronor samt ett par skor till 

Edvin. 

 

§ 35. 

Sedan Stockholms stads delegerade för beviljadne af fattigvård numera remitterat gossen 

Gösta Olof Manne Lundström till utackorderingsbyrån, hvilken i skrifvelse den 15 augusti 

anhållit om gossens nedsändande, enär byrån ej brukade utackordera barn i Norrland på grund 



af svårigheten att verkställa inspektion, hade gossens nuvarande fosterfader, landskontoristen 

G.W.Rignell, till dagens sammanträde ingifvit en motiverad och af en del intyg m.m. åtföljd 

skrifvelse med hemställan, att styrelsen ville hos delegerade för beviljande af fattigvård söka 

utverka, att gossen fortfarande finge stanna hos honom. 

Vid behandling häraf beslöt styrelsen enhälligt att med instämmande i hvad herr Rignell i sin 

skrifvelse anfört, öfversända herr Rignells skrifvelse till delegerade för beviljande af 

fattigvård, under påpekande af, att styrelsen ansåge, att gossen fått ett synnerligen godt hem. 

Hvad utackorderingsbyrån i sin skrifvelse nämnt om svårigheten att verkställa inspektion af 

fosterbarn i Norrland ansåg sig styrelsen ej kunna godtaga såsom ett verkligt skäl för byråns 

hemställan om gossens nedsändande, då det ju icke torde vara för byrån obekant, att sådan 

inspektion enligt gängse sed brukade med fullt förtroende öfverlämnas till fattigvårdsstyrelsen 

i den kommun, där barnen vore utackorderade, och ville styrelsen kraftigt betona, att styrelsen 

i detta såväl som i alla liknande fall skulle söka motsvara det förtroende styrelsen ansåg sig 

äga rätt att fordra af andra fattigvårdsstyrelser och myndigheter. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

J.Sundberg 

Alf.Gullberg 

M.Sundström” 



Protokoll september 1912 
 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 

september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Bennet, Danielsson, Hartzell, J.A.Nilsson och Stanzén äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§ 1. 

Föredrogs joch justerades Nämndens protokoll af den 2 nästlidne juli. 

 

§ 2. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 11 juni 1912, § 2, med anmodan till 

drätselkammaren att vidtaga erforderliga åtgärder med anledning af till Fullmäktige ingången 

anmälan från den för elektricitetsverkets omorganisation tillsatta komitén, att genom verkets 

omläggning personalen kunde minskas med tre personer, beslutade Nämnden att hos stadens 

öfriga förvaltande verk och styrelser göra förfrågan, om de möjligen nu eller framdeles kunde 

bereda plats för den vid verket med anledning af omläggningen öfvertaliga personalen, samt 

att förklara ärendet i öfrigt hvilande. 

 

§ 3. 

Sedan Domkapitlet i Luleå hos Stadsfullmäktige anhållit, att, enär under innevarande år en del 

af kakelugnarne i de af Domkapitlet förhyrda lokaler i gamla rådhusbyggnaden skulle 

omsättas, öfriga reparationsarbeten, som kunde befinnas skäliga, redan nu måtte i samband 

med kakelugnsmakeriarbetena verkställas, så hade Stadsfullmäktige öfverlämnat 

framställningen till drätselkammaren med anmodan att förfara efter sig företeende 

omständigheter samt att taga härför eventuelt erforderliga medel af tillgängliga sådana. 

Efter föredragning häraf och af ett utaf Stadsbyggmästaren afgifvet utlåtande, hvaraf 

framgick, att Domkapitlet vid samtal förklarat sig på af Stadsbyggmästaren anförda skäl 

villigt låta med begärda reparationer anstå till början af nästkommande år, med förbehåll dock 

att tätning omkring tvenne fönsterlufter i expeditionsrummet omedelbart verkställdes, så 

beslutade nu Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren dels att omedelbart gå i 

författning om utförande af begärd tätning omkring fönstren dels att i samband med förslag 

till nästkommande års utgiftsstat inkomma med af kostnadsberäkning åtföljdt detaljeradt 

förslag till den mera omfattande reparation, som kunde vara erforderlig. 

Med anledning af domkapitlets uttalade önskan om samtliga reparationsarbetens verkställande 

på en gång, beslutade Nämnden vidare på förslag af Stadsbyggmästaren att uppskjuta redan 

förut beslutade kakelugnsomsättningar för att utföras samtidigt med öfriga reparationsarbeten 

under början af nästkommande år, därest domkapitlet så önskade. 

 

§ 4. 

Hos Drätselkammaren hade rektor G.Norrby anhållit att Kammaren ville gå i författning om 

att afloppsdiket från seminarietomten strax öster om rektorsbostaden iordningställdes. 

Sedan af ett utaf Stadsingenjören afgifvet yttrande inhämtats, att framställningen afsåg att få 

nuvarande öppna dike ersatt med ett täckt aflopp beslutade Nämnden, som ansåg diket fullt 

effektivt i befintligt skick, att afslå framställningen. 

  



§ 5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af Fastighetsaktiebolaget Lejonet 

ingifven framställning att ärendet angående framdragande af vatten- och afloppsledningar till 

Östermalm, förut behandladt i oktober 1911, måtte återupptagas till behandling. 

Vid föredragning af detta ärende antecknades, att sedan Vattenledningsstyrelsen uti den 14 

augusti 1911 afgifvet yttrande öfver en af Bankaktiebolaget Norra Sverige m.fl. 

fastighetsägare gjord framställning om vatten- och afloppsledningars framdragande till deras 

fastigheter å Östermalm hos Stadsfullmäktige hemställt, att, enär gatuprofilerna i de delar af 

Östermalm, som framställningen afsåge numera blifvit af Stadsfullmäktige fastställda, vatten- 

och afloppsledningar måtte utföras till kvarteren Poppeln, Boken, Eken, Björken, tomterna Nr 

1, 2, 6, 7 och 8 i kvarteret Tallen och Nr 1 i kvarteret Granen i enlighet med af 

Stadsingenjören uppgjordt kostnadsförslag, slutande å 15.400 kronor, Stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 26 oktober 1911 beslutit att för närvarnde och intill dess den på nådig 

pröfning beroende frågan om fastställande af gatuprofiler för nämnda stadsdel blifvit slutligen 

afgjord, ej fatta något beslut i ärendet. 

Enär emellertid Kungl. Majt numera genom nådigt bref den 19 nästlidne april fastställt de af 

Stadsfullmäktige upprättade profilerna för bl.a. den del af Östermalm, som är belägen söder 

om Pilgatan och väster om seminariekvarteret, beslutade Nämnden att till Stadsfullmäktige 

återställa Fastighetsaktiebolaget Lejonets framställning med hemställan, att Fullmäktige ville 

återupptaga ärendet och besluta i enlighet med förutnämnda af Vattenledningsstyrelsen den 14 

augusti 1911 afgifvet förslag, slutande å 15400 kronor. 

 

§ 6. 

Sedan rektor G.Norrby uti ingifven skrifvelse anhållit att Drätselkammaren ville gå i 

författning om att planen framför seminarietomten mellan Pil- och Malmgatorna något så när 

ordnades, hade Stadsingenjören uti afgifvet yttrande hemställt om anvisande af högst 400 

kronor för Tallgatans planerande och ordnande mellan tomt Nr 6 i kvarteret Björken och tomt 

Nr 2 i förra kvarteret Asken, hvarigenom platsen framför ingången till seminariet skulle 

erhålla ett mera tilltalande utseende. 

Nämnden beslutade emellertid att afslå denna hemställan och uppdraga till Stadsingenjören att 

under innevarande år endast verkställa en mindre omfattande uppsnyggning af platsen. 

 

§ 7. 

Sedan H och T.Backteman uti till Drätselkammaren ställd skrifvelse anhållit att få för en tid af 

30 ör arrendera ett å skrifvelsen bilagd karta utmärkt område om 2088 kvm, beläget vid 

stranden strax norr om s.k. Pontuskajen för att å detsamma uppföra en mindre verkstad med 

slip, hade Stadsingenjören uti afgifvet yttrande föreslagit arrendeafgiften till 13 öre pr kvm 

och år. 

Enär emellertid ifrågavarande område till största delen låge å till hamnplan afsedt område och 

vattenrätt utanför detsamma måste ingå i upplåtelsen, därest sökandena skola kunna använda 

området till slip, beslutade Nämnden att för sin del tillstyrka upplåtelsen på af 

Stadsingenjören föreslagna villkor; och skulle framställningen öfversändas till 

Hamndirektionen med anhållan att direktionen ville öfverlämna densamma till 

Stadsfullmäktige jämte eget yttrande. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§ 8. 

Hamndirektionen hade hos Drätselkammaren anhållit att få köpa den staden tillhöriga del af 

kvarteret Hägern, som nu användes till hamnens förråds- och upplagsplats äfvensom att få gå i 

omedelbar författning om inhägnande af området. 



Nämnden beslutade att remittera ärendet till Stadsingenjören för utredning; dock skulle 

hamnen meddelas tillstånd att redan nu inhägna området i fråga. 

 

§ 9. 

Konsul V.Jäger hade hos Drätselkammaren anhållit om meddelande till hvilket pris staden 

vore villig till honom försälja tomt Nr 7 i kvarteret Ripen eller någon af sjötomterna i 

kvarteret Ankan. 

Nämnden beslutade att öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att 

tomt Nr 7 i kvarteret Ripan måtte få försäljas till Jäger mot ett pris af 75 öre pr kvadratfot, 

under erinran dock att ifrågavarande tomt enligt af Stadsfullmäktige godkänd plan öfver södra 

hamnplanens ordnande, å hvilken plan Kungl. Majts fastställelse för närvarande sökes, 

förbehållits hamnen för att upplåtas till enskilda för uppförande af affärs- och 

magasinsbyggnader, hvarför formligt köp före nämnda fastställelse icke torde kunna afslutas. 

 

§ 10. 

Hos Drätselkammaren hade G.Isakson m.fl. anhållit, att kammaren ville för en folkfäst till 

förmån för Luleå Simklubb och Idrottsföreningen ’Kamraterna’ afgiftsfritt upplåta 

Gültzauudden under tvenne dagar med rätt för sökandena att upptaga entréafgifter till den 

upplåtna platsen. 

Nämnden beslutade att på vanliga villkor upplåta den del af Gültzauudden, som staden 

disponerar, med rätt för sökandena att inhängna och uppbära inträdesafgift till endast det 

begränsade område, som å en af Stadsingenjör uppgjord skiss betecknats med en röd linje. 

 

§ 11. 

Beviljades brandchefen U.Ullman tjänstledighet för egna angelägenheters vårdande under 8 

dagar f.o.m. den 25 augusti t.o.m. den 1 september innevarande år. 

 

§ 12. 

Stadsingenjör hade uti infordradt yttrande öfver en af C.W.Andersson till drätselkammaren 

ingifven framställning om afschaktning af Storgatan framför sökandens fastighet Nr 3 i 

kvarteret Gripen beräknat kostnaden för gatans iordningsställande i komplett skick till 525 

kronor, däri inbegripet grusning af trottoar och körbana. 

Sedan vid föredragning af ärendet upplysts, att afschaktning af gatan redan verkställts för en 

kostnad af ca 80 Kronor, beslutade Nämnden att låta bero med hvad som redan vore 

verkställdt; och erhöll Stadsingenjören i uppdrag att provisoriskt inlägga eventuelt erforderlig 

landgång samt att i förslag till nästa års utgiftsstat upptaga kostnaden för hvad som återstode 

för gatans kompletta iordningsställande. 

 

§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af Karl Lundström ingifven anhållan 

om tillstånd att få å vretan Nris 415-416 återuppföra en nedbrunnen bostadsbyggnad å plats, 

som ansökningen närlagd karta utvisade. 

På tillstyrkan af Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden att hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bifall till sökandens framställning. 

 

§ 14. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1912 

1o) angående öfverlämnande till Norrbottens läns museum af stadens gamla rådhusklocka och 

märkyxa; 



2o) angående tillstånd för Nils E.Larsson att uppföra byggnad å vretan Nr 246 å Mjölkudden 

samt 

3o) angående beviljadt resebidrag till brandchefen U.Ullman; 

Och beslutade Nämnden att uppdraga verkställigheten af under punkt 1o) antecknadt ärende 

till Stadskamreraren. 

 

§ 15. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en af J.A.Flodström ingifven 

framställning att få under en tid af tio år arrendera ett område af 73 ar af stadens vreta Nr 724 

å Mjölkudden mot en arrendeafgift af 25 kronor pr år, beslutade Nämnden att hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till sökandens framställning. 

 

§ 16. 

En af stationskarlen Anton Thörn ingifven framställning att få byggnadstomt åt sig upplåten å 

stadens mark å den s.k. Svartöudden hade Stadsfullmäktige remitterat till drätselkammaren. 

Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att återsända framställningen till 

Stadsfullmäktige med hänvisning till drätselkammarens yttrande öfver en liknande till 

Kammaren ställd ansökan af Thörn, hvilken ansökning på sin tid öfverlämnats till 

Stadsfullmäktiges afgörande. 

 

§ 17. 

Hos Drätselkammaren hade O.Åhrström anhållit att få taga erforderligt virke från stadens 

mark å Småskären för tillverkande af nya brandstegar till där befintliga Kapell. 

Sedan upplysts, att revirförvaltaren förklarat hinder från hans sida icke möta, beslutade 

Nämnden att bifalla framställningen. 

 

§ 18. 

Brandchefen hade inkommit med från vice brandförmannen Finn Lars Johansson inkommen 

afskedsansökan. 

Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att meddela Johansson afsked, räknadt f.o.m. den 

1 augusti 1912 samt att på Brandchefens förslag från samma tidpunkt till vice brandförman 

antaga brandkarlen Nr 9 Verner Rosendahl. 

 

§ 19. 

Beslutade Nämnden godkänna af Brandchefen uppsatta afskedspass för vice brandförman 

F.L.Johansson och de till den 1 augusti innevarande år uppsagda brand- och poliskonstaplarna 

Nr 10 B.G.Jonsson, Nr 8 G.A.Blomqvist och Nr 11 A.Nordström. 

 

§ 20. 

Beslutade Nämnden att till ordinarie brandkarlar antaga 

Nr 1 Gustaf Persson, f.o.m. den 1 juni 1912 med aflöning efter 2dra lönegraden; 

Nr 2 Erik Svensk, f.o.m. den 1 april 1912 med aflöning efter 1sta lönegraden; 

Nr 5 Erik Johan Nord, f.o.m. den 1 maj 1912 med aflöning efter 3dje lönegraden samt 

Nr 6 Jonas Pålsson, f.o.m. den 1 maj 1912 med aflöning efter 1sta lönegraden. 

 

§ 21. 

Biföll Nämnden en från brandchefen U.Ullman inkommen ansökan om semester under 30 

dagar f.o.m. den 8 oktober innevarande år. 

 

§ 22. 



Anmälde Stadsingenjören att Porjus Kraftverksbyggnad icke tagit stadens ånggatuvält i bruk 

under den Kontrakterade tiden, 1 juli  - 1 september innevarande år. 

Med anledning häraf beslutade Nämnden att tillsätta en komité med uppdrag att inkomma 

med utlåtande på hvilka villkor staden kunde medverka till affärens afveckling. 

I komitén insattes Herr Stanzén, Stadsingenjören och Stadskamreraren. 

 

§ 23. 

Meddelade Stadskamreraren att ingenjör R.Bergman anmält, att förste ångmaskinisten 

Stenholm förestår elektricitetsverket under den Bergman beviljade tjänstledigheten. 

 

§ 24. 

Bestämdes att förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år skulle af 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, brandchefen och förståndaren för elektricitetsverket 

aflämnas till drätselkammaren senasdt den 15 oktober. 

 

§ 25. 

Godkändes af Stadsbyggmästaren uppgjordt förslag till kontrakt med Bröderna Åström 

rörande transport till förrådsplats af från Luleå Kol- & Materialaffär inköpt parti kol och koks. 

 

§ 26. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag infordrat anbud å försäljning till 

den 1 oktober af staden tillhörigt magasin i kvarteret Loet, hade inom den utsatta anbudstiden 

5 st anbud inkommit, hvilka då de nu brötos befunnos afgifna af 

W.Oscarsson, 258 kronor, 

M.Lindqvist, 215 kronor, 

L.J.Nilsson, 210 kronor, 

Nils Lundholm, 125 kronor samt 

A.Karlsson, 75 kronor. 

Nämnden beslutade att antaga W.Oscarssons anbud; och skulle köpeskillingen erläggas innan 

magasinet nedrifves, hvilket det åligger köparen att verkställa före den 15 nästkommande 

oktober. 

 

§ 27. 

Sedan styrelsen för Luleå Arbetsstuga hos drätselkammaren gjort framställning om reparation 

af det till föreståndarinnan upplåtna rummet i Tekniska skolans byggnad, hade 

Stadsbyggmästaren inkommit med förslag till fullständig reparation af lägenheten för en 

kostnad af 205 kronor eller alternativt, om lägenheten förses med tambur, 305 kronor. 

Enär emellertid Arbetsstugan sedermera under hand äfven gjort framställning om indragande 

af vattenledning i lägenheten, beslutade nu Nämnden att låta reparera lägenheten i enlighet 

med Stadsbyggmästarens förslag och till densamma indraga vattenledning, allt för en kostnad 

af högst 405 kronor. 

 

§ 28. 

Anmälde Brandchefen att brandstationens larminduktor visat sig vara för svag för det antal 

larmklockor, som numera måste användas; och beslutade Nämnden att uppdraga till vice 

Ordföranden och Brandchefen att sätta sig i förbindelse med lämplig firma för ordnande på 

tillfredsställande sätt af denna angelägenhet. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 



  K.H.Santesson 

Justeras å nämndens vägnar 

Tomas Bennet” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 4 september 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Hartzell, Isakson, J.A.Nilsson, Sandström och 

Stanzén. 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Kammarens protokoll af den 20 nästlidne juni. 

 

§ 2. 

Sedan Herr Sandström och Stadskamreraren i enlighet med vid sammanträdet den 20 

nästlidne juni meddeladt uppdrag inkommit med förslag till kontrakt med källarmästaren 

C.J.Dahné rörande arrendering af stadshotellet för år 1913, beslutade drätselkammaren att för 

sin del godkänna detsamma; och skulle Dahnés namn å kontraktet af Stadskamreraren 

införskaffas. 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af Luleå Musiksällskap ingifven 

framställning att Fullmäktige ville dels bevilja ett anslag af 500 kronor för sällskapets 

verksamhetsår 1912-1913 mot förpliktelse för sällskapet att gifva åtminstone två konserter 

mot en inträdesafgift af 25 öre dels ock medgifva att stadshussalongen måtte för 

konsertändamål tillhandahållas sällskapet mot en kostnad, som allenast motsvarar stadens 

direkta utgifter för uppvärmning och belysning. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till begärdt anslag af 500 kronor för verksamhetsåret 1912-1913 mot villkor att 

sällskapet under samma tid anordnar minst två folkkonserter med en entréafgift af högst  25 

öre samt att den hyra af 30 kronor för stadshussalongen med tillhörande entrésalong, som för 

närvarande debiteras, måtte efterskänkas till salongens förhyrande för endast konsertändamål 

och att vid sådana tillfällen endast stadens direkta utgifter debiteras, nämligen för värme, 

belysning, städning och bänkflyttning. 

§ 4. 

Föredrogs och godkändes en af e.o. hofrättsnotarien A.Bexell inlämnad räkning å 112 kronor 

50 öre, utgörande rättegångs- m.fl. kostnader i sak mellan staden och Lavéns 

Kolimportaktiebolag, angående skadestånd m.m. för bristande kolleverans. 

 

§ 5. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1912, § 7, hvaraf inhämtades att 

Stadsfullmäktige beviljat kontorsskrifvaren C.J.Günther vikariatsersättning efter 100 kronor i 

månaden under exekutionsbetjänten C.A.Palms sjukdom samt att frågan om Palms 

aflöningsförmäner under samma tid skulle uppskjutas intill dess löneregleringskomiténs 

förslag blifvit slutbehandladt. 

Sedan ifrågavarande komitéförslag numera varit under slutlig behandling hos 

Stadsfullmäktige, beslutade drätselkammaren att aflöning under sjukdomen skulle till Palm 

utgå i enlighet med af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönereglemente. 

 

§ 6. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1912 angående fastställd lönestat och 

lönereglemente för vissa grupper af i stadens tjänst anställd personal. 

 

 Som ofvan    Justeras 

  Å tjänstens vägnar:  A.Ljungberg” 

  K.H.Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 4 september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Wester, stadsbyggmästaren. 

 

§ 43. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 7 augusti. 

 

§ 44. 

Hos byggnadsnämnden hade maskinisten J.A.Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en veranda till boningshuset å tomt n.r 2 i 

kvarteret Kråkan. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen. 

 

§ 45. 

Hos byggnadsnämnden hade lotsen J.A.Westin anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning uppföra nya skorstensmurar i boningshuset och uthuset å tomt n:r 5 i kvarteret 

Trasten. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen. 

 

§ 46. 

Hos byggnadsnämnden hade poliskonstapeln Axel Strand anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifna ritningar å tomt n:r 4 i kvarteret Trasten uppföra en uthusbyggnad samt å 

boningshuset vidtaga en del mindre ändringar. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden ställde 

sig gällande byggnadsordning till efterrättelse vid arbetenas utförande. 

 

§ 47. 

Hos byggnadsnämnden hade mekanikern Hugo Backteman och maskinisten B.T.Backteman 

anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven ritning uppföra en mindre byggnad, afsedd 

till mekanisk verkstad å plats, som närmare angåfves i bifogad karta. 

Sedan det upplysts, att staden vore ägare till området ifråga, beslöt nämnden bifalla den 

gjorda ansökningen under förutsättning, att marken i vederbörlig ordning blefve upplåten, 

samt med villkor att byggnaden endast finge kvarstå tillsvidare. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 48. 

Hos byggnadsnämnden hade jägmästaren C.Stenborg anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en förstugutillbyggnad inne på gården vid 

uthuslängan å tomt n:r 22 i kvarteret Höken. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att sökanden ställde 

sig gällande byggnadsordnng till noggrann efterrättelse vid arbetets utförande. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeradt d. 6 nov 1912 

På nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde d. 6 sept. 1912. 

 

S.D. Närvarnde: Hr Ordföranden, fröken Märta Bucht, överl. P.E.Lindmark samt und. 

Åhrström. 

 

§ 1. 

Till överläraren hade ansökan ingått om tillstånd att få avgå från skolan på minimikurs för 

följande: 

1) Johanna Matilda Isaksson i folksk. 3e klass, född d. 7 aug. 1898 och dotter till arbet. Isak 

Joh.Isaksson, på grund av mindre begåvning, fattigdom och hennes oumbärlighet i hemmet. 

Modern var avliden, och flere syskon funnos utan nödig vård och tillsyn; och 

2) Elsa Viktoria Alm i folksk 3e kl., född d. 25 juli 1899 och dotter till arbetaren Gust. 

Fredr.Alm, för mindre begåvning och fattigdom. 

Nämnden uppdrog åt fröken M.Bucht att i samråd med stadens diakonissa genom besök i 

hemmen taga kännedom om, huruvida de angivna skälen vore verkligt befogade, i vilket fall 

ansökan bifölles, dock så, att Johanna Matilda Isaksson under förutsättning av, att plats kunde 

beredas henne i skolköket, ordentligt deltoge i en skolkökskurs. 

 

 Som ovan: 

  John Hansson 

   Oskar Åhrström.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare den 9 september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Bennet, Hartzell, Isakson, Nilsson och Sandström. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 4 innevarande september månad. 

 

§ 2. 

Källarmästaren C.J.Dahné hade under hand anhållit att få förlänga upprättadt aftal rörande 

arrendering af stadshotellet till att gälla under ytterligare tre år f.o.m. den 1 januari 1914. 

Sedan herr Dahné föresträdt och de närmare villkoren för en förlängning diskuterats, 

öfverenskomms, att följande tillägg skulle göras till kontraktet. 

’Förestående kontrakt förlänges, genom ömsesidig öfverenskommelse, på ytterligare 3 år från 

den 1 januari 1914, under förutsättning, att utskänkningsbolaget för kontraktstiden öfverlåter 

utskänkningsrättigheterna på herr Dahné. 

Skulle emellertid genom lagstiftningsåtgärder eller platsmyndigheternas bestämmelser 

afsevärda inskränkningar i utskänkningsförhållandena blifva gällande, äger herr Dahné rätt att 

efter 9 månaders uppsägning vara befriad från detta kontrakt, dock är herr Dahné i hvarje fall 

bunden vid kontraktet under år 1913. 

Olika tolkningar af detta kontrakts bestämmelser skola hänskjutas till afgörande af skiljemän, 

valda på sätt lagen den 28 oktober 1887 om skiljemän föreskrifver, och är skiljemännens dom 

bindande.’ 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämd i Luleå den 11 

september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Bennet, Danielsson, Hartzell och Nilsson äfvensom Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 3 innevarande september månad. 

 

§ 2. 

Stationsförmannen Erik Pettersson hade i en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit att 

få köpa ett jordområde af omkring 4000 á 5000 kvadratmeter å stadens mark å Hertsön. 

Sedan Stadsingenjören uti infordradt yttrande föreslagit dels att priset skulle sättas till 1000 

kronor pr tunnland dels att till förhindrande af eventuel tomtstyckning endast 1500 

kvadratmeter af området skulle till sökanden upplåtas, beslutade nu Nämnden att öfversända 

framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville till ett pris af 1000 

kronor pr tunnland eller för 603 kronor till sökanden upplåta ett område af 3015 kvadratmeter 

å Hertsön, beläget så, som framställningen nu bilagd karta utvisar, för att därå uppföra ett 

boningshus i enlighet med företedda ritningar. 

 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade begärt drätselkammarens yttrande öfver en af J.E.Rosén gjord 

hembjudan till staden att för zonvärdet köpa för Lotsgatran och Hermelinsgatan behöfliga 

jordområden af Rosén tillhöriga fastigheten Nr 201, hvarvid staden efter värdering skulle 

öfvertaga å gatuområdet stående uthus, med rätt för säljaren att nyttja desamma, till dess 

staden behöfver området för gatans framdragande. 

Efter föredragning af ett utaf Stadsingenjören å ärendet afgifvet yttrande, beslutade Nämnden 

att på i yttrandet angifna skäl hemställa det Stadsfullmäktige ville föreslå Rosén, att ett byte 

böres, på så sätt att staden af Rosén erhåller de delar af fastighet Nr 201, som falla inom 

Lotsgatan och Hermelinsgatan, tillsammans 583,06 kvadratmeter, och Rosén erhåller af 

staden de delar af fastighet Nr 196, som falla inom tomt Nr 10 i kvarteret Gäddan, hvarvid 

staden för de 269,90 kvadratmeter eller 3062 kvadratfot, staen erhåller utöfver den yta, den 

lämnar, betalar efter zonvärdet, 25 öre pr kvadratfot, eller kronor 765:50 samt att staden för de 

uthusbyggnader, som äro belägna på det område inom Hermelinsgatan, hvilket staden enligt 

detta bytesförslag skulle öfvertaga af Rosén, erlägger 300 kronor med rätt för Rosén att nyttja 

dem, till dess staden framdrager Hermelinsgatan. 

 

§ 4. 

I en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade J.Edv.Johansson anhållit om tillstånd att å 

vretan Nr 134-135 i Bergviken få i enlighet med skrifvelsen bilagd ritning och tomtkarta 

uppföra en magasinsbyggnad. 

På tillstyrkan af Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden vid 

föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till sökandens framställning. 

 

§ 5. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade uti ingifven skrifvelse gjort framställning om utförande 

af en del reparationer i den af banken såsom vaktmästarebostad förhyrda lägenheten i 

stadshuset. 



Sedan Stadsbyggmästaren uti afgifvet yttrande förklarat de begärda reparationerna af behofvet 

påkallade, beslutade Nämnden att för en beräknad kostnad af 170 kronor låta utföra de af 

Stadsbyggmästaren föreslagna reparationerna. 

 

§ 6. 

Till Drätselkammaren hade inkommit tvenne till Kammaren ställda anbud afseende köp af 

antingen tomt Nr 7 i kvarteret Ripan eller någon af tomterna Nr 1, 6 och 5 i kvarteret Ankan. 

Det skulle antecknas, att enligt af Stadsfullmäktige godkänd plan öfver Södra hamnplanens 

ordnande och hvarå nådig fastställelse för närvarande sökes bl.a. ifrågavarande tomter i 

kvarteren Ripan och Ankan reserverats för hamnens behof för att upplåtas till enskilda i och 

för uppförande af sådana affärs- och magisinsbyggnader, som äro ägnade att tillgodogöra sig 

de fördelar, som hamnen och dess spåranordningar medföra, hvarför, om också ett upplåtande 

i dessa fall icke kunde anses i strid med ifrågavarande bestämmelser om dispositionen af 

dessa tomter, det vore nödvändigt att, innan formligt köp afslutades, invänta Kungl. Majts 

fastställelse å planen, enär staden i annat fall icke kunde säkerställa sig emot att tomterna icke 

blifva bebyggda såsom planen föreskrifver. 

Med anledning häraf beslutade Nämnden, med ändring af sitt den 3 innevarande månad 

fattade beslut, att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om bemyndigande att, sedan Kungl. 

Majts fastställelse vunnits å förutnämnda af Stadsfullmäktige godkända plan få till 

högstbjudande, dock för lägst 75 öre pr kvadratfot, försälja ifrågavarande tomter i kvarteren 

Ripan och Ankan. 

Stadsingenjören anhöll att få till protokollet antecknat, att han som sin mening uttalat, att han 

ansåg, det Kungl. Majts fastställelse icke behöfde inväntas i hvad afsåg försäljning af tomt Nr 

7 i kvarteret Ripan, enär denna tomt enligt planen icke skulle till formen ändras. 

 

§ 7. 

Lovisa Boman hade hos Drätselkammaren anhållit, att Kammaren ville vidtaga åtgärder för 

afhjälpande af de skador, som åsamkats mangårdsbyggnaden å sökanden tillhörig fastighet Nr 

1 i kvarteret Vargen genom de schaktningar, som företagits å Magasinsgatan. 

Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande påpekat, att skadan å byggnaden icke torde bero 

på gatans afschaktning utan fastmera på gräfningen för fastighetsägarens egen vattenledning, 

beslutade Nämnden vid föredragning af ärendet att afslå framställningen. 

 

§ 8. 

Hos Drätselkammaren hade O.Johansson och A.V.Eriksson anhållit att få vatten- och 

afloppsledningar indragna i sökandenas lägenheter i staden tillhöriga fastighet Nr 431. 

På tillstyrkan af Stadsingenjören beslutade Nämnden att låta under nästkommande år utföra 

arbetet för en kostnad, af Stadsingenjören beräknad till 200 kronor. 

 

§ 9. 

Anmälde Stadsbyggmästaren, att dykaren A.V.Eriksson uppsagt sin lägenhet i fastighet Nr 

431; och beslutade Nämnden att bemyndiga Stadsbyggmästaren att å drätselkammarens 

vägnar uthyra lägenheter på högst 2 rum och kök. 

 

§ 10. 

Hos Drätselkammaren hade A.Modin anhållit att få arrendera en jordvidd om ca 650 

kvadratmeter utefter stadens gräns mot s.k. Löfskatan. 

Nämnden beslutade på tillstyrkan af Stadsingenjören att till sökanden upplåta ifrågavarande 

område tills vidare under 5 år mot en arrendeafgift af 5 kr pr. år. 

 



§ 11. 

Uppdrog Nämnden till Stadsingenjören att upprätta och inkomma med karta öfver de 

utarrenderade områdena vid s.k. Löfskatan, hvarefter kontrakt skulle genom Stadskamreraren 

upprättas med arrendendatorerna. 

 

§ 12. 

Bordlades en af lokomotivföraren A.F.Olsson ingifven, till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse 

med anhållan få köpa tomt å s.k. Svartöudden i afvaktan på Stadsfullmäktiges beslut rörande 

liknande till fullmäktige af Nämnden öfversända framställningar att få köpa tomter å nämnda 

udde. 

 

§ 13. 

En af C.L.Thurfjell ingifven framställning att få förvärfva tomt å Mjölkudden remitterades till 

Stadsingenjören för utredning och yttrande. 

 

§ 14. 

Beslutade Nämnden att debitera Konsul V.Jäger för virkesupplag i kvarteret Ankan enligt 

Hamndirektionens taxa för uppläggning af gods den 4 maj 1905. 

 

§ 15. 

Beslutade Nämnden till Konsul H.Burman tills vidare uthyra S.Spruthuset efter ett pris af 15 

kronor pr månad. 

 

§ 16. 

Som firman Olander & Paulsson icke betalt enligt Nämndens beslut den 2 juli 1912 debiterad 

hyra, 18 kronor 20 öre, för intaget område i kvarteret Ankan för upplag af fotogenfat, 

beslutade Nämnden uppdraga till Stadskamreraren att genom lämplig person inkassera 

beloppet. 

 

§ 17. 

Brandchefen hade uti ingifven skrifvelse anmält att sedan en brandkåren tillhörig häst, 

benämnd ’Blixt’, störtat och nedslaktats, köttet försålts till högstbjudande för 100 kronor, 

hvarjämte för tjänstens upprätthållande en häst tills vidare förhyrts till ett pris af 1 krona 25 

öre pr dygn. 

Nämnden beslutade att godkänna af Brandchefen vidtagna åtgärder; men förväntade sig 

Nämnden vidare förslag i ärendet. 

§ 18. 

Beslutade Nämnden att elektrisk belysning skulle genom elektricitetsverkets försorg anordnas 

i den maskinisten vid stadshuset tilldelade bostaden. 

 

§ 19. 

En från öfverbrandmästaren E.Fransson inkommen framställning om fri elektrisk belysning i 

bostaden afslogs. 

§ 20. 

Lades Stadsbyggmästarens årsredogörelse beträffande 1911 års arbeten till handlingarne. 

 

§ 21. 

Sedan Stadsingenjören under hand infordrat anbud å leverans af för pumpstationen intill den 1 

september 1913 behöflig fotogén, hade endast ett anbud inkommit, afgifvet af Luleå Lysolje 

Aktiebolag. 



Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att antaga bolagets anbud, afseende leverans 

af prima Nobel Chrystall Fotogén till Kr. 21 pr 100 kg exclusive fat med 20% thara å 

bruttovikten fritt succesive vid tillsägelse vid Luleå stads pumpstation, med fatlån. 

 

§ 22. 

Domkapitlet hade under hand hos Stadsbyggmästaren anhållit om anordnande af en 

cementkällare under köksgolfvet i af domkapitlet förhyrda vaktmästarebostaden i f.d. 

rådhusbyggnaden. 

Sedan Stadsbyggmästaren uppgifvit kostnaden till 150 kronor beslutade Nämnden att afslå 

framställningar. 

 

§ 23. 

Anmälde Stadsbyggmästaren att E.Sandgren icke utfört aftaladt arbete i Kallbadhuset samt att 

Stadsbyggmästaren med anledning häraf anmodat annan person att utföra arbetet för ett 

accordspris af 75 kronor; och beslutade Nämnden att godkänna den sålunda vidtagna 

anordningen. 

 

§ 24. 

Föredrogs från J.P.Johansson inlämnade räkningar å Kr 514 resp Kr 249.93, afseende under 

åren 1911 och 1912 utförda ändringsarbeten å pumpstationens motorer, och beslutade 

Nämnden att räkningarne skulle betalas, sedan Stadsingenjören enligt åtagande genom intyg 

styrkt att ifrågavarande arbeten utförts med stöd af beslut, fattadt af Vattenledningsstyrelsen. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt d. 21/10 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 12 september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Ljungberg, Flemström, 

Hellström, Nordström, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, 

Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hansson, Palm, 

Edström och Leijonflycht äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande 

antecknades Herrar Wahlgren, Burman, Brändström, Lindquist, Andersson, Larsson och 

Flodmark, af hvilka Herrar Brändström, Andersson och Larsson ej med kallelse anträffats, 

Herrar Wahlgren, Lindquist och Flodmark anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet 

och Herr Burman var frånvarande utan anmäldt förfall. 

Därjämte var Herr Borgmästaren närvarande under behandling af de i §§ 1-3 här nedan i 

protokollet omförmälda ärenden. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Leijonflycht och Nordström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 17 i 

denna månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de 

vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 3 och 11 sistlidne juni förda protokoll. 

 

§ 3. 

Uti ingifven skrifvelse hade Drätselkammaren anmält, att sedan från innevarande års början 

brand- och poliskårerna åtskijts, stadsfiskalen icke velat medgifva, att de patrullerande 

poliskonstaplarne skulle få lyktornas tändning och släckning om hand samt att Magistraten 

förklarat sig icke kunna ålägga polisen detta uppdrag, hvadan Drätselkammaren, därest 

Stadsfullmäktige icke skulle anse sig kunna tillmötesgå dess begäran om dylikt åläggande för 

polisen, icke hade annan utväg än att antingen begära utökning af antalet brandkarlar med ett 

nummer, i hvilket fall inga svårigheter från brandkårens sida skulle möta att verkställa detta 

uppdrag, eller ock att hålla brandskåpslyktorna brinnande natt och dag under den mörka 

årstiden. 

Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, att polisen 

skall under den mörka årstiden verkställa tändning och släckning af de i staden uppsatta 

brandskåpslyktorna med undantag för Östermalm. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att remittera detsamma till den af 

Stadsfullmäktige tillsatta kommittén för uppgörande af förslag till ändring i stadens 

brandordning, under uttalande tillika af den önskan, att polisen, under tiden intill dess nämnda 

förslag kan bli föremål för Stadsfullmäktiges pröfning, måtte ombesörja tändning och 

släckning af lyktorna. 

 

§ 4. 

Uti afgifvet yttrande öfver den af aflidne föreståndarens för pantlånekontoret änka Sofia 

Sundgren hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om en årlig pension å 500 kronor hade 

Styrelsen för pantlånekontoret tillstyrkt ett understöd för ett år å 420 kronor att utgå af 

pantlånekontorets medel, hvarefter Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

tilldela änkefru Sundgren dels ett tillfälligt understöd af 420 kronor för innevarande år, dels 

ett årligt understöd af 300 kronor att utbetalas från och med den 1 januari 1913 samt att härför 

erforderliga medel måtte utgå af pantlånekontorets tillgångar. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

tilldela änkefru Sundgren dels ett tillfälligt understöd för innevarande år af 420 kronor, dels 



ett årligt understöd från och med den 1 januari 1913 af 300 kronor att utgå tills vidare under 5 

års tid, samt att härför erforderliga medel skulle tagas af pantlånekontorets medel. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från 

Fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om ett anslag af 6,000 kronor till utförande af 

en del tillbyggnadsarbeten å fattiggården, hade Drätselkammaren nu återställt framställningen 

till Stadsfullmäktige med hänvisning därtill, att en särskild kommitté numera tillsatts för 

utredning och förslag till uppförande af en kommunal arbetsanstalt och att ärendet ej torde 

kunna fördelaktigt behandlas och afgöras annat än i sammanhang med ordnande af 

förenämnda fråga. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att framställningen för 

närvarande ej skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§ 6. 

