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FÖRETAL TILL FJÄRDE DELEN. 

fter sex års uppehåll har jag åter — alltjämt med un¬ 

derstöd av herrar stadsfullmäktige, för vilket jag här 

* ^ med får uttala min vördsamma tacksägelse — utgivit 

den fjärde delen av Göteborgs donatorer. De biogra f i ska, 

statistiska och kulturhistoriska skildringarna, som härmed sta 

i samband, har jag, såsom redan från första stund antytt, låtit 

följa i kronologisk ordning eller närmare bestämt efter H. D.G:s 

(Handlingarnas rörande Donationer i Göteborg) respektiva data. 

Under dessa förhållanden har jag nu kommit till ungefär 

samma tidpunkt som den, varmed jag avslutade mina Berättelser 

ur Göteborgs nyaste historia. Och samma huvudsakliga skäl, 

som då föranledde mig att nedlägga pennan, är även nu för 

handen. Detta däri bestående, att jag ej tror mig böra komma 

de handlande personerna närmare till tiden än vad jag gjort 

för att med någon objektivitet kunna bedöma dessa. 

En olikhet med föregående delar erbjuder denna, såsom ej 

innehållande några illustrationer. Efter allt det överväldigande 

hit hörande material, som utgivits med anledning av jubileums¬ 

utställningen, finner jag nämligen nu knappast något nytt eller 

värt att framhålla. 

Slutligen ber jag få uttala den förhoppning, att framställ¬ 

ningen av Göteborgs donatorer och deras verk måtte fullföljas 

av yngre och kompetentare skildrare än jag. 

Stockholm i november 1925. 
FÖRFATTAREN. 
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KONST, OCH SLÖJDFÖRENINGEN. 

H. D. G. II. 113. 

X r 1841 stiftades av den bekante professor Palmstedt först 

Konst- och slöjdföreningen i Göteborg och sedan den 18 

X V mars följande år samma förenings konst- och slöjdskola. 

Rörande dessa båda anstalters första framträdande berät¬ 

tar flera år senare professor Edv. von Schoultz — Palm- 

stedts efterträdare såsom föreståndare för Chalmersska slöjd¬ 

skolan — bland annat följande: »Det bleve allt för vidlyftigt 

att här framställa en skildring av de hit hörande åtgärdernas 

mängd och möda; nog av, både herrar och damer medver¬ 

kade, och resultatet blev en konst- och industriexposition, 

som det följande året (1842) från den 22 till den 28 augusti 

f}dlde Bloms stora sal och närgränsande rum med både 

konstens, fabriksindustriens och husslöjdens alster. Kraft¬ 

fullt och lyckligt hade man, så att säga, med ens rullat 

sisyfosstenen ända upp till höjdens spets . . . For att . . . 

även på annat sätt söka göra allmänheten bekant med 

föreningens ändamål och nytta . . . träffades överenskom¬ 

melse med porträttmålaren, herr Hansen att mot betalning, 

som av föreningen skulle erläggas, meddela undervisning åt 

tvenne elever av hantverksklassen, nämligen den ene i per- 

spektivläran och den andre uti frihandsteckning efter fri¬ 

stående föremål ...» 

»Emellertid kom erfarenheten med en hård och obestridlig 

lärdom, som visade, att, om man än, för att bibehålla den 

mytiska liknelsen, fått stenen upp, så kunde den icke i 

längden där kvarhållas, trots den okuvliga järnviljan hos 

företagets ledare. Den började att glida utföre, och fyra år 

därefter finna vi Konst- och Slöjdföreningen anspråkslöst 

överlägga om sin fridsamma upplösning.» 



Den 24 november 1846 stiftades under dessa förhållanden 

den nuvarande Slöjdföreningen (utan konst), som fick över¬ 

taga den förutvarandes (med konst) skola, kontanter, böcker, 

handlingar och tavlor m. m. (Om en annan kulturell anstalts, 

nämligen Bildningscirkelns förvandling till Slöjdföreningens 

bildningscirkel hava vi redan i vår föregående del talat.) 

Den här ovan skildrade övergången från »Konst- och slöjd¬ 

föreningen» till en med konsten ej sammanhängande Slöjd¬ 

förening har redaktionen av Göteborgs donationshandlingar 

betraktat som en verklig donation, vilket givetvis länder 

oss till rättesnöre. 

I den nya Slöjdföreningens den 15 december 1846 antagna 

stadgar förklarades bland annat dess ändamål vara, »att i 

någon mån av sina tillgångar ät arbetarne inom de slöjdidkande 

klasserna bereda en bättre bildning till sedlighet, förstånd och 

konstfärdighet samt i sådant avseende jämväl inrätta eller 

understödja härtill lämpliga läroanstalter». 

Bn dylik anstalt, kallad läseinrättning, hade emellertid 

redan år 1841 med ett årligt understöd (333 rdr 16 sk. b:ko) 

av f. d. Hallkassan i staden bildats. 

Första spåret till den nya Slöjdföreningens verksamhet 

röjes i dess protokoll, hållet i Chalmersska slöjdskolans 

lokal den 12 januari 1847, varvid dess skattmästare, sko- 

makarmästaren Åhman, avlämnade 33 rdr banko, dem han 

såsom inträdesavgifter mottagit för den nya Slöjdföreningens 

bildningscirkels räkning. 

Såsom Svenska slöjdföreningens i Göteborg ordförande 

fungerade nu professor Palmstedt och som sekreterare artisten 

B. G. Wahlström. 
Vad läroanstalterna beträffar, insåg man, att dessa måste 

börja med elementerna eller: räknekonst, välskrivning, rätt¬ 

stavning, historia och geografi, under förhoppning, att denna 

anordning skulle bliva endast tillfällig och snart övergående. 

Men, ehuru man blivit färdig med undervisningsprogram¬ 

met och, dels genom Slöjdföreningens medlemmars årsav¬ 

gifter, dels genom f. d. Hallkassans nämnda bidrag samt 



3 

slutligen även genom särskilda sammanskott, erhållit de erfor¬ 

derliga medlen för skolans förverkligande, förflöt ändock 

nära tre år, innan läroanstalten kunde öppnas. Lärarekrafter 

erbjödo sig frivilligt, men svårigheten låg huvudsakligen i 

erhållandet av lämplig lokal. Detta hinder hävdes emeller 

tid genom privatläraren C. J. Meyerbergs erbjudande av 

sin lokal till begagnande tre dagar i veckan, söndagar, ons¬ 

dagar och lördagar å tider, då denna ej var av hans egna 

elever upptagen. 

Denna Slöjdföreningens skola, som den längre fram skulle 

kallas, i vilken frivilliga lärare först skulle undervisa, öpp¬ 

nades den 30 december 1848. 

Dess utveckling skulle i hög grad befordras av vissa, 

mänskliga känslor saknande donatorer. 



F. d. HALLKASSANS ÖVERSKOTTS* 
MEDEL. 

H. D. G. II. 118. 

i förberedde ovanskrivna donatorers inträde på väl- 

görenhetsfältet med den antydan, att dessa, såsom 

V varande en kassas överskottsmedel, näppeligen kunde 

hava några mänskliga känslor. Då dessa känslor dock äro 

en donations nödvändiga förutsättning, måste vi här förlägga 

dem till grosshandlarne C. F. Hennigs och F. Willerdings, 

liksom handlanden K. G. Findströms och urfabrikören C. F. 

Malmsjös bröst. Dessa herrar begärde nämligen den 22 

januari 1847 av magistraten en överflyttning på Svenska 

slöjdföreningen i Göteborg av deras redan nämnda, sex år 

förut föranstaltade Läseinrättning med dess böcker, skrifter 

och inventarier, liksom av ett årligt anslag, stort 333 rdr 

16 sk. banko, som förut av »hallkassans överskottsmedel» 

till denna inrättning lämnats, en begäran som ock av magi¬ 

straten bifölls. 

Av allt detta finner man, att nämnda, år 1847 under 

Svenska slöjdföreningen i Göteborg ställda läseinrättning 

måste hava övergått till den Slöjdföreningens skola, som, 

enligt vad vi förut uppgivit, år 1848 grundades. 

Såväl själva slöjdföreningens som skolans upphovsman 

var i varje fall Chalmersska slöjdskolans föreståndare, pro¬ 

fessor Carl Palmstedt. Om denne högt förtjänte man och 

hans nitiska verksamhet för Göteborgs samhälle hava vi i 

våra Berättelser ur Göteborgs historia rätt vidlyftigt 

talat, därvid särskilt framhållande honom såsom en veten¬ 

skapens, industriens och slöjdens högst nitiske förkämpe. 

Men till hans ytterligare heder bör läggas, att han även 

var en varm konstvän. Ktt bevis härpå lämnar hans vid 



konstnärs- och ritläraremötet i Göteborg år 1869 skriftliga 

och längre fram tryckta redogörelse för stadens äldre konst- 
förhållanden och konstsamlingar. 

Hallkassans härkomst kan näppeligen ledas från något 

annat än den gamla manufakturfonden, varmed rikets stän¬ 

der under frihetstiden understödde och uppmuntrade landets 

fabriker. Understödet utgjordes huvudsakligen av premier, 

som av de s. k. hallrätterna tilldelades fabriksidkarne, på 

samma gång som de förstnämnda stämplade de respektiva 

fabrikaten såsom fullgoda. År 1846, då, i sammanhang med 

en ny hantverks- och fabriksordnings utfärdande, dessa hall¬ 

rätter upphävdes, ställdes deras innehavande premie- eller 

hallkassors överskottsmedel under fabriksägarnes (fabriks¬ 

föreningens) vård, på samma gång som magistraten bekläd¬ 

des med den förut hallrätten tillkommande styrelsen och 

domsrätten. Användandet av dessa medel tycks i sista 

hand hava berott på magistraten, under det att förslag i 

detta avseende kunnat väckas från såväl denna myndighets 

som fabriksföreningens sida. 

En liten del av dessa memämnda överskottsmedel var det, 

som, efter vad ovan berättats, hade anslagits till Slöjdför¬ 

eningens skola. Men den gamla hallkassans tillgångar voro 

därmed långt ifrån uttömda. Aderton år senare skulle icke 

mindre än 50,000 rdr rmt härav lämnas såsom lån till Göte¬ 

borgs museum, och tio år senare eller den 22 maj 1874 till¬ 

ställdes hela hallkassans återstående behållning, 14,495 rdr 

96 öre, samma institution som gåva. Fabriksföreningen ville 

gå ännu längre i frikostighet och avskriva museets skuld å 

50,000 kronor, men detta motsatte sig magistraten, som 

endast nedsatte räntan härpå till 1,500 kr. Detta sistnämnda 

belopp skulle museet erlägga till Folkskolestyrelsen, så länge 

dennas undervisning utsträcktes till fabriksarbetares barn, 

vilka nu undervisades i fabriksföreningens skola. 

Vår mot f. d. Hallkassans överskottsmedel riktade be¬ 

skyllning att sakna mänskliga känslor träffar sålunda inga¬ 

lunda dess principaler, som visade sig nog ädelmodiga att 
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ej allenast bortskänka hela kassans behållning utan även 

avskriva dess skuldfordran till förmån för en social inrätt¬ 

ning. Snarare skulle man på grund härav, glorifierande de 

memämnda medlen, tillerkänna dem övermänskliga känslor. 

Utan att närmare följa Slöjdföreningens skolas starkare 

och starkare utveckling, kunna vi nämna, att den år 1919 

bestod av dagskolor och aftonskolor. 

Till de förra hörde: 
högre och lägre hantverksskolan samt skolan för lant- 

maskinister, 

till de senare: 
skolan för bokindustri, 

aftonskolans tekniska avdelning, 

» konstyrkes » 

fotografiskolan, 

guldsmedsskolan 

samt en allmänt förberedande avdelning. 

Antalet elever var år .1921—1922 801, därav 616 manliga 

och 188 kvinnliga. 

Den i Göteborg alltifrån 1800-talets början framträdande 

rörelsen för slöjdundervisning är synnerligen anmärknings¬ 

värd, ej minst i avseende på de lär arkrafter, som erbjödo 

sig. Därav voro, såsom redan nämnt, flera frivilliga, men 

längre fram rekryterades dessa — särskilt för Chalmersska 

slöjdskolans behov — även från artilleriofficerarnas läger. 

Vi behöva blott nämna anstaltens föreståndare Schoultz, 

börjande som löjtnant och slutande som professor, vidare 

Lagerborg, J. P. Weinberg, Berg (slutligen regementschef), 

Odelstierna och Ullén, den senare en lysande begåvning, 

vid vars avgång skolans styrelse till protokollet uttalade 

»sitt erkännande av det utmärkta sätt, varpå han under 

sin sjuåriga tjänstgöringstid fullgjort sina åligganden samt 

den ovanliga förmåga han därunder visat, att ingiva eleverna 

intresse för sina läroämnen och vinna deras förtroende». 



HÖKERISOCIETETENS FOND. 

H. D. G. III. 469. 

)t var skillnad på handlande och hökare före närings¬ 

frihetens införande den 22 december 1846. De förra 

A—* ägde enligt kungl. maj:ts nådiga reglemente av den 

14 oktober 1734 rättighet att handla med allehanda varor 

och sälja dem i stycke-, tusen-, hundra-, dussin-, läste- och 

tunntal; hökare däremot fingo ej befatta sig med handel 

utan allena med allehanda försäljning i minut, av spannmål, 

liksom av ljus, fläsk, ost och smör o. s. v. allt marktals. 

Därtill kom, att de handlande tillhörde en särskild societet, 

under det att hökarne länge saknade en dylik organisation. 

På deras ivriga ansökningar skulle dock denna förmån av 

kungl. maj:t förunnas dem den 9 februari 1786, varefter de 

ytterligare tillkämpade sig rättigheten att genom tvenne leda¬ 

möter representeras i borgerskapets äldste. Slutligen hade 

de den triumfen att, liksom alla andra handlande, den ovan¬ 

nämnda 22 december 1846 upptagas i Handelssocieteten eller 

som den nu benämndes Handelsföreningens sköte. 

Sedan hökerisocieteten på detta lysande sätt upphört att 

existera, uppstod frågan om användandet av dess i livstiden 

hopsparade kassa. 

En av den gamla, nu avskaffade föreningens medlemmar, 

herr Adolf Svensson, synbarligen utgående från den prin¬ 

cipen, att man är sig själv närmast, föreslog på en i ärendet 

hållen sammankomst, att ifrågavarande kassa borde förvaltas, 

»så att den komme f. d. Hökerisocietetens samtliga nuvarande 

ledamöter tillgodo, men att icke större belopp utdelades, 

än att kassan även kunde räcka till utdelning av de med¬ 

lemmar, som levde längst». Alla de övriga närvarande med¬ 

lemmarna överlämnade emellertid hela kassan till Handels- 
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föreningen under villkor, att denna samma förening till tio 

av f. d. Hökerisocietetens medlemmar alltjämt erlade ett 

redan beviljat understöd, vidare att under fem år ioo rdr 

b:ko tillställdes uppfostringsanstalten å Hisingen för vilse- 

förda barn, liksom slutligen, att Fattighuset till minne av 

hökerisocieteten skulle erhålla 2,000 rdr b:ko. 

Den princip, som ledde den forna Hökerisocietetens långt 

övervägande majoritet till detta beslut, stod onekligen i 

innerligt samband med det gamla, valspråket noblesse oblige. 



S. A. von DÖBELN. 

H. D. G. III. 579. 

en adliga släkten von Döbelns stamfar, doktor J. A. 

Döbelius, var på sin tid stadsläkare i Göteborg och 

JL.^ slutligen även föreståndare för Ronneby hälsobrunn. 

(Hans porträtt syns numera på alla hit hörande vatten¬ 

flaskor.) 

Den namnkunnige doktorn hade tvenne söner. Den äldre 

av dessa var den slutligen av Runeberg besjungne krigaren, 

Georg Karl; den yngre, Conrad Wilhelm, inträdde vid kungl. 

amiralitetet och dog på Nya Varvet vid Göteborg, efter¬ 

lämnande sonen Adolf Fredrik, som, även han, slog in på 

krigarbanan. Mindre storvulen än farbrodern, hann denne 

ej längre än till löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg, 

varefter han med kaptens avsked flyttade till Trollhättan, 

där han, gift med Metta Reenstierna, år 1795 avled. 

Här föddes år 1785 vår nu förevarande donator, handels- 

bokhållaren Sven Adolf von Döbeln. 

Om hans liv och verksamhet är oss så gott som ingenting 

bekant, men antagligen kan man på honom lämpa Stjern- 

hielms kända ord om sig själv: vixit dum vixit loetus. Detta 

sluta vi därav, att han, enligt Göta Par Bricolls av C.Kling- 

berg utgivna historia, år 1838 vart ordförande i detta glada 

sällskap. Erkännas bör dock, att dess (sällskapets) stjärna 

nu efter Wadmanstidens slut var stadd på nedgång. 

Döbeln, som efter en ännu levande åldrings utsago var en 

synnerligen korpulent man, dog ogift år 1846, testamen¬ 

terande 133 rdr 16 sk. banko till räddningsinstitutet på 

Hisingen. 



ANDERS GODHE. 

H. D. G. III. 525. 

Lektorn, tidtals rektorn vid Göteborgs gymnasium, titu¬ 

lärprofessorn, magister Anders Godhe torde under 1830- 

och 40-talen varit en av stadens mest kända litterära 

notabiliteter. Detta inte blott på grund av sin lärdom utan 

även i följd af sin åt vältaligheten riktade förmåga, som väl 

också föranledde hans val till sekreterare i Vetenskaps- och 

Vitterhetssamhället. I denna sin egenskap har han författat 

fyrtiosju minnesteckningar, som efter hans död utgivits, alla 

tillika utgörande ett monument över såväl tidens lynne som 

personhistoriens dåvarande ståndpunkt. 

Betecknande för både tidslynnet och den nämnda stånd¬ 

punkten är, att alla levnadsomständigheter betraktades såsom 

oväsentliga, och att lovet alltid inbäddades i allmänna ordalag. 

Men, om föremålet för minnestalet ej var värt något beröm, 

hur gick det då för lovtalaren, torde någon invända? 

Jo, då råkade denne i en svår knipa; men förfogade han 

över ett formfulländat språk, redde han sig i alla fall. 

Så gjorde den välmenande Godhe, till och med när det 

gällde en så illa känd person som kommerserådet Björnberg, 

och det korta minnestalet över denne kan därför anföras 

såsom ett verkligt konststycke. 

Detta är på följande sätt avfattat. 

»Bland ledamöter på denna ort har samhället ock under 

förledna året förlorat: konungens Troman, kommerserådet 

och grosshandlaren här i staden, kommendören av kungl. 

Vasaorden, högädle herr Niklas Björnberg. Rättvis är visser¬ 

ligen den offentliga hyllning man givit åt minnet av den 

om fosterlandet förtjänte statsmannen, lärde och konstnären; 

lika rättvist, ehuru mera sällsynt, ägnas detta slags prov av 
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erkänsla åt den medborgarklass, som, nied idoghet, styrd av 

en klokt beräknande omtanka, under det den arbetar för 

egen förkovran, just därigenom kommer i tillfälle, att i det 

samfund han tillhörer sprida välståndet och främja närings¬ 

fliten och av detta skäl företrädesvis blivit kallad den 

närande. Att kommerserådet Björnberg i detta avseende 

intager ett märkvärdigt rum bland svenska medborgare, 

skall minst sättas ifråga på en ort, som var huvudsätet för 

hans vidsträckta verksamhet. Med outtröttlig verksamhet 

och gynnad av lyckliga omständigheter, dem han alltid 

förstod att klokt begagna, hade han berett sig ett välstånd, 

som enligt sakens natur måste fördelaktigt återverka på det 

borgerliga samhälle, i vars skydd han detsamma vunnit. 

En man, som under en längre tid och med ovanlig framgång 

praktiskt utövat ett av de yrken, vilkas teoretiska under¬ 

sökning varit ett av vår litterära förenings huvudsakliga 

ändamål, hade utan tvivel en obestridlig rätt att i denna 

intaga en plats. Men med en verksamhet, som delade sig i 

de mest skiljaktiga utgreningar, och den sorgfällighet Björn¬ 

berg städse iakttog, att i denna mångfald och omfattning 

av affärer själv taga kännedom om allt, även i de minsta 

detaljer, blev för honom allt för liten tid övrig att kunna 

deltaga i våra övningar. Han glömde dock aldrig, att han 

tillhörde även oss, och det utmärkta bevis, han frikostigt 

lämnat oss av sin hågkomst, gör det till en dyrbar plikt för 

oss att förvara hans namn i tacksam åminnelse.» 

Lyckligtvis kan man i detta fall med mera tillfredsställelse 

se tillbaka på lovtalaren själv än på föremålet för hans 

pliktskyldiga beprisande. »Professor Godhe synes hava varit 

en mycket försynt och anspråkslös man», säger R. Röding 

uti sina biografiska uppgifter om lektorerna vid Göteborgs 

gymnasium. »En djup känslighet tycks hava legat på bott¬ 

nen av G:s karaktär. Få människor hava varit så lättrörda 

som han, få torde ock hava varit släktkärare, vänfastare, 

oegennyttigare. Ingen dag gick förbi, berättas det, utan att 

han plägade besöka sin gamla moder, som bodde ett stycke 
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väg utom staden ... På G:s oegennytta och samvetsgrannhet 

kan man väl räkna det som ett bevis, att han, ehuru berät¬ 

tigad till ett prebendepastorat, som skulle betydligt ökat 

hans årliga inkomster, dock avsade sig detsamma, emedan 

han ej på äldre dagar ville påtaga sig det ansvar som präst¬ 

ämbetet ålade honom.» 

Godhe, död ogift den 24 mars 1848, lämnade sin behållna 

förmögenhet till en fond, varav brodern, målarmästaren 

Claes Godhe, skulle under sin livstid erhålla avkastningen. 

Efter dennes död skulle nämnda avkastning tillfalla Sjö- 

mannasällskapet. En annan arving, upptagen i bouppteck¬ 

ningen, som dock av professorn ej på något synbart sätt 

begåvades, var hans avlidna halvsysters, Anna Marias, i gifte 

med jämnväl avlidne traktören M. Blom, sammanavlade son, 

förre »lånbibliotekarien», Johan Abraham Blom. Det var 

tidens ryktbaraste göteborgsoriginal, »Gubben Blom», som 

sålunda i någon mån berövades en av sina käraste syssel¬ 

sättningar — den att teckna sitt namn å i hans ägo befintliga 

bankosedlars ryggar. 



ANDERS SUNDVALL. 

H. D. G. I. 365. 

Några direkta uppgifter om f. d. handlanden Anders 

Sundwalls levnadsomständigheter stå oss visserligen 

ej till buds, men av testamente och bouppteckning 

kan dock åtskilligt inhämtas. 

Enligt den förra handlingen skänkte han 13,333 rdr och 

16 sk. banko till Fattighuset på villkor, att räntan härav 

skulle åtnjutas av hans gamla släkting, Margareta Johans- 

dotter, så länge hon levde, till belöning för den trogna och 

välvilliga tjänst, varmed hon i trettiofem åf gått honom 

till handa. Efter hennes död skulle donationen i och för 

andra fattigas understöd förvaltas, helst under förökning av 

dessas antal. 

Återstående delen av den efterlämnade förmögenheten 

skulle delas i fem lotter och tillfalla hans lika många styv¬ 

barn eller deras arvingar, alla i Skåne bosatta. 

Av dessa bestämmelser skulle man kunna tro, att donatorn, 

som under trettiofem år troget vårdats av en gammal släk¬ 

ting, tidigt förlorat sin hustru. Han hade ej någon arving, 

står det också i bouppteckningens början; men strax därpa 

heter det, att änkan Maria Elisabeth, född Andersson, jämte 

sin förmyndare var tillstädes och då tillika med den nämnda 

trotjänarinnan uppgav lösegendomen. 

Någon förklaring rörande detta förhållande tillåta vi oss 

ej, endast den anmärkning, att änkan givetvis åtnjöt sin 

giftorätt eller — i vår tid — hälften av boet. 

Giftorätten är urgammal och tillerkändes hustrun redan i 

de gamla landskapslagarna (med undantag av gotlands¬ 

lagen). Denna rätt var dock i forna tider något mindre — 

nämligen en tredjedel i stället för hälften — men till gen- 
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gäld vackrare formulerad, särskilt i vigseln, vari det 

från brudgummens sida heter: »Jag gifter dig till heder och 

husfru, till halv säng, till lås och nycklar, till var tredje 

penning vi äga och äga få, till all den rätt som Sveriges 

lag är och helge kung Brik gav.» 

Att förre handlanden, Anders Sundwall, boende i huset 

n:o 39 vid Köpmansgatan, i varje fall var en from man, 

ser man ej allenast av hans testamentariska givmildhet utan 

även av den efterlämnade boksamlingen, som till större 

delen utgjordes av andaktsböcker. 

Han dog den i mars 1853. 



DAVID CARNEGIE den yngre. 

D. H. G. I. 57, ioo, 108. II. 4, 69, 86, 110, 126, 249, 327, 

33°* 353, 366, 450, 460, 463, 543, 557. III. 91, 105, 692. 

Den skotska släkten Carnegie har, såsom i våra histo- 

I riska berättelser framhållits, redan i äldre tider före¬ 

kommit vid Göta älvs stränder. Till denna släkt 

hörde bland andra även en George Carnegie, som år 1769 

nedsatte sig i Göteborg och här drev en betydlig handel. 

Denne återvände emellertid längre fram till sitt hemland, 

dock något senare på platsen efterträdd av sin brorson, 

David Carnegie (den äldre kallad). Samme David, som vi 

redan i föregående del omnämnt i sammanhang med hustruns, 

Anna Stina Beckmans donation, dog 1839, efter att till sig 

hava dragit sin brorson, den donator med vilken vi här 

hava att göra, nämligen David Carnegie den yngre. 

