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Yrkande angående – Förslag till utdelning i stiftelsen Olof och 
Caroline Wijks fond 2021 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslag till utdelning ändras enligt nedanstående. 

Yrkandet 
Följande nedanstående föreslagna mottagare av utdelning i stiftelsen  
ändras enligt tabellen nedan: 

 

Mottagare Äskar: Föreslås enligt TU 
få tilldelning med:

Tilldelning föreslås 
ändras till:

Föreningen ung företagsverksamhet 100 000 100 000 100 000
Ideella föreningen Göteborg Jazz 
Orchestra 100 000 85 000 100 000
Stiftelsen Ekocentrum 173 000 90 000 75 000
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Drottninggatan 600 000 250 000 240 000
Brännöföreningen 425 000 86 000 180 000
Folkets hus Hammarkullen 100 000 75 000 50 000
Tidigt Föräldrastöd 50 000 15 000 25 000
Kooperativet Fjället 188 800 150 000 100 000
Qjouren Väst 100 000 100 000 80 000
Stiftelsen Aeroseum 156 000 156 000 156 000
Räddningsmissionen 350 000 250 000 200 000
Spädbarnsfonden 100 000 104 000
Tjejjouren Väst 100 000 100 000 80 000
Randiga Huset 340 324 83 000 150 000
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, 
Johanneskyrkan 500 000 250 000 250 000

Totalsumma samtliga äskanden 3 283 124
Max möjlig utdelning -1 890 000
Skillnad 1 393 124

Summa föreslagen utdelning 1 890 000 1 890 000
Max möjlig´utdelning -1 890 000 -1 890 000
Skillnad, Föreslagen utdelning mot 
möjlig utdelning 0 0

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-04-30 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2021-05-05, 2.1.7 
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Tidigare år har det flera gånger föreslagits att medel skall utbetalas till bland annat firande 
av andra länders nationaldagar, till stöd för utländska kulturer och till integrations- och 
samhällsorienteringsprojekt. Den rådande kulturen i Göteborg (och Sverige) är dock den 
svenska varför stöd till densamma rimligen måste vara den som till störst grad lever upp till 
den stadgade önskan i testamentet. 

Sverigedemokraterna har då varje gång de förslagits stöd till utländska kulturer uttryckligen 
påtalat att det i testamenten är stadgat och framgår med all önskvärd tydlighet: 

• att medel skall utbetalas till sådant som är till förmån för Göteborgs samhälle till 
allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. 

• att arbete som berör integrations och samhällsorienteringsprojekt rimligen inte kan 
vara föremål för utdelning eftersom mycket av detta faller under statens och 
kommunernas ansvar bedriva och att finansiera.  

• att medel inte får ges till sådant som staden har en skyldighet att bestrida med 
skattemedel. 

 

Sverigedemokraterna påpekade förra året det uppenbart absurda i att då föreslå att 
utbetala medel till att genomföra firande av utländska nationaldagar och med beräknad 
publik om ca 800 personer samtidigt som regeringen strax innan förbjöd folksamlingar över 
50 personer.  

Det är glädjande att konstatera att huvudparten av alla ansökningar nu mycket tydligare 
fokuserar på sådant som kan anses rymmas inom de stadgade ramarna i testamentet samt 
att inga liknande klavertramp som förra året föreslås i år. 

Sverigedemokraterna yrkar därför på att i TU föreslagna mottagare skall beviljas medel, om 
än i en något annorlunda fördelning. Sverigedemokraterna yrkar därför på att erhålla belopp 
ändras enligt ovanstående tabell. 

 

Sverigedemokraterna vill i sammanhanget bara lyfta fram och nämna ett par punkter. 

Sverigedemokraterna ser positivt på att Spädbarnsfonden och Randiga huset föreslås få ta 
del av medel ur fonden. Det finns sällan någon omfattande funktion i samhället för att hjälpa 
de som förlorat ett litet barn eller nära anhörig. Spädbarnsfondens och Randiga husets 
arbete är därför viktigt för att ge drabbade en möjlighet att återvända till ett normalt liv igen, 
med allt vad det innebär. Att även få lära känna och få prata med andra i samma situation, 
betyder mycket för de drabbade och bidrar på till att de drabbade på sikt lättare hamnar på 
rätt väg in i samhället igen. Utan den samhörigheten dessa organisationer ger blir det 
svårare att gå igenom sorgearbetet, att komma vidare och att få vardagen att fungera. Det 
har även visat sig att föräldrar som får rätt hjälp från början, mycket lättare kan stanna kvar i 
relationen med sin partner och vågar satsa på familjen igen, vilket även betyder mycket för 
kvarlevande syskon. Allt detta är mycket positivt för såväl de drabbade som för Göteborg. 