På förslag af Beredningsnämnden utsågo Stadsfullmäktige till ledamot i den nämnd, som har 

att uttaga de hästar staden vid krigsmaktens ställande på krigsfot skall å vederbörligt 

mönstringsställe tillhandahålla enligt lagen den 24 maj 1895, i stället för aflidne handlanden 

Robert Lundmark för tiden intill detta års slut grosshandlaren C.A.Govenius. 

 

§ 7. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af 1:ste provinsialläkaren F.Block hos Stadsfullmäktige väckt 

motion om fri vård kost och medicin för patienter å stadens epidemisjukhus äfvensom att 

bostadsdesinfektioner, som af läkare föreskrifvas vid epidemiska sjukdomsfall inom staden, 

skulle verkställas på stadens bekostnad, hade Hälsovårdsnämnden tillstyrkt bifall till motionen 

med det tillägg att det dock borde stå en hvar, som så önskade, fritt att erlägga betalning för 

sjukhusvård och desinfektion. Drätselkammaren hade därefter uttalat sin anslutning till hvad 

Hälsovårdsnämnden sålunda föreslagit med den inskränkning, att sådan fri sjukhusvård och 

desinfektion skulle tillkamma endast i staden mantalsskrifna personer. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag att tillämpas från och med nästa års 

början. 

 

§ 8. 

I likhet med hvad stadsfogden och Drätselkammaren uti afgifna utlåtanden föreslagit afslogo 

Stadsfullmäktige på Beredningsnämnden hemställan en af vagnkarlen H.O.Granqvist gjord 

framställning om befrielse från erläggande af honom för år 1910 påförda kommunalutskylder 

kr. 176:92. 

 

§ 9. 

Hamndirektionen hade uti afgifvet yttrande öfver en af G.Wikström med flera båtägare i 

staden gjord framställning om byggande af en ny båthamn öster om hamnpiren vid södra 

hamnen eller om anordnande af en provisorisk båthamn gneom utankring af bommar eller 

bryggor anfört bland annat, att af befintliga båtplatser i år mer än en tredjedel stod outhyrd, att 

äfven om arbetskraft kunnat erhållas, det vore oekonomiskt att sommartid verkställa timring 

af de kistor, som enligt förslaget vore erforderliga för båthamnen, och denna i allt fall icke 

skulle kunna blifva till användning färdig förr än tidigast innevarande höst samt att en 

provisorisk anordning af beskaffenhet, som alternativt föreslagits, enligt sakkunniges 

uttalande icke skulle blifva tillräckligt stabil eller till någon verklig nytta, hvarför 

Hamndirektionen hemställt om afslag å den gjorda framställningen. 



På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige hvad Hamndirektionen 

föreslagit, men beslöto samtidigt anmoda Hamndirektionen att så snart som möjligt inkomma 

med den utlofvade utredningen om anordnande af en ny permanent båthamn. 

 

§ 10. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade Fattigvårdsstyrelsen, med förmälan att 

Styrelsen beslutit sådan omläggning af den öppna fattigvården härstädes, att det så kallade 

vårdaresystemet hädanefter komme att tillämpas i stället för tjänstemannasystemet, anhållit att 

Stadsfullmäktige med godkännande af denna åtgärd ville företaga val af 28 stycken 

fattigvårdare att tjänstgöra i de 4 distrikt, hvari fattigvårdssamhället indelats. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

att godkänna Fattigvårdsstyrelsens åtgärd att införa det så kallade vårdaresystemet i 

hufvudsaklig öfverensstämmelse med de riktlinjer, som i framställningen angifvits, samt att 

till fattigvårdare för tiden intill detta års utgång utse följande personer: 

i 1:sta distriktet, omfattande området väster om Rådhusgatan: adjunkten A.Gardell, snickaren 

B.A.Hellsten, gjutaren E.O.Hedlund, tillsyningsmannen V.Oskarsson, fruarne Mia Hellström 

och Augusta Jonsson samt fröken Teresia Hellgren; 

i 2:dra distriktet, omfattande staden öster om Rådhusgatan till järnvägen med Lulsundsgatan i 

norr, med undantag af kvarteren Lejonet och Tigern: folkskoleläraren O.E.Wester, 

bankkamreraren H.Flodmark, folkskoleläraren G.Landström, handlanden Ture Hagberg, 

fruarna Julia Salander och Hanna Sahlström samt fröken Hildur Mörtzell; 

i 3:dje distriktet, omfattande kvarteren Lejonet och Tigern, området norr om Lulsundsgatan 

till Pilgatan samt Östermalm, Stadshertzön och Karlsvik: snickaren J.Danielsson, faktor 

C.J.Åström, tågmästaren C.A.Wikén, poliskonstapeln K.E.Fransson, hamnservisen C.Friberg, 

fru Frida Höglund, fru Maja Gullberg och fröken Lydia Sundström; 

i 4:de distriktet, omfattande Bergviken och Mjölkudden: fru Märta Sundström, kassören Axel 

Nilsson, arbetaren Edvin Nilsson, öfverkonstapeln E.Strandell, kontorsbiträdet M.Sölvén och 

folkskoleläraren A.V.Falk. 

 

§ 11. 

Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande öfver en från J.Åström inkommen framställning 

att få på egen bekostnad ändra ingången till den s.k. grindstugan, mot rätt för honom att få 

kvarbo i stugan till sin död, på anförda skäl hemställt, att Åströms framställning icke måtte till 

någon åtgärd föranleda, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 12. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från G.A.Öhlund inkommen 

begäran om tillstånd att i egenskap af målsman för sin omyndige son å vretan n:o 648 i 

Ytterviken få uppföra boningshus och uthusbyggnad i enlighet med ansökningen närlagd 

skizz och karta; och hade Drätselkammaren för egen del i likhet med stadsbyggmästaren och 

stadsingeniören tillstyrkt bifall till framställningen. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen. 

 

§ 13. 

Hos Drätselkammaren hade Anton Thörn, J.L.Öqvist och Reinhold Thor hvar för sig anhållit 

att få å stadens del af Björsby hemman n:o 6 å Svartön arrendera eller köpa tomter för 

bebyggande. 

Sedan därefter stadsingeniören uppgjort en plan till reglering af hela det område, hvaraf 

sökandena önskade förvärfva särskilda delar, hade Drätselkammaren öfverlämnat 



framställningarne till Stadsfullmäktige samt för egen del, enär ifrågavarande område vore så 

beläget, att staden möjligen kunde behöfva det för något ändamål och då det för öfrigt icke 

ansågs lämpligt att uppmuntra förstadsbyggande så nära inpå den planlagda staden, hemställt 

om afslag å framställningarne. 

Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville återremittera ärendena 

till Drätselkammaren med uppdrag för Kammaren att med hänsyn till önskvärdheten af att 

kunna upplåta ifrågavarande område till egnahemstomter åt stadens innevånare låta upprätta 

förslag till de närmare bestämmelser för upplåtelsen, som kunna anses erforderliga. 

Herr Falk hade anhållit att få till protokollet antecknadt, att han röstat för att uppdraget skulle 

afse förslag till upplåtelse under tomträtt. 

Vid föredragning af detta ärende biföllo Stadsfullmäktige Beredningsnämndens förslag med 

det tillägg, att det Drätselkammaren gifna uppdrag borde verkställas så fort som möjligt. 

Herr vice Ordföranden anhöll att få till protokollet antecknadt, att han röstat för bifall till 

Drätselkammarens förslag. 

 

§ 14. 

Sedan Drätselkammaren med anledning af Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 25 

nästlidne april fattade beslut, att den kommunala annonseringen skulle verkställas uti båda här 

utkommande tidningar, därest de funnes villiga att införa annonserna mot en ersättning af 6 

öre pr millimeter med 25 proc. rabatt, låtit hos förenämnda tidningar göra förfrågan, om de 

voro villiga att på angifna villkor verkställa annonseringen, hade jakande svar härå ingått från 

Norrskensflamman, hvaremot från Norrbottens-Kuriren det svar ingått, att tidningen ansåg sig 

kunna bevilja den begärda rabatten först då samma annons införts minst tre gånger, och hade 

med anledning häraf den kommunala annonseringen i sistnämnda tidning upphört. 

Då emellertid inskränkandet af annonseringen till endast en tidning medfört direkta 

olägenheter, hade Drätselkammaren, som ansåge det vara af vikt, att annonseringen kunde 

verkställas äfven i Norrbottens-Kuriren, hvilken tidning ägde stor spridning i länet, hos 

Stadsfullmäktige hemställt, att kommunal annonsering finge verkställas i nämnda tidning på 

af tidningen angifna villkor. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att 

öfvverlämna åt vederbörande nämnders bepröfvande att, där stadens intresse i särskilda fall 

ansåges så påfordra, införa de kommunala annonserna äfven i Norrbottens-Kuriren. 

 

§ 15. 

Med förmälan att de kostnader, som drabbat staden genom expropriation af mark för 

järnvägsverkstaden vid Notviken, uppgått till ett sammanlagdt belopp af 7,699 kr. 11 öre, 

hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att dessa kostnader måtte gäldas från 

brännvinsmedelsfonden. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 16. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Styrelsen för Tekniska skolan hos Stadsfullmäktige gjord 

begäran om ett anslag för skolans fortsatta verksamhet af 1,500 kronor för hvart och ett af 

åren 1913-1915 förutom fria lokaler hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige 

måtte för treårsperioden 1913-1915 till Tekniska skolan dels hyresfritt upplåta de lokaler, 

hvaröfver skolan nu förfogar, jämte fritt vatten, dels ock lämna ett kontant anslag af 1,500 kr. 

om året för hvart och ett af nyssnämnda år. 

Beredningsnämnden hade tillstyrkt bifall till detta Drätselkammarens förslag, hvarjämte 

Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Styrelsen för Tekniska 



skolan att hos Kungl. Maj:t å Stadsfullmäktiges vägnar göra underdånig framställning om 

statsbidrag till skolan för ofvan angifna period. 

Vid ärendets behandling biföllo Stadsfullmäktige hvad Beredningsnämnden sålunda 

föreslagit, med föreskrift tillika, att beviljade anslaget skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 17. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Bankaktiebolaget 

Norra Sverige ingifven framställning om förlikning i donationsjordsprocessen angående bättre 

rätt till delar af den s.k. Bryggeritomten eller fastigheten N:o 20, hade Drätselkammaren 

föreslagit Stadsfullmäktige att erbjuda bolaget processens nedläggande och uppgörelse i 

tvisten på följande villkor, nämligen: 

att banken erkänner stadens äganderätt till det omstämda området, d.v.s. hela fastigheten N:o 

20 med undantag dels af det 18 fot breda område om 3,258 kv.-fot utefter östra gränsen af 

tomten, som förut tillhört fastigheten N:o 21, dels ett område, som å en t.f. stadsingenjören 

O.F.Dahl år 1898 kopierad karta öfver fastigheten betecknats med bokstafven B; 

att banken till staden utan ersättning afstår de delar af fastigheten, som tillhöra banken; 

att staden upplåter hela fastigheten N:o 20 till banken under tomträtt på 26 år; 

att banken vid tomträttstidens utgång bortflyttar de å fastigheten befintliga byggnaderna med 

undantag af kajbyggnaden, som utan ersättning tillfaller staden; 

att banken omedelbart dödar alla i fastigheten vid uppgörelsen befintliga inteckningar. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 18. 

Vid behandling af frågan om disposition af gamla gästgifvaregårdens byggnader hade 

Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att för lägst 

13,000 kr. sälja fastigheten eller, därest det skulle visa sig omöjligt att till detta pris afsluta 

köp, få för beräknad kostnad af 6,600 kr. vidtaga förändrings- och reparationsarbeten å 

fastighetens byggnader i enlighet med ett af stadsbyggmästaren uppgjordt förslag, dock med 

den förändring att i den större byggnaden i stället för en lägenhet om 5 rum och kök och 2 

lägenheter om 2 rum och kök fyra lägenheter, alla om 2 rum och kök, skulle beredas att 

upplåtas i främsta rummet till de af stadens befattningshafvare, som kunde vara berättigade 

till fri bostad. 

Därjämte hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, att för en 

eventuell omändring af fastigheten erforderliga medel 6,600 kr. måtte få tagas ur 

brännvinsmedelsfonden. 

Därefter hade Beredningsnämnden hemställt om bifall till hvad Drätselkammaren sålunda 

föreslagit. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga Drätselkammaren att 

för en beräknad kostnad af 6,600 kronor vidtaga förändrings- och reparationsarbeten å 

gästgifvaregården i enlighet med af Stadsbyggmästaren uppgjordt förslag, med föreskrift 

tillika att erforderliga medel skulle tagas ur brännvinsmedelsfonden. 

 

§ 19. 

Erhöll fröken Holm tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet. 

 

§ 20. 

Enär i det af Stadsfullmäktige vid sammanträde den 29 februari 1912 godkända förslag till 

uppgörelse i donationsjordsprocessen mellan staden och fröken Gertrud Isakson vretan n:o 78 

förutsatts tillhöra fröken Isakson, ehuru den i verkligheten tillhör staden, och på grund häraf 

ny uppgörelse blifvit nödvändig, hade Drätselkammaren, efter granskning af ett från fröken 



Isakson inkommet nytt förslag till uppgörelse i tvisten, föreslagit Stadsfullmäktige att träffa 

följande uppgörelse i donationsjordsprocessen rörande vretorna n:ris 77 och 81a – 83: 

Luleå stad erhåller af Fröken Isakson: Kv.-m. Kv.-fot Zonv. Värde 

del af vretan Nr 77 norr om kv. Elgen 2060.76 23377 14 3272.78 

del af samma vreta, väster om kv. Elgen 55.10 625 25 156.25 

del af vretan Nris 81a – 83 söder om 

Kv. Elgen   710.36 8058 20 1611.60 

  Summa 2826.22 32060  5040.63 

Fröken Isakson erhåller af Luleå stad: 

del af vretan Nr 78 fallande inom kv. 

Elgen 1 och 2  137.55 1560 25 390.00 

del af samma vreta fallande inom kv. 

Elgen 3   75.60 858 20 171.60 

del af vretan 84-87 fallande inom 

Tomten Nr 2 i kv. Hästen  804:40 9125 20 1825.00 

Staden tillhörig del af tomt Nr 5 

i kv. Fenix   465.42 5280 45 2376.00 

  Summa 1482.97 16823  4762.60 

 

således en skillnad fröken Isakson till godo kr. 278:03, hvaraf staden enligt K.Bref den 25 maj 

1904 betalar 10 proc. kr. 27:80. 

På hemställan af Beredningsnämnden godkände Stadsfullmäktige detta förslag till uppgörelse 

i tvisten. 

 

§ 21. 

Sedan apotekaren J.F.Grafström hos Byggnadsnämnden anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga förstuga och glasverande till boningshuset å tomt 

n:o 4 i kv. Göken samt därvid, då tillbyggnaden skulle göras å område, som var afsedt till 

gata, förklarade sig villig att vid en eventuell försäljning af fastigheten till staden afstå från 

ersättning för det ökade värde fastigheten genom tillbyggnaden komme att erhålla, hade 

Byggnadsnämnden öfverlämnat ansökningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall 

till densamma, hvarvid dock nämnden påpekat, att en förbindelse, sådan som sökanden 

förbundit sig att lämna, icke torde gälla mot en ny ägare till fastigheten, då inteckning till 

säkerhet för en dylik utfästelse ej kunde erhållas. 

Beredningsnämnden hade därefter föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bifalla 

framställningen. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att remittera detsamma till 

Drätselkammaren för utredning, om och på hvilket sätt staden skulle kunna skydda sig för den 

eventualiteten, att vid tillbyggnader sådana som den ifrågavarande staden skulle behöfva 

riskera att vid inlösen af fastigheten få betala ersättning för det ökade värdet fastigheten 

genom tillbyggnaden komme att erhålla. 

Detta beslut fattades efter votering med 17 röster mot 4, hvilka senare afgåfvos för bifall till 

Beredningsnämndens förslag. 

 

§ 22. 

Sedan Snickaren B.A.Hellsten hos Byggnadsnämnden anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:o 415 i kv. Skatan, hade 

Byggnadsnämnden, enär tillbyggnaden, som redan vore verkställd, låge å område, som delvis 

vore afsedt till gata, öfverlämnat ansökningen till Stadsfullmäktige samt för egen del tillstyrkt 

bifall till densamma, dock med villkor, att Hellsten skriftligen förbunde sig att vid en 



eventuell försäljning till staden af fastigheten ej fordra ersättning för det ökade värde 

fastigheten erhållit genom tillbyggnaden. 

Därefter hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla 

Byggnadsnämndens förslag. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att remittera detsamma till 

Drätselkammaren för utredning, om och på hvilket sätt staden skulle kunna skydda sig för den 

eventualitet, att vid tillbyggnader sådana som den ifrågavarnde staden skulle behöfva riskera 

att vid inlösen af fastigheten få betala ersättning för det ökade värde fastigheten genom 

tillbyggnaden komme att erhålla. 

 

§ 23. 

Sedan en af Stadsingenjören upprättad karta öfver sådan ändring i gällande stadsplan, som 

blefve en följd af Stadsfullmäktiges beslut den 14 september 1911 rörande södra hamnplanens 

ordnande, under en månad hållits å kungjordt ställe tillgänglig för allmänheten samt 

markägarne inom det område, som af den föreslagna ändringen berördes, genom särskilda 

kallelsebref i behörig tid härom underrättats, allt i öfverensstämmelse med stadgandena i 

Kungl. Kungörelsen den 31 augusti 1907, hade Byggnadsnämnden öfverlämnat nämnda karta 

till Stadsfullmäktige med underrättelse, att någon anmärkning mot 

stadsplaneändringsförslaget icke till nämnden inkommit. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

att ingå till Kungl. Maj.t med underdånig ansökan om fastställelse af den ändring i 

stadsplanen, som å nämnda karta angifves. 

 

§ 24. 

Efter anmälan af Hälsovårdsnämnden, att ledamoten i nämnden öfverkontrollören 

E.Wickström samt suppleanten Bankkamreraren T.A.Lindgren afflyttat från orten, beslöto 

Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att till ordinarie ledamot efter 

öfverkontrollören Wickström utse nuvarnde suppleanten snickaren B.A.Hellsten samt till 

suppleanter doktor A.Ulander och folkskoleläraren O.Åhrström. 

Det antecknades, att valen skulle gälla för tiden intill 1914 års utgång. 

 

§ 25. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige för pröfning öfverlämnat ett af särskildt utsedda 

kommitterade utarbetadt förslag till reglering af den å Luleå stads skogar placerade extra 

kronojägarens aflönings- och tjänstgöringsförhållanden. 

Enligt detta förslag skulle den å det bevakningsområde, hvartill Luleå stads skogar höra, 

stationerade extra kronojägaren till förhindrande af för täta ombyten af bevakare å 

stadsskogen utom det bidrag staden hade att lämna till hans kontanta aflöning i proportion till 

den tid, som han tjänstgör å stadens skog, för år 1912 beräknadt till 600 kronor, tilldelas fri 

bostad om 2 rum och kök jämte vedbrand eller ock motsvarnde hyresersättning af 400 kronor 

för åt mot skyldighet att för Drätselkammarens räkning utföra vissa i förslaget uppräknade 

arbeten, hvilka Drätselkammaren hade svårt att få tillfredsställande utförda på annat sätt, 

nämligen: 

tillsyn och fördelning af stadens vedförråd; 

tillsyn och ombesörjande af reparation af stängsel i rågångar och omkring stadens vretor och 

ängar; 

biträde vid utarrendering af vretor och ängar samt indrifning af arrendeafgifter; 

tillsyn öfver inom stadens planlagda område befintliga skogspartier och ombesörjande af 

uppsnyggning uti dessa; 

biträde vid undervisning i skogsvård i folkskolan samt tillsyn öfver stadens fiskevatten. 



För egen del hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till ifrågvarande förslag. 

På hemställan af Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige hvad Drätselkammaren 

föreslagit. 

 

§ 26. 

Sedan H.Backteman och T.Backteman uti en till Drätselkammaren ställd skrifvelse anhållit att 

få för en tid af 30 år arrendera ett å skrifvelsen bilagd karta utmärkt område om 2,088 kv.-

meter, beläget vid stranden strax norr om den s.k. Pontuskajen, för att å detsamma uppföra en 

mindre verkstad med slip, hade Drätselkammaren för sin del tillstyrkt upplåtelsen emot en af 

Stadsingenjören föreslagen arrendeafgift af 13 öre pr kv.-meter och år. 

Därefter hade Hamndirektionen, till hvilken framställningen af Drätselkammaren 

öfverlämnats, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till densamma emot af Drätselkammaren 

föreslagen arrendeafgift och emot villkor att Pontuskajen ej blefve tilläggsplats för fartyg 

under reparation eller belamrades med reparationsgods. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla framställningen på af Drätselkammaren och Hamndirektionen 

föreslagna villkor med det tillägg, att därest kaj utanför det upplåtna området komme att under 

upplåtelsetiden uppföras, för gods, som öfver densamma lossas eller lastas, skall erläggas 

sedvanliga hamnumgälder till staden. 

 

§ 27. 

Sedan Kungl. Mynt- och Justeringsverket infordrat Stadsfullmäktiges utlåtande i anledning af 

justerarens i 51 och 52 distrikten förklaring öfver Stadsfullmäktiges framställning om 

tillsättande af en särskild justerare i 52 distriktet, beslöto Stadsfullmäktige att öfverlämna 

handlingarne i ärendet till Luleå köpmannaförening för yttrande. 

 

§ 28. 

Föredrogs och lades till handlingarne Kungl. Maj.ts utslag på besvär af folkskoleläraren 

J.M.Hammarström i fråga om förhöjning af den till lärarepersonalen vid folkskolan i Luleå 

skoldistrikt utgående ersättning för bostad och bränsle. 

 

§ 29. 

Föredrogs afskrift af nådigt bref den 14 juni 1912 angående fastställande af taxa för 

begagnande af färjeinrättningen öfver Lule älf vid Bergnäset, och skulle densamma 

öfverlämnas till Hamndirektionen. 

 

§ 30. 

Efter föredragning af utdrag af protokoll fördt vid sammanträde med styrelsen för Luleå 

Utskänkningsbolag den 1 juni 1912 i fråga om tiden för öppenhållande af bolagets 

utminutering beslöto Stadsfullmäktige att lägga detsamma till handlingarne, sedan 

Magistraten af detsamma undfått del. 

 

§ 31. 

Från särskildt utsedda kommitterade hade inkommit ’förslag till reglemente för Svenska 

städers pensionskassa, godkändt af ombud för svenska städer å möte i Stockholm den 1 och 2 

december 1911’ med anhållan att Stadsfullmäktige ville till slutlig behandling upptaga frågan 

om bildande af och anslutning till en svenska städers pensionskassa. 

För behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att tillsätta en särskild kommitté, och 

utsågos till medlemmar i denna kommitté Herrar Segerstedt, Ljungberg, Wallin, 

Stadskamreraren och exekutionsbetjänten C.A.Palm. 



 

§ 32. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En skrifvelse från lotskaptenen E.Bohm rörande upplåtelse af plats för lotskontor m.m.; 

2:o) Tekniska skolans i Luleå begäran om anslag för år 1913 till dess föreläsningsverksamhet; 

3:o) O.R.Lidéns framställning rörande förvärf af fastigheten N:o 232; 

4:o) Föreståndarinnans för elementarläroverket för flickor begäran om anslag för åren 1913-

1915; 

5:o) C.V.Anderssons begäran om nedsättning å priset för elektrisk ström till stadens biografer; 

6:o) Johan Bodins begäran om afkortning af utskylder. 

 

§ 33. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Elin Siewertz framställning om tillstånd till utskänkning af vin och öl; 

2:o) Riksdagens skrifvelse angående undanröjande af i gällande författningar förefintliga 

hinder för producenter af lifsförnödenheter att i huru små partier som helst direkt till 

konsumenterna försälja sina alster; 

3:o) Hamnmästaren K.Hj.Falklands begäran om löneförhöjning; 

4:o) Revisionsberättelse öfver Arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet för år 1911. 

 

§ 34. 

Till Fattigvårdsstyrelsen remitterades en af inspektören öfver sinnessjukvården i riket afgifven 

berättelse öfver förrättad inspektion vid Luleå fattigvårdsinrättning. 

 

§ 35. 

Till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterades en framställning från Konungens 

Befallningshafvande i länet rörande anslag till anordnande af dispensärverksamhet för 

tuberkulosens bekämpande inom länet. 

 

§ 36. 

Till Hamndirektionen remitterades af Linus Lundström m.fl. anförda besvär öfver Konungens 

Befallningshafvandes i länet resolution den 19 aprilk 1912 i fråga om åtgärd för 

åstadkommande af en bättre ordnad färjtrafik öfver Lule älf vid Bergnäset. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

P.O.Nordström, 

Alb.Leijonflycht.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens i Luleå ekonominämnd den 24 

september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Bucht och Edström. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 27 nästlidne augusti. 

 

§ 2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1912. 

1o) ang. beviljade anslag för särskilda sociala ändamål af brännvinsmedel; 

2o) ang. afslag å O.V.Larssons och J.L.Normans framställningar om afkortning af 

kommunalutskylder; 

3o) ang. afslag å Carl E.Stenudds framställning om efterskänkning af utskylder; 

4e) ang. bifall till O.D.Karlssons framställning om afkortning af utskylder 

5o) ang. bifall till M.Riströms framställning om afkortning af utskylder 

6o) ang. afslag å P.L.Svenssons framställning om restitution af utskylder. 

 

§ 3. 

Skulle till protokollet antecknas, att hamnkontoret vid inreversering af januari månads 

inkomster försummat att därvid öfverlämna af hamnkontoret under samma månad direkt 

likviderade räkningar, nämligen amortering och ränta å lån till Prästerskapets änke- & 

pupillkassa, Kr. 3653.61, ½-årspremie till N.A.Sundström för försäkring af ’Balder’ Kr. 264:- 

samt ½-årspremie till denne för försäkring af Trafik Kr. 270:- eller sammanlagdt Kronor 

14187:61, hvilka poster nu skulle af drätselkontoret bokföras. 

 

§ 4. 

Sedan Stadskamreraren i enlighet med erhållet uppdrag genom i tidningarna införd annons 

infordrat anbud å rengöring af stadens ämbets- och tjänstelokaler samt anbudstidens utgång 

endast ett sådant anbud inkommit, afgifvet af Josefina Sjölander, som erbjöd sig verkställa 

utbjuden rengöring till följande priser pr gång: 

för skurning och torkning af väggarna i stadens ämbets- och tjänstelokaler inclusive trappor, 

korridorer och toalett     Kr. 6:- 

för skurning i Stadsfullmäktiges lokaler    Kr. 10:- 

för höstrengöring i samtliga lokaler inbegripet Stadsfullmäktiges rum Kr 25:- 

för vårrengöring i do     Kr 20:- 

hvarvid i höst- och vårrengöring ingår insättning och uttagning af fönster i de fall, sådant 

förekommer. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att antaga det afgifna anbudet. 

 

§ 5. 

Hos Drätselkammaren hade E.A.Nilsson och Nils Karlsson anhållit att på grund af bifogadt 

Kungl. Majts utslag erhålla restitution af de utaf dem erlagda 1908 års kommunalutskylder, 

utgörande för en hvar af dem för 8 bevillningskronor å kronor 7:75 sextiotvå kronor; och 

beslutade Nämnden att fordrade belopp skulle till sökandena utbetalas. 

 

§ 6. 

Beslutade Ekonominämnden till utbetalning godkänna från Norrbottens Kuriren inkommen 

räkning å annons rörande auktion å brandkårens attiralj Kronor 15:53. 

 



§ 7. 

Bestämdes, att Drätselkammarens växel å Kronor 125000 pr 9/10 i Riksbanken skulle 

omsättas med 100000 Kronor. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 25 september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein och Schönfeldt äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades direktionens protokoll af den 10 innevarande september. 

 

§ 2. 

Enär Stadsingenjören icke inom föreskrifven tid inkommit med begärdt förslag till provisorisk 

anordning för förbättradt aflopp å Södra hamnplanen, beslutade Hamndirektionen att 

förelägga Stadsingenjören att ovillkorligen i god tid före direktionens sammanträde den 8 

nästinstundande oktober inkomma med begärdt förslag i ärendet eller ock antaglig förklaring, 

hvarför så ej skett. 

 

§ 3. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 13 nästlidne augusti. 

 

§ 4. 

Föredrogs och godkändes af sekreteraren uppsatt förslag till skrifvelse till Stadsfullmäktige 

med begäran om utverkande af taxa för färjeinrättningen öfver Lule älf mellan staden och 

Bergnäset för åren 1913-1917. 

 

§ 5. 

Hamnmästaren hade med öfverlämnande af ångaren ’Balders’ dagbok för år 1911 på sin tid 

hemställt, att Hamndirektionen ville till uppmuntran med anledning af ångarens ovanligt goda 

extra insegling för nämnda år tilldela befälhafvaren och besättningen en gratifikation. 

Sedan Hamndirektionen vid sammanträde den 9 nästlidne januari beslutit att lämna hr Linder i 

uppdrag att genomgå dagboken samt att återremittera frågan i öfrigt till hamnmästaren för 

ytterligare utredning, hade hr Linder till dagens sammanträde inkommit med det utlåtande, att 

han ej funnit något att anmärka emot anteckningarna i dagboken, samt att, då af densamma 

framgå, att ångaren utfört åtskilliga arbeten på öfvertid, han ansåg att personalen gjort sig 

förtjänt af lämplig gratifikation. 

Efter föredragning häraf och en af Hamnmästaren ingifven framställning, att då inkomsten 

inseglats under nätterna efter den ordinarie tjänstgöringstidens slut, direktionen ville för natt- 

och öfvertidsarbete under år 1911 tilldela besättningen en gratifikation af 300 kronor, så 

beslutade Hamndirektionen att tilldela ångaren ’Balders’ befälhafvare och besättning såsom 

ersättning för öfvertidsarbete under 1911 års seglation i ett för allt 300 kronor, att i enlighet 

med Hamnmästarens förslag så fördelas, att befälhafvaren erhåller 120 kronor, maskinisten 80 

kronor och eldaren och däckskarlen hvardera 50 kronor. 

 

§ 6. 

Med anledning däraf, att Trafikinspektören i Luleå föreslagit tillsättande af en komitté för 

allsidig utredning af frågan om hamnspårstrafikens ordnande hade Hamndirektionen för sin 

del till ledamöter i föreslagen kommitté utsett Hamnmästaren K.Hj.Falkland och Stufvaren 

E.Nordberg samt hos Trafikinspektören anhållit, att han ville för Statens Järnvägars del utse 

en eller flere ledamöter i densamma. 

Efter föredragning af Trafikinspektörens nu inkomna svarsskrifvelse beslutade 

Hamndirektionen att i enlighet med Trafikinspektörens förslag till ledamöter i kommittén 

ytterligare utse Byråassistenten S.M.Håkansson och Stationsinspektören C.A.Bågenholm. 



 

§ 7. 

Svenska Hamnförbundet hade uti ingifven skrifvelse anhållit, att Hamndirektionen ville låta 

öfversända, hälst i två exemplar, samtliga för Luleå hamn gällande reglementen, taxor etc.; 

och beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att till förbundet öfversända 

tillgängligt tryck. 

 

§ 8. 

Med anledning af framställning från H.Åström om anstånd med åtagen leverans af 

torrfurutimmer, beslutade Hamndirektionen, som redan från annat håll inköpt behöfligt gröfre 

virke, att af aftaladt parti torrfurutimmer af mindre än 11” topp mottaga hvad som leverans 

senast den 1 nästinstundande oktober, efter hvilken tid något virke icke skulle från Åström 

mottagas. 

§ 9. 

Antogs af Ernst Nilsson afgifvet anbud att leverera 500 st. torrfurutimmer hållande minst 24 

fot och 9” topp till ett pris af 37 öre pr Kb.fot på anvisad plats vid stadens kaj. 

 

§ 10. 

På af Hamnmästaren uti afgifvet yttrande angifna skäl beslutade Hamndirektionen med 

upphäfvande af sitt den 13 nästlidne augusti i ärendet fattadt beslut att ingå till 

Stadsfullmäktige med hemställan att få å plats som närlagd plankarta utvisar omlägga en 75 

meter lång mudderlossningsbrygga med sänkta stenkistor, anordnade med lämpliga 

mellanrum, i enlighet med bilagd af Hamnmästaren uppgjord ritning samt att kostnaden för 

bryggans anläggning, beräknad till Kronor 5612:50 måtte få bestridas med mudderafgifter. 

 

§ 11. 

Som Stadsingenjören icke inkommit med den 13 nästlidne juni infordradt förslag till 

alternativa lägen för en ny permanent båthamn, beslutade nu Hamndirektionen att förnya sitt 

uppdrag till Stadsingenjören och samtidigt förändra uppdraget därhän att Stadsingenjören 

skulle till senast den 1 nästinstundande november inkomma med förslag till ny permanent 

båthamn med plats för ett 100-tal båtar och förlagd så, som af Stadsfullmäktige den 14 

september 1911 godkänd plan öfver Södra hamnplanens ordnande angifver; och skulle 

förslaget vara åtföljdt af åtminstone approximativ kostnadsberäkning. 

 

§ 12. 

Uppdrogs till Hamnmästaren att inköpa 2 st. gasaccumulatorer såsom reserv till 

öfverensfyrarna å Lulnäset. 

§ 13. 

Beslutade Hamndirektionen att låta brandförsäkra det nya förrådshuset i kvarteret Hägern, 

färjstugan å Bergnäset samt klapphuset vid norra kajen. 

 

§ 14. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 8/10 1912 

Gust.Burström.” 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 26 september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Grafström, Hellstén och Ulander. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 19 sistl. augusti upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

Till ledigförklarade sjukskötersketjänsten vid epidemisjukhuset hade inom ansökningstidens 

utgång anmält sig sex sökande, nämligen 

sjuksköterskan Göta Wikman, Luleå 

sjuksköterskan Ester Eriksson, Åsele 

sjuksköterskan Karin Asklöf, Häggenås 

sjuksköterskan Edit Johansson, Kolbäck 

sjuksköterskan Viktoria Löfstrand, Luleå samt 

sjuksköterskan Elin Maria Jansson, Haparanda. 

Vid härefter företaget val utsågs sjuksköterskan Göta Wikman enhälligt till sjuksköterska vid 

härvarande epidemisjukhus. 

 

§ 3. 

Konungens Befallningshafvande hade infordrat nämndens förklaring öfver de besvär 

fastighetsaktiebolaget Spiggen anfört öfver nämndens den 28 sistlidne juni fattade beslut att 

förbjuda den s.k. tegelbarackens uthyrande till människoboning. 

Med anledning häraf uppdrog nämnden åt herrar Kjellman, Hellstén och sekreteraren att å 

nämndens vägnar afgifva den äskade förklaringen med rätt för dem att med sig adjungera herr 

förste provinsialläkaren. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justeras 

Sven Kjellman” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 september 1912. 

 

Närvarande: Herrar Sundberg, Danielsson, Gullberg, Gardell, Wester och Hansson, fröken 

Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 30 augusti föredrogs och justerades. 

 

§ 2. 

Föredrogs och godkändes månadslistan, slutande på en summa af 1712 kronor 17 öre, däri 

inräknade anvisningar å mat och mjölk. 

12 ¼ famnar ved utdelades. 

 

§ 3. 

Maria Husbergs begäran om höjning i understödet från 21 till 26 kronor afslogs. 

 

§ 4. 

Sedan tillsyningsmannen meddelat, att det visat sig vara omöjligt för Josefina Renström att 

skaffa sig rum, beslöt styrelsen intaga henne å fattiggården samt härom underrätta 

fattigvårdsstyrelsen i Öfver Kalix, där hon hade hemortsrätt. 

 

§ 5. 

Biföll styrelsen Hilda Strands begäran om höjning i hennes understöd med 5 kronor per 

månad. 

 

§ 6. 

Följande framställningar biföllos, nämligen 

af Maria Husberg om ½ famn ved och ett par skor till Olof; 

af Hilda Johannesson om ett par gosskor; 

af Amanda Jansson om ½ famn ved; 

af Lovisa Larsson om ½ famn ved; 

af Hanna Larsson om ½ famn ved; 

af Magdal. Lindqvist om ½ famn ved och 10 meter lumptyg till kläder åt Signe och Linnéa; 

af Lovisa Lundberg om ½ famn ved; 

af N.P.Lindgren om ¼ famn ved; 

af Emma Lehtinen om ½ famn ved; 

af Tekla Nyström om ett par skor till Helge; 

af Maria Nilsson om ½ famn ved; 

af Selma Pipping om ½ famn ved och ett par skor till Evert; 

af J.Qveflander om ½ famn ved och 2 par skor; 

af Alma Rönnbäck om ½ famn ved; 

af Alma Sjöstrand om ½ famn ved; 

af Anna Schmidt om ½ famn ved; 

af Hilma Strömqvist om ½ famn ved; 

af Hilda Strand om ½ famn ved; 

af Hilma Voltär om ½ famn ved; 

af Fredrika Åberg om ½ famn ved; 

af Leo Öqvist om ½ famn ved; 

af Maria Wikberg om ½ famn ved samt 

af Kristina Westerlund om ett par till Vincent. 



 

§ 7. 

Amanda Janssons framställning om 2 par skor till Gunhild och Gulli remitterades till 

beredningsutskottet, som fick i uppdrag att utanordna skorna, därest det befanns nödvändigt. 

 

§ 8. 

Elin Olssons begräan om ved afslogs. 

 

§ 9. 

Carl Nilssons framställning om ett månatligt hyresbidrag å 10 kronor afslogs. 

 

§ 10. 

Josefina Renströms begäran att få ett par skor afslogs. 

 

§ 11. 

Hilma Voltärs framställning om 5 kronors förhöjning i understödet afslogs. 

 

§ 12. 

Fru Jenny Bergströms framställning om understöd för sig och två minderåriga barn bordlades 

i afvaktan på utredning om behofvet häraf. 

 

§ 13. 

Beviljade styrelsen arbetaren Karl Johan Jansson Snäll, hvilken på grund af sjukdom vore 

oförmögen att försörja sin familj, ett understöd för oktober å 20 kronor. 

 

§ 14. 

På anförda skäl hade diakonissanstaltens styrelse hemställt, att arvodet för diakonissan måtte 

från och med år 1913 höjas till 400 kronor per år. 

Vid behandling häraf beslöt styrelsen att i förslaget till nästa års stat för ifrågavarande 

ändamål uppföra ett belopp af 400 kronor, hvarjämte diakonissanstaltens skrifvelse skulle 

såsom motivering biläggas staten. 

 

§ 15. 

Arbetsförmedlingens rapport för augusti lades till handlingarna. 

 

§ 16. 

Anmälde sekreteraren, att ersättning beredts styrelsen för fattigvårdsutgifter under 1911 för en 

del utländska undersåtar med tillhopa 4462 kronor 51 öre. 

 

§ 17. 

På begäran af hustru Hilma Strömqvist beslöt styrelsen i skrifvelse till arbetschefen i Porjus 

fråga, huruvida mannen Hans Erik Strömqvist hade anställning där. 

 

§ 18. 

Vilhelm Berglund hade anhållit om styrelsens hjälp för att kunna sända sonen Johan till en 

ögonspecialist, hvaraf han enligt intyg från doktor Kjellman vore i behof. 

