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Nr 97.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående 
pension å allmänna indragningsstaten åt förre besiktnings- 
rustmästaren P. G. Anderssons änka Katarina Karolina 
Andersson, född Sundquist; given Stockholms slott den 
17 mars 1916.

Under åberopande av bilagd a utdrag av statsrådsprotokollet över 
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå 
riksdagen medgiva,

att förre besiktningsrustmästaren Per Gustaf Anderssons änka Ka
tarina Karolina Andersson, född Sundquist må, under sin återstående 
livstid, så länge hon förbliver i sitt nuvarande änkestånd, å allmänna 
indragningsstaten uppbära eu årlig pension av 300 kronor, att utgå 
från och med den 1 maj 1915.

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.

B. B. E. Mor eke.



8 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 97.

Utdrag av protokollet över lantförsvarsärenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 17 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,
Yennersten,
Westman,
Broström.

Departementschefen, statsrådet Mörcke, anförde härefter:
»Med bifall till Kungl. Maj:ts därom gjorda framställning (proposition 

nr 56) medgav 1906 års riksdag, att besiktningsrustmästaren vid Gottlands 
tygstation Per Gustaf Andersson finge från och med månaden näst efter 
den, varunder han erhölle avsked från sin beställning, under sin åter
stående livstid från allmänna indragningsstaten uppbära en årlig pen
sion av 1,216 kronor. Enligt den till grund för riksdagens beslut 
liggande utredningen hade Andersson, som i januari 1866 blivit antagen 
och förordnad till besiktningsrustmästare vid Gottlands tygstation och 
såsom sådan uppburit en årlig avlöning, vilken efter verkställd reglering 
från och med år 1902 utgjort (lön 1,020 kronor + ålderstillägg 500 
kronor + dagavlöning 730 kronor —) 2,250 kronor, icke kunnat vinna 
inträde i arméns pensionskassa, då de avlöningsförmåner, som uppburits
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av honom, icke under hela tjänsteiiden utgått från avlöningsstat, som 
varit underställd riksdagens prövning och godkännande.

Uti en av arméförvaltningens artilleridepartement överlämnad skrift 
har nu Per Gustaf Anderssons änka Katarina Karolina Andersson, född 
Sundquist, i underdånighet anhållit att få från sin makes den 20 april 
1915 timade frånfälle för sin återstående livstid åtnjuta samma änke
pension, som jämlikt bestämmelserna för arméns nya änke- och pupill
kassa tillkomme änka efter besiktningsrustmästare.

Till stöd för sin ansökning har änkan Andersson åberopat dels den 
omständigheten, att hennes man på grund av sina ovanberörda avlö
ningsförhållanden icke kunnat vinna inträde i arméns nya änke- och 
pupillkassa, dels den långa tid, hennes man varit anställd i statens tjänst, 
och dels sin genom mannens frånfälle iråkade medellöshet samt sin av 
hög ålder, 65 år, föranledda oförmåga att genom eget arbete förtjäna 
sitt uppehälle.

Av ansökningen bifogade handlingar framgår, att Per Gustaf An
dersson den 24 december 1906 erhöll avsked från beställningen såsom 
besiktningsrustmästare vid Gottlands tygstation med rätt till en årlig 
pension av 1,216 kronor från allmänna indragningsstaten.

Arméförvaltningens artilleridepartement har framhållit, att därest An
dersson varit delägare i arméns nya änke- och pupillkassa, hans änka, 
jämlikt reglementet för nämnda kassa den 30 december 1905, skulle 
varit berättigad till en årlig pension av 26 procent å 1,520 kronor med 
avrundning till närmaste 50-tal kronor eller av 400 kronor. Jämlikt 
§ 2 i nämnda reglemente kunde emellertid endast den, som på ordi
narie stat tillträdde lön, varmed pensionsrätt i arméns pensionskassa 
vore förenad, bliva delägare i änke- och pupillkassan. På grund av 
sina avlöningsförhållanden hade Andersson icke kunnat bliva delägare 
i arméns pensionskassa, vadan han ej heller kunnat bliva det i arméns 
änke- och pupillkassa. Emellertid förelåge samma skäl, som gjorts 
gällande för pension åt Andersson, även för beviljandet av pension åt 
hans änka, som enligt företett prästbevis vore född den 1 augusti 1850 
och sedan den 5 juli 1867 varit i äktenskap förenad med Andersson.

Med anledning av vad sålunda anförts, hemställde artillerideparte
mentet, att proposition måtte avlåtas till riksdagen med hemställan, att 
änkan Andersson måtte under sin återstående livstid åtnjuta eu årlig 
pension av 400 kronor, att beräknas och utgå från och med den 1 maj 
1915 eller månaden näst efter den, under vilken hennes man avlidit.
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Med hänsyn till vad i ärendet förekommit och då av infordrad av
skrift utav bouppteckningen efter Andersson och frejdbetyg för änkan 
Andersson framginge, att behållningen i boet utgjorde 70 kronor 15 öre 
samt att änkan Andersson, som efter mannens iråkade konkurs den 16 
oktober 1893 vunnit boskillnad, befunne sig i medellösa omständigheter 
och vore för sitt uppehälle beroende av pensions beviljande, har stats
kontoret förklarat sig anse skäl föreligga att söka genom framställning 
till riksdagen bereda någon pension av statsmedel åt sökanden. Pensio
nen syntes statskontoret lämpligen böra bestämmas till samma belopp, 
300 kronor, som enligt 1910 och 1912 års riksdagar tillerkänts änkorna 
efter tillförordnade verkmästaren vid fortifikationen J. E. Wahlström 
och smedmästaren vid fortifikationen J. J. Lundberg, samt utgå så 
länge hon förbleve änka. Statskontoret hemställde alltså, det täcktes 
Kungl. Maj:t föreslå riksdagen medgiva, att änkan Andersson finge från 
och med maj månad år 1915 under sin återstående livstid, så länge hon 
förbleve i sitt nuvarande änkestånd, å allmänna indragningsstaten upp
bära en årlig pension å 300 kronor.

Med hänsyn till vad i ärendet blivit upplyst, anser även jag, att 
någon pension bör beredas änkan Andersson. I fråga om beloppet 
ansluter jag mig till den av statskontoret uttalade meningen. Jag 
får alltså hemställa, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen 
medgiva,

att förre besiktningsrustmästaren Per Gustaf Anderssons änka Ka
tarina Karolina Andersson, född Sundquist, må under sin återstående 
livstid, så länge hon förbliver i sitt nuvarande änkestånd, å allmänna 
indragningsstaten uppbära en årlig pension av 300 kronor, att utgå 
från och med den 1 maj 1915.»

Till denna, av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av 
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.
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Ur protokollet: 
Erik von Horn.

Stockholm, K. L, Beckmans Boktr., 191G.