 

Det arbete som Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga stadsmissions samt Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission, Johanneskyrkan utför är behjärtansvärt. De är dock, om inte de enda så två 
av ett fåtal av de föreslagna mottagarna som kan anses kapitalstarka och som därtill 
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erhåller donationer från annat håll. För flera av de andra mottagarna är resurserna betydligt 
mindre och föreslagen tilldelning kan i vissa fall utgöra en betydande del av den totala 
finansieringen. Enligt testamentet skall medel komma hela Göteborgs samhälle till förmån. 
Störst nytta torde då erhållas om medel som tilldelas möjliggör för några fler att bidra till 
förmån för samhället. Sverigedemokraterna yrkar därför på att de föreslagna summorna till 
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga stadsmissions samt Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Johanneskyrkan, minskas något till förmån för andra föreslagna mottagare. 
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Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline 
Wijks fond  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Tillgänglig avkastning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2021 fördelas enligt 
utdelningsstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Sammanlagt har tjugofyra motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning 
ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks donations disponibla medel för 2021.  

Den av fullmäktige tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen föreslår att femton motioner 
beviljas totalt 1 890 000 kronor. Samtliga motioner som föreslås bifallas bedöms uppfylla 
stiftelsens ändamål, som är att främja allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta enligt utdelningsstyrelsens 
förslag. Det är angeläget att kommunfullmäktige fattar beslut före sommaren, så att 
organisationerna kan planera sitt genomförande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utdelningen till föreslagna föreningar och organisationer finansieras helt av stiftelsen och 
belastar inte Göteborgs Stads ekonomi. Ärendet medför inte några andra kostnader för 
Göteborgs Stad än de som följer av själva ärendehanteringen. 

Samtliga motioner som föreslås beviljas bedöms ha en positiv inverkan för enskilda 
invånares ekonomiska situation genom att de på olika sätt stödjer välgörande och 
allmännyttiga verksamheter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Samtliga motioner som föreslås beviljas bedöms ha en positiv inverkan på stadens och 
invånarnas ekologiska förhållande. Organisationerna arbetar bland annat med miljöfrågor, 
biologisk mångfald, ekonomisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 
De motioner som föreslås beviljas berör på ett positivt sätt många olika grupper i staden.  
Verksamheterna riktar sig till olika åldersgrupper och olika delar av samhället. 
Motionerna berör bland annat mångfald, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter 
och psykisk ohälsa. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-08 
Diarienummer 0526/21 
 

Handläggare  
Helene Nilsson 
Telefon: 031-368 00 10 
E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Utdrag ur Caroline Wijks testamente  

2. Utdelningsstyrelsens förslag 31 mars 2021 
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Ärendet  
Sammanlagt har tjugofyra motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning 
ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks donations disponibla medel för 2021. Den av 
fullmäktige tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen föreslår att femton av motionerna 
beviljas totalt 1 890 000 kronor. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås 
besluta enligt utdelningsstyrelsens förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, stiftad av avlidna fru Caroline Wijk, född 
Dickson, genom testamente den 20 oktober 1916. Stiftelsens ändamål är att avkastningen 
ska användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller 
välgörande ändamål, se bilaga 1. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 36, att motioner om användning av 
disponibla medel ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond skulle väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Vid motionstidens utgång har 
tjugofyra motioner inkommit.  

Stiftelsens fria egna kapital uppgår till 1 890 000 kronor. Detta belopp är det som 
maximalt kan delas ut i år. 

I Fru Caroline Wijks testamente finns stadgat att fonden ska användas till förmån för 
Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål samt att 
avkastningen inte får användas till sådant som staden har skyldighet att bestrida med 
skattemedel. Testator har även angivit tre ändamål som hon finner särskilt 
behjärtansvärda men som hon inte avser binda fullmäktige vid. Den av fullmäktige 
tillsatta utdelningsstyrelsen i stiftelsen har i sin beredning granskat inkomna motioner 
utifrån Fru Caroline Wijks testamente och de beslutskriterier som har varit angivna på 
årets motionsblankett. 

Utdelningsstyrelsens uppdrag är att bereda motionerna inför beslut i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. I första hand ska utdelningsstyrelsen tillse att de motioner som 
föreslås beviljas täcks av stiftelsens ändamål. Utdelningsstyrelsen har att prioritera 
ansökningarna så att de motioner som bäst anses motsvara stiftelsens ändamål föreslås 
bifall. De motioner som inte uppfyller förutsättningarna bör föreslås avslag. Vid 
prövningen av motionerna ska också en bedömning göras om de kostnader som 
organisationerna redovisat som underlag för ansökan eller motionen är rimliga att 
lämnaersättning för, eller om sökt belopp behöver justeras.  

