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V. Polisväsendet 

Till år 1785 ombesörjdes polistjänsten i staden Göteborg av stadssoldater och 

stadstjänare, av vilka de senare förmodligen endast hade att utföra hand-

räckningsgöromål, såsom stämningars delgivande o. dyl. 

Stadssoldaterna, vilka tillhörde en rent militär institution, hade jämväl sig ålagt 

att utföra en hel del uppdrag, vilka icke voro att hänföra till polistjänsten. 

Inseende olägenheten härutinnan föranstaltade Göteborgs styresmän nämnda 

år, att staden anställde sju män, vilka närmast under politiborgmästaren och 

»Stads-Fiscalen» uteslutande skulle ägna sig åt ordningens upprätthållande 

inom staden. En av de tillsatta polismännen, som benämndes gevaldiger, skulle 

vara förman för de honom »tildelte upsynings-Karlar». 

De brott och förseelser, som av gevaldigern och hans uppsyningskarlar åtalades 

vid de allmänna domstolarna, ökades snart så hastigt, att man måste tänka på 

att inrätta en särskild domstol för avdömande av s. k. polismål. Det antal 

polismän, som tillsatts, visade sig också vara för litet. I ett kungligt brev av den 

19 augusti 1807, utfärdat av konung Gustaf IV Adolf från dennes högkvarter i 

Stralsund, förordnades därför om en förbättrad Police-Inrättning i staden 

Götheborg. Förutom vissa paragrafer, som blivit upphävda eller ändrade, är 

nämnda kungl. brev ännu gällande, i den mån andra bestämmelser ej 

tillkommit genom senare utfärdade förordningar eller instruktioner. 

Däri stadgades bl. a., att en särskild poliskammare skulle inrättas, vars 

funktioner och doms rätt skulle utövas av politiborgmästaren, biträdd av 

tvenne rådmän. Landshövdingen ägde, då han så fann för gott, själv presidera i 

poliskammaren. Stadsfiskalen eller polisfiskalen, såsom han även benämndes, 

utgjorde den lydande polisens förste man, och skulle betjäningen bestå av 

tvenne polisgevaldiger samt tjugo uppsyningsmän eller polisbetjänter. 

Polisbetjäningen ålades bära synligt tecken, då den i »sysslan stadd är». 

Jämlikt kungligt brev av 1804 ägde poliskammaren rätt att döma lösdrivare till 

krigstjänst. 
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Vid uppkommande eldsvåda skulle politiborgmästaren näst efter 

kommendanten i stadens fästning föra högsta befälet. Genom kungligt brev av 

den 12 oktober 1849 bestämdes, att polismästarebefattningen skulle skiljas 

från borgmästareämbetet och uppdragas åt särskild polismästare. 

Redan år 1826 ökades antalet uppsyningsmän från 20 till 30, och bibehölls 

sedermera denna styrka till år 1850. Vid extraordinära tillfällen kunde man 

dessutom av en reservstyrka, som vanligtvis uppgick till 15 man, inkalla 

erforderlig hjälp. Genom kungl. förordning av den 8 december 1848 stadgades, 

att nattbevakningen i Göteborg skulle omhänderhavas av en särskild kår, 

Nattbevaknings-Corpsen. Polismästaren, som hade det högsta överinseendet 

av kåren, ägde låta sammankalla densamma för biträde i avseende på 

betryggande av allmänt lugn och säkerhet till person och egendom. Kårens 

befälhavare, vilken antogs av magistraten, föreslog rotmästare, ordinarie 

väktare och reserv-väktare, vilka antogos och försågos med konstitutorial av 

polismästaren. 

Nästa steg till en förbättrad polisinrättning 1 Göteborg togs år 1850. Staden 

indelades då i tre distrikt eller »trakter». Polisgevaldigerbefattningen 

avskaffades, och tillsattes nu såsom chef för vartdera av distrikten en 

poliskommissarie. För att närmast under kommissarierna övervaka och 

kontrollera uppsyningsmännens, eller med den nya benämningen, 

poliskonstaplarnas, tjänstgöring, tillsattes tvenne överkonstaplar, av vilka den 

mer skulle tjänstgöra inom själva staden och den andre i de yttre distrikten. 

Konstaplarnas antal ökades till 50. 

I samband med Carl Johans församlings införlivning med staden år 1868 vidtogs 

en genom gripande förändring av polisväsendet. Nämnda församling, som 

redan förut judiciellt lytt under poliskammaren, hade det så ordnat, att dess 

polispersonal ombesörjde bevakning dygnet om. Det ansågs nu lämpligt att 

med slopande av »Nattbevaknings-Corpsen», vars personal vid denna tid 

bestod av 90 man förutom befälhavaren, så utöka stadens polisstyrka, att 

densamma kunde helt och hållet övertaga nattbevakningen. Antalet 

kommissariedistrikt ökades alltså från tre till fyra, och ytterligare en 

poliskommissarie tillsattes. Överkonstaplarnas antal bestämdes till 13 och 

konstaplarnas till 92. 
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En efterspanande eller detektiv avdelning hade redan år 1856 inrättats, men 

hade tjänsten vid denna avdelning ej ombesörjts av ordinarie spanande 

konstaplar utan av fem patrullerande konstaplar. Nu bestämdes att vid nämnda 

avdelning tillsätta åtta spanande konstaplar med en överkonstapel såsom 

närmaste befäl. Den sistnämnda befattningen blev dock icke besatt förrän år 

1873. 

