
Kungt. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 17. 1

Nr 17.

Kung!. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående rätt för 
föreståndaren för Bjurfors skogsskola G. Lundberg att 
för åldcrstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; given 
Stockholms slott den 23 december 1915.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riks
dagen medgiva,

att föreståndaren för Bjurfors skogsskola Gustaf Lundberg må för 
erhållande av ålderstillägg till lönen såsom skogsskoleföreståndare och, 
därest han befordras till jägmästare, såsom sådan räkna sig till godo 
den tid från och med år 1909, varunder han före utnämnandet till före
ståndare för nämnda skogsskola enligt Kungl. Maj:ts förordnande ^uppe
hållit lärarbefattning å extra stat vid skogsinstitutet med undervisnings- 
skyldighetTi skogs teknologi, geodesi, forstlig byggnadslära och bokföring.

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

GUSTAF.

Johan Beck-Friis.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 samt. 14 (käft. Nr 17 — 18.) 1
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Utdrag av protokollet över jordbruksfonden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 23 
december 1915.

Närvarande:

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

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Yennersten,
Westman.

Departementschefen, statsrådet friherre Beck-Friis, anförde.
Med skrivelse den 26 oktober 1915 har domänstyrelsen överlämnat 

en till Kungl. Maj:t ställd skrift från föreståndaren för Bjurfors skogs- 
skola Gustaf Lundberg, vari denne anfört följande.

I kungörelsen den 17 juni 1908 angående villkor och bestämmelser 
för åtnjutande av de från och med år 1909 fastställda nya avlönings
förmånerna för statens skogsskolor vore bestämt bland annat, att i fråga 
om rätt till löneförhöjning föreståndare för skogsskola må räkna sig 
till godo den tid, varunder han innehaft befattning såsom föreståndare 
för annan statens skogsskola eller såsom underlärare vid sådan skola, 
vare sig befattningen innehafts på grund av fullmakt, konstitutorial eller 
i följd av frågan om förnyad organisation av den allmänna skogsunder- 
visningen m. m. endast på förordnande.
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1 kungörelsen samma dag angående villkor och bestämmelser för 
åtnjutande av de från och med år 1909 fastställda nya avlöningsför
månerna för skogsstaten stadgades emellertid, att jägmästare må i fråga om 
rätt till löneförhöjning räkna sig till godo, förutom innehavd befattning 
såsom föreståndare eller underlärare vid statens skogsskola, jämväl bland 
annat tid, då han innehaft befattning såsom lektor vid skogsinstitutet 
på grund av förordnande i följd av frågan om förnyad organisation av 
den allmänna skogsundervisningen m. m.

Lundberg hade på grund av särskilda förordnanden av Kungl. 
Maj:t uppehållit befattningen såsom lektor i skogsteknologi m. m. vid 
skogsinstitutet från och med den 25 augusti 1908 till 1914 års utgång. 
Därunder hade han den 25 augusti 1914 av Kungl. Maj:t utnämnts och 
förordnats att vara föreståndare för Bjurfors skogsskola.

Då han, därest han vore utnämnd till den i förhållande till befatt
ningen såsom skogsskoleföreståndare högre tjänsten såsom jägmästare, 
skulle varit berättigad att för löneförhöjning räkna sig till godo tjänst
göringen såsom lektor vid skogsinstitutet, föranlätes han att anhålla, att 
han måtte förklaras berättigad att i sin egenskap av skogsskoleföre
ståndare för ålderstilläggs erhållande räkna sig till godo den tid, där
under han på grund av förordnanden innehaft befattning såsom lektor 
vid skogsinstitutet.

Domänstyrelsen har i omförmälda skrivelse anfört, att den befatt
ning, Lundberg innehaft vid skogsinstitutet, varit en lärarbefattning å 
extra stat med undervisningsskyldighet i skogsteknologi, geodesi, forstlig 
byggnadslära och bokföring. Denna befattning hade dock åtminstone 
från och med år 1909, då årsarvodet höjdes från 3,500 kronor till 4,000 
kronor, varit jämförlig med lektorstjänst vid skogsinstitutet, vilken sist
nämnda tjänsts avlöning i lägsta lönegraden utgjort 4,000 kronor om 
året. Lärarbefattningen hade uppkommit genom delning av en ordinarie 
lektorstjänst och beviljats å extra stat till följd av då förestående om
organisation av skogsinstitutet samt hade från och med år 1915 för
ändrats till ordinarie professur vid skogshögskolan.

