
 

 

Vi hyllar en pigg 90-åring 

 
Enligt en minnesskrift som mina företrädare på sekreterarposten, Birger Johnsson 
och Ove Gunnarsson, författat i samband med föreningens 60- respektive 80-
årsfirande, grundades vår förening den 11 november 1930. Den fick då namnet 
Polispensionärsföreningen i Göteborg. Kopia av protokollet bifogas i bilaga A ./A 
 
Föreningens verksamhet är väl dokumenterad i protokoll, årsberättelser och andra 
skrivelser. Den drivande kraften vid bildandet av GPP var Ivar Arén, som tidigare va-
rit ordförande i Kamratskapet under 
många år. Han var också vice ordföran-
de i Polisförbundet 1907 – 1916. 
 
Medlemsmöten hölls en gång i måna-
den - kl 18.00 den dag då pensionen 
betalades ut i Polishuset på Nord-
hemsgatan. 
 
De första stadgarnas § 1 visar tydligt 
föreningens inriktning vid denna tid: 
”Föreningens ändamål är att anskaffa lämp-

lig arbetsförtjänst åt sina medlemmar, att för 

övrigt vid alla tillfällen tillvarataga deras 

gemensamma ekonomiska intressen samt att 

genom festliga sammankomsters anordnande 

återuppliva minnen från svunna tider för att 

såmedelst vidmakthålla och stärka kamrat- 

och vänskapsbanden, som knutits under den 

gemensamma kampen under tjänstetiden”. 

 

När föreningen startade var pensionsåldern 55 år och medlemmarna behövde av 
ekonomiska skäl arbeta efter pensioneringen. Kassören, som enligt stadgarnas § 12, 
hade ansvaret för förmedlingen av arbete, hade säkert ett tungt jobb under 30-
talets svåra år. 
 

Ordföranden, Ivar Arén, jobbade också hårt. Han förhandlade stän-
digt med ledamöterna i Drätselkammaren, med lönekommittén, med 
Änke- och pupillkassan och andra för att försöka förbättra de ekono-
miska villkoren för pensionärerna. Oftast fick han nej, men kämpade 
vidare. (Pupill = barn till änka). Flera skrivelser finns bevarade i vårt ar-

kiv. 

 

Polisstationen på Tredje Långgatan 18–22 / Nordhemsgatan 
21 (4:5) uppfördes under åren 1912 till 1913 efter ritningar 
av arkitekt Charles Lindholm daterade år 1911. Det var en av 
flera byggnader för offentliga ändamål i denna del av Mast-
hugget. Stationen placerades på en hörntomt i korsningen 
mellan Tredje Långgatan och Nordhemsgatan, mitt emot 
den dåvarande brandstationen i kvarteret Briggen. /Källa: 
gamlagoteborg.se 

Arén 1875 - 1950 



 

 

Även om den viktigaste uppgiften för styrelsen var att skaffa jobb åt sina medlem-
mar, så var det också viktigt att ordna glada fester. Redan vid årsmötet 1931 fick sty-
relsen i uppdrag att ordna en fest på en restaurang. Kostnaden för supén var maxi-
merad till 5 kronor. Att ordna glada och prisvärda tillställningar är ju något som alla 
styrelser sedan dess har ägnat sig åt. (5 kr 1931 = 160 kr 2020. Källa Myntkabinettet.se). 

 
Under åren 1937 – 1945 bedrev föreningen nästan ingen verksamhet. Man kan tro 
att det berodde på kriget, men nej – det var eldsjälen Ivar Arén som blivit änkman 
och vid 62 års ålder hade gift om sig och flyttat från Göteborg till Uddevalla. I mars 
inkom ett handskrivet brev, vilket initierade ett möte den 25 maj 1946 där Arén 
lyckades blåste nytt liv i föreningen. Mötet besöktes av 70 pensionärer och man be-
slutade att ombilda föreningen som nu fick namnet Göteborgs Polismäns Pensio-
närsförening. Nästa namnändring ägde rum 1998 då föreningen antog vårt nuva-
rande namn – Göteborgspolisens pensionärsförening. 
Kopia av det handskrivna  brevet bifogas i bilaga B      ./B 
Kopia av protokollet från 25 maj 1946 bifogas i bilaga C     ./C 

 

