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Johan Alfred Westberg

26 mars 1885 flyttade Westberg in hos Jungqvist på Klockaregatan

Under årens lopp har det bott många färgstarka personligheter i Annedal. Johan Alfred Westberg (1864–1936) var en av dem. 
Från Brunnsgatan gick den branta Ängsgatan upp till Nilssonsberg. Ett kvarter nerifrån gick en mindre gata, Klockare-

gatan, från Ängsgatan till Övre Husargatan. På den gatan bodde Westberg en tid. Han var gråstensarbetare och verkade för att 
politiskt och fackligt förbättra arbetarnas villkor.

De som arbetade i föreningar vid den  
tiden äventyrade sin egen framtid  

genom att ta parti för sina kamrater; 
genom att kräva en lön som det gick att 
leva på; anständiga bostäder: trygghet 
vid olyckor och sjukdom.
   Westberg var i ett avseende helt unik, 
han skrev dagbok. Det gjorde inte många 
arbetare på den tiden. Med sina anteck-
ningar levandegjorde han villkoren för 
arbetaren runt sekelskiftet 1800/1900.
  Westberg föddes i ett soldattorp i  
Björke i Älvsborgs län. 14 år gammal 
gick han ut i världen för att försörja 
sig. Med åren blev han en yrkesman i  
anläggningsfacket.
  Som gråstensarbetare utförde han 
sprängningsarbeten, stenhuggeri, an-
läggning av sten- och terrassmurar, bro-
fästen och liknande. Vid sidan om var 
han agitator, folkbildare, fackförenings-
organisatör, folktalare och författare till 
såväl högtidstal som revytexter. 1885, när 
han var 21 år, började han skriva dag-
bok. År 2000 gavs hans dagbok ut av 
Karl-Olof Andersson och J A Westbergs  
efterlevande genom Atlas bokförlag  
under namnet Gråstensarbetaren.
 Göteborgs Arbetareförening, en  
förening som grundades 1866 och i år  

firar 150 år, stödde utgivningen. Genom 
anteckningarna i Westbergs dagbok, 
ibland skrivna med återhållet raseri, men 
oftare spetsade med subtil ironi, kan 
man följa hur vardagen gestaltade sig för 
arbetare vid den tiden.
  Han gav röst åt dem som saknade  
rösträtt, han söp, som arbetaren gjorde 
på den tiden, hamnade i samband med 
agitation i klammeri med polisen och 
satt i fängelse – i likhet med Hjalmar 
Branting och andra som var verksamma 
inom arbetarrörelsen.
Han var senare aktiv inom nykterhets-
rörelsen och blev med åren en allmänt 
respekterad person.
   Hans anteckningar är unika och talar 
bäst för sig själva. Här några exempel:

1885
Måndag 12 januari 
Nederbörd med stark snöyra så att vi ej 
kunde arbeta. Gick till spårvägshallarna i 
hopp om att erhålla arbete men fick nej.

Lördag 24 januari
Klart och låg temperatur. Jag började 
såga is på Delsjön.

Torsdag 26 mars
Jag flyttade till Klockaregatan No 3 hos 
familjen Jungqvist.

Fredag 27 mars
Rappens stenpojkar strejkade. Vi arbets-
karlar blev kommenderade att övertaga 
deras arbete, varför vi strejkade kl.1/2 9 fm.

Onsdag 30 september
På kvällen fick jag order från Carl Malm 
att ja får börja i hans jordschaktlag i  
Gibraltar (Försörjningshusena).

1886
Fredag 2 april
Kl. 9–11 gick jag till pastorsexpeditionen 
för att taga ut lysning med min fästmö, 
men hon var förhindrad för att hon ej 
gått i tagning i kyrkan sedan hon fött 
barn. (Kvinnor måste ”renas” innan de 
på nytt upptogs i församlingen.)

Fredag 23 april
På morgonen kom broder Carl och läm-
nade mig Fältskärns berättelser. Sedan 
följde jag med honom för att hämta 
några skrivna böcker ur Matematiken. 
(Westberg undervisade i matematik. 
Min kommentar.)

Fredag 28 maj
Johan Pontus, min 
son, slutade idag sin 
levnads bana.

Fredag 4 juni
Jag var i Pustervik 
och lossade osläckt 
kalk.

14 juni (pingst)
Jag och Christenssoi sällskap med våra 
krokar (fästmör) gick till Hultmans  
holme och badade. Drack öl på restaura-
tionen 31. På kvällen bjöd vi våra krokar 
på porter.

Söndag 7 november
På eftermiddagen gick jag till Garnisons-
sjukhuset för att uttaga 2 st tänder, vilket 
sjukvårdssoldaten Forsberg på 6:te batt. 
gjorde. Någon stor skicklighet visade 
han dock ej prov på. En cirka 30 gånger 
tog han med tången och avbröt den ena 
tanden, vilket förorsakade större smärtor 
än förut.

Måndag 8 november
På kvällen brände jag den avbrutna 
tanden med saltsyra, vilket förorsakade 
stora smärtor men tandvärken gick bort 
i den tanden.