Vid behandling häraf beslöt styrelsen, att gossen skulle sändas till lasarettsläkaren, doktor 

Giertz i Umeå, föresedd med en rekommendationsskrifvelse från doktor Kjellman, samt att 

styrelsen skulle ikläda sig kostnaden för hans behandling. 

 



§ 19. 

Beslöt styrelsen, att Vilh.Berglund med något belopp skulle deltaga i kostnaderna för sonens 

behandling af ögonspecialist. 

 

§ 20. 

J.P.Gustafsson hade anhållit om bidrag i och för anställande af en hjälpkvinna, som skulle 

sköta hans sjuka hustru. 

Vid behandling häraf beslöt styrelsen, att hustrun skulle intagas å fattiggården och vårdas där. 

 

§ 21. 

Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsdmål rörande Nils 

Joh.Andersson, J.S.Sundgren, Anna Karlsson och Alma Maria Nilsson samt Konungens 

Befallningshafvande i Östergötlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Helmer Konrad 

Alexander Karlsson föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 22. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Jonas Sundqvist måst på grund af sjukdom den 31 

augusti intagas å fattiggården. 

 

§ 23. 

Kokerskans å fattiggården framställning om ersättning för den tid, hon vikarierat för fröken 

Mattson, afslogs. 

 

§ 24. 

Anmälde herr Gullberg, att tryckeriaktiebolaget Norrskenets anbud å 267 kronor för tryckning 

af en del blanketter antagits såsom varande det lägsta. 

Anbud hade infordrats äfven från Leo Ruuths boktryckeri och Luleå boktryckeriaktiebolag. 

 

§ 25. 

Listan öfver extra bidrag under september föredrogs och godkändes. 

 

§ 26. 

Anmälde tillsyningsmannen, att guldsmedsgesällen Karl August Lundberg den 6 september 

intagits å fattiggården för att utföra arbete till gäldande af den skuld, hvari han häftade till 

härvarande fattiggård. 

 

§ 27. 

Till distriktsföreståndare valdes 

för 1:sta kretsen: herr A.Gullberg; 

för 2:dra kretsen: fröken Tyra Björkman; 

för 3:dje kretsen: herr G.Rignell samt 

för 4:de kretsen: herr J.Sundberg. 

 

§ 28. 

Till distriktsrådens förfogande ställdes följande lokaler, nämligen för 1:sta kretsen: 

expeditionslokalen; 

för 2:dra kretsen: rummet intill expeditionslokalen eller expeditionslokalen, då den vore ledig; 

för 3:dje kretsen: lärarerummet i östra skolan; samt 

för 4:de kretsen: arbetsförmedlingens sal. 



Distriktsråden skulle vidare anmodas afgifva förslag till mötesdagar under år 1913 och skulle 

därvid iakttagas, att mötena skulle afhållas minst två dagar före styrelsens ordinarie 

sammanträden. 

 

§ 29. 

Komiterade för utarbetande af närmare bestämmelser angående sättet för anbuds infordrande 

å leverans af matvaror till understödstagare hade i skrifvelse till styrelsen föreslagit, att en 

prislista å de varor, som skulle upphandlas, måtte upprättas, upptagande det normalpris å 

hvarje vara hvartill man med ledning af prisuppgift från en del minuthandlande och i öfrigt 

med den kännedom man ägde om gängse priser kunde komma, samt att reflektanterna ägde att 

å den sålunda upprättade prislistan afgifva anbud å en viss procent som skulle tillgodoräknas 

styrelsen. Å prislistan kunde äfven lämpligen angifvas den ungefärliga kvantiteten af de olika 

varorna. 

Tillika meddelade komitén, att densamma redan gått i författning om upprättande af en dylik 

prislista, därest komiténs förslag i öfrigt vunne styrelsens bifall. 

Vid föredragning häraf beslöt styrelsen till alla delar godkänna hvad komitén sålunda 

föreslagit. 

 

§ 30. 

Den af styrelsen tillsatta komitén för afgifvande af förslag i frågan om skors anskaffande till 

fattiga skolbarn hade uti ingifven skrifvelse föreslagit 

att ett mindre skoförråd genom skolstyrelsens försorg måtte anskaffas, hvilket skulle stå under 

ledning och ansvar af ett par skollärare, och från hvilket skor kunde både utlånas för några 

dagar och skänkas till skolbarn, hvilkas föräldrar utan att åtnjuta fattigvård dock vore 

medellösa; 

att fattigvårdsstyrelsen måtte i staten för nästkommande år upptaga ett belopp af 300 kronor 

att öfverlämnas till skolstyrelsen för ifrågavarande ändamål; 

att folkskolläraren O.E.Wester och folkskollärarinnan Ellen Sundberg måtte väljas till 

särskilda komiterade med beslutanderätt öfver utlåning och utdelning; samt 

att dessa skulle för fullgörande af sitt uppdrag äga anlita hjälp af fattigvårdstillsyningsmannen 

och skolans vaktmästare. 

Vid föredragning häraf beslöt styrelsen för sin del godkänna komiténs förslag med det tillägg 

till punkt 3. att ytterligare två komiterade skulle utses nämligen fröken Lydia Sundström och 

tillsyningsmannen N.Boman. 

Under förutsättning af folkskolestyrelsens godkännande af detta styrelsens beslut skulle 

styrelsen redan nu anordna ett dylikt upplag, som sedermera finge öfvertagas af 

folkskolestyrelsen. 

 

§ 31. 

Anmälde tillsyningsmannen att Öfver Luleå sockens fattigvårdsstyrelse den 9 september 

afhämtat sinnessjuke Nils Johan Andersson från härvarande fattiggård. 

 

§ 32. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer aflidit å fattiggården, nämligen 

August Jönsson den 11 september, 

Joh. Jakob Johansson den 27 september samt 

Matilda Svantesson den 28 september. 

 

§ 33. 

Beviljades Maria Häggberg en förhöjning i understödet från 8 till 10 kronor per månad. 



 

§ 34. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Evelina Ruthström den 14 september intagits å Piteå hospital. 

 

§ 35. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet att hos nuvarande leverantörer af mansgångkläder m.m. 

efterhöra, huruvida de vore villiga att för kommande leveransperiod vidblifva sina nuvarande 

priser. 

 

§ 36. 

Anmälde tillsyningsmannen, att sågverksägaren Verner Andersson, Axelsvik, numera 

aflämnat ansvarsförbindelse för faderns, Nils Andersson, vård och underhåll å härvarande 

fattiggård. 

 

§ 37. 

Beviljades Sofia Melin ett par skor. 

 

§ 38. 

Beviljades Maria Sundvall tyg till kläder åt Per och Gösta. 

 

§ 39. 

Diakonissans rapport öfver september månads utgifter lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§ 40. 

Beslöts att inköpa 2 lufter gardiner och 2 rullgardiner till diakonissans lägenhet. 

Inköpet skulle verkställas af diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Tyra Björkman 

Gustav Rignell” 



Protokoll oktober 1912 
 

”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 8 oktober 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 25 nästlidne september. 

 

§ 2. 

Från Stadsfullmäktige inkommen bestyrkt afskrift af Fullmäktiges protokoll den 3 juni 1912 

överlämnades till Hamnmästaren för verkställighet beträffande under § 9 förtecknadt ärende 

rörande lönereglering för bl.a. hamnens personal. 

 

§ 3. 

Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen remitterat af Linus Lundström m.fl. anförda 

besvär öfver Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 19 april 1912 i fråga om 

åtgärd för åstadkommande af bättre ordnad färjtrafik öfver Lule älv vid Bergnäset, beslutade 

Hamndirektionen att uppdraga till sekreteraren att uppsätta och inkomma med förslag till 

förklaring i ärendet. 

 

§ 4. 

Föredrogs och lades till handlingarne 

1o) Stadsfullmäktiges protokoll den 12 sept. 1912 aug. afslag å G.Wikström m.fl. 

framställning om anordnande af båthamn; 

2o) Stadsfullmäktiges protokoll s.d.angående annonsering i tidningen Norrbottens-Kuriren; 

3o) Distriktsförvaltningens i Luleå skrifvelse den 28 september 1912 rörande föreslagen 

förändring i hamnspåret. 

 

§ 5. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 nästlidne september angående bifall till H och 

T.Backtemans framställning att få för en tid af 30 år arrendera ett å framställningen bilagd 

karta utmärkt område om 2088 kvm, beläget vid stranden strax norr om den s.k. Pontuskajen 

för att å densamma uppföra en mindre verkstad med slip; och beslutade Hamndirektionen att 

uppdraga till Hamnmästaren att upprätta förslag till kontrakt rörande sålunda beslutad 

utarrendering af området i fråga. 

 

§ 6. 

Sedan Hamnmästaren till dagens sammanträde inkommit med förslag till ordnande af södra 

hamnens kaj- och trafikförhållanden, beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité, till 

hvilken samtliga förliggande förslag i ärendet skulle öfverlämnas, med uppdrag att i hela dess 

vidd utreda frågan om ordnandet af södra hamnen och dess trafikförhållanden samt att 

inkomma med förslag i ärendet; och skulle ett anslag af intill 300 kronor ställas till Komiténs 

förfogande för anlitande i nödig utsträckning af tekniskt biträde. 

Hamndirektionen beslutade vidare att till ledamöter i Komitén instätta ingenjören 

J.A.Wadstein, Grosshandlaren Atle Burman och hamnmästaren K.Hj.Falkland. 

 

§ 7. 

Föredrogs och godkändes af hamnmästaren utarbetadt förslag till ny hamnordning; och 

beslutade Hamndirektionen att öfverlämna detsamma till Stadsfullmäktige med begäran, att 



Fullmäktige ville hos Konungens Befallningshafvande i länet utverka fastställelse å 

detsamma. 

 

§ 8. 

Beslutade Hamndirektionen att befullmäktige Hamnmästaren att kvittera och uppbära till 

Hamndirektionen och hamnkontoret ställda anvisningar, värdeförsändelser o.dl. 

 

§ 9. 

Beslutade Hamndirektionen att lämna utan afseende en från C.P.Rosenflykt gjord anhållan om 

nedsättning i hamnafgifter för motorjakten ’Maggie’. 

 

§ 10. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med infordradt förslag till förbättradt aflopp å Södra 

hamnplanen, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsingenjören  att för en kostnad 

af 20 kronor låta på så sätt provisoriskt förbättra afloppet, att emellan järnvägsskenorna i yttre 

spåret upphugges en ränna om ca 30 meters längd med lutning åt väster samt att en trätrumma 

anbringas i gångbanan vid kajen och genom träkajen för utledandet af vattnet. 

 

§ 11. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne september. 

 

§ 12. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 14/11 1912. 

Gust.Burström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 10 oktober 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, 

Nordström, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, 

Hellsten, Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Hartzell, Fröken Svensson, Herrar 

Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Leijonflycht och Fernlund, hvaremot som 

frånvarande antecknades Herrar Hellström, Carlgren och Larsson, af hvilka Herrar Hellström 

och Larsson ej med kallelse anträffats och Herr Carlgren var frånvarande utan anmäldt laga 

förfall. 

Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Flemström och Wahlgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 15 i denna 

månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra emot 

det vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 12 sistlidne september förda protokoll. 

 

§ 3. 

Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med anmälan, att redaktör Herman Fernlund den 28 

nästlidne september valts till stadsfullmäktig efter lotslöjtnanten J.A.Thorslund. 

 

§ 4. 

Enär den genom nådigt bref den 14 sistlidne juni fastställda taxa för begagnande af 

färjeinrättningen öfver Luleå älf mellan staden och Bergnäset gäller endast tillsvidare under 

innevarande år, hade Hamndirektionen föreslagit, att Stadsfullmäktige ville utverka 

fastställelse å följande förslag till ny taxa att gälla för åren 1913-1917: 

 

Taxa å afgifter för begagnande af färjeinrättningen öfver Luleå älf mellan staden och 

Bergnäset. 

A. Åkdon. 

I. Personåkdon: 

Automobil: större     75 öre 

Automobil: mindre     50 öre 

Motorcykel      15 öre 

Velociped      5 öre 

Personåkdon för hästar: 

fyrhjuligt eller släde, för två hästar    40 öre 

fyrhjuligt eller släde, för en häst    30 öre 

tvåhjuligt      20 öre 

II. Arbets- eller lassåkdon: 

Automobil: större, med lass    100 öre 

Automobil: större, utan lass    75 öre 

Automobil: mindre, med lass    75 öre 

Automobil: mindre, utan lass    50 öre 

Arbets- och lassåkdon för dragare: 

fyrhjuligt eller på kälkar, för två dragare, med lass   50 öre 

fyrhjuligt eller på kälkar, för två dragare, utan lass   30 öre 

fyrhjuligt eller på kälkar, för en dragare, med lass   40 öre 



fyrhjuligt eller på kälkar, för en dragare, utan lass   20 öre 

tvåhjuligt, med lass     30 öre 

tvåhjuligt, utan lass     20 öre 

dragkärra eller dragkälke, med eller utan lass   10 öre 

 

B. Kreatur. 

Häst eller större nötkreatur (tjur, oxe, ko)   10 öre 

Mindre kreatur (föl, kalf, får eller lamm, svin, get)   5 öre 

 

C. Personer. 

Körsven, forman eller förare af lös häst eller annat löst kreatur  5 öre 

Annan person: 

öfver tolf år      10 öre 

öfver tre, men under tolf år     5 öre 

 

Från afgifters erläggande skola vara befriade personer tillhörande det kungl. Huset jämte 

deras sviter, krono- och fångskjuts samt andra kronotransporter, allmänna posten, kurirer, 

tågande trupper samt ämbets- och tjänstemän när de färdas i tjänsteärenden, och skall denna 

befrielse åtnjutas såväl för personer som för åkdon och kreatur. 

 

Efter antecknande att förslaget är utarbetadt med iakttagande af bestämmelserna i Kungl. 

Kungörelsen den 30 december 1911 angående formulär till taxa för begagnande af 

färjeinrättningar samt de i förslaget angifna afgifterna i allt väsenligt öfverensstämma med de 

i gällande taxa fastställda, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

hos Konungens Befallningshafvande utverka fastställelse af ifrågavarande taxeförslag att gälla 

för åren 1913-1917. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsfullmäktige vid behandling af en från Bergvikens fastighetsägare gjord 

framställning om uppförande af en brygga för ångsprutan på stranden nedanför Bergviken 

remitterat ärendet till Drätselkammaren dels för närmare utredning och kostnadsförslag för 

anläggning af nya brandposter, dels för utredning och kostnadsberäkning rörande anläggning 

af en tvättbrygga på stranden nedanför Bergviken, hade Drätselkammaren, efter det 

Stadsingenjören och Brandchefen inkommit med infordradt yttrande och förslag till 

nedsättande af 3 stycken nya brandposter i Bergviken för en beräknad kostnad af 750 kronor 

och Stadsingeniören därjämte föreslagit, att en tvättflotte, likadan som den i södra hamnen 

och vid bryggerikajen befintliga och hvartill trafiken skulle förmedlas genom en på bockar 

utlagd spång, skulle anordnas vid Bergviken, föreslagit Stadsfullmäktige, dels att förslaget om 

inrättande af nya brandposter i Bergviken såsom icke tillräckligt motiveradt icke måtte till 

någon åtgärd föranleda, dels att en tvättflotte måtte i enlighet med Stadsingenjörens förslag 

anläggas å stranden utanför Bergviken. Därjämte hade Drätselkammaren föreslagit, att 

kostnaden för bryggans anordnande, af Stadsingenjören beräknad till 600 kronor, måtte få 

bestridas af hamnmedel. 

Hamndirektionen hade därefter uti afgifvet yttrande förklarat sig icke hafva något att erinra 

mot detta Drätselkammarens förslag. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att bifalla Drätselkammarens förslag samt uppdraga åt Hamndirektionen att verkställa 

beslutet. 

  



§ 6. 

Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från hamnmästaren K.Hj.Falkland 

inkommen framställning om sådan ökning i till honom utgående aflöning, att den f.o.m. den 1 

nästkommande oktober skulle få utgå med 4,000 kronor per år, och hade Hamndirektionen för 

egen del endast erinrat, att direktionen i sitt förslag till hamnmästarebefattningens besättande 

med ordinarie innehafvare föreslagit hamnmästarens aflöning till 4,000 kronor förutom 

ålderstillägg. 

Vid behandling af detta ärende hade Beredningsnämnden, som med hänsyn därtill att lönen 

för hamnmästarebefattningen så nyligen som i januari månad af Stadsfullmäktige bestämts till 

3,000 kronor, icke ansåg sig nu kunna tillstyrka en förhöjning af densamma, ehuru nämnden i 

likhet med Hamndirektionen vid nämnda tillfälle föreslagit lönen till 4,000 kronor, hemställt 

om afslag å framställningen. 

Med 17 röster mot 11, hvilka senare afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, 

beslöto Stadsfullmäktige att från och med den 1 januari 1913 höja hamnmästarens aflöning till 

4,000 kronor per år, hvaraf 2,650 kronor skulle utgöra lön och 1,350 kronor 

tjänstgöringspenningar, hvarjämte bestämdes, att hamnmästaren skulle äga att uppbära endast 

ett ålderstillägg å 500 kronor att utgå efter 5 års tjänstgöring. 

Emot beslutet om löneförhöjning anmälde Herrar Lindgren, Hansson, Falk, Hartzell och 

Wahlgren sin reservation. 

 

§ 7. 

Antecknades att Herr Carlgren under behandlingen af det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet. 

§ 8. 

Konungens Befallningshafvande hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges 

yttrande i anledning af riksdagens skrifvelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning, 

huruvida och i hvad mån sådana ändringar i nu gällande stadganden och bestämmelser skulle 

kunna vidtagas, att hinder icke mötte för producenter af lifsförnödenheter, jordbruks- och 

ladugårdsprodukter att direkt till konsumenterna försälja sina alster i huru små partier som 

helst. 

Efter tagen del af riksdagens skrifvelse beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af 

Beredningsnämnden, att såsom yttrande i ärendet förklara, att då de föreskrifter, hvilkas 

upphäfvande i skrifvelsen åsyftades, endast visat sig bidraga till en allmän stegring af priset 

på alla slag af ifrågavarande lifsförnödenheter, utan att producenterna däraf skördade någon 

egentlig vinst, Stadsfullmäktige för sin del ansågo sådana lagbestämmelser, som i skrifvelsen 

åsyftades, vara af behofvet påkallade. 

 

§ 9. 

Sedan Konungens Befallningshafvande genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges 

yttrande öfver en af Elin Amanda Siewertz gjord framställning om tillstånd till utskänkning af 

vin och öl under en tid af tre år, räknadt från den 1 januari 1913 beslöto Stadsfullmäktige, på 

hemställan af Beredningsnämnden, att då f.n. inom staden någon annan rättighet till 

utskänkning af öl och vin icke funnes än den, som är förenad med brännvinsutskänkningen i 

stadshuset, samt något behof af ytterligare utskänkningsställen icke gjort sig gällande, hos 

Konungens Befallningshafvande afstyrka bifall till framställningen. 

 

§ 10. 

Efter föredragning af en från T.Bennet och E.Hage inkommen berättelse öfver verkställd 

granskning af Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 



1911 beslöto Stadsfullmäktige, på Beredningsnämndens hemställan, att för sin del bevilja 

anstaltens styrelse och kassaförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för ifrågavarande år. 

 

§ 11. 

Sedan Vattenledningsstyrelsen uti ett den 14 augusti 1911 afgifvet yttrande öfver en af 

Bankaktiebolaget Norra Sverige m.fl. fastighetsägare gjord framställning om vatten- och 

afloppsledningars framdragande till deras fastigheter å Östermalm hos Stadsfullmäktige 

hemställt, att enär gatuprofilerna i de delar af Östermalm, som framställningen afsåge, dåmera 

blifvit af Stadsfullmäktige fastställda, vatten- och afloppsledningar måtte utföras till kvarteren 

Poppeln, Boken, Eken, Björken, tomterna N:ris 1, 2, 6, 7 och  8 i kvarteret Tallen och tomt 

N:o 1 i kvarteret Granen i enlighet med af Stadsingenjören uppgjordt kostnadsförslag, 

slutande å 15,400 kronor, hade Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 oktober 1911 

beslutit att för det dåvarande och intill dess den på nådig pröfning beroende frågan om 

fastställande af gatuprofiler för nämnda stadsdel blifvit slutligen afgjord ej fatta något beslut i 

ärendet. 

Sedermera hade Fastighetsaktiebolaget Lejonet till Stadsfullmäktige ingifvit framställning om 

att detta ärende måtte återupptagas till behandling, och hade Drätselkammaren uti häröfver 

afgifvet utlåtande föreslagit, att då Kungl. Maj:t numera genom nådigt bref den 19 nästlidne 

april fastställt de af Stadsfullmäktige antagna profilerna för bland annat den del af Östermalm, 

som är belägen söder om Pilgatan och väster om seminariekvarteret, Stadsfullmäktige måtte 

återupptaga ärendet och beslut i enlighet med förutnämnda, af Vattenledningsstyrelsen den 14 

augusti 1911 afgifna förslag, slutande å 15,400 kronor. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, utan votering att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att 

erforderliga medel skulle anskaffas genom upplåning. 

I samband härmed beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att erinra 

Drätselkammaren att inkomma med de genom Stadsfullmäktiges beslut den 23 mars 1911, § 

5, infordrade förslag till nya profiler öfver stadsdelarne norr om Lulsundsgatan och öster om 

järnvägen äfvensom anmoda Drätselkammaren att inkomma med förslag till de ändringar i 

den för staden gällande byggnadsordning, som kunna anses erforderliga för möjliggörande af 

ifrågavarande områdes bebyggande med hus af mindre dimensioner och enklare beskaffenhet 

än som med nu gällande bestämmelser är möjligt. 

 

§ 12. 

I enlighet med hvad Drätselkammaren uti afgifvet yttrande föreslagit och Beredningsnämnden 

hemställt beslöto Stadsfullmäktige, att bifalla en af Karl Lundström ingifven anhållan om 

tillstånd att få å vretan N:o 415-416 återuppföra en nedbrunnen bostadsbyggnad å plats, som 

en ansökningen bilagd karta utvisade. 

 

§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en af Luleå Musiksällskap ingifven 

framställning, att Fullmäktige ville dels bevilja ett anslag af 500 kronor för sällskapets 

verksamhetsår 1912-1913 mot förpliktelse för sällskapet att gifva åtminstone två konserter 

mot en inträdesafgift af 25 öre, dels ock medgifva, att stadshussalongen måtte för 

konsertändamål tillhandahållas sällskapet mot en kostnad, som allenast motsvarade stadens 

direkta utgifter för uppvärmning och belysning. 

Uti afgifvet yttrande öfver denna framställning hade Drätselkammaren tillstyrkt det begärda 

anslaget af 500 kronor för verksamhetsåret 1912-1913 mot villkor att sällskapet under samma 

tid anordnar minst två folkkonserter mot en entréafgift af högst 25 öre samt föreslagit, att den 

hyra af 30 kronor för stadshussalongen med tillhörande entrésalong, som för närvarande 



debiteras, måtte efterskänkas vid salongens förhyrande af Musiksällskapet för enbart 

konsertändamål och att vid sådana tillfällen endast stadens direkta utgifter debiteras, nämligen 

för värme, belysning, städning och bänkflyttning. 

Vid behandling af detta ärende biföllo Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt besluta, att det beviljade 

anslaget skulle uttaxeras för år 1913. 

 

§ 14. 

Uti afgifvet yttrande öfver en från Folkskolestyrelsen till Stadsfullmäktige inkommen 

framställning, att två extra ordinarie läraretjänster, en manlig och en kvinnlig, måtte få 

uppföras på ordinarie stat från och med den 1 januari 1913, hade Drätselkammaren förklarat, 

att då någon motivering eller utredning, som utvisade behofvet af de nya ordinarie tjänsternas 

inrättande, icke förelåge, nämnden icke ansåg sig kunna afgifva något yttrande öfver den 

föreslagna anordningens vare sig lämplighet eller nödvändighet. 

På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige, på de af Drätselkammaren 

anförda skäl att afslå framställningen, med hänvisning tillika till Stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 16 november 1911 fattade beslut om infordrande af utredning i visst 

afseende från Folkskolestyrelsen. 

Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 13, hvilka senare röstade för ett af herr 

Hansson väckt förslag om återrremiss af ärendet till Folkskolestyrelsen för närmare utredning. 

 

§ 15. 

Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande öfver en af herr Åhrström väckt motion om 

beviljande af ett anslag af 65 kronor till vatten för anordnande af en skridskobana vid östra 

folkskolan under instundande vinter hemställt om bifall till motionen, beslöto 

Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att bevilja det begärda anslaget att 

anskaffas genom uttaxering. 

§ 16. 

Sedan Maria Wahlström under åberopande af sin mans sjuklighet hos Stadsfullmäktige gjort 

framställning om befrielse från erläggande af kommunalskatt från och med år 1910 och 

följande år, hade Drätselkammaren, med förmälan att sökandens restförda utskylder till staden 

uppginge till sammanlagdt 8 kronor 32 öre för åren 1910 och 1911 samt afsåge fastigheten 

N:o 5 i kvarteret Aspen, hos Stadsfullmäktige afstyrkt bifall till framställningen. 

Då utskylderna i fråga afsåge fastigheten N:o 5 i kvarteret Aspen, hvilken fastighet äges af 

staden, ehuru sökanden å densamma äger en mindre byggnad, och sökanden således 

obehörigen påförts ifrågavarande utskylder, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af 

Beredningsnämnden, att med bifall till framställningen bemyndiga Stadsfogden att upptaga 

utskylderna å nästafgifvande afkortningsförslag. 

 

§ 17. 

Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande på anförda skäl afstyrkt bifall till arbetaren 

N.J.Nordströms framställning om afkortning af honom för år 1911 och därförut påförda, ännu 

oguldna kommunalutskylder, beslöto Stadsfullmäktige, på Beredningsnämndens hemställan, 

att afslå densamma. 

 

§ 18. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af rörläggaren Arvid Karlsson hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning om nedsättning i honom för år 1909 påförda kommunalutskylder hade 

Drätselkammaren, enär Karlsson genom egen försummelse underlåtit att i vanlig ordning söka 



rättelse genom anförande af besvär öfver förment oriktig taxering, hos Stadsfullmäktige 

afstyrkt bifall till framställningen. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag. 

 

§ 19. 

Sedan entreprenörerna A.P.Gunnersson och H.V. von Elzelingen utverkat stämning till 

härvarande rådstufvurätt å Luleå stad med yrkande om åläggande för staden att utgifva 1,750 

kronor, utgörande hälften af det belopp, som genom en den 14 juli 1911 afkunnad skiljedom i 

tvist mellan käranden och staden förklarats skola utgå i ersättning åt skiljemännen för 

kompromissförfarandet, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

uppdraga åt Hamndirektionen att utse ombud att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång 

med bemyndigande tillika för Hamndirektionen, att där så befunnes vara för staden 

fördelaktigast, i godo uppgöra denna sak. 

 

§ 20. 

Uti en till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade stationsförmannen E.Pettersson anhållit 

att få köpa ett jordområde af omkring 4,000 á 5,000 kvadratmeter af staden tillhöriga vretan 

N:o 195 å Hertzön. 

Sedan Stadsingenjören uti infordradt yttrande föreslagit, dels att priset skulle sättas till 1,000 

kronor per tunnland, dels att till förhindrande af eventuel tomtstyckning endast 1,500 

kvadratmeter af området skulle till sökanden upplåtas, hade Drätselkammaren öfverlämnat 

framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville till ett pris af 1,000 

kronor per tunnland eller för 603 kronor till sökanden upplåta ett område af 3,015 

kvadratmeter å Hertzön, beläget så som en framställningen bilagd karta utvisade, för att därå 

uppföra ett boningshus i enlighet med företedda ritningar. 

Vid föredragning af detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att då det syntes 

olämpligt att under äganderätt upplåta ett så stort område som det föreslagna, 

Stadsfullmäktige måtte återremittera ärendet till Drätselkammaren med uppdrag för 

Drätselkammaren att uppgöra förslag till försäljning endast af ett tomtområde om 700 á 800 

kvadratmeter samt till upplåtelse på arrende på lämplig tid af det återstående området. 

Stadsfullmäktige biföllo Beredningsnämndens förslag endast med den ändring, att 

tomtområdet, som skulle försäljas, borde beräknas till minst 900 kv.-meters areal. 

 

§ 21. 

Beda Ericsson hade uti en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjort framställning om 

uppgörese i donationsjordstvisten rörande henne tillhörig del af vretan N.ris 171-172 på 

sådana villkor, att staden måtte i sin helhet inlösa hennes andel, hvilken till största delen faller 

inom Kapellgatan, till därå satt värde, enär de små bitar, som återstå, sedan gatan framdragits, 

skulle blifva fullkomligt värdelösa. 

Sedan af Stadsingenjörens i ärendet afgifna yttrande inhämtats, att vretdelen i sin helhet 

innehåller 2,733 kvadratmeter, hvaraf ytan af gatudelarne utgör 1,973 kvadratmeter och 

tomtdelarne 760 kvadratmeter, uppdelade på 6 olika tomter samt att då lösen för gatumarken 

är endast 10 procent på zonvärdet eller 0,8 öre per kvadratfot, ägaren skulle göra afsevärdt 

större förlust än öfriga donationsjordsinnehafvare genom en hemställt om bifall till sökandens 

framställning på så sät, att staden för tomtdelarne betalar två tredjedelar af zonvärdet eller 60 

öre per kvadratmeter, hvilket utgör tillhopa 456 kronor, samt för gatudelarna lämna vanlig 

ersättning efter 10 procent å zonvärdet med 179 kronor 6 öre eller sammanlagdt 635 kronor 6 

öre. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag samt 

bestämde att köpeskillingen skulle utgå af donationsjordsmedlen. 



 

§ 22. 

Sedan H.W.Johansson och Hildur Maria Johansson anfört underdåniga besvär öfver Kungl. 

Svea Hofrätts den 20 maj 1912 gifna utslag i mål mellan klagadena och Luleå stad angående 

oloflig skogsafverkning samt besvären utställts till underdånig förklaring af Luleå stad till 

afgifvande inom 30 dagar från delfåendet, beslöto Stadsfullmäktige befullmäktiga 

Drätselkammaren eller den Drätselkammaren i sitt ställe förordnade att afgifva den infordrade 

underdåniga förklaringen. 

 

§ 23. 

För behandling af en utaf Herr Falk väckt motion om utredning, huruvida och i hvad mån nu 

gällande instruktion, anställningsvillkor, arbetssätt m.m. för stadsingenjören och eventuelt 

stadsbyggmästaren hafva förorsakat eller kunna tänkas förorsaka ett fördröjande af stadens 

arbeten eller af besluts fattande i föreliggande ärenden, beslöto Stadsfullmäktige att tillsätta en 

kommitté, bestående af liniedirektören T.Bennet, löjtnanten C.Skarstedt, järnvägsbokhållaren 

E.Hage och 1:ste landtmätaren H.K.Brändström med Herr Brändström såsom 

sammankallande. 

§ 24. 

Föredrogs en från Redaktören Hjalmar Larsson inkommen afsägelse af 

Stadsfullmäktigeuppdraget på grund af afflyttning från staden, och beslöto Stadsfullmäktige 

att godkänna afsägelsen. 

 

§ 25. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Magistratens skrifvelse med begäran om yttrande öfver det af kommittén för den lägre 

tekniska undervisningens ordnande afgifna utlåtande och förslag; 

2:o) J.A.Johanssons framställning att hädanefter få slippa betala utskylder; 

3:o) Baningenjören J.Stanzéns afsägelse af honom lämnade kommunala uppdrag; 

4:o) Styrelsens för Tekniska skolan begäran om utseende af ny ledamot i styrelsen i stället för 

telegrafkommissarien D.Rundblad. 

 

§ 26. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Stationskarlen J.J.Dahlbergs begäran om afkortning af utskylder; 

2:o) Lina Hammarströms begäran om afkortning af utskylder; 

3:o) Herr Fernlunds motion om ändring i § 10 af reglementet för elektricitetsverket rörande 

rätt till försäljning af elektriska lampor. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Carl A.Flemström, 

A.O.Wahlgren.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 oktober 1912. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 26 september upplästes och justerades. 

 

§ 2. 

En anmälan från C.O.Johansson, att han flyttat sin matvaruaffär till vretan n:r 262a i 

Bergviken, föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 3. 

På förekommen anledning uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att upprätta och till 

nämnden inkomma med förslag till instruktion för den å epidemisjukhuset anställda 

personalen. 

 

§ 4. 

Beslöt nämnden, att vaktmästaren å epidemisjukhuset själf skulle vidkännas kostnaderna för 

skurning m.m. af sin lägenhet om två rum och kök med förstuga samt iskällare äfvensom 

korridoren utanför köket och det för läkaren afsedda rummet, så länge det begagnades af 

vaktmästaren. 

 

§ 5. 

Med upphäfvande af sitt den 28 sistl. juni under § 5 i protokollet fattade beslut pröfvade 

nämnden skäligt bifalla en af planteringsnämnden gjord framställning, att en invid färjstugan 

befintlig jordhög finge kvarligga, dock med villkor, att å jordhögen befintligt affall täcktes 

med några lass matjord samt att platsen ej vidare användes såsom afstjälpningsplats för dylikt 

affall. 

§ 6. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 12 september 1912, § 7, rörande fri epidemisjukvård m.m. 

åt i staden mantalsskrifvna personer föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 7. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 12 september 1912, § 14, rörande den 

kommunala annonseringen och beslöt nämnden med anledning häraf, att viktigare annonser 

skulle införas äfven i Norrbottens Kuriren. 

 

§ 8. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 12 september 1912, § 24, ang. val af en ledamot och två 

suppleanter i hälsovårdsnämnden föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 9. 

Till hälsovårdsnämnden hade stadsfullmäktige för yttrande remitterat en framställning från 

Konungens Befallningshafvande i länet rörande anslag till anordnande af 

dispensärverksamhet för tuberkulosens bekämpande inom länet och beslöt nämnden uppdraga 

åt sin ordförande att inkomma med förslag till yttrande i ärendet. 

 

§ 10. 

En från brandmästaren O.P.Stråhle ingifven anmälan ang. ett af honom taget fosterbarn lades 

till handlingarna. 



 

§ 11. 

Tillsyningsmannens rapport för augusti föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 12. 

Åt ordföranden, sekreteraren och tillsyningsmannen uppdrogs att uppgöra och till nämnden 

inkomma med förslag till de särskilda ordningsstadganden vid transport å järnväg af 

köttvaror, som kunde vara af behofvet påkallade. 

 

§ 13. 

Tillsyningsmannens förklaring med anledning af drätselkammarens mot honom gjorda 

anmälan remitterades till kammaren för påminnelsers afgifvande. 

 

 Som ofvan 

 Å tjänstens vägnar 

 J.O.Dahl 

Justeradt 

Axel E.Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid extra sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 17 oktober 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Gardell, Sundberg, Danielsson, fröknarna Björkman 

och Sundberg samt fru Sundström och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Efter pröfning af inkomna anbud å leverans af matvaror m.m. beslöt styrelsen till leverantörer 

för tiden 1/11 12 – 1/5 1913 antaga: 

för fattiggården John Boholm    kr. 2617:87 

för bröd till fattiggården: K.Lindqvist    kr. 762:18 

för understödstagarne: Melcher Lindqvist 

för skodon: E.W.Isaksson 

för bomullsvaror, garner o.d. K.G.Åkerlunds eftr. 

och Frida Burström 

kläder: F.Durango 

 

§ 2. 

Från stadsfullmäktige inkommet protokollsutdrag, rörande annonsering i Norrb. Kuriren, 

upplästes och lades till handlingarne. 

 

§ 3. 

Från Stadsfullmäktige, på remiss, inkommen berättelse från inspektören för sinnessjukvården, 

upplästes, och beslöt styrelsen dels att med anledning af däri gjord anmärkning rörande 

sinnessjuke Purra Borin, till dagens protokoll anteckna, att den nuvarande styrelsen ej ansåge 

sig ansvarig för påpekade försummelse, 

dels att remittera inspektionsberättelsen till kommitten för anstaltsens tillbyggnad, samt att 

uppdraga åt Herr Gullberg och sekr. att afge förklaring till Stadsfullmäktige. 

 

§ 4. 

Föredrogs och lades till handlingarne från stadsfullmäktige inkommet protokollsutdrag af den 

12 sept. rörande fattigvårdsstyrelsens framställning om anslag å 6000 kr. till 

nybyggnadsarbeten, hvilken framställning stadsfullmäktige funnit för närvarande ej böra till 

någon åtgärd föranleda. 

§ 5. 

Handlingar i fattigvårdsmål rörande N.J.Öqvists barn, öfverlämnades till sekr. som fick i 

uppdrag att, med vidhållande af förut gjorda kraf, fullfölja målet. 

 

§ 6. 

Åt sekr. uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Nils Anton Nilssons hustru 

Alma Maria Nilsson. 

§ 7. 

Uppdrogs åt sekr. att i fattigvårdsmål rörande Anna Åsens dotter Klara afgifva förklaring, och 

bestrida krafvet, på den grund att barnet ej saknade vård. 

 

§ 8. 

Fröken Sundberg anhöll om upplysning, hvarför ej styrelsens en gång fattade beslut 

respekterades, särskild med anledning at af J.P.Gustafssons hustru, som enligt styrelsens 

beslut skulle vårdas å fattiggården, nu uttagits därifrån och vistades i hemmet. 



Efter en stunds debatt, och sedan tillsyningsmannen redogjort för förloppet med hustru 

Gustafssons flyttande från fattiggården, beslöt Styrelsen, på herr Gardells förslag, att därest 

hustru Gustafsson ej kunde vårdas i hemmet, skulle hon återföras till fattiggården, och om så 

ansågs nödigt, för henne anställas särskild vårdarinna. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  A.Glaas 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Tyra Björkman 

Alf.Gullberg” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 21 okt. 1912. 

 

Närvarande: Ordf. pastor Hanson, hrr Åhrström, Gullberg o Wester, fröken Bucht, hr 

Landström samt undertecknad, sekreterare. 

 

§ 1. 

Till justeringsmän valdes hrr Gullberg och Wester. 

 

§ 2. 

Genom protokollsutdrag från kyrkorådet anmäldes, att dykaren Gerry Adolf Pettersson, 

arbetaren J.O.Holm och hyttarbetaren Karl Johan Wikström från Karlsvik, vilka vägrat 

fullgöra sina skyldigheter rörande sina barns skolgång, av kyrkorådet erhållit i lag föreskriven 

varning. 

Då det oaktat barnen, resp. Alva Paulina Pettersson, Hulda Maria Holm och Enne Cecilia 

Wikström, ej infunnit sig i skolan, beslöt folkskolestyrelsen ingå till Konungens 

Befallningshafvande med begäran om handräckning för barnens skiljande från hemmen. 

Dessutom beslöt folkskolestyrelsen hos Konungens Befallningshafvande anhålla om 

förordnande att på föräldrarnas bekostnad få överlämna barnen för vårdande å stadens 

fattiggård, samt att skolstyrelsen må förklaras berättigad att, där sådant erfordras, av 

vederbörande utmätningsman erhålla för berörda ändamål erforderlig handräckning. Detta 

beslut skulle skriftligen delgivas föräldrarna. 

