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Nr 145.

hungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension 
åt överläraren vid tekniska skolan i Stockholm C. A. 
Nordström; given Stockholms slott den 24 mars 1916.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom föreslå 
riksdagen medgiva,

att överläraren vid tekniska skolan i Stockholm Carl Adolf Nordström 
må från och med månaden näst efter den, varunder han entledigas från 
sina öv er lärarbefattningar vid skolan, under sin återstående livstid uppbära 
å allmänna indragningsstaten, utöver honom tillerkänd pension för en 
lärarbefattning vid sjökrigsskolan, en årlig pension till belopp av 1,680 
kronor.

De till ärendet hörande handlingarna skola tillhandahållas riks
dagens vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med 
all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.
K. G. Westman.
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Pension åt 
överläraren 
C. A. Nord

ström.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, liållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24 
mars 1916.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Wallenberg, 
Statsråden: Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,'

Westman,
Broström.

Departementschefen, statsrådet Westman anförde härefter:
Hos styrelsen för tekniska skolan i Stockholm har överläraren vid 

samma skola Carl Adolf Nordström anhållit, att styrelsen måtte ingå till 
Kungl. Maj:t med hemställan, att pension måtte varda honom beviljad vid 
hans tillämnade avskedstagande från sina överlärarbefattningar vid skolan.

I anledning härav har styrelsen i underdånig skrivelse den 22 februari 
1916 anfört följande:

Nordström, som vore född den 28 januari 1845, hade år 1874 antagits såsom 
assistent i naturlära och allmän varukännedom vid dåvarande slöjdskolan i Stockholm. 
Denna befattning hade Nordström innehaft, till dess sagda skola år 1879 ombildades till 
tekniska skolan i Stockholm, då han antagits såsom underlärare i samma ämnen vid 
denna skola. Såsom underlärare i naturlära och allmän varukännedom hade han kvar
stått till år 1886, då han förordnats till överlärare i samma ämnen, vilken befattning 
han fortfarande innehade. År 1900 hade Nordström vidare antagits till underlärare vid 
skolan i fysik. I denna egenskap hade han tjänstgjort till år 1909, då han förord nät»
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till överlärare i även detta ämne, vilken befattning lian jämväl fortfarande uppehölle. 
Såsom överlärare i naturlära och allmän varukännedom uppbure Nordström en årlig 
avlöning av 1,620 kronor och som överlärare i fysik 900 kronor eller sålunda samman
lagt 2,520 kronor med en tjänstgöringsskyldighet av 13% timmar i veckan.

Det vore eu tillfredsställelse för styrelsen att i detta sammanhang kunna fram
hålla, att Nordström under sin långa tjänstetid vid skolan städse uppehållit sina be
fattningar med ett aldrig svikande nit och att han med synnerlig duglighet utfört ett 
högst förtjänstfullt arbete i skolans tjänst. Det syntes styrelsen därför icke mer än 
rättvist, att Nordström efter en så lång tjänstetid som den ovannämnda sattes i till
fälle att utan allt för stora ekonomiska uppoffringar lämna sitt arbete vid skolan. 
Styrelsen tilläte sig därför hemställa, att Nordström, i likhet med vad fallet varit be
träffande åtskilliga andra förtjänta överlärare och överlärarinnor vid skolan, måtte vid 
sitt avskedstagande beviljas pension med skäligt belopp, vilket styrelsen ville föreslå 
till 1,680 kronor.

Framställningen remitterades till statskontoret, till vilken myndighet 
sedermera överlämnades jämväl följande till ecklesiastikdepartementet in
komna handlingar i ärendet, nämligen:

dels frej dbetyg för Nordström, utvisande att han är född den 28 
januari 1845,

dels ett av rektor vid tekniska skolan utfärdat intyg, att Nordström 
under sin mångåriga tjänst vid skolan icke åtnjutit tjänstledighet eller av 
annan grund varit förhindrad sköta sina lärarbefattningar,

dels ock ett av Nordström lämnat meddelande, att han, som förut varit 
lärare vid sjökrigsskolan, efter slutad tjänstgöring därstädes uppbure en 
statspension av D00 kronor för år men att lian därutöver icke åtnjöte 
pension eller understöd av något slag.

Den 8 mars 1916 avgav statskontoret utlåtande i ärendet. Statskon
toret anförde därvid:

På grund av vad handlingarna innehölle ansåge statskontoret billigt, att genom 
framställning till riksdagen någon pension bereddes Nordström, då han efter synner
ligen långvarig, väl vitsordad lärarverksamket vid skolan vid långt framskriden ålder 
nödgades lämna sina befattningar därstädes. Med hänsyn till hans sammanlagda avlö
ning hade statskontoret icke något att erinra mot det föreslagna pensionsbeloppet, 1,680 
kronor, motsvarande 2/3 av avlöningen.

Emellertid framginge av handlingarna, att Nordström för lärartjänst vid sjökrigs
skolan redan vore i åtnjutande av pension av statsmedel till belopp av 900 kronor. 
Med inräknande av denna pension, som beviljats av 1912 års riksdag, skulle Nordströms 
sammanlagda pensionsförmån uppgå till 2,580 kronor. På grund härav och då i ana
logi med den civila pensionslagens stadgande därom, att vid förening av pensioner re
duktion av beloppen skulle äga rum, endast om de tillsammans överstege 3,000 kronor, 
någon anledning till nedsättning i det föreslagna pensionsbeloppet i detta fall icke 
syntes föreligga, hemställde statskontoret, det Kungi. Maj:t täcktes föreslå riksdagen 
medgiva, att Nordström måtte från och med månaden näst efter den, under vilken han 
erhölle entledigande, under sin återstående livstid uppbära en årlig pension från all
männa indragningsstaten till belopp av 1,680 kronor.
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Departe- Överlärarna vid tekniska skolan i Stockholm äro ej utan vidare
mentsche en. kerattiga(je pension. Hinder för tillämpning på dem av 1907 års pen

sionslag för civila befattningshavare ligger däri, att deras avlöningsförmå
ner dels ej rubriceras såsom »lön» utan antingen såsom »arvode» eller 
mera allmänt såsom »avlöning», dels ej heller utgå enligt stat, som blivit 
fastställd av Kungl. Maj:t och riksdagen.

Emellertid har, såsom styrelsen för tekniska skolan erinrat, riksdagen 
redan i åtskilliga fall beviljat pension åt befattningshavare vid nämnda 
läroanstalt, vilka icke utan vidare varit berättigade till sådan förmån. Det 
synes mig föreligga goda skäl för att nu bereda pension även åt Nordström, 
då han efter ett mer än fyrtioårigt, synnerligen väl vitsordat arbete läm
nar sina befattningar vid skolan.

Mot det av styrelsen föreslagna pensionsbeloppet, 1,680 kronor, har 
jag, i likhet med statskontoret, intet att erinra.

Jag hemställer alltså, att Eders Kungl. Maj:t täcktes föreslå riksdagen 
medgiva,

att överläraren vid tekniska skolan i Stockholm Carl 
Adolf Nordström må från och med månaden näst efter 
den, varunder han entledigas från sina överlärarbefatt- 
ningar vid skolan, under sin återstående livstid uppbära 
å allmänna indragningsstaten, utöver honom tillerkänd 
pension för en lärarbefattning vid. sjökrigsskolan, en 
årlig pension till belopp av 1,680 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen lämna bifall; 
och skulle proposition i ämnet av den lydelse, bilaga 
vid detta protokoll utvisar, avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

P. G:son Lönegren.
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Stockholm, Ivar Hseggströms Boktryckeri A. B., 1916.