Stadsledningskontorets uppgift är inte att överpröva den av fullmäktige tillsatta 
utdelningsstyrelsens förslag, utan begränsar sig till att säkerställa att förslaget inte innebär 
att motioner som strider mot stiftelsens ändamål beviljas. Detta är förvaltarens, 
kommunstyrelsens och stadsledningskontorets, ansvar när det finns en beredande 
utdelningsstyrelse. 

Stadsledningskontoret informerar samtliga sökande organisationer om fullmäktiges beslut 
och betalar därefter ut beviljade medel till de föreningar och organisationer som beviljats 
bidrag. Stadsledningskontoret följer upp att angivet projekt eller verksamhet genomförs 
och tillhandahåller en återrapporteringsblankett som organisationerna kan använda. 
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Genom beslut enligt förslaget beviljas femton motioner sammanlagt 1 890 000 kronor ur 
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond. Övriga motioner avslås.  Det är angeläget att 
kommunfullmäktige fattar beslut före sommaren, så att organisationerna kan planera sitt 
genomförande. 

 
Motioner som utdelningsstyrelsen föreslår bifall 
Nedan anges de motioner som utdelningsstyrelsen föreslår ska beviljas med 
motionsnummer, organisation, sökt belopp och föreslaget belopp. Utdelningsstyrelsens 
förslag med motiveringar framgår av bilaga 2.  

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

 
Nr Förening eller organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 

2 Föreningen Ung Företagsamhet Göteborg                 100 000                    100 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge föreningen bidrag 

för att skapa möjlighet till barn och ungdomar att träna 
och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. Bidraget kommer användas till 
aktiviteter kopplade till UF-företagande. Bidraget skall 
ej användas till personalkostnader för anställda i 
föreningen.  Motionen uppfyller testamentators vilja 
när det gäller allmännyttiga ändamål. 

    

3 Ideella föreningen Göteborg Jazz Orchestra                 100 000                      85 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till att ordna 

workshop och konsert under hösten 2021. Genom att 
öka fokus på jazzen i Göteborg skapas möjligheter att 
genomföra fler och större evenemang inom jazzen. 
Workshoppen, som är tillsammans med yrkesmusiker, 
kommer att vända sig till musicerande ungdomar vilket 
kommer att främja kulturen i Göteborg. Bidraget skall 
ej användas till personalkostnader för anställda i 
föreningen. Motionen uppfyller testamentators vilja när 
det gäller kulturella ändamål. 

    

4 Stiftelsen Ekocentrum                 173 000                      90 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till 

framställning av filmade föreläsningar. Föreläsningarna 
ska visa på hur cirkulär ekonomi och hållbar utveckling 
stärker såväl näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle 
och individ. En viktig grundtanke är att stiftelsen 
erbjuder föreläsningarna kostnadsfritt. Bidraget skall ej 
användas till personalkostnader för anställda i 
föreningen. Motionen uppfyller testamentators vilja när 
det gäller allmännyttigt ändamål. 

    

5 Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Drottninggatan                 600 000                    250 000  
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Nr Förening eller organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 

  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till att bedriva 
social- och allmännyttig verksamhet. Verksamheten på 
Drottninggatan riktar sig till barn, unga och familjer, 
men även till ensamstående. Här finns akut hjälp till 
behövande som inte kan få sitt behov tillgodosett på 
annat sätt som till exempel en säng, varma kläder, ett 
mål mat, stöd till att genomföra en långsiktig 
individanpassad förändring. Bidraget ska användas till 
att delfinansiera den sociala verksamheten i sin helhet. 
Bidraget skall ej användas till personalkostnader för 
anställda i föreningen. Motionen uppfyller 
testamentators vilja när det gäller välgörande ändamål. 

    

6 Brännöföreningen                 425 000                      86 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till renovering 

av föreningsgård. Föreningsgården fungerar som 
bygdegård och används av föreningens 700 
medlemmar, barn, ungdomar och vuxna. Den används 
till så väl externa som interna arrangemang, möten, 
fester och andra evenemang. Bidraget skall ej användas 
till personalkostnader för anställda i föreningen. 
Motionen uppfyller testamentators vilja när det gäller 
allmännyttigt ändamål. 

    

7 Folkets hus Hammarkullen                 100 000                      75 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till 

kulturaktiviteter så som att arrangera utställningar, 
musikframträdanden, bokmässa, föredrag med mera, 
samt att samverka med föreningar som vill erbjuda sina 
kulturarrangemang till en bred publik i Folkets hus. 
Bidraget skall ej användas till personalkostnader för 
anställda i föreningen. Motionen uppfyller 
testamentators vilja när det gäller allmännyttigt och 
kulturellt ändamål. 

    

8 Tidigt Föräldrastöd                   50 000                      15 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till att köpa 

kyl och frys för att bättre kunna ta vara på överskott av 
mat från stadsmissionens och räddningsmissionens 
matcentral. Föreningen tillagar maten och den ges till 
behövande föräldrar. Bidraget skall ej användas till 
personalkostnader för anställda i föreningen. Motionen 
uppfyller testamentators vilja när det gäller välgörande 
ändamål. 