Mot detta beslut anförde fröken Bucht och Hr Gullberg följande reservation: 

Då det enligt vår mening strider mot en human form med avseende å barns omhändertagande 

av komunerna att intaga dem å fattiggård, och då det i detta fall varit riktigare att ovannämnda 

genom skolstyrelsens beslut från sina hem frånskilda barn bort utlämnas till enskilda hem, få 

vi reservera oss mot beslutet. 

Därjämte vill undertecknad, Gullberg, uttala en avvikande mening gent emot ordförandens 

förklaring, att gällande förordning nödgade, att i skolstyrelsens hemställan till K.B. om 

handräckning, skall angivas ett visst ställe eller hem, dit barnet skall överlämnas. Jag anser, 

att förordningen endast stadgar, att barn, som skiljas från hemmet, skall till vård åt andra 

överlämnas, och tillkommer det skolstyrelsen att föranstalta, det barnet i sinom tid överlämnas 

till det nya hemmet, utan att detta i merberörda framställning till K.B skall på förhand 

angivas. 

Jag anför denna [?] helst på grund därav, att styrelsens beslut enligt min mening [?] av denna 

ordförandens förklaring. 

Luleå den 21 okt. 1912. 

 Alfr.Gullberg. Märta Bucht. 

 

§ 3. 

Vik. Folkskollärarinnan Signe Bromedahl hade begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt 

folkskolestyrelsen lämna henne följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet Med utmärkt beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppförande 

Berömlig; 

Flit Berömligt; 

Vandel Hedrande. 

 

§ 4. 

Vik. Småskollärarinnan Betty Palm hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt 

folkskolestyrelsen lämna henne följande vitsord: 



Undervisningsskicklighet Med beröm godkänd; 

Förmåga etc Med utmärkt beröm godkänd; 

Flit Berömligt; 

Vandel Hedrande. 

 

§ 5. 

Å skurningen i Östra skolan hade inlämnats två anbud, det ena av Emma Berglund å 108 kr 

för varje skurning samt 5 kr extra för höstskurningen; det andra av Alvina Berglund å 109:50 

kr jämte 5 kr för nämnda skurning. 

Folkskolestyrelsen antog Emma Berglunds anbud, och skulle detta anses gälla för 

innevarande läsår. Entreprenören skulle liksom föregående år själv bekosta lyse i lärosalarna. 

 

§ 6. 

Ordföranden och överläraren erhöllo i uppdrag att vidtala stadsbyggmästare Wikberg att till 

ett följande sammanträde inkomma med ett approxamativt [?-]förslag för inståndsättande av 

Karlsviks skolhus och inredande av tillräckligt antal lokaler därstädes. 

 

 Dag som ovan 

 John Hanson/P.Edv.Lindmark. 

Justerat: 

O.E.Wester 

Alfr.Gullberg 

 

Uppläst i kyrkan d. 27/10 1912 

John Hanson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 21 

oktober 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Gustafsson, Hartzell och Danielsson äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 11 nästlidne september. 

 

§ 2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 september 1912 beträffande §§ 11, 12, 18 och 

26; och beslutade Nämnden 

angående G.A.Öhlunds bifallna ansökan att få å vretan Nr 648 i Ytterviken uppföra 

byggnader: att uppdraga till Stadsingenjören att å stadens karta inrita desamma; 

angående beslutae förändrings- och reparationsarbeten å gästgifvaregården: att uppdraga till 

Stadsbyggmästaren att utarbeta arbetsbeskrifning och infordra anbud å arbetenas utförande; 

angående beslutad uppgörelse i donationsjordstvist med fröken G.Isakson rörande vretorna Nr 

77 och 81a – 83: att uppdraga till e.o.hofrätsnotarien A.Bexell att upprätta bytesaftal. 

 

§ 3. 

En från Lotskaptenen i Luleå inkommen till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse rörande 

upplåtelse af plats för lotskontor m.m. beslutade Nämnden att remittera till Stadsingenjören 

för yttrande. 

 

§ 4. 

Aktiebolaget Luleå Kol-& Materielaffär hade uti ingifven skrifvelse erbjudit Luleå stad att 

inlösa bolaget tillhörig del af tomten Nr 5 i kvarteret Pelikan, utgörande 506,8 kvadratmeter, 

till ett pris af 60 öre pr kvadratfot. 

Här skulle antecknas, att ifrågavarande tomt, som utom nämnda del delvis äges af staden och 

delvis af fröken M.Åkerström, i den af Stadsfullmäktige den 14 september 1911 antagna 

planen för bl.a. södra hamnplanens ordnande, är afsedd att tillsammans med tomten Nr 6 i 

samma kvarter utgöra tomt för blifvande tullhus samt att staden under en följd af år användt 

och använder området som förrådsplats för vattenledningens effekter. 

Efter föredragning af ett utaf Stadsingenjören i ärendet afgifvet yttrande och sedan upplysts, 

att bolaget icke ville åtnöja sig med däri föreslagen nedsatt köpeskilling, beslutade Nämnden 

att hos Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande att inköpa bolagets ifrågavarande del af 

tomt Nr 5 i kvarteret Pelikan, utgörande 506,8 kvadratmeter eller 5749 kv.-fot till af bolaget 

föreslaget pris, 60 öre pr kvadratfot, eller för  3449 Kronor 40 öre, i hvilken händelse bolaget 

förklarat sig villigt att afstå från anspråk på arrendeafgift för den tid, staden användt området 

som förrådsplats. 

 

§ 5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af C.J.Larsson gjord anhållan, att 

Luleå stad ville inlösa honom tillhöriga 7.75 ar af vretan Nr 665a i Mjölkudden, hvilken 

fastighet genom vattenledningens framdragande skulle blifvit så godt som värdelös, äfvensom 

tillerkänna honom skadestånd för skadadt stängsel och förstörd potatisskörd. 

Sedan af Stadsingenjörens i ärendet afgifna yttrande inhämtats, det sökandens påstående, att 

tomten blifvit genom vattenledningens dragande öfver densamma så godt som värdelös, icke 

vore med verkliga förhållandet öfverensstämmande, men att det i allt fall vore till fördel för 

staden, att fastigheten förvärfvades, så beslutade Nämnden att med hemställan om afslag i 



öfrigt å framställningen föreslå Stadsfullmäktige att i enlighet med Stadsingenjörens förslag 

inköpa tomten för 193 kronor 75 öre, utgörande ett pris af 25 öre pr kvadratmeter och 

motsvarande 2500 kr pr har eller 1250 kronor pr tunnland. 

 

§ 6. 

Efter föredragning af en af Stadskamreraren afgifven rapport rörande resterande afgifter för af 

drätselkammaren utarrenderade lägenheter, beslutade Nämnden 

beträffande de till H.M.Johansson utarrenderade delarne af Hermans- och Moritzängarne: att 

uppdraga till Stadskamreraren att med biträde af Kronojägare J.O.Rönnqvist verkställa 

besiktning å desamma och däröfver afgifva rapport samt 

beträffande öfriga arrenden: att uppdraga till Stadskamreraren att genom lämplig person låta 

inkassera de resterande afgifterna. 

 

§ 7. 

Beslutade Nämnden i enlighet med hvad Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse rörande 

brandförsäkring af stadens fastigheter och lösegendom föreslagit 

att godkännande af Stadskamreraren företagen öfverflyttning af försäkringen rörande 

boningshuset å fastighet Nr 217 Laxen till Städernas Allmänna Brandstodsbolag äfvensom 

med samma bolag afslutad försäkring af förrådsbyggnaden å tomt 102 Strutsen; 

att låta anmäla gamla läroverksbyggnaden till omvärdering, när reparationeren af densamma 

slutförts; 

att låta försäkra elektricitetsverkets förrådseffekter och kontorsmöbler samt möbler och öfrig 

inredning i stadens ämbets- och tjänstelokaler samt Stadsfullmäktiges lokaler i Stadshuset; 

att låta förändra försäkringen af vattenledningens förråd i kvarteret Pelikan så att den kommer 

att omfatta jämväl förrådsskjulen. 

Nämnden beslutade vidare uppdraga till Stadsbyggmästaren att upprätta och inkomma med en 

förteckning öfver stadens husbyggnader, angifvande lägenheternas antal, storlek, belägenhet 

och användning. 

 

§ 8. 

Föredrogs en förnyad framställning från Luleå Domkapitel angående reparation af 

domkapitlets lokaler i gamla rådhusbyggnaden och anvisande af expeditionslokal under 

reparationstiden; och beslutade Nämnden att, då årstiden vore synnerligen olämplig för den 

tillämnade reparationen, vidhålla sitt den 3 nästlidne september fattade beslut att verkställa 

densamma i början af nästkommande år. 

 

§ 9. 

Sedan flottningschefen A.Österberg, som erhållit drätselkammarens uppdrag att verkställa 

beslutad reparation af byggnaderna vid Edefors laxfiske, anmält att den gamla saltboden vid 

närmare undersökning visat sig så bristfällig, att den icke vore värd reparation, beslutade 

Nämnden, att saltboden skulle få borttagas och möjligen dugliga delar användas vid 

reparationen af öfriga byggnader. 

 

§ 10. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en af C.W.Andersson gjord begäran 

om nedsättning å priset för elektrisk ström till stadens biografer, beslutade Nämnden vid 

föredragning af ärendet att återsända detsamma till Stadsfullmäktige med det uttalandet, att 

sedan Stadsfullmäktige den 28 nästlidne mars tillsatt en särskild Komité med uppdrag bl.a. att 

inkomma med förslag till nya tariffer för den elektriska strömförbrukningen. Nämnden ansåg 



det fördelaktigast att ifrågavarande ärende öfverlämnades till nämnda komité för beaktande 

vid uppgörande af de nya tarifferna. 

 

§ 11. 

Sedan det af den s.k. Mjölkuddskomitén upprättade förslag till trafikleder å Mjölkudden i 

enlighet med Nämndens beslut den 5 nästlidne juni hållits för allmänheten tillgänglig under 

två månaders tid, anmälde nu Stadskamreraren att någon erinran mot förslaget icke inkommit. 

Efter anteckning häraf beslutade Nämnden, som ansåg att området mellan verkstaden och den 

å förslaget upptagna gatan genom vretorna Nr 440, 426, 429 och 452 borde till förhindrande 

af tomtspekulation o.dl. afskiljas och förses med vissa bestämmelser rörande bebyggande, att 

uppdraga till en komité, bestående af Stadskamreraren, Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren att inkomma med förslag härutinnan äfvensom till upplåtelseform för de 

staden tillhöriga delarne af området samt det pris, hvartill stadens borde upplåta desamma. 

 

§ 12. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat A.Thörns m.fl. framställningar att 

få förvärfva tomter å s.k. Svartöudden med uppdrag för kammaren att med hänsyn till 

önskvärdheten att kunna upplåta ifrågavarande område till egnahemstomter åt stadens 

invånare låta så fort som möjligt upprätta förslag till de närmare bestämmelser för 

upplåtelsen, som kunna anses erforderliga. 

Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att ärendet skulle hänskjutas till under föregående 

paragraf af detta protokoll tillsatt komité, som hade att inkomma med förslag i ärendet. 

 

§ 13. 

Af J.F.Grafström och B.A.Hellsten hvar för sig gjorda framställningar om tillstånd att få 

verkställa vissa tillbyggnader å dem tillhöriga fastigheter, belägna å områden, som voro 

afsedda till gata, hade Stadsfullmäktige remitterat till drätselkammaren för utredning; om och 

på hvilket sätt staden skulle kunna skydda sig för den eventualiteten att vid tillbyggnad sådan 

som de ifrågavarande skulle behöfva riskera att vid inlösen af sådan fastighet få betala 

ersättning för det ökade värde fastigheten genom tillbyggnaden komme att erhålla. 

Vid föredragning af dessa ärenden, beslutade Nämnden att hänskjuta desamma till den 

samfällda drätselkammarens behandling. 

 

§ 14. 

En från brandmästare O.P.Stråhle ingifven framställning om ändrade bestämmelser rörande 

lönens utgående öfverlämnades till den samfällda drätselkammaren. 

 

§ 15. 

Beviljades L.K.Wikström tjänstledighet mot afstående af samtliga löneförmåner under tiden 

15 oktober – 20 december innevarande år för genomgående af en kurs vid polisskolan i 

Upsala; och uppdrogs till brandchefen att för högst det belopp, hvartill Wikströms aflöning 

under samma tid skulle uppgått, därest han varit i tjänst, anskaffa vikarie. 

 

§ 16. 

På förekommen anledning beslutade Nämnden, att nycklar till fästvåningen icke få innehafvas 

af hotellinnehafvaren, utan endast af stadsbyggmästaren och maskinisten vid stadshuset, 

hvarjemte ett exemplar nycklar skola finnas å drätselkontoret för att våningen skall kunna 

visas för främlingar och andra, som önska se densamma. 

Därjämte beslutade Nämnden, att nytt lås skall insättas i konsertflygeln hvarjämte dörren 

mellan disk- och serveringsrummen äfven skall förses med nytt sådant. 



 

§ 17. 

E.Lundgren hade anhållit att få på E.O.Hedlund öfverlåta kontraktet rörande cafélägenheten i 

saluhallen f.o.m. den 1 nästkommande november; och beslutade Nämnden att lämna bifall till 

öfverlåtelsen, därest Hedlund ställer af Nämnden godkänd borgen för kontraktets fullgörande. 

 

§ 18. 

Luleå Renhållnings Aktiebolag hade genom protokollsutdrag anhållit om förklaring öfver en 

från Luleå Vattenledning erhållen räkning å Kr. 70.50. 

Sedan från Stadsingenjören infordradt yttrande inkommit, hvaraf framgick, att debiteringen 

verkställts i enlighet med för vattenledningen gällande bestämmelser, beslutade Nämnden att 

öfversända Stadsingenjörens yttrande till bolaget såsom svar å bolagets förfrågning. 

 

§ 19. 

Föredrogs till Magistraten ställd ansökan från stadsingenjören E.Kinnman om tjänstledighet 

för egna angelägenheter under 7 dagar f.o.m. den 24 t.o.m. den 30 innevarande september; 

och beslutade Nämnden att hos Magistraten tillstyrka bifall till ansökningen. 

 

§ 20. 

Efter föredragning af inkomna anbud å diverse effekter m.m. för brandkårens behof och af ett 

vid desammas öppnande fördt protokoll af den 15 nästlidne oktober, beslutade Nämnden att 

antaga följande anbud: 

K.Lindqvist, å hafre, 13 öre pr kg; 

K.Lindqvist, å hö, 7.8 öre pr kg; samt 

J.A.Almqvist, å råghalm, 4.5 öre pr kg; 

såsom varande de lägsta af de afgifna anbuden. 

Nämnden beslöt vidare antaga Johan Olssons anbud å uniformer, P.O.Sundqvists å skolagning 

samt Körsnär Forsells å mössor, å hvilka effekter endast dessa anbud inkommit. 

Som några anbud icke inom den annonserade anbudstiden inkommit å skodon och 

mathållning, beslutade Nämnden slutligen att antaga de genom Brandchefens försorg under 

hand ingifna anbuden. 

från Augusta Jansson å skodon och 

från A.Brodd å mathållning 

efter 40 kronor i månaden. 

 

§ 21. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att borttaga det längs kvarteret 

Fisken mot Storgatan befintliga staketet och ersätta det med ett räcke liknande det utefter 

kvarteret Loet uppsatta. 

 

§ 22. 

Beslutade Nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas onsdagen den 23 

innevarande Oktober kl. 5 e.m. utan särskild kallelse. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

justeradt 

den 23 okt. 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

23 oktober 1912. 

 

Närvarande: Samma ledamöter och tjänstemän som vid sammanträdet den 21 okotber 1912. 

 

§ 23. 

P.J.Wetterlund hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att få bortrödja en del skog, 

växande å till Östra Järnvägsesplanaden afsedd mark framför sökanden tillhörig tomt Nr 1 i 

Kvarteret Tallen. 

Nämnden beslutade att bifalla ansökningen på så sätt, att afverkningen får ske efter anvisning 

af Stadsingenjören, som hade att tillse det de större träden skonades, samt mot villkor att 

söknaden bekostar bortkörandet af riset, hvarjämte det uppdrogs till Stadsingenjören att låta 

afhämta träden efter deras fällande. 

§ 24. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 21 nästlidne oktober. 

 

§ 25. 

Hos Drätselkammaren hade K.Anderberg m.fl. lärare vid folkskolelärareseminariet anhållit att 

vissa till seminariebyggnaden ledande gator måtte förses med landsvägsdiken och 

aflopptrummor. 

Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande föreslagit. 

att i Hermelinsgatan mellan Skeppsbrogatan och Lulsundsgatorna diken skulle upptagas å 

begge sidor, en gångväg om 4 meters bredd upptagas utefter kvarteren Lejonet, Tigern och 

Vargen samt en körbana om 6 meters bredd makadamiseras, 

att i Lulsundsgatan mellan Hermelins- och Backgatorna samt i Backgatan mellan Lulsunds- 

och Parkgatorna diken skulle upptagas utefter kvarteren Tigern, Rönnen och Boken samt en 

körbana om 6 meters bredd makadamiseras utefter samma kvarter. 

Så beslutade nu Nämnden att med godkännande af detta förslag lämna Stadsingenjören i 

uppdrag att redan i höst utföra nödvändigaste dikningarne. 

Nämnden beslutade vidare att upptaga kostnaden för ifrågavarande gators iordningsställande 

på af Stadsingenjören föreslaget sätt, 6600 kronor i förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

 

§ 26. 

I yttrande öfver V.Jägers hos drätselkammaren gjorda anhållan om iordningsställande af 

Sandviksgatan mellan Kyrko- och Nygatorna hade Stadsingenjören föreslagit gatans 

iordningsställande på så sätt, att en förgård om 6 meters bredd lägges utefter dess norra sida 

och återstoden uppdelas i tvenne trottoarer om 3 meter hvardera och en körbana om 6 meter; 

och beslutade Nämnden att med godkännande häraf i förslaget till nästkommande års stat 

uppföra kostnaden för gatans iordningsställande på förslaget sätt, af Stadsingenjören beräknad 

till 2700 kronor. 

§ 27. 

Fastighetsaktiebolaget Lejonet hade i en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit få göra 

ägoutbyte med staden i enlighet med följande af stadsingenjören E.Kinnman uppgjordt 

förslag: 

Fastighetsaktiebolaget Lejonet i Luleå afstår till Luleå stad 

Del af vretan Nr 43-47 inom Bocken 1, 168,97 kvm eller 1917 kv.-fot å zonvärde 35 öre eller 

värde Kr 670:95 

Luleå stad afstår till Fastighetsaktiebolaget Lejonet i Luleå eller des rättsinnehafvare 

Del af fastigheten Nr 96 inom Strutsen 1, 43,77 kvm eller 497 kv.-fot á zonv. 90 öre eller 

värde Kr 447:30 



Del af fastigheten Nr 182 b inom Gösten 2 (den del, för hvilken enligt bytesaftal, träffadt 

tillfölje af Stadsfullmäktiges beslut af 2 juni 1890 och 6 mars 1891, fru Carolina Svensson 

utgör årlig afgäld till staden af Kr 2:-) 36,5 kvm eller 414 kv.-fot á zonv. 40 öre eller värde Kr 

165:60 

Del af fastigheten Nr 310 inom Hjärpen Nr 3, 26 kvm eller 295 kv.-f á  zonv. 50 öre eller 

värde Kr. 147:50 

     Kronor 760:40 

Skillnad, Luleå stad till godo   Kronor 89:45 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, som ansåg bytet vara till fördel för 

staden, att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till detsamma. 

 

§ 28. 

I en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade C.L.Thurfjell gjort framställning att få för 

evärdelig tid förvärfva eller på 50 år arrendera del af vretan Nr 715 å Mjölkudden, som staden 

förvärfvat genom byte med Krooks Petroleum & Olje Aktiebolag. 

Efter föredragning af ett utaf Stadsingenjören i ärendet afgifvet yttrande beslutade Nämnden 

att, då ifrågavarande vretdel, förutom att den vore beväxt med växtlig skog, på grund af sitt 

fördelaktiga och vackra läge vore att anse som en af de värdefullaste tomter staden äger, och 

jämförlig med byggnadstomt, hos Stadsfullmäktige tillstyrka, att till sökanden mot ett pris af 

65 öre pr kvm eller 3016 kronor måtte upplåtas ifrågavarande del af vretan 715 å Mjölkudden 

till den storlek och form, som å upprättad karta öfver vägar om tomtindelning å Mjölkudden 

gifvits densamma, hvarvid den komme att innehålla 4640 kvadratmeter. 

 

§ 29. 

I enlighet med af Nämnden vid sammanträde den 12 nästlidne januari meddeladt uppdrag 

hade Stadsingenjören uti ingifven skrifvelse föreslagit Nämnden att till förekommande af 

olyckshändelser af samma art, som inträffade vid öfversvämmningen af reservoaren å 

Mjölkuddsberget den 7 januari 1912, för en kostnad af 64 kronor låta utbyta de tre sista 

meterna af afloppsledningen från reservoaren mot en fem meter lång, 45x45 cms trätrumma 

och verkställa fyllning öfver denna till samma höjd, som fyllningen nu ligger på ledningarne; 

och beslutade Nämnden att med godkännande häraf uppdraga till Stadsingenjören att gå i 

författning om arbetets utförande. 

 

§ 30. 

Stadsingenjören hade till drätselkammaren anmält att sedan å ena pumpen å pumpstationen en 

fin spricka visat sig i godset till ventilhuset, försäkringsaktiebolaget Hansa genom sitt ombud, 

ingenjören A.Löthner besigtigat skadan, hvarefter Stadsingenjören låtit Mekanikus 

J.P.Johansson reparera densamma genom insättande af trenne stag af smidesjärn. 

I anslutning härtill hemställde nu Stadsingenjören att få efter infordrande af anbud dels å ett 

nytt pumphus lika det skadade dels å ett förstärkt sådant, hvarvid bolaget borde få betala efter 

det lägre anbudet och staden skillnadskostnaden, utföra det nya pumphuset efter det högre 

anbudet d.v.s. förstärkt. 

Nämnden beslutade emellertid att uppdraga till Stadsingenjören att af bolaget begäran den 

ersättning för skadan, hvartill staden enligt försäkringsaftalet kan vara berättigad. 

 

§ 31. 

Sjökaptenen O.Mörck hade hos drätselkammaren anhållit om 100 kronors afdrag å hyran för 

af honom förhyrda lägenhet i gamla gästgifvaregården på grund af den olägenhet, som 

tillskyndats honom genom att Helsovårdsnämnden till byggnaden förlagt 

barnförlamningssjukvården. 



Sedan Stadsbyggmästaren uti afgifvet yttrande öfver framställningen på anförda skäl tillstyrkt 

en nedsättning i hyran af 50 kronor förenade sig herrar Gustafsson och Danielsson uti detta 

yrkande, hvaremot hr Hartzell yrkade bifall till Mörcks framställning. 

Vid härefter företagen votering beslutade Nämnden med 2 röster mot 2 och ordförandens 

utslagsröst att bifalla Mörcks framställning om en nedsättning af 100 kr. af hyran. 

 

§ 32. 

Biföll Nämnden en af W.Oscarsson gjord begäran om förlängning af den utsatta tiden för 

borttagande af det från staden inköpta magasinet i Kvarteret Loet till den 25 innevarande 

oktober. 

§ 33. 

Hälsovårdsnämnden hade öfversändt en rapport från nämndens tillsyningsman angående 

anmärkta bristfälligheter vid inspektion af afträdet å Gültzauuddens restaurant med begäran 

att drätselkammaren ville vidtaga åtgärder för afträdets försättande i lagenligt skick. 

På hemställan af Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden att för en kostnad af 14 kronor lägga 

golfven under afträdet i stålslipad cement på beton; och skulle Stadsbyggmästaren, då det icke 

ansågs lämpligt att under innevarande höst utföra arbetet, gå i författning om detsammas 

verkställande i början af nästkommande år, hvarom Hälsovårdsnämnden skulle underrättas. 

 

§ 34. 

Sedan Emma Govenius’ sterbhus vägrat träffa uppgörelse i enlighet med af Stadsfullmäktige 

den 20 april 1911 godkändt förslag till förlikning i donationsjordstvisten rörande fastigheterna 

Nr 4, 5 och 6 å Gültzauudden, beslutade Nämnden att uppdraga till sitt ombud i 

donationsjordstvisten e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnade att 

återupptaga processen mot donationsjordsinnehafvaren för återvinning af jorden; och skulle 

utdrag af detta protokoll därvid tjäna Bexell såsom fullmakt. 

 

§ 35. 

Hos Drätselkammaren hade Emma Eklund gjort framställning om ett mindre bidrag till 

reparation af taket å henne tillhörig uthusbyggnad, hvilket skulle undergått försämring genom 

en af staden år 1903 där uppsatt ledningsgalge. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare och Stadsbyggmästaren, till hvilka ärendet remitterats 

för utredning uti afgifvet yttrande förklarat sig anse att ifrågavarande ledningsgalge i viss mån 

bidragit till att försämra det svagt byggda taket, beslutade Nämnden att bevilja fru Eklund en 

skadeersättning af 15 kronor. 

 

§ 36. 

En från Elektricitetsverkets föreståndare inkommen framställning om förläggning af 

mätareförrådet till föreståndarens nuvarande kontor och inredning af ett nytt kontorsrum för 

denne remitterades till Stadsbyggmästaren för utredning och förslag. 

 

§ 37. 

Hälsovårdsnämnden hade till drätselkammaren öfverlämnat en från 

hälsovårdstillsyningsmannen inkommen rapport att målningen i stadens saluhall vore 

otillfredsställande med hemställan, att kammaren ville låta afhjälpa anmärkta bristfälligheter. 

Sedan af Stadsbyggmästaren i ärendet afgifna yttrande inhämtats, att oljemålningen i 

saluhallen visserligen vore åtskilligt nedsvärtad men dock ej alltför otillfredsställande, 

beslutade Nämnden, att då ommålning af saluhallen enligt Stadsbyggmästarens beräkning 

skulle draga en kostnad af lägst 2500 kronor, hvilket belopp syntes stort i förhållande till de 

inkomster hallen för närvarande lämnar, tillsätta en komité, bestående af herr Danielsson, 



Stadskamreraren och Stadsbyggmästaren med uppdrag att utreda frågan om saluhallens 

lämplighet och ekonomiska bärighet samt att inkomma med förslag i ärendet. 

Efter det ifrågavarande utredning och förslag inkommit skulle frågan om hallens oljemålning 

upptagas till förnyad behandling. 

 

§ 38. 

Sedan till Nämnden anmälts, att arrendetiden för ett 20-tal af stadens utarrenderade vretor och 

jordlotter, af hvilka de flesta hittills varit utarrenderade på 25 års tid, utlöpte den 1 

nästkommande maj, beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige anhålla om tillstånd att, då 

en arrendetid af 5 år syntes Nämnden för kort i betraktande af att ifrågavarande lägenheter 

vore jordbrukslägenheter, få utbjuda dessa till arrende på en arrendetid af högst 15 år. 

 

§ 39. 

Hamndirektionen, som ämnade gå i författning om inrättande af en mindre smedja och 

snickareverkstad, hade hos Drätselkammaren gjort förfrågan, huruvida och till hvilket pris 

staden ville till hamnen försälja s.k. södra spruthuset. 

Sedan Stadsbyggmästaren åsatt byggnaden ett saluvärde af 1500 kronor, beslutade Nämnden 

att, då ifrågavarande byggnad för närvarande stode tom och icke vore för något stadens behof 

användbart, hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att det s.k. södra spruthuset finge försäljas 

till hamnen för en köpeskilling af 1500 kronor. 

 

§ 40. 

Beviljades brandkarlen L.Ström begärdt afsked f.o.m. den 21 oktober 1912. 

 

§ 41. 

Antogs ett af Aktiebolaget R.Naesvall afgifvet anbud å leverans af 2 st soffor till ett pris af 

sammanlagdt 168 kronor. 

 

§ 42. 

Sedan med anledning af baningenjören J.Stanzéns afflyttning från orten en plats blifvit vakant 

i den komité som tillsatts för afgifvande af förslag till afveckling af affären med Porjus 

Kraftverksbyggnad angående förhyrande af stadens gatuångvält, beslutade Nämnden att med 

frångående af sitt den 3 nästlidne september fattade beslut uppdraga till Stadsingenjören att 

skyndsamt inkomma med utredning och yttrande i ärendet. 

 

§ 43. 

Sedan Stadsbyggmästaren anmält, att fästsalen uthyrts för teaterföreställning under fyra 

aftnar, beslutade Nämnden att med godkännande af företagen åtgärd hänskjuta frågan om 

salens fortsatta uthyrning för teaterändamål till samfälld drätselkammare. 

 

§ 44. 

Anmälde Stadsbyggmästaren att beslutad reparation af nubbstensbeklädnaden å stadshusets 

terassbyggnad ej kunnat utföras under tilländagången sommar af brist på arbetskraft. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

den 5te november 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 29 

oktober 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Nilsson och Nordin. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 24 nästlidne september. 

 

§ 2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 nästlidne september 

1o) ang. afslag å H.O.Grankvists begäran om afkortning af utskylder; 

2o) ang. gäldande från brännvinsmedelsfonden af kostnaden för expropriation af mark för 

järnvägsverkstaden vid Notviken; samt 

3o) ang. beviljadt anslag för åren 1913-1915 till Tekniska skolan i Luleå. 

 

§ 3. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 september 1912, att Fullmäktige öfverlämnat åt 

vederbörande nämndens bepröfvande att, där stadens intresse i särskilda fall ansåges så 

påfordra i tidningen Norrbottens-Kuriren; och beslutade Nämnden att uppdraga till 

Stadskamreraren att å drätselkammarens vägnar i förekommande fall pröfva behofvet af 

annonsering i nämnda tidning. 

 

§ 4. 

Sedan Stadsfullmäktige befullmäktigat drätselkammaren eller den drätselkammaren i sitt 

ställe förordnade att afgifva underdånig förklaring öfver de besvär, som H.V.Johansson och 

Hildur Maria Johansson anfört öfver Kungl. Svea Hofrätts den 20 maj 1912 gifna utslag i mål 

mellan klagandena och Luleå stad, beslutade nu Nämnden att uppdraga till e.o. 

hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnade att å drätselkammarens vägnar 

afgifva den infordrade underdåniga förklaringen; och skulle utdrag af detta protokoll därvid 

tjäna Bexell såsom fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 5. 

Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat K.Kammarrättens utslag den 16 

september 1912 rörande banvakten N.O.Lundbergs taxering för år 1911; och beslutade 

Nämnden att öfverlämna utslaget för verkställighet till stadskassören, som hade att gifva 

Kronokassören del af detsamma. 

 

§ 6. 

Till Stadsfogden remitterades för yttrande 

1ö) J.J.Dahlbergs begäran om anstånd med erläggande af 1911 års kommunalutskylder; 

2o) J.Bodins begäran om afkortning af 1911 års Kommunalutskylder samt 

3o) Lina Hammarströms anhållan om befrielse från erläggande af utskylder för åren 1912 och 

1913. 

 

§ 7. 

En från Stadskamreraren inkommen anmälan rörande svårigheten att medhinna upprättande af 

den kommunala restlängden på i stadskassörens instruktion § 6 mom. 1 i föreskrifven tid 

föredrogs och lades till handlingarne. 

 



§ 8. 

I anslutning till behandlingen af under nästföregående § i detta protokoll förtecknadt ärende 

beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsfogden och Stadskassören att inkomma med förslag 

till ändrade bestämmelser angående tiden för kommunala restlängdens upprättande och i 

samband härmed stående frågor rörande uppbördsterminer m.m. 

 

§ 9. 

Sedan Stadsfullmäktige den 26 oktober 1911 beslutit att till Statens Järnvägar försälja ett 

område om ca 2 ¼ har af staden tillhörig mark å Svartön och Statens Järnvägar numera 

likviderat köpeskillingen 3947 kronor 25 öre, beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige 

hemställa att de influtna medlen finge afsättas till fastighetsfonden. 

 

§ 10. 

Uppdrogs till Stadskamreraren att inkomma med utredning rörande donationsjordsfondens 

storlek samt möjligheten och lämpligaste sättet för fondens öfverförande till drätselkontorets 

kassa och räkenskap. 

 

§ 11. 

Bestämdes på förslag af Stadskamreraren att till den af drätselkammaren underställda 

ordinarie befattningshafvare, som hafva arfvodet uppdelat i lön och tjänstgöringspenningar, 

lönen skall utbetalas månadsvis i förskott och tjänstgöringspenningarne månadsvis i 

efterskott; och skulle denna bestämmelse träda i tillämpning f.o.m. den 1 januari 1913. 

 

§ 12. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande öfversändt en af Styrelsen för 

Tekniska skolans föreläsningsanstalt ingifven ansökan om ett anslag för år 1913 af 600 kronor 

för upprätthållande af anstaltens populärvetenskapliga föreläsningsverksamhet. 

Sedan antecknats att det begärda anslagets belopp vore lika med det för innevarande år 

beviljade, beslutade Ekonominämnden, som ansåg anstaltens fortsatta verksamhet önskvärd, 

att hos Stadsfullmäktige hemställa om det begärda anslagets beviljande. 

 

§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af föreståndarinnan för Luleå 

elementarläroverk för flickor under åberopande af Kungl. Kungörelsen den 29 oktober 1909 

ang. aflöning af lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m.m. ingifven 

framställning dels om bidrag för hvart och ett af åren 1913-1915 till vid läroverket anställda 

lärarinnors ålderstillägg med hälften af det belopp, staten för samma ändamål tillskjuter, dels 

ock om bidrag till föreståndarinnan och lärarinnornas pensionering enligt i Kungl. 

Kungörelsen den 29 december 1910 stadgade grunder. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till framställningen mot villkor, att föreståndarinnan förutom hvad henne i 

sådant afseende på grund af förut beviljade anslag kunde åligga, vid skolan för elever från 

staden årligen uppehåller 5 frielevsplatser, hvarvid en frielevsplats finge utbytas mot två 

platser, för hvilka afgiften ej öfverstiger 50 kronor. 

I samband härmed beslutade Nämnden vidare, att hemställa hos Stadsfullmäktige om 

utredning, huruvida icke såsom villkor för framtida anslags beviljande borde föreskrifvas 

skyldighet för föreståndarinnan att indraga de i samband med läroverket inrättade 

föreberedande afdelningar och öfriga med folkskolan parallela klassser; och uppdrogs till hrr 

Ordföranden och Sandström att i denna del justera protokollet. 

 



§ 14. 

Musikdirektör P.E.R.Englund hade inkommit med räkning å 20 kronor för stämning m.m. å 

fästvåningens Konsertflygel för tiden 1/5 1911 – 30/4 1912; och beslutade Nämnden att till 

Englund skulle få utbetalas tills vidare 20 kronor pr år för nämnda besvär. 

 

§ 15. 

Godkändes en af montör Hj.Engström inlämnad räkning å Kr 10:-, slitningsersättning för 

velociped för år 1912. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg 

P.Bjurström 

P.Sandström 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 oktober 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Gullberg, Sundberg, Hansson och Lindqvist, fröknarna 

Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Protokollen för den 30 september och 17 oktober föredrogos och justerades. 

 

§ 2. 

Åt herrar Glaas och Gullberg, som vid sista sammanträdet fått i uppdrag att afgifva förklaring 

till stadsfullmäktige med anledning af inspektörens öfver sinnessjukvården berättelse, 

uppdrogs nu att, därest så funnes nödigt, i ärendet höra f. tillsyningsmannen K.V.Palm. 

 

§ 3. 

Afslogs Alma Wallströms framställning om förhöjning i det till henne utgående understöd 

med 5 kronor pr månad. 

§ 4. 

Bagaren Per Gustaf Bergströms begäran, att styrelsen ville låta utackordera dottern Naimas 

barn, bordlades i afvaktan på utredning om hennes hemortsrätt och uppdrogs åt sekreteraren 

att verkställa utredningen. 

§ 5. 

Arbetsförmedlingens rapport för september lades till handlingarna. 

 

§ 6. 

Öfverståthållareämbetets utslag i fattigvårdsmål rörande gossen Gösta Lundström föredrogs 

och lades till handlingarna. 

 

§ 7. 

En skrifvelse från Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå rörande antagande af 

landskontoristen G.Rignell till fosterfader för Gösta Lundström föredrogs och lades till 

handlingarna. 

§ 8. 

På framställning af öfverläkaren beslöt styrelsen söka inträde å Norrbottens läns 

sinnesslöanstalt för gossen Karl Oskar Lindqvist äfvensom utfärda förbindelse dels för 

afgifternas behöriga erläggande och dels för att gossen på anfordran af anstaltens styrelse 

måtte inom föreskrifven tid afhämtas från anstalten. 

 

§ 9. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer aflidit å fattiggården, nämligen 

den 8 oktober Jonas Sundqvist samt 

den 10 oktober Karl Gust. Lindvall. 

 

§ 10. 

Nils Petter Nilsson-Stråka, som till dagens sammanträde gjort framställning om hyresbidrag, 

hänvisades till fattiggården. 

 

§ 11. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Emma Kristina Östholm måst på grund af sinnessjukdom 

intagas å fattiggården, till dess plats kunde beredas henne å hospital, samt att hennes broder, 

distriktschefen Östholm, skulle ersätta kostnaden för hennes vård. 



Med godkännande häraf beslut styrelsen bestämma priset till en krona per dag. 

 

§ 12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Anders Lundström den 28 oktober intagits å fattiggården för 

att komma i åtnjutande af den vård, hvaraf han vore i trängande behof, och blef denna åtgärd 

af styrelsen godkänd. 

§ 13. 

Borgensförbindelser hade nu aflämnats af följande leverantörer, nämligen landtbruksing. 

E.Berggren, Gammelstad 

E.W.Isakssons sko & läder aktiebolag 

handl.  John Boholm samt 

handl. Melcher Lindqvist 

och blefvo samtliga förbindelser af styrelsen godkända. 

 

§ 14. 

Anmälde beredningsutskottet, att utskottet anvisat ett belopp af intill 120 kronor till hustru 

Selma Klings utrustning i och för hennes afresa till mannen i Amerika och blef denna åtgärd 

af styrelsen godkänd. 

 

§ 15. 

Beslöt styrelsen att för ett belopp af intill 100 kronor inköpa ett skoförråd att ställas till den 

vid ett föregående sammanträde valda komiténs förfogande i och för utlåning i vissa fall till 

skolpliktiga barn och skulle beloppet frånräknas de 300 kronor, som för ifrågavarande 

ändamål upptagits i förslaget till 1913 års stat. 

 

§ 16. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista och skulle till protokollet antecknas, 

att en ändring i fördelningen af fru Schmidts understöd vidtagits i så måtto, att det kontanta 

understödet ökats med 5 kronor, som afdragits å matanvisningen. 

Det kontanta understödet uppgick till 366 kronor 83 öre. 

 

§ 17. 

Distriktsrådet i första distriktet hade hemställt, att styrelsen ville ingå till drätselkammaren 

med begäran, att en del kammaren tillhöriga  lägenheter, för hvilka ringa eller ingen hyra 

erlades, måtte ställas till styrelsens förfogande att användas till bostäder åt understödstagare. 

Som emellertid distriktsrådet icke närmare anfört hvilka lägenheter som åsyftades, ansåg sig, 

styrelsen för närvarande förhindrad ingå med någon framställning till drätselkammaren, utan 

beslöt i stället uppdraga åt herrar Oscarsson och Hellsten att inkomma med utredning i 

ärendet. 