Vissa upplysningar om denne finna vi i den med honom 

starkt förbundne, märklige göteborgsmecenatens, Oscar Ek¬ 

mans nyligen utkomna levnadsskildring. »Herr David Car¬ 

negie hade kommit till Sverige i slutet av 1820-talet», berättar 

Ekman. »Han var av samma ålder som jag, varför vi snart 

blevo goda vänner, och denna vänskap fick oförminskad 

fortgå hela livet igenom. Den del av Carnegie & Co:s affär, 

som rörde f. d. Lorentska bruken, hade redan vid den tid, 

herr C. köpte detta verk, administrerats av en av de förre 

delägarne, herr Nonnen, men, då denne år 1845 med döden 

avgick, sökte herr C. en efterträdare och vände sig till mig. 

Den tiden hade herr C. som delägare en kusin, herr Robert - 

son, som fournerade större delen av kapitalet. Då herr R. 

dog 1850, bildades ett bolag, varuti jag jämte några andra 

blevo delägare, och har jag fortfarit att vara bolagets chef 

intill denna dag.» 
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»David C.», fortsätter Ekman, »gifte sig (för andra gången) 

år 1845 med sin kusin Susan (David d. ä:s dotter), med vilken 

han hade tre barn, sönerna James och Douglas samt dottern 

Isabella. Sonen Douglas dog 1856 och modern tre år senare. 

Efter att då hava återflyttat till Cognvars gods, nära Eoch 

Eam i skotska högländerna, vistades han där alltjämt med 

undantag av korta Sverigebesök. Han dog 1890. 

Till de upplysningar vi ovan lämnat om de Carnegieska 

bruken torde även kunna läggas några ord om det vackra 

Carnegieska (fordom Chalmersska) huset vid Södra Hamn¬ 

gatan. Köpt efter Chalmers’ död av kommerserådet B. H. 

Santesson, såldes detta år 1839 till David Carnegie den äldre. 

Dennes arvingar sålde i sin tur huset 1862 till Oscar Ekman, 

som slutligen 1891 avlät detsamma till aktiebolaget Carnegie 

& Co., i vars ägo det ännu befinner sig. 

David Carnegie d. y. visade sig gent emot Göteborgs 

stad som en högst storartad mecenat. Möjligen har han 

även mot slutet av sin levnad känt sig allt mer för¬ 

pliktad mot ett samhälle, där han funnit en synnerligen rik 

förvärvskälla. 
Sin frikostighet inledde han vid tjugusex års ålder den 1 

december 1849 (vid invigningen av Göteborgs börs) genom 

att skänka 20,000 rdr b:ko till en pensionsanstalt för ålder¬ 

stigna tjänarinnor. Ytterligare följde tid efter annan från 

samme man till samma ändamål flera donationer, uppgående 

till ett sammanlagt belopp av 40,000 rdr rmt. Därefter 

anvisade han: 

år 1856 till Slöjdföreningens skola 1,000 rdr rmt, 

» 1857 till Barnsjukhuset 50,000 rdr rmt, 

» 1887 den 19 maj enligt testamente 500,000 kronor 

såsom donationsfond till Göteborgs högskola, 

samt slutligen den 28 november, likaledes enligt testa¬ 

mente, 500,000 kronor till utdelning i Göteborg, överlåtande 

till sonen James Carnegie att ombesörja sättet härför. 

På grund av dessa donationer tillhör David Carnegie 

Göteborgs donatorers stjärnor av första ordningen. Dessa äro 
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utom honom själv, Margareta Huitfeld, Sven Renström, Oscar 
Ekman, Wilhelm Röhss, Göthilda Magnus, Pontus Furstenberg, 
Kristoffer Carlander, Jonas Kjellberg och Felix Lindberg. På 
fastställandet av rangen dem emellan vilja vi ej inlåta oss. 

Av Högskolans befordrare är Carnegie den störste. 
»Under det att jag med varmt intresse», heter det i hans 

gåvobrev, »följt utvecklingen av edert samhälle, vilket jag ju 
ock själv under så många år tillhört, har jag känt mig allt 
mera övertygad om riktigheten av den uppfattning, som i 
upprättandet av en högre undervisningsanstalt i Göteborg 
ser den mest betydelsefulla insats i samhällets utvecklings¬ 
arbete. Jag kan ej betvivla, det ju icke en läroanstalt, vid 
vilken nitiske idkare av det högre vetenskapliga studiet äga 
tillfälle att fullfölja sina uppgifter i kretsen av vetgiriga 
lärjungar och under jämn beröring med bärarne av sam¬ 
hällets mångsidiga praktiska verksamhet, skall komma att 
visa sig synnerligen fruktbärande och av stor betydelse 
för framgången av eder stads både ideella och materiella 
strävanden.» 

»Beträffande vilka läroämnen, som böra vid högskolan 
upptagas», förklarar han vidare, »anser jag främst böra 
ifrågakomma de av gammalt vid universiteten under den 
filosofiska fakulteten inrymda studiegrenarna. Ehuru genom 
mängden av läroämnen otvivelaktigt medförande största 
kostnaderna, intager dock i förhållande till den allmänna 
odlingen denna vetandets huvudgrupp en så betydelsefull 
plats, att den icke gärna kan undgå att tillerkännas försteget.» 

Denna svenskars och engelsmäns gamla princip har också 
lyckligtvis blivit följd. 

2 



JAN MÅNSSON. 

H. D. G. II. 5. 

Isin högst anspråkslösa ställning av slaktargesäll (hos slak- 

tarmästaren Peters) inträder Jan Månsson bland stadens 

donatorer, en omständighet, som vida mer talar för hans 

personliga värde, än om han skulle tillhört en lyckligare 

lottad klass. 
Bouppteckningen efter den ogifte gesällen, förrättad den 

7 augusti 1851, visar en behållen förmögenhet av ej mindre 

än 11,000 rdr banko. Närmaste anhöriga voro brors- och 

systerbarn — samtliga bondfolk i Småland, och givetvis 

måste den strävsamme slaktaren själv varit en äkta små¬ 

länning, då han kunnat samla en för sina villkor så stor 

förmögenhet. Härav skänkte han till den för orkeslösa, 

välfrejdade tjänare nyligen stiftade pensions inrättningen ett 

tusen riksdaler riksgälds. 

Såsom lösöre efterlämnade han enligt bouppteckningen en 

bolster med tre gamla var, två putor, två hårtäcken, en 

järnbeslagen kista, två gamla draglådor, en gammal säng, 

två rakknivar, ett par glasögon, två käppar, 2 gamla plån¬ 

böcker, en mindre spegel, en skoborste, en bibel och två 

psalmböcker (givetvis gamla och nya). 

Linkläderna utgjordes av två par lakan, två putvar, tolv 

skjortor, fem nattkappor (skjortbröst), fyra halsdukar, 

gångkläderna av en svart klädesfrack med väst och byxor, 

ett par blå byxor, en bundtröja, två hattar och två par 

stövlar. 

Samtliga sistnämnda persedlar värderades till 15 rdr 40 

sk. banko. 



L. A. PETTERSSON senior. 

H. D. G. II. 479. III. 380. 

Av såväl Göteborgs och Bohus läns kalender för år 1847 

som stadens första adresskalender för 1848 erhålla 

L vi åtskilliga detaljerade upplysningar om liäruti 

upptagna personer. Om donatorn L. A. Pettersson senior, 

vars brorson kallades junior, får man sålunda veta, att han 

bodde på Underås, var ledamot av F attig för sörj ningsdirck- 

tionen (med särskilt uppdrag att besörja fattigas inackordering 

på landet). På samma sätt finner man, att han tillhörde 

Vattenledningsdirektionen, liksom styrelsen för färjanlägg- 

ningen mellan staden och Kvillebäcken och med allt detta 

även var en av direktörerna för klubben Enigheten. En an¬ 

vänd kommunal- och förtroendeman således. 

Såsom ägare av det vackra Underås fann han i detta för¬ 

hållande anledning till tvenne donationer, den ena på 5,000 

rdr rgs till ett sopphus i Örgryte, den andra till fattigförsörj¬ 

ningen därsammastädes på 3,000 rdr rgs. Och även till 

själva staden utsträckte han sin välgörenhet genom att 

testamentera till småbarnsskolorna 1,000 rdr rgs och till 

De fattiges vänner en lika stor summa. 

Några detaljer från hans ovan antydda verksamhet må 

här nedan anföras. 

Invigningen den 31 oktober 1849 av den delvis med Pet¬ 

terssons tillhjälp utförda väg- och färjanläggningen mellan 

staden och Kvillebäcken skildras synnerligen livligt av den 

dåvarande tidningen Göteborgsbladet. »Under mu¬ 

sik skedde», heter det häri, »överfarten till hisingssidan, 

varest uti den nybyggda s. k. färjestugan skålar uti cham¬ 

pagne tömdes för konungen och fäderneslandet, länets 

hövding, färj anläggningen och dess bestvrelse, liksom även 
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för Göteborgs stad och dess auktoriteter, färj arbetets före¬ 

ståndare, herr kapten Åqvist m. fl. Denna nya, med sär¬ 

deles kostnad utförda kommunikation mellan Göteborg och 

dess trädgård, den sköna Hisingön, var icke blott hedrande 

för företagets ledare, herrar C. F. Kjellberg, F. Hammarén 

och k. A. Pettersson, utan bleve onekligen av stor praktisk 

nytta, synnerligast om densamma, såsom påtänkt, sattes i 

förbindelse med en annan färj anläggning över Nordre älv 

till Inland.» 

Göteborgska sällskapet Enigheten tycks hava grundats år 

1:835. Fnligt dess detta år tryckta stadgar eller ordensregler 

— tolv till antalet — utgjordes föreningen av såväl aktieägare 

som abonnerande ledamöter. De förra, som av egna medel 

anskaffat sommarlokal med tillhörande inventarier, besörjde 

ensamt genom en av dem vald direktion alla sällskapets 

angelägenheter, de senare erlade endast de avgifter, som för 

varje år bestämdes. Ansökningar om inträde prövades och 

avgjordes uteslutande av aktieägarne jämte tvenne för varje 

år utsedda elektorer. Hasardspel och så kallade hållningar 

vid kägelspel voro förbjudna, och poängen i kägelspel fick 

ej överstiga en fjärdedels skilling riksmynt (1 y2 öre). Vid 

vite av 8 sk. banko (25 öre) förbjöds att gå i kägelbanan. 

Direktionen tillkom att vaka över efterlevnaden av dessa 

och sällskapets övriga stadgar, liksom det ålåg varje aktie¬ 

ägare och abonnerande ledamot att ställa sig den förstnämn¬ 

das föreskrifter och erinringar till efterrättelse, heter det 

till sist med allt skäl. 



L. E. MAGNUS. 

H. D. G. I. 283. II. 120. III. 655. 

Sedan mosaiska trosbekäniiare i Göteborg vunnit en 

begränsad medborgarrätt, dröjde det sjuttio år, innan 

någon av dessa såsom donator betygade samhället sin 

välvilja. Med den vördnadsvärde Lazarus Elias Magnus 

bröts isen emellertid i detta avseende, och judarna skulle 

därefter mer och mer — slutligen på högst storartat sätt 

— visa sin frikostighet mot ett samhälle, där de funnit sig 

väl och av alla omdömesgilla medborgare vunnit rättvist 

erkännande. 

Om L. K. Magnus’ släkt, som så att säga stod i spetsen 

för den legaliserade inflyttningen, har från bästa källa benä¬ 

get meddelats oss följande. 

Elias Magnus (även kallad Elias Strelitz, Elias Marstrand, 

Elias Segal eller leviten, slutligen även Elias Emanuel eller 

Menahem) föddes år 1730 i Röbel i Mecklenburg. 

Till yrket strumpfabrikant, bosatte han sig i staden Stre¬ 

litz, där han gjorde sig bekant som en lärd och ansedd man, 

på vilken grund han även utsattes för ihärdiga försök till 

omvändelse. För att undgå dessa begav han sig år 1780 till 

Stockholm, varifrån han dock så gott som omedelbart 

flyttade till den nyligen öppnade frihamnen Marstrand. 

Efter att på denna plats hava blivit en av mosaiska försam¬ 

lingens föreståndare, sökte han och vann år 1782 i Göteborg 

burskap som handlande. Här stannade han dock ej länge 

utan återflyttade tre år därefter till Stockholm, där han 

anlade en tobaksfabrik och längre fram av trosförvanterna 

valdes till församlingens föreståndare. 

Död den 28 augusti 1797, hade han med sin hustru Malke 

Hirsch haft tio barn, däribland en son, Lazarus Elias, som 
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bibehöll faderns efternamn, under det att andra söner kallade 

sig Magnusson. 
Om den nämnde sonen eller vår förevarande donator kan 

ur förut anförda källa meddelas följande: 

Född i Strelitz den 25 februari 1770, var han först i tjänst 

hos sin svåger, Salomon Meyer i Marstrand, men, sedan han 

år 1795, efter erhållet skyddsbrev som handlande nedsatt sig 

i Göteborg och här under 1700-talets sista år först bott vid 

Korsgatan (n:o 16) samt därefter vid Kyrkogatan n:o 19, torde 
han efter eldsvådan 1804 hava flyttat till Södra Hamngatan 

45, vilket hus han sedan 1810 inköpte. Slutligen tillhandlade 

han sig år 1836 det gamla så kallade Jacobssonska socker¬ 

bruket Södra Hamngatan n:o 2 eller nuvarande Palace Hotel. 

Under firma B. B. Magnus & Co. handlade han i staden 

med socker, tobak, kaffe, vävnader m. m., varförutom han 

efter inköpet år 1804 av Katrinedal vid Mölndalsån där 

anlade ett sockerbruk under firma Magnus et Associés. 

De associerade voro utom honom de båda synnerligen väl¬ 

kända judiska köpmännen Levin Jacobsson och 5. E. War- 

burg. När den sistnämnde emellertid kom på obestånd, 

övertogo de båda övriga affären, ända till dess att även 

Jacobsson utträdde ur bolaget, vilket jämväl år 1813 anlagt 

en tobaksfabrik. Varorna såldes emellertid, som det tycks, 

en gros av grosshandelsfirman B. B. Magnus & Co., sedan 

Bazarus Blias tidigt måste hava upphört med detaljhandeln, 

endast annonserande, var hans varor kunde köpas i minut. 

De flesta av stadens stora handelsmän från denna tid 

tyckas först senare hava följt exemplet. 

Under Magnus’ sista tid drabbades hans sockerbruk av 

en eldsvåda, varom det i Handelstidningen av 8 januari 
1849 till slut heter: 

»Firman B. B. Magnus är en av de mest aktade på vår 

börs, och ett icke ringa antal fattige hava under många år 

välsignat dess tysta välgörenhet. Genom olyckshändelsen 

hava mellan 40 och 50, om ej helt brödlösa (ty herrar Magnus 

& Co. tillhöra icke antalet av de fabrikanter, som, när en 
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olyckshändelse inträffar, genast ställa sina arbetare på bar 

backe), dock för närvarande berövats sina utsikter till en 

på säker arbetsförtjänst grundad bekymmerfri framtid.» 

Såsom en patriark framstår Iy. E. Magnus allt mer och mer 

för befolkningens blickar, och på den allmänna aktning han 

åtnjuter sätter år 1838 stads poeten Ejserman kronan genom 

ett födelsedagskväde, vars sista vers lyder som följer: 

»Må länge ännu solen skina 

på dina mödor och din dygd, 

på kärleken emot de dina 

och på ditt gagn för stad och bygd! 

Må många vintrar ännu snöga 

uti den vackre gubbens hår, 

förrn elden släckes i hans öga 

och varma hjärtat mer ej slår.» 

»L. E. Magnus var», anför vår först åberopade auktoritet 

till slut, »så gott som från början Mosaiska församlingens i 

Göteborg föreståndare och dess allra förnämste ledamot. 

Han grundade Göthildaskolan för judiska barn och var en 

flitig donator och hjälp för sin församling och sina tros- 

bröder. Även mom samhället i övrigt var han högt upp¬ 

buren, och när hans tre söner och hans måg Morris Jacobsson 

ansökte om svenskt medborgarskap, synas samtliga hörda 

myndigheter och personer hava yttrat sig med stor respekt 

om Magnus’ karaktär och verksamhet.» 

Gift 1796 med Gitel (Göthilda) Henriques, som dog den 

10 juni 1825, hade han åtta barn, däribland sonen Eduard, 

som måhända i ännu högre grad än han själv skulle sprida 

glans över släkten. 

Den gamle avled i Göteborg den 21 maj 1851, efter att i 

femtio år hava varit föreståndare för mosaiska församlingen 

på platsen. 

Hans donationer ägnades följande stiftelser: 

1:0 Den s. k. Göthilda (mosaiska) skolans fond 2,000 rdr rgs 

2:0 Lichtenbergska välgörenhetsföreningen 1,500 rdr rgs, 
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3:0 Mosaiska församlingens sjuk- och begravningskassa 500 

rdr rgs, 
4:0 Chalmersska slöjdskolan 1,000 rdr rgs, 

5:0 Sahlgrenska sjukhusets fond 1,000 rdr rgs, 

6:0 Slöjdföreningens skola 1,000 rdr rgs. 

Hade den gamle U. E. Magnus mycken hugnad i livet, 

vart hans sista tid dock otvivelaktigt i någon mån fördy st¬ 

rad genom en mot judarna i staden uppkommen miss¬ 

stämning eller kanske rättare sagt förföljelse. 

Sådana opinionens kastvindar hade judarna på platsen 

mer än en gång förut fått erfara. Vi behöva blott erinra 

om Gustaf VI Adolfs vredesutbrott mot dessa år 1806, 

liksom även judefejden år 1815, då deras inflyttning åter 

förbjöds. Under de oroliga revolutionsåren 1848 och 1849 

skulle det för den semitiska rasen, åtminstone i Göteborg, 

åter varda hett om öronen. 

Hettan kom nu från den s. k. Anonyma lådan, en avdel¬ 

ning av den efter tio års uppehåll upplivade Backmanska 

tidningen Göteborgs Dagblad, som låtit anbringa »en 

låda, där allmänheten kunde anonymt inlägga artiklar eller 

underrättelser till allmänheten, vilka infördes eller användes 

i den mån dessa därav voro förtjänta». 

Med anledning av sådana anonyma uppsatser lästes i 

Handelstidningen för den 17 januari 1849 följande 

insända meddelande: »I Göteborgs Dagblad hava 

under rubriken Anonyma lådan sedan årets början nästan 

dagligen influtit en mängd artiklar riktade mot judarna, i 

tydlig avsikt att ingiva allmänheten mindre välsinnade 

tänkesätt mot dem. Ehuru övertygade, att dylika insinua¬ 

tioner skola med ogillande betraktas av varje tänkande, 

hava vi likväl velat uttala denna åsikt. Om än enskilda 

undantag finnas (och varest kunna ej dylika uppletas?) 

utgör likväl den ställning, våra trosförvanter innehava i 

detta samhälle, deras säkraste värn emot dylika angrepp 

som de ifrågavarande. Emellertid, och då författaren till 

ifrågavarande artikel tillkännagivit sin avsikt att, fortfarande 



25 

härmed, taga allmänhetens tålamod i anspråk, få vi lika 

öppet tillkännagiva, att med anledning av vad vi nu anfört, 

vi ej framdeles ämna åt desamma ägna den ringaste uppmärk¬ 

samhet, och uppmana våra trosförvanter att däruti förena 

sig med oss. Vi skulle nämligen brista i aktning för våra 

kristna medbröder, om vi förutsatte, att ett angrepp av 

dylik halt och natur, som de, vilka ovannämnda artiklar 

innehålla, på dem skulle kunna utöva någon inverkan, och 

detta i synnerhet på en tid, då religionsfrihetens heliga 

princip med varje dag alltmer erkännes bland Europas mest 

upplysta nationer, samt humanitet och fördragsamhet höra 

till tidens heligaste rättigheter.» 

Denna inlaga var undertecknad med orden: Göteborgare 

av mosaiska trosbekännelsen. 

Bättre och värdigare kunde dylika anfall ej hava bemötts. 

Vilken var, eller vilka voro dessa judarnas arga motstån¬ 

dare? 

Den argaste hade egendomligt nog varit en av deras egna, 

en son till ett av kontinentaltidens skarpaste huvud, näm¬ 

ligen den högst framstående köpmannen Levin Jacobsson, 

som efter vad vi redan berättat även varit E- E. Magnus' 

associé i sockerbruket. Denne Jacobsson hade emellertid 

redan 1830 dött, varefter sonen Phais efter att hava blivit 

student i Eund låtit sig döpa till Fritz Kristofer, under det 

att han därpå såsom skriftställare begagnade pseudonymen 

Jacobi Filius. Under detta sista namn hava vi ock i ett av 

våra föregående verk, Forna Göteborg, skildrat den 

lindrigast sagt ytterst besynnerlige mannen, som längre 

fram begav sig till Brasilien och här slutade sitt oroliga liv. 

Några högst märkliga drag, som förut undfallit oss, måste 

dock här nedan tilläggas. Det ena av dessa är hans under 

året 1848 i Göteborgs Dagblad införda, med pseudonymen 

Jacobi Filius undertecknade skrivelse mot sina för detta 

trosförvanter, vari det bland annat heter: »Judarna för¬ 

rådde Polen och sålde de arme polackerna åt sina bödlar 

och tyranner ... Så är det känt, att judarna tillställde 
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blodbadet i Prag m. fl. ställen, och i Berlin hava judarna 

gjort sig icke bättre kända. Spridandet av revolutionäre, 
den röda republikens predikade skrifter här på platsen, 

synes i övrigt icke vara något särdeles prov på laglydighet 

av den delikataste art ...» (Är det ej, som hörde man våra 

dagars utgjutelser från upphetsade antisemiter?) 

Och ännu ilsknare låter det från Jacobi Filius i förut¬ 

nämnda tidning den 19 januari 1849. »Denna bitterhet mot 

de av judarna benämnde renegater», förklarar han häri, 

»giver sig allt för väl och högljutt tillkänna och behöver väl 

icke närmare påpekas, Eikväl vill insändaren lämna ett 

exempel, som borde vara tillräckligt att visa, huru onatur¬ 

ligt långt en sådan bitterhet kan sträcka sig. En här bosatt 

jude, halvt millionär, hade låtit giva en med gott huvud 

begåvad enda son en vårdad lärd uppfostran, vilken fullän¬ 

dades vid en svensk akademi, där den unge juden, som till 

en början utmärkte sig för stora framsteg i studier, övergick 

till kristna läran, men, vikande för ungdomslättsinnet och 

förlitande sig på söta pappas väl furnerade kassakista, snart 

förföll i utsvävningar, vilka föranledde hämmande åtgärder 

från faderns sida, vilken dock snart avled.» 

»Återkommande till Göteborg», fortsätter han, »möttes 

den unge mannen av den mest isande kallsinnighet av sina 

anhöriga, vilka icke ville tillstädja honom mer än en högst 

knapp inackordering på landet . . . Vid ett nytt besök hos 

sin mor och närmare anförvanter . . . avvisades den stackars 

renegaten hårt och känslolöst under hån och förebråelser. 

Han lämnade staden och ingick i en trädgård en halv mil 

härifrån, där han fann ett nytt rep och en gren, med ett 

ord allt som behövs för en välbeställd hängning, vilken ock 

sattes i verket. Emellertid fördes trädgårdsmästaren ditåt 

och ankom i så god tid, att han ännu, medan den olycklige 

hade liv, hann avskära repet och till livs återkalla den för¬ 

tvivlade, vilken han, efter inhämtande av hans namn och hem¬ 

ort, själv i ett åkdon transporterade till modern i ett högst 

beklagansvärt skick... Hur blev icke hans (körsvennens) för- 
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med en storm av otidigheter för sin beredvillighet att icke 

låta en från judendomen till kristendomen övergången va¬ 

relse komplett hänga sig. Räddaren fordrade blott ersätt¬ 

ning för skjutsen och det avskurna repet, men även denna 

billiga fordran avslogs under tillägg, att, om sonen ordent¬ 

ligt hade blivit hängd, skulle både rep och mera blivit rik¬ 

ligen ersatt. Nu ansåg man sig högst obelåten med åtgärden. 

Drängen avlägsnade sig; hans hjärta hade blivit isat och 

smittat av den känslolöshet, vartill han nyss varit vittne, 

och han försäkrar nu, att han därigenom blivit så hård, att 

han vore i stånd att se alla judar hänga utan att lösa ner 

mer än en fem eller sex stycken här i staden, vilka han säger 

sig tro.» 

Så långt Jacobi Filius. 

Vad skall man säga om denna rövarhistoria, och vilken 

föreställning får man om en person, som på detta sä‘tt upp¬ 

träder mot sina allra närmaste! 

Att mannen var förryckt vill man gärna tro. 

Vilket betyg åter skall man ge Göteborgs Dagblad, 

som enligt sin utfästelse tog in alla meddelanden »i den 

mån dessa härav voro förtjänta»? 



GUSTAF LINDSTRÖM. 

H. D. G. I. 372. II. 9. 481. III. 382, 476, 580. 

matom, handlanden Gustaf Lindström — ej att för¬ 

blanda med donatorn, handlanden Gustaf Erik Eind- 

X_/ ström — erhöll redan vid tjugufem års ålder för¬ 

ening med Handelssocieteten, varefter han började eller över¬ 

tog en mjöl- och spannmålshandel, som slutligen inbragte 

honom en rätt vacker förmögenhet. Att han utom spann- 

målshandeln även idkade någon brännvinsbränning, år 1853 

härför erläggande en skatt av 326 rdr b:ko, nämnes ej här 

såsom något förklenande, utan endast såsom bevis, att denna 

näring ännu intill år 1855 var för såväl stad som land tillåten. 

Utan tvivel var han en skötsam och god medborgare. 

Detta framgår av hans många kommunala förtroenden, 

såsom invalen i Barnhusets, Skjutsinrättningens, Sparban¬ 

kens och Nya brandstodsföreningens direktioner. Såsom 

gammal ungkarl vidlådde honom måhända någon torrhet, 

framstickande i den testamentariska anmärkningen, att 

»fruntimmer behövde mycket litet att leva pä», vilken uppfatt¬ 

ning dock ej hindrade honom att inrätta tre pensionsrum 

på ej mindre än 10,000 rdr rmt vardera, vilkas avkastning 

skulle tillfalla hans två ogifta systrar och hans gamla tjäna- 

rinna till lika fördelning, efter vilkas död pensionerna skulle 

av Handelssocieten tilldelas minuthandlares behövande döttrar. 

