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• Nr 98.
Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående
pensioner ■ å allmänna indragningsstaten åt arbetarna
vid Borghamns kalkstensbrott A. Samuelsson och A. M.
Carlsson; given Stockholms slott den 17 mars 1916.
Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riks
dagen medgiva,
att envar av arbetarna vid Borghamns kalkstensbrott Anders Samuels
son och Anders Magnus Carlsson må från och med månaden näst efter den,
under vilken han varder entledigad från sin anställning, under sin åter
stående livstid åtnjuta årlig pension å allmänna indragningsstaten till
belopp av 300 kronor.
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. Mörcke.

Bihang till riksdagens protokoll 1916.

1 samt.

83 käft.
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Utdrag av protokollet över lantförsv arsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
den 11 mars 1916.
N är varande:
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 Mörcke, anförde härefter:
»Uti särskilda till fortifikationsbefälhavaren å Karlsborg ingivna
skrifter hava arbetarna vid Borghamns kalkstensbrott Anders Samuels
son och Anders Magnus Carlsson anhållit att komma i åtnjutande av
pension av statsmedel.
Av ansökningarna bifogade frejdbetyg, arbetsbetyg, läkanntyg
samt intyg om medellöshet framgår:
beträffande Samuelsson:
att han är född den 2 juni 1839 och således innevarande år upp
når en ålder av 77 år, att han från ar 1852 till ar 1864 samt från ar
1893 och därefter allt fortfarande, således i sammanlagt omkring 35
år, varit anställd såsom stenhuggare vid kronans kalkstensbrott vid Borg
hamn, att han städse under denna tid ådagalagt nit och skicklighet i
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arbetet och uppfört sig på ett i allo hedrande sätt, att haris arbetsför
måga på grund av hög ålder och därmed följande krämpor blivit i vä
sentlig mån nedsatt, samt att han icke äger några medel till sin och
sin sjukliga hustrus försörjning;
beträffande Karlsson:
att han är född den 22 februari 1846 och således uppnått en ålder
av 70 år, att han sedan år 1890 haft anställning vid omförmälda kalkstensbrott, varest han de 13 senaste åren tjänstgjort såsom hamnvakt,
att han under denna tjänstetid städse ådagalagt nit och skicklighet i
arbetet och uppfört sig på ett i allo hedrande sätt, att han på grund
av åderförkalkning och andra hög ålder åtföljande krämpor och kraft
löshet numera rönt en väsentlig inskränkning i sin arbetsförmåga,
samt att han icke äger några medel till sitt och sin ofärdiga hustrus
uppehälle.
Fortifikationsbefälhavaren å Karlsborg har upplyst, att Samuelsson
har en hemmavarande son, som något bidrager till hans försörjning,
samt bebor egen stuga méd täppa på ofri grund och under senaste år
förtjänat 40 å 50 kronor i månaden. Karlsson hade en dotter, som ej
kunde bidraga till hans försörjning. Han bebodde en stuga på ofri
grund samt hade under senaste år förtjänat 12 å 15 kronor i månaden.
Fortifikationsbefälhavaren tillstyrkte en årlig pension åt vardera av 300
kronor.
Med överlämnande av handlingarna i ärendet, har arméförvaltningens
fortijikationsdepartement hemställt, att Kungl. Maj:t måtte i proposition
till riksdagen föreslå beviljandet av en årlig pension åt var och en av
bemälda arbetare av 300 kronor, att utgå från allmänna indragningsstaten från och med månaden näst efter den, då de lämnade sin anställ
ning i kronans tjänst.
Statskontoret har i avgivet utlåtande tillsty^rkt fortifikationsdepartementets framställning.
På grund av vad sålunda förekommit, får jag hemställa, det täck Departements
chefen.
tes Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen medgiva,
att envar av arbetarna vid Borghamns kalkstensbrott Anders Samuels
son och Anders Magnus Carlsson må från och med månaden näst efter
den, under vilken han varder entledigad från sin anställning, under sin
återstående livstid åtnjuta årlig pension å allmänna indragningsstaten
till belopp av 300 kronor.»
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Till denna departementschefens, av statsrådets
övriga ledamöter biträdda hemställan täcktes Hans
Maj:t Konungen lämna bifall; och skulle till riksdagen
avlåtas proposition av den lydelse, bilaga till detta
protokoll utvisar.
Ur protokollet:
Erik von Horn.