§ 18. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. 

Det kontanta understödet uppgick till 283 kronor 34 öre. 

 

§ 19. 

På hemställan af distriktsrådet i andra distriktet beslöts, att gossen Johan Malmgren skulle 

utackorderas och uppdrogs åt tillsyningsmannen att verkställa detta beslut, eventuelt under 

hand utan annonsering. 

  



§ 20. 

På hemställan af distriktsrådet i andra distriktet beslöts att utse någon lämplig person bland de 

å fattiggården intagna kvinnliga understödstagarne att vårda Ottilia Gustafsson under hennes 

sjukdom. 

 

§ 21. 

På hemställan af distriktsrådet i andra distriktet afslogs Hanna Juhlins begäran om kläder åt 

hennes tioårige gosse. 

 

§ 22. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. 

Det kontanta understödet uppgick till 223 kronor 25 öre. 

 

§ 23. 

Afslog styrelsen Fredrika Håkanssons framställning om ett lån för att sätta en hennes dotter i 

tillfälle att genomgå något seminarium. 

Styrelsen ansåg nämligen, dels att flickan vore för svag och sjuklig för att ägna sig åt 

lärarinnekallet, dels att styrelsen saknade befogenhet att tillmötesgå en dylik framställning. 

 

§ 24. 

På framställan af distriktsrådet i tredje distriktet beslöt styrelsen låta reparera spislarna i Maria 

Larssons och Joh.Lindqvists lägenheter. 

 

§ 25. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. 

Det kontanta bidraget uppgick till 208 kronor 50 öre. 

 

§ 26. 

Beträffande Maria Husberg beslöts på hemställan af distriktsrådet i fjärde distriktet, att 

understöd till henne skulle utgå endast i det fall, att uppgörelse ej träffats mellan makarna. 

Hade förlikning ingåtts, såsom upplyst blifvit, skulle understödet indragas. 

 

§ 27. 

På distriktsrådets i fjärde distriktet hemställan beslöt styrelsen bevilja Matts Söderlund under 

hans sjukdom ett extra understöd af kr. 9:20 per månad att utgå med 5 kronor kontant och 

resten i mjölkanvisning. 

 

§ 28. 

Listan öfver extra bidrag under oktober föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 29. 

Beslöt styrelsen afslå en af F.O.Granberg i Gellivare ingifven räkning å 65 kronor, utgörande 

hustru Klings hyresskuld till honom för en tid af 6½ månader. 

 

§ 30. 

Sedan styrelsen nödgats på grund af läkarebetyg bevilja Alma Augusta Åström understöd, 

beslöts nu att hos Neder Luleå kommun utsöka ersättning härför. 

  



§ 31. 

Frågan om beviljande af understöd åt Anna Henrika Johansson bordlades i afvaktan på 

utredning om hennes hemortsrätt. 

 

§ 32. 

På framställning af föreståndarinnan beslöt styrelsen inköpa diverse tyger och klädespersedlar 

för fattiggårdens behof. 

 

§ 33. 

Åt sekreteraren uppdrogs att besvara en från drätselkammaren gjord förfrågan, huruvida plats 

nu eller framdeles kunde beredas den vid elektricitetsverket med anledning af omläggningen 

öfvertaliga personalen. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 34. 

Beviljade styrelsen ett par skor åt Isak Lammis son Folke. 

 

§ 35. 

Biföll styrelsen Erik Jonssons begäran att på grund af sjukdom blifva intagen å fattiggården. 

 

§ 36. 

Diakonissans rapport öfver utgifter under oktober föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 37. 

Med anledning af en skrifvelwse från Trehörningsjö fattigvårdsstyrelsen beslöt styrelsen 

utackordera Knut Hörnqvist till torparen P.M.Strömgren för 80 kronor per år och Bertil 

Hörnqvist till torparen A.E.Höglund likaledes för 80 kronor per år. 

Vidare beslöt styrelsen hemställa, att utackorderingen skulle ske genom Trehörningsjö 

fattigvårdsstyrelse, då det vid direkt hänvändelse vore att befara, att fosterhemmen skulle 

komma att sakna nödig inspektion. 

 

§ 38. 

Beslöt styrelsen hos Doktor Kjellman göra en skriftlig förfrågan, huruvida han ansåg, att 

Hedda Hedgren kunde vistas i cell utan vårdare. 

 

§ 39. 

Uppdrogs åt herrar Rignell och Dahl att verkställa utredning och inkomma med förslag till de 

åtgärder, som borde vidtagas mot Neder Luleå kommun med anledning af kommunens vägran 

att godtgöra styrelsen för en del förskotterade understöd. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

C.Lindgren 

Gustav Rignell 

Alf.Gullberg 

M.Sundström” 



Protokoll november 1912 
 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 nov. 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och elektricitetsv. 

Föreståndare. 

 

§ 1. 

Herr A.Burman hade under hand erbjudit drätselkammaren 492 8/20 tons ’Dimington Best 

Hards’ ångkol för ett pris af 22 skillings 6 pences pr ton med omedelbar leverans eif Luleå 

äfvensom att för kammarens räkning mottaga kolpartiet från fartyget och transportera 

detsamma till elektricitetsverkets förråd i kvarteret Strutsen för ett pris af 1 kr 98 öre pr ton, 

hvaruti inginge ersättning för nödiga af- och upplastningar och öfriga eventuella kostnader. 

Sedan för jämförelse anbud infordrats äfven från Luleå Kol- & materialaffär, hvilken erbjöd 

sig leverera 495 ton Cowdenbeath/Lockgeny ångkol till ett pris af kr 2.20 pr hl fritt 

elektricitetsverket med succesive leverans under tiden januari-augusti 1913, beslutade 

Nämnden att antaga hr Burmans anbud, under villkor att kolpartiet är framtransporteradt till 

upplagsplatsen i kvarteret Strutsen senast den 1 februari 1913. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt d 13/11 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 

november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Nilsson äfvensom 

Stadsingenjören, stadsbyggmästaren, brandchefen och föreståndaren för elektricitetsverket. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 23 nästlidne oktober. 

 

§ 2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 nästlidne oktober beträffande §§ 5, 11, 12 och 

21; och beslutade nämnden 

Angående beslutad framdragning af vatten- och afloppsledningar till Östermalm: att uppdraga 

till Stadsingenjören att till den 1 nästkommande april infordra anbud å för anläggningen 

erforderliga vatten- och afloppsrör;  

angående beviljadt tillstånd för K.Lundström att å vretan Nr 415-416 återuppföra en 

bostadsbyggnad: att uppdraga till Stadsingenjören att å stadens karta öfver Mjölkudden inrita 

byggnaden, samt 

angående beslutad förlikning i donationsjordstvist med Beda Ericsson rörande del af vretan 

171-172: att gifva e.o. hofrättsnotarien A.Bexell del af beslutet för aftals upprättande. 

 

§ 3. 

Sedan Stadsfullmäktige i samband med beslutet om framdragning af vatten- och 

afloppsledningar till Östermalm erinrat drätselkammaren att inkomma med de genom 

Stadsfullmäktiges beslut den 23 mars 1911, § 5, infordrade förslag till nya profiler öfver 

stadsdelarne norr om Lulsundsgatan och öster om järnvägen äfvensom anmodat Kammaren 

afgifva förslag till de ändringar i den för staden gällande byggnadsordning, som kunna anses 

erforderliga för möjliggörande af ifrågavarande områdes bebyggande med hus af mindre 

dimensioner m.m. än som nu är möjligt, beslutade nu Nämnden att anmoda Stadsingenjören 

att till Nämndens ordinarie sammanträde under nästinstundande december månad inkomma 

med infordradt förslag till gatuprofiler för icke profilerade delar af Östermalm samt att 

uppdraga till Stadskamreraren, Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren att gemensamt 

inkomma med förslag till begärda förändringar i byggnadsordningen. 

 

§ 4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat E.Petterssons framställning att få af 

staden tillhöriga vretan Nr 195 å Hertsön köpa ett område af ca 3000 kvm för bebyggande 

med uppdrag för Kammaren att uppgöra förslag till försäljning endast af ett mindre område af 

ca 900 kvadratmeter areal. 

Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att remittera ärendet till Stadsingenjören med 

anmodan inkomma med förslag till försäljning  af sådant mindre område. 

 

§ 5. 

H.Fernlunds framställning om ändring i § 10 af reglementet för elektricitetsverket rörande rätt 

till försäljning af elektriska lampor remitterades till föreståndaren för elektricitetsverket för 

yttrande. 

  



§ 6. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade på anförda skäl hos drätselkammaren föreslagit att 

hittills utgående s.k. hyror för mätare af den elektriska strömförbrukningen skulle borttagas 

från den 1 januari 1913. 

Sedan den af Stadsfullmäktige för elektricitetsverkets omläggning tillsatta komiten, hvilken 

beredts tillfälle att taga del af förslaget, för sin del tillstyrkt bifall till detsamma, beslutade 

Nämnden att hos Stadsfullmäktige göra hemställan att ifrågavarande mätarehyror måtte få 

borttagas f.o.m. den 1 januari 1913. 

§ 7. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 11 juni 1912 anmodat drätselkammaren att vidtaga 

erforderliga åtgärder med anledning af till fullmäktige ingången anmälan från den för 

elektricitetsverkets omändring tillsatta komitén att genom verkets omläggning personalen 

kunde minskas med tre personer hade Nämnden hos stadens öfriga förvaltande verk och 

styrelser gjort förfrågan om de möjligen nu eller framdeles kunde bereda plats för den vid 

verket med anledning af omläggningen öfvertaliga personalen samt i afvaktan å svar härå 

förklarat ärendet hvilande. 

Vid förnyad behandling af detta ärende beslutade nu Nämnden att uppsäga Andre 

ångmaskinisten C.F.Westbom samt eldarne K.J.Andersson och J.O.Blomqvist från 

innehafvande befattningar vid stadens elektricitetsverk f.o.m. den 1 juni 1913. 

 

§ 8. 

I samband med uppgörande af förslag till 1913 års inkomst- och utgiftsstat för brandväsendet 

hade Brandchefen uti särskild skrifvelse hemställt om utbyte af nu befintliga slangkopplingar 

mot s.k. rekordkopplingar enligt för nämnden företedd modell. 

Vid ärendets behandling beslutade Nämnden att öfversända framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan om bemyndigande för drätselkammaren att för en kostnad af 

1000 kronor låta under nästkommande år utbyta nuvarande skrufkopplingar mot s.k. 

rekordkopplingen; och skulle kostnaden upptagas i Nämndens förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för år 1913. 

§ 9. 

Hos Drätselkammaren hade Brandchefen uti särskild skrifvelse på anförda skäl gjort 

framställning att Kammaren ville ingå till Stadsfullmäktige med begäran om beviljande af ett 

anslag af 5900 kronor för inköp af en automobil för brandkårens behof, hvaraf 1200 kronor 

beräknades åtgå till frakt- och monteringskostnaden och 200 kronor till utbildning af en af 

brandkårens personal till chaufför eller ock alternativt att Stadsfullmäktige ville lämna ett 

anslag af 1500 kronor till inköp af två nya hästar för brandkårens behof. 

Vid ärendets föredragning beslutade Nämnden att öfverlämna framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att 

anskaffa och iordningsställa en automobil för brandkårens räkning för en kostnad af 5900 

kronor, hvaraf 200 kronor skulle användas till utbildning af en af brandkårens personal 

chaufför. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§ 10. 

Behandlades Stadsbyggmästarens, Föreståndarens för elektricitetsverket och Brandchefens 

förslag till inkomst- och utgiftsstater för resp. förvaltningsgrenar för år 1913. 

 



§ 11. 

Sedan af Stadsbyggmästaren upprättade ritningar och arbetsbeskrifning till beslutade 

förändringar å gamla gästgifvaregården föredragits och godkänts företogs pröfning af de å 

förändringsarbetena afgifna anbuden, hvilka voro afgifna af följande personer och firmor. 

N.P.Boman, Snickeriarbeten 7300 kr, målningsarbeten 1300 kr, 

B.A.Hellsten, Snickeriarbeten 5946 kr, 

J.A.Englund, Snickeriarbeten 6595 kr, 

J.Johansson, Snickeriarbeten 7450 kr, målningsarbeten 1325 kr, 

M.C.Nordström & 

E.Bergbom, målningsarbeten 1294 kr, 

A.Elfgren, målningsarbeten 1100 kr, 

E.A.Lundgren, målningsarbeten 1759, 

J.A.Nilsson, målningsarbeten 995:50, 

Hvarjämte ett icke undertecknad anbud inkommit; och beslutade Nämnden att antaga 

B.A.Hellstens anbud å snickeriarbeten och 

J.A.Nilssons anbud å målningsarbeten 

såsom varande de lägsta af de afgifna. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till ordföranden att med kontrasignation af 

Stadsbyggmästaren underteckna entreprenadkontrakten. 

Slutligen skulle antecknas, att herr Nilsson såsom anbudsgifvare icke deltagit i behandlingen 

af detta ärende. 

§ 12. 

En anmälan från Stadskamreraren angående brandskada i gamla gästgifvaregården lades till 

handlingarne sedan antecknats att det af Städernas Allmänna Brandstodsbolag godkända 

ersättningsbeloppet utgjorde 4720 kronor. 

 

§ 13. 

Källarmästaren C.J.Dahné hade uti ingifven skrifvelse anhållit om diverse reparationer i 

Kafélokalerna och afklädningsrummet i enlighet med ett bifogadt, af målarefirman O.Olsson 

uppgjordt kostnadsförslag å Kronor 297:60. 

Sedan Stadsbyggmästaren förklarat kostnadsberäkningen tillförlitlig, beslutade Nämnden att 

uppdraga till Stadsbyggmästaren att gå i författning om reparationsarbetenas utförande, 

hvarvid kostnaden borde hållas inom förutnämnda belopp. 

 

§ 14. 

Biföll Nämnden en af källarmästare C.J.Dahné gjord anhållan att få uppsätta elektrisk 

belysningsanordning vid hufvudingången till stadshotellet mot villkor att armaturen blir enligt 

af Stadsbyggmästaren godkänd modell och att den får kvarsitta äfven om hr Dahné af någon 

anledning skulle upphöra att innehafva hotellet. 

 

§ 15. 

Som Källarmästare C.J.Dahné enligt upprättadt kontrakt f.o.m. år 1913 skall erlägga 

vattenafgifter i likhet med öfriga förbrukare beslutade Nämnden att uppdraga till 

Stadsingenjören att anskaffa och insätta erforderliga vattenmätare och i öfrigt utföra 

förändring af ledningarne i enlighet med förut i samband med hotellets uthyrning inlämnadt 

förslag, slutande å en beräknad kostnad af 500 kronor. 

 

 Som ofvan   Justeradt den 13 nov. 1912. 

  Å tjänstens vägnar  H.K.Brändström.” 

  K.H.Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 6 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Flemström, Ullman, Wahlgren, stadsbyggmästaren 

och stadsingenjören. 

 

§ 49. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 4 september. 

 

§ 50. 

Hos byggnadsnämnden hade drätselkammaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifna ritningar och tomtkarta tillbygga och förändra byggnaderna å tomten n:r 4 i kvarteret 

Örnen. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden ställde 

sig till noggrann efterrättelse stadgadena i gällande byggnadsordning. 

 

§ 51. 

Uti ingifven skrifvelse hade änkefru Kristina Ruthström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning insätta kaminer i gårdsbyggnaden å fastigheten n:r 343 i kvarteret 

Hjerpen. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen. 

 

§ 52. 

Hos byggnadsnämnden hade byggnadsföreningen Gamen 8 u.p.a. anhållit om tillstånd att i det 

yttre af gafvelrummen å östra ändan af vinden till fastigheten n:r 8 i kvarteret Gamen få 

insätta en kamin. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen. 

 

§ 53. 

Tekniska nämndens protokoll för den 2 juli 1912 rörande omändring af trappuppgången i 

brandchefens bostad föredrogs och lades till handlingarna. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeradt d. 8 Jan 1913. 

På Nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 11 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Sundberg, Lindqvist och Hansson, fröknarna 

Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1913: 

 

Utgifter. 

 

I.Fastigheters omkostnader     200:- 

II. Aflöningar 

Tillsyningsmannen (jämte fri bostad om 2 rum kök, ved och lyse) 1400:- 

Vaktmästaren (jämte fri möblerad bostad om 1 rum, ved, lyse, 

tvätt och kost)    900:- 

Hushållerskan (jämte fri bostad om 1 rum, ved, lyse, tvätt 

och kost)     580:- 

Tjänsteflickan (jämte fri bostad, ved, lyse, tvätt och kost) 240:- 3120:- 

 

III. Nyanskaffning och underhåll af inventarier och förbrukningsartiklar. 

IV. Kommunalhemmet 

Utspisning af hjonen    8500:- 

Utspisning af personalen    1100:- 

Lyse     650:- 

Vattenafgifter    250:- 

Ved     1500:- 12000:- 

 

V. Understöd. 

Kläder och skodon    3000:- 

Matvaror, genom anvisningar   7000:- 

Mjölk, genom anvisningar    2000:- 

Hyresbidrag     10500:- 

Kontanta bidrag    3500:- 

Ved     3500:- 

Begrafningskostnader    300:- 29800:- 

 

VI. Diakonissan 

Hyra och kostpengar (jämte ved)   700:- 

Afgift till diakonissanstalten   400:- 

Anslag till utdelning bland fattiga, ord. anslag  500:- 

Extra anslag att eventuelt utgå i mån af behof  500:- 2100:- 

 

VII. Utackorderade barn     6600:- 

 

VIII. Sjukvårds- och hospitalsutgifter m.m. 

Hospitalsafgifter för 11 hjon á 200:-   2200:- 

Legosängsafgifter vid lasarett och läkarearfvoden  1500:- 

Sanatorievård    300:- 

Afgift till sinnesslöanstalt    200:- 

Afgift till Margaretahemmet   300:- 



Medicin     2000:- 6500:- 

 

IX. Barnavårdsnämnden     1000:- 

 

X. Omkostnader: Brandförsäkrings-, telefon- och post- 

afgifter     400:- 

Öfriga expeditionskostnader   500:- 900:- 

 

XI. Ersättning åt andra kommuner    2300:- 

 

XII. Diverse utgifter: 

Till skolstyrelsen för skor    300:- 

Andel i kostnader för renhållning m.m.   700:- 

Oförutsedda utgifter    780:- 1780:- 

   Summa kronor  67800:- 

 

Inkomster. 

Behållning från år 1912    1500:- 

Räntor     420:- 

Ersättning från statsverket    3000:- 

Ersättning af andra kommuner   2500:- 

Ersättning af enskilda personer   1300:- 

Arbetsinkomst    380:- 

Hamndirektionens bidrag till änkan Hallers underhåll  300:- 

Rabatter å matanvisningar    700:- 10100:- 

Brist att uttaxera     57700:- 

   Summa kronor  67800:- 

 

§ 2. 

Lovisa Vilhelmina Jonssons framställning att få inlämna sonen Johan Allan Valdemar å 

fattiggården, emot att han efter förmåga bidroge till hans underhåll, bordlades i afvakten på 

närmare utredning, som skulle verkställas af tillsyningsmannen. 

 

§ 3. 

Beslöts intaga Erik Oskar Westman å fattiggården, enär han, som enligt läkareintyg vore 

oförmögen till arbete, saknade egna medel samt vård och underhåll af annan. 

Kostnaden för Westmans vård skulle utsökas hos Jukkasjärvi kommun, där Westman ägde 

hemortsrätt. 

 

§ 4. 

På därom gjord framställning beviljades änkan Karin Hallman inträde å fattiggården och 

skulle Säbrå kommun, där Hallman ägde hemortsrätt, härom underrättas. 

 

§ 5. 

På hemställan af diakonissan beslöts intaga Ottilia Gustafsson å fattiggården, enär det visat 

sig mycket svårt att vårda henne i hemmet. 

 

§ 6. 

Anmälde tillsyningsmannen, att han i samråd med ordföranden lämnat änkan Anna Henrika 

Johansson ett hyresbidrag å 8 kronor, sedan hon med läkareintyg styrkt sin arbetsoförmåga. 



Med godkännande häraf beslöt styrelsen utkräfva beloppet hos Gällivare kommun, där 

Johansson sannolikt ägde hemortsrätt. 

 

§ 7. 

Anmälde tillsyningsmannen att finska undersåten Fanny Mäkikangas Dunder måst den 4 

november intagas å fattiggården och beslöt styrelsen med godkännande häraf utsöka 

kostnaden för hennes vård och underhåll af staten. 

 

§ 8. 

Anmälde tillsyningsmannen att Ingeborg Edman måst den 6 november intagas å fattiggården 

och beslöt styrelsen med godkännande häraf utsöka kostnaden för hennes underhåll hos Gäfle 

stad, där hon sannolikt ägde hemortsrätt. 

 

§ 9. 

Bifölls fröken Mattsons framställning att få inköpa en packe buldansväf till bolstervar. 

 

§ 10. 

Med upphäfvande af förut fattadt beslut beslöt styrelsen att icke till stadsfullmäktige afgifva 

någon förklaring öfver de anmärkningar, som vid inspektion den 12 juni 1912 framställts af 

inspektören öfver sinnessjukvården rörande fallet Purra-Borin. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 



”Protokoll fördt vid folkskolestyrelsens sammanträde å stadsfullmäktiges lokal tisdagen den 

12 nov. 1912. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr O, Åhrström, G.Norrby, C.Gustavsson, A.Gullberg 

och V.Falk, fröknarna Hildur Mörtsell o Märta Bucht, hr G.Landström samt undertecknad, 

sekreterare. 

 

§ 1. 

Till justeringsmän utsågos hrr Gustavsson och Åhrström. 

 

§ 2. 

Folkskollärarinnan Georgina Dahl hade med stöd av lagenligt läkarebetyg begärt förlängd 

tjänstledighet från den 1 nov till höstterminens slut. Folkskolestyrelsen biföllo denna 

hemställan. 

 

§ 3. 

Småskollärarinnan Nora Magnusson hade med stöd av lagenligt läkarebetyg begärt förlängd 

tjänstledighet för tiden 16 nov – höstterminens slut. Folkskolestyrelsen biföll denna 

hemställan. 

 

§ 4. 

Småskollärarinnan Ellen Lindberg hade med stöd av lagenligt läkarebetyg begärt 

tjänstledighet från den 1 nov. till höstterminens slut. Folkskolestyrelsen biföll denna 

hemställan. 

 

§ 5. 

Till vikarier valdes för fröken Dahl folkskollärarinnan Signe Bonnedahl, för fr. Magnusson 

småskollärarinnan Fanny Eklund och för fr. Lindberg småskollärarinnan Berta Karlsson. 

 

§ 6. 

E.o. folkskollärarinnan Berta Furtenback hade hos folkskolestyrelsen anhållit om 

tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen till alla delar förnya det betyg, som 

utfärdades den 9 juli 1912. 

 

§ 7. 

Kommitterades förslag till utlåtande med anledning av stadsfullmäktiges remiss den 16 nov. 

1911 föredrogs. Folkskolestyrelsen beslöt bordlägga ärendet till ett följande sammanträde för 

att medlemmarna skulle bli i tillfälle att ta närmare del av förslaget. 

 

§ 8. 

Överlämnas förslag om inköp av en del verktyg för gosslöjden bifölls. 

 

§ 9. 

Ett protokollsutdrag från stadsfullmäktige med förmälan, att folkskolestyrelsens förslag om 

inrättande av två ordinarie läraretjänsten fr. 1 jan. 1913 blivit avslaget, lades till handlingarna. 

 

§ 10. 

Ett protokollsutdrag från sammanträden i drätselkammrens Tekniska nämnd den 3 sept. 1912 

föredrogs. Med anledning av den däri gjorda förfrågan, om folkskolestyrelsen ”möjligen nu 

eller framdeles kunde bereda plats för den vid elektricitetsverket med anledning av 



omläggningen övertaliga personalen”, beslöt skolstyrelsen göra det uttalandet, att den för 

närvarande ej vore i tillfälle att bereda plats för någon av dessa personer. 

 

§ 11. 

Med anledning av meddelande från stadens drätselkontor, att folkskolekassan hädanefter 

komme att debiteras så på stadens skolor kommande andel i utgifterna för vattenskatt och 

renhållning m.m., beslöt folkskolestyrelsen hos stadsfullmäktige anmäla, att posten 

vattenavgifter, punkten C i folkskolestyrelsens förslag till stat, bör ökas med 200 kr., joch att 

under punkt 23 tillkommer en ny post ”yttre renhållning m.m., som bör upptagas till 800 kr”, 

och att hos Stadsfullmäktige anhålla, att uttaxeringen för bestridande av dessa nytillkomna 

utgifter höjes med ytterligare 1000 kr. 

Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat. 

 

§ 12. 

Folkskolestyrelsen beslöt hos Stadsfullmäktige anmäla, att frågan om ordnandet av 

skolväsendet i Karlsvik genom ingripande från Luleå järnverksaktiebolag efter statens 

uppgörande kommit i ett nytt läge, samt att åtgärder snarast möjligt måste vidtagas för 

beredande av nödiga skollokaler. Skoldistriktet har därvid enligt förmälan av förvaltare 

C.Gillman i Karlsvik två alternativ att välja på: antingen att bygga nytt skolhus ungefär mitt 

emellan Karlsvik och Karlshäll eller också att genom omfattande reparationer sätta dit 

nuvarande skolhuset i tidsenligt skick, det senare naturligtvis under förutsättning, att huset 

och tomten med full äganderätt överlåtas på staden. Folkskolestyrelsen ser sig av sådan 

anledning böra anmäla, att, även om det senare billigare alternativet väljes, minst 10 000 kr 

enligt av stadsarkitekten Wikberg upprättat kostnadsförslag under nästkommande år bliva 

behövliga för underrättande av nödvändiga omändringar, samt att utredning i ärendet pågår! 

 

§ 13. 

Folkskolestyrelsen beslöt tillsätta en kommitté, bestående av tre personer, för utredande av 

frågan om lokaler för Karlsviks skola. Till ledamöter i denna kommitté valdes pastor 

J.Hansson, lokomotivförare V.Falk och överlärare P.Edv. Lindmark. 

 

§ 14. 

Ordföranden omnämnde, att ett förslag om förändring av lokalinspektörernas i vissa städer 

tjänsteställning så till vida, att den myndighet, som statens inspektörer innehava även i dessa 

skoldistrikt, skulle åtminstone delvis överflyttas på lokalinspektörerna, varit utställt till rikets 

domkapitel för yttrandes avgivande, och att förslag till lagändring i den riktningen troligen är 

under utarbetande med anledning härmed föreslog ordföranden, att för överläraren vid Luleå 

folkskolor titeln överlärare skulle utbytas mot titeln folkskoleinspektör. Folkskolestyrelsen 

bordlade ärendet till ett följande sammanträde. 

 

§ 15. 

Till ledamot av barnavårdsnämnden invaldes hr V.Falk, och i undervisningsnämnden invaldes 

fröken Hildur Mörtsell. 

 

 Dag som ovan 

  John Hansson 

   /P.Edv.Lindmark. 

Justerat: 

Osk.Åhrström 

C.Gustafsson” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå barnavårdsnämnd den 12 nov. 1912. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr Åhrström, Gullberg, Gustavsson och Falk samt 

underteckn. sekreterare. 

 

§ 1. 

Ordf. omnämnde, att han, i enlighet med av nämnden givet uppdrag, skrivit till en del städer 

för att få veta, dels om barnavårdsnämnden eller fattigvårdsstyrelsen betalat utrustningen för 

barn, som utackorderats på nämndens bekostnad, dels om statsbidrag sökts och erhållit för 

dylik utrustning. Av dessa framgick, att i en församling hade enskild person bekostat 

utrustningen, i två hade fattigvårdsstyrelsen betalat densamma, medan i tre denna betalning 

erlagts av barnavårdsnämnden. I en av dessa senare brukade nämnden köpa av 

fattigvårdsstyrelsen. Statsbidrag hade sökts av tre städer. 

Med stöd av denna utredning beslöt nämnden att betala kostnaderna för utrustningen i de fall, 

då dessa kostnader skulle komma att inverka på statsbidraget. Detta beslut skulle dock endast 

gälla de räkningar för innevarande år, vilka givit anledning till utredningen. 

 

 Dag som ovan 

  John Hansson 

   /P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 13 november 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och Nilsson äfvensom 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 5 nästlidne november. 

 

§ 2. 

Målaremästaren Oskar Olsson hade uti ingifven skrifvelse anhållit om ny pröfning af de för 

reparation i f.d. gästgifvaregården inkomna anbuden, enär ett af honom afskrifvet anbud icke 

kommit under ompröfning vid Nämndens sammanträde den 5 nästlidne november. 

Sedan Stadsbyggmästaren meddelat att vid genom hans försorg med anledning af Olssons 

framställning verkställd undersökning ett försegladt konvulut med påskrift ’anbud å 

målningsarbeten i f.d. gästgifvaregården’ upphittats i soprummet i stadshuset, förklarade herr 

Nilsson, som i öfrigt icke deltog i behandlingen af detta ärende, att hinder från hans sida icke 

mötte att det anträffade anbudet bröts och att ny pröfning af anbuden å målningsarbetena 

företogs. 

Efter det anbudet härefter blifvit brutet och befunnits vara afgifvet af herr Olsson, som erbjöd 

sig utföra arbetet till ett pris af 974 kronor 80 öre, beslutade nu Nämnden med upphäfvande af 

sitt vid sammanträde den 5 november 1912 fattade beslut att afslå samtliga de å 

målningsarbetets utförande inkomna anbuden. 

På hemställan af Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden vidare att ett tillägg till den förut 

godkända arbetsbeskrifningen skulle göras, att brädbeklädnaden å stora boningshuset skulle 

skrapas och strykas en gång med kemiskt renad blyhvittsfräg samt att taket i bottenvåningens 

veranda skulle strykas en gång, hvarjämte uppdrogs till Stadsbyggmästaren att med 

iakttagande häraf infordra nya anbud å målningsarbetet i f.d. gästgifvaregården. 

 

§ 3. 

Med anledning af, att Luleå Utskänkningsbolag under hand ånyo till drätselkammaren 

hembjudit bolaget tillhöriga Korkmattor i f.d. gästgifvaregården, beslutade Nämnden att 

uppdraga till herrar Danielsson och Nilsson att verkställa värdering af de samma, innan 

ärendet togs i vidare ompröfning. 

 

§ 4. 

Föredrogs Stadskamrerarens rapport öfver verkställd besiktning af Moritzängen. 

 

§ 5. 

Från elektricitetsverkets föreståndare inkomna förslag ang nya tariffer för elektrisk ström och 

fria installationer för abonnenter å elektriskt ljus remitterades till den af Stadsfullmäktige 

tillsatta komitén för elektricitetsverkets omändring. 

 

§ 6. 

Den för elektricitetsverkets omändring tillsatta komitén hade till Stadsfullmäktige öfversändt 

2ne inkomna anbud å det nuvarande maskineriet i verket, nämligen 

1o) från J.Öberg å 

dels de båda mindre ångmaskinerna med tillhörande ångpanna och dynamomaskiner jämte 

instrument för 5025 kronor 

dels endast ångmaskinerna och pannan för 3015 kronor 



2o) från Luleå Träsliperi Aktiebolag å den ena af de mindre ångmaskinerna för 3500 kronor, 

med hemställan tillika, att Stadsfullmäktige ville antaga det af Luleå Träsliperi Aktiebolag 

afgifna anbudet på de villkor, som angifvas i deras skrifvelse af den 27 nästlidne oktober. 

Sedan Stadsfullmäktiges ordförande öfverlämnat ärendet till drätselkammaren för afgörande, 

beslutade nu Nämnden att antaga det af Luleå Träsliperi Aktiebolag afgifna anbudet att för ett 

pris af 3500 kronor köpa en af Luleå stads elektricitetsverks maskiner om 60 effektiva 

hästkrafter inklusive all till densamma hörande armatur, nödvändig för maskinens kompletta 

montering. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 7. 

Behandlades Stadsingenjörens förslag till stat för år 1913 för vattenverk och gatuförvaltning. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt 20/11 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 14 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein och Nordberg äfvensom Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 8 nästlidne oktober. 

 

§ 2. 

Sedan entreprenörerna Gunnerson & von Elzelingen utverkat stämning å Luleå stad med 

yrkande om åläggande för staden att utgifva 1750 kronor, utgörande hälften af det belopp, 

som genom en den 14 juli 1911 afkunnad skiljedom i tvist förklarats skola utgå i ersättning åt 

skiljemännen för kompromissförfarandet, hade Stadsfullmäktige uppdragit åt 

Hamndirektionen att utse ombud att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång med 

bemyndigande tillika för direktionen, att där så befunnesd för staden fördelaktigast, i godo 

uppgöra denna sak. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att hos Nils Settervalls 

advokatbyrå göra förfrågan, huruvida process eller uppgörelse i godo tillrådes. 

 

§ 3. 

Lades till handlingarne Stadsfullmäktiges prot. den 10 nästlidne oktober ang löneförhöjning 

till hamnmästaren K.Hj.Falkland. 

 

§ 4. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 okt. 1912 angående anordnande af en 

tvättbrygga i Bergviken; och beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att 

gå i författning om bryggans anordnande. 

 

§ 5. 

Godkändes och underskrefs af Hamnmästaren upprättadt förslag till arrendekontrakt mellan 

Hamndirektionen och H. & T.Backteman ang område vid Pontuskajen för anläggning af 

mekanisk verkstad. 

 

§ 6. 

Till Hamnmästaren remitterades 

1o) från Drätselkammaren inkommet protokollsutdrag ang beredande af anställning för från 

elektricitetsverket uppsagd personal; och 

2o) från ex.hamnpolis A.Nordström inkommen framställning om anställning vintertid i 

hamnens tjänst. 

 

§ 7. 

Utanordnades 15 kronor till C.Friberg såsom ersättning för verkställd dykeriundersökning af 

skeppet ’Doris’. 

 

§ 8. 

Beslutade Hamndirektionen att utan afseende lämna en från Nils A.Svensson i egenskap af 

representant för Fred.Drughorn Ltd London inkommen framställning om restitution med 2275 

kronor 77 öre å för firmans fartyg under år 1912 till hamnen erlagda afgifter. 

 

§ 9. 

Föredrogs ett från Ernst Nilsson under hand afgifvet anbud å leverans af furupålar. 



 

§ 10. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne oktober månad. 

 

§ 11. 

Genomgicks och godkändes upprättadt förslag till inkomst och utgiftsstat för 

Hamndirektionen för år 1913, balanserande på 249 800 kronor. 

 

§ 12. 

I samband med upprättande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1913 beslutade 

Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan om inrättande en befattning å 

ordinarie stat å hamnkontoret, benämnd hamnbokhållare, med samma aflöningsförmåner och 

villkor, som äro stadgade beträffande andre stadsbokhållaren, hvarjämte den nye 

befattningshafvaren skulle skyldigkännas att vid förefallande behof och i den utsträckning, 

som göromålen å hamnkontoret det medgåfve, utföra det arbete för drätselkontorets räkning, 

som kan blifva honom anförtrodt. 

§ 13. 

Förklarades följande inkomna ärenden hvilande: 

1o) Komiterades förslag rörande ordnande af södra hamnens kaj- och trafikförhållanden 

2o) Stadsingenjörens förslag till båthamn vid södra hamnen. 

 

§ 14. 

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att till afflyttning uppsäga de på 

norra hamnplanen belägna enskilda tillhöriga tvenne kioskerna; och uppdrogs verkställigheten 

häraf till Hamnmästaren. 

§ 15. 

Sedan Hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen ville inlösa den vid södra båthamnen 

belägna sjöboden, beslutade direktionen att uppdraga till Stadsingenjören att utreda storleken 

af den mark, som tillhör sjöboden samt hvem som vore ägare till densamma. 

Hamndirektionen beslutade vidare lämna Hamnmästaren i uppdrag att med ägaren 

underhandla om inköp af boden med tillhörande mark. 

 

§ 16. 

Beslutade Hamndirektionen att ytterligare 100 kronor skulle ställas till den förordnade af 

södra hamnens kaj- och trafikförhållanden tillsatta komitén. 

 

§ 17. 

På framställning från särskilda af drätselkammaren tillsatta komiterade att Hamndirektionen 

ville deltaga i utredning rörande lämpligheten af inrättande af ett centralt förråd för stadens 

olika förvaltningsgrenar, beslutade direktionen att för deltagande i komiterades förhandlingar 

utse Hamnmästaren K.Hj.Falkland. 

 

§ 18. 

Utanordnades diverse räkningar. 

  

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 29/11-12 

Gustav Burström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 18 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, 

Nordström, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, 

Åhrström, Hellsten, Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar 

Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Leijonflycht, Fernlund och Sandberg, 

hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström och Hartzell, af hvilka Herr 

Hartzell afflyttat från orten och Herr Hellström ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Wallin och Burman att jämte Herr Ordföranden fredagen den 22 innevarande 

november klockan 5,15 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistlidne oktober förda protokoll. 

 

§ 3. 

Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med anmälan att maskinisten Emil Sandberg vid 

företagen röstsammanräkning den 5 i denna månad utsetts till efterträdare åt afgångne 

stadsfullmäktigen redaktören Hjalmar Larsson. 

 

§ 4. 

Från den kommitté, som af Stadsfullmäktige vid sammanträde den 12 sistlidne september 

tillsatts för att afgifva yttrande och förslag rörande anslutning från stadens sida till en svenska 

städers pensionskassa, hade nu inkommit yttrande i ärendet, och hade kommittén därvid 

föreslagit, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: 

att Luleå stad skall ansluta sig till en svenska städers pensionskassa på grundvall af nu 

föreliggande förslag till reglemente med de jämkningar däri, som af konstituerande möte må 

kunna beslutas, samt enligt grunder, som i ’förslag till pensionsreglemente för Luleå stads 

tjänstemän’, (intaget såsom bilaga till detta protokoll) finnas angifna; 

samt rörande nuvarande befattningshafvare 

 

att till inträde i kassan nu anmäla: 

Föreståndaren för pantlånekontoret H.Nilsson 

Vaktmästaren vid fattiggården B.A.Larzon 

Poliskonstaplarne C.E.Olofsson och G.Vikström 

 

Äfvensom under viss förutsättning: 

Stadskamreraren K.H.Santesson 

Stadskassören J.O.Dahl 

Stadsläkaren S.Kjellman 

Belysningsingenjören E.R.Bergman 

Montören Hj.Engström 

Tillsyningsmannen vid hälsovården V.Oscarsson 

Rörnätsförmannen N.A.Göransson 

Exekutionsbetjänten G.Wetter 

2:dre Ångmaskinisten vid elektricitetsverket C.F.Westbom 

Öfverkonstapeln J.A.Höglund 

Poliskonstaplarne F.L.Johansson, B.G.Jonsson och G.A.Blomqvist, 



 

Nämligen såvida de före innevarande års utgång förbinda sig att utom normal pensionsafgift 

erlägga de tilläggsafgifter, som för hvar och en af dem i protokollet bifogad förteckning finnas 

angifna, utgörande dels retroaktiv afgift för de år efter normal anställningsålder, som han ej 

erlagt pensionsafgift, dels den förhöjning, som vid högre inträdesålder belöper sig på den 

sannolika större lifslängden; 

att barnmorskor och sjuksköterskor icke skola erlägga pensionsafgifter till staden och att 

under innevarande år af dem erlagda dylika afgifter skola återbetalas; 

att i öfrigt alla tjänstemän, för hvilka staden icke ingår i kassan, skola till staden betala de 

pensionsafgifter, som förut blifvit bestämda; samt 

att de på staden belöpande pensionsafgifter för hamnens tjänstemän skola bestridas af 

hamnmedel samt för pantlånekontorets föreståndare af dess medel. 