Vidare testamenterade han 3,000 rdr rmt till vardera av 

inrättningarna: Småbarnsskolorna, Räddningshemmet för van¬ 

vårdade barn och De. fattiges vänner, varjämte Pensionsan- 

stalten för sjukliga och ålderstigna tjänarinnor skulle erhålla 
5,000 rdr. 

Gustaf Eindström avled den 21 november 1852 enligt 

inskriften på hans gravvård å gamla kyrkogården. 



J. A. BERG. 

H. D. G. III. 229. 282. IV. 79. 

De till prästerskapet hörande av Göteborgs donatorer 

— av naturliga skäl ej talrika — hava alla med ett eller 

annat undantag tagit skolväsendet till närmaste 

föremål för sin givmildhet. Dels kunde ju ännu kyrkan och 

skolan betraktas såsom sammanvuxna, och dels voro dessa 

nämnda prästerliga donatorer tillika skolmän eller hade varit 

detta. Verklig vetenskaplig läggning finner man också hos dem 

alla och ej minst hos den, till vilken vi nu kommit, nämligen 

filosofie magistern, kyrkoherden i Östra Karup, slutligen kon¬ 

traktsprosten och teologie doktorn Johan August Berg. 

Född i Göteborg 1818, graduerad och prästvigd 1841, anställ¬ 

des han därpå såsom adjunkt i födelsestadens högre elementarlä¬ 

roverk, liksom även till förste lärare i stadens »handverksskola» 

(möjligen slöjdföreningens skola). Härmed förenade han även 

år 1858 befattningen som det förstnämnda läroverkets biblio¬ 

tekarie och uppgjorde i denna egenskap år 1864 på anmodan av 

prästmötet en katalog över mernämnda läroverks boksamling. 

Utom nämnda bibliotekskatalog — till själva biblioteket 

skola vi strax komma — har Berg utgivit flera skrifter, 

varibland även en mycket anlitad »Bibelkännedom». 

I sin allt utom poetiska rimkrönika, »Ett tjugufeni¬ 

års gymnasieminne», har Skarstedt sagt om Berg: 

»I sitt sätt nog diplomatisk, 

var han ock smått aristokratisk, 

städs ock sin sak han väl förstått. 

Som präst (sist prost i Karup) han 

till litterata klassen hörde, 

sin lärdom någon gång bokförde, 

d. ä. i lärboksform gav an.» 
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Grunden till det av Berg katalogiserade biblioteket lades 

år 1728 av den berömde biskop (slutligen ärkebiskop) Erik 

Benzelius, som förärade gymnasiet »en vacker mängd av 

sköna böcker». 
År 1815 voro här 3,000 volymer för handen, hundra år 

senare eller närmare bestämt år 1918, hade enligt R. Röding 

bokmängden — en betydlig samling av disputationer obe¬ 

räknad — stigit till omkring 25,000 band. Med anledning 

av denna starka tillväxt, kunde ock år 1898 av H. Winge 

utgivas ett supplement till Bergs katalog, lika digert som 

denna. 
Men ej allenast nuvarande latinläroverk (det forna gym¬ 

nasiet) äger ett rikt bibliotek utan även det för några decen¬ 

nier sedan grundade realläroverket. Detta erhöll år 1908 

sin största tillökning i nämnda avseende genom handlanden 

J. G. Holmstedts testamentariska gåva av sitt ägande 

bibliotek, uppskattat till över 11,000 kronor. Detta samma 

läroverks bokbestånd utgjordes år 1922 av något över 12,000 

verk i 25,000 volymer. 

Lägger man dessa tvenne läroverks boksamlingar till de 

båda på senare tid anlagda storartade biblioteken (Stads- 

och Folk-), finner man det nuvarande Göteborg väl hävda 

sin ställning som lärdomsstad. 

Berg skänkte den 31 oktober 1850 en summa av 50 rdr 

rgs till Göteborgs högre elementarläroverk såsom grundplåt 

för ett stipendium till en medellös lärjunge. Den ringa dona¬ 

tionen utgjorde, förklarade han, en hjärtlig tacksamhet till 

den allgoda försynen, som under ett förflutet lustrum om- 

hägnat den unge husfaderns tjäll. Trettionio år senare skulle 

den gamle kontraktsprosten och teologie doktorn öka upp 

summan till 1,500 kronor. 



J. G. GRÖNWALL. 

H. D. G. I. 373- 

ågot gammalt och ärevördigt vilar över J. G. Grönwalls 

hela personlighet. Endast det, att han var född ar 

Å. 1 1769 under konung Adolf Fredriks regering, inger en 

viss respekt. 

En mogen man var han redan då han 1802 tillsammans med 

Gustaf Bergendahl under firma Grönwall & Bergendahl in¬ 

gick ett handelsbolag, huvudsakligen grundat på försäljning 

av boråstraktens väverifabrikat. Efter detta bolags vänliga 

upplösning associerade sig Grönwall med sin inåg Elis Bruse- 

witz, under namn av Grönwall & Co., till drivande av rederi - 

och importrörelse — i förstnämnda avseende längre fram den 

största i staden — varpå han slutligen ytterligare till bolags¬ 

man antog sin dotterdotters man, en tysk färgare vid namn 

Wilhelm August Röhss. 

Det rätt egendomliga, måhända i stadens handelshistoria 

enastående förhållandet, att tvenne handelshus begagnade 

ett och samma kontor, får sin närmare belysning genom 

följande år 1839 till magistraten inlämnade anmälan. »År 

1839, febr. 2, anmäldes av Johan Gabriel Grönwall, Wilhelm 

Röhss och E. F. Brusewitz, att de särskilda bolagsföreningar, 

som emellan dem ägt rum under firma J. G. Grönwall & Co. 

och Grönwall & Röhss, blivit upplösta genom Grönwalls 

avgång från affärerna, samt att Röhss och Brusewitz associe¬ 

rat sig till fortsättande av handelsrörelse under bibehållen 

firma, Grönwall & Co. samt av fabriksrörelsc under firma Röhss 

& Brusewitz. 

Personligen hade Grönwall i sin krafts dagar erhållit flera 

kommunala förtroenden såväl som utmärkelser. Till det 

förra slaget hörde valet till en av stadens äldste pa 1820-talet 
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liksom till bisittare i Handelssocieteten åren 1826—1830. 

Såsom utmärkelser kunna betraktas hans deputerande med 

flera andra stadens medborgare till Göta kanals invigning 

1821, liksom även hans val till hedersledamot av Sjömanna- 

sällskapet. 
Själv drog han sig, såsom redan anförts, vid närmare sjuttio 

års ålder ifrån alla affärer, figurerande i kalendrarna såsom 

f. d. handlande intill sin död den 2 februari 1856. 

Att han utan närmare föreskrifter testamenterade 10,000 

rdr rgs till stadens äldsta välgörenhetsanstalt, Fattighuset, 

är måhända även ett vittnesbörd om hans gammalmodiga 

läggning. 



WILHELM AUGUST RÖHSS. 

H. D. G. I. 377. 

I sammanhang med näst föregående donator, J. G. Grönwall, 

har redan dennes biträde (vid Invantens färgeri i Mölndal), 

sedermera bolagsman, Wilhelm August Röhss omnämnts. 

Bördig från Schleswig, antogs han i Grönwalls tjänst för 

att färga bomullsgarn, en konst som han fullständigt kände. 

Förmodligen var det på grund av denna skicklighet han vart 

ej allenast bolagsman med sin principal utan även vann dennes 

dotterdotters, mamsell Karin Bressanders hand. I varje fall 

tillförde han genom sina tvättäkta färger först Grönwall & Co. 

och längre fram Röhss & Brusewitz betydande inkomster, bli¬ 

vande även själv en mycket rik man. Till den glans rikedomen 

förlänade honom kom även förordnandet såsom hamburgsk 

konsul samt riddartecknet av Vasaorden. Han dog 1858. 

Som donator skänkte Wilhelm August Röhss endast en 

obetydlighet i jämförelse med sina söner, Wilhelm och August. 

Detta, liksom änkans tillskott till mannens donationer, hör 

emellertid till en senare tid, varpå vi ej här ingå. 

Röhss ingick några år före sin död bolag med sin äldste son, 

Wilhelm, för drivande av handelsrörelse under firmanamnet 

Wilhelm Röhss. Den förstnämnde tillhörde sålunda under 

sista åren av sitt liv tre handelsbolag, nämligen Grönwall & Co., 

Röhss & Brusewitz samt Wilhelm Röhss. 

Hans bouppteckning av den 8 augusti slutar med en behåll¬ 

ning av 1,441,612 rdr rmt. 

Den del av hans kvarlåtenskap, som berör hans egen person¬ 

liga utstyrsel, särskilt i avseende på guld och preciösa, ter sig 

i bouppteckningen på följande enkla sätt: 

1 fingerring med vit sten. 5 rdr rgs 

1 slät ring (antagligen förlovningsringen) .. 10 » » 
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3 bröstknappar. 9 rdr rgs 

1 urnyckel 

1 berlock 
Man måste erkänna Röhss’ anspråkslöshet, då man till 

hans ovanstående dyrbarheter lägger följande föremål av 

silver: 
1 gammalt cylinderur . 15 rdr rgs 

1 bröstnål. 5 » » 

1 tandpetarfodral. 3 » » 

Näppeligen skulle väl någon annan miljonär i Sverige hava 

underlåtit att lägga sig till med ett ståtligt guldur jämte 

guldkedja av behörig tjocklek. Silverförrådet, i dess helhet 

upptaget till 2,559 rdr, var dock ganska respektabelt, lika¬ 

ledes vinförrädet, som så att säga hallstämplade tidens gros- 

sörer. Detta taxerades nämligen till 2,711 rdr 24 sk. rgs. 

Böcker och planschverk höllo sig vid den dåtida medel¬ 

höjden i ett rikt göteborgshus, alltså vid ett värde av 200 

rdr rgs. 



Änkefru GUNILLA MARIA SJÖGREN. 

H. D. G. III. 384, 701 

tt gott exempel av klokhet lämnar fru Gunilla Maria 

Sjögren, då hon — efter att hava i sitt testamente 

-i—rf ägnat »De jattiges vänner» 100 rdr samt ogifta döttrar av 

stadens borgare och tjänstemän den återstående, i åtta lotter 

eller pensioner fördelade förmögenheten - föreskrev till¬ 

sättandet av en särskild styrelse i och för utförandet av denna 

hennes yttersta vilja. 

I denna styrelse skulle ingå domprosten samt ordförandena 

i såväl Handelssocieteten som stadens äldste. 

Varnande exempel på nödvändigheten av försiktighet vid 

donationers överlämnande saknas icke. Ett sådant är bland 

andra änkefriherrinnan von Kaulbars’ testamente av den 

18 februari 1775, vars bestämmelser till förmån för Fattig¬ 

huset, Frimurarebarnhuset och andra välgörande stiftelser 

genom bristande kontroll ganska snart blivit kraftlösa. (Se 

våra Berättelser under Gustavianska tiden.) 

I den första uppsättningen av fru Sjögrens pensionärer 

skulle, föreskrev hon, Brödraförsamlingens pastors, Philip 

Heinrich Roentgens dotter, Augusta Emilia ingå. 

Vi spritta till vid namnet Röntgen, som i vår tid erhållit en 

så mäktig klang. Men något släktskapsförhållande mellan den 

göteborgske själasörjaren och den store tyske vetenskaps¬ 

mannen, som jämväl skulle varda den förste Nobel-pristaga- 

ren, kunna vi ledsamt nog ej påvisa. 



VISSA SPECERIHANDLARES GÅVOR. 

H. D. G. II. 7 

A tt stadens specerihandlare förr liksom nu voro goda och 

/ \ nyttiga samhällsmedlemmar, är en känd sak. Mindre 

1 jl bekant är måhända dock den välvilj a, varmed de under 

den gamla goda tiden omfattade sina »bättre» kunders tjänare. 

Denna framgår emellertid på ett oförtydbart sätt av ett de för¬ 

nämsta specerihandlarnes i början av år 1852 utfärdade »upp¬ 

rop» (till medbröderna), vari det bland annat heter som följer: 

»Av förekomne anledningar hava undertecknade överens¬ 

kommit, att hädanefter icke till någon lämna så kallade jul¬ 

gåvor eller annan som helst tillgift å handel; men hava vi 

däremot beslutat att, såsom vi tro mera passande och fram¬ 

tida gagneligt, till den härstädes stiftade Pensionsinrättning 

för ålderstigna tjänare årligen inbetala ett belopp, som i sin 

mån motsvarar värdet av de hittills utdelade gåvorna. 

De herrar handlande, som äro benägna sluta sig till denna 

överenskommelse, behagade anteckna sig på en hos vardera 

av oss tillgänglig lista, och torde nämnde teckning ske inom 

mars månads utgång, varförefter listorna skola publiceras.» 

Göteborg i februari 1852. 

I. C. Bressander S. /. Wallin 

Wickman & Stillström ■ Carl von Bergen 

Å de i anledning av förestående inbjudan utlagda listor 

tecknade enligt donationshandlingarna: 

År 1852. 

I. C. Bressander. 

Helander & Wallin .. 

Wickman & Stillström 
Carl von Bergen 

b:ko rdr 300 

» » 300 

» » 133:16 

» » 33'16 



År 1853. 

37 

I. C. Bressander. rdr rgs 450 
Helander & Wallin . » » 100 

Wickman & Stillström . » » 100 

Ar 1854. 

I. C. Bressander. rdr rgs 450 
Helander & Wallin . » » 100 

Wickman & Stillström . » » 100 

Åtskilliga andra herrar handlande. » » 262:50 

Sedan pigorna på detta sätt avvants, tyckas bidragen till 

pensionsinrättningen hava upphört. 

Den av ovanstående speceriaffärer, som stått bäst hos 

1850- och 1860-talets erfarnaste och förmögnaste fruar, torde 

varit Wickman & Stillströms på Kungsgatan. Skolpojkarna 

åter kände sig mest dragna till Helander & Wallin på Kors- 

gatan, vars långa, eleganta och svarthåriga biträde, herr 

Olsson, tillhandahöll det lika billiga som smakliga kandi- 

sockret — motsvarande nutidens onekligen något konstlade 

»klubba». 



C. J. BRATT. 

H. D. G. III. 528. 

de båda stora förvärvskällorna, handel och sjöfart, vari¬ 

från Göteborg hämtat sin näring, har den förra i alla 

jL tider utgjort den mera prosaiska, den senare däremot 

den mera poetiska delen. Varje göteborgare tänker sig ju van¬ 

ligen handeln endast i förening med den vinst som härav kan 

skördas. Kommer däremot sjöfarten på tal, då eldas hågen och 

känslan. Då tänker man på våra sjötågs odysséer, på expedi¬ 

tionerna under drottning Kristinas dagar till Nya Sverige, på 

Gathenhjelms kaperier, på »Ostindiska farten» under 1700- 

talet, liksom på alla de hurtiga män och ynglingar, som från 

Majorna och Klippan styrt ut till sjöss och gått okända öden 
till möte. 

Då vi nu stå inför en till denna senare klass hörande donator, 

nämligen C. /. Bratt, måste vi högeligen beklaga, att vi ej utan¬ 

för ramen av hans testamente påträffat honom själv. Vi finna 

honom alltså varken i adelns ättartavlor eller i den väldiga 

skaran av Brattar, som, utgående från Brattfors, Uddevalla 

och andra orter, av herrar Örnberg, Elgenstierna och fröken 

Wigert m. fl. i deras utgivna släkttavlor behörigen införts. 

Inga förnamn, födelse- och dödsår kunna vi således tillägga 

denne samhällets välgörare. Någon bouppteckning hava vi ej 

heller funnit efter honom. 

Av testamentet framgår emellertid, att han måste efter 

all sannolikhet varit bördig från Mariestad, liksom att han 

förr företagit sjöresor. 

Innan han åter beger sig ut på det oroliga havet till avlägsna 

länder, varifrån han ej ansåg sig säkert återkomma, ville han 

före sin död, så heter det nämligen i det den 20 oktober 1852 

upprättade testamentet, ihågkomma följande inrättningar. 
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Mariestads fattigvård med 500 rdr b:ko; 

Karl Johans församlings fattigvård med 500 rdr b:ko; 

Sjömannasällskapet med 1,000 rdr b:ko, varav årliga 

räntan skulle användas till understöd åt änkor efter väl- 

frejdade, dugliga sjömän, som under sitt yrkes utövning om¬ 
kommit. 

Möjligen, för att inte säga troligen, har detta öde drabbat 

honom själv. 

Vad Göteborgs av Bratt gynnade Sjömannasällskap beträf¬ 

far — det första och numera enda civila i riket — hava vi 

redan under donatorn Anders Siberg omnämnt dess stiftande 

år 1831, liksom även dess tidigare syften. Dess första leda¬ 

möter tillhörde då, med undantag av boktryckaren Sam. 

Norberg, såväl kungliga sjöstaten som handelsflottan. Den 

första matrikeln, år 1835 utgiven, börjar med högste styres¬ 

mannen, nämligen kronprinsen, och fortsätter med heders¬ 

ledamöterna (30 i Stockholm, 20 i Göteborg — däribland 

B. H. Santesson, G. H. Ekman, O. Wijk, Sam. Arfvidsson, 

D. Carnegie, Rob. och James Dickson, L. Bergman, N. von 

Aken, W. Malm, N. Oterdahl, J. G. Grönwall, W. Gibson, 

Sam. Norberg, Pehr Stenberg — 8 i Gävle, 5 i Karlskrona, 

1 i Västervik, 1 i Uppsala, 1 i Amsterdam och 1 i Buenos 

Aires) för att därpå upptaga alla ledamöterna. 

I sällskapets plan ingick bland annat upplysningens främ¬ 

jande, i vilket syfte en kalender under flera år utgavs. Den 

av 1840 innehåller sålunda en förteckning på de märkvärdi¬ 

gaste uppfinningar m. m. såsom skrivkonstens 1822 före 

Kristus, musiknoters 1070, schack- och brädspels nio, glas¬ 

ögons 1285, knappnålars 1537 allt efter Kr. m. m. I en annan 

tabell redogöres för åtskilliga hastigheter i sekunden, mätta 

med parisiska fot, börjande med snäckans gångs i medeltal 

0,005 och slutande med ljusets 957,000,000 fot. 

Under många år var sällskapets stora middag pa stiftelse¬ 

dagen en synnerligen glad högtidlighet. Dess mest gripande 

moment måste hava varit den skål för alla på havet farande 

sjömän, som då alltid dracks. 
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Sedan sjöfarten såsom näring i hög grad inskränkts och 

överflyglats av ångfarten, har den förra beklagligen mist 

mycket av sin gamla glans. Härpå tyder åtminstone upp¬ 

hörandet sedan 1914 av de förut för vart eller vartannat år 

utkommande kalendrarna. I sin nuvarande form ägnar sig 

sjömannasällskapet huvudsakligen endast åt välgörenhet gent 

emot sjömansyrkets utövare och dessas anhöriga. I detta 

avseende är det emellertid högeligen verksamt, och synner¬ 

ligen gynnat har det även blivit av Göteborgs donatorer. 

Summan av donationer och gåvor till sällskapet uppgår 

nämligen vid 1914 års slut till kr. 522,550: 40. 

Något verkligt Sjömanshem tycks emellertid ej i staden 

hava förekommit före det till minne av konung Oscars och 

drottning Sofias silverbröllop år 1886 inrättade. 



ISAAC SVENSSON. 

H. D. G. III. 386. 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för 

^ den 10 januari 1853 innehåller följande notis: 

»Stadens äldste innevånare, f. d. handlanden Isaac 

Svensson avled i går i den höga åldern av nittiofyra år». 

Han var således i egentlig mening en av stadens äldste, 

en kategori, som bör ses ej allenast från hans samtids utan 

även från hans förtids ståndpunkt. Åtskilliga av dessa 

historiska äldsta äro kända. Den första av dessa är »den 

äldsta på platsen», Brita sal. Hans Scrivers änka, åt vilken vi 

ägnat ett kapitel av våra Berättelser ur Göteborgs äldsta 

historia. En annan åldring var den (stads)musikaliska släk¬ 

ten Leiditz’ stamfar, Vallentin L., om vilken det i Tyska 

kyrkans böcker heter, att han tjänat under konung Gustaf 

II Adolf och dött 1716 vid etthundraett års ålder. En högst 

bedagad matrona var även änkefru Regina Elisabeth Minten, 

född Werkamp, död 1825 i sitt hundrade år. »Hon var 

stammoder», står det på hennes vittrande gravsten å gamla 

kyrkogården, »för 16 barn, 33 barnbarn och 67 barnbarns 

barn.» 

Vad vår nu förevarande donator, Isaac Svensson, beträffar, 

var han ingen stamfar utan hade alltjämt varit ogift. 

Vi, Tranas skolgossar, kände honom väl, kan den som 

skriver dessa rader intyga. Ty han bodde vid Vallgatan mitt 

emot skolan, och vi sågo honom varje dag, sittande hop- 

krumpen i fönstret och, om ej minnet sviker, med en gammal 

nattmössa på huvudet. Vi gåvo honom alltid namnet »Docke- 

Svensson», varunder han i staden var känd. 

Enligt brev från en nu avliden, i 1800-talets personhistoria 

synnerligen hemmastadd göteborgare, förre järnhandlaren 
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J. C. Fraenkel, lämnas följande upplysningar om mannen: 
»Docke-Svensson hade en bod till försäljning av papper, 

guldgaloner och dockor, men sålde endast till sina kunder.» 

Hur denna förklarings sista del skall tolkas, är ej lätt att 

säga. Möjligen har den gamle ej haft handelsboden kvar 

utan endast sitt lager, varav han till gamla kunder avyttrat 

ett och annat. I varje fall ingick även detta lager, såsom vi 

strax skola se, i bouppteckningen. 

Enligt Handelssocietetens register vann han den 27 augusti 

1785 burskap som handlande i Göteborg. Om hans rörelse 

ett par årtionden senare upplyser följande annons i Göte¬ 

borgs Aftonblad n:o 29 av år 1818. »Av Isaac Svensson 

uti herr Hegardts hus vid Västra Hamnen och Kungsgatan 

försälj es grövre svart lack, oblater, bästa Eau de Cologne av 

Maria Farinas, arrack i buteljer, Hysan och Soutchonan the 

på kanistrar, flera finare och grövre papperssorter av eng., 

holl. och svenskt, goda svan- och skrivpennor, stentavlor, 

eng. tennspialter m. fl. varor.» 

Det intressantaste i detta lager syns oss vara svanpennor, 

som vi för första gången påträffa i marknaden. Vad som 

menas med spialter, erkänna vi oss ej veta. 

Sannolikt har lagret mer och mer övergått till s. k. galan- 

terivaror och framträder äntligen vid bouppteckningen den 

9 juni 1853 såsom bemängt med ganska mycken grannlåt 

och leksaker. Jämte verkligt nyttiga föremål, såsom 3 gross 

blyertspennor, flera ris postpapper, holländska skrivpennor, 

glasögon, räknetavlor, grifflar, pennknivar, benknappar, 

lampvekar, urnycklar och ostindiskt fnöske förekomma nu 

även inte allenast solfjädrar, fiolsträngar, spelpengar, ben¬ 

tärningar utan även guldtränsar för trekantiga hattar, 

guldtofsar till hattar, äkta guldportépéer, huvudnät av guld, 

smala, äkta och oäkta galoner, såväl av guld som silver, 

kokarder till tsjakå (pickelhuvans föregångare), vilka pryd¬ 

nader givetvis måste hava varit skäligen urblekta. Och 

slutligen finner man även något av det som givit anledning 

till den gamles spenamn, nämligen barnleksaker i en bleck- 
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dosa och sju askar, däribland även sadana av tenn. Vad 

som förstås kan med »Tillydroppar», är oss ej uppenbarat, 

men därav fanns ett storartat förråd, nämligen 480 större 

och 900 mindre flaskor. 

Lagret var visserligen rikt, men själv hade den gamle ej 

mycket kvar att leva av, då hela hans efterlämnade för¬ 

mögenhet ej uppgick till mer än 4,000 rdr b:ko. Härav 

testamenterade han till sällskapet, De fattiges vänner 1,500 

rdr, varefter allt som återstod skulle lämnas till »förbemälta 

sällskaps här inrättade skola». Då någon skola med detta 

namn ej här inrättats, har antagligen nämnda återstod även 

tillfallit De fattiges vänner. 

På gamla kyrkogården ligger den gamle begraven. Platsen 

angives genom ett järnkors försett med påskriften: 

Handlanden Isaac Svensson 

94 år 

Sv. Ps. B. 491 vers 4. 



BIRGER WADSTRÖM och HANS 

MAKA. 

H. D. G. III. 129, 230, 282, 387, 582. 

m förste rektorn för Göteborgs Högre Elementar¬ 

läroverk — före 1850 sammansatt av de skilda läro¬ 

anstalterna: gymnasiet, högre lärdomsskolan och 

apologistskolan — och tillika lektorn i matematik, magister 

Birger Wadström, utgör utan tvivel ett levande bevis på 

den förfining, som kan ligga i våra besuttna bönders karak¬ 

tär. Ty denne från Halland bördige allmogeson var inte 

allenast en kunskapsrik utan även en human och belevad 

man; häruti överensstämma alla hans biografer, Skarstedt, 

Röding och andra. 

Alla dessa framhålla hans klarhet, redighet och humanitet 

som lärare, liksom hans prydliga dräkt och väl knutna 

halsduk. Hans korrekta uppträdande bragte honom även på 

förslag till biskop efter C. F. av Wingård, men själv avböjde 

han detta, då han ej ansåg sig äga härtill nödiga studier 

eller andra förutsättningar. Enligt Röding skulle han ock, 

då han hugnades med nordstjärneorden, i stället för biskops- 

korset, hava förklarat det förra lättare att bära. När han 

påtänktes till biskop, var han emellertid ej präst men lät, 

sedan han med framgång studerat teologi, prästviga sig. 