I mars 1947 fick den nya styrelsen i uppdrag att hos dåvarande polis-
mästaren, Ernst Fontell, ansöka om ett klubbrum i ”det nya polishu-
set” som planerades. Av skrivelser framgår att polismästaren ställde 
sig positiv till detta, men jag har inte lyckats lista ut vilket polihus 
det var som planerades då. Kanske var det nuvarande polishuset, 
som sedan invigdes 1967, som avsågs? (Fontell var polismästare i Göte-

borg under tiden 1932—1955. Han efterträddes 1955 av Hugo Höfde, som då 
just anlänt hem från Addis Abeba. Källa Svensk biografisk handbok 1963 sid 

500) 
Att förbättra pensionärernas villkor var en viktig uppgift, men även att ordna fester 
och utflykter. 1949 skickade man ut en kallelse inför en utflykt till Kungälv. Planen 
var tågresa Göteborg-Bohus, promenad eller buss till Kungälv, guidad tur på fäst-
ningen och sedan supé eller enbart kaffe och smörgås. Detta till en kostnad av 9 kr 
och 15 öre med supé och 4 kronor och 50 öre med kaffe och smörgås. (9,15 kr 2020 = 

ca 172 kr och 4,50 kr = ca 76 kr) 
Som kuriosa bifogas kallelsen i bilaga D         ./D 
 
Under mitten av 1950-talet började man också anordna familjesamkväm i samband 
med årsmötena. På programmet stod kaffeservering, filmförevisning och drag-
spelsunderhållning. Kanske ett sätt att öka antalet närvarande vid årsmöten. Liksom 
idag pendlade närvaroantalet mellan 60—80 medlemmar.  
 
Antalet medlemmar ökade kraftigt efter mötet i maj 1946 från 70 stycken till 158 
medlemmar i mars påföljande år. Detta antal medlemmar höll sig ganska konstant 
under 1950-talet. Alltså under den tid, som jag studerat de gamla handlingarna. 

Ernst Fontell 

1890—1960 



 

 

Föreningens 50-årsjubileum firades stort på Lorensbergs Restaurang i november 
1980 där 90 personer deltog. Tio år senare genomfördes firandet, med cirka 100 
deltagare, i Odd Fellows lokaler på Vasagatan. När det blev dags för föreningens 80-
årsdag ordnades inget särskilt firande, utan man passade på att uppmärksamma 
det i samband med 2010 års julbord. Samtidigt delades Birgers och Oves Minnes-
skrift ut till alla närvarande. (Några få exemplar finns bevarade för den som är in-
tresserad) 
 
I år fyller ”Polisvakta” i Slottsskogen 115 år! Sedan den 27 oktober 1983 förvaltas 
den av vår förening. Allt sedan dess har det hållits trevliga sammankomster där. De 
första stugvärdarna var Bengt Möller och Viking Johansson. Av gamla protokoll 

framgår att Viking avlöstes av Bengt 
Marcusson 1994 samt att Marcusson 
står som ensam stugvärd 1995. 1996 
blev Rolf Ödesjö invald och Marcusson 
fick hjälp med värdskapet. De efterträd-
des år 2000 av Yngve Bucht och Lasse 
Christiansson. Den senare blev sjuk, var-
för Arne Fransson kom in som ersättare. 
Yngve och Arne drev verksamheten fram 
till 2013. Även om detta var avsett som 
ett historiskt dokument, så kan jag inte 
låta bli att nämna våra nuvarande, emi-
nenta, stugvärdar – Ingvar Bjerrefors och 

Sven-Olof Larsson, som fem gånger om året ordnar fantastiska och välbesökta till-
ställningar. Det var detta ”radarpar” som tog över efter Yngve och Arne. 
 
Hyllas bör också två av våra medlemmar, som var 10 år gamla när vår förening bil-
dades. Maj Blomqvist som fyller 100 år den 28 juni 2020 och Valdemar Kullander, 
som blir lika gammal den 25 september 2020. 
 
Info-Bladet då? Hur kom det till? Jo, det var dåvarande sekreteraren, Åke Åkesson, 
som såg till att skriftlig information gick ut till medlemmarna från och med 1997. 
2003 tog Ove Gunnarsson tillsammans med Lars-Ove Falk över ansvaret. 2014 kom 
jag själv med på ett litet hörn och känner nu stort ansvar att Info-Bladet ska leva vi-
dare. Detta även om mycket information numera sker via våra digitala kanaler, e-
post, hemsida och via vår slutna Facebook-grupp. 
 
Vid pennan Roland Sätradahl, sekreterare 
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Detta brev föranledde att Ivar Anér sammankallade ett möte och föreningen 
ombildades 1946. Se protokoll 1946-05-25 
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