Då den sedan gammalt existerande polisfiskalstjänsten icke längre ansågs 

lämplig, inrättades i stället en ny tjänstemannabefattning, vars innehavare 

skulle benämnas polisinspektör. Denne, som var en föregångare till de 

nuvarande polisintendenterna, skulle vara polismästarens närmaste man och 

såsom sådan dels utöva närmaste inseendet över den patrullerande och 

spanande polisens tjänstgöring, dels i tjänsten informera och öva den lägre 

polispersonalen, dels granska rapporter över timade förbrytelser och angående 

sådana låta anställa förberedande förhör, samt dels slutligen vid inträffande 

förfall för polismästaren förvalta dennes ämbete.  

Genom kungl. brev den 12 oktober 1883 bestämdes, att handläggningen och 

avdömandet av de mål, i vilka poliskammaren i Göteborg utövade domsrätt, 

skulle uppdragas åt en särskild polisdomare samt att polisinspektors-

befattningen skulle indragas. I samband härmed utfärdades av Kungl. Maj:t 

instruktioner för polismästaren och polisdomaren (se nedan). Egendomligt nog 

hade förut icke någon särskild instruktion för polismästaren funnits. Sedan 

denna sistnämnda förändring vidtogs, ökades emellertid, allteftersom 

polisväsendet utvecklades i jämbredd med stadens tillväxt, de göromål, som 

tillkomma polismästaren, i så hög grad, att handledningen av den yttre 

kontrollen å polispersonalen icke vidare kunde av honom så fullgöras, som 

behövligt var. Det blev därför nödvändigt att vid polisverket anställa en 

tjänsteman, som hade till huvudsakligaste åliggande att närmast polismästaren 

utöva förmanskapet över polispersonalen. Från 1899 års början anvisades å 

polisverkets stat årligt anslag till ett biträde åt polismästaren, som under 

benämningen polisintendent för ordnades av Konungens befallningshavande 

med åliggande att i tjänsten tillhandagå polismästaren och närmast under 

honom utöva befälet över poliskåren samt att vid förfall för polismästaren, då 

han därtill bleve förordnad, förestå polismästareämbetet utan särskild 

gottgörelse av stadens kassa. Arbetet för polismästaren och polisintendenten 
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ökades dock ytterligare under de följande åren i så hög grad, att en andra 

polisintendentsbefattning måste inrättas år 1919. 

Enligt den nuvarande organisationen kan Göteborgs polisverk indelas i tre 

grupper, poliskammaren, polisdomstolen och poliskåren. 

Poliskammaren 

Östra Hamngatan 11 . Expeditionstider: Poliskammarens kansli kl. 10—15, 

magasin för hittegods kl. 10—15. 

Enligt den för polismästaren utfärdade instruktionen handhaves polisväsendet i 

Göteborg utom vad angår de mål och ärenden, vilka tillhöra stadens 

polisdomstol, av poliskammaren, vars beslutanderätt utövas av polismästaren. 

Polismästaren, som således är poliskammarens styresman, i vilken egenskap 

det jämväl åligger honom att förvalta och redovisa till polisverket ingående 

medel, utövar chefskapet över poliskåren ävensom de vid poliskammaren 

anställda tjänstemän och betjänte och har följaktligen att tillse, att de enligt 

instruktion och arbetsordning fullgöra sina åligganden. 

Det åligger honom i övrigt att omsorgsfullt vårda sig om att allmän ordning och 

säkerhet till person och egendom inom staden upprätthålles, samt att 

anledning till fara och oordning i möjligaste mån undanröjes. Under 

iakttagande av de bestämmelser, som i allmänna författningar samt 

instruktioner och reglementen för stadens hälsovård och fattigvårdsstyrelse 

innefattas, har polismästaren likaledes att hava tillsyn och vård om vad som 

avser sundhetens vidmakthållande och befrämjande samt om fattigvården. 

Förste polisintendenten har att i poliskammaren handlägga de mål och 

ärenden, med vilka polismästaren icke själv tager befattning (brottmål, mål 

angående lösdrivare och angående förseelse mot fattigvårdslagen, 

handräckningsärenden, ärenden angående utvisning ur riket m. m.), samt har 

att närmast under polismästaren utöva förmanskapet över den vid detektiv 

avdelningen tjänstgörande polispersonal, varjämte förste polisintendenten vid 

förfall eller ledighet för polismästaren förestår dennes ämbete, därest annan 

person icke är därtill förordnad. 

Andre polisintendenten är närmast under polismästaren ansvarig för allmänna 

ordningen inom staden och utövar närmast under polismästaren förmanskapet 
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över den vid central avdelningen och vaktdistrikten tjänstgörande 

polispersonal. 

Polismästaren tillsättes i den ordning, som för tillsättning av stadens 

borgmästare är eller varder gällande. Polisintendenterna tillsättas av 

konungens befallningshavande i länet. 

Polissekreteraren tillsättes av magistraten. 

Stat för år 1931: Nettoutgifterna för polisverket, som äro uppförda å 

drätselkammarens stat, belöpa sig sammanlagt till 3.423.247 kr. 

Polismästare   Förste polisintendent 

Kjellin, August Martin, f. 67;   Ekström, Item Theodor, f. 71 

Andre polisintendent   Registrator och kassör 

Björkman, Klas Johan H e r m a n, Eng, N i ls Magnus, f. 67 

Reservlöjtnant, f. 88; 19.  Vaktmästare och magasinsförvaltare 

Polissekreterare   Karlsson, jo han Alfred, f. 84 

Palmgren, Peter Erik Wilhelm,   Dessutom en ordonnans och ett skrivbiträde 

v. Auditör, f. 81   

Polisdomstolen 

Spannmålsgatan 9. Sessionsdagar: helgfria måndagar, tisdagar, torsdagar och 

fredagar kl. 11. 