 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att med godkännande af de utaf kommitterade uppgjorda förslag till 

pensionsreglemente och pensionsstat för Luleå stads tjänstemän bifalla, hvad kommitterade 

föreslagit, med den ändring att maskinisten C.F.Westbom, som är uppsagd från sin plats till 

den 1 juni 1913, icke skall anmälas till inträde i pensionskassan. 

Därjämte beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att utse 

ombud med fullmakt att å stadens vägnar deltaga i kassans bildande och besluta i alla dess 

angelägenheter samt valde till ombud Stadsfullmäktiges ordförande lektor P.Segerstedt. 

 

§ 5. 

Vid föredragning och granskning af från Folkskolestyrelsen inkommet förslag till utgifts- och 

inkomststat för skolväsendet för år 1913 hade Beredningsnämnden till en början hemställt, att 

Stadsfullmäktige beträffande en del af Folkskolestyrelsen i samband med förslaget till stat 

gjorda särskild framställningar ville fatta följande beslut: 

att bemyndiga Folkskolestyrelsen att förnya skolkassans lån i riksbankens afdelningskontor 

härstädes; 

att bifalla Styrelsens förslag om inledande af elektrisk belysning i västra folkskolan för en 

beräknad kostnad af 1,600 kronor, under förutsättning att erforderlig armatur af enklaste 

beskaffenhet anskaffas samt att direkt belysning anordnas; 

att bifalla Styrelsens förslag om indragande af vattenledning i flyglarne till östra folkskolan 

för en kostnad af 575 kronor; 

att bevilja begärda anslag 300 kronor till planteringar vid östra folkskolan; 

att bifalla Styrelsens förslag om inrättande vid stadens folkskolor af en sjätte klass från och 

med höstterminen 1913 samt att för ändamålet anvisa medel till aflönande af en ny extra 

ordinarie lärarinnan från nämnda tid; 

beträffande Styrelsens förslag om inrättande från och med den 1 juli 1913 af 2:ne nya 

ordinarie läraretjänster, en manlig och en kvinnlig: att då f.n. finnas fyra extra ordinarie 

lärarebefattningar och behofvet af två nya ordinarie befattningar måste anses konstateradt, 

men då f.n. finnas tio ordinarie folkskollärare utom öfverläraren mot sju ordinarie 

folkskolelärarinnor, inrätta två nya ordinarie folkskolelärarinnebefattningar från och med den 

1 juli 1913; 

att endast så till vida bifalla Styrelsens förslag om lönetillägg åt lärarinnorna i slöjd och huslig 

ekonomi, att slöjdlärarinnan Elin Westberg, som den 1 januari 1913 har fulla fem tjänsteår, 

för att år 1913 beviljas ett personligt lönetillägg af 150 kronor, hvaremot begärdt lönetillägg åt 

lärarinnan i huslig ekonomi, som ej förr än 1914 har fem fulla tjänsteår, afslås; 

att bevilja till 400 kronor förhöjdt arfvode åt vaktmästen vid Mjölkuddens folkskola; 



att bifalla Styrelsens förslag om förhöjning af ersättningarne till vikarier för sjuka 

folkskolelärare, folkskolelärarinnor och småskolelärarinnor till respektive 135, 125 och 75 

kronor i månaden jämte reseersättning. 

Beträffande själfva staten hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville 

fastställa densamma med iakttagande att de obetydliga förändringar i anslagsbelopp, som 

kunde blifva en följd af Beredningsnämndens här ofvan angifna, från Folkskolestyrelsens 

afvikande förslag, utjämnades genom motsvarande ökning eller minskning af posten ’diverse 

oförutsedda utgifter’, samt öfverlämna staten i befintligt skick till Magistraten för iakttagande 

vid uppgörandet af generalförslaget. 

Slutligen hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta att för år 

1913 utdebitera några personliga afgifter till skolväsendet. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige till en början, att enär drätselkontoret 

meddelat, att folkskolekassan hädanefter komme att debiteras för på stadens skolor belöpande 

andel i utgifterna för vattenskatt och renhållning, posten ’vattenafgifter’ i puntk 6 af 

Folkskolestyrelsens förslag skulle höjas med 200 kronor samt att under punkt 23 en ny 

utgiftspost till ’yttre renhållning’ skulle införas med 800 kronor, hvarjämte till täckande af 

dessa utgifter posten ’brist att uttaxera’ skulle ökas med 1,000 kronor. 

I öfrigt biföllo Stadsfullmäktige till alla delar, hvad Beredningsnämnden föreslagit; 

beträffande förslaget om inrättande af 2:ne nya läraretjänster fattade Stadsfullmäktige sitt 

beslut först efter votering med 16 röster mot 12, hvilka senare afgåfvos för bifall till 

Folkskolestyrelsens förslag i denna del. 

§ 6. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af I.A.Flodström hos Stadsfullmäktige gjord framställning att få 

under en tid af tio år arrendera ett område om 73 ar af stadens vreta N:o 724 å Mjölkudden 

mot en arrendeafgift af 25 kronor per år hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till sökandens 

framställning. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att bifalla framställningen. 

§ 7. 

Hamndirektionen, som ämnade gå i författning om inrättande af en mindre smedja och 

snickareverkstad, hade hos Drätselkammaren gjort förfrågan, huruvida och till hvilket pris 

staden ville till hamnen försälja det s.k. södra spruthuset, hvarefter Drätselkammaren, sedan 

Stadsbyggmästaren åsatt byggnaden ett saluvärde af 1,500 kronor, beslutit att, då byggnaden 

för närvarande stode tom och icke vore för något stadens behof användbar, hos 

Stadsfullmäktige göra hemställan, att ifrågavarande byggnad finge försäljas till hamnen för en 

köpeskilling af 1,500 kronor. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag 

med det tillägg, att köpeskillingen borde läggas till den s.k. fastighetsfonden. 

 

§ 8. 

Stadsfullmäktige hade begärt Drätselkamamrens yttrande öfver en af J.E.Rosén gjord 

hembjudan till staden att för zonvärdet köpa för Lotsgatan och Hermelingatan behöfliga 

jordområden af Rosén tillhöriga fastigheten N:o 201, hvarvid staden efter värdering skulle 

öfvertaga å gatuområdet stående uthus med rätt för säljaren att nyttja desamma, till dess 

staden behöfde området för gatans framdragande. 

Sedan Stadsingenjören i ärendet afgifvit yttrande, hade Drätselkammaren hemställt, det 

Stadsfullmäktige ville föreslå Rosén, att ett byte göres på så sätt, att staden af Rosén erhåller 

de delar af fastigheten N:o 201, som falla inom Lotsgatan och Hermelinsgatan, i vidd 

innehållande 583,06 kv.-meter, och att Rosén af staden erhåller de delar af fastigheten N:o 

196, som falla inom tomt N:o 10 i kvarteret Gäddan, hvarvid staden för de 269,90 kv.-meter 



eller 3,062 kv.-fot, staden erhåller utöfver den yta staden afstår, betalar zonvärdet 25 öre per 

kv.-fot eller Kr. 765:50, samt att staden för de uthusbyggnader, som äro belägna på det 

område inom Hermelinsgatan, hvilket staden enligt förslaget skulle förvärfva, erlägger 300 

kronor med rätt för Rosén att nyttja dem, till dess staden framdrager Hermelinsgatan. 

Beredningsnämnden hade härefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla 

Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga medel skulle tagas ur 

fastighetsfonden. 

Vid ärendets behandling biföllo Stadsfullmäktige Beredningsnämndens förslag med det 

tillägg, att köpeskillingen för byggnaderna erlägges först när staden tager desamma i 

besittning. 

§ 9. 

Drätselkammaren hade – med förmälan att tvänne anbud inkommit till Kammaren å köp af 

antingen tomt N:o 7 i kvarteret Ripan eller någon af tomterna N:o 1, 6 och 5 i kvarteret Ankan 

– anhållit om bemyndigande att, sedan Kungl. Maj:ts fastställelse vunnits å den af 

Stadsfullmäktige godkända plan öfver södra hamnplanens ordnande, få till högstbjudande, 

dock för lägst 75 öre per kvadratfot, försälja ifrågavarande tomter i kvarteren Ripan och 

Ankan. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att anmoda Drätselkammaren att infodra anbud å ifrågavarande tomter, hvilka anbud 

sedermera borde underställas Stadsfullmäktiges pröfning. 

 

§ 10. 

Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande öfver en af Styrelsen för Tekniska skolans 

föreläsningsanstalt ingifven ansökan om ett anslag för år 1913 af 600 kronor för 

upprätthållande af anstaltens populärvetenskapliga föreläsningsverksamhet hemställt om det 

begärda anslagets beviljande, beslöto Stadsfullmäktige på tillstyrkan af Beredningsnämnden 

att bifalla ansökningen med föreskrift tillika, att beloppet skulle uttaxeras. 

 

§ 11. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkamamren för yttrande remitterat en af föreståndarinnan 

för Luleå elementarläroverk för flickor under åberopande af Kungl. Kungörelsen den 29 

oktober 1909 angående aflöning af lärarinnor vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m.m. 

ingifven framställning dels om bidrag för hvart och ett af åren 1913-1915 till vid läroverket 

anställdad lärarinnors ålderstillägg med hälften af det belopp staten för samma ändamål 

tillskjuter, dels ock om bidrag till föreståndarinnans och lärarinnornas pensionering enligt i 

Kungl. Kungörelsen den 29 december 1910 stadgade grunder, hade Drätselkammaren 

tillstyrkt bifall till framställningen mot villkor att föreståndarinnan, förutom hvad henne i 

sådant afseende på grund af förut beviljade anslag kunde åligga, vid skolan för elever från 

staden årligen uppehåller frm frielevsplatser, hvarvid en frielevsplats finge utbytas mot två 

platser, för hvilka afgiften ej öfverstege 50 kronor. 

Därjämte hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om utredning, huruvida icke 

såsom villkor för framtida anslags beviljande borde föreskrifvas skyldighet för 

föreståndarinnan att indraga de i samband med läroverket inrättade föreberedande afdelningar 

och öfriga med folkskolan parallella klasser. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla förevarande ansökning på det af Drätselkammaren föreslagna 

villkor samt bestämde, att erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering. 

Rörande Drätselkammarens förslag om utredning beslöto Stadsfullmäktige, på hemstälaln af 

Beredningsnämnden, att detsamma ej skulle till någon åtgärd föranleda. 



Detta sistnämnda beslut fattades efter votering med 20 röster mot 7, hvilka senare afgåfvos för 

bifall till Drätselkammarens förslag om utredning. 

 

§ 12. 

Vid föredragning af en till Drätselkammaren för yttrande remitterad ansökning från 

C.V.Andersson on nedsättning å priset för elektrisk ström till stadens biografer hade 

Drätselkammaren beslutit återsända densamma till Stadsfullmäktige med det uttalande, att 

sedan Stadsfullmäktige den 28 sistlidne mars tillsatt en särskild kommitté med uppdrag bland 

annat att inkomma med förslag till nya tariffer för den elektriska strömförbrukningen, 

Drätselkammaren ansåg det fördelaktigast att ifrågavarande ärende öfverlämnades till nämnda 

kommitté för beaktande vid uppgörande af de nya tarifferna. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville i enlighet med 

Drätselkammarens förslag öfverlämna ärendet till ofvan nämnda kommitté. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 14 röster mot 13, 

hvilka afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att afslå sökandens framställning. 

 

§ 13. 

I enlighet med af Hamnmästaren uppgjordt förslag hade Hamndirektionen hos 

Stadsfullmäktige begärt tillstånd att få å plats, som närlagd plankarta utvisade, anlägga en 75 

meter lång mudderlossningsbrygga med sänkta stenkistor, anordnade med lämpliga 

mellanrum, enligt af Hamnmästaren uppgjord ritning, hvarjämte Hamndirektionen föreslagit, 

att kostnaderna för bryggans anläggning, beräknade till Kr. 5,612:50, måtte få bestridas af 

inflytande mudderafgifter. 

På Beredningsnämndens tillstyrkan biföllo Stadsfullmäktige Hamndirektionens förslag. 

 

§ 14. 

Drätselkammaren hade i likhet med Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren tillstyrkt bifall 

till en af J.Edv.Johansson hos Stadsfullmäktige gjord begäran om tillstånd att å vretan N:o 

134-135 i Bergviken få i enlighet med skrifvelsen bilagd ritning och tomtkarta uppföra en 

magasinsbyggnad. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige ansökningen. 

 

§ 15. 

Aktiebolaget Luleå Kol- & Materialaffär hade uti ingifven skrifvelse erbjudit Luleå stad att 

inlösa bolaget tillhörig del af tomten N:o 5 i kvarteret Pelikan, utgörande 506,8 kv-.meter, till 

ett pris af 60 öre per kv.-fot. 

Drätselkammaren hade – med erinran att ifrågavarande tomt, som utom nämnda del delvis 

äges af staden och delvis af fröken M.Åkerström, är afsedd att tillsammans med tomt N:o 6 i 

samma kvarter utgöra tomt för blifvande tullhus samt att staden under en följd af år användt 

och använder området som förrådsplats för vattenledningens effekter – hos Stadsfullmäktige 

hemställt om bemyndigande att inkölpa bolagets ifrågavarande del af tomt N:o 5 i kvarteret 

Pelikan, utgörande 506,8 kv.-meter eller 5,749 kv.-fot, till af bolaget föreslaget pris 60 öre pr 

kv.-fot, eller för 3,449 kr 40 öre, i hvilken händelse bolaget förklarat sig villigt att afstå från 

anspråk på arrendeafgift för den tid staden användt området som förrådsplats. 

Vid behandling af ärendet biföllo Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

Drätselkammarens förslag samt föreskrefvo, att köpeskillingen skulle utgå ur 

fastighetsfonden. 

  



§ 16. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af C.J.Larsson gjord anhållan, att Luleå stad ville inlösa honom 

tillhöriga 7,75 ar af vretan n:r 665a å Mjölkudden, hvilken fastighet genom vattenledningens 

framdragande skulle blifvit så godt som värdelös, äfvensom tillerkänna honom skadestånd för 

skadadt stängsel och förstörd potatisskörd, hade Drätselkammaren, som inhämtat, att 

sökandens påstående, att tomten genom vattenledningens dragande öfver densamma blifvit så 

godt som värdelös, icke vore med verkliga förhållandet öfverensstämmande, men att det i allt 

fall vore för staden fördelaktigt, att fastigheten förvärfvades, föreslagit Stadsfullmäktige att 

med afslag i öfrigt å framställningen inköpa tomten i fråga för 193 kronor 75 öre, 

motsvarande ett pris af 25 öre pr kv.-meter och cirka 1,250 kronor per tunnland. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att med afslag å framställningen i öfrigt inköpa fastigheten för högst 155 kronor, motsvarande 

1,000 kronor per tunnland, hvarjämte bestämdes, att köpeskillingen skulle utgå af 

fastighetsfonden. 

§ 17. 

I en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade C.L.Thurfjell gjort framställning att få för 

evärdelig tid förvärfva eller på 50 år arrendera den del af vretan n:o 715 å Mjölkudden, som 

staden förvärfvat genom byte med Krooks Petroleum- & Oljeaktiebolag. 

Då ifrågavarande vretdel, förutom att den vore beväxt med växtlig skog, på grund af sitt 

fördelaktiga och vackra läge vore att anse som en af de värdefullaste tomter staden äger och 

jämförlig med byggnadstomt, hade Drätselkammaren förslagit, att till sökanden mot ett pris af 

65 öre pr kv.-meter eller för 3,016 kronor måtte försäljas ifrågavarande del af vretan n:o 715 

till den storlek och form, som å upprättad karta öfver vägar och tomtindelning å Mjölkudden 

gifvits densamma, hvarvid den komme att innehålla 4,640 kv.-meter. 

Därefter hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville till föreslaget pris 

försälja ifrågavarande område eller, därest sökanden ej ginge in på denna uppgörelse, på 25 

års tid utarrendera detsamma emot ett årligt arrende af 150 kronor. Därjämte hade föreslagits, 

att en eventuell köpeskilling skulle läggas till fastighetsfonden. 

Herr Falk hade anhållit att få till protokollet antecknadt, att han rösta endast för utarrendering 

af området. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att återremittera detsamma till 

Drätselkammaren för underhandling angående försäljning af ifrågavarande område. 

 

§ 18. 

Fastighetsaktiebolaget Lejonet hade i en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit att få 

göra ägoutbyte med staden i enlighet med följande af Stadsingenjören uppgjorda förslag: 

Fastighetsaktiebolaget Lejonet i Luleå afstår till Luleå stad 

Del af vretan Nr 43-47 inom Bocken 1, 168,97 kvm eller 1917 kv.-fot å zonvärde 35 öre eller 

värde Kr 670:95 

Luleå stad afstår till Fastighetsaktiebolaget Lejonet i Luleå eller des rättsinnehafvare 

Del af fastigheten Nr 96 inom Strutsen 1, 43,77 kvm eller 497 kv.-fot á zonv. 90 öre eller 

värde Kr 447:30 

Del af fastigheten Nr 182 b inom Gösten 2 (den del, för hvilken enligt bytesaftal, träffadt 

tillfölje af Stadsfullmäktiges beslut af 2 juni 1890 och 6 mars 1891, fru Carolina Svensson 

utgör årlig afgäld till staden af Kr 2:-) 36,5 kvm eller 414 kv.-fot á zonv. 40 öre eller värde Kr 

165:60 

Del af fastigheten Nr 310 inom Hjärpen Nr 3, 26 kvm eller 295 kv.-f á  zonv. 50 öre eller 

värde Kr. 147:50 

     Kronor 760:40 

Skillnad, Luleå stad till godo   Kronor 89:45 



 

Drätselkammaren, som ansett bytet vara till fördel för staden, hade hos Stadsfullmäktige 

tillstyrkt bifall till detsamma. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna bytesförslaget 

med föreskrift tillika, att det belopp, som enligt detsamma tillfölle staden, skulle läggas till 

fastighetsfonden. 

§ 19. 

Magistraten hade, med öfverlämnande i afskrift af Kungl. Kommerskollegii skrifvelse den 25 

oktober 1912 angående anordnande i samband med mantalsskrifningen för år 1913 af 

bostadsräkning inom Luleå stad, anhållit, att Stadsfullmäktige ville utse medlemmar i den 

kommitté, som hade att underkasta de till bostadsräkningen inkommande uppgifterna en 

förberedande granskning; och hade Magistraten till medlemmar i denna kommitté föreslagit 

förutom stadsbyggmästaren och stadsläkaren, som borde anses själfskrifna, bankkamreraren 

J.G.Roth, handlanden K.A.Lind, barberaren Alfr.Gullberg, bankvaktmästaren C.Lindgren och 

exekutionsbetjänten C.G.Wetter. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att för uppgifna ändamål 

tillsätta en kommitté af sju personer samt utsågo till medlemmar i denna kommitté 

Stadsbyggmästaren, Stadsläkaren, bankkamreraren J.G.Roth, handlanden K.A.Lind, 

barberaren A.Gullberg, exekutionsbetjänten C.G.Wetter och f.jaktuppsyningsmannen 

J.U.Nordström med den sistnämnda som sammankallande. 

 

§ 20. 

Som arrendetiden för ett 20-tal af stadens utarrenderade vretor och jordlotter, af hvilka de 

flesta hittills varit utarrenderade på 25 års tid, utlöpte den 1 nästkommande maj, hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit om tillstånd att, då en arrendetid af 5 år syntes 

för kort i betraktande af att ifrågavarande lägenheter vore jordbrukslägenheter, få utbjuda 

dessa till arrende på en arrendetid af högst 15 år. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 21. 

Med öfverlämnande af det utaf kommitterade för den lägre tekniska undervisningens 

ordnande afgifna utlåtande och förslag hade Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande 

öfver förslaget. 

Efter tagen del af hufvudgrunderna i förslaget hade Beredningsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige måtte för klara sig icke hafva något att emot detsamma erinra. 

Stadsfullmäktige biföllo detta Beredningsnämndens förslag. 

 

§ 22. 

Hos Drätselkammaren hade Brandchefen på anförda skäl gjort framställning, att Kammaren 

ville ingå till Stadsfullmäktige med begäran om beviljande af ett anslag af 5,900 kronor för 

inköp af en automobil för brandkårens behof, hvaraf 1,200 kronor beräknades åtgå till frakt- 

och monteringskostnader och 200 kronor till utbildning af en af brandkårens personal till 

chaufför, eller ock alternativt, att Stadsfullmäktige ville lämna ett anslag af 1,500 kronor till 

inköp af två nya hästar för brandkårens behof. 

Drätselkammaren hade härefter öfverlämnat framställningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan, att Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att anskaffa och iordningsställa 

en automobil för brandkårens räkning för en kostnad af 5,900 kronor, hvaraf 200 kronor 

skulle användas till utbildning af en af brandkårens personal till chaufför. 



Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

då tillräcklig erfarenhet ännu ej vunnits om automobilers framkomlighet vintertiden på 

stadens gator, för närvarande afslå Drätselkammarens förslag om inköp af en automobil. 

 

§ 23. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 3 sistlidne juni till den förut tillsatta 

löneregleringskommittén remitterat frågan om de extra ordinarie befattningshafvarnes 

löneförmåner, hade kommittén nu inkommit med yttrande i ärendet; och hade kommittén 

drävid, med fasthållande vid sin förut i saken uttalade mening, hemställt, att Stadsfullmäktige 

måtte besluta 

att befattningarne som båglampskötare, eldare och däckskarl måtte bibehållas å extra stat; 

samt att lönen till sådana befattningshafvare måtte få utgå med ett belopp af 100 kronor per 

månad under den tid tjänstgöringen varar, till däckskarlen å ångfärjan dock endast med 90 

kronor i månaden, så länge han åtnjuter fri bostad om ett rum och kök. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla, hvad 

kommittén sålunda föreslagit, att tillämpas från och med nästa års början. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att antaga Beredningsnämndens 

förslag med de tillägg, att lönen till däckskarlen å ångfärjan skulle utgå med 90 kronor i 

månaden året om, så länge han åtnjuter fri bostad, samt att ingen af de nuvarande extra 

ordinarie befattningshafvarne skulle genom förslagets antagande lida någon minskning i 

nuvarande löneförmåner. 

§ 24. 

Sedan Stadsfullmäktige den 26 oktober 1911 beslutit att till Statens järnvägar försälja ett 

område om cirka 2 ¼ har af staden tillhörig mark å Svartön och Statens järnvägar numera 

likviderat köpeskillingen 3,947 kronor 25 öre, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige 

hemställt, att de influtna medlen finge afsättas till fastighetsfonden. 

På Beredningsnämndens tillstyrkan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkamamrens förslag. 

 

§ 25. 

Sedan baningenjören J.Stanzén uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse anhållit att på 

grund af afflyttning från orten blifva entledigad från honom lämnade kommunala uppdrag, 

beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att företaga val af en 

suppleant i Drätselkammaren i hans ställe för tiden intill 1915 års slut, och valdes härtill 

förrådsförvaltaren C.Svensson. 

§ 26. 

Sedan Tekniska skolans styrelse anhållit, att Stadsfullmäktige ville företaga val af en medlem 

i styrelsen i stället för från orten afflyttade telegrafkommissarien D.Rundblad för tiden intill 

1913 års utgång, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att utse 

disponenten A.J.Westerberg till ledamot i nämnda styrelse i hans ställe. 

 

§ 27. 

På förslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att företaga utlottning af halfva 

antalet af de utaf Stadsfullmäktige utsedda ledamöter och suppleanter i Folkskolestyrelsen att 

utträda vid innevarande års utgång, och utlottades därvid af de ordinarie ledamöterna Herrar 

A.Gullberg och G.Nyberg samt af suppleanterna Herr O.E.Wester. 

 

§ 28. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Flodmark hemställt, att Stadsfullmäktige 

måtte besluta att hos Magistraten påpeka en del i motionen närmare berörda missförhållanden 

med afseende på indrifning af restförda kommunalutskylder med begäran, att Magistraten 



måtte skyndsamt ej mindre meddela, hvilka åtgärder Magistraten vidtagit i anledning af 

Stadsfullmäktiges gjorda framställningar af den 14 november 1911 och den 11 juni 1912, än 

äfven i öfrigt träffa anstalter, som för ett omedelbart åstadkommande af en fullt 

tillfredsställande redovisning af restförda kommunalutskylder kunde anses erforderliga. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

att under hänvisning till bestämmelserna i Kungl. Förordningen den 12 juli 1878 angående 

förändrade föreskrifter om utmätning för krono- och kommunalutskylder, allmänna afgifter 

m.m. med bifall till motionen öfverlämna densamma till Magistraten. 

 

§ 29. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Herr Falks motion om ändrade bestämmelser rörande val af stadens delegerade för 

flickläroverket; 

2:o) Kungl. Kommerskollegi skrifvelse rörande anordnande af 

lefnadskostnadsundersökningar; 

3:o) Hamndirektionens förslag till ny hamnordning; 

4:o) Ingenjör O.Svenséns afsägelse af kommunala uppdrag. 

 

§ 30. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En framställning om anslag från nykterhetsfolkets sjukkasseafdelning n:o 206 och 

nykterhetsvännernas sjukkasseafdelning n:o 105; 

2:o) Slumstationens begäran om anslag; 

3:o) Johan Erikssons begäran om afkortning af kommunalutskylder; 

4:o) Karin Wiklunds framställning om afkortning af kommunalutskylder; 

5:o) Stadsbokhållaren A.Glaas’ begäran om löneförhöjning; 

6:o) C.J.Sundgrens framställning om ersättning för ett olycksfall. 

 

§ 31. 

Till Drätselkammaren och Byggnadsnämnden remitterades ett af särkildt utsedda 

kommitterade uppgjordt förslag till brandordning för Luleå stad. 

 

§ 32. 

Från Herr E.Hartzell hade inkommit en skrifvelse med begäran om entledigande dels från 

uppdraget som stadsfullmäktig dels från öfriga kommunala uppdrag. 

Stadsfullmäktige beslöto att bifalla hans begäran, i hvad den afsåg entledigande från 

stadsfullmäktigeuppdraget, men att i öfrigt remittera densamma till Beredningsnämnden. 

 

§ 33. 

Fälldes Herr Burman att för förfallolös utevaro från Stadsfullmäktiges sammanträde den 12 

sistlidne september böta två kronor. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt. 

Harald Wallin. 

Halfdan Burman.” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse den 19 nov. 1912. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr Åhrström, Gullberg och Wester, fröken Mörtsell, hr 

Landström samt underteckn. sekr. 

 

§ 1. 

Här nedan [?] förslag till påminnelser med anledning av J.O.Holms förklaring till Konungens 

Befallningshavande över folkskolestyrelsens framställning om handräckning för flickan 

Hulda Maria Holms skiljande från hemmet godkändes. Ett sammandrag av examenskatalogen 

för första folkskoleklassen, fru Amanda Forséns avdelning, vid årsexamen 1912 skulle 

biläggas. [brevet finns avskrivet i anslutning till protokollet] 

 

§ 2. 

Överläraren erhöll i uppdrag att ta reda på, om någon ringklocka finnes ledig för överflyttning 

till Mjölkudden, och att i annat fall anskaffa en sådan. 

 

§ 3. 

En framställning om anskaffande av en kopie[-?] för expeditionen bordlades, och erhöll 

överläraren i uppdrag att skaffa prisuppgift. 

 

§ 4. 

Till justeringsmän utsågos hrr Åhrström o Wester. 

 

 Dag som ovan 

  John Hansson 

   /P.Edv.Lindmark. 

Justerat: 

Osk.Åhrström 

O.E.Wester” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Ulander. 

 

§ 1. 

Protokoll för den 11 oktober föredrogs och justerades. 

 

§ 2. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1913: 

 Utgifter. 

I.Allmän hälso- och sjukvård. 

a) Löner och arfvoden: 

Stadsläkaren   3,000:- 

Stadssjuksköterskan  1,044:- 

Hälsovårdstillsyningsmannen 1,200:- 

 D:o 

semestervikarie  50:- 

Föreståndaren för köttbesiktnings- 

byrån   800:- 

1 stadsbarnmorska  675:- 

1 stadsbarnmorska  525:- 

Tillsyningsmannen vid sopplatsen 540:- 7,834:- 

d) Desinfektioner   350:- 

e) Köttbesiktning: 

Underhåll af byggnaden  50:- 

Besiktningsarfvode  100:- 

Städning   180:- 

Lyse, värme och vatten  200:- 

Renhållning   90:- 620:- 

fg) Diverse och oförutsedda utgifter 196:- 9000:- 

 

III. Epidemisjukhuset 

a)Underhåll af byggnader  460:- 

b) anskaffning o. underhåll af 

inventarier   350:- 

c) Löner och arfvoden: 

Sjuksköterskan (inklusive kost och 

Pensionsbidrag)  875:- 

Sjuksköterskans biträde (inklusive 

Kost)   500:- 

Hushållerskan  300:- 

Vaktmästaren  500:- 2,175 

d) Kosthåll   650:- 

ef) Läkemedel och förbruknings- 

artiklar   640:- 

h) Lyse, värme och vatten  1,760:- 

ik) Diverse och oförutsedda utgifter 425:- 6,400:- 

 

 Inkomster. 

Bidrag af landstinget till stadssjuk-   374:- 



sköterskan 

Brist att uttaxera    15,026 

    Kronor 15,400:-” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 20 november 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Nilsson äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 13 innevarande november. 

 

§ 2. 

Anna Lovisa Öqvist hade uti en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om uppgörelse i 

donationsjordsprocessen rörande N.J.Öqvists arfvingar tillhöriga delar af vretan Nr 171-172 i 

enlighet med bilagdt af Stadsingenjören E.Kinnman uppgjordt förslag med rätt för sökanden 

att få använda den del, som enligt förslaget skulle till staden af Öqvists arfvingar afträdas, tills 

staden för gatas framdragande eller af annan anledning har behof af området. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfverlämna framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville bevilja uppgörelse i enlighet med 

förslaget, som hade följande lydelse: 

   Kvm. Kv.fot Zonv. Värde 

Öqvists arfvingar afstå till staden 

del i Tall- och Kapellgatorna 725.5 8330 0.08 658.40 

del i Östra Strandgatan  48.0 545 0.04 21.80 

  Summa 773.5 8775  680.20 

 

Luleå stad afstår till Öqvists arfvingar 

delar af den af frkn Beda Ericson 

inköpte delen af samma vreta inom  

kvarteren Grenen och Heden 756.0 8576 0.08 686.08 

Skillnad staden till godo Kronor    5.88 

 

Öqvists arfvingars donationsjordslösen: 

Tomtdelar i kvarteret Ängen 193.0 2189 0.10 218.90 

Tomtdelar i kvarteret Heden 1775.5 20141 0.08 1611.28 

  Summa 1968.5 22330  1830.18 

å hvilken summa donations- 

jordslösen enligt K.Brefvet af 

den 24 maj 1904 utgår med 5% eller Kronor   91.51 

Summa för Öqvists arfvingar att 

Betala excl. rättegångskostnader Kronor    97.39 

 

Hvad åter beträffar sökandens begäran om nyttjanderätt tills vidare till det afträdda området 

ansåg Nämnden, att framställningen icke borde i detta sammanhang beviljas. 

 

§ 3. 

En från föreståndaren för saluhallen W.Oscarsson inkommen skrifvelse rörande åtgärder för 

bättre ekonomiskt utbyte af saluhallen remitterades till den förut tillsatta saluhallskomitén. 

  



§ 4. 

Till Stadsingenjören remitterades af Stadskamreraren inlämnad skrifvelse rörande 

C.E.Sundströms begäran om befrielse från viss arrendeafgift för del af fastighet Nr 385 i 

kvarteret Gåsen. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med Nämndens uppdrag den 13 nästlidne november 

infordrat nya anbud å målningsarbetena i f.d. gästgifvaregården blefvo de inom anbudstidens 

utgång inkomna anbuden brutna och befunnos afgifna af nedannämnda personer, som erbjödo 

sig utföra arbetet till följande pris: 

1. M.C.Nordström & E.Bergbom   Kronor 1575:- 

2. E.A.Lundgren     1668:- 

3. A.Elfgren      1590:- 

Vid härefter företagen pröfning beslutade Nämnden på hemställan af Stadsbyggmästaren att 

förkasta samtliga anbud, enär de ansågos för höga. 

Nämnden beslutade slutligen att uppdraga till Stadsbyggmästaren att under hand underhandla 

med lämplig person om arbetets utförande antingen enligt ursprungligen utarbetad 

arbetsbeskrifning eller med vid sammanträdet den 13 innevarande november gjordt tillägg till 

densamma, hvarefter Nämnden ville fatta definitivt beslut i ärendet. 

 

§ 6. 

Hos Drätselkammaren hade A.Forsén anhållit att Kammaren ville med 18 kronor 85 öre 

ersätta honom för en utefter Köpmangatan framför fastighet Nr 257 i kvarteret Braxen 

anordnad cementränna. 

På hemställan af Stadsingenjören beslutade emellertid Nämnden, som icke ansåg staden hafva 

någon ersättningsskyldighet i förevarande sak, att afslå framställningen. 

 

§ 7. 

Föredrogs dels af A.Burman lämnad förbindelse rörande mottagning och transport af kol dels 

från Folkskolestyrelsen och Fattigvårdsstyrelsen inkomna svarsskrifvelser rörande beredande 

af plats för den vid elektricitetsverket uppsagda personalen. 

 

§ 8. 

Sedan Byggnadsnämnden med protokollsutdrag hos drätselkammaren hemställt, att 

Kammaren ville vidtaga åtgärd för försättande i fullt brukbart skick af trappuppgången till 

brandchefens bostad, hade Stadsbyggmästaren i enlighet med meddeladt uppdrag inkommit 

med ritning och kostnadsförslag till tillbyggnad af ett trapphus till byggnaden i fråga, slutande 

å en summa af 1330 kronor. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige anhålla om 

bemyndigande att få för en kostnad af högst 1330 kronor i enlighet med Stadsbyggmästarens 

förslag verkställa tillbyggnad af ett trapphus till brandchefsbostaden, hvarigenom af 

Byggnadsnämnden anmärkt olägenhet skulle blifva aflägsnad. 

 

§ 9. 

Beslutade Nämnden lämna Brandchefen i uppdrag att i ortstidningarne annonsera efter tvenne 

hästar för brandkårens behof, hvarvid dock en månad tid skulle förbehållas för profning af 

eventuelt erbjudna hästars lämplighet för afsedt ändamål. 

  



§ 10. 

Vid slutlig behandling af föreståndarens för elektricitetsverket förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för verket beslutade Nämnden 

att å utgiftssidan posten ’ord.aflöningar’ skulle ökas med 1762:50 kronor, utgörande aflöning 

till uppsagd personal under fem månader 

att å inkomstsidan posten mätarehyror 3000 kronor, skulle utgå med anlednng af Nämndens 

vid sammanträde den 5 innevarande november i ärendet fattade beslut och i stället posten 

’afgiften för ström till enskilda’ ökas med samma belopp. 

Hvarjämte å utgiftsstiden skulle införas kostnader för beslutad omändring af 

elektricitetsverket, 30000 kronor, och å inkomstsidan lånemedel till enahanda belopp. 

Sedan antecknats att genom dessa åtgärder öfverskottet nedgått till kronor 21587:50 

godkändes nu förslaget till stat för elektricitetsverket, balanserande å 121350 kronor. 

 

§ 11. 

Genomgicks slutligt och godkändes upprättadt förslag till utgifts- och inkomststat för 

brandväsendet, allmänna byggnader, egendomar och skogar, gator, renhållning, parker och 

planteringar samt vattenledningsverket. 

 

§ 12. 

Beslutade Nämnden bemyndiga Stadsbyggmästaren att under hand försälja den i 

gästgifvaregården befintliga köksspisen. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 3 dec 1912 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare den 23 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Burman, Danielsson, Edström, Gustafsson och 

Bucht äfvensom stadsingenjören, stadsbyggmästaren och brandchefen. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes Kammarens protokoll af den 9 nästlidne september. 

 

§ 2. 

Beslutade Drätselkammaren att ingå till Stadsfullmäktige med hemställan, att 2% af i 1913 års 

stat beräknade brännvinsmedel, eller 1700 kronor måtte i utgiftsstaten för nästkommande år 

afsättas för att af Fullmäktige utdelas till främjande af nykterhets- och andra allmänna 

ändamål. 

 

§ 3. 

Beslutade Kammaren att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om bemyndigande att få för 

nästkommande år förnya stadens lån å 50000 kronor i löpande räkning. 

 

§ 4. 

Sedan genom Tekniska Nämndens försorg upprättade förslag till stater för brandväsendet, 

stadens byggnader, gatu- och renhållningsväsendet, vattenlednings- och elektricitetsverken 

m.m. äfvensom Planteringsnämndens förslag rörande planteringarne genomgått och granskats, 

föredrogs och godkändes af stadskamreraren uppgjordt förslag till utgifts- och inkomststat för 

år 1913, upptagande 

Utgifter   Kr 970526;- 

Inkomster   Kr 803923:45 

Brist att uttaxera  Kr 166.602:45 

Och skulle de af Tekniska Nämnden upprättade specialstaterna åtfölja förslaget såsom 

bilagor. 

 

§ 5. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 september 1912 

1o) angående beviljad pension till änkefru Sofia Sundgren; 

2o) angående förlikning med Bankaktiebolaget Norra Sverige i donationsjordsprocessen 

rörande s.k. Bryggeritomten; samt 

3o) angående beviljad fri bostad eller hyresersättning till den å Luleå stads skog tjänstgörande 

kronojägaren; 

och beslutade Kammaren att uppdraga verkställigheten af Stadsfullmäktiges beslut i hvad rör 

s.k. Bryggeritomten till Stadskamreraren. 

 

§ 6. 

Kronojägaren J.O.Rönnqvist hade hos Nämnden gjort framställning att den hyresersättnng om 

400 kronor pr år, som Stadsfullmäktige den 12 nästlidne september beslutit tilldela den å 

stadens skog tjänstgörande Kronojägaren, måtte till honom få utgå från innevarande års 

början, eller att, därest denna begäran icke kunde bifalls, en ersättning af 200 kronor enligt 

framställningen närlagd räkning måtte tillerkännas honom för det arbete han utfört för stadens 

räkning och som ej ålegat honom att på tjänstens vägnar handlägga. 

Efter föredragning af ett räkningen bilagdt af e.jägmästaren H.Stahre lämnadt intyg, att 

ifrågavarande arbete motsvarande af Rönnqvist i ersättning begärda 200 kronor, beslutade 



Kammaren att till utbetalning godkänna den inlämnade räkningen, hvarjämte bestämdes att 

Rönnqvist skulle äga uppbära hyresersättning f.o.m. den 1 september innevarande år. 

 

§ 7. 

Föreståndaren för elektricitetsverket hade hos drätselkammaren föreslagit att 

mätarejusterarebefattningen vid verket måtte tillsättas med ordinarie innehafvare. 