Så där fortsätter hans berättelse, år efter  
år. Om du är intresserad av att köpa  
boken: kontakta Göteborgs Arbetare-
förening.

Gösta Carlson

Klockaregatan sedd från Övre Husargatan 
mot trapporna till Nilssons Berg
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KÄRNANAKTIVITETER

Våren 2016 har vi:
	 •	 Torsdag	31	mars	vinprovning
	 •	 Fredag	22	april	pubafton
	 •	 Torsdag	19	maj	ölprovning

Lucia december 2015

Hanna, Körsbärets finaste lucia med mamma Annika.

2-års jubileum i Kärnanbridgen
I november 2015 var det 2 år sedan vi började spela bridge 
på måndagskvällar i Kärnanlokalen. Sylvi von Zweigbergk 
och Kerstin Thorell hade donerat fyra bridgebord till fören-
ingen, och efter annonsering i Körsbärsbladet fick vi ihop 
spelare till två bord. Ingen av oss hade någon erfarenhet av 
att leda bridgetävlingar och det var lite snurrigt de första 
gångerna, när vi skulle räkna och redovisa resultat. Nu 
har vi blivit riktigt rutinerade på detta och kan ägna mer 
tid åt spelet. För det mesta blir det spel vid tre bord, men 
vi har ambitionen att fylla även det fjärde. Då behöver vi 
bli 16 deltagare.  Du som kan spela lite bridge är hjärt-
ligt välkommen att höra av dig till Anita Bengtsson, 
tel 031- 82 37 00.

Branschregler för våtrum
De nya branschreglerna är baserade på Boverkets byggreg-
ler, VVS-företagens branschregler Säker Vatteninstallation, 
leverantörernas monteringsanvisningar för branschgodkända 
produkter samt erfarenhetsåterföring från GVKs kontroll- 
och uppföljningsverksamhet.

Dessutom finns samlat synpunkter från leverantörer och 
GVK-auktoriserade företag samt svaren på vanliga frågor från 
föreskrivare, byggherrar, försäkringsbolag och besiktningsmän.
 
Några exempel;
	 •	 Tydlig	distinktion	mellan	vad	som	är	regler	och	krav 
  och vad som är råd och rekommendationer.

	 •	 Ger	en	bättre	överblick	och	följer	arbetsgången	på	ett 
  logiskt sätt.

	 •	 Tydlig	ansvarsfördelning	mellan	GVK-företaget,	 
  beställaren och övriga yrkesgrupper.

Dokumentet kan laddas ner gratis. www.gvk.se och 
www.sakervatten.se

Överlåtelsemottagare
BRF Körsbäret har beslutat att införa överlåtelsemottagare 
vid lämpligt datum framöver. Innan medlemskap i föreningen 
beviljas krävs att nya bostadsrättsinnehavare besöker Fastig-
hetsansvarige Håkan Lindgren på fastighetsexpeditionen 
Västergatan 9. Vid detta besök sker en rundvandring 
tillsammans i föreningen för att besöka våra gemensamma 
utrymmen mm Det informeras om föreningen och framför 
allt information om egen renovering i lägenheten som köpts.

För att boka detta överlåtelsemöte kontaktas Håkan 
Lindgren på telefon 031-41 78 67 måndag till fredag mellan 
kl 09.00 till 09.30 eller via mail korsbaret@tele2.se

Mötet beräknas ta 30-40 minuter och vi hoppas att detta 
skall ge de bästa förutsättningar för att kunna nyttja alla de 
möjligheter Bostadsrättsföreningen erbjuder.

Branschregler säker vatteninstallation
För att förklara Säker Vatten lite enklare har man tagit fram 
ett	antal	korta	filmer	som	nu	ligger	uppe	på	YouTube.	För	
mer info se nedanstående hemsida. www.sakervatten.se

Byte av lås
Det har nu blivit dags att byta ut 
alla lås inom bostadsrättsföreningen. 
Detta kommer att ske under året.

Ny hemsida
Föreningens hemsida kommer att uppdateras till ett använ-
darvänligare utförande under våren, vilket skall göra det 
lättare att hitta det man söker. 

NIlssoNsbERg

Nilssonsberg, är ett bostadsområde vid Skanstorget i stads-
delen Annedal i Göteborg. Namnet kommer av trädgårds-
mästare Åke Nilsson (1813-1877), inflyttad 1860 till 
"foten av "Risåsen" (Skansberget). Nilsson köpte 1852 av 
destillator Alfred Johan Nikolaus Setterborg (född 1815) 
egendomen "Östra Haga 48 till 51" senare Nilssons äng 
(ungefär nuvarande Skanstorget). Själva berget där bostads-
området breder ut sig hette Spekeberget eller Lilla Ryssåsen 
(1600-talet), men döptes om till Nilssonsberg i slutet av 
1860-talet. Nilssons äng såldes 1885 till Göteborgs stad för 
112 000 kronor, och 1888 ändrades namnet till Skanstorget. 
Området totalsanerades slutet av 1960-talet.