Härpå erhöll han Säfve pastorat på Hisingen och slutligen 

även teologie doktorsvärdigheten. 

I Skarstedts redan förut av oss anförda kvasipoetiska, 

platta och triviala Tjugofemårsgymnasieminne, heter 

det bland annat om Wadström — dock slutligen med ett 

stänk av humor — på följande sätt: 
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»Stort var gemenligen det värde 

på det man satte som han lärde, 

var än området inskränkt nog. 

Strängt uppehöll han disciplinen, 

och den som såg på allvarsminen 

för ofog sig tillvaratog. 

Och minst förtigas må, att han 

den förste lektor var bland alla, 

som här Nordstjärnan sågs tillfalla, 

varvid det ock tilläggas kan, 

att han av Wingårds högra hand 

professors titel haft i valet 

men kärnan hellre tog än skalet, 

och kärnan var ett ordensband.» 

Skarstedt antyder även i sitt kväde att Wadström skulle 

varit både rik och barnlös. Den förra uppgiften torde näppe¬ 

ligen varit riktig, men väl efterlämnade han med sin maka, 

Maria Leffler, en avsevärd förmögenhet. Av denna skulle 

efter de bådas gemensamma förordnande omkring 10,000 

rdr rgs överlämnas såsom bestående donationer, enkanner¬ 

ligen pensioner, till prästänkor i stiftet, stipendier åt präst¬ 

kandidater, skolbarn i Veddige församling i Halland, premier 

åt de fem skickligaste och mest behövande skolgossar i 4: de 

eller 5:te klassen av Göteborgs Högre Elementarläroverk, 

varjämte slutligen även Räddningshemmet på Hisingen för 

vanvårdade barn och De fattiges vänner i någon mån ihåg- 

kommos. 

Prosten och ordensledamoten, doktor B. Wadström dog 

den 2 december 1861 och vart en av de första som begrovs 

på den Nyaste (östra) begravningsplatsen. 



ANDERS och CARI HALLGREN. 

H. D. G. I. 380. Sista paret ut, kunde man i visst avseende säga, när 

makarna Anders och C ari Hallgren, den senare född 

Ivarsson, slutade sitt jordeliv, mannen den 25 december 

1858 vid åttioett, hustrun den 28 mars 1862 vid åttioåtta 

års ålder. Visserligen försvunno ej med dessa de sista äkta 

makarna i Göteborg, utan endast de sista äkta exemplaren 

av dem, som, boende mellan »helle» Bommen och Gamle 

Port —- vårt par bodde vid den senare platsen — talade 

det äkta göteborgsmålet. På detta tungomål hette det, såsom 

vi här ovan finna, Cari och inte Carin — på samma sätt 

som det i staden hette »ho» och inte hon. Men man må där¬ 

för ej tro, att det äldre göteborgsmålet endast bestod i för¬ 

kortningar. Nej, lika säkert som ho var kortare än hon, 

var han gift med »henner» och inte med henne! 

Men låtom oss ej längre vara försmädliga i fråga om vårt 

kära modersmål, utan endast i all välmening framhålla dess 

alltjämt förevarande behov av förädling — till klangen 

framför allt! 

Anders Hallgren, som — ej att förväxla med handlanden 

och brandmästaren vid frivilliga brandkåren, A. G. Hall¬ 

gren — på 1820-talet var hökare och ledamot av stadens 

äldste, samlade slutligen en förmögenhet av ej mindre än 

95,000 rdr rmt. Barnlösa, som makarna voro, testamenterade 

de 6,000 rdr till Fattighuset och lämnade återstoden till man¬ 

nens avlidna bröders barn. 

Vile i frid på Örgrytes vackra kyrkogård det gamla göte- 

borgsmålets hedervärda förkunnare! 



GUSTAF SANDBERG. 

H. D. G. III. 102. 

n donation i synnerligt vackert syfte gjordes nyårs¬ 

aftonen 1853 av den i Maj omas 4:de Rote boende 

segelsömmaren Gustaf Sandberg. Denne skänkte näm¬ 

ligen, såsom grundfond till en »bildningsskola» för fattiga 

arbetares barn, 2,000 rdr b:ko. Själva skolan skulle dock 

ej träda i verksamhet förr än nämnda fond, genom räntans 

läggande till kapitalet och framdeles donerade medel, skulle 

kunna avlöna en skicklig lärare. Fonden skulle ställas under 

förvaltning av domhavanden i Sävedals härad, liksom av 

Karl Johans församlings pastor och kateket i förening med 

en fjärde ledamot, tillhörande nämnda församling och ägande 

vetenskaplig bildning. Denne sistnämnde skulle av de tre 

övriga utses. För denna skola skulle längre fram av styrelsen 

författas ett reglemente, varå kungl. maj:ts sanktion skulle 

sökas. 

Huruvida denna anstalt verkligen kommit till stand, och 

vad med denna bildningsskola förståtts, kunna vi ej säga. 

Anmärkas kan emellertid, att den obligatoriska folkunder¬ 

visningen redan år 1842 genom konungens och riksdagens 

gemensamma beslut blivit i hela riket införd. 

Donatom själv tycks på grund av längre sjuklighet, lik¬ 

som även av andra anledningar möjligen, hava sett framtiden 

mera i svart. Sin son och arvtagare, segelsömmaregesällen 

Karl August Sandberg, lämnade han visserligen större delen 

av sin förmögenhet men föreskrev samtidigt, att detta arv 

skulle ställas under domhavandens i Säfvedals härads för¬ 

valtning, och att endast avkastningen härav skulle tillfalla 

sonen. Till sin hushållerska, som med kristlig ömhet under 

flera år skött testator, skänkte han 2,000 rdr b:ko, vilket 
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kapital för henne skulle säkert förräntas, så länge hon för¬ 

blev ogift, men inträdde hon i äktenskap skulle liksom efter 

hennes död huvudstolen tillfalla den förutnämnda bildnings- 

skolan. 

Några ord om donatorns närmaste verkningskrets, Ma¬ 

jor na, må här tilläggas. 

Huru denna trakt fram emot inkorporationen 1865 med 

Göteborgs stad tog sig ut, finner man bäst genom tvenne 

nu mycket sällsynta bokalster, det ena kallat Adress¬ 

kalender över Karl Johans församling vid 

Göteborg 1852, det andra Förteckning över alla 

inom Karl Johans församling befintliga hus 

och lägenheter (utgiven 1858). 

Att redogöra för dessa uppslagsböcker eller för alla arbets¬ 

karlar, sockerbruksdrängar, roddkarlar, repslagare, sjömän, 

änkor, traktörskor och tulluppsyningsmän, liksom för tele¬ 

graf inspektor (optisk vill det säga), skeppsfurnerare, sjökap¬ 

tener, handlande m. fl., skulle föra oss allt för långt. An- 

märkom blott, att någon alfabetisk ordning ej i kalendrarna 

förekommer, utan att invånarna här påträffas under rubri¬ 

kerna tomter med namnen Brinken, Gyllne tiden, Månan, 

Höga trappan etc., vartill vidare höra tomtnummer, jord- 

boksnummer, litterse etc. 

Karl Johans församlings mest framstående medlemmar på 

1850-talet torde, utom prästerskapet — med kyrkoherden, 

magister Hörbeck i spetsen, hava varit alla skeppares patro- 

nus, sjökaptenen och handlanden Gustaf Melin, segelsömmarne 

/. E. Leffler och Sandberg, skeppsfurneraren Höglund samt 

tjänstemännen vid Carnegieska verken. 



Logevaktmästaren J. P. FRYCKMAN och 

HANS HUSTRU. 

H. D. G. II. 13. 

A tt logevaktmästaren /. P. Fryckman och hans hustru, 

/ \ Beata Johanna Strandman, kunna räknas till Göte- 

L V. borgs donatorer, beror utan tvivel i viss mån på 

den människokärlekens ande, i vars tjänst den avlidne man¬ 

nen stått, på det göteborgska frimuraresamhället med andra 

ord. Även vaktmästarens samlande av en så stor förmögen¬ 

het som 40,000 rdr rgs torde möjligen delvis härflyta från 

samma källa. 

Om dessa barnlösa, av allmogesläkt utgångna makars 

testamentariska förordnanden kan nämnas, att de till Pen- 

sionsinrättningen för ålderstigna och sjukliga tjänstehjon done¬ 

rade hela sin egendom, vare sig fast eller löst, med villkor 

av fyra släktingars pensionering med 200 rdr vardera, så 

länge de levde. 

Makarna Fryckman, som båda avledo år 1861, voro bland 

de först jordade på den nyare (östra) begravningsplatsen. 

Mannen var då nittio och hustrun sjuttionio år gammal. 

Den för Göteborgs personhistoriska forskare synnerligen 

intressanta, nu högst sällsynta lilla minnesboken, Grav¬ 

skrifter på Göteborgs stads och närgränsande 

församlingars begravningsplatser (tryckt hos 

Anders Lindgren 1869) återger följande beskrivning på 

makarna Fryckmans vilorum med därå anbragt vård och 

inskrifter: 
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»Stenobelisk inom järnstaket 
IyOgevaktmästaren 

J. P. Fryckman 

född 1771. Död 1861. 

samt dess hustru 

B. J. Strandman 

född 1782. Död 1861. 

Hvad de genom flit och sparsamhet samlat 

gafs enligt deras förordnande 

till Pensions-anstalten för åldrige tjänstehjon. 

Frid med de gamle 

Som tjänarena tjänte, 

Som visste att samla 

Hvad Gud dem förlänte 

Men blott för att dela 

Med lidande bröder 

Men blott för att hela 

Det hjärta som blöder.» 

Då denna gravvård, liksom den Fryckmanska livsgär¬ 

ningen, överskyggas så att säga av det göteborgska frimureriet, 

torde ett omnämnande av detta, såsom det fram mot 1800- 

talets mitt tedde sig, vara i sin ordning. 

Att det ej hade samma glans som vid seklets början, alltså 

under Dubbs och Chalmers’ tid, är visserligen sant. Men 

å andra sidan måste erkännas, att det alltjämt åtnjöt odelad 

aktning och till en stor del utgjordes av stadens mest ansedda 

män. Dess inflytande hade dock förminskats genom barn¬ 

husets ersättande med barnens utpensionering på landet, 

alltså genom den mera personliga barmhärtighetens avta¬ 

gande, ehuru i ett annat avseende Chalmersska slöjdskolans 

inrättning och ledning tillkommit. 

För den, som närmare vill studera göteborgslogens ut¬ 

veckling, kunna vi hänvisa till Carl Fagerbergs festskrift med 

anledning av S:t Johanneslogen Salomons »å trois serrures» 

150-åriga tillvaro, ett verk, särskilt rikt på skildringar av 
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fester och högtidligheter. Hit höra även flera uniforms- 
beskrivningar så i ord som bild. 

Den egentliga frimurareuniformen fastställdes av härtigen 

av Södermanland (sedermera Karl XIII) den 29 mars 1797 

för vissa högre grader, »att nyttja ej mindre i C. a. Ö. än de 

högre och lägre frimurarelogers sammankomster». Uniformen 

skulle bestå av en s. k. fransysk frack av mörkblått kläde, 

knäppt med en rad av förgyllda knappar, prydde med upp¬ 

höjt kors, högrött foder samt fällkrage och uppslag av samma 

färg med vit kantning eller s. k. passe-poil, vit väst, paillegula 

byxor, höga stövlar med sporrar, trekantig hatt, prydd med 

en röd och vit sidenbandskokard samt ståndare av vita 

fjädrar, vitt skinngehäng över högra axeln hängande, varpå 

är fästat en fyrkantig avlång silverplåt framför bröstet med 

ett däruti emaljerat eller lackerat rött tempelkors samt för¬ 

gylld värja med portépée av gult och invirkat rött silke; 

ävensom ett vitt taftskärp bäres utanpå den tillknäppta 

fracken, vars skört äro med tvenne små silverkors å ömse 

sidor uppfästade». 

Rött, blått, gult och vitt således, en blandning av de 

livligaste färger, kan man säga! 

»Och på det kostnaden å denna uniform icke måtte varda 

gjord endast för de tillfällen, då den i ovan nämnde frimu¬ 

rarelogerna behövde brukas», heter det vidare, »ägde var och 

en T. br. att densamma efter eget behag alltid och allestädes 

i allmänna sammanlevnaden bruka och bära, ävensom en 

var av dem är därmed väl klädd, där officerare kunna visa 

sig med deras regementens uniformsfrackar. Dock må ingen 

utom C. I eller loge nyttja hattprydnaden, vita skärpet eller 

värjgehänget med portépée.» 

Uniformen var emellertid enligt Lagerberg ej obligatorisk. 

Vad Karl XIH.s-riddarnes lysande utstyrsel beträffar, är den 

framställd å flerfaldiga i logen befintliga målade porträtt, 

varjämte den även i Lagerbergs bok fotografiskt återgives. 

Det som ger denna högtidsdräkt dess säregna c har me så att 

säga, är blandningen av manlighet och mildhet. Den förra 
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egenskapen symboliseras genom de stolta sporrbeklädda 

ryttarstövlarna, den senare åter genom de från nämnda 

stövlars övre kant nedhängande fina, rikt fasonerade spet¬ 

sarna. 

Slutligen kan nämnas, att åtskilliga intressanta detaljer 

rörande det svenska frimureriet nyligen publicerats av Gustaf 

Iverus i hans akademiska avhandling, Härtig Karl af 

Södermanland, Gustaf III:s broder. 



E. G. LINDSTRÖM. 

H. D. G. II. io. 29, 346, 393, 481, 590. 

:n kommunalanda, för vilken Göteborgs innevånare 

sedan äldsta tider gjort sig kända, hade huvudsak- 

1_S ligen visat sig hos sådana personer som Hans Maclier, 

Sebastian Tham, Daniel Pettersson, Niklas Sahlgren, William 

Chalmers, Pehr Dubb, G. H. Ekman och Olof Wijk, alla 

mer eller mindre härskarnaturer kan man säga. Något senare 

skulle den visa sig hos en man, som ingalunda var någon 

dylik natur, utan endast livades av en stark medborgerlig 

anda. 

Denne medborgsman i ordets fullaste bemärkelse var Erik 

Gustaf Lindström. 

Efter Per Wieselgrens levnadsteckning i Biografiskt Eexi- 

kon föddes han i Göteborg den 18 september 1792. Fadern, 

bördig från Värmland, hette Benjamin Eindström och mo¬ 

dern Elisabeth Maria Helling. 

Rörande fadern kan nämnas, hurusom på dennes gravsten 

å Hospitalsförsamlingens kyrkogård — se den av oss förut 

anförda Eindgrenska publikationen — följande gripande 

inskrift kan läsas: 

»Här under förvaras 

stoftet efter en arm, i många invärtes li¬ 

dande och frestelser försökt men ändtligen 

från all ond gärning förlossad 

syndare 

f. d. handelsmannen 

Benjamin Lindström 

född i Värmland den 12 januari 1756 

död i Göteborg den 15 juni 1829. 
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Den som tror på Honom, som gör den ogu- 

daktige rättfärdig, Hans tro varder 

honom räknad till rättfärdighet. 

Rom. 4: 5. 

Jag var i mig själf oroliger och fördömder 

men blef af idel nåd i Jesu blodssår gömder.» 

Möjligen har den på Hospitalskyrkogården begravne fadern 

varit sinnessjuk, men troligt är i varje fall, att sonen haft 

en religiös far att brås på. Utan tvivel har han också själv 

gått i denna senare riktning. 

Endast tio månaders skolundervisning skulle efter Wiesel- 

gren ynglingen hava erhållit, innan han år 1806 vid fjorton 

års ålder anställdes i handel, först hos firman Eiedblad & 

Sjögren, där han stannade två år, för att därpå ej mindre 

än tolv år ägna tobakshandlaren Fiedler sin tjänst. Då han 

1820 lämnade denna för att grunda en egen tobakshandel, 

erhöll han av sin gamle principal det intyg — anfört i Han- 

delssocietetens s. k. föreningbevis — att han använt den 

berömligaste flit, största oförtrutenhet och en sällsynt om- 

tanka i uträttandet av sina göromål. Dessa ådagalagda egen¬ 

skaper voro väl även de huvudsakliga anledningarna till den 

framgång som allt ifrån början följde hans egen huvudsakliga 

rörelse — tillverkning och försäljning av snus. 

Redan i januari månad 1835 var Uindström en av borger- 

skapets äldste. I denna egenskap hemställde han den 18 i 

nämnda månad, att den egentliga stadskassan, till vilken 

inkomsterna av såväl Sävedals härad som landerierna in- 

flöto, skulle deltaga i Skjutsinrättningens underhåll, så att 

kostnaden härför ej endast drabbade sammanskottskassan 

(kommunalskatten). 

Fyra år senare eller 1839 insattes Lindström på allmän 

rådstuga i en kommitté till föreslående av åtgärders vid¬ 

tagande gent emot fattiga barns försummade uppfostran, ett 

uppdrag som längre fram ledde till inrättandet av små¬ 

barnsskolor. 
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I det följande skulle allt fler och fler medborgerliga för¬ 

troenden falla på hans lott. År 1843, då val till besättande 

av tvenne platser i Skjuts- och åkeriinrättningens styrelse 

skulle äga rum, heter det i de äldstes protokoll härom: »Och 

som herrar äldste härvid erinrade sig, hurusom herr Lind¬ 

ström under den längre tid han varit ledamot i samma 

inrättnings styrelse visat särdeles omtanka och nit för in¬ 

rättningens bästa och fördel samt därigenom på ett utmärkt 

sätt densamma gagnat, beslutade borgerskapets äldste att 

genom protokollsutdrag anmoda herr Lindström att härmed 

fortfara.» 

Men långt svårare och ansvarsfullare värv än detta före- 

stodo honom, nämligen säte i direktionen för Allmänna 

fattigvärdsinrättningen, som två år senare föll på hans lott, 

varefter han slutligen skulle såsom ordförande i den nämnda 

direktionen bestiga svårigheternas topp. Huruvida han där- 

uti lyckades, är svårt att säga. Det sades om honom, att 

han var för sträng och för njugg med stadens medel. Men 

egentligen var väl ej den människa skapad, som kunde 

komma till rätta med den Dubbska fattigförsörjningen 

vilken också vid seklets mitt i betydlig grad måste omorga¬ 

niseras. 

Såsom Lindström ytterligare tillfallande medborgerliga 

förtroenden anför Wieselgren följande: 

Ordförandebefattningen i såväl pensionsanstalten för sjuk¬ 

liga och ålderstigna tjänarinnor som Louise Ekmans pensions¬ 

fond, 

samma befattning i Kristine församlings kyrkoråd, 

vice ordförandebefattningen i Styrelsen för stadens folkskolor, 

sedan denna på grund av k. maj:ts förordning av 11 december 

1857 vunnit stadfästelse. Härom berättar Wieselgren följande: 

»Sedan den (folkskolan) börjat sin verksamhet, hade man 

varit angelägen att erövra såsom ordförande i den nya sty¬ 

relsen den medborgsman, som i Willinska skolstyrelsen åda¬ 

galagt så mycket nit och så väl prövade insikter, och då 

Lindström enträget undanbad sig den äran, och stiftets 
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biskop som valdes erinrat, att han under riksdagen och ofta 

av andra ämbetsplikter kunde nödgas lämna staden, valdes 

E. dock det ena året efter det andra till vice ordförande.. .. 

E. har under de senare 7 åren ägnat åt denna fråga ej blott 

en ledares utan snart sagt en tillsyningsmans verksamhet.» 

Härtill bör även läggas hans befattningar såsom ledamot 

av Sahlgrenska sjukhusets direktion, av Göteborgs så väl 

Bibel- som Missionssällskap, av sällskapet De fattiges vänner, 

liksom hans nitälskan — enligt Wieselgrens uppgift — »för 

bildande av en anstalt för praktisk undervisning åt flickor, 

som lämnat folkskolan, så att ännu nyttigare arbeterskor 

därigenom måtte uppstå». 

Hans förnämsta berömmelse som kommunalman — bry¬ 

tandet av en ny väg för den arbetande klassens bostadsför¬ 

hållanden — återstår oss dock ännu att omnämna. 

Denna nybrutna väg framträder först i magistratens pro¬ 

tokoll, hållet vid allmän rådstuga den 9 april 1847. 

»Efter det ett talrikt antal av stadens innevånare sig 

infunnit», heter det häri bland annat, »företogs detta ärende» 

(förbättrandet av dåvarande bostadsförhållanden), »varvid 

innehållet meddelades av den utav handl. E. G. Eindström 

gjorda framställning, vilken han nu än vidare utvecklade 

och föreslog, att en kommitté måtte väljas för att undersöka 

behovet av ifrågavarande anstalt och uppgiva medlet till 

densammas åvägabringande. Och sedan framställningen 

omfattats med allmänt deltagande . . . samt herr biskopen 

(Bruhn) yttrat den åsikt, att föreslagna boningslägenheter 

lämpligast åstadkommos genom uppförandet icke av ett 

utan flera hus på särskilda ställen inom staden, fattades 

enhälligt det beslut, att åt en kommitté bestående av 5 

ledamöter överlämna beredningen av ifrågavarande ärende. 

Till ledamöter utsågos herrar Eindström, E. Bergman, Karl 

Fr. Kjellberg, M. S. Warburg och (rabbinen) doktor Heine- 

man.» 

Eindströms förslag ledde till uppförandet av arbetarebo- . 

städer genom ett enskilt bolag, sedan ett amorteringslån 



57 

upptagits, vartill kommunen garanterat räntan. Något 

egentligt välgörenhetsverk var detta byggnadsverk sålunda 

ej, men det skulle längre fram följas av sådana. 

Den första tanken på arbetsklassens härigenom förbättrade 

ställning utgick emellertid från Lindström. 

Att denne vid riksdagarna åren 1844—45 och 1847—4$ 

representerade Göteborgs stad, är även ett förtroende som 

ej får glömmas. 

Vid det förra av dessa riksmöten förordade han synnerli¬ 

gen livligt anslag till kommuner, som ville inrätta räddnings¬ 

hem för vanvårdade barn, liksom till Chalmersska slöjd¬ 

skolan, en i hans tanke förträfflig läroanstalt. Och vad den 

ständigt i förgrunden svävande brännvinsfrågan beträffar, 

förklarade han denna böra bedömas ur såväl moralisk som 

stat sekonomisk synpunkt. Med C. F. Wsern ställde han sig 

mera avgjort på oppositionens sida, då han motsatte sig 

uppförandet av ett nationalmuseum under den rådande 

bristen på medel, på samma gång som han med oppositions- 

chefen Petre reserverade sig mot den föråldrade kröningsståten. 

Vid den förstnämnda riksdagen påyrkade han även, jämte 

C. F. Waern och J. A. Kjellberg, tillsättandet av en särskild 

prövningsnämnd för Göteborgs stad i likhet med förhållandet 

i Stockholm. Att staden hittills i detta avseende underställts 

länet, ansåg han nämligen olämpligt. 

Även om Lindström ej testamenterat ett öre till någon 

välgörenhetsinrättning i Göteborg, hade han varit en sam¬ 

hällets välgörare. Nu har han emellertid själv i välgörande 

syfte lämnat följande donationer efter sig: 

1:0) till Barnhuset (efterskänkande, i likhet med J. L. Brod- 

delius, ersättning för utredning av ett sterbhus) 750 

rdr rgs, 
2:0) till Handelsföreningen i och för årlig pensionering av 

sex avlidne handlandes änkor 10,000 rdr rmt, 

3:0) till Willinska skolans slöjdavdelning 5,000 rdr rmt, 

4:0) till räddningsinstitutet på Hisingen 4,000 rdr rmt, 

5:0) till sällskapet De fattiges vänner 1,000 rdr rmt. 
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Även okänd verkade Lindström såsom donator, och säker¬ 

ligen skulle man nu varit utan all ledtråd i avseende på hans 

identitet i nämnda fall, om han ej under rubriken Anonym 

gåva till den behöriga välgörenhetsanstalten riktat dessa 

rader: »På årsdagen av tillryggalagda sextio levnadsår är 

det för mig ett ämne till tacksamhet, att till Pensionsinrätt- 

ningen för ålderstigne tjänstehjon kunna härmed överlämna 

riskdaler femtusen riksgäldssedlar . . . 

Göteborg den 18 september 1852.» 

(Lindström var, såsom vi i början av denna studie anfört, 

född den 18 september 1792, fyllde alltså denna dag sextio år.) 

Härtill kommer ytterligare, att den avlidnes barn, till 

fullgörande av faderns sista vilja, till pensionsinrättningen 

för ålderstigna och sjukliga tjänstehjon överlämnade 6,000 

rdr rmt, under det villkor, att trenne hans tjänarinnor pen¬ 

sionerades med 100 rdr årligen, även om de skulle inträda 

i gifte. 

I Erik Gustaf Lindströms karaktär utgjorde det ihärdiga 

arbetet och det djupa allvaret de båda grunddragen — drag, 

som även lågo i det yttre. Tyst och ensam såg man honom 

också ofta stirra på det förbiilande yngre släktet. 

För detta står han ännu, på grund av sin trohet mot det 

borgerliga kallet, kvar som en lysande förebild. 

Han avled år 1865 och ligger på Nya (Östra) kyrkogården 

begraven. 



ERIK CHRISTIAN THOMÉE. 

H. D. G. I. 285. II. 15, 124. II. 530, 584. 

tn vitt utgrenade släkten Thomczus (Thomée), varav 

en gren adlats under namnet Adelsköld, är visserligen 

1 v ingen göteborgssläkt men dock synnerligen ärevördig. 

Ty dels berättas den hava haft en lysande preexistens i 

Skottland (se släktens historia av Olof Thomée), dels har den, 

efter bosättningen i Sverige omkring 1615, huvudsakligen 

utgjorts av präster. Fram på 1700-talet representerades 

släkten dock av andra yrkesmän, vilka förkortade namnet 

till Thomée. 

Född i Halmstad den 24 juli 1778, kom Erik Christian 

Thomée på handelskontor och vart slutligen stadsmäklare i 

Göteborg, där han dog ogift den 7 december 1854, efterläm¬ 

nande såsom arvingar brorssonen, landssekreteraren i Lin¬ 

köping. A. J. Thomée och dennes söner. 