Polisdomstolens kansli öppet samma dagar. 

Polisdomaren utövar poliskammaren tillkommande domsrätt, vadan han 

handlägger och avdömer de mål, i vilka poliskammaren enligt kungl. 

förordningen den 19 augusti 1807 samt lag och författningar i övrigt tillkommer 

domsrätt. Polisdomaren är skyldig övervaka, att ordentlig saköreslängd föres 

samt tillse, att vid domstolen anställda tjänstemän och betjänte fullgöra sina 

åligganden. Förvandling av böter i mål, som polisdomstolen avdömt, verkställes 
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av polisdomaren, så framt icke den sakfällde jämväl häftar för böter, ådömda 

av allmän domstol. 

Till polisdomstolens handläggning höra dels åtal för vissa smärre brott och 

förseelser, dels ett ringa antal tvistemål. De brottmål, i vilka polisdomaren har 

domsrätt, angå huvud sakligast förseelser, som störa den allmänna ordningen, 

såsom fylleri, oljud eller slagsmål m. m. å allmän plats, överträdelser av 

ordningsstadgan för rikets städer och de särskilda för ordningar, som i 

överensstämmelse härmed utfärdats, överträdelser av gällande trafik-

förordningar, förbrytelser emot en mängd näringsförfattningar o. s. v. 

Rättegången vid polisdomstolen är offentlig. Mot polisdomstolens beslut kunna 

besvär anföras hos Göta hovrätt. Vid polisdomstolen äro anställda tvenne 

notarier samt en kammar skrivare och ett kvinnligt skrivbiträde. 

Polisdomaren tillsättes i den ordning, som om val av borgmästare i Göteborg är 

eller varder stadgat. Polisnotarier tillsättas av magistraten och kammarskrivare 

av konungens befallningshavande i länet. 

Poliskåren 

Inom poliskåren finnas sex ordinarie grader, nämligen kommissarie, inspektor, 

överkon stapel, biträdande överkonstapel, detektiv- eller centralkonstapel samt 

distriktskonstapel. Dessutom höra till kåren rekryter, de 3. k. extra-

konstaplarna. Poliskåren är organiserad på följande avdelningar: detektiva 

polisen (första avdelningen eller kriminalavdelningen och andra avdelningen), 

centralavdelningen och distriktspolisen. Poliskårens styrka utgör f. n. 

10 kommissarier, en inspektor, 15 detektivöverkonstaplar, 34 överkonstaplar 

vid ordningspolisen, 12 biträdande överkonstaplar, 54 detektivkonstaplar, 407 

konstaplar vid ordningspolisen och 35 extrakonstaplar, tillhopa 568 man; 

dessutom tre polissystrar. 

I enlighet med 1925 års polislagstiftning hava därjämte tillkommit en 

kriminalöverkonstapel och en kriminalkonstapel för tjänstgöring huvudsakligen 

inom Göteborgs och Bohus län utom Göteborgs stad. Kostnaden för dessa 

polismän ersättes staden av statsmedel. 
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Genom den nya polislagstiftningen har staden vidare ålagts att av befintlig 

polispersonal tillhandahålla polismän för att vid tillfälligt behov av 

polisförstärkning å annan ort där biträda vid upprätthållande av allmän ordning 

och säkerhet (reservpolismän). För sådant ändamål kunna med stadens 

nuvarande invånareantal tagas i anspråk högst 23 man av stadens poliskår, 

därav en kommissarie, en överkonstapel till fots och en till häst samt fyra 

konstaplar till häst. För varje reservpolisman, som skall tillhandahållas, utgår 

statsbidrag med en tredje del av de sammanlagda löneförmåner (hit räknas ej 

uniform), som årligen tillkomma i distriktet anställd polisman med lägsta lön 

inom den tjänstegrad, reservpolismannen skall tillhöra, varjämte statsverket 

bestrider kostnaden för avlöning, transport, dagarvode rn. m. för reserv-

polisman, som kommenderas till sådan tjänstgöring. 

Ordinarie kommissarie, överkonstapel, konstapel, polissyster och skrivbiträde 

tillsättes genom förordnande av konungens befallningshavande i länet, medan 

polischefen antager genom förordnande biträdande överkonstapel, 

extrakonstapel och annan extra befattningshavare vid verket. 

Detektiva polisen 

En detektivavdelning av polisen upptogs första gången, såsom förut omtalats, i 

polisverkets utgiftsstat år 1868. Sedermera har densamma tid efter annan 

förstärkts och uppdelades år 1918 på tvenne avdelningar. 

Första avdelningen eller kriminalavdelningen 

Spannmålsgatan 9. Expeditionstid hela dygnet. 

Denna avdelning består av två kommissarier, 11 överkonstaplar, 38 konstaplar 

och tre polissystrar, vartill kommer en överkonstapel och en konstapel för 

tjänstgöring huvudsakligen utom staden. 

Avdelningens verksamhet är dels preventiv, dels repressiv. I förra fallet avser 

den att hindra förövandet av brott, i det senare fallet åter att upptäcka brott 

och befordra den brottslige till ansvar. 

Den preventiva verksamheten utövas i främsta rummet genom tillsyn över 

personer, som äro brottslingar till yrket eller eljest kända såsom 

samhällsvådliga. En art av denna verksamhet är bekämpandet av lösdriveriet. 
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Beträffande den andra sidan av detektiva polisens verksamhet, den repressiva, 

gäller det för dess personal, så fort ett brott blivit anmält eller bekantgjort, att 

omedelbart med all kraft och skyndsamhet efterspana gärningsmannen. 