Sedan antecknats att den af Stadsfullmäktige  för elektricitetsverkets omläggning tillsatta 

komitén beredts tillfälle taga del af förslaget och för sin del tillstyrkt bifall till detsamma, 

beslutade drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för 

kammaren att få tillsätta mätarejusterarebefattningen vid elektricitetsverket, hvilken finnes 

upptagen under grupp III i fastställd lönestat, med ordinarie innehafvare f.o.m. den 1 januari 

1913. 

 

§ 8. 

Hos Drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket R.Bergman gjort 

framställning om ett extra lönetillägg för år 1912 af 170 kronor såsom ersättning för de 

utgifter som varit förenade med af honom uppgjordt projekt för nyanläggningen vid verket. 

Sedan antecknats, att Bergman bl.a. för en i saken företagen resa åsamkats utgifter till i det 

närmaste samma belopp, beslutade Drätselkammaren vid föredragning af ärendet att hos 

Stadsfullmäktige göra hemställan, att en gratifikation af 170 kronor måtte få på angifna skäl 

till Bergman utbetalas. 

 

§ 9. 

Sedan brandmästare O.P.Stråhle i en till kammaren ställd skrifvelse anhållit att nu till 

brandmästare utgående beklädnad in natura måtte få utbytas mot kontant ersättning af 150 

kronor äfvensom att portionsersättningen, 450 kronor, finge utan specifikation ingå i lönen, 

hade brandchefen tillstyrkt bifall till framställningen på så sätt, att brandmästarens aflöning 

skulle få utgå med 1350 kronor i lön och 150 kronor i beklädnadsersättning samt tillika 

föreslagit att samma principer måtte få tillämpas beträffande vice brandförmännen, hvilka i 

stället för nuvarande löneförmåner skulle erhålla 1230 kronor i lön och 125 kronor i 

beklädnadsbidrag. 

Drätselkammaren beslutade emellertid att i afvaktan på fullständigt och motiveradt förslag 

från brandchefen f.n. icke låta framställningen föranleda åtgärd. 

 

§ 10. 

Af J.F.Grafström och B.A.Hellsten hvar för sig gjorda framställningar om tillstånd att få 

verkställa tillbyggnader å dem tillhöriga fastigheter, belägna å områden, som voro afsedda till 

gata, hade Stadsfullmäktige remitterat till drätselkammaren för utredning, om ock på hvilket 

sätt staden skulle kunna skydda sig emot att vid tillbyggnad, sådan som de ifrågavarande, 

behöfva vid inlösen af fastigheten betala ersättning för det ökade värde densamma genom 

tillbyggnaden erhållit. 

Sedan Tekniska nämnden hänskjutit detta ärende till samfälld drätselkammares behandling, 

beslutade nu Kammaren att remittera detsamma till ledamoten hr Sandström för utlåtande. 

 

§ 11. 

Luleå Musiksällskap hade gjort framställning att stadshusets fästsal måtte mot fastställd hyra 

upplåtas till sällskapet för afhållande af en soiré dansante den 1 nästkommande december, 

hvarvid skulle förekomma musik, dans och uppförande af en teaterpjäs. 

Drätselkammaren beslutade att bifalla sällskapets begäran under villkor, att servering icke 

anordnas i lokalerna. 



 

§ 12. 

Tekniska nämnden hade till gemensam drätselkammare hänskjutit frågan om fästsalens 

uthyrande för teaterföreställningar. 

Vid ärendets föredragning beslutade emellertid Kammaren att öfverlämna till Tekniska 

nämnden att i hvarje särskildt fall pröfva lämpligheten af salens uthyrning för ifrågavarande 

ändamål. 

 

§ 13. 

Sedan Konsistorienotarien A.Carlgren under hand erbjudit drätselkammaren att skriftligen 

garantera afbetalning å bokföraren Fr. E. von Garreltz nu restförda kommunalutskylder med 

100 kronor pr år, till dess dessa blefvo till fullo gäldade, under förutsättning att konkursåtgärd 

mot von Garreltz icke vidtages från stadens sida i denna sak, så beslutade nu Kammaren att 

med godtagande af detta Carlgrens erbjudande anmoda Stadsfogden att icke söka von Garreltz 

i konkurs för nu ifrågavarande utskylder, så länge af Carlgren garanterad afbetalning 

ordentligt fullgöres. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 23 november 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Stadsbyggmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs till Stadsbyggmästaren under hand ingifna anbud å utförande af målning i f.d. 

gästgifvaregården enligt arbetsbeskrifning af oktober 1912 och till denna sedermera gjort 

tillägg rörande utvändig målning, nämligen 

O.Olsson Kr 1052:30, resp 347:50, summa 1399:80 

J.O.Nilsson kr 1101:-, resp 330:-, summa 1431:- 

A.Elfgren kr 1250:-, resp 275:-, summa 1525:- 

E.A.Lundgren kr 1350:-, resp 250:-, summa 1600:-. 

Sedan antecknats, att den förstnämnde lämnat sitt anbud under förbehåll att det i sin helhet 

antoges, beslutade Nämnden att antaga Olsson till entreprenör för arbetet i sin helhet för 

angifven summa, 1399 Kronor 80 öre. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt d 3/12 1912 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 26 november 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Bucht. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 29 nästlidne oktober. 

 

§ 2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 oktober 1912 

1o) angående beviljadt anslag af 500 kronor m.m. till Luleå Musiksällskap; 

2o) angående beviljadt anslag af 65 kronor till anordnande af skridskobana vid ö.folkskolan; 

3o) angående bifall till Maria Wahlströms framställning om afkortning af kommunalutskylder 

hvad beträffar åren 1910 och 1911; 

4o) angående afslag å N.J.Nordströms framställning om afkortning af 1911 års utskylder; 

samt 

5o) angående afslag å A.Karlssons begäran om nedsättning i honom för år 1909 påförda 

utskylder. 

§ 3. 

Sedan brikettbasen O.A.Nordström hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af 

Kungl. Kammarrättens utslag den 15 maj 1912 af de för år 1911 af honom erlagda 

kommunalutskylder, 14 kronor 74 öre, beslutade Ekonominämnden att underställa ärendet 

Stadsfullmäktiges pröfning samt för egen del hemställa att utslaget på grund af beloppets 

ringhet icke måtte hos Kungl. Majt öfverklagas. 

 

§ 4. 

Sedan Ekonominämnden vid sammanträde den 29 nästlidne oktober till stadskassören för 

verkställighet öfverlämnat Kungl. Kammarrättens utslag den 16 september 1912 rörande 

banvakten N.O.Lundbergs taxering för år 1911, hade denne nu återställt utslaget med 

meddelande, att Lundberg enligt utslaget taxerats Kr. 7.26 för högt. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att till Lundberg utbetala 7 

kronor 26 öre, därest han styrker sig hafva erlagt de honom för sagda år påförda 

kommunalutskylderna i Luleå stad. 

§ 5. 

Sedan af Stadsfogden till drätselkammaren ingifna, af afkortningsförslag åtföljda redogörelser 

för 1908 och 1909 års kommunalutskylder blifvit af särskilda utaf Kammaren utsedda 

personer granskade, beslutade nu Ekonominämnden i enlighet med hvad granskningsmännen 

föreslagit att, sedan de skattebelopp, som till Stadsfogden gäldats efter det längderna 

upprättats, blifvit afförda, hos Stadsfullmäktige hemställa att af återstående utskylder måtte 

afkortas följande belopp, nämligen 

för år 1908   Kr. 22520.12 

för år 1909   Kr. 21924.49 

  Tilhopa Kr. 44.444.61 

samt att beträffande de öfriga utskylderna Kr 8711:46, påförda i särskilda utdrag af 

afkortningslängderna upptagna personer, förnyade indrifningsåtgärder måtte vidtagas, 

eventuellt de restskyldiges försättande i konkurs. 

  



§ 6. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat af Luleå Goodtemplares 

Byggnadsförening u.p.a. och Luleå Nationalgodtemplares Byggnadsförening u.p.a. hvar för 

sig gjorda framställningar om anslag för innevarande år. 

Efter föredragning af en utaf Stadskamreraren förebragt utredning i ärendet beslutade 

Ekonominämnden att på i denna anförda skäl hos Stadsfullmäktige afstyrka bifall till 

framställningarne. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Linder, Wadstein, Schönfeldt och Nordberg äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 14 innevarande november. 

 

§ 2. 

Föredrogs och godkändes af sekreteraren uppsatt förslag till af Stadsfullmäktige begärdt 

yttrande öfver af L.Lundström m.fl anförda underdåniga besvär öfver K.Befhdes i länet 

resolution den 19 april 1912 i fråga om åtgärd för åstadkommande af bättre ordnad färjtrafik 

öfver Lule älf mellan staden och Bergnäset. 

 

§ 3. 

Rederiaktiebolaget Victoria hade uti ingifven skrifvelse anhållit, att på yttre ändan af 

hamnpiren få på ett område af ca 10 kvm upplägga och förvara en del ångarne Victoria och 

Ingrid tillhörig materiel; och beslutade Hamndirektionen meddela bolaget att hänvändelse 

borde göras till Hamnmästaren, som ägde bestämma i saken. 

 

§ 4. 

Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att genom annonsering i 

ortstidningarne infordra anbud å 200 kbm grus. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 3/12-12 

Gustav Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 november 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Gardell, Gullberg och Sundberg, fröknarna Björkman 

och Sundberg, fru Sundström samt tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 30 oktober och 11 november. 

 

§ 2. 

Anmälde tillsyningsmannen, att han jämlikt styrelsens vid sammanträde den lämnade uppdrag 

antagit Anton Hedman från Måttsund till fosterfader för gossen Johan Malmgren emot en 

ersättning af 8 kronor per månad och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

 

§ 3. 

Ett meddelande från Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, att 

fosterbarnsarfvodet för Gösta Lundström finge utbetalas genom styrelsen, föredrogs och lades 

till handlingarna. 

 

§ 4. 

Anmälde tillsyningsmannen att ansvarsförbindelse utfärdats för Hildur Regina Bergström för 

vård å lasarett och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

 

§ 5. 

Anmälde sekreteraren, att målaren N.J.Larsson, hvilken ånyo efterspanats i Stockholm, icke 

där anträffats, hvarom bevis inkommit från andre stadsfogden. 

 

§ 6. 

Beslöt styrelsen att tillsvidare lämna ett belopp af 5 kronor per månad till Lovisa Vilhelmina 

Jonsson såsom bidrag till hennes sons, Allan Waldemar, inackordering å frälsningsarméns 

barnhem i Malmberget. 

 

§ 7. 

Till handlingarna lades ett meddelande från Piteå hospital, att plats ej kunnat beredas Karl 

Gottfrid Svensson. 

 

§ 8. 

Beslöt styrelsen, att plats ofördröjligen skulle sökas för Beda Forsberg i anstalten Anneberg i 

Storvik, enär Beda efter fyllda 16 år ej finge kvarstanna å Margaretahemmet, där hon nu 

vårdas. 

Vidare beslöts, att hon skulle inställas vid anstalten genom Margaretahemmets försorg, 

hvarigenom transportkostnaderna skulle nedbringas till minsta möjliga belopp. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 9. 

Två räkningar å tillhopa kronor 260:60 skulle öfversändas till barnavårdsnämnden med 

anhållan om deras likviderande. 

 

§ 10. 

Beslöts att för en kostnad af 17 kronor inköpa en kaffekvarn till fattiggården. 

 



§ 11. 

Beslöts, att Erik Oskar Westman under december månad skulle få lämna fattiggården, därest 

hans hälsotillstånd det medgåfve. 

 

§ 12. 

På grund af stadsläkarens tillstyrkan beslöts intaga Johannes Lindqvist för vård å fattiggården. 

 

§ 13. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande F.T.Öhlund, 

A.G.Hedlund och E.O.Westman samt förklaring rörande R.A.Nilsson. 

 

§ 14. 

Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande C.A.Hall 

Eklund föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 15. 

Beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige föreslå följande personer till fattigvårdare för åren 1913-

1914: 

i 1:sta distriktet, omfattande området väster om Rådhusgatan; adjunkten A.Gardell, snickaren 

B.A.Hellsten, gjutaren E.O.Hedlund, tillsyningsmannen V.Oskarsson, fruarne Mia Hellström 

och Augusta Jonsson samt fröken Teresia Hellgren; 

i 2:dra distriktet, omfattande staden öster om Rådhusgatan till järnvägen med Lulsundsgatan i 

norr, med undantag af kvarteren Lejonet och Tigern: folkskoleläraren O.E.Wester, 

bankkamreraren H.Flodmark, folkskolläraren G.Landström, handlanden Ture Hagberg, 

fruarna Julia Salander och Hanna Sahlström samt fröken Hildur Mörtzell; 

i 3:dje distriktet, omfattande kvarteren Lejonet och Tigern, området norr om Lulsundsgatan 

till Pilgatan samt Östermalm, Stadshertzön och Karlsvik: Snickaren J.Danielsson, faktor 

C.J.Åström, tågmästaren C.A.Wikén, poliskonstapeln K.E.Fransson, hamnservisen C.Friberg, 

fru Frida Höglund, fru Maja Gullberg och fröken Lydia Sundström; 

i 4:de distriktet, omfattande Bergviken och Mjölkudden: fru Märta Sundström, kassören Axel 

Nilsson, arbetaren Edvin Nilsson, öfverkonstapeln E.Strandell, kontorsbiträdet M.Sölvén och 

kakelugnsmakaren J.G.Öhlund. 

 

§ 16. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer måst för sjukdom och andra orsaker intagas 

å härvarande fattiggård, nämligen 

den 2 november Josef Zworowanzig 

den 4 november Fanny Dunder 

den 4 november Sofia Melin 

den 5 november Ingeborg Edman 

den 7 november Josefina Renström 

den 12 november Ottilia Gustafsson 

den 12 november Nils Petter Utterström 

den 14 november Johan Malmgren 

den 16 november Karin Hallman 

 

§ 17. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Gottfrid Svensson af sina bröder afhämtats från 

fattiggården den 21 november, enär enligt deras förmenande lämplig vård ej skulle lämnats 



honom. Den 23 november begärde emellertid brodern Adrian, att han ånyo skulle intagas, 

hvilken begäran afslogs af ordföranden, som ville hänskjuta saken till styrelsens afgörande. 

Med godkännande af ordförandens åtgärd beslöt styrelsen, att Svensson efter därom förut 

gjord anmälan skulle åter intagas på samma villkor som förut, men ville styrelsen på samma 

gång uttala sitt ogillande af Svenssons anhörigas handlingssätt i förevarande fall. 

 

§ 18. 

Med hänvisning till sitt förut fattade under § 10 den 30 oktober antecknade beslut afslog 

styrelsen Nils Petter Nilsson- Stråkas förnyad framställning om ett hyresbidrag af 5 kronor per 

månad. 

 

§ 19. 

Beslöt styrelsen att af räntan å premiefonden tilldela skomakaren E.A.Olsson i Heden 20 

kronor såsom uppmuntran för den vård han ägnat Gaston Kristoffersson, som i sex år vistats 

hos honom såsom fosterson. 

 

§ 20. 

Med 5 röster mot 3 beslöts att ej gifva tjänstepersonalen vid fattiggården någon julgåfva. 

 

§ 21. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. 

Det kontanta understödet uppgick till [uppgift saknas] 

 

§ 22. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. 

Till Laura Fahlesson skulle understödet utgå med kontant 5 kronor. 

Det kontanta understödet uppgick till [uppgift saknas] 

 

§ 23. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista med den ändring att K.J.Norlins 

understöd sänktes till 20 kronor. 

Det kontanta understödet uppgick till [uppgift saknas] 

 

§ 24. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. 

Det kontanta bidraget uppgick till [uppgift saknas] 

 

§ 25. 

Godkändes ett af beredningsutskottets upprättadt förslag till styrelsens och distriktsrådens 

sammanträden under nästkommande år med det tillägg, att distriktsråden ägde att i enstaka 

fall ändra tid men ej dag för sammanträde. 

 

§ 26. 

På framställning af lokföraren Nils Falk beslöt styrelsen intaga hans svärmor Tekla Boström å 

fattiggården emot en ersättning af 130 kronor per år, hvaraf 70 kronor skulle erhållas genom 

sjömanshuset och 60 kronor gäldas af herr Falk. 

Skulle emellertid sjömanshuset indraga de 70 kronorna hade herr Falk att till styrelsen erlägga 

betalning efter 100 kronor per år. 

  



§ 29. 

Med företeende af sjukbetyg hade hustru Anna Kristina Pettersson, hvars man Georg Adolf 

Pettersson vistades utan samhället, anhållit om understöd för sig och sina minderåriga barn. 

Med bifall härtill beslöt styrelsen bevilja henne en matanvisning å 10 kronor och skulle 

nämnda understöd äfvensom hvad styrelsen framdeles kunde komma att få vidkännas för 

familjen Pettersson utsökas hos Neder-Luleå kommun, där familjen ägde hemortsrätt. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 28. 

Till å andra orter bosatta understödstagare skulle utdelas kontant 99 kronor. 

 

§ 29. 

Tillsyningsmannens rapport angående under månaden utdelade extra understöd m.m. 

föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 30. 

Beslöt styrelsen att genom sin ordförande hos utskänkningsbolaget och källarmästaren uttala 

önskvärdheten af, att stadens understödstagare män som kvinnor, hvarken borde få köpa eller 

förtära spritvaror inom utskänkningslokalerna. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

J.Sundberg 

Alfr.Gullberg” 



Protokoll november 1912 
 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 2 december 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Edström och Bucht. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 26 nästlidne november. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 3 december 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Gustafsson och Nilsson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 20 och 23 nästlidne november. 

 

§ 2. 

L.Aug.Österberg hade i egenskap af utredningsman i boet uti ingifven skrifvelse meddelat, att 

Emma Govenius’ sterbhus vore villigt ingå uppgörelse i donationsjordsmålet angående 

fastigheterna nris 4-6 å Gültzauudden på de villkor, som af Stadsfullmäktige bestämts. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfverlämna skrifvelsen till sitt 

ombud, e o hofrättsnotarien A.Bexell med anmodan att nedlägga processen och gå i 

författning om upprättande af bytesaftal i enlighet med af Stadsfullmäktige den 20 april 1911 

bestämda villkor. 

 

§ 3. 

Maskinisten i stadshuset A.Westerlund hade hos drätselkammaren anhållit att blifva antagen 

såsom entreprenör för vatten- och afloppsledningar i stadshuset. 

På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören beslutade Nämnden vid 

föredragning af ärendet att meddela Westerlund tillstånd att utföra enskildas servisledningar 

inom stadshuset, därest han förbinder sig att fullgöra gällande föreskrifter för dylika 

ledningars anordnande. 

 

§ 4. 

Beslutade Nämnden uppdraga till Stadskamreraren att afsluta vattenskadeförsäkring af 

stadshuset och fästvåningens möbler för en sammanlagd försäkringssumma af 228930 kronor. 

 

§ 5. 

Biföll Nämnden en af Stadsingenjören gjord begäran att få anlita tillfällig skrifhjälp för 

uppläggning af debiteringslängd, mätareafläsningsböcker och vattenskattslängd m m för år 

1913 för en kostnad af högst 50 kronor. 



 

§ 6. 

Af Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitteradt förslag till ny brandordning skulle 

cirkulera bland nämndens ledamöter, innan det togs under vidare behandling. 

 

§ 7. 

Sedan hrr Danielsson och Nilsson i enlighet med Nämndens uppdrag värderat de i f.d 

Gästgifvaregården befintliga, Luleå Utskänkningsbolag tillhöriga korkmattorna, beslutade 

Nämnden att inköpa mattorna, därest de kunde få öfvertagas för ett pris af 184 Kronor. 

 

§ 8. 

Biföll Nämnden af Stadsbyggmästaren framställd begäran att få inköpa en facsimilstämpel å 

6.45 för användning vid bostadsräkningen. 

 

§ 9. 

Föredrogs utdrag af Byggnadsnämndens protokoll den 6 november 1912, hvaraf inhämtades 

att drätselkammaren erhållit tillstånd att i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta 

tillbygga och förändra f.d. Gästgifvaregårdens byggnader. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 7/1 1913 

H.K.Brändström” 



”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse den 3 dec. 1912. 

 

Närvarande: Ordföranden pastor J.Hansson hrr O.Åhrström, G.Norrby, A.Gullberg, N.Falk 

och O.E.Wester, fröken Hildur Mörtsell, hrr G.Landström och undertecknad sekreterare. 

 

§ 1. 

Till justeringsmän valdes hrr Åhrström o Falk. 

 

§ 2. 

Folkskolestyrelsen beslöt godkänna och till stadsfullmäktige översända den utredning, som av 

utsedda kommitterade verkställts med anledning av stadsfullmäktiges remiss den 16 nov 

1911, med den formulering av uttalandet i första frågan, som föreslagits av Överläraren 

P.Edv.Lindmark (se Bilaga!) [saknas]. 

(Herr Wester avlägsnade sig från sammanträdet) 

 

§ 3. 

Folkskolläraren D.Ekroth hade med stöd av lagenligt läkarebetyg begärt tjänstledighet under 

en månad räknat fr.o.m. den 18 nov. Folkskolestyrelsen biföll denna framställning. 

 

§ 4. 

Ordföranden meddelade, att annons hade införts i tidningarna om vikarie för folkskolläraren 

Ekroth, men att, ingen kompetent sökande anmält sig. Med anledning härav beslöt 

folkskolestyrelsen godkänna ordförandens och överlärarens åtgärd att som vikarie i nämnda 

klass anställa småskollärarinnan Jenny Lundmark. 

 

§ 5. 

Folkskolläraren A.Rydorff tilldelades följande vitsord över sin tjänstgöring: 

Undervisningsskicklighet   Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att 

i övrigt leda ungdomens uppfostran  Berömlig; 

Nit    Berömligt; 

Vandel    Hedrande. 

 

§ 6. 

Överlärare P.Edv.Lindmark hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen 

tilldela honom följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet   Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att 

i övrigt leda ungdomens uppfostran  Berömlig; 

Nit    Berömligt; 

Vandel    Hedrande. 

Därjämte folkskolestyrelsen betygade, att hr Lindmark på berömligt sätt fullgjort samtliga till 

överlärarebefattningen hörande åligganden, varigenom han tillvunnit sig folkskolestyrelsens 

synnerliga förtroende. 

 

§ 7. 

Till ledamot av ekonominämnden för återstående del af året 1912 valdes hr N.Falk. 

 

§ 8. 



Ekonominämnden erhöll i uppdrag att infordra och antaga anbud å inledande av elektriskt ljus 

i Västra skolan, uppsättande av glaspartier med deux-battangdörr i övre flygelkorridorerna i 

Östra skolan samt målning av tambur, allt att utföras under julferierna; Anbuden skulle vara 

inlämnade till ekonominämndens ordf. senast måndagen den 16 dec. kl. 12 på dagen. 

 

§ 9. 

Folkskolestyrelsen lämnade ekonominämnden i uppdrag att verkställa inköp av möbler för 

expeditionen och lärarerummen. 

 

§ 10. 

Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa en anslagstavla för folkskolestyrelsens räkning att 

uppsättas i Östra skolan. 

 

§ 11. 

Som avslutningsdag för skolorna inom staden bestämdes den 17 dec. 

 

§ 12. 

Ordföranden meddelade, att distriktets lärarekår blivit kallad till skolmöte i Boden den 10 o 

11 dec. av statens folkskoleinspektör. 

 

§ 13. 

Folkskolestyrelsen besöt tillsätta en kommitté, bestående av tre personer, för uppgörande av 

förslag till nytt reglemente för distriktets skolor. Till ledamöter av denna kommitté valdes hrr 

Norrby, Wester och Lindmark med hr Norrby som sammankallande. 

 

§ 14. 

Ett protokollsutdrag från stadsfullmäktige med meddelande om fullmäktiges beslut med 

anledning av folkskolestyrelsens förslag till stat lades till handlingarna. 

 

 Dag som ovan 

  John Hansson 

    P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

Nils Falk 

Oskar Åhrström.” 



”Protokoll vid Undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 3 dec. 1912. 

 

S.D. Närvarande: Hrr Ordföranden, överläraren P.Edv.Lindmark, frök. Hildur Mörtzell samt 

undert. Åhrström. 

 

§ 1. 

Med företeende av läkarebetyg hade folkskoll. D.Ekrot anhållit om en månads tjänstledighet 

för sjukdom från d. 18 nov., för vilken ansökan tillstyrkes bifall liksom för godkännande av 

fröken Jenny Lundmark såsom hans vikarie. 

 

§ 2. 

Folkskolläraren A.Rydorff hade inkommit med ansökan om tjänstgöringsbetyg, och beslöts 

föreslå följ. betygsgrader för honom, näml. 

i undervisningsskickl.: Berömlig; 

i förmåga att i skolan upprätth. ordn. och i övr. leda ungdomens uppfostran: Berömlig; 

i nit: Berömligt; 

vandel: Hedrande. 

 

§ 3. 

Överläraren P.Edv.Lindmark hade ock anhållit om tjänstgör.-bet., och beslöt nämnden föreslå 

för honom 1) likadana betyg som de i föreg. § nämnda, varjämte 2) såsom tillägg: att herr 

Lindmark på berömligt sätt fullgjort samtliga till överlärarebefattningen hörande åligganden, 

varigenom han tillvunnit sig folkskolestyrelsens synnerliga förtroende och välvilja. 

 

§ 4. 

Höstterminen vid stadens folkskolor föreslås att sluta d. 17 dec. och nästa termin att begynna 

den 15 jan. 

 

 Som ovan: 

 John Hansson 

  Oskar Åhrström. 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 3 december 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 14 nästlidne november. 

 

§ 2. 

Sedan Hamnmästaren i samband med upprättande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 

1913 inlämnat af kostnadsberäkning åtföljdt förslag till ombyggnad af östra långkajen vid 

norra hamnen, beslutade Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att ingå till 

Stadsfullmäktige med begäran att få i enlighet med af Hamnmästaren upprättade ritningar 

verkställa ombyggnad af ifrågavarande Kaj för en kostnad af Hamnmästaren beräknad till 

32000 kronor. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§ 3. 

Sedan Hamnmästaren meddelat att Carl Röckners sterbhus vore ägare till den i kvarteret 

Kajan till södra hamnen belägna sjöboden, beslutade Hamndirektionen att inköpa densamma 

för ett erbjudet pris af 100 kronor; och skulle köpeaftal genom Hamnmästarens försorg 

upprättas. 

Hamndirektionen beslutade vidare att sjöboden skulle rifvas och dugliga delar läggas i förråd 

för användning vid hamnens arbete. 

 

§ 4. 

Sedan Stadsfullmäktige uppdragit åt Hamndirektionen att utse ombud att föra Luleå stads 

talan uti rättgång mellan entreprenörerna Gunnerson & von Elzelingen och staden angående 

åläggande för Luleå stad att utgifva 1750 kronor, utgörande hälften af det belopp, som genom 

en den 14 juli 1911 afkunnad skiljedom i tvist förklarats skola utgå i ersättning åt 

skiljemännen för kompromissförfarandet, med bemyndigande tillika för direktionen att, där så 

befunnes för staden fördelaktigast i godo uppgöra i saken, hade Hamndirektionen hos Nils 

Settervalls Advokatbyrå gjort förfrågan, huruvida byrån ville tillråda uppgörelse i godo eller 

process. 

Vid föredragnng af advokatbyråns nu inkomna utlåtande, hvari byrån förklarade sig icke anse 

några utsikter förefinnas för Luleå stad att vinna uti målet, beslutade Hamndirektionen att till 

undvikande af rättegång låta till Gunnerson & von Elzelingen öfversända omstämda 1750 

kronor. 

 

§ 5. 

Uppdrogs till Hamnmästaren att inköpa 2 st isekor á 35 kronor pr st. 

 

§ 6. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 18 november 1912 ang lönereglering för eldare, 

däckskarlar m.fl. 

 

§ 7. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 18 november 1912 ang. anordnandet af en 

mudderlossningsbrygga vid södra hamnen för en kostnad af 5612 kronor 50 öre, och 

beslutade Hamndirektionen uppdraga verkställigheten häraf till Hamnmästaren. 

 



§ 8. 

Beslutade Hamndirektionen uppdraga till Hamnmästaren att infordra anbud å leverans af för 

färjbryggornas reparation nödigt virke. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 10/12 -12 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 december 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Nordberg och Aurén äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 3 innevarande december. 

 

§ 2. 

Sedan af Hamndirektionen vid sammanträde den 8 nästlidne oktober tillsatta komité inkommit 

med alternativa förslag till ordnande af kaj- och trafikförhålladena vid södra hamnen, 

beslutade Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att öfversända förslaget till 

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar med anhållan om meddelande, huruvida något är 

att erinra från Statens Järnvägars sida mot hamnspårets förändring och utvidgning på af 

komitén föreslaget sätt. 

 

§ 3. 

Stadsingenjören hade i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till en ny 

permanent båthman för ca 65 båtar, förlagd så, som af Stadsfullmäktige den 14 september 

1911 fastställd plan för södra hamnplanens ordnande angifver och slutande å en 

kostnadssumma af 35000 kronor. 

Sedan samtliga ledamöter under hand lämnats tillfälle att taga del af förslaget, hade 

ingenjören J.A.Wadstein till dagens sammanträde inlämnat ett af honom utarbetadt nytt 

förslag till båthamn med ungefär samma läge och med plats för ca 85 båtar, enligt hvilket 

förslag anläggningskostnader skulle kunna nedbringas till 27000 kronor. 

Hamndirektionen, som icke ansåg tillrådligt att hamnen under nuvarande förhållanden, då 

flere större arbeten vore under utförande och hamnens resurser kunde sägas vara till fullo 

utnyttjade för dessa ändamål, ytterligare belastades med den kostnad, som den nya 

båthamnens anläggande skulle draga, beslutade vid föredragning af ärendet att hos 

Stadsfullmäktige, som vid sammanträde den 12 nästlidne september anmodat 

Hamndirektionen att så snart som möjligt inkomma med utredning i ärendet, göra hemställan, 

att Stadsfullmäktige ville besluta att låta med anläggandet af den ifrågasatta nya permanenta 

båthamnen tillsvidare anstå. 

 

§ 4. 

Antecknades att hr Schönfeldt infann sig å sammanträdet samt att hr Nordberg aflägsnade sig 

från detsamma. 

 

§ 5. 

Beslutade Hamndirektionen att inköpa det, i § 3 af detta protokoll omnämnda, af hr Wadstein 

uppgjorda förslaget till båthamn, för en summa af 50 kronor. 

 

§ 6. 

Beslutade Hamndirektionen antaga ett af J.E.Jonsson, Bergviken, afgifvet anbud att på af 

Hamnmäsaren anvisade platser leverera 200 kbm grus för ett pris af kronor 3.70 pr kbm, 

under förutsättning att gruset är af god beskaffenhet och levereras i den groflek som 

Hamnmästaren föreskrifver. 

 

§ 7. 



Beslutade Hamndirektionen att af K.E.Karlsson, Bergnäset, inköpa ca 1000 löpmeter 3” x 8” 

prima furu till ett pris af 47 öre pr löpmeter att användas vid blifvande reparation af 

färjbryggorna. 

 

§ 8. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande 

1:o) Stockholms Rederi AB Sveas framställning om rabatt å för år 1912 erlagda hamnafgifter 

samt 

2:o) Maskinist J.Erikssons framställning om befrielse från tjänstgöring vintertid m.m. 

 

§ 9. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med begärd utredning rörande mekanikus J.P.Johanssons 

arrendevillkor för mark till mekanisk verkstad m.m., beslutade Hamndirektionen vid 

föredragning af ärendet, att f.n. icke ändra gällande arrendevillkor för detta område. 

 

§ 10. 

Med anledning af en från maskinisten C.L.Malmström inkommen begäran om ändrad 

lönetursberäkning, beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag att 

verkställa utredning om fog finnes för Malmströms begäran hvilken utredning borde 

utsträckas till at omfatta all hamnens personal. 

 

§ 11. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne november månad. 

 

§ 12. 

Uppdrogs till Hamnmästaren att låta försäkra mudderverket med tillhörande pråmar samt 

diverse inventarier, tillhörande ångfärjan och ’Balder’ mot brandskada under vintern. 

 

§ 13. 

Beslutade Hamndirektionen bemyndiga Hamnmästaren att inköpa ett starkt och solidt ritbord 

samt att prenumerera på Svensk Sjöfartstidning för år 1913. 

 

§ 14. 

Godkändes af Hamnmästaren upprättadt köpebref med Carl Röckners sterbhus angående den i 

kvarteret Kajan befintliga sjöboden. 

 

§ 15. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 14/1-13 

Gust.Burström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 12 december 1912. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Westerberg, Thurfjell, 

Burman, Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, 

Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Leijonflycht, 

Fernlund och Sandberg äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades 

Herrar Flemström, Wahlgren, Hellström, Nordström, Wallin, Carlgren och Andersson. Af 

dessa hade Herr Nordström ej kunnat med kallelse anträffas, Herr Andersson var frånvarande 

utan anmäldt laga förfall och de öfriga hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

Därjämte bevistade Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Brändström och Aurén att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 17 

innevarande december klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 18 nästlidne november förda protokoll. 

 

§ 3. 

Sedan Byggnadsnämnden hos Drätselkammaren hemställt om vidtagande af åtgärd för 

försättande i fullt brukbart skick af trappuppgången till brandchefens bostad samt 

Stadsbyggmästaren i enlighet med meddeladt uppdrag inkommit med ritning och 

kostnadsförslag till tillbyggnad af ett trapphus till byggnaden i fråga, slutande å en summa af 

1,330 kronor, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit om bemyndigande att för 

en kostnad af högst 1,330 kronor i enlighet med föreliggande förslag verkställa nämnda 

tillbyggnad, hvarigenom af Byggnadsnämnden anmärkt olägenhet skulle blifva aflägsnad. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att bifalla Drätselkammarens förslag, hvarjämte bestämdes att för tillbyggnaden erforderligt 

belopp skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 4. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade på anförda skäl hos Drätselkammaren föreslagit, att 

hittills utgående s.k. hyror för mätare af den elektriska strömförbrukningen skulle borttagas 

från den 1 januari 1913. 

Sedan den af Stadsfullmäktige tillsatta kommittén för elektricitetsverkets omläggning, hvilken 

beredts tillfälle att taga del af förslaget, för sin del tillstyrkt bifall till detsamma, hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige gjort hemställan, att ifrågavarande mätarehyror måtte 

få borttagas från och med den 1 januari 1913. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

bifalla förslaget på så sätt, att hyror för de mätare, som elektricitetsverket behöfver för 

uppmätning af strömförbrukningen, från och med nästa år ej vidare skola utgå, dock att 

förbrukare, som därutöfver önskar särskilda mätare, får betala hyra för desamma efter nu 

gällande grund. 

 

§ 5. 

I samband med uppgörande af förslag till 1913 års inkomst- och utgiftsstat för brandväsendet 

hade Brandchefen uti särskild skrifvelse hos Drätselkammaren hemställt om utbyte af nu 

befintliga slangkopplingar mot s.k. rekordkopplingar enligt företedd modell, hvarefter 

Drätselkammaren öfversändt framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om 



bemyndigande att för en kostnad af 1,000 kronor låta under nästkommande år utbyta 

nuvarande skrufkopplingar mot s.k. rekordkopplingar. 

På Beredningsnämndens tillstyrkan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med 

tillägg att kostnadsbeloppet skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 6. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla en Drätselkammaren 

gjord begäran om bemyndigande att få för nästkommande år förnya stadens lån å 50,000 

kronor i löpande räkning. 

 

§ 7. 

Sedan Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige gjort hemställan, att 2 proc. af i 1913 års stat 

beräknade brännvinsmedel eller 1,700 kronor måtte i utgiftsstaten för samma år afsättas för att 

af Stadsfullmäktige utdelas till främjande af nykterhets- och andra allmänna ändamål, beslöto 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att bifalla detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 8. 

I samband med upprättande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1913 hade 

Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige gjort hemställan om inrättande af en befattning å 

ordinarie stat å hamnkontoret, benämnd hamnbokhållare, med samma aflöningsförmåner och 

villkor, som äro stadgade beträffande andre stadsbokhållaren, hvarjämte den nya 

befattningshafvaren skulle skyldigkännas att vid förefallande behof och i den utsträckning, 

som göromålen å hamnkontoret det medgåfve, utföra det arbete för drätselkontorets räkning, 

som kunde blifva honom anförtrodt. 

Vid behandling af detta ärende biföllo Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, Hamndirektionens förslag, med det tillägg att befattningen upptas i 

gällande pensionsstat med 1,600 kronors pensionsunderlag. 

 

§ 9. 

Sedan diakonissanstaltens styrelse på anförda skäl hos Fattigvårdsstyrelsen hemställt, att det 

till anstalten ingående arvodet för diakonissan måtte från och med år 1913 höjas från 300 

kronor till 400 kronor per år, hade Fattigvårdsstyrelsen beslutit att i förslaget till nästa års stat 

för ifrågavarande ändamål uppföra ett belopp af 400 kronor. 

På Beredningsnämndens förslag godkände Stadsfullmäktige denna Fattigvårdsstyrelsens 

åtgärd. 

 

§ 10. 

Sedan Hamnmästaren i samband med upprättande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 

1913 till Hamndirektionen ingifvit af kostnadsberäkning åtföljdt förslag till ombyggnad af 

östra långkajen vid norra hamnen, hade Hamndirektionen vid föredragning af ärendet beslutit 

att ingå till Stadsfullmäktige med begäran att få i enlighet med af Hamnmästaren upprättade 

ritningar verkställa ombyggnad af ifrågavarande kaj för en kostnad, som af Hamnmästaren 

beräknats till 32,000 kronor. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag. 

 

§ 11. 

Föreståndaren för elektricitetsverket hade hos Drätselkammaren föreslagit, att 

mätarejusterarebefattningen vid verket måtte tillsättas med ordinarie innehafvare. 



Efter det den af Stadsfullmäktige för elektricitetsverkets omläggning tillsatta kommittén 

beredts tillfälle att taga del af förslaget och för sin del tillstyrkt bifall till detsamma, hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om bemyndigande för Kammaren att få 

tillsätta mätarejusterarebefattningen vid verket, hvilken finnes upptagen under grupp III i 

fastställd lönestat, med ordinarie innehafvare från och med den 1 januari 1913. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, 

att bifalla Drätselkammarens förslag med det tillägg att befattningen uppföres i pensionsstaten 

med ett pensionsunderlag af 1,400 kronor. 

 

§ 12. 