Framför allt synes vår donator hava varit en man av stor 

livaktighet med synnerligt intresse för religiösa, kulturella, 

kommunala och politiska frågor. 

På det förstnämnda området åtog han sig befattningen 

såsom förvaltningsledamot av Göteborgs missionssällskap. 

Såsom kommunalman utmärkte han sig framför allt genom 

sitt nit för Trädgårdsföreningens skapande, ett företag, som 

han särskilt understödde, inte allenast genom ett större lån 

till 4 procents ränta utan även genom en gåva av 300 rdr 

b:ko till en orangeribyggnad. (Han var själv en stor älskare 

av blommor, särskilt cactusväxter, varav han hade en stor¬ 

artad samling.) Och slutligen kan såsom ett bevis på hans 

politiska intresse nämnas, att han år 1848 vid det göteborgska 

reformsällskapets bildande erhöll tvenne röster till ledamot 

av dess' bestyrelse. 
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Vi nämnde, att hans efterlämnade förmögenhet huvudsak¬ 

ligen gick till brorssonen och dennes avkomlingar. Emellertid 

kan, såsom bevis på hans välgörenhet och älskvärda lynne, 

anföras ej allenast donationerna till Göteborgs samhälle utan 

även till hembygden. 

De förra utgjordes av: 

10,000 rdr banko till Sahlgrenska sjukhuset, 

2,000 » » » institutet för vanvårdade barn å Hi¬ 

singen, 

4,000 » » » pensionsinrättningen för ålderstigna och 

sjukliga tjänarinnor, 

4,000 » » » Slöjdföreningens skola, 

2,000 » » » Sjömannasällskapets tackelskola. 

För hembygden avsåg han: 

5,000 rdr banko till förbättring av staden Halmstads be¬ 

gravningsplats, 

5,000 » » » hederliga fruntimmer av pauvres hon- 

teux i Halmstad, 

10,000 » » för att av Hallands läns Hushållningssäll¬ 

skap efter dess bestämmande lämnas 

till dem av länets allmoge, som bebo 

egna hemman och vinnlägga sig om 

trädgårdsskötsel. 



ANNA CAJSA MJÖBERG. 

H. D. G. III. 83. 84, 388, 585. 

Jungfru Anna Caj sa Mjöberg tillhörde ingalunda de få- 

vitska jungfrurnas tal utan tycks tvärtom hava varit 

ganska förståndig. Den kvarlåtenskap hon ärvt efter 

sin framlidne bror, handlanden Petter Mj öberg, skulle efter 

hennes död, så förordnade hon i sitt testamente, överlämnas 

till kyrkorådet vid Kristine församling såsom fond till en 

stiftelse, bärande namnet Petter MjÖbergs donation, till 

fattiga köpmansdöttrar vid Kristine kyrkas svenska avdel¬ 

ning. (Anmärkom i förbigående det fina draget av jungfrun 

att uppkalla donationen ej efter henne själv utan efter dess 

upphovsman). Dock skulle en avliden kusins dotter, om 

denna överlevde henne, årligen erhålla 400 rdr. Vidare skulle 

dessförinnan sällskapet De fattiges vänner av kvarlåtenskapen 

njuta 400, Räddningshemmet för vanvårdade barn 500 och 

Kristine församlings fattigfond 750 rdr, allt rmt, varvid räntan 

av sistnämnda belopp årligen borde utdelas till sjuka, säng¬ 

liggande och mer t i behov varande medlemmar av svenska 

avdelningen vid nämnda församling. 

Brodern P. Mjöberg, som ju hade en väsentlig andel i 

kärleksverket, var 1848 skattmästare i det s. k. Dilla Bibel¬ 

sällskapet (antagligen Biträdesbibelsällskapet eller Missions- 

sällskapet). 

Huruvida Jungfru Cajsa Mjöberg haft några egentliga 

levnadsöden, torde vara osäkert. Hon tillhörde ju en länge 

sedan förfluten tid, då sådana voro mindre vanliga än i våra 

stormdigra dagar. 



OSCAR ERHARD RABE. 

H. D. G. III. 232. 

Konsistorienotarien, regementspastorn, sekreteraren i 

Bibelsällskapet, liksom ledamoten i styrelsen för 

. Gustaf Adolfsföreningen, slutligen prosten och kyrko¬ 

herden i Värö, magister Oscar Erhard Rabe hade som ung 

präst säkerligen ej lätt att till välgörande ändamål skänka 

bort en så stor penningsumma som 75 rdr rmt. Detta 

gjorde han emellertid den 17 december 1855, genom att 

anslå den honom såsom konsistorienotarie tillkommande 

kollekten till understöd åt fattiga men skickliga lärjungar 

vid elementarläroverket, i och för uppköp av nödiga läro¬ 

böcker. Hans mening var, att gåvan skulle utgöra grund¬ 

plåten till en fond för samma ändamål till minne av hans 

avlidne bror, konrektorn vid f. d. lärdomsskolan i staden, 

magister Casten Anton Rabe — en förhoppning som dock 

ej tycks hava realiserats. 

Då vi i förbigående här ovan nämnt O. B. Rabes befatt¬ 

ning såsom ledamot av Gustaf Adolfsföreningen, skulle vi 

även vilja i någon mån redogöra för denna stiftelse. Men, 

i stället för att härom upplysa, nöja vi oss med en hänvis¬ 

ning till det av J. Thulin utgivna häftet med den visserligen 

rätt stränga titeln: Vad alla borde veta om Gustaf 

Adolfsföreningen. 



OLOF WIJK den äldre. 

D. H. G. III. 678. 

Om kommunalmannen E. G. Lindström hava vi i det 

föregående berättat, det han efter tio månaders skol¬ 

gång vid fjorton års ålder inträdde i handel. Om den 

ännu mer betydande kommunalmannen Olof Wijk den äldre 

kan nämnas, att han redan vid elva års ålder utan någon 

känd skolgång kommit i praktiskt arbete. I egenskap av 

självbildad måste den sistnämnde således tillerkännas för¬ 

steget, vilket även i åtskilliga andra hänseenden onekligen 

tillkommer honom. 

Den elvaårige pojken var visserligen född i Göteborg 

den 9 oktober 1786 — men utan tvivel i stadens utkant 

eller närmare bestämt dess sjökant. Möjligen stod hans vagga 

i närheten av den sedermera rivna Mariebergs kyrka, å vars 

begravningsplats föräldrarna, kofferkaptenen Erik Wijk och 

dennes hustru, Olivia Romare, vila. I varje fall hade sonen 

tidigt insupit den friska, härdande havsluften och säkerligen 

ofta jämte fadren med god vind i seglen styrt ut på sjön. 

Detta — god vind i seglen — skulle också kännteckna Wijk 

i hela hans liv — ehuru han visserligen även förstod att 

styra i motvind. 

Inträdde såsom vi nämnt den unge Wijk tidigt i handel, 

vart han ock tidigt sin egen herre. Börjat hade han hos en 

järnhandlare Christie, antagligen utav engelsk börd, som från 

Stockholm flyttat till Göteborg. Och då denne redan år 

1806 avlidit, hade Wijk — alltså vid tjugo års ålder 

sökt och året därpå eller 1807 vunnit förening med Handels- 

societeten, härvid erhållande följande vitsord. »Alldenstund 

sökanden, enligt företett intyg av herrar J. Smith och Dav. 

Law, tjänt i nio års tid vid avlidne herr Christies handels- 
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rörelse och densamma sedermera förestått med trohet, nit 

och skicklighet, fördenskull. . . samt han dessutom är känd 

för ett anständigt uppförande» (beviljades honom nu före¬ 

ningen med societeten). Troligen hade väl även de ytterst 

välkända herrarna Kaw och Smith — den senare engelsk 

konsul på platsen — gått i god för Wijks övertagande av 

den Christieska järnhandeln. Även med sillsaltning hade han 

enligt egen förklaring i riksdagen, såsom fjortonårig yngling 

haft att skaffa. 

Man måste efter dessa vitsord och lärospån erkänna, att 

den unge mannen synnerligen tidigt visade prov på sällsynt 

kraft och företagsamhet. Men ännu större kraft och före¬ 

tagsamhet i förening med kärlek till sjömanskap — och 

fädernesland — ådagalade han genom att år 1808 under det 

med Danmark utbrutna kriget utrusta en kapare kallad 

Snappopp, förd av skepparen Mathias Kilström, såsom redan 

i våra föregående historiska berättelser omnämnts. (Denna 

kapare uppbringade även en dansk slup, vilken, lastad med 

spannmål och kött, tillika med fyra tillfångatagna besätt- 

ningskarlar fördes till svensk hamn.) 

Under det att järnhandeln alltjämt florerade, släppte 

Wijk ej heller sjöfarten ur sikte. Ingen annan av hans 

biografer än Skarstedt har dock närmare påpekat detta, 

ehuru man visserligen även från annat håll hört talas härom. 

Enligt nämnda auktoritet hyste Wijk böjelse för sjömans¬ 

yrket och gjorde också i sin »ungdom», d. v. s. barndom, 

en resa till sjöss, innan Christie skulle övertalat fadern att 

sätta honom i järnhandeln. Ytterligare skulle W., enligt 

Skarstedts utsago, år 1810 hava rest till England och Skott¬ 

land samt året därpå till S:t Petersburg, där han stannade 

fyra månader. 

Men inte allenast dessa kortare sjöfärder skulle han hava 

företagit utan därefter ock långa resor, såsom åren 1817 

och 1818 till England med återväg över Tyskland och Dan¬ 

mark. Tio år senare eller åren 1828—1830 vistades han i 

Nordamerikas förenta stater. 
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Lätt är det emellertid ej att före den 9 november 1815, 

då Wijk valdes till en av stadens äldste, följa hans verk¬ 
samhet. 

Att järnhandeln dessförinnan gått bra, hava vi redan 

antytt, och detta bekräftas även av det gamla i folkets mun 

lagda rimmet: 

»Ola Wijk 

sålde spik, 

så att han blev rik.» 

Men länge torde han ej hava inskränkt sig till denna detalj 

utan snart utvidgat sin rörelse till såväl export som import 

och rederi — det sistnämnda i stor skala. Nu tycks han även 

hava börjat deltaga i sällskapslivet, vartill han särskilt måste 

hava dragits genom sina båda systrars, Anna Katarinas och 

Maria Lovisas giftermål, den förras med William- Gibson, 

den senares med Alexander Keiller. 

Med affärer och sällskapsliv vare emellertid hur som helst, 

året 1815, då han såsom redan nämnt valdes till ledamot 

av stadens äldste, vart avgörande för hans ställning och 

verksamhet inom samhället. Ty nu, kan man säga, skulle 

den kommunala spiran så småningom glida ur den gamle 

Dubbs hand för att stanna i Wijks. 

I de äldstes råd erhöll han ock sitt egentliga forum, så¬ 

lunda aldrig intagande någon bisittarplats varken i Handels- 

societeten — ehuru han visserligen häri en gång såsom 

vanlig föreningsmedlem dikterade beslutet — eller i Drätsel¬ 

kommissionen. 

I den förstnämnda församlingen hemställde han kort 

efter sitt inträde om innevånarnes i Masthugget och Haga 

rätt, att på stället köpa och sälja vad dem av lantmannens 

varor kunde tillföras och i övrigt, även i bodar, utöva 

näringsfång, en hemställan, som dock av pluraliteten avslogs. 

Man kan således säga, att Wijk inom kommunalstyrelsen 

debuterat genom sin liberalism. Snart skulle han dock på 

samma fält huvudsakligen karaktäriseras genom sin egen- 
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mäktighet för att åter på statsförvaltningens område göra 

sig känd genom en stark konservatism. 

Två år efter Wijks inträde bland de äldste vart han dessas 

vice ordförande och året därpå eller 1818 den ordinarie ledaren. 

Denna befattning skulle Wijk bibehålla i sjutton år, var¬ 

under han dock gjorde många försök att härifrån befrias, 

vilka försök, i någon mån tillgodosedda genom vistelsen vid 

riksdagarna, dock i det längsta motverkades av hans kolle¬ 

gers enträgenhet att vilja behålla honom. Några prov på 

denna enträgenhet kunna här nedan anföras. 

Vid de äldstes sammankomst den 23 oktober 1824 fram¬ 

höll Wijk, att den tid förflutit, för vilken han åtagit sig 

vara ordförande. »Likasom i enahanda tillfälle tillförne», 

heter det i protokollet för ovannämnda dag, »försatte denna 

framställning de äldste i ett tillstånd av bekymmer och 

förlägenhet. Hos en var av dessa hade erfarenheten allt 

mer och mer övertygat dem om herr kommerserådets» — 

denna titel hade han nu av kungl. maj:ts tilldelats —• ». . . 

erkända skicklighet, outtröttliga nit, värdighet och nog¬ 

grannhet i sin tjänsts förrättning, varför de äldste ej kunde 

underlåta uttalandet av den önskan, att herr kommerse¬ 

rådet måtte än vidare förbliva ordförande.» Härpå svarade 

Wijk efter några vackra ord, att han för att visa det höga 

värde han satte på de äldstes välvilja och förtroende, tills¬ 

vidare ville fortfara med befattningen, men, som han förut¬ 

såg, att detta ej kunde länge fortfara, bad han sina med- 

bröder vara omtänkta på en annan ordförande. 

År 1826 upprepas samma historia, varvid Wijk först på 

det bestämdaste nekar att behålla förtroendeposten men 

dock slutligen, efter de äldstes »mangranna» övertalande, 

lovar att ännu en tid stanna, mot de sistnämndes utseende 

av en vice ordförande. 

Frånsett vistandet vid riksdagen 1834—1835, slapp Wijk 

faktiskt ej ifrån förtroendeposten förrän år 1835. 

Men ej allenast såsom ordförande i borgerskapets äldste 

utan även i spetsen för en kunglig styrelse kunde Wijk 
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verka för stadens bästa och förkovran. I denna styrelse, 

som först bar namn av Direktionen för segcl/artcn mellan 

Vänern och havet och sedan kallades Älvstyr elsen, skulle Wijk 

vara den styrande mästaren och drivande kraften. 

En vid denna tid inträffande episod, som ej bör förglömmas, 

utgör hans giftermål 1834 nied Hilda Prytz. Denna förändring 

skulle inte blott åt hans hus i staden utan även åt hans 

landställe, det vackra Bokcdalen nära Jonsered, skänka en 

ökad glans. 

Vad Wijks arbets- och viljekraft för kommunen betytt, 

hava vi i sista delen av våra Berättelser ur Göteborgs historia 

sökt skildra. Om åtskilligt av detta må dock även här 

påminnas. 

I den mest svårlösta av alla samhällsfrågor, nämligen den 

om superiets hämmande, förklarade Wijk detta i främsta 

rummet vara kommunens sak. Det ålåg sålunda samhället 

själft, ansåg han, att genom särskilda municipala stadgar 

inrätta lämpliga näringsställen och vaka över utskänknings- 

rättens behöriga bruk, allt under minskande av krogarnas 

antal. Bland de riktlinjer han i detta avseende genomdrev 

finner man även dem, som för det framtida s. k. göteborgs- 

systemet skulle varda normerande. Att han även jämte 

biskopen (C. F. af Wingård) stiftade stadens nykterhetsför¬ 

ening — härvid huvudsakligen sökande verka på överty¬ 

gelsens väg — bör likaledes nämnas, ehuru visserligen resul¬ 

tatet ej torde hava blivit synnerligen betydande. Mera i 

Wijks egen väg var utan tvivel den metod, han enligt Sjö- 

mannasällskapets kalender själv följde, då han från sina 

egna fartyg bannlyste brännvinet. 

Åt själva stadens byggnadsväsen, utformning och anlägg¬ 

ningar ägnade han samma kraft, vare sig det gällde plante¬ 

ringen på den gamla glacinen, nedrivningen av Gamle Port 

eller Gullbergsvassens torrläggning. 

Den första av dessa nämnda åtgärder var till en del hans 

eget verk, så till vida nämligen, som han skänkte ett större 

antal träd för att härav bilda Nya alléen och på samma 
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gång såsom Skjutsinrättnnigens ordförande beordrade denna 

att utföra körslor för planteringens behov. Vad rivningen 

av Gamle port beträffar, torde nog ogillande omdömen 

häröver hava fällts, men sedan den med porten sammanhän¬ 

gande vallen rivits, fanns säkerligen ingenting annat att 

göra. Och slutligen kunna vi ej anse uppläggandet på den 

indämda Gullbergsvassen av det vid hamninloppets rensning 

upptagna muddret — allt av Wijk såsom ordförande i' 

Älvstyrelsen anbefallt — annat än som en mästerkupp. 

Wijks måhända viktigaste verk — vilket särskilt måste 

gjort hans sjömanshjärta gott — torde emellertid hava varit 

den med stor ihärdighet och energi bedrivna uppmuddringen 

av hamninloppet till ett djup av 15 fot, likaledes under hans 

chefskap för Älvstyrelsen tillkommen. Härigenom beredde 

han tillträde till själva staden åt stora djupgående fartyg, 

vilka förut, liksom under Ostindiska kompaniets tid, ej 

kunnat komma längre än till Klippan. 

Slutligen kan nämnas, att Wijk för sin egen liksom för 

sin frus del bildade ett aktiebolag för anläggning av den 

finaste och behagligaste varmbadinrättning i Sverige. 

Denna anläggning bör ej i hans levnadsskildring glömmas, ty 

den tyder på bele venhet och fina vanor, vartill han genom sina 

förbindelser, sitt umgänge med betydande personer och sina 

vidsträckta resor kommit. Antagligen har han även genom 

läsning på många sätt gottgjort sin försummade skolgång, 

ehuru han visserligen ej kan anses såsom någon egentlig 

bokvän, då hela hans bibliotek i bouppteckningen ej upptogs 

till mer än 100 rdr rmts värde. (Hans brevstil, som ju även 

borde kunna anses som utslagsgivande i detta fall, hava vi 

aldrig sett.) Vi måste ock tillstå, att vår tro på hans litterära 

såväl intresse som förmåga något rubbats, sedan han år 1831 

undanbett sig ordförandebefattningen i Vetenskaps- och Vitter¬ 

hetssamhället, vartill han blivit vald. Möjligt är ju dock, att 

den verksamme mannen saknat tid till denna funktion. 

Särskilt hade köpmannens verksamhetsområde i hög grad 

ökats, sedan denne från järnhandeln övergått till export av 
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ening med rederi. 

Vad importen beträffar, påminde denna i mångt och mycket 

om det forna Ostindiska kompaniets. Följande annons i 

Handelstidningen av den 14 februari 1848 belyser detta 

förhållande. 

»Kommerserådet Wijk försäljer flera sorter tlieer, siden¬ 

sarge, svart och brunt, tafter av flera kulörer, halsdukar och 

näsdukar, släta och blommiga av flera kulörer, gult damast, 

sysilke, svart och blått, arrack, kanel, canton- och japansoya, 

the- och kaffekoppar, spilkummar, terriner och karotter med 

lock, fyrverkeri, raketer, rotting, chinarot, kneiff på flaskfoder, 

vitpeppar, javatobaksbalar, ko- och buffelhudar, bengal- och 

javaindigo, tobak och tobakstjälk,bly,havannasocker,risgryn, 

bomull, färgträ, fin jamaica, quercitonbark, varnish (fernissa), 

gammal förhydningskoppar samt ett parti stora furumastträd.» 

Hela denna utvidgning av hans rörelse, varom inte alle¬ 

nast en stigande taxering utan slutligen även ett nybyggt 

palatslikt hus vid Dilla torget skvallrade, vidare de många 

samhällsuppdragen, det mångdubbla presidiet — för de 

äldste, för skjutsinrättningen, för sjöassuransföreningen, för 

sjömanshusdirektionen, navigationsskolan, Chalmersska slöjd¬ 

skolan, frimuraresamhällets barnhus och Coldinuorden 

samt slutligen riksdagsfullmakten och talmansklubban i bor¬ 

garståndet, kommerserådstiteln och de många ordensut- 

märkelserna ej till förglömmandes — allt detta beredde 

honom i staden en synnerligen hög ställning. Men denna 

samma ställning, i förening med en viss uppkomlingsstolthet 

och oförneklig härsklystnad, gjorde honom ock, såsom i våra 

historiska berättelser antytts, mera aktad än omtyckt. 

Med allt detta hava vi emellertid långt ifrån framställt 

någon totalbild av Wijks personlighet och verksamhet. Det 

återstår oss att även skildra hans politiska roll såsom ledamot 

av borgarståndet och slutligen talman för detta. 

Denna skildring är så mycket nödvändigare att göra, som 

den bidrager till kännedom av den göteborgska liberalismens 
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utveckling på 1830-talet liksom om dess genombrott under 

det därpå följande decenniet. 

Må emellertid ingen tro, att denna rörelse befordrats genom 

Wijk — som i själva verket var dess kraftigaste motståndare. 

Att så var förhållandet, måste regeringen även haft på känn, 

då W. redan vid sin första riksdag — år 1834 — förordnades 

till vice talman, vilken förtroendeplats dock ej hindrade 

honom varken från framställning av motioner eller delta¬ 

gande i debatterna. 

Den 30 april försvarade han sin motion om upphörandet 

av Göteborgs borgerskaps skyldighet att hålla saltlager, som, 

av utskottet tillstyrkt, sedermera av ständerna antogs. 

Av ytterligare motioner från hans sida anföra vi—huvudsak¬ 

ligen endast för att påvisa hans praktiska läggning — följande: 

Indragningen av svenska kyrkan i London, med vars under¬ 

håll den s. k. konvoj kassan delvis belastades, eller åtminstone 

dess underhåll på annat sätt. 

Inskränkning av rättigheten att anlägga teatrar. För sin del 

uttalade W. åtskilliga tvivelsmål om sedernas härigenom 

åstadkomna förbättring, på samma gång som han från 

Göteborg anförde flera exempel på genom spektakel och 

maskerader förorsakade onyttiga utgifter. 

Vid påföljande riksdag, 1840—41, skulle de olika politiska 

riktningarna inom Göteborgs borgerskap synnerligen skarpt 

framträda, den konservativa representerad av Wijk, den 

frisinnade av C. F. Wsern och J. A. Kjellberg. Särskilt 

betecknande är den strid, som den 3 november 1840 ägde 

rum rörande anskaffandet av gevär för arméns behov, var¬ 

under Wsern — såväl han som Kjellberg nyvald — på föl¬ 

jande sätt yttrade sig. 

»För min del hyser jag icke det förtroende för krigssty- 

relsen, till nuvarande krigsförvaltningen i vårt land, att jag 

till densamma anser böra överlämnas så betydliga som de 

begärda anslagen. 

»Detta omdöme refererar sig icke till den personal, varav 

förvaltningen för närvarande består, utan egentligen till 
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själva organisationen av vår krigsstyrelse i allmänhet.» 

(Denne mot den onekligen rätt krigserfarne konungen medel¬ 

bart riktade beskyllning saknar ej sin burleska sida.) 

»Man känner nämligen», fortsätter Waern, »att denna ut- 

göres av flera auktoriteter, såsom statssekreteraren för krigs- 

ärendena, föredraganden i kommandomål, krigskollegium och 

förvaltningen av sjöärendena. Så länge denna mångdelning 

fortfar, lärer det finnas omöjligt att i krigsadministrationen 

vinna enighet, planmässighet och ett riktigt hushållnings- 

system (sic!) . . . Historien lämnar därpå talande bevis, och 

jag betvivlar icke, att denna sats måste erkännas av varje 

militär, vare sig hög eller låg. Måste det således antagas, 

att en reorganisation av vår krigsstyrelse är av behovet 

påkallad, så kan jag icke annorlunda än såsom oklokt anse 

att bevilja ökade militär anslag, förr än en sådan reorganisa¬ 

tion blivit satt i verket och visat sig äga de egenskaper, 

som nationen har rätt att av densamma fordra ... För det 

närvarande anser jag således, att man snarare bör minska 

än öka anslagen till de militära behoven, dels för att slippa 

att låna, dels och huvudsakligast för att åstadkomma en 

sådan förändring av krigsstyrelsens organisation, som är 

förenlig med sanna, av historien vitsordade begrepp om en 

dylik styrelses rätta och ändamålsenliga beskaffenhet . . . 

Vad speciellt beträffar gevärsanskaffningen, måste jag befara 

att vår hittills varande krigsstyrelse ådagalagt så litet sam¬ 

manhang, så liten plan och enhet i åtgärder, att just därav 

skulle kunna hämtas tämligen påtagliga bevis för vad jag 

nu vågat yttra om behovet av dess reorganisation. Men att 

ingå i en sådan detalj bevisning anser jag icke vara represen¬ 

tantens åliggande i annat fall, än då han med formlig ankla¬ 

gelse uppträder mot administrerande personer, vilket för¬ 

hållande icke finner tillämpning i nu förevarande fråga. 

Det är däremot representantens plikt att förvärva sig själv 

en övertygelse och att i enlighet därmed votera. Sålunda 

har jag kommit till det resultat att votera nej för alla ökade, 

icke absolut oundvikliga anslag, intill dess styrelsen erkänner 



72 

behovet av verkliga — icke blott ytliga och chimäriska — 

förbättringar i sin egen organisation, från vilka förbättringar 

man sedermera må kunna hoppas utgåendet av sådana 

åtgärder, som ådagalägga ordning, stadga och kraft samt ett 

ärligt syftemål till nationens allmänna förkovran såväl i 

intellektuelt och moraliskt hänseende som ock i avseende på 

dess ekonomiska och industriella förhållanden. Man har ofta 

hört upprepas, att reformernas bana är alltför vådlig att 

beträda. Efter mitt sätt att bedöma tidens tecken, är det 

i själva verket numera vådligare för en styrelse att vara 

allt för stationär . . . Representationen har vid innevarande 

riksdag sökt att leda styrelsens uppmärksamhet åt detta 

håll, men har för detta bemödande hittills endast fått emot- 

taga de hårdaste förebråelser och beskyllningar i gensvar. 