Till underlättande av brottslingars gripande utgives under inseende av 

Överståthållareämbetet i Stockholm en tidning, benämnd Polisunderrättelser, i 

vilken införes kortare meddelanden från polismyndigheterna i hela landet. Vid 

härvarande detektivpolis finnes en särskild signalementsavdelning, som har 

egen fotografiatelier, där fotografier tagas av vissa anhållna personer. Nämnda 

avdelning handhar likaledes arbetet med fingeravtrycks tagande och ordnande.  

Polissysterinstitutionen tillkom 1927. Polissyster har till åliggande att avvisitera 

alla anhållna kvinnor (före 1927 hade avvisiteringen verkställts av sköterska 

från Fredrika Bremerförbundet) samt hålla vakt över anhållna kvinnor m. m. Å 

detektiva polisens första avdelning håller numera en polissyster vakt ständigt 

under hela dygnet såväl vardag som sön- och helgdag. Dit skall föras anhållen 

eller omhändertagen kvinna, som skall hållas under bevakning eller annan 

tillsyn. Särskilda lokaler finnas för berörda ändamål därstädes anordnade. 

Kriminalavdelningen har fått sig tilldelad en personautomobil. 

Kommissarie och föreståndare  

Theorin, M å n 5, f_ 67 

Kommissarie 

Moberg, Si mon, f. 86 

Överkonstaplar 

Helander, Klas Adolf f. 84 Byland, lohan Bernadotte f. 83 

Holmqvist, Gustav f 83  Törnqvist, Frans Oscar f 78 

Stjernfelt, Alfred f 79  Lindgren, Anders f 82 

Ling, Carl (sign.kontoret) Ekdahl, Johan f 90 

Nilsson, Victor f 86  Persson, Nils f 87 

Arnér, Folke f 00  En vakant 

Dessutom 39 detektivkonstaplar, två polissystrar jämte en extra polissyster och 

ett skrivbiträde. 
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Andra avdelningen 

Köpmansgatan 26. Expeditionstid kl. 8—20. 

Detektiva polisens andra avdelning, som räknar en kommissarie, tre 

överkonstaplar, 15 konstaplar samt ett skrivbiträde, handhar övervakandet av 

utlänningarna i staden, ombesörjer utredningar i fattigvårds- och ockermål, 

verkställer efterspaning och inställelse vid vederbörligt regemente av avviket 

manskap samt handhar i övrigt olika slags handräckningsärenden. 

Kommissarie och föreståndare  

Lindholm, 0la, f. 71 

Överkonstaplar 

Svensson, Axel f 86  Lidhén, Carl f 76 

Lidner, John f 99 

Dessutom 15 detektivkonstaplar samt ett skrivbiträde. 

Centralavdelningen 

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 8,30—21 . 

Denna avdelning inrättades med ingången av 1887. Dess styrka, som då 

utgjordes av två överkonstaplar och 10 konstaplar, utgöres nu av en 

kommissarie, sex överkonstaplar, 12 biträdande överkonstaplar och 32 

konstaplar. 

Centralavdelningen åligger bland annat att utöva kontroll däröver, att gällande 

föreskrifter angående bärarelagen, automobildroskväsendet, åkeriförelsen, 

spårvägs-, omnibus- och ångslupstrafiken samt övriga allmänna kommunika-

tionsmedel i Göteborg noggrant efterlevas; 

att genom de vid avdelningen anställda biträdande överkonstaplarna övervaka 

att patrulleringstjänstgöringen inom polisvaktdistrikten behörigen verkställes; 

att fullgöra erforderlig vakt- och ordningshållning vid och inom teatrar, cirkus 

och andraförlustelseställen; 
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att upprätthålla ordning vid de av stadens järnvägsstationer vid vilka 

polisbevakning är anbefalld, ävensom vid Svenska Amerikalinjens ångares 

avgång och ankomst; 

att fullgöra erforderlig bevakning och tillsyn vid transport av eldfarliga oljor, 

krut, dynamit och andra explosiva varor; samt 

att verkställa utredning och undersökning i av poliskammaren till avdelningen 

remitterade ärenden rörande ansökningar om offentliga tillställningar, 

lotterier, yrkesmässig person och lastautomobiltrafik inom och utom Göteborg 

samt därmed sammanhängande ärenden såsom taxor och turlistor, vidare 

utredningar rörande äganderätten till motorfordon, delgivning av resolutioner, 

verkställande av besiktning å motorfordon, som skola användas i yrkesmässig 

trafik, avgivande av yttrande ifråga om indragning eller utfärdande av körkort 

m. m. 

Under centralavdelningen sorterar polisverkets stall med 17 tjänstehästar. 

Anslag härtill upptogs första gången i polisens utgiftsstat 1891 . Patrullering till 

häst inom bestämda bevakningslinjer verkställes av därtill kommenderade 

distriktskonstaplar, sedan antalet konstaplar vid centralavdelningen numera är 

otillräckligt. 

Kommissarie och föreståndare 

Palmgren, Uno Karl Harry, Reservlöjtnant f 96' 

Sex överkonstaplar, 12 biträdande överkonstaplar, 32 konstaplar samt ett 

skrivbiträde. 

Distriktspolisen 

Distriktspolisen har närmast att svara för den allmänna ordningens 

upprätthållande. L detta hänseende är staden för närvarande indelad i sex 

polisvaktdistrikt. 