    

10 Kooperativet Fjället                 188 800                    150 000  
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Nr Förening eller organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 

  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till 
sommarkollo och utflykter på landet för barn och 
ungdomar mellan 12 och 20 år boende i 
Rannebergen/Angered. Bidraget skall ge möjlighet till 
att uppleva en svensk bondgård, natur och träffa djur. 
Bidraget skall ej användas till personalkostnader för 
anställda i föreningen. Motionen uppfyller 
testamentators vilja när det gäller välgörande ändamål. 
Styrelsen har särskilt beaktat testamentators önskemål 
om att ge barn och ungdomar möjlighet att vistas på 
landet.  

    

11 Qjouren Väst                 100 000                    100 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till att erbjuda 

våldsutsatta kvinnor med missbruk möjlighet att utföra 
hälsofrämjande insatser enligt motionen. Föreningen 
erbjuder, på ideell basis, samtalsmottagning, 
uppsökande verksamhet och samtalsgrupper där 
kvinnor får hjälp med stödjande samtal, kontakt med 
myndigheter, sjukvård och liknande. Vidare erbjuder 
föreningen skyddat boende för sin målgrupp med fem 
platser. Bidraget skall ej användas till 
personalkostnader för anställda i föreningen. Motionen 
uppfyller testamentators vilja vad det gäller välgörande 
ändamål. 

    

14 Stiftelsen Aeroseum                 156 000                    156 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till renovering 

av pumpar för att stoppa inträngande vatten. 
Anläggningen som lockar uppemot 60 000 besökare per 
år omfattar en yta om cirka 22 000 kvadratmeter och 
den är belägen 30 meter under mark. Anläggningen är 
av Statens Försvarshistoriska Museer klassad som en 
världsunik anläggning och kommer alla göteborgare till 
del. Aeroseum är en anläggning, som erbjuder ett 
lärande om försvaret och flygets historia, för såväl unga 
som äldre. Bidraget skall ej användas till 
personalkostnader för anställda i föreningen. Motionen 
uppfyller testamentators vilja när det gäller 
allmännyttigt och kulturellt ändamål. 

    

16 Räddningsmissionen                 350 000                    250 000  
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Nr Förening eller organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 

  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till 
friskvårdsaktiviteter, sommarutflykter och kafé. Det är 
en ideell och öppen verksamhet som hjälper finansiellt 
och socialt utsatta, hemlösa samt andra människor som 
har svårt att tillgodose sina egna behov. Bidraget skall 
ej användas till personalkostnader för anställda i 
föreningen. Motionen uppfyller testamentators vilja när 
det gäller välgörande och allmännyttigt ändamål.  

    

19 Spädbarnsfonden                     100 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till 

finansiering av fondens familjehelg till föräldrar och 
syskon boende i Göteborg. Föreningens syfte är att ge 
möjlighet till sorgebearbetning och för att förbättra den 
psykiska hälsan för föräldrar och syskon som mist ett 
barn. Bidraget skall ej användas till personalkostnader 
för anställda i föreningen. Motionen uppfyller 
testamentators vilja när det gäller välgörande och 
allmännyttigt ändamål.  

    

22 Tjejjouren Väst                 100 000                    100 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till utbildning 

av volontärer för att ge samtalsstöd. Föreningen 
erbjuder stöd via chatt, e-post och app för alla som 
identifierar sig som tjejer. De vanligaste ämnena i 
stödsamtalen är psykisk ohälsa, suicid, 
självskadebeteenden, relationer och olika former av 
våld. Bidraget skall ej användas till personalkostnader 
för anställda i föreningen. Motionen uppfyller 
testamentators vilja när det gäller välgörande ändamål. 

    

23 Randiga Huset                 340 324                      83 000  
  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till delar av 

föreningens ansökan som material för stödverksamhet/ 
pedagogisk miljö, teknik stödverksamheten, 
förbrukningsmaterial, böcker, handledning för personal 
(av psykoterapeut). Föreningen ger stöd och främjar 
psykisk hälsa hos barn, unga och unga vuxna upp till 25 
år samt deras familjer som förlorat eller förlorar en 
förälder, syskon eller annan närstående person i 
dödsfall. Bidraget skall ej användas till 
personalkostnader för anställda i föreningen. Motionen 
uppfyller testamentators vilja när det gäller 
allmännyttigt ändamål. 

    

24 Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Johanneskyrkan                 500 000                    250 000  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (8) 
   
   

Nr Förening eller organisation Sökt belopp Föreslaget belopp 

  Utdelningsstyrelsen föreslår att ge bidrag till att bedriva