Vilken utväg återstår då ... än den, att emot en sådan styrelse 

återrikta dess eget vapen, det nämligen att vara fullkomligt 

stationär, intill dess att styrelsen själv vill öppna sina ögon. 

Är icke detta sätt det lugnaste, det värdigaste, det kraftigaste, 

som representanten, som nationen kan välja och begagna, 

då den finner sina livligaste önskningar stå i strid med sty¬ 

relsens och likväl vill bidraga att föra varken styrelsen 

eller sig själv en fruktad olycka till mötes?» 

Detta med hätskhet, oresonlighet och fraser laddade spräng¬ 

skott bemötte Wijk, trogen sin konservativa läggning, inte 

allenast ganska kraftigt utan även med ett litet stänk av 

humor, som man näppeligen väntat från hans sida. »Vad 

anslag för gevärstillverkningen beträffar», förklarade han, 

»har jag fästat min uppmärksamhet vid utskottets yttrande 

. . . och som, efter vad upplyst blivit, det närvarande gevärs- 

förrådet, i händelse av krig, är otillräckligt, tror utskottet 

sig, med frångående av dess förut yttrade åsikt, böra till¬ 

styrka, att anslag för gevärstillverkning bör äga rum. Jag 

föreställer mig, att statsutskottet icke frångått sin förra 

åsikt utan på de säkraste grunder, och jag vill icke i någon 

vidare undersökning ingå, tryggande mig vid statsutskottets 

förklarande. Jag gillar även, att statsutskottet icke bibringat 
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någon detaljerad underrättelse, som då skulle hava kommit 

till allmänheten, nämligen huru tillståndet är med gevärs- 

förråden . . . Man har visserligen sett, att man (senast vid 

farsotsavspärmingen) utrustat sig med påkar för att avvända 

koleran, och man har även erfarit, att opinionen höjt sig 

däremot; men jag tror opinionen vara ännu mer avlägsen 

för den åtgärd, att man må med'påkar mottaga en verklig 

fiende. Således är och blir det nationens mening, att repre¬ 

sentationen skall uttrycka, att landet bör vara försett med 

medel till dess försvar, och att ej gevär må saknas, då dug¬ 

liga försvarare finnas.» 

Denna samma riksdag 1840—1841 fick i Göteborg ett efter¬ 

spel, vars motstycke varken förr eller senare i staden före¬ 

kommit — ehuru visserligen under Frihetstiden skarpa an¬ 

märkningar mot de deputerades åtgärder eller underlåtenhet 

å allmän rådstuga förekommit. Nu var det emellertid ej 

fråga om skarpa anmärkningar utan endast om pris och 

beröm under C. F. Waems och J. A. Kjellbergs adresser. 

Wijk däremot erhöll intetdera och omnämndes ej heller 

Formen för dessa manifestationer var den, att en stor 

del av stadens förnämsta handelsklass (etthundrafyrtio val¬ 

män) sände till de båda förstnämnda för tillfället frånva¬ 

rande riksdagsmännen en adress, däri uttryckande sitt full¬ 

komliga gillande av och sin tacksamhet för det sätt, varpå 

de fullgjort sitt uppdrag vid den nyss avslutade riksdagen. 

På denna adress följde från såväl den ene som den andre 

av de båda hyllade herrarna vart sitt svar, som av Han¬ 

delstidningen på följande sätt inleddes: 

»Redaktionen har sig visserligen bekant», förklarar denna, 

»att herrar C. F. Wsern och J. A. Kjellberg hos sina här¬ 

varande vänner sökt förebygga, att icke offentlighet måtte 

skänkas åt deras svar på den till dem ställda och i denna 

tidning förut upptagna adress från Göteborgs valmän; men 

då flera av dem, bland vilka nämnde svar cirkulerat, hos 

redaktionen anhållit om svarens inrymmande i tidningen, 

hava vi ansett oss böra efterkomma denna deras begäran. 
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Detta fullgöra vi nu i den övertygelse, att herrar Wsern och 

Kjellberg såsom 'Public Caracters och Folkets män’ varken 

böra eller kunna illa upptaga, att en redaktion av en liberal 

tidning medverkar till offentliggörandet av handlingar, vilka, 

ehuru icke nedskrivna av dem i tanke att publiceras, likväl 

lämna en lika öppen relation om deras tillgöranden som 

sann och träffande skildring om ställningar och förhållanden.» 

Så långt tidningens inledning. Nu till själva svaren, vilka 

utgöra såväl ett den dåtida göteborgsliberalismens pronun- 

ciamento som ett Wijk lämnat misstroendevotum. 

Waern Skriver som följer: 

»Till mine herrar valmän i Göteborg! 

»Med dagens post har jag haft den utmärkta äran och till¬ 

fredsställelsen att mottaga en av större delen bland eder 

undertecknad till mig och herr J. A. Kjellberg ställd adress, 

varuti I, mine herrar, godkännen våra bemödanden och 

åtgärder vid sistförflutne riksdagmöte.» 

»Ett sådant approbatur, uttalat av ett betydligt antal 

upplyste medborgare, kan icke vara annat än på det högsta 

smickrande, ej såsom skulle jag vara fåfäng nog att tillägna 

min obetydliga person mycket därav; nej, mine herrar, jag 

finner mig endast hava rätt uppfattat edra politiska åsikter 

samt såsom edert trogne ombud hava utan private betänk¬ 

ligheter öppet uttalat edra politiska önskningar under den 

tid och på de rum, där man bort göra avseende därå. Med 

värma har jag städse hyllat och som folkombud, så vitt jag 

förstått, tillämpat den läran, att samhällsfördraget bör avse 

dess fleste medlemmars, den stora allmänhetens materiella 

välstånd och andeliga förkovran. Hur många borgerliga 

betraktelser uppstå icke vid övervägande av våra national- 

förhållanden i så fall? Vi anse ju alle, att det viktigaste, som 

kunnat tillgöras för att komma till en lyckligare sakernas 

ordning, varit att söka ernå en annorlunda sammansatt 

representation, en sådan som kunde kraftigare utföra folkets 
talan.» 



75 

»Vi besvära oss över ett lättsinnigt, slösaktigt användande 

av allmänna medel, över en stats- och militärlyx, som inga¬ 

lunda står i riktigt förhållande mot vårt av naturen mindre 
gynnade lands tillgångar.» 

»Vi ogilla ett befordringssystem, som mera beror på furste- 

eller favoritgunst än har sin grund i de sökandes förtjänster. 

Vi tro, att på så sätt bildas ett royalistiskt, byråkratiskt 

intresse, som är vitt skilt från folkets, och i Sverige desto 

farligare, som det hitintills icke allenast styres utan även i 

övervägande mån representeras av sina ämbetsmän.» 

»Reform, reform är dagens lösen! Må Försynen låta den 

framgå på fredlig väg till det bästa för vårt älskade fäder¬ 

nesland! Må våldets rov och nödens skri i våra hem ej 

hörde bli!» 

»Vid näringsfrihets- och tullbestämmelserna trodde jag och 

herr Kjellberg, i motsats till pluraliteten, att den stat som 

isolerar sig, som genom prohibitioner på 400,000 tals konsu¬ 

menters bekostnad, som vill sälja mycket och köpa litet, 

icke kan vinna i trevnad, allra minst kan komma till någon 

livligare handel, blivandes väl därjämte förbuden ännu för¬ 

hatligare, om man får tro dem vara betingad lön för blind, 

servil hängivenhet eller i det ringaste antyda ett behov hos 

högsta makten att dela sinnena för att desto lättare kunna 

styra dem.» 

»Genom överdrivna taxationer hade statskassan blivit rik, 

under det att folket blivit fattigare; 1840 års ständer före- 

funno flera hopsparade millioner, rörande vilkas lämpligaste 

användande mycket delade meningar uppstodo. Å edra vägnar 

trodde jag mig böra bestrida höga anslag för improduktiva 

ändamål men kunna lämna frikostigt understöd till sådana 

större allmänna arbeten, som till rikets skilda delar spridde 

liv och verksamhet, synnerligast till lättade kommunika¬ 

tioner. Jag ansåg mig icke heller böra sky uppoffringar för 

vetenskapers och konsters befrämjande och för folkunder¬ 

visningen, det måhända värdigaste sättet att till barnen 

återgällda vad som blivit föräldrarna för mycket avfordrat.» 
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»I eder för herr Kjellberg uttryckta förbindliga tänkesätt 

beder jag få instämma. Hans lika anspråkslösa som. nitiska 

bemödanden att förena och jämka ståndskamraters åsikter 

i liberal fosterländsk riktning kunna icke nog värderas. 

Åmål och Baldersnäs den 8 december 1841.» 

J. A. Kjellbergs rätt enkla och långt mera sympatiska svar 

var av följande lydelse: 

»Till mina herrar valmän.» 

»Lika oväntad som den kallelse jag mottog, att vid en för 

nationen.så viktig tidpunkt som sistförflutna riksmötet vara 

edert ombud, har jag även haft den oskattbara tillfreds¬ 

ställelsen att med min aktade medrepresentant, herr C. F. 

Waern, få dela den utmärkta äran av eder adress, varuti 

mina herrar godkännen våra gemensamma bemödanden att 

efter förmåga och insikter medverka till de önskningar och 

fordringar för fäderneslandets väl, som redan länge från alla 

landsorter uttalats.» 

»Då min åtgärd härvid varit så ringa, kan jag icke tiller¬ 

känna mig denna smickrande gärd av edert godkännade 

annorlunda än som ett överseende ... För den, som ej med 

någorlunda lätthet kan framställa sina motioner, är upp¬ 

trädandet som offentlig talare vågat, än mera under så 

delade åsikter, så stridiga intressen, som de, vilka visade sig 

under sistl. riksdag. Folkets ombud bör äga bekantskap ej 

endast med fäderneslandets institutioner utan även med dess 

politiska, dess konstitutionella ståndpunkt för att kunna 

bedöma och behandla dess viktigaste angelägenheter. Med 

öppen sköld liksom politisk tro bör dess karaktärsfasthet 

vara beprövad, om ej våra riksmöten, oaktat dess förlängda 

tid och ökade kostnader, endast skola bliva en börda för 

nationen.» 

»Har jag rätt uppfattat eder adress, så övertygas jag härav, 

att edert patriotiska bemödande för fosterlandets väl ännu 

ej uppnått dess kulminationspunkt. I skolen ej tystna förr 
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än redovisningen av nationens bidrag till staten blivit bringad 

till den enkelhet och fullkomlighet som bör och kan äga rum, 

ej förrän statens högre ämbetsmän ej endast äro dess högsta 

löntagare, ej förrän vårt konstitutionella fördrag är en san¬ 

ning, förtjänsten befordras framför den krypande hycklaren.» 

»Då jag härmed under ljuv känsla nedlägger min tacksam¬ 

het för edert dyrbara förtroende och överseende med de 

brister jag hos mig erkänner, såväl av tilltagande år som 

obekantskap med den offentlige mannens erfarenhet och 

insikter, anhåller att i detta avseende få säga eder ett hjärt¬ 

ligt farväl under den fasta förhoppning, att den man, som 

vi hava att tacka för ett vilande förslag till representationens 

förändring, vill, uti förening med friska viljor, åtaga sig att 

tillvägabringa denna viktiga sak, på det ej en eftervärld må 

kunna tillräkna vårt samhälle, om spåren till den nu utsta¬ 

kade vägen utplånas. 

»Emottagen m. herrar den fullkomliga högaktning etc. 

Linköping och Storeberg den 9 dec. 1841.» 

Denna brevväxling efter riksdagens slut, de två fullmäktige 

och de hundrafyrtio valmännen emellan, var utan tvivel den 

göteborgska liberalismens glanspunkt. Den tredje represen¬ 

tantens (Wijks) uteslutning vid påföljande val (1844) beteck¬ 

nar dess genombrott. 

Av 1850 års väljarkår godtogs han emellertid åter och utsågs 

då av regeringen till borgarståndets talman. Vid riksdagen 

1853, den sista vari Wijk deltog, måste han avstå talmans¬ 

klubban till den liberale borgmästaren i Norrköping, Lager¬ 

gren. 

Efter en längre tids tärande sjukdom avled Olof Wijk i 

Göteborg den 5 februari 1856. 

Den gamle motståndaren Handelstidningen, nu utgiven 

av S. A. Hedlund, bestod honom ett eftermäle, vari det bland 

annat heter: »Den avlidne tillhörde såsom bekant det poli¬ 

tiska parti, vars åsikter vi för vår del icke ansett förenliga 

med fäderneslandets sanna väl, varför vi mer än en gång 
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nödgats uppträda med klander och ogillande. Men detta 

skall dock ej hindra oss, även om det ej gällde att tala om 

en död, att med tacksamhet erkänna den avlidnes många 

och stora förtjänster om vårt samhälle under en mångårig 

verksamhet. . . Blott det nakna omnämnandet av de kom¬ 

munala (befattningar han beklätt) innebär erkännandet av 

en omfattande verksamhetsförmåga, som icke kunde undgå 

"att tillvinna sig det samhälles förtroende där han verkat» . . . 

»På graven sjunko många skuggor som vidlåda varje 

dödlig, men det goda de verkat står kvar och bevarar minnet 

ljust och kärt för tacksamma efterkommande.» 

Detta beröm, kommande från en outtröttlig motståndares 

sida, har visserligen sitt värde; men den opartiska efter¬ 

världen skall alltid i den avlidne se en kommunal härskare 

av i både egentlig och figurlig bemärkelse hög resning. 

Wijk donerade ett par veckor före sin död 20,000 rdr b:ko 

till Sjömanshuset för att såsom dess övriga pensionsmedel 

förvaltas. Tio behövande sjömansänkor, förordnade han, 

skulle härigenom erhålla 100 rdr b:ko om året. 

Rörande hans efterlämnade älskvärda maka, antagligen 

den enda av Göteborgs döttrar, om vilken en hel bok blivit 

skriven, kunna vi hänvisa till Den blåögda av K. Wrangel. 



ROBERT DICKSON. 

H. D. G. I. 493, 500, 503, 513. 

Seniorn i den till Göteborg inflyttade skotska släkten 

Dickson från Montrose framträdde först såsom done¬ 

rande den 26 januari 1856. Denna vår utsago måste 

vi dock omedelbart därhän ändra, att Robert Dickson den 

äldre ej framträdde alls utan tvärtom förklarade sig vilja 

vara okänd. (I registret över donatorerna står han heller ej 

upptagen.) Men, då, vid en ytterligare donation av samme 

man, dennes namn av sonen, doktor Charles Dickson, yppa¬ 

des, anse vi oss så mycket mindre förbundna till tystlåtenhet 

härutinnan, som de båda donationerna officiellt samman- 

slogos till en, under namnet Robert Dicksons stiftelse. 

Denne Robert Dickson hade i början av 1800-talet vunnit 

anställning i Göteborg, först hos amerikanske konsuln Gar¬ 

diner och sedan hos dennes efterträdare, David Airth, varpå 

han, efter denne sistnämndes död, till egen handelsrörelses 

drivande sökte och vann förening med Handelssocieteten 

den 7 juli 1808. 

Några år därefter hade samme Dicksons bror, James, 

likaledes i staden nedsatt sig och här även den 1 mars vunnit 

burskap som handlande. 

Såsom vi i våra Berättelser ur stadens historia anfört, 

utvecklade sig brödernas gemensamma handelsrörelse synner¬ 

ligen lyckligt, och mot kontinentaltidens slut var Robert 

Dickson en av stadens högst beskattade köpmän. 

Det därpå följande bakslaget skulle dock drabba honom 

så mycket hårdare; ja till den grad, att han, såsom vi i de 

nämnda berättelserna närmare skildrat, så gott som ruine¬ 

rad år 1819 beslöt sig för en avflyttning till Stockholm. 

Lyckligtvis, kunna vi å stadens vägnar säga, stannade dock 
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såväl Robert Dickson som de övriga medlemmarna av släk¬ 

ten kvar på en plats, för vilken de längre fram skulle vara 

av så stor betydelse. 

Hunna till den period, vartill vi nu kommit, hade de 

båda först inflyttade bröderna Dickson — den yngre år 

1837 vorden kommerseråd — också intagit de första platserna 

på Göteborgs börs. Stora skogsinköp och stark träexport 

hade i förening med lysande konjunkturer även berett dem 

högst betydande rikedomar. Genomgår man Göteborgs dona- 

tionshandlingar, skall man emellertid finna, att Dicksonska 

släktens frikostighet mot stadens samfundsinrättningar väl 

motsvarade dess tillgångar. 

Om Robert Dicksons — till åtskillnad från yngre släkt¬ 

medlemmar kallad den äldres — person är knappt mer att 

säga, än att han huvudsakligen levde för sin familj och sina 

affärer. Familjelivet grundade han med sin forne principals, 

konsul Airths änka, Vilhelmina Charlotta Bratt, som skänkte 

honom sönerna James, Edward och Charles. 

Affärerna voro såsom vi redan nämnt lika omfattande 

som lyckosamma. 

Vad hans donationer beträffar, voro dessa egentligen blott 

en men ett lejon — i två avdelningar. Alltså först 150,000 

rdr rmt till uppförande av arbetarbostäder såväl i Göteborg 

som i Karl Johans församling. Till denna först anonyma 

gåva, överlämnad genom sonen, doktor Charles Dickson, 

den 26 januari 1856, kom sedermera, efter donatorns död 

och enligt dennes den 15 juli 1857 i brev till sönerna utta¬ 

lade önskan, en ny gåva till samma ändamål av 180,000 rdr. 

Den sammanlagda summan av 330,000 rdr, nu benämnd 

Robert Dicksons stiftelse, ställdes under stadens röstberätti¬ 

gade innevånares (sedermera stadsfullmäktiges) förvaltning. 



AXEL BORGENSTRÖM. 

H. D. G. I. 288, 382, II. 16. III. 27, 233, 282, 587. 

:kligtvis — åtminstone för minnesteeknaren — finnas 

bland Göteborgs donatorer inte allenast frikostiga 

magnater och välsinnade småborgare utan även vissa 

besynnerliga figurer, så att säga. 

En sådan figur var handlanden Axel B or genström, vars 

bild tecknats av skämtaren Aron Jonasson i dennes lokal¬ 

historiska »Göteborgsluf t». Och erkännas må, att man¬ 

nen, en ökänd girigbuk och pantlånare, i mångt och mycket 

inbjöd till skämt. Av hans donationer, vartill vi snart skola 

komma, synes dock, att han till en viss grad haft välgören¬ 

heten såsom ett slutmål för sina ögon. 

Själva hava Vi, för att vinna mera klarhet rörande Borgen¬ 

ströms personlighet, dels utfrågat den gamle av oss förut- 

omnämnde göteborgskännaren J. C. Fraenkel, dels genom¬ 

gått såväl bouppteckning som testamente. 

En viktig sak, ansåg Fraenkel, var att noga föreställa 

sig platsen och omgivningen för Borgenströms verksamhet. 

Såsom en medelpunkt härför kan man betrakta den så kallade 

»Hdrgretas» bod i hörnet av Kungs- och Magasinsgatorna, där 

de i närheten inkvarterade artilleristerna vanligen brukade 

köpa snus och andra förnödenheter. Snett emot denna 

huvudpost eller n:o 25 Kungsgatan låg Borgenströms bod 

eller ide, hur man nu vill kalla lägenheten. 

Om denna lokal berättar Fraenkel, hur skolpojkar roade 

sig med att inkasta, än snöbollar, än i paket inlagda döda 

råttor m. m. till den gamle här inne, vilken kunde i korthet 

beskrivas såsom mycket lång och mycket krokig med stora 

glasögon på näsan. 
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Att ej allenast pojkar gjorde ofog hos Borgenström, be¬ 

visar följande meddelande i Göteborgs Dagblad för den 25 

januari 1849: »En djärv inbrottsstöld har natten till förliden 

gårdag ägt rum i staden, därigenom att tjuvar brutit sig in 

igenom stenmuren till handlanden Axel Borgenströms bod 

på Kungsgatan. . . Herr Borgenström har ofta varit föremål 

för sådana spekulationer.» 

Enligt bouppteckningen dog Borgenström ogift den 21 

april 1856. Såsom arvingar uppgivas avlidne handlanden 

Johan Adolf Hagmans barn. Tillgångarna upptogos till ej 

mindre än 160,880 rdr 14 sk. och 1 rundstycke banko och 

skulderna till 3,606: 37: 1. Av bouppteckningen framgår 

vidare, att Borgenström idkat pantlånerörelse i stor skala. 

Så upptages guld i 10 påsar, 12 stycken ciselerade och med 

stenar prydda guldringar, 55 d:o d:o smärre med stenar, 

9 ringar, släta med kameolstenar, klockor av guld och silver 

m. m. m. m., därjämte fordringar och förskrivningar av 

flera köpmän. 

Borgenström gjorde följande donationer: 

Till Hagakyrkans byggnad 2,000 rdr, 

» Missionssällskapet 2,000 rdr, 

» Bibelsällskapet 2,000 rdr, 

» avlöning av en orgelnist vid Fattighuskyrkan 2,000 rdr, 

» Gustavi domkyrkoförsamlings pastorsämbete 3,333 rdr 

och 16 sk., att efter bästa förstånd förvaltas och för¬ 

räntas till understödjande av fattiga sjuka, särdeles 

änkor och mamseller, 

» Hospitalskyrkan 2,000 rdr, 

» Pensionsinrättningen för ålderstigna tjänare 3,353 rdr 

16 sk., med villkor av tjänarinnans, Madam Johanna 

Ivarssons pensionering så länge hon levde, 

» Göteborgs högre elementarläroverk 3,333 rdr 16 sk., 

varav räntan borde användas till behövande studerande 

3mglingar vid deras avgång till akademien, 

» Räddningsinstitutet på Hisingen 2,000 rdr, 

allt banko. 
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Dessutom föreskrev Borgenström, att de militärer samt 

änkor efter militärer och tullvaktmästare, som hos honom 

hade innestående panter eller pensionsbrev, skulle utan lösen 

återfå dessa, men att alla hans övriga innehavande panter 

skulle på aktion försäljas, varefter hela det inflytande be¬ 

loppet skulle tillfalla Sahlgrenska sjukhuset. (Enligt sjuk¬ 

husets kassabok för oktober 1862 hade »till dato» influtit 

6,112 rdr 39 öre rmt.) 

Summan av donationerna uppgick som vi sett till över 

41,000 rdr rmt. I avseende på föremålen för denna väl¬ 

görenhet ansågs donatorn hava varit påverkad av kommi¬ 

nistern i Domkyrkoförsamlingen (senare kyrkoherden i Ens- 

löv) Johansson, som förmodligen även anordnat begrav¬ 

ningen. Föreskrifterna för denna voro ytterligt minutiösa. 

Fyra vagnar skulle användas, och till begravningen in¬ 

bjudas: 

i:a ledet: Herr A. G. Lewgren såsom sörjande samt herr 

domprosten Thomander och överstelöjtnanten Th. Clancey, 

2:dra ledet: J. Norlund (sörjande) samt vice pastorn Johans¬ 

son och herr Joh. Lorén, 

3:dje ledet: herr E. Wendt (sörjande) samt herrar Cornelius 

Johansson och W. Lyon, 

4:de ledet: bokbindaren Norlund (sörjande) samt herrar 

G. P. Folkersson och W. J. Unaeus. 

Om dessa begravningsgästers tre sista led — det första 

utgjordes ju blott av honoratiores — uttalar sig vår förut 

anförde kommentator på följande sätt: 

»Av begravningsgästerna har jag känt allesamman utom 

bokbindare Norlund. Omnämnde J. Norlund hade bryggeriet 

ute på Stampen (firma Norlund & Holmgren), E. Wendt 

var en ung elegant sprätt, son till bagaren W. — hans mor 

ägde hörnhuset, Kungsgatan 34, mitt emot Hårgretas och 

snett emot Borgenströms —, Cornelius Johansson är nog 

Cornelius Johnsson, ägaren till Hårgretas hus, (som) hade 

tobakshandeln i hörnet. Juveleraren W. J. Lyon var ägare 

till huset n:o 7 Magasinsgatan, näst intill Hårgretas, G. P. 
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Folkersson var B:s närmaste granne, hade konditori i Måns 

Prytz’ hus; Joh. Loren var destillator och ägde huset n:o 15 

Kungsgatan; Unseus skall nog vara U. J. Unseus, mjöl- och 

specerihandlare vid Drottninggatan.» 

Hela denna lokal- och personalbeskrivning från Härgretas 

horisont, liksom av kvarterets representation vid Borgen¬ 

ströms begravning är en miniatyr från Göteborgs mera 

kälkborgerliga tid. 

Den gamle procentaren själv, under hela sitt liv förhånad 

och bespottad, som i avskedets stund samlar sig till att göra 

allt det goda han förmår, verkar i viss mån rörande på 

eftervärldens sinne. Detta intryck förstärkes ytterligare 

genom 18:de punkten av hans testamente, som har följande 

avfattning. 

»Jag önskar bliva begraven i samma grav, vari min moder 

och syster vila. Och skall å huvudplåten å min likkista 

tecknas mitt namn, min födelsedag den 1 juni 1783 och min 

dödsdag samt på fotplåten: 

Guds son, min Frälsare det gör, 

att jag går nöjd ur tiden; 

Han mig i sina armar för 

från mödorna till friden. 

Jag i hans hägn lycksalig dör 

och segrar uti striden.» 

Slutligen bör framhållas, att ingenting fördömligt ligger i 

själva pantlånerörelsen. Några månader efter Borgenströms 

död eller på hösten 1856 öppnade staden själv — måhända 

för att ersätta förlusten av den beryktade yrkesutövaren — 

en egen pantlåneinrättning. 



NILS JOHAN SJÖSTEDT. 

H. D. G. III. 130. 

örande kontraktsprosten och kyrkoherden i Tegneby 

på Orust, Nils Johan Sjöstedt, som till fattiga kom- 

JL X ministrars barn inom Göteborgs stift donerade en 

fond av 2,000 rdr rmt, skulle vi säkert utan Skarstedts 

herdeminne veta ganska litet. Genom denna handledning 

känna vi honom emellertid både utan och innan. 