Varje distrikt står under befäl av en kommissarie. Distriktskommissarien är 

inom sitt distrikt ansvarig för att ordning och säkerhet till person och egendom 

upprätthålles. Han underskriver alla rapporter, som avgivas från distriktet och 

är ansvarig för deras riktighet. Yttranden över ärenden, som remitteras till 

distriktet från poliskammaren, verkställes av kommissarien. Han övervakar 
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ordningen å polisstationen samt efterser, att alla journaler, rullor etc. föras 

riktigt. Poliskommissarie tjänstgör dessutom i polisdomstolen såsom åklagare. 

Polisinspektorsbefattningen tillkom i samband med Örgryte församlings 

införlivning med staden den 1 januari 1922. Innehavaren av nämnda befattning 

har att närmast under kommissarien svara för ordningen inom den del av 

Örgryte, som vid införlivningen kom att till höra 1:sta polisvaktdistriktet. 

Näst kommissarie är överkonstapel ansvarig för ordningen inom distriktet. Han 

för närmaste befälet över där tjänstgörande konstaplar. Överkonstaplarna 

tjänstgöra turvis antingen såsom jourhavande eller såsom inspekterande. 

Överkonstapel biträder kommissarie vid rapporters uppsättande, och 

verkställer oftast utredningar angående olyckshändelser, eldsvådor o. dyl. 

Överkonstaplar, vilka äro jourhavande å stationen, avlösa varandra kl. 9 på 

morgonen och 9 på kvällen. Nattinspektionen ombesörjes av personal från 

centralpolisen. 

Distriktskonstaplarna hava till huvudsaklig uppgift att genom regelmässig 

patrullering ombesörja bevakningen inom staden. Konstapel följer vid 

patrulleringen särskild bestämd väg, som benämnes bevakningslinje. Han 

tjänstgör under åtta timmar i följd av dygnet. 

Patrullerande konstapel ansvarar ytterst för ordning och säkerhet inom det 

honom anvisade området och är skyldig lämna skydd åt dem, som därav äro i 

behov. Med oavbruten vaksamhet skall han följa vad sig tilldrager samt med 

hövlighet i ord och åthävor, klokhet, fasthet och mod gå tillväga, då 

omständigheterna påkalla hans ingripande. Vid olyckshändelser skall han lämna 

allt det bistånd som erfordras. Vakthållning å polisstationerna ombesörjes 

numera av de äldsta konstaplarna, vilka äro befriade från patrullering. 

Distriktspolisen förfogar över nio motorcyklar med sidvagn för 

patrulleringsändamål, därav tre i 1:a, en i vardera 3:e, 4:e och 5:e och tre i 6:e 

vaktdistriktet. Vidare finnas två piketautomobiler stationerade en i 3dje och en 

i 4:de vaktdistriktet samt en piketmotorcykel i 6:te vaktdistriktet. 
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Första vaktdistriktet 

(begränsas av Mölndalsån, Fattighusån, Stora ocih Ostra Hamnkanalerna, Göta 

älv samt Angereds och Partille socknar och staden Mölndal). 

Huvudstation: Östra Hamngatan 28. Expeditionstid hela dygnet. 

Filialstationer: 

Olskrokens polisstation, Borgaregatan 16, expeditionstid hela dygnet; 

 Gårda polisstation. Drakegatan 8, expeditionstid hela dygnet; 

 Marieholms polisstation vid Gamlestadsbro, expeditionstid kl. 17—1 och 

Lundens polisstation i hörnet av Danska Vägen och lngeborgsgatan, 

expeditionstid kl. 21-05 

Kommissarie 

Halvarsson, Emil Harald, f. 83 

Inspektör (äldre stat) 

Wallén, Ernst Elof, f. 88 

Överkonstaplar 

Thunberg, Gustaf Albin, f. 77 

Blomberg, Erik Hjalmar, f. 85 

Österwall, Sven Leonard, f. 91 

Persson, David Albert, f. 86 

Melin, K a r 1 Sefanus, f. 88 

Håkansson, E mil, f. 98 

En vakant. 

Dessutom 93 konstaplar . 

Andra vaktdistriktet 

(begränsas av Rosenlundskanalen ,Vallgraven, Stora Hamnkanalen, Östra 

Hamnkanalen och Göta älv). 

Vallgatan 30. Expeditionstid hela dygnet. 

Kommissarie 

Danielson, Eskil Per Ludvig, Reservlöjtnant, f. 95  
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Överkonstaplar 

Brandt, G u s t af Richard, f. 79 

Nyman, B 0 n d e, f. 86 

Persson, August Ivar, f. 86 

Andersson, Carl August, f. 91 

 

Dessutom 69 konstaplar 

Tredje vaktdistriktet 

(begränsas av Vallgraven från Rosenlundsbron till Fattighusån, denna å, 

Mölndalsån, staden Mölndal till Toltorpsvägen, en linje dragen från denna väg i 

nordvästlig riktning utefter Anggårdens koloniträdgårdars östra gräns mot 

berget öster om Annedal, detta berg, Besvärsgatan, Föreningsgatan, 

Västergatan, Lilla Bergsgatan samt Sprängkullsgatan till Rosenlundsbron). 

Huvudstation: Lorensbergsgatan 16. Expeditionstid hela dygnet. Filialstationer, 

utan expedition, Landala och Getebergsängs polisstationer. 