Här finns 374 bostadsrätter och 359 hyreslägenheter byggda 
mellan 1974-1977.
               Wikipedia   

Styrelsen önskar alla Glad Påsk!

sTyRElsEN INfoRmERAR

Renoveringsarbeten
Under våren och hösten innevarande år kommer föreningen 
att utföra renoveringsarbeten i våra källarkorridorer och 
entréer.

Arbetena som ligger linje med föreningens underhållsplan går 
ut på att byta undertak och belysningar. Belysningar kommer 
att bli modernare och miljövänligare. Nya undertak kommer 
att bidra till att det blir snyggare och lättare att hantera vid 
framtida renoveringar.

Vidare kommer vi byta ut tappvattenledningar och avstäng-
ningsventiler i källarstråken. 
Byte av tappvattenled-
ningar kommer att 
innebära att under 
vissa tider på 
dygnet kommer 
vattnet att vara 
avstängt.

Mer informa-
tion kommer 
när entrepre-
naderna sätter 
igång.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

HåKANs RuTA
 
Farligt avfall-bilarnas 
hämtschema våren 2016. Måndag 4 april 
kl 19.15-20.00 Brunnsgatan, Hemköp 
Annedal.Tisdag	17	maj	kl	17.00-17.45	
Brunnsgatan, Hemköp Annedal.  
De tar emot brandvarnare, målar-
färg, bilbatterier, kemikalier, kvick-
silvertermometrar och annat farligt 
avfall. Mediciner lämnas in på apoteket.

Garagestädning
Vill påminna om att maskinell 
garagestädning sker onsdagen 
den 6 april. Man är då skyldig 
att flytta sitt fordon.

Fönsterputsare
När ni anlitar någon fönster-
putsare, säg då till att de skall 
använda ett handtag istället för skruvmejsel för att öppna/
stänga fönstren. Det har ofta visat sig när fönsterputsarna 
använder en skruvmejsel att de inte får samma kraft när 
de stänger fönstren och fönstren står olåsta. När sedan 
blåsten kommer blåser fönstren upp.

fÖRENINgssTÄmmA

För bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 äger rum
TISDAGEN DEN 26 APRIL 2016 KL 18.00
I HANDELSHÖGSKOLAN SAL D33.
Kallelse kommer att anslås på anslagstavlorna i entréerna.
Kaffe och bulle kommer att serveras från 17.30. Efter 
ordinarie årsstämma kommer informell frågestund att
avhållas.
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VAssEs bIlsERVIcE 
bIlVERKsTAd ocH TVÄTT 
Fd. Sune guStavSSonS bilverkStad

Brunnsgatan 12, 413 12 Göteborg 
Tel/Fax: 031- 82 33 70/031- 40 32 08

Mobiltel: 073-933 54 67

City Salong
Khaleel utbildad frisör med 
gesällbrev och mer än 20 års 

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning 
från 200 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent

Drop in & tidsbeställning
031-41 31 84
0735-76 08 08

eyja´s Salong 
och Fina Fötter

När du vill bli väl omhändertagen

vi erbjuder:
Exklusiv hårvård

Fotvårdsbehandling
Massage

Vi säljer även presentkort

välkomna till 
Mikaela och eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

•  Sushi - olika varianter
•  Dumplings
•  Vegetariskt
•  Skaldjurssallad
•  Sea weed sallad

Välkomna!
Brunnsgatan 8

413 12 Göteborg

Take Away Tel: 031-41 41 23

Karuizawa 
Sushi bar

Öppet    mån-fre 11–22
      lör-sön 12-22

styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Tommy Holmquist, sekreterare Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Suppleanter:
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

Valberedning:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20

Redaktör för Körsbärsbladet
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87

bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0727-49 26 47 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19–21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund

fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 031-41 78 67, mail: korsbaret@tele2.se
expeditions- och besökstid måndag- torsdag kl. 9 - 9.30. 
Övrig tid telefonsvarare.  
Felanmälan TV-signal, se separat meddelande.

Vid akuta fel utom kontorstid eller vid fara för liv eller stora 
materiella skador ring Securitas på tel. 031-80 14 50

fastighetsförvaltare:
Primär Fastighetsförvaltning AB,  
Frihamnen 4, 417 55 Göteborg

Kontaktman:  
Magnus Nordin, tel. 031-709 10 00, mobil. 0708-20 42 37,
fax. 031-709 10 40, e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Parkeringsärenden och överlåtelser m m: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se 
Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg

HEmsIdA   WWW.KoRsbARET.sE

Välkommen till
Röda Korsets mötesplats!

Tel. 031-41 37 30

Måndag–fredag 10.00–14.30
Lunchservering 11.30–14.00
Lördagar 10.30–14.30
Lunch 70 kr
På lördagar serveras det alltid våfflor.

& .................................................................

Vi bjuder på en bulle/mjuk kaka!
Tag med kupongen nästa gång du äter lunch, så 

bjuder vi på en hembakad bulle/mjuk kaka till kaffet.

Namn: .................................................................
Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t.o.m 31 maj  2016

www.redcross.se
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