Rådmansson från Eksjö, berättar Skarstedt, hade han 

aldrig varit på Bohuslänska kusten, förr än han sökte sig 

hit, »Han grät», fortsätter vår sagesman, »när han första 

gången såg den. Knappt ett träd syntes, så långt ögat nådde. 

Trivdes likväl successive och blev mäkta rik. Torr predi¬ 

kant och därtill övermåttan närsynt, men överläste konceptet 

och höll det utantill som en läxa . . . Kom mer än en gång 

i livsfara för hämndlystna personer på grund av hans nog¬ 

grannhet, men var dristig att säga sanningen, liksom att i 

ett förhör 1836 i Stala kyrka beivra det här å orten då gängse 

bruket att kniv as. Måste nödvändigt varje julafton läsa 

Ödmans hågkomster från hembygden. August von Hart- 

mansdorff (den för sin högkonservativa läggning bekante 

statsmannen) var hans förklarade ideal för fromhet och rätt. 

Han testamenterade sin egendom mest till Eksjö, för¬ 

ordnade, att hans hästar efter hans död skulle skjutas för 

att ej komma i vanvårdande händer och föreskrev slutligen, 

att nedanstående inskrift skulle sättas på hans gravvård: 

»Han ville det sanna och det rätta och sökte ej människopriso> 

Eevde och dog ogift. 



E. S. WINBERG. 

H. D. G. I. 383. 

imreraren vid Rikets Ständers lånekontor .i Göteborg, 

E. S. Winberg, var med på den tid, då han såsom 

X de lånesökandes kommissionär åtnjöt en viss inkomst 

och på denna grund kunde samla någon förmögenhet. Denna 

fördel begagnade Winberg på ett vackert sätt, då han i 

sitt testamente skänkte 1,500 rdr rgs till det gamla Fattig¬ 

huset. 
Denna gamla på Stampen belägna välgörenhetsinrättning 

ägde sålunda alltjämt donatorernas förtroende och bevå¬ 

genhet. 

B. S. Winberg avled år 1857, efterlämnande flera barn, 

däribland sonen Niklas Napoleon, som skulle varda hans 

efterträdare vid Lånekontoret. 

Namnet Napoleon är ett bevis på den verkliga napoleons- 

kult, som ej allenast under kejsarens världsherravälde utan 

även efter hans tragiska död gjorde sig i Sverige starkt 

gällande. Det förefaller dock underligt, att Winberg den 

äldre just år 1811 — sonens födelseår — då kejsaren på det 

mest kränkande sätt behandlade Sverige och särskilt Göte¬ 

borg — på nämnda vis hyllade despoten. Men världspoli¬ 

tiken låg måhända ej så mycket för den gode kamrern, och 

Napoleon, särskilt i förening med Niklas — det sedan Sahl- 

grens tid mest vördade förnamn i Göteborg — lät ju ej 

så illa. 



Superintendenten D:r von SCHUBERTH. 

H. D. G. III. 132. 

ranskar man uppgifterna rörande samtliga till Göte¬ 

borgs samhälle gjorda donationer, torde man näppe- 

V—r ligen finna någon enda donator, som haft mindre 

anledning att på detta sätt visa staden sin frikostighet än 

doktor von Schuberth, en tysk teolog, som i egenska]) av re¬ 

sande gjort ett besök härstädes. Endast från tre andra 

utlänningar — alla skottar — har en dylik välvilja kommit 

samhället till del. Av dessa var dock en född i staden och 

hade här länge vistats; de övriga voro nära anförvanter till 

en på platsen florerande familj, vilka själva dragit stor 

fördel av sina göteborgska handelsförbindelser. 

Vad den tyske doktorn beträffar, kunde han visserligen 

stå i någon tacksamhetsskuld till såväl Göteborg som åt¬ 

skilliga andra svenska orter och landsändar, med anledning 

av sin i landet år 1817 företagna resa, men svenska folkets 

och särskilt göteborgarnes skuld till honom var dock vida 

större. Han hade nämligen lämnat efter sig ej allenast en 

beskrivning i tre band över denna sin resa utan även 

ett annat arbete, benämnt Schwedens Kirchenver- 

fassung und Unterrichtswesen i två delar, vilka 

båda synnerligen förtjänstfulla verk även till vårt språk 

överflyttats. Resebeskrivningens översättare är ej angiven, 

men det andra arbetet har återgivits av ingen ringare person 

än den namnkunnige predikanten, doktor Abraham Petters¬ 

son (av den bekanta göteborgssläkten). 

Näppeligen har, någon utlännings skildringar av vårt 

land varit grundligare, och man kan även säga livligare än 

Schuberths såsom det tycks i Sverige föga beaktade böc¬ 

ker. Till stöd för dessa båda nämnda omdömen må några 
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korta utdrag här nedan anföras av hans yttrande rörande 

Göteborg. 
»Stadens omgivningar äro ganska trevliga, i synnerhet 

sedan fästningsverken blivit borttagna. Blott ett par gamla 

fästningstorn, nämligen Kronan och Göta Lejon stå ännu 

kvar. Alléer och täcka landställen omgiva staden. Därjämte 

uppresa sig över allt nakna klippor, varifrån man har vid¬ 

sträckta utsikter över kusterna och havet. Nu först efter 

flera eldsvådor är Göteborg till större delen bebyggt med 

stenhus. För övrigt äro förstäderna större än staden.» 

»Domkyrkoförsamlingen är den största; år 1815 ägde den 

6,137 medlemmar ... År 1822 var judarnas antal 333 . . . 

Begravningsplatsen ligger i östra förstaden, anlagd i stor 

fyrkant, genomskuren av lindalléer och gångar samt försedd 

med vilobänkar. Eängre bort ligger den av fattighuspredi¬ 

kanten Willin år 1767 inrättade friskola, där fattiga barn 

undervisas (numera efter Bell-Eancasteska metoden) och 

tillika erhålla middagsspisning. Skolan grundades genom 

frivilliga bidrag, och ett sammanskott av vänner, som gåvo 

80 rdr vardera. Den öppnades med sjutton barn. Snart 

ökades fonden med donationer, och nu mottogos 4- till 500 

barn till undervisning samt inemot hälften till middags¬ 

spisning, vilken bestrides av fattigvården. En särskild av¬ 

delning av skolan är för flickor grundlagd i västra förstaden 

(Haga) . . . Flickorna undervisas även i söm . . . Många barn 

erhålla även nödiga kläder.» 

Allt detta överensstämmer med sanna förhållandet. 

»Nära den Willinska skolan», berättar Schuberth vidare, 

»ligger Fattighuskyrkan, som är byggd av sten, enkel och 

värdig. I stället för orgelverk tjänar här ett litet positiv» 

(senare avlöst av en orgel, till vars trakterande Borgenström 

såsom vi redan berättat testamenterat en orgelnistlön). 

Enligt Schuberth var staden övermåttan rik på skol- och 

välgörenhetsanstalter. Innevånarnes äkta patriotiska sinne 

hade alltid visat sig verksamt i nödens såväl som i välstån¬ 

dets tider. Därom vittnade en myckenhet stiftelser och 
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testamenten. Och, såsom bevis på befintligheten av ett sant 

religiöst intresse, kunde den resande berätta, hur den rykt¬ 

bare komministern i Örgryte, Karl Gustaf Santesson, så 

starkt gripit sina talrika åhörare, att dessa och många som 

ej tillhörde församlingen läto, för att vinna mera utrymme, 

på egen bekostnad utvidga kyrkan. (Faktiskt skedde detta 

under Santessons tid år 1817, då tvärskeppet fullbordades.) 

Men även rörande handel och industri röjer Schuberth en 

ingående kännedom. »Ostindiska kompaniet har upphört», 

berättar han, »likväl är téhandeln ännu betydlig. Tobaks- 

fabrikationen är av mycken vikt. År 1817 fabricerades snus 

för 17,708 rdr. Många sockerbruk finnas även . . . Fabrikat¬ 

värdet av ett bomullsväveri i Göteborg, som i synnerhet 

tillverkade mycket Gingham (ett sorts lätt tyg), utgjorde 

samma år 63,000 rdr . . . Eorents förträffliga porter skeppas 

till Ryssland och Amerika . . . Under överflödets tider hette 

Göteborg med skäl en dyr stad. Nu har man boningsrum 

och livsmedel till gott pris. En icke alltför talrik familj 

kan leva rätt anständigt för 1,000 rdr b:ko (om året).» 

»Sällskapstonen är lätt och otvungen», heter det till slut. 

Framställningen av Sveriges kyrko- och skolväsen är ett 

i kulturhistoriskt hänseende så mycket intressantare arbete, 

som häruti omförmäles en stor del gamla i landet rådande 

kristliga bruk och sedvänjor. 

Närmare fyrtio år efter den välvillige främlingens besök i 

landet kom den överraskande underrättelsen, att han i sitt 

testamente anvisat ett belopp av 1,000 preussiska Thaler 

till lindrande av såväl fattigas som kyrkligt nödställdas 

behov i Sverige, företrädesvis i Småland, Bohuslän, Härjc- 

ådalen, Norrland och Kappland. 

Han hade dött i augusti månad 1856 i Altenkirchen på 

ön Riigen. 

En följd av detta hans gjorda förfogande är eklesiastik- 

ministerns, statsrådet Anjous skrivelse av den 11 juli 1857, 

till biskop Björck i Göteborg, vari den förstnämnde förklarar 

sig översända en femtedel av de Schuberthska för Sverige 
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avsedda medlen eller 349 rdr b:ko för att av biskopen, i 

enlighet med doktor von Schuberths uti avskrift bifogade 

testamentariska förordnande, inom Göteborgs stift disponeras. 

Att statsrådet i sitt meddelande till Göteborgs stifts¬ 

styrelse låtit inflyta ett ord rörande den utländske lärdes 

högst ovanliga välvilja mot Sveriges folk, hade sannerligen 

ej varit för mycket. Kj heller hade det varit underligt, om 

nämnda styrelse genom Göteborgs stiftstidningar 

gjort ett meddelande i samma riktning, men varken detta 

blad eller några borgerliga tidningar, vilka eljes voro så 

ivriga att uppsnappa utlänningars uttalanden om Sverige 

läto i detta fall höra av sig. 

Det mest förvånande i denna sak är dock redaktionens 

av Handlingar rörande donationer i Göteborg 

underlåtenhet att införa superintendentens, doktor von 

Schuberths namn i dess Register över donatorer, 

ehuru visserligen själva donationen häri omnämnts. 



WILLIAM GIBSON och HANS MAKA. 

H. D. G. I. 290. III. 683. 

ill de härdiga skottar, vilkas omplantering i svensk 

jordmån så väl lyckades, hörde även William Gibson. 

X Född i Arbroath 1783, överflyttade denne redan vid 

fjorton års ålder till Göteborg, där han tillsammans med sin 

blivande svåger, Olof Wijk, först erhöll plats hos James 

Christie. Under det att Wijk efter denna lärospån sålde 

spik och utrustade kapare, anlade Gibson en ättikfabrik på 

Hisingen, köpte andelar i fartyg och redde i skepp. Något 

senare grundade han efter erhållet burskap jämte handlanden 

Paul Melin en handelsrörelse, som do£k gick med förlust och 

måste avvecklas. G. var framför allt skapad till industri- 

idkare, detta skulle man snart finna. 

Hans närmaste verksamhetsfält såsom sådan vart Sågen 

(Sågängen) i Maj oma, där han anlade en reparbana liksom 

det första jämgjuteri — allt detta efter sonens, James 

Gibsons tryckta uppgifter rörande släkten. Vidare inrymde 

han i själva stadens sluss ett av vattnet drivet linneväveri, 

som visades för själve konungen vid ett av dennes besök i 

staden. 

Ytterligare utvidgade han sin industriella verksamhet, 

sedan en vän i Skottland, James Keiller, skrivit och frågat, 

huruvida Gibson kunde hava någon användning för den 

förstnämndes son Alexander, som ägde någon kännedom i 

ingenjörsyrket. Denna fråga besvarade Gibson jakande, 

varpå den yngre Keiller kom över för att sedan upptagas 

inte allenast till kompanjon utan även till svåger. (De båda 

skottarna gifte sig såsom vi redan nämnt med var sin av 

Olof Wijks systrar.) Nu bragtes många förslag å bane. 

Det viktigaste var inköpet 1834 av det vackra säteriet 
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Jonsered vid sjön Aspen, dit även väveri, spinneri och gjuteri 
från Sågen flyttades. Samtliga dessa anläggningar, som visade 
sig ganska lönande, övertogos dock efter några år av Gibson, 
på grund av meningsskiljaktigheter rörande driften de båda 
delägarne emellan. 

Inte nog, att Gibson själv överflyttade till Sverige, även 
hans gamla föräldrar hittade vägen hit, bosättande sig på 
Sågen, där de båda avledo. 

Själv gift med Wijks syster Anna, dog William Gibson år 
1857 lämnande en stor familj efter sig. 

Han och hans maka testamenterade: 
Till Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset .. 10,000 rdr rmt 

» k}^rka och skolhus vid Jonsered . 20,000 » » 
» Partilleds och Lerums behövande. 3,000 » » 
» Partilleds folkskola . 200 » » 
» förökande av Olof Wijks fond till avlidna 

sjökapteners änkor, för att under lika 
villkor med denna förvaltas. 20,000 » » 

Utom denna välgörenhet kan anföras Gibsons verksamhet 
såsom ledamot såväl av engelska kyrkorådet som av direk¬ 
tionen för den engelska fattigkassan. 

William Gibson tycks, efter vad vi ovan visat, hava varit 
en synnerligen duglig och tillika välvillig man. Vill man 
äntligen påvisa någon brist hos honom, skulle det möjligen 
vara den, att han saknat håg för läsning — en slutsats 
man frestas draga, då inga böcker i hans för övrigt vidlyftiga 
bouppteckning upptagas. 

Hans hustru reste ofta från staden till Jonsered. »Adjö, 
Ann! Hälsa Jonsered!» lät det från makens sida. Där, på 
en av de vackraste punkter i Sverige, trivdes de båda bäst. 



ANDERS WESTRÖM. 

H. D. G. II. 485. III. 390, 588. 

Det göteborgska boktrycket saknar ej sina goda, för att 

| ej säga stora traditioner. Vi behöva blott påminna 

f om dess förste mästares, A mund Grefwcs alster, såsom 

Kungl. Maj:ts år 1666 utfärdade Placat och Påbudh 

angående ett Reglemente, som vid Sillefisket 

i Acht tagas och observeras skal. (Detta avsåg den 

första kända sillperioden eller den under 1660- och 1670-talen, 

märkom väl.) Den lokala tryckerikonsten kan ock uppvisa 

tvenne i staden tryckta fullständiga biblar, nämligen Johan 

Georg Danges 1760 och Samuel Norbergs 1793 utgivna. 

Men å andra sidan måste dock erkännas boktryckeri¬ 

konstens på platsen ohyggliga förfall på 1820- och 1830- 

talen, då Fars Torbjömsson och Ch. Backman tävlade i 

stillöshet och stilförskämning. 

Vi nämnde Samuel Norberg. Denne, privilegierad gymna- 

sieboktryckare med titel av direktör och riddare (av Vasa¬ 

orden) — för övrigt en stor hedersman, som uppnådde den 

patriarkaliska åldern av nittio och ett halvt år — hade länge 

haft i sin tjänst vår förevarande donator, Anders Weström, 

som slutligen även vart hans efterträdare både såsom bok 

tryckare och utgivare av de oförargliga bladen Göteborgs 

Nyheter och ööteborgs Stiftstidningar. 

Antagligen kan denne taga åt sig en del av den glans som 

fallit över företrädaren. Född år 1773, dog han den 16 juli 1858. 

Hans donationer ägnades det populära klöverbladet: De 

fattiges vänner, Småbarnskolorna och Räddningsinstitutet på 

Hisingen med 1,500 rdr rmt till vardera. 



Underkonduktören O. LUNDBERG. 

H. D. G. II. 18, 486. 

fter all sannolikhet har underkonduktören 0. Lundberg 

varit anställd vid fortifikationsstaten i Göteborg, där 

han även, såväl under sin tjänstetid som efter erhållet 

avsked, sysslat som borgerlig byggmästare. En verksamhet av 

sistnämnda slag var för de därstädes kommenderade fortifika- 

tionsofficerarne den naturligaste sak i världen, så mycket mer 

som tre av dem — de berömda Carlbergarne — under en tids¬ 

rymd av närmare hundra år voro stadsarkitekter på platsen. 

Utom dessa ordinarie stadsarkitekter förekommo här även 

andra militärer av såväl artilleri- som fortifikationsstaterna. 

Vi behöva blott anföra majorerna von Blaesing och J. F. 

Weinberg, som ägnade sig åt arkitektyrket. (Den senare 

slutförde återuppbyggandet av Domkyrkan.) 

Egendomligt nog räckte denna militära byggnadskonst, 

om man så får säga, inte allenast hela fästningstiden utan 

ända fram mot 1800-talets slut. Till och med stadens för¬ 

nämsta praktbyggnad, Börsen, utfördes av en konduktör 

P. J. Ekman — som visserligen förblivit rätt okänd inom 

konsthistorien. Efter honom träda andra med ritstiftet 

beväpnade militärer eller f. d. militärer fram, såsom A. W. 

Edelsvärd, Hagakyrkans, Wijkska husets och Cellfängelsets 

skapare, ävensom K. F. W. von Gegerfelt, trävillornas med 

hög takresning konstruktör bland annat. 

Stadens förste civile egentlige arkitekt tycks hava varit 

/. Hagberg (Segerlindska teaterns mästare och Stadshusets 

omdanare), mindre lycklig i åminnelse. Hans efterträdare 

hava dock varit allt rikare på idéer och renare i smaken, 

och nu kunna näppeligen längre några militärer på detta 

fält sticka sig upp. 
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F. d. underkonduktören O/o/ Lundberg — vi känna varken 

hans födelse- eller dödsår — testamenterade till Domkyrkan, 

Tyska kyrkan, Kronhuskyrkan, Nya kyrkan i Haga, Hos¬ 

pitals- och Karl Johans kyrkor 150 rdr rmt vardera. — 

Samma summa skänkte han även till Harlösa i Lunds stift, 

varjämte han även ihågkonr såväl pastorn som de fattiga i 

denna församling. 

Av dessa sistnämnda gåvor att sluta, måste han till börden 

varit skåning. 



Kommerserådinnan DICKSON. 

H. D. G. II. 483. 

Ueonora Margareta Bagge, född 1794 och vid tjugo 

års ålder gift med sedermera kommerserådet James 

1 ^ Dickson, vart i detta sitt äktenskap välsignad med 

ej mindre än fem söner, James, Charles Peter, Robert, 

Oscar och Axel samt en dotter Caroline, gift med greve 

Pontus von Rosen. Alla dessa söner, liksom även mågen, 

voro resliga och vackra män, under det att dottern var en 

fin och behaglig kvinna. Antagligen har barnens vackra 

utseende varit ett mödernearv, så mycket mer, som kom- 

merserådinnans mor, Elisabeth Beckman, gift med kommer¬ 

serådet Karl Bagge, var en känd skönhet. Fru Bagge, så 

berättar ju Marianne Ehrenström i sina minnen, var en av 

de skönaste kvinnor hon sett. 

Att kommerserådinnan, under de lyckligaste ekonomiska 

förhållanden skulle spela en stor roll i stadens sällskapsliv, 

ehuru hon visserligen lät föga tala om sig, var naturligt. 

Särskilt vart detta fallet år 1847, då kung Oscar I under 

sitt besök i staden tog sitt residens i mannens hus. 

Denna konungens inkvartering hos Dickson väcker dock, 

i förbigående sagt, någon förvåning. Ty, då den nye lands¬ 

hövdingen (Fåhrseus) ännu ej anlänt, hade väl ingenting 

legat närmare till hands, än att den starkt royalistiske Wijk 

fått det smickrande förtroendet att härbärgera monarken. 

Men W. hade ju under den på rask framryckning stadda 

göteborgsliberalismen blivit högst impopulär, varför konungen, 

möjligen (säger möjligen) för att ej förlora något av sin 

egen i staden förut vunna oerhörda popularitet, bestämt sig 

för att bo hos stadens andra kommerseråd (Dickson). Att 

denne var politiskt färglös, alltså näppeligen hade andra 
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konservativa intressen än rent merkantila, kom honom nu 
synnerligen väl till pass. 

År 1855 förlorade kommerserådinnan sin man, och två ar 

senare avled hon själv, efter att hava till smäbarnskolonia 
donerat 5,000 rdr rmt. 

Denna donation står ganska riktigt angiven i H. D. G. 

Del II sid. 483, men, ledsamt nog har redaktionen av dessa 

handlingar i avseende på henne själv begått samma under¬ 

låtenhet som vi i avseende på superintendenten von Schu- 

berth påvisat, alltså ej infört henne i registret på donatorerna. 

Men å andra sidan förekomma i Dicksonska släkten så många 

gynnare av detta slag, att någon glömska vid deras upp¬ 

räknande torde kunna ursäktas. 

7 



CHARLES PETER DICKSON. 

H. D. G. II. 331. 

en andre i ordningen av kommerserådet Dicksons fem 

söner, nämligen Charles Peter, kan även inrangeras 

I v bland Göteborgs donatorer, ehuru han lika litet som 

modern införts i det behöriga registret. Före sin »plötsliga» 

död — så är Handelstidningens uttryck — i Göteborg 

den 8 december 1858 testamenterade han nämligen till stadens 

tillämnade barnsjukhus en summa av 50,000 rdr rmt. Detta 

enligt hans änkas, fru Elisabeth J. Dicksons, född Dudgeon, 

skrivelse till det nämnda sjukhusets direktion. 

Detta vackra minne av den vid fyrtioett års ålder avlidne 

donatorn är så gott som det enda vi känna. 

Antagligen hade han erhållit förnamnet Peter efter sin i 

Eondon bosatte farbror, vars högst betydliga förmögenhet 

jämte en synnerligen vacker tavelsamling längre fram skulle 

genom testamente övergå till brorssonen Robert Dickson i 

Göteborg. 



CHARLES DICKSON. 

H. D. G. I. 496, 499, 502, 521. II. 339. 

Iäkare, filantrop, kommunalman och politiker, så kan man 

i största korthet sammanfatta Charles Dicksons verk- 
samhet i livet. 

Han föddes i Göteborg den 14 januari 1814. Sedan han 

av fadern, den gamle Robert Dickson, tycks hava bestämts 

för handelsyrket, föll det sig för denne senare så mycket 

naturligare att insätta sin yngste son på Handelsinstitutet, 

som han (fadern) var ordförande i denna läroanstalts styrelse. 

Men experimentet behagade knappt den unge Charles, och 

något verkligt inträde i Mercurii tjänst vart det ej av för 

honom. Han valde i stället Aesculapii, men även i denna 

löpte han ej linan ut. Visserligen vart han, efter i Uppsala 

idkade studier, tidigt medicine doktor och kirurgie magister, 

varpå han år 1845 anställdes som bataljonsläkare vid Göta 

artilleriregemente, men denna befattning lämnade han några 

år senare, för att slutligen 1858, ännu i sina bästa år, lämna 

all praktik. 

Vad som rätt tidigt upptog hans tid och tankar, finner 

man av 1848 års adresskalender, vari det om honom heter: 

ledamot av Allmänna jattigförsörjningsstyrelsen, av Smdbarn- 

skolornas styrelse, liksom av Inkvarteringskommissioncn. 

Filantropen och kommunalmannen hade tagit loven av 

läkaren. 

Näppeligen har han dock nu sysslat med detaljerna utan 

huvudsakligen endast med de stora linjerna, därvid, vad den 

Dubbska fattigförsörjningen särskilt beträffar, erkännande 

dess värde utan att därför sluta ögonen för dess brister och 

svårigheter. I varje fall finner man honom ej hava deltagit 

i den under åren 1848 och 1849 på dagordningen stående 
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frågan om nämnda inrättnings förändring och förbättring. 

Då han själv år 1857 vart ordförande i styrelsen, hade emel¬ 
lertid själva försörjningen genom uppbyggandet av det stora 

arbetshuset på Stampen kommit på fastare fot. 

Antagligen har förbättringen av hela arbetsklassens villkor 

nu synts honom vara den viktigaste frågan. Denna hade 

ock, såsom vi redan berättat, väckts av B. G. Lindström 

och genom dennes inflytande riktats åt arbetarbostäders upp¬ 

förande på stadens bekostnad. Men denna förbättring i 

arbetarnes ställning behövde ej uteslutande bero på stads- 

styrelsens välvilja utan. kunde även vinnas genom någon 

donators gåva i ännu mera utpräglat filantropiskt syfte. 

Till en person, som kunde fylla en dylik uppgift, stod 

doktor Dickson i närmaste förhållande, och utan minsta 

tvivel hade han ock påverkat denne i den antydda -rikt¬ 

ningen. Denna person — »önskande vara okänd» — var, 

såsom vi redan berättat, ingen annan än nämnde doktors 

egen far, den gamle Robert Dickson, och i själva välgören- 

hetsverket, liksom i dess senare utveckling till den nu så 

kallade Robert Dicksons stiftelse, måste sonen, efter vad vi 

även antytt, hava tagit en huvudsaklig del. Det var ju 

också han, som först till vederbörande anmälde donationen 

i fråga. 

För sagda stiftelse, för dess ändamål, dess storlek och 

delning mellan Göteborgs stad och Majorna hava vi redan 

redogjort. Men tilläggas kan, att det var sonen, som den 28 

januari 1856 tillika avlämnade en givetvis av honom för¬ 

fattad handling kallad: Föreskrifter i avseende på 

användandet av Btt hundrade Tusen riksdaler 

riksmynt, nu donerade av en person som vill 

vara okänd. 

Ibland dessa föreskrifter märkas följande: 

»Medlen förvaltas av härvarande styrelse för bostäder åt 

mindre bemedlade personer ibland arbetsklassen . . . och 

skola särskilt bokföras utan sammanblandning med Styrel¬ 

sens övriga räkenskaper.» 
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»Det beror av styrelsen att bestämma storleken och be¬ 

skaffenheten av de blivande byggnaderna oeh uthyra lägen¬ 

heterna — företrädesvis till gift arbetsfolk — dock bör i 

bostäderna rum upplåtas även för ett mindre antal kvinnor 
och änkor av god frejd.» 

»Vid byggnadsföretagen skall sorgfällig uppmärksamhet 

fästas vid grund, utdikning. . . och allt annat, som kan 

bidraga till förbättringar i hälsovårdsavseende ... Så böra 

jämväl hyresbeloppet för lägenheterna bestämmas så billigt, 

att etc. ...» 

»Avkastningen utav bostäderna, efter avdrag såväl av under¬ 

hålls- och övriga omkostnader som av tio procent till där¬ 

efter uppkommande behållning, användes till uppförandet av 

ytterligare bostäder ...» 

»Nyssnämnda tio procent av hyresbehållningen utlånas 

och användes, så snart beloppet jämte räntorna därå härtill 

lämna tillgångar, till inrättandet och underhåll av behövliga 

skolor för barnen till de uti bostäderna boende äldre personer.» 

»Då behovet utav skolor blivit fyllt, fortfares än vidare 

med avsättningen och förräntandet av mernämnda tio pro¬ 

cent och därutöver av så mycket av hyresavkastningen, soni 

styrelsen icke anser vara behövlig för uppförandet för bo¬ 

städer, och användas dessa medel i första rummet till upp¬ 

förandet av en kyrka, därest sådan skulle finnas nödig, 

och vidare till beredande av andra nyttiga öch behövliga 

inrättningar eller anläggningar till arbetsklassens förmån . . .» 

»Avsikten med nu ifrågavarande donation är ingalunda 

att frikalla fabriksägarne från denna plikt, som borde vara 

dem helig, och därföre må ej heller lägenheter uti de hus, 

vilka uppföras i följd av donationen (annat än undantagsvis) 

uthyras till eller begagnas av fabriksarbetare ...» 

Uti dessa föreskrifter finner man i korthet framställt en 

stor del av Dicksons kommunala program. 

(Rörande bostadsförhållandena för stadens mindre bemed¬ 

lade innevånare kan för övrigt hänvisas till Hjalmar Wall- 

qvists år 1889 utgivna studie.) 
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Dicksons strävan att gagna sin födelsestad var synnerligen 

mångsidig. Han fullföljde sålunda ej allenast rent filantro¬ 

piska utan även upplysnings- och bildningssyften, under den 

tid han allt ifrån stadsfullmäktigeinstitutionens stiftande, 

eller i nära tjugo år tillhörde denna korporation. Redan i 

slutet av 1850-talet hade han förenat sig med många andra 

av stadens framstående män i försöket, att genom föreläs¬ 

ningars hållande höja allmänhetens begär efter vetande —- 

med vilket resultat under en tidpunkt, då det i fråga varande 

intresset var skäligen ringa — må vara osagt. Under flera 

perioder var han emellertid ordförande i Vetenskaps- och 

Vitterhetssamhället. Åren 1867—1872 var han dessutom 

ordförande i fokskolestyrelsen, och under hela sin verksam¬ 

het såsom stadsfullmäktig var det säkerligen ingen viktigare 

fråga, vari han ej med liv och intresse deltog, därvid alltid 

uttalande sig i filantropisk anda. Sålunda genomförde han 

i Göteborg fritt begagnande av stadens vattenledning, utom 

för industriella ändamål, under det att såväl i huvudstaden 

som i andra städer vattenavgifter direkt eller indirekt på¬ 

förts alla konsumenter. 

Den filantropiska delen har väl även lockat Dickson in på 

frimureriet, inom vilket han steg till göteborgslogens styrande 

mästare, en plats som han länge och med stor heder beklädde. 

Dickson var slutligen, såsom förut nämnts, även politiker, 

så till vida som han under tjuguåtta år, dels i andra, dels i 

första kammaren representerade än Göteborgs stad, än länet, 

härunder svärmande för frihandeln och kämpande mot lant¬ 

mannapartiets försvars- och skattepolitik. 

På grund av sin övertygelsetrohet och självständighet 

intog han dock alltid en särställning. Såsom riddare utan 

fruktan och utan tadel — på samma gång en folkets man — 

avled han år 1902. 

Hans i eget namn gjorda donationer voro följande: 

Ett inköpt, 14,000 kvadratalnars jordområde, avsett att 

användas för Robert Dicksons stiftelses blivande inrättning 

av arbetsbostäder i Majorna. 
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Sedan doktorn av en anonym donator successivt erhållit 

60,000 rdr rmt till uppförandet av ett barnsjukhus, och han 

själv låtit utföra detta arbete, hade en brist uppstått på 

omkring 10,300 rdr rmt, vilken summa av Dickson skänktes 

till samma inrättning. 



P. ENANDER och HANS MAKA. 

H. D. G. I. 293, 385. II. 494- 

Ingenting i dessa makars förflutna liv röjer, så vitt vi veta, 

något ovanligt. Deras planer på framtiden åter, särskilt 

på barnens förhållande till varandra i ekonomiskt hän¬ 

seende efter föräldrarnas död, var så mycket märkligare. 

Detta förhållande regleras på följande sätt i makarnas 

den 21 december 1858 upprättade testamente, varmed även 

arvingarna förklarat sig nöjda. 

»Den efterlämnade (makens) egendom», heter det häri, 

»delas efter lag mellan våra efterlevande barn eller deras 

arvingar; dock med det uttryckliga villkor, att vårt hus 

under N:ris 11, 12 och 13 av 6:te roten i hörnet av Köpmans- 

och Östra Hamngatorna icke får av våra barn försäljas, 

intecknas eller pantsättas-, utan skall av dem i gott skick 

underhållas, samt den blivande avkomsten dem emellan delas 

lika. Men, om någon av dem barnlös avlider, skall dennes 

lott i samma hus tillfalla de övriga barnen eller deras arvingar 

till lika delning. Efter våra barns död skall samma hus 

tillfalla deras 'arvingar under enahanda villkor och på så 

sätt ograverat bibehållas från arvinge till arvinge i evärdliga 

tider. För förvaltningen av berörda hus samt uppbärandet 

och utdelningen av den behållna avkomsten därav, äga 

arvingarna att, sedan vi bägge med döden avgått, sins 

emellan utse den person, för vilken de hava mesta förtroende 

...»(Upplysningsvis kan nämnas, att huset var värderat till 

145,000 rdr rmt.) 

Så vitt vi förstå, hava P. Enander och hans maka, fru 

Anna Brita Enander, sålunda velat för evärdliga tider 

grunda ett till en viss grad maskerat fideikommiss. Hur 

gick det härmed emellertid? 
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Denna anordning stod fast i barnens och även under flera 

år av barnbarnens tid. Men år 1905 såldes enligt Göteborgs 

adresskalender huset helt enkelt och som det tycks med all 

rätt, på grund av kungl. förordningen av den 27 april 1810. 

Genom denna förordning förbjudes nämligen såväl fastighets 

förvaltning utöver den förste mottagarens eller dess makas 

livstid som äganderättens tilläggande utöver testanientsta- 

garens närmaste efterträdare. Man kan sålunda säga, att 

den tredje generationen, som behållit huset ända till 1903, 

handlat med verklig pietet. 

För övrigt kan man ej, om man vill aldrig så gärna, suve¬ 

ränt lagstifta för eftervärlden. Detta bevisas av Margareta 

Huitfelds berömda testamente, som slutligen av själva kungl. 

maj:t ändrats, i trots av hotet om eviga straff, dem testatrix 

fäst vid kränkningen av hennes stiftelse. Och slutligen hjäl¬ 

per ingen lagstiftning för evärdliga tider gent emot alltings 

förvandling och föränderlighet. Gällande förbliva endast 

skaldens ord: 

»Ej ovan jord är en borg belägen, 

som eder tryggar, I vandringsmän! 

En egen egendom I ej ägen, 

fast öppet fastebrev lytt på den.» 

Det göteborgska »fideikommisset», det märkliga huset i 

hörnet av Köpmans- och östra Hamngatorna, äges nu av 

aktiebolaget Larsson, Seaton & Co. 



VÄXELBOLAGET. 

H. D. G. III. 477. 

irande den gagnande verksamhet, som Göteborgs s. k. 

Växelbolag under 1857 års handelskris utövat, hava 

X V vi från det mest auktoritativa håli, nämligen Göte¬ 

borgs Handelskammare, fått följande godhetsfulla upplys¬ 

ningar. 

I följd av den nämnda krisens uppkomst och utveckling 

uppstod en brist på goda växlar, och denna tilltog så, att 

i början av år 1858 behovets fyllande — även vid kontanta 

resurser — nästan var omöjligt. Första steget till förlägen¬ 

hetens avhjälpande var • bildandet av en association under 

namn av Göteborgs växelbolag, som med betydlig sammanförd 

styrka ingav några bankirer och handelshus i Fondon och 

Hamburg förtroende och håg till transaktioner med denna 

association, vars tillvaro och därmed följande trygghet för 

växeltillgång föranledde även enskilde att öppna avbrutna 

växelaffärer. Sedan genom indragning av en del statslåne- 

medel ytterligare betydlig tillgång på växlar uppkommit, 

vart emellertid förhållandet med utlänningen åter ordnat. 

Den vinst, som sålunda genom Växelbolagets rörelse upp¬ 

stod, uppgående till 19,440 rdr 5 öre rmt, lämnade bolagets 

direktion efter krisens upphörande till Göteborgs Handels¬ 

förening i och för pensionering av utarmade handlande och 

fabrikanter härstädes eller deras i lika omständigheter stadda 

änkor och barn. 

Å sin sida betygade Handelsföreningen den 26 mars 1859 

sin tacksamhet icke allenast för den »remedeliga» (hjälp-) 

fonden, som föreningen sålunda erhållit till välgörande ända¬ 

måls befordran, utan ock särskilt för direktionens under 

högst brydsamma omständigheter ådagalagda oförtrutna nit 



107 

och rastlösa verksamhet, vilken för samhället haft så gynn¬ 

samma resultat. 

Donationshandlingen är underskriven av: 

Alex. Barclay & Co. 

H. I. Heyman 

C. D. Iyundström 

D. O. Francke 

Rob. Dickson 

Wilh. Gibson 

L. E. Magnus & Co. 

J. O. Grén 

Moritz Iy. Magnus & Co. samt 

J. Hartvig 

V. J. Vallentins Änka 

Eeopold Gibson 

J. A. Kjellberg & Söner 

Samtliga dessa, vilka såsom donatorer även borde bio¬ 

grafiskt skildras, varda dock här av åtskilliga skäl endast 

nämnda. 



JULIUS LINDSTRÖM. 

en affärsmans, kommunalmans, riksdagsmans och 

donators son skulle utbilda sig till affärsman, kom- 

^ munalman, riksdagsman och donator är rätt natur¬ 

ligt. Så vart även förhållandet inom den mest bekanta av 

de Lindströmska släkterna i Göteborg. Krik Gustaf Iyind- 

ströms son, Julius, trädde sålunda i alla dessa nämnda 

avseenden i faderns fotspår, dokumenterande sig som tobaks¬ 

handlare (huvudsakligen snusfabrikant), kommunalman och 

riksdagsman, därtill slutligen även görande sig känd genom 

stora donationer. 

Både far och son voro män med huvud och förmåga. 

Skillnaden dem emellan låg huvudsakligen däruti, att 

fadern själv brutit sin väg, börjande som fattig, så gott som 

självlärd yngling, då sonen däremot, fostrad i ett rikt hem 

och utbildad i en god skola, ej behövt göra stort annat än 

inhösta frukten av andras arbete. Skaplynnena vordo ock 

i följd härav något olika. 

Julius Iyindström, född 1825, vart efter avslutade studier 

vid stadens Handelsinstitut anställd på faderns kontor, varpå 

han vid tjugutvå års ålder vart delägare i firman. Därpå 

gift med en skönhet, Amanda Wahlgren — enahanda var 

förhållandet i ett senare gifte — tycktes sålunda både 

Mercurius och Venus varit honom väl bevågna. Då den 

gamle fadern år 1849 drog sig ifrån affärerna, sköttes dessa 

också med stor framgång av sonen, som delvis även pla¬ 

cerade sitt kapital i stora lantegendomar, sådana som 

Trystorp i Närike och Nolhaga invid Alingsås. 

Huruvida han i kommunens tjänst samtidigt spelade någon 

större roll, är svårt att veta, så vida man ej hit vill räkna 

den del han, såsom företagets skattmästare, tog i Stora 

teaterns uppförande. Men i varje fall valdes han av stadens 
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borgerskap till dess representant under riksdagen från 1862 

—1863. Antagligen hava faderns stora förtjänster i någon 
mån bidraget till utgången av valet. 

Att han under denna första riksdag ej skulle vara bort¬ 

kommen, ej heller härunder behövde, liksom många andra, 

sätta sig in i förhållandena, visar en hans motion med därpå 

följande anförande av den 24 april 1863. 

I motionen begärde han ingenting mindre än den ändring 

i Rikets ständers revisorers arbetssätt, att ej den grevliga 

ledamot, som alltid ingick i Ridderskapets och adelns ifra- 

gavarande kontingent, skulle vara revisorernas självskrivne 

ordförande. Sedan denna motion av statsutskottet avstyrkts, 

höll Lindström den 24 april 1863 ett anförande, som visser¬ 

ligen satte hans parlamentariska förmåga i en bjärt men 

ingalunda ogynnsam dager. Då hela denna episod för övrigt 

är rätt egendomlig, må den här nedan efter borgarståndets 

protokoll återgivas. 

»Man skall hava bra små anspråk på ett utskotts verksam¬ 

het, och man skulle visa stor likgiltighet som motionär», 

yttrade Lindström, »om man vore tillfreds med förevarande 

utlåtande, däri utskottet på ett högst knapphändigt sätt 

besvarat en fråga av mycken vikt ... Var och en som del¬ 

tagit i en statsrevision har säkerligen lika med mig funnit, 

hur det är rent av skadligt att överlämna ledningen av de 

hos statsrevisorerna förekommande ärenden åt slumpen, 

börden och självskrivenheten, och var och en har säkerligen 

liksom jag gjort sig den frågan, vad berättigar denne epå- 

letterade man, som kanske för första gången deltager i en 

offentlig förrättning, att taga ordet framför alla de övriga 

ledamöterna, de må vara aldrig så insiktsfulla. Jag spörjer 

grundlagarna därom men erhåller intet svar på min fråga, 

jag spörjer instruktionen för revisionen, men icke heller 

denna lämnar mig något svar. Jag förelägger Rikets ständer 

denna fråga, och annat svar får jag icke, än att gammal 

hävd talar för en dylik rättighet. Med ett sådant svar kan 

jag icke finna mig belåten, och ingen må undra därpå. Jag 
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begagnar nxig av min motionsrätt och framlägger ett förslag 

till avhjälpande av en brist i instruktionen för revisorerna. 

Alla, med vilka jag talat, erkänna riktigheten av min upp¬ 

fattning, men utskottet gör intet mera utan utropar endast 

sitt non possumus och begår därigenom ett brott, i det ut¬ 

skottet rent av dräper förslaget. Jag vill visserligen icke 

vara så oartig mot statsutskottet, att jag icke medgiver, att 

utskottet sökt skäl för sitt avstyrkande; men utskottets 

skäl äro i sanning sökta, och jag kan därför icke underlåta 

att framhålla den ringa halt, jag anser dem äga. Utskottet 

säger till en början, att ett dylikt stadgande som det av 

mig föreslagna sannolikt skall inom stånden mötas av en 

skiljaktighet i meningar, vilken det icke kan vara skäl att 

jöranleda. Utskottet antager således icke, att en skiljaktig¬ 

het i meningar redan finns, utan att den skall av mitt för¬ 

slag föranledas, och utskottet anser sig äga ett så ringa 

inflytande, att ett tillstyrkande från dess sida skulle alstra 

meningsskiljaktighet. . . Skulle utskottet alltid handla i kon¬ 

sekvens med denna åsikt, som uttalar sig i de ord jag nyss 

ur utlåtandet citerat, bleve därav en följd, att utskottet 

skulle avslå alla förslag, ty i varje fråga lär väl menings¬ 

skiljaktighet vara att befara. Men ehuru det vore ganska 

bekvämt att på detta sätt avfärda alla frågor, torde det 

dock icke vara att rekommendera.» 

Herrar Stråle och Hierta, vilka båda, ehuru medlemmar 

av ridderskapet och adeln, dock i egenskap av närings¬ 

idkare representerade borgerskapet, yttrade sig i saken på 

följande sätt. 

Herr Stråle: ». . . Nu har emellertid statsrevisorerna allt 

hittills under det av herr Uindström överklagade förhållande 

rett sig ganska bra, och jag tror, att de därför kunna stå 

ut under ytterligare tre år i avbidan på representationens 

fullständiga ombildning, i sammanhang varmed en förändrad 

organisation av statsrevisionen faller av sig själv.» 

Herr Hierta måste medgiva, det utskottets huvudsakliga 

skäl, att det av herr Uindström föreslagna stadgandet 
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sannolikt inom stånden skulle mötas av en skiljaktighet 

i meningar, vilka ej lämpligen borde föranledas, var ett 

bland de svagaste skäl ett utskott någonsin kunde använda 

eller rättare sagt ej vore något skäl alls. Han hemställde 

därför, huruvida icke ett förmedlingsförslag kunde astad- 

kommas, därpå utgående, att borgarståndet, med avslag 

å utskottets utlåtande, vid felande bestämmelser för ord¬ 

förandeplatsens inom statsrevisionen tillsättande, ansåg det 

bero på revisorerna själva att härom besluta, vadan alltså 

ståndet fann motionen icke böra till någon Rikets ständers 
åtgärd föranleda. 

Resultatet av överläggningen vart emellertid en triumf 

för Lindström, så till vida som hans förslag vid omröstningen 

segrade. 

L:s riksdagsmannabana skulle utsträckas över en rätt lang 

tidsrymd. Han representerade sålunda Göteborg såväl i 

Borgarståndet som i Andra kammaren till och med 1872, 

varefter han i Första kammaren var ledamot för Örebro 

län åren 1878—1881. 

I början av 1870 talet hade han den förargelsen att i 

Andra kammaren på ett högst opassande sätt angripas av 

den bekante stockholmsrepresentanten S. A. Hedin, som 

under ett anförande bland annat yttrade följande ord: »Herr 

Lindström har — påminnande sig sitt yrke — behagat 

bjuda mig på snus» etc. Av ett visst intresse kan det möj¬ 

ligen vara att erfara den gamle meningsfrändens i Borgar¬ 

ståndet, L. J. Hiertas, till en utomstående yttrade åsikt 

om denna Hedins förlöpning. »Man ansåg ju detta utfall 

något grovt», förklarade den i så många ord- och menings- 

strider alltid något jämkande veteranen, »men å andra sidan 

ligger det ju ingenting nedsättande i att bli påmind om sitt 

yrke — för så vitt nämligen, som det är ett hederligt yrke.» 

Och däruti hade ju den gamle onekligen rätt. 

Bland Göteborgs stadsfullmäktige intog Lindström en 

framskjuten ställning ända från denna institutions grundande 

år 1862 till 1878. Han dog 1904. 
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Julius Lindströms donationer voro följande: 

1:0) 30,000 rdr rmt till uppförandet av en byggnad, 

beräknad att tjäna, dels till gymnastik- och exercislokal för 

Göteborgs folkskoleungdom och frivilliga Skarpskyttekår, 

dels till samlingslokal vid större folkmöten, expositioner 

m. m., allt emot stadens kostnadsfria upplåtande av tjänlig 

plats för ifrågavarande byggnad på norra sidan av exercis¬ 

heden. 

Denna gåva inleddes på nedanstående, man skulle nästan 

kunna kalla det, majestätiska sätt: 

»För att i en anstalt till allmännyttigt ändamål bevara 

minnet av en älskad fader på samma gång som minnet av 

den dag, då, genom konungs och folks eniga och förtroende¬ 

fulla samverkan, frågan om nationalrepresentationens om¬ 

bildning nått sin slutliga lösning till, som det är att hoppas, 

ett älskat fosterlands sanna båtnad och lycka, förärar jag 

(till det nämnda ändamålet)...» 

2:0) Slöjdföreningens skola 500 rdr rmt. 

3:0) Pensionsinrättningen för ålderstigna och sjukliga 

tjänstehjon 2,000 rdr rmt. 

4:0) Lindströmska stiftelsen för pauvres honteux i hörnet 

av Vasagatan och Haga kyrkogata. (Tre tvåvånings- och 

två envåningshus med tillsammans 44 lägenheter.) 

Anslagets storlek kunna vi ej uppgiva, då hela denna 

donation av för oss obekant anledning i H. D. G. ej införts. 



Stadsmäklaren JOHN von SCHNEIDAU. 

H. D. G. III. 394. 

en riksadliga släkten von Schneidau, som, enligt den 

i Kungl. Biblioteket förvarade Klerekerska genealo- 

giska samlingen, har samma ursprung som släkten 

von Schneidern, lär i Österrike under flera generationer hava 

beklätt kejserliga ämbeten. En Paul von Schneidau tog 

emellertid på grund av religionsförföljelse sin tillflykt till 

Sachsen, där han lyckades få anställning som »överamtman». 

Dennes sonson, Johan Fredrik, som inträdde i Karl XII:s 

armé och kvarstannade i svensk tjänst, under erhållande av 

kung Fredriks — ej infriade — löfte om introduktion på 

Riddarhuset, var den svenska släktgrenens stamfar. 

Dennes oss till förnamnet obekante son finna vi i den 

ovannämnda släkttavlan upptagen såsom koff erdi kapten, ar 

1824 boende i Masthugget invid Göteborg, då antagligen 

gammal vorden. 

Efter all sannolikhet var denne vår donators far. 

Om sig själv och sina omständigheter yttrar sig Schneidau 

i sitt den 16 maj 1860 upprättade testamente på följande sätt: 

»Sedan jag vid närmare eftertanke finner, att räntan och 

avkastningen av den förmögenhet i lös och fast egendom, 

som jag genom egen verksamhet hittills förvärvat och äger, 

numera utgör vida mer än vad som min ännu levande hustru, 

Fovisa Dorothea, född Cederberg, behöver under hennes åter¬ 

stående livstid, och vi icke äga några barn, anser jag mig 

skyldig att ihågkomma några milda stiftelser inom och nära 

vid detta samhälle, där jag från en fattig yngling upparbetat 

mig till en mindre beroende ställning . . . alltså har jag . . . 

nu beslutat . . . att följande frivilliga gåvor . . . skola utbe¬ 

talas, nämligen 
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2:0) 8,000 rdr rnxt, att lika fördelas mellan följande åtta 

milda stiftelser: Göteborgs bibelsällskap, Göteborgs småbarns¬ 

skola, Göteborgs sjömannnasällskap, sällskapet De fattiges 

vänner, sällskapet De nödlidandes vänner uti Majorna, Små¬ 

barnsskolan eller, om sådan icke finnes, till Söndagsskolan 

uti samma församling i Majorna, Nödlidande sjömäns kassa 

uti samma församling (i) d:o och Institutet för vanvårdade 

barn på Hisingsön härstädes.» 

Säkert röjes den gamle mannens sinnelag genom dessa 

förordnanden. 

Sin sista viloplats har han erhållit å Örgryte kyrkogård. 



COLDINUORDEN. 

H. D. G. II. 128. 

e flesta i Göteborg sedan 1700-talets slut existerande 

slutna sällskap och klubbar, kunna vi med gott sam- 

S vete säga oss hava ägnat behörig uppmärksamhet. 

Figurligt talat hava vi sålunda i Forna Göteborg spelat 

whist på »Klubben» med dess bachelors, vidare med Dona¬ 

torerna arbetat i Frimurarlogen samt slutligen i klubben 

Enigheten slagit käglor med andra till samma kategori 

hörande medborgare. Men ej nog härmed, vi hava även i 

Personhistorisk Tidskrift för 1921 verkställt en un¬ 

dersökning rörande Coldinuordens historia, grundad på hit¬ 

tills ej förebragt material. På några dylika tillägg är det 

ock vi här våga bjuda liksom även på viss andra det göte¬ 

borgska sällskaps- och ordenslivet berörande detaljer. 

En upplysning av sistnämnda slag meddelar en insändare 

i tidningen Göteborgs-Posten för den 15, 18 och 22 

augusti 1820 under sin skildring av konungens besök i staden. 

»Vad jag fick se, som aldrig sett (detta) förut», berättar han, 

»var Coldinusällskapet i dess holländska dräkt med fanor, flag¬ 

gor och tillbehör. Avsikten var att till sjöss ledsaga de kungliga 

personerna till Nya Varvet, men det regnade tyvärr i förslaget.» 

Några årtionden sedermera eller den 31 augusti 1852 omnäm¬ 

ner Handelstidningen Coldinuordens filantropiska beslut 

att skaffa brottslingar, som undergått uppenbar kvrkoplikt, 

över till Ameiika. Då emellertid detta straff eller placeringen 

i kyrkan på skampallen tre år därefter bortföll, får man 

antaga, att orden ej fullföljde sin människovänliga avsikt. 

En av Göta Coldinuorden år 1887 utgiven matrikel (prakt¬ 

upplaga) innehåller åtskilliga Göteborg berörande person¬ 

historiska upplysningar. 
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I allmänhet tycks ordenslivet hava florerat i staden vid 

1800-talets mitt. Vi behöva blott kasta en blick på tid¬ 

ningarnas annonsavdelning för att övertyga oss härom. Över 

allt annonseras hit hörande sammanträden, såsom Götiska 

förbundets, Par Bricolls, Sjömannasällskapets m. fl. Van¬ 

ligen användas endast initialer för att härom påminna, 

såsom t. ex. S. L. sammanträder, varefter I—-n gives och 

M. L. bliver. 
»W. C. sammanträder allmänt till högtidsdagens firande 

torsdagen den 22 dennes kl. 6 e. m,», heter det sålunda 

bland annat den 19 mars 1849. 

Orden har enligt H. D. G. II. 128, 237, 282, 531 gjort 

åtskilliga donationer, varav vi dock ej kunna finna mer än 

den under II. 128 å 300 rdr rmt till Slöjdföreningens skola 

anslagna. 