Kommissarie 

Norrby, Carl Oscar Albin, f. 68 

Överkonstaplar 

Ekdahl, Karl Fredrik, f. 83 

Berg, Astor Henry, f. 92 

Björklund, Anders Oskar, f. 84 

Lind, Carl Einar Cornelius, f. 91 

Dessutom 59 konstaplar 

Fjärde vaktdistriktet 

(begränsas av R,osenlundskanalen Sprängkullsgatan, Lilla Bergsgatan, 

Västergatan, Föreningsgatan, Besvärsgatan, berget öster om Annedal, en linje 

dragen från detta berg , i sydostlig riktning utefter Änggårdens koloniträd-

gårdars östra gräns till Toltorpsvägen, Mölndals stads och Frölunda socken-

gränser, Slottsskogens västra, nordvästra, norra och nordöstra gränser, Lilla 

Vegagatan, Jungmansgatan, västra gränsen av planen kring Oscar Fredriks 
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kyrka, Fjärde Långgatan, Masthuggstorgets östra gräns, Östra Sänkverksgatan, 

Göta älv från västra sidan av varuskjulet nr Vl till Rosenlundskanalen). 

Tredje Långgatan 18. Expeditionstid hela dygnet. 

Kommissarie 

Dahl, Fridolf Julius, Reservlöjtnant, f 90 

Överkonstaplar 

Valqvist, Oscar, f. 76 

Ohlin, Gustaf Alfred, f. 80 

Wendel, Alfred Arvatson, f. 79 

Nilsson, Joel Pontus, f. 92 

Andersson, Carl Natanael, f. 89 

Dessutom 74 konstaplar 

Femte vaktdistriktet 

(begränsas av Göta älv, Ostra Sänkverksgatan, Masthuggstorgets östra gräns, 

Fjärde Långgatan, västra gränsen av planen kring Oscar Fredriks kyrka, 

Jungmansgatan, Lilla Vegagatan, Slottsskogens nordöstra, norra, nordvästra 

och västra gränser samt Frölunda socken) 

Carl Johansgatan 23. Expeditionstid hela dygnet. 

Kommissarie 

Ihre, Carl Ivar f 85 

Överkonstaplar 

Tengstrand, Axel f 77 

Bergqvist, Frans f 81 

Ekberg, Axel Alfred f 83 

Karlson, Karl Artur, f. 85; 23. 

Dessutom 45 konstaplar (6). 
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Sjätte vaktdistriktet 

(omfattar staden norr om Göta älv). 

Huvudstation vid Lindholmsvägen, Expeditionstid hela dygnet. Filialstation utan 

expedition, vid Kvillebäcksvägen. 

Kommissarie 

Vakant 

Överkonstaplar 

Lindkvist, Johan G o t t f r i d, f. 84 

Cisselsson, T h u r e, f. 83 

Udd, Karl Arvid, f. 83 

Johansson, C u s taf Adolf, f. 87 

Dessutom 35 konstaplar 

Göteborgs stads polisnämnd 

Enligt lagen den 6 juni 1925vom polisväsendet i riket, vilken trädde i kraft den 1 

januari 1926, skall riket för polisverksamhetens upprätthållande vara indelat i 

polisdistrikt. Varje stad utgör ett särskilt polisdistrikt. Enligt 5 13 i nämnda lag 

äger stad liksom även annan kommun, som bildar eget polisdistrikt, tillsätta en 

polisnämnd, med uppgift huvudsakligen att vara ett organ för den kommunala 

finansförvaltningen i avseende å polisväsendet. Polisnämnd — vilken icke äger 

taga befattning med fråga, som faller under polischefens befälsmyndigbet — 

tillkommer särskilt att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och, i före-

kommande fall, pensionsstat för polisväsendet i polisdistriktet samt till 

erforderliga ändringar i dess polisorganisation, att förvalta till polisväsendet 

anslagna medel och för polisväsendet använda fastigheter och annan 

egendom, samt att till vederbörande myndigheter avgiva yttranden och göra 

framställningar i frågor av mera allmän betydelse för polisväsendet. Innan 

ordinarie befattningshavare tillsättes i polisdistrikt, skall nämnden hava erhållit 

tillfälle att, efter det polischefen avgivit yttrande angående de sökande", till 

länsstyrelsen avgiva sådant yttrande. Innan instruktion för polispersonalen i 

distriktet utfärdas, skall länsstyrelsen höra ej mindre vederbörande polischef 

och magistrat än även polisnämnd. 
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Med stöd av dessa lagbestämmelser beslöto stadsfullmäktige den 3 december 

1925 att tillsätta en Göteborgs stads polisnämnd. Enligt det reglemente för 

nämnden, som stadsfull mäktige den 28 januari 1926 antogo, åligger det 

nämnden  

 att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och pensionsstat för polisverket i 

staden samt till erforderliga ändringar i dess polisorganisation, skolande 

nämnden årligen före utgången av september månad eller den tid 

drätselkammaren framdeles kan komma att bestämma till drätselkammaren 

inkomma med förslag till inkomst- och utgiftsstat för polisverket under näst-

följande kalenderår 

att med uppmärksamhet följa förvaltningen och användningen av de till 

polisverkets behov anslagna medel, för vilket ändamål nämnden skall äga 

tillgång till och taga del av däröver hos poliskammaren och drätselkammaren 

förda räkenskaper med tillhörande allegat, samt hos nämnda myndigheter göra 

de framställningar, vartill granskningen av dessa räkenskaper kan giva 

anledning; 

att då ordinarie befattning vid polisverket skall tillsättas av länsstyrelsen, till 

denna avgiva sådant yttrande angående de sökande, som i lagen om 

polisväsendet i riket den 6 juni 1925 § 13 mom. 2 omförmäles; 

att till vederbörande myndigheter avgiva yttranden och göra framställningar i 

frågor av mera allmän betydelse för polisväsendet; samt 

att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter stadsfullmäktige må 

meddela inom de i förenämnda lag för dess verksamhet uppdragna gränser. 