Efter uppkommen vakans och kungörelse om ingivande av ansök
ningar om erhållande av förordnande att under återstående delen av år 
1908 uppehålla en lärarbefattning på extra stat vid skogsinstitutet med 
ovannämnda undervisningsskyldighet hade Kungl. Maj:t den 11 september 
1908 förordnat Lundberg att intill utgången av år 1908 uppehålla ifråga
varande lärarbefattning mot åtnjutande av det med denna befattning 
förenade arvode. Därefter hade Lundberg årligen erhållit förnyade för
ordnanden för åren 1909—1914. Den 25 augusti 1914 hade Lundberg
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av Kungl. Maj:t utnämnts till ordinarie föreståndare för J:!jurfors skogs- 
skola, men hade då ej tillträtt denna befattning, emedan han erhållit 
tjänstledighet från föreståndare änsten och förordnats att fortfarande 
uppehålla lärarbefattningen vid skogsinstitutet till 1914 års slut. Från 
början av år 1915 hade Lundberg även varit tjänstledig från föreståndar
tjänsten och tjänstgjort såsom t. f. professor i förenämnda ämnen vid 
skogshögskolan. Den tid, som ifrågakomme att räknas Lundberg till 
godo vid tjänstårsberäkning för erhållande av ålderstillägg såsom skogs - 
skoleföreståndare, vore således tiden från och med den 1 januari 1909 
till och med den 25 augusti 1914 eller 5 år 7 månader 25 dagar.

Betydelsen härav för Lundberg avsåge ej blott hans nuvarande 
befattning utan jämväl ordinarie jägmästartjänst, därest han därtill vunne 
befordran. Formellt förelåge nämligen denna förmån ej heller i fråga 
om jägmästartjänst, emedan Lundbergs lärarbefattning vid skogsinstitutet 
ej benämnts lektorat. Att den i förhållande till jägmästartjänst lägre be
fattningen såsom föreståndare vid skogsskola ej tillagts samma rätt som 
jägmästare att medräkna tjänstgöring såsom lektor vid skogsinstitutet 
vid tjänstårsberäkning för erhållande av ålderstillägg, hade tydligen 
endast berott på att en lektor eller en — i avvaktan på skogsinstitutets 
omreglering — tillförordnad lektor ej förväntats komma att söka och 
erhålla ordinarie tjänst såsom föreståndare för skogsskola.

I) om ä n s tyre Isen, som kunde synnerligen väl vitsorda Lundbergs 
tjänstgöring vid skogsinstitutet, hemställde därför om proposition till 
1916 års riksdag om rätt för Lundberg att vid tjänstårsberäkning för 
erhållande av ålderstillägg till lönen såsom skogsskoleföreståndare och 
såsom jägmästare räkna sig till godo den tid från och med år 1909 till 
och med den 25 augusti 1914, varunder han enligt Kungl. Maj:ts för
ordnanden uppehållit förenämnda befattning vid skogsinstitutet.

Statskontoret har i utlåtande den 2 december 1915 biträtt domän- 
styrelsens hemställan.

Jag vill först erinra, att Lundberg sökte befattningen såsom pro
fessor i skogsteknologi m. m. vid skogshögskolan, men att skogshög- 
skolans styrelse i utlåtande den SO september 1915 förklarade sig anse 
honom icke hava fyllt de i högskolans stadgar för innehavare av denna 
professur uppställda fordringar i avseende å praktisk verksamhet och 
därför fann honom icke då vara kompetent till densamma.

På grund av vad i nu ifrågavarande ärende förekommit anser jag- 
i likhet med ämbetsverken, att framställning i ämnet bör göras hos
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riksdagen, och iar jag fördenskull hemställa, att Eders Kungl. Maj:t 
måtte i proposition föreslå riksdagen medgiva,

att föreståndaren för Bjurfors skogsskola Gustaf Lundberg må för 
erhållande av ålderstillägg till lönen såsom skogsskoleföreståndare och, 
därest han befordras till jägmästare, såsom sådan räkna sig till godo 
den tid från och med år 1909, varunder han före utnämnandet till före
ståndare för nämnda skogsskola enligt Kungl. Maj:ts förordnande uppe
hållit lärarbefattning å extra stat vid skogsinstitutet med undervisnings- 
skyldighet i skogsteknologi, geodesi, försteg byggnadslära och bokföring.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan behagade Hans Magt Konungen 
lämna bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposi
tion i ämnet av den lydelse, bilaga . . . vid detta 
protokoll utvisar.
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Ur protokollet: 
Curt Rohtlieb.