Vid föredragning och granskning af från Magistraten inkommet generalförslag till utgifts- och 

inkomststat för Luleå stad för år 1913 hade Beredningsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: 

 

Beträffande Hamndirektionens stat: 

1:o) att upptaga en utgiftspost å 8,800 kronor till afsättning till Tjufholmssundets reservfond, 

att till utjämning häraf höja beräknade beloppet af muddringsafgifter med 5,800 kronor, 

hvarjämte posten driftkostnader och reparationer för bogserångaren Balder skulle minskas 

med 3,000 kronor, motsvarande beräknad kostnad för anskaffning och montering af en kraftig 

pump för eldsläckningsändamål: 

2:o) att då i den i Drätselkammarens stat under punkt 16 upptagna utgiftspost till 

nyanläggningar af gator ingå äfven norra Strandgatan mellan slutet af kajen och 

Residensgatan samt Residensgatan mellan norra Strand- och Repslagaregatorna, men dessa 

arbeten såsom afseende gator inom hamnplanen eller uppfartsvägar därifrån lämpligen syntes 

böra bekostas af hamnmedel, i Hamndirektionens stat öka posten 14 ’oförutsedda utgifter’ 

med det belopp, som beräknats för dessa gatuarbeten eller tillhopa 2,825 kronor, samt att med 

samma belopp höja inkomstposten hamnafgifter för varor; 

 

Beträffande Hälsovårdsnämndens stat: 

3:o) att utgiftsposten ’besiktningsarfvoden’ 100 kronor skulle utgå, enär arfvodet till 

köttbesiktningsbyråns föreståndare numera höjts till 800 kronor och således borde innefatta 

äfven ersättning för besiktning af slakthästar; posten oförutsedda utgifter skulle höjas med 

samma belopp; 

 

Beträffande Drätselkammarens stat: 

4:o) att då ingen af exekutionstbetjänterna under år 1913 kommer upp i högsta lönegraden, 

minska den i afdeln. 7 ’kronouppbörds- och exekutionsverket’ upptagna lönen till en 

exekutionsbetjänt med 150 kronor, hvarigenom det i generalförslaget till uttaxering beräknade 

belopp minskas med 150:-; 

5:o) att med afseende å afdeln. 8 ’polisverket’ uttryckligen betona, att uppflyttning i högre 

lönegrad ej får ske förr än med nytt kalenderårs början; 

6:o) att under afdeln. 14 ’brandväsendet’ upptaget anslag till löner och arfvoden skulle 

minskas med 25 kronor, motsvarande beräknad ersättning till veterinär, enär föreståndaren vid 

köttbesiktningsbyrån vid senaste lönereglering förpliktats att utan ersättning vara veterinär vid 

brandkåren; posten oförutsedda utgifter skulle ökas med motsvarande belopp; 

7:o) att under afdeln. 16 ’gator, vägar och torg’ upptagna anslag till underhållsarbeten skulle 

sänkas dels med 500 kronor, beräknad kostnad för schaktningsarbeten i kvarteret Loet (post V 

i specialförslaget), dels med 1,500 kronor till eventuelt biträde, hvarjämte anslagen till 

underhåll af landsvägar och landsvägstrummor nedsättas från 4,750 kronor till 4,300 kronor, 



motsvarande ungefär årets verkliga kostnad; genom dessa ändringar skulle 

uttaxeringsbeloppet minskas med 2,450:-. 

I samband härmed hade Beredningsnämnden föreslagit, att Drätselkammaren skulle få i 

uppdrag att verkställa utredning rörande kvarteret Loets fullständiga iordningsställande och 

utdikning; 

8:o) att med hänvisning till punkt 2 här ofvan minska det under afdeln. 16 ’gator, vägar och 

torg’ upptagna anslag till nyanläggningar med 2,825 kronor, motsvarande beräknade 

kostnaden för norra Strandgatans och Residensgatans iordningsställande; att med 

godkännande i öfrigt af de föreslagna gatuarbetena fördela beräknade kostnaden för desamma, 

26,425, på två år, så att Drätselkammaren får i uppdrag att under år 1913 använda hälften af 

nämnda summa till utförande af dem af dessa arbeten, som anses mest nödvändiga, samt att 

anskaffa nämnda belopp genom uttaxering; härigenom kommer det till uttaxering erforderliga 

belopp att ökas med 13,212:50. 

9:o) att af de under afdeln. 17 ’parker och planteringar’ till utförande föreslagna 

nyanläggningar godkänna endast posterna 2 och 4 Sandviksgatan och Torget samt att anskaffa 

beräknade kostnadsbeloppet 3,100 kronor genom lån; 

10:o) att då i den under afdeln. 36 upptagna posten ’utgifter för diverse ändamål att bestridas 

med lån’, ingå dels 29,250 kronor till nyanläggningar af gator, dels 5,800 kronor till 

nyanläggning af parker och planteringar, men af dessa poster den förra enligt punkt 8 här 

ofvan skall uttaxeras och den senare enligt punkt 9 godkänts med allenast 3,100 kronor, 

hvarigenom äfven uttaxeringssumman minskas med 31,950:-. 

11:o) att nedsätta de under afdeln. 1 å inkomstsidan upptagna lånebelopp dels med 29,250 

kronor för gatuanläggningar dels med 2,700 kronor för gatuplanteringar; 

12:o) att höja den under samma afdelning förekommande inkomstposten växlar från 175,000 

kronor till 180,000 kronor, hvarigenom det till uttaxering erforderliga belopp minskas med 

5,000:-. 

13:o) att såsom inkomst under afdeln. 14 ’brandväsendet’ upptaga 700 kronor afgifter för 

begagnande af ambulansvagn m.m., hvarigenom uttaxeringen minskas med 700:-. 

14:o) att under afdeln. 17 å inkomstsidan upptaga en post lånemedel för nyanläggningar af 

parker och planteringar med 3,100 kronor; uttaxeringen minskas med 3,100:-. 

15:o) att under afdeln. 37 ’diverse inkomster’ minska beloppet för ränta och amortering från 

vattenledningsverket med 3,860 kronor, utgörande beräknad brist å vattenverkets stat för år 

1912; motsvarande ökning i det till uttaxering erforderliga belopp 3,860:-. 

16:o) att för utjämning af förestående ändringar uti det till uttaxering erforderliga belopp höja 

utgiftsposten under afdeln. 5 ’diverse omkostnader’ med Kr. 62:67, hvarigenom 

uttaxeringsbeloppet ökas med 62:67. 

 

Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist af 376,375 kronor 28 öre sålunda 

enligt moment 4, 7, 10, 12, 13, 14 här ofvan borde minskas med tillhopa 43,350 kronor samt 

enligt moment 8, 15 och 16 ökas med tillhopa 17,135 kronor 17 öre, alltså en minskning 

utöfver ökningen af 26,214 kronor 83 öre, och då den i generalförslaget upptagna inkomsten å 

folkskolestyrelsens stat beräknats till 31,121 kronor 87 öre i stället för rätteligen 32,121 

kronor 87 öre, hvarigenom uttaxeringsbeloppet kunde minskas med ytterligare 1,000 kronor, 

återstod till uttaxering en brist af 349,160 kronor 45 öre; och hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Stadsfullmäktige, med godkännande i öfrigt af de föreliggande staterna, ville till 

täckande af nämnda brist fastställa en uttaxering för år 1913 af 6 kronor 3 öre per 

bevillningskrona af 57,903,89 bevillingskronor. 

Då för kyrkan förut bestämts en uttaxering af 57 öre per bevillningskrona, komme 1913 års 

utskylder i sin helhet enligt Beredningsnämndens förslag att belöpa sig till 6 kronor 60 öre per 

bevillningskrona. 



Slutligen hade Beredningsnämnden föreslagit, att summan af beräknade afkortningar måtte 

fördelas mellan kommunen och skolan efter det uttaxerade beloppet eller 

på kommunen   Kr. 33,306:73 

på skolan    Kr. 11,740:- 

   tillhopa Kr. 45,046:73 

 

Stadsfullmäktige beslöto att göra följande ändringar i och tillägg till dessa 

Beredningsnämndens förslag: 

Beträffande Hamndirektionens stat: 

att låta utgiftsposten ’driftkostnader och reparationer’ för bogserångaren Balder kvarstå med 

af Hamndirektionen föreslaget belopp 7,020 kronor samt att i stället höja beräknade 

inkomsten af muddringsafgifter med ytterligare 3,000 kronor; det förstnämnda beslutet 

fattades efter votering med 17 röster mot 5, hvilka afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens 

förslag i denna del; 

att då inkomsten af muddringsafgifter beräknats 8,800 kronor högre än i Hamndirektionens 

förslag, men afsättningen till Tjufholmssundets reservfond beräknats endast å de af 

Hamndirektionen upptagna muddringsafgifter, höja afsättningen till nämnda reservfond med 8 

proc. å förstnämnda belopp eller med 704 kronor; 

att då beloppet af de under innevarande år influtna muddringsafgifter med 12,480 kronor 

öfverstigit det i årets stat beräknae, i 1913 års stat å inkomstsidan upptaga nämnda belopp 

såsom behållning från år 1912 och att, sedan från detta belopp afdragits nyssnämnda ökade 

afsättning till Tjufholmssundets reservfond, med skillnaden eller 11,776 kronor öka 

utgiftsposten amortering å lånet till Drätselkammaren; 

Beträffande Drätselkammarens stat: 

att då enligt nyss fattadt beslut amorteringen å Hamndirektionens skuld till Drätselkammaren 

ökats med 11,766 kronor, till utjämning af denna ökade inkomst nedsätta inkomstpostens 

växlar med samma belopp. 

Med godkännande i öfrigt af Beredningsnämndens samtliga här ofvan upptagna förslag 

fastställde Stadsfullmäktige till täckande af den i staten förefintliga brist å 349,160 kronor 45 

öre en uttaxering för år 1913 af 6 kronor 3 öre per bevillningskrona af 57,903,89 

bevillningskronor. 

Då för kyrkan förut bestämts en uttaxering af 57 öre per bevillningsskrona, komma 1913 års 

utskylder i sin helhet att belöpa sig till 6 kronor 60 öre per bevillningskrona. 

 

§ 13. 

Antecknades, att Herr Andersson under behandling af det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§ 14. 

Sedan Konungens Befallninghafvande infordrat Stadsfullmäktiges förklaring i anledning af de 

besvär Linus Lundström m fl anfört öfver Konungens Befallningshafvandes resolution den 19 

april 1912 i fråga om åtgärd för åstadkommande af en bättre ordnad färjtrafik öfver Lule älf 

mellan Luleå stad och Bergnäset, hade Hamndirektionen inkommit med infordradt yttrande 

öfver besvären. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att under åberopande i 

hufvudsak af de skäl, som af Hamndirektionen i dess yttrande anförts, yrka, att Kungl. Maj:t 

måtte lämna besvären utan afseende. 

  



§ 15. 

Uti en till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade Kungl. Kommerskollegium gjort 

förfrågan, huruvida Stadsfullmäktige vore villiga att, under förutsättning af Kollegii 

medverkan för Luleå stads vidkommanden låta verkställa en lefnadskostnadsundersökning, 

afseende i främsta rummet de mindre bemedlade klasserna, om möjligt redan under år 1913. 

Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville förklara sig villiga att 

låta verkställa en sådan undersökning samt för ändamålet ur brännvinsmedelsfonden anslå ett 

belopp af 800 kronor äfvensom för undersökningens verkställande tillsätta en kommitté af tre 

personer, nämligen Bankvaktmästaren C.Lindgren, sammankallande, Maskinisten E.Sandberg 

och Öfveringenjören Tillman. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige med 17 röster mot 6, hvilka senare 

afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att icke låta verkställa den ifrågasatta 

lefnadskostnadsundersökningen. 

 

§ 16. 

Sedan brikettbasen O.A.Nordström hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af 

Kungl. Kammarrättens utslag den 15 maj 1912 af de för år 1911 af honom erlagda 

kommunalutskylder 14 kronor 74 öre, hade Drätselkammaren underställt ärendet 

Stadsfullmäktiges pröfning samt för egen del hemställt, att utslaget på grund af beloppets 

ringhet icke måtte hos Kungl. Maj:t öfverklagas. 

På hemställan af Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 17. 

Hos Drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket R.Bergman gjort 

framställning om ett extra lönetillägg för år 1912 af 170 kronor såsom ersättning för de 

utgifter, som varit förenade med af honom uppgjordt projekt för nyanläggningen vid verket. 

Efter inhämtad upplysning, att Bergman bland annat för en i saken företagen resa åsamkats 

utgifter till i det närmaste samma belopp, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige 

hemställt, att en gratifikation af 170 kronor måtte få på angifna skäl till Bergman utbetalas. 

På Beredningsnämndens tillstyrkan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med 

det tillägg, att beloppet skulle utgå af i stat för oförutsedda utgifter anvisadt anslag. 

 

§ 18. 

Anna Lovisa Öqvist hade hos Stadsfullmäktige anhållit om uppgörelse i 

donationsjordsprocessen rörande N.J.Öqvists arfvingar tillhöriga delar af vretan N:o 171-172 i 

enlighet med ett af Stadsingenjören uppgjordt förslag, så lydande: 

Öqvists arfvingar afstå till staden: 

 

Kvm. Kv.fot Zonv. Värde 

del i Tall- och Kapellgatorna 725.5 8,230 0.08 658.40 

del i Östra Strandgatan  48.0 545 0.04 21.80 

  Summa 773.5 8,775  680.20 

 

Luleå stad afstår till Öqvists arfvingar: 

delar af den af Beda EriKson 

inköpte delen af samma vreta inom  

kvarteren Grenen och Heden 756.0 8,576 0.08 686.08 

Skillnad staden till godo Kronor    5.88 

 



Öqvists arfvingars donationsjordslösen: 

Tomtdelar i kvarteret Ängen 193.0 2,189 0.10 218.90 

Tomtdelar i kvarteret Heden 1,775,.5 20,141 0.08 1,611:28 

  Summa 1,968.5 22,330  1,830:18 

å hvilken summa donations- 

jordslösen utgår med 5% eller  Kronor   91.51 

Summa för Öqvists arfvingar att 

betala    Kronor   97.39 

 

Drätselkammaren hade uti afgifvet yttrande tillstyrkt bifall till detta bytesförslag, men 

beträffande en af sökanden gjord begäran om nyttjanderätt tills vidare till det afträdda området 

hemställt, att ansökningen i denna del icke borde i detta sammanhang beviljas. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§ 19. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat af Luleå Goodtemplares 

Byggnadsförening u.p.a. och Luleå Nationalgoodtemplares Byggnadsförening u.p.a. hvar för 

sig gjorda framställningar om anslag för innevarande år, hade Drätselkammaren efter 

föredragning af en utaf Stadskamreraren förebragt utredning i ärendet på i denna anförda skäl 

afstyrkt bifall till framställningarne. 

På förslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att afslå framställningarne. 

 

§ 20. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Falk föreslagit, att från och med år 1913 

stadens delegerade vid Luleå elementarläroverk för flickor måtte utses på en tid af tre år samt 

att af dessa två måtte utlottas att afgå efter respektive ett och två år. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att 

med bifall till motionen företaga utlottning af 2:ne af de delegerade att afgå vid 1913 och 

1914 års utgång; och utlottades därvid rektor H.Wallin att afgå vid 1913 års slut och 

borgmästaren A.E.Fagerlin att afgå vid 1914 års slut. 

 

§ 21. 

Vid föredragning af en utaf Johan Johansson i Karlsvik hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning att han, som nu uppnått en ålder af 70 år och alltid ordentligt inbetalt sina 

utskylder, hädanefter måtte få slippa betala några utskylder, beslöto Stadsfullmäktige, på 

förslag af Beredningsnämnden, att öfverlämna framställningen till taxeringsnämndens 

ordförande. 

 

§ 22. 

Med bifall till en af herr Ljungberg därom väckt motion beslöto Stadsfullmäktige, på förslag 

af Beredningsnämnden, att bemyndiga Drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe 

förordnade att, därest så skulle befinnas erforderligt, hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär 

öfver pröfningsnämndens beslut i fråga om Luossavaara – Kiirunavaara aktiebolags och 

Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxeringar för år 1912; och skulle utdrag af detta 

protokoll därvid tjäna såsom fullmakt. 

  



§ 23. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville företaga val af sex ledamöter 

och lika många suppleanter i 1913 års taxeringsnämnd för Luleå stad, och hade därvid 

föreslagit: 

till ledamöter: bagaren C.Marklin, grosshandlaren O.Linder, distriktskassören E.Liander, 

löjtnanten C.J.Bergström, bankdirektören S.Forsgren, maskinisten E.Sandberg. 

till suppleanter: snickaren B.A.Hellstén, handlanden K.A.Lind, exekutionsbetjänten G.Wetter, 

handlanden V.Thurfjell, bankkamreraren H.Flodmark, lok.-föraren N.Falk; och skulle 

suppleanterna anses valda hvar och en för den ledamot, som hade samma ordningsföljd som 

suppleanten. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att välja 7 ledamöter och lika 

många suppleanter i taxeringsnämnden samt utsågo samtliga de af Beredningsnämnden 

föreslagna och dessutom såsom ordinarie ledamot stadskassören J.O.Dahl och som suppleant 

för honom t.f. häradsskrifvaren G.V.Rignell. 

 

§ 24. 

Med anledning af en från tillsyningsmannen E.Hartzell inkommen afsägelse af uppdraget att 

vara ledamot af Drätselkammaren beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att godkänna afsägelsen och utsågo till ledamot af Drätselkammaren i 

hans ställe för tiden intill 1915 års slut redaktören H.Fernlund med 17 röster; 5 röster tillföllo 

tapetseraren O.Widlund och 1 röst landskanslisten J.G.Lindgren. 

 

§ 25. 

Med godkännande af en från ingenjören O.Svensén inkommen afsägelse af alla kommunala 

uppdrag beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att till suppleant i 

Drätselkammaren i hans ställe för tiden intill 1913 års slut utse löjtnanten C.Skarstedt och till 

ledamot i Byggnadsnämnden för åren 1913 och 1914 baningenjören E.G.R.Schåltz. 

 

§ 26. 

Vid härefter företagna val utsågos: 

till ledamöter i Hamndirektionen för år 1913: herrar G.Burström, O.Linder, J.A.Wadstein, 

N.Schönfelt och H.Burman, de fyra förstnämnda med acklamation och den sistnämnde med 

11 röster af 22 afgifna; 

till suppleanter i Hamndirektionen för år 1913: herrar K.A.Nilsson, E.Nordberg och 

P.Th.Aurén; 

till ledamöter i styrelsen för pantlånekontoret: herr J.A.Thorslund för åren 1913-1915 och herr 

V.F.Lundmark för åren 1913-1914; 

till suppleanter i samma styrelse: herrar N.O.Lundström för åren 1913-1915 med 22 röster och 

P.Th.Aurén för åren 1913-1914 med 13 röster; herr Axel Nilsson erhöll 9 röster; 

till ledamöter i folkskolestyrelsen för åren 1913-1916: herrar G.Nyberg med 19 röster och 

A.Gullberg med 20 röster; 3 röster tillföllo herr J.Öhman och 2 röster J.G.Lindgren; 

till suppleant i samma styrelse för samma tid: herr O.E.Wester; 

till ledamöter i hästuttagningsnämnden för åren 1913-1917: Herrar J.F.Grafström, 

C.A.Baudin, O.Linder, C.A.Govenius och N.O.Lundström; herr Grafström utsågs till 

ordförande i nämnden; 

till ledamot i mönstringskommissionen för åren 1913-1917: herr J.F.Grafström; 

till godemän för tillsyn öfver förmynderskap för åren 1913-1916: herrar J.G.Roth och 

O.Forsgren; 

till ledamöter i Brandstodskommittén för Städernas  allmänna Brandstodsbolag för år 1913: 

herrar C.A.Flemström och N.J.Nordström; 



till suppleanter i nämnda kommitté för samma tid: Herrar J.Wikberg och Jonas Carlsson; 

till ombud vid 1913 års mantalsskrifningsförrättningar: herrar J.U.Nordström, J.Lidgren, 

C.A.Palm och J.F.Johansson; 

till revisorer i stadens räkenskaper för år 1912: herrar H.Flodmark, J.G.Roth, K.Liljekvist, 

G.Nyberg och E.Lindblad; 

till dessas suppleanter: herrar R.Jacobsson, C.Olsson och E.Berlin; 

till revisor af läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1912: herr E.Liander; 

till dennes suppleant: herr S.Forsgren; 

till revisorer af Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper för år 1912: herrar H.Wallin och 

E.Liander;  

till dessas suppleanter: herrar P.Segerstedt och E.Berlin; 

till revisor af länets arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för år 1912: herr E.Hage; 

till dennes suppleant: herr H.Björnlund; 

till fattigvårdare för åren 1913-1914: 

i 1:a distriktet: herrar A.Gardell, B.A.Hellsten, E.O.Hedlund och W.Oskarsson, fruarna Mia 

Hellström och Augusta Jonsson samt fröken Teresia Hellgren; 

i 2:a distriktet: herrar O.E.Wester, H.Flodmark, G.Landström och T.Hagberg, fruarna Julia 

Salander och Hanna Sahlström samt fröken Hildur Mörtzell; 

i 3:e distriktet: herrar A.Kempe, C.J.Åström, C.A.Wikén, K.E.Fransson och C.Friberg, 

fruarna Frida Höglund och Maja Gullberg samt fröken Lydia Sundström; 

i 4:e distriktet: herrar Axel Nilsson, Edvin Nilsson, E.Strandell, M.Sölvén och J.G.Öhlund 

samt fru Märta Sundström. 

 

§ 27. 

Föredrogs och lades till handlingarna en skrifvelse från Magistraten med svar å 

Stadsfullmäktiges framställning rörande indrifning och inleverering af utestående restantier. 

 

§ 28. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En framställning från stadens ombud vid mantalsskrifningsförrättningarne om ersättning 

för deras arbete; 

2:o) Länsstyrelsens skrifvelse med infordrande af yttrande öfver en Riksdagens skrifvelse 

angående statens och kommunens arbeten; 

3:o) Framtidsförbundets Sjuk- och begrafningskassas begäran om hyresbidrag; 

4:o) Gustaf Stjernborgs begäran om afkortning af utskylder; 

5:o) Emma Högströms begäran om afkortning af utskylder; 

6:o) Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts framställning om anslag för år 1913. 

 

§ 29. 

Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades en framställning från 

Bankaktiebolaget Norra Sverige rörande uppgörelsen i donationsjordsprocessen om 

fastigheten N:o 20. 

 

§ 30. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Förrådsförvaltaren C.G.Svenssons afsägelse af ledamotskap i Drätselkammaren; 

2:o) Folkskolestyrelsens utredning rörande ökning af antalet kvinnliga lärare vid stadens 

folkskolor m.m. 

 

 Som ofvan. 



  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt. 

H.K.Brändström. 

P.Th.Aurén.” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå Barnavårdsnämnd å folkskoleexpeditionen den 

17 dec. 1912. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr Åhrström, Gustavsson och Falk samt undertecknad 

sekreterare. 

 

§ 1. 

Tvenne förhörsprotokoll från polisförhör i Luleå, det ena rörande en stöld av en portmonnä 

med inneliggande pengar, förövat av åttaårige gossen Karl Oskar Johansson, det andra ang. ett 

flertal stölder och förskingringsbrott för vilka Erik Alfred Johansson och Karl Mauritz 

Westerlund stå anklagade, upplästes. 

 

§ 2. 

Nämnden beslöt till ett senare sammanträde under veckans lopp låta inkalla gossen Erik 

Alfred Johansson samt hans föräldrar för upplysningars avgivande. 

Målet rörande de båda andra gossarna Karl Mauritz Westerlund och Karl Oskar Johansson 

uppsköts till första sammanträdet efter ny år. 

 

 Dag och plats som ovan 

  John Hansson 

    P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse den 18 dec. 1912. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr O.Åhrström, G.Norrby, O.Gustavsson, G.Nyberg och 

A.Gullberg, frökan Hildur Mörtsell samt undertecknad, sekr. 

 

§ 1. 

Vik. Småskollärarinnan Signe Bonnedahl hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt 

folkskolestyrelsen till alla delar förnya det betyg, som utfärdades den 21 okt. innevarande år. 

 

 Dag som ovan 

  John Hansson 

    P.Edv.Lindmark.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Barnavårdsnämnd å pastorsexpeditionen den 19 

dec. 1912. 

 

Närvarande: Ordföranden, pastor J.Hansson, hrr O.Åhrström, O.Gustavsson och N.Falk samt 

undertecknad, sekreterare. 

 

§ 1. 

Enligt beslut vid barnavårdsnämndens sammanträde den 17 dec hade till dagens sammanträde 

inkallats gossen Erik Alfred Johansson samt hans fader vagnssmörjaren J.O.Johansson. 

Endast den sistnämnde hade infunnit sig. 

Sedan barnavårdsnämndens ledamöter tagit del av det protokoll, som finns vis polisförhör 

med gossarne Erik Alfred Johansson och Karl Mauritz Westerlund den 9 dec. 1912, lämnades 

gossen Johanssons fader ovannämnda J.O.Johansson tillfälle att lämna de upplysningar, som 

kunde vara av vikt för barnavårdsnämndens beslut i ärendet. I samband härmed meddelade hr 

O.Åhrström, att den i polisförhörsprotokollet omnämnda stölden av 10 st. majblommor 

såtillvida är oriktigt relaterad, att gossen Johansson icke själv tagit dessa blommor men 

däremot av magister Åhrström erhållit 30 st majblommor, vilka han fått i uppdrag att försälja. 

För dessa hade han dock aldrig lämnat redovisning, utan hade modern sedermera fått ersätta 

det förskingrade beloppet. 

Barnavårdsnämnden beslöt för sin del framhålla lämpligheten av att gossen Erik Alfred 

Johansson insattes i allmän uppfostringsanstalt, och skulle som stöd för detta beslut, till 

protokollet antecknas,  

att den fostran och tillsyn, hemmet skulle lämna, i detta fall blir otillräcklig, enär fadern av sin 

tjänstgöring tvingas att allt för mycket vistas utom hemmet och modern är sjuklig och 

dessutom har fyra minderåriga barn att sköta; 

att det måste anses i högsta grad tvivelaktigt, att han låter sig rätta av den allvarliga maning, 

som en villkorlig dom innebär, då hans förståndsgåvor ej äro av den beskaffenhet, att han 

förstår innebörden av en dylik dom; 

att han på grund av sin bristande begåvning är i stort behov av en fylligare undervisning och i 

all synnerhet av den yrkesundervisning, som lämnar i en dylik anstalt; och slutligen 

att det skulle vara högst olämpligt, att han fortfarande vistas här i samhället, där det torde vara 

svårt om ej omöjligt för honom att göra sig fri från de dåliga inflytelser, som fört honom på 

avvägar. 

Vid protokollsutdragets översändande till polismyndigheterna skulle biläggas dels ett intyg av 

folkskollär. J.M.Hammarström, dels ett utdrag ur examenskatalogen för vårterminen 1911. 

 

§ 2. 

Till justeringsmän valdes hrr Åhrström o Gustavsson. 

 

 Dag och plats som ovan 

   John Hansson 

    P.Edv.Lindmark 

Justeradt 

O.Gustavsson 

Oskar Åhrström.” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 20 december 

1912. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Nilsson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 2 december 1912. 

 

§ 2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 18 nästlidne november beträffande §§ 4, 7, 10, 11 

och 24. 

 

§ 3. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 12 december 1912 uppdragit till drätselkammaren 

eller den kammaren i sitt ställe förordnade att, därest så skulle befinnas erforderligt hos 

Kungl. Kammarrätten anföra besvär öfver pröfningsnämndens beslut i fråga om Luossavaara-

Kiirunavaara Aktiebolags och Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxeringar för år 1912, 

beslutade Drätselkammaren att uppdraga åt e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt 

ställe förordnade att å kammarens vägnar uppsätta och underskrifva besvären; och skulle 

utdrag af detta protokoll i sådant afseende tjäna Bexell såsom fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§ 4. 

Beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville utfärda 

fullmakt för drätselkamamren eller den kammaren i sitt ställe förordnade att för framtiden i 

alla beskattningsfrågor uti samtliga instanser föra stadens talan samt att i sådant hänseende å 

stadens vägnar anföra besvär samt afgifva förklaringar och påminnelser. 

 

§ 5. 

Från fröken Lotten Burman hade inkommit förslag till utdelning från Rådmanskan 

Sundströms donationsfond till julen 1912 på så sätt, att fröken Anna Eriksson skulle erhålla 

50 kronor, änkefru Sofia Sundström, Hertsön, 25 kronor och fru Ernst Bäckström 25 kronor. 

Efter föredragning af ett af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande beslutade emellertid 

Ekonominämnden att i öfverensstämmelse med donationsbrefvets föreskrift tilldela änkefru 

Sofia Sundström, Hertsön, 100 kronor af under året upplupen ränta; och skulle beloppet 

tillställas henne genom ledamoten hr Burman. 

 

§ 6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från Nykterhetsfolkets 

sjukkasseafdelning No 206 och Nykterhetsvännareas sjukkasseafdelning No 105 äfvensom 

från Slumstationen i Luleå inkomna ansökningar om sedvanligt anslag från de afsatta 

brännvinsmedlen för år 1913. 

Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att, då det i staten för bestridande af dylika 

utgifter afsatta beloppet är begränsadtd, uppskjuta behandlingen af dessa framställningar i 

afvaktan på eventuelt inkommande ytterligare ansökningar; och skulle Stadskamreraren i 

sinom tid inkomma med yttrande och förslag i ärendet. 

  



§ 7. 

Föredrogs från Magistraten ingånget meddelande, att stadsfogden erhållit åläggande att senast 

den 1 och 15 i hvarje månad till drätselkontoret aflämna, hvad till honom eller 

exekutionsbetjänterna kan hafva influtit af stadens restantier. 

 

§ 8. 

Hos Drätselkammaren hade G.W.Andersson på grund af Kungl. Kammarrättens utslag den 25 

oktober 1912 anhållit om restitution af de utaf honom för år 1911 till Luleå stad erlagda 

utskylder, utgörande tillhopa 81 kronor 12 öre. 

Sedan antecknats att af ifrågavarande utskylder 4 kronor 18 öre utgjordes af pastoralier, 

beslutade Ekonominämnden att öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan att Fullmäktige ville hos Kungl. Majt anföra besvär öfver ifrågavarande utslag 

samt uppdraga åt drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att å stadens 

vägnar uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären. 

 

§ 9. 

Hos Stadsfullmäktige hade Magasinsbokhållaren Johan Eriksson med stöd af bilagda 

handlingar anhållit att, då han för år 1911 blifvit påförd bevillning af inkomst för 1700 kronor 

utan att behörigt afdrag blifvit gjordt, det af honom på grund häraf för mycket erlagda 

beloppet, 21 kronor 36 öre, måtte till honom återbetalas. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att återställa framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma. 

 

§ 10. 

Till Stadsfogden remitterades 

1:o) Karin Wiklunds begäran om befrielse från erläggande af 1910 års kommunalutskylder; 

2:o) Adrian Bergströms förnyade framställning om afkortning af 1911 års 

kommunalutskylder, den senare framställningen med anhållan om skyndsamt görande. 

 

§ 11. 

Sedan Magistraten till drätselkammaren öfverlämnat från Stadsfiskalen uppgjord förteckning 

å de persedlar m.m, hvilka behöfde nyanskaffas eller undergå reparation för poliskårens behof 

under innevarande december månad, beslutade Ekonominämnden att öfverlämna densamma 

till Stadsfiskalen för verkställighet på bästa och billigaste sätt. 

 

§ 12. 

Som vid den i samband med mobiliseringsöfningarne under sistlidne september månad 

anbefallda utskrifningen af hästar och fordon inom Luleå stad brist uppstått i antal hästar, 

staden ägt skyldighet att tillhandahålla, så att en häst måst af mönstringskommissionen legas, 

hade K.befhde, under åberopande af föreskriften i § 5 mom 3 i Lagen den 6 juni 1912 om 

vapenöfningar för utrönande af härens krigsberedskap, anmodat drätselkammaren att inbetala 

32 kronor, utgörande enligt bilagd uppgift det belopp, hvarmed den sålunda anskaffade 

hästens legopris öfverstigit stadgad ersättning. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att remittera handlingarne till 

ordföranden i den nämnd, som har att uttaga de hästar, staden vid krigsmagtens ställande på 

krigsfot skall tillhandahålla med anhållan om meddelande om anledningen till den anmärkta 

försumligheten. 

  



§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från C.J.Sundgren inkommen 

framställning om ersättning för ett olycksfall, som drabbat honom under vattenkörning å 

stadens gator. 

Sedan antecknats, att staden icke hade skyldighet att i föreliggande fall utgifva ersättning 

enligt lagen angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901, 

beslutadse Ekonominämnden på af Stadsingenjören uti afgifvet yttrande anförda skäl att hos 

Stadsfullmäktige hemställa att ett belopp motsvarande den afgift Sundgren erlagdt för sin 

sjukhusvård, eller 17 kronor, måtte få till honom utbetalas samt att beloppet måtte få utgå af 

fonden för olycksfallsförsäkring. 

 

§ 14. 

Beslutade Ekonominämnden på förslag af hr Burman att hos Hamndirektionen göra förfrågan, 

om direktionen ville till bokfördt värde, 3451 kronor 80 öre, öfvertaga det å Gültzauudden 

befintliga staden tillhöriga kallbadhuset jämte inventarier med rätt för Hamndirektionen att 

uppbära eventuela inkomster. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 28 december 1912. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin och Grafström. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 20 november föredrogs och justerades. 

 

§ 2. 

Föredrogs och godkändes ett af ordföranden upprättadt förslag till skrifvelse till 

stadsfullmäktige ang. stadens bidrag till aflönande af dispensärssköterska m.m. 

 

§ 3. 

Beslöt nämnden utse hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson att utöfver den nämnden 

jämlikt § 23 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 åliggande tillsyn till förekommande af 

olycksfall och ohälsa i arbete och skulle vederbörande yrkesinspektör härom underrättas. 

 

§ 4. 

Tekniska nämndens protokoll den 23 oktober, § 33, angående reparation af afträdet å 

Gültzauuddens restaurant föredrog. 

 

§ 5. 

Till svar å en af tekniska nämnden gjord förfrågan beslöt nämnden meddela, att nämnden icke 

kunde bereda plats för någon af den genom elektricitetsverkets omläggning öfvertaliga 

personalen. 

 

§ 6. 

Uppdrogs åt ordföranden att sammankalla nämnden till dess första sammanträde 

nästkommande år. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

Sven Kjellman” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 30 december 1912. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Schönfeldt och Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Föredrogs och godkändes diverse räkningar till utbetalning. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt den 14/1-13 

Gust.Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 december 1912. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Sundberg, Gullberg, Danielsson, Wester och Gardell, 

fröknarna Björkman och Sundberg, fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 29 november föredrogs och justerades. 

 

§ 2. 

Att förrätta inventering vid fattiggården samt att under år 1913 granska till styrelsen ingifna 

räkningar utsågos herrar Rignell och Gullberg. 

 

§ 3. 

Alma Wallströms framställning om extra bidrag till barnens beklädnad afslogs. 

 

§ 4. 

Ett af Stockholms stad väckt kraf för vård och underhåll af bokbindaren August Johansson 

godkändes, hvaremot styrelsen beslöt yrka nedsättning i den begärda dagsersättningen från 

kronor 1:50 till skäligen ansedda 1:25. 

Vaktmästaren A.Larzon fick i uppdrag att nedresa för att hämta Johansson från Stockholms 

stads allmänna försörjningsinrättning. 

 

§ 5. 

Beslöt styrelsen söka inträde för Frida Lindfors å fröken Stahres anstalt i Storvik och 

uppdrogs åt vaktmästaren A.Larzon att inställa henne vid anstalten, hvarvid han skulle åtnjuta 

resa i ena riktningen jämte två dagtraktamenten å 6 kronor. 

 

§ 6. 

På därom gjord ansökan beviljades vaktmästaren A.Larzon 5 dagars tjänstledighet f.o.m. den 

3 januari 1913. 

 

§ 7. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Oskar Abrahamsson, hvilken lede af lungsjukdom 

och saknade egna medel, måst den 18 december intagas å fattiggården och beslöt styrelsen 

med godkännande häraf att genom sin sekreterare utsöka kostnaden för hans vård och 

underhåll hos Stockholms stad eller annat fattigvårdssamhälle, där han kunde pröfvas äga 

hemortsrätt. 

 

§ 8. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Johan Oskar Häll, hvilken lede af bältros och 

saknade egna medel, måst den 18 december intagas å fattiggården och beslöt styrelsen med 

godkännande häraf att genom sin sekreterare utsöka kostnaden för hans vård och underhåll 

hos Stockholms stads eller annat fattiggårdssamhälle, där han kunde pröfvas äga hemortsrätt. 

 

§ 9. 

Ett anbud från änkan Erika Öhman i Börjeslandet att taga Ester Teresia Brännström såsom 

fosterbarn emot en årlig ersättning af 120 kronor bordlades till nästa sammanträde. 

 

§ 10. 

Arbetsförmedlingens rapport för november lades till handlingarna. 



 

§ 11. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Johan Edvard Sundqvist måst på grund af sjukdom den 

7 december intagas å fattiggården och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

 

§ 12. 

Tillsyningsmannens rapport angående besök hos fosterbarn lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§ 13. 

Föredrogs och godkändes första distriktets understödslista för januari 1913. 

De kontanta bidragen uppgingo till kronor 379:83. 

 

§ 14. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets understödslista för januari 1913. 

De kontanta bidragen uppgingo till kronor 289:18. 

 

§ 15. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets understödslista för januari 1913. 

De kontanta bidragen uppgingo till kronor 253:25. 

 

§ 16. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets understödslista för januari 1913. 

De kontanta bidragen uppgingo till kronor 231:- 

 

§ 17. 

På förslag af distriktsrådet i andra distriktet beslöt styrelsen, att det måtte få bero på vårdarens 

eget omdöme att i de fall, där så syntes nödvändigt, öfverlämna beviljades hyresbidrag direkt 

till hyresvärd, men att i öfrigt understödstagare själf finge ombesörja hyrans erläggande, dock 

med det tillägg, att vårdaren i det senare fallet själf finge ansvara icke blott för hyrans 

ordentliga erläggande utan om möjligt äfven för den tid bidraget afsåge. 

Detta beslut fattades efter votering med 4 röster mot 4 genom ordförandens utslagsröst. 

 

§ 18. 

Beslöt styrelsen anslå cirka 27 kronor i och för Åke Westerlunds inackordering under tiden 19 

december till 19 januari, under hvilken tid vanföreanstalten i Hälsingborg vore stängd. 

 

§ 19. 

Beslöt styrelsen aflämna ansvarsförbindelse för Ida Katarina Eriksson, som på grund af 

sjukdom måst intagas å lasarettet. 

 

§ 20. 

Beviljades N.P.Nilsson – Stråka ett hyresbidrag å 5 kronor pr månad att utgå under tre 

månader, dock med villkor, att Nilsson flyttade från arbetaren E.M.Strandberg, där han nu 

innebodde. 

Mot detta beslut reserverade sig fröken Sundberg. 

 

§ 21. 

Till utom kommunen bosatta understödstagare utdelades understöd till ett belopp af 99 

kronor. 



 

§ 22. 

Tillsyningsmannens rapport angående under december månad utdelade extra understöd 

föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 23. 

Beslöt styrelsen, att nödiga kläder skulle på styrelsens bekostnad anskaffas för Lovisa 

Vilhelmina Jonssons son Johan Allan, som den 1 januari skulle sändas till barnhemmet i 

Malmberget. 

 

§ 24. 

Afslog styrelsen Mikael Adamssons framställning om ökadt utackorderingsarvode för 

Magdalena Lindqvists dotter. 

 

§ 25. 

Rapporter öfver genom diakonissan utdelade understöd under november och december 

föredrogos och godkändes. 

 

§ 26. 

Beslöt styrelsen vägra Josefina Renström tillstånd att gå ut från fattiggården. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

J.Sundberg 

Gustav Rignell 

Ellen Sundberg.” 
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