Polisnämnden tillsättes av stadsfullmäktige. Den skall bestå av fem ledamöter, 

varjämte för varje ledamot skall finnas minst en suppleant. Val av ledamöter 

och suppleanter sker för en tid av fyra kalenderår och skall, där det äskas av 

minst en sjättedel av de väljande, ske proportionellt. Polischef eller någon, som 

under polischef har anställning vid polisväsendet, må ej vara ledamot eller 

suppleant. Polisnämnden väljer vid första sammanträdet varje kalenderår med 

slutna sedlar inom sig ordförande och vice ordförande. Till biträde åt 

ordföranden utser polisnämnden vid första sammanträdet varje kalenderår en 

sekreterare. Vid sammanträde föres protokoll upptagande jämte anteckning 
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om tillstädesvarande ledamöter de beslut, som fattas, och de avvikande 

meningar, som givits tillkänna. Polisnämndens protokoll skall genomgås och 

granskas årligen av två bland drätselkammarens revisorer, vilka av stads-

fullmäktige därtill utses och som däröver hava att avgiva berättelse till 

stadsfullmäktige. Ej må ärende handläggas, där icke minst tre av nämndens 

ledamöter eller till tjänstgöring kallade suppleanter äro tillstädes. 

Polismästaren, eller i händelse av hinder för honom den poliskammaren i hans 

ställe utsett, äger vid sammanträde vara närvarande och deltaga i över-

läggningarna men ej i besluten. 

För polisnämndens verksamhet erforderliga medel anslås av stadsfullmäktige a 

polisverkets stat och utanordnas efter framställning av nämnden och 1 enlighet 

med dess anvisning för avsedda ändamål av drätselkammaren. 

Ordförande 

Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor, Stadsf:s_ordf., f. 85 

Vice ordförande och sekreterare 

Hansson, johannes Sigurd, F. D. Redaktör, f. 70 

Övriga ledamöter 

Carlsson, C a r l R i c h a r d, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 81 

Thore, Alexander (A 1 ex), Navigationsskoleföreståndare, f. 66 

Julllin, JohanAlgot, Kamrer, f. 85 

 Suppleanter 

Söderberg, Edvin Johan, Posttjänsteman, f. 81 

Hedvall, Knut lvar, Vagnkarl, f. 88 

Gabrielsson, A s s a r Torvald Natanael, Direktör, Stadsf., f. 91 

Karlsson, A x e l Theodor, Kranförare, f. 87 

Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64 

Revisorer 

Carlsson, G u s t a f, Bokhållare, f. 84 

Skoglund, A n d e r s Johan, järnarbetare, f 87 
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Suppleanter 

Hägg, Richard , Tillsyningsman, f 89 

Boren, Adolf Fredrik, Banktjänsteman, f. 98 

Göteborgs poliskollegium 

I varje landstingsområde samt i stad, som ej deltager i landsting, skall finnas ett 

poliskollegium för behandling av dit hänskjutna frågor om disciplinär 

bestraffning av vid polisväsendet anställda befattningshavare, med undantag 

för statstjänstemän, polismästare, andra ledamöter av poliskammare, 

polisdomare, polisintendenter, stadsfiskaler, polisassessorer, polissekreterare 

och polisnotarier. Fråga om disciplinär bestraffning skall hänskjutas till polis-

kollegium, så snart vederbörande polischef anser strängare straff än varning, 

förlust av löneförmåner i sju dagar eller mistning av tjänsten under samma tid 

böra tillämpas. 

Annan fråga om disciplinär bestraffning må efter klagan behandlas av 

poliskollegium. 

Poliskollegium består av fyra ledamöter, av vilka ordföranden jämte en 

suppleant för denne tillsättas av konungen, medan övriga ledamöter och 

suppleanter väljas av stadsfullmäktige. 

Samtliga ledamöter och suppleanter utses för en tid av fyra kalenderår i sänder. 

Nuvarande ledamöter och suppleanter äro utsedda och valda för perioden 

1930—1933. Till ord förande och suppleant för denne må förordnas allenast 

borgmästare, lagfaren rådman eller häradshövding. Val av de ledamöter och 

suppleanter för dessa, som icke tillsättas av konungen, skall, där det äskas av 

minst en fjärdedel av de i valet deltagande, ske proportionellt. 

Poliskollegium är icke beslutfört, om ej ordföranden och två av ledamöterna 

äro närvarande. 

Polischef eller någon, som under polischef har anställning vid polisväsendet, må 

ej vara ledamot eller suppleant i poliskollegium. Kostnaden för poliskollegiets 

verksamhet bestrides av statsmedel. Till ordförande eller ledamot av' 

poliskollegium utgår av statsmedel ersättning efter enahanda grunder, som äro 
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eller kunna varda bestämda angående sådan ersättning för kommittéuppdrag, 

som bestämts i form 'av dagarvode. 

Det åligger ordföranden i poliskollegium att bestämma tid och plats för dess 

sammanträde, att med underrättelse därom överlämna handlingarna i varje 

mål, som skall vid sammanträdet handläggas, till vederbörande åklagare, samt 

att låta till sammanträde kalla den, å vilken disciplinstraff yrkas. Denne är 

berättigad att för sin talans utförande anlita biträde, vartill dock ej må antagas 

annan än den, som enligt allmän lag är behörig till rättegångsbiträde. Över 

handläggning av mål i poliskollegiet skall föras protokoll, vari jämväl det slutliga 

beslutet och skälen därför skola antecknas. Klagan över poliskollegiets beslut 

må föras hos Kungl. Maj:t i socialdepartementet inom trettio dagar efter av 

beslutet erhållen del. Protokollförare vid poliskollegiet förordnas av läns-

styrelsen. 

Ordförande (utsedd av Kungl. Ma jzt för 1926—33) 

Dalén P e r August, v. Hhövd., Rådman, f 65 

Suppleant (utsedd av Kungl. Maj:t för 1926—33) 

Frick, Ern st Otto Manfred, Handels- och politiborgmästare, f. 72. 

Övriga ledamöter (utsedda av stadsfullmäktige) 

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor, Stadsf., f. 87 

Lindblad, A n d e r s Christenson, Redaktör, Riksdagsman, f. 66  

Wigert-Lundström, Carl H a k o n, Redaktör, Stadsf., f. 75 

Suppleanter 

Blom, G U 5 t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75 

Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelningschef, f. 89 

Rahmn, Gustaf (Gö s t a) Erik Andreas, Rektor, Stadsf., f. 82  

Åklagare 

Benktander, Axel Edvin, j. K., Stadsfiskal, f. 87 
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Göteborgs stads polisskola 

Östra Hamngatan 18. 

Sedan flera år tillbaka hava vid Göteborgs poliskår antagna extra konstaplar — 

reservkonstaplar — meddelats teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst i 

särskilda vid polisverket anordnade utbildningskurser. Undervisningen 

handhades förutom i gymnastik och samarithjälp av därtill beordrat polisbefäl. 

För att kunna förordnas till ordinarie distrikts konstapel fordrades att elev 

genomgått utbildningskurs med godkända kunskapsbetyg. 

Genom 1925 års polislagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 1926, 

förlorade dessa utbildningskurser sin förutvarande betydelse. jämlikt 

bestämmelse i 5 5 2 mom. i kungl. polisreglementet för riket den 26 september 

1925 må nämligen i stad eller i köping, som bildar eget polisdistrikt, med 

invånareantal överstigande 2.000 till ordinarie polisman icke antagas annan än 

den, som genomgått lägre klassen i en av staten bekostad polisskola; läns-

styrelsen obetaget att i särskilt fall annorledes besluta. Denna polisskola, som 

är förlagd till Stockholm och dess polisverk, och om vars verksamhet är 

närmare förordnat i ett den 18 juni 1925 utfärdat reglemente, består jämväl av 

en högre klass, som jämlikt bestämmelse i 5 § 3 mom. i förutnämnda polis-

reglemente måste genomgås för vinnande av ordinarie anställning vid 

kriminalpolisavdelning. Sistnämnda polisskoleutbildning är i instruktion för 

polispersonalen i Göteborgs stads polisdistrikt av den 14 november 1927 även 

föreskriven för vinnande av beställning som biträdande överkonstapel, 

överkonstapel och kommissarie vid ordningspolisen. Inträde i skolans högre 

klass kan sökas endast av den, som innehar ordinarie polismansbefattning i 

polisdistrikt eller för landstingsområde. 

Enär det, sedan statens polisskola i Stockholm inrättats, av skilda orsaker visat 

sig önskvärt, att Göteborgs polisverk liksom tidigare handhade utbildningen av 

vid verket antagna extra konstaplar, har Kungl. Maj:t efter därom gjord 

framställning den 14 december 1928 fastställt reglemente för Göteborgs stads 

polisskola. 

Vid Göteborgs stads polisskola skall meddelas teoretisk och praktisk utbildning 

för polistjänst av minst samma omfattning som den, vilken meddelas i statens 

polisskolas i Stockholm lägre klass. 
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Polisskolans angelägenheter skola handhavas av polismästaren som styresman 

samt undervisningen av en föreståndare, en biträdande föreståndare och 

ämneslärare. Såsom föreståndare tjänstgör andre polisintendenten eller annan 

befattningshavare vid Göteborgs stadspolisverk med inför juridisk fakultet 

avlagd examen, som länsstyrelsen finner därtill böraförordnas. 

Inträde i skolan må sökas av en var, som uppfyller de fordringar, som äro 

stadgade för att förordnas till extra poliskonstapel i Göteborgs stads 

polisdistrikt. .Ansökan om inträde i skolan skall göras skriftligen hos 

polismästaren i god tid före den kurs ansökningen avser. 

Vid ansökningen böra fogas åldersbetyg samt de betyg och handlingar i övrigt, 

som äro ägnade att styrka sökandens kunskaper samt lämplighet för 

polistjänst, ävensom av legitimerad läkare utfärdat intyg beträffande 

sökandens hälsotillstånd och kroppskonstitution. 

Den, som förordnats till extra poliskonstapel i Göteborgs stads polisdistrikt, 

vinner utan särskild ansökan inträde i polisskolan, därest han av polismästaren 

beordras att deltaga i undervisningen. 

Skolan, i vilken tillsvidare gives endast en kurs om minst 20 arbetsveckor 

årligen, tog sin början den 1 november 1929. 

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni 1925. Kungl. 

Polisreglemente för riket den 26 september 1925. Kungl. reglemente för 

Göteborgs stads polisskola den 14 december 1928. 

Föreståndare    Biträdande föreståndare 

Björkman, Klas Johan H e r m a n,   Ihre, Ca rl Ivar,  

Andre polisintendent, f. 88  Kommissarie, f. 85; 29. 

 

Sammanställt av Roland Sätradahl 2018-03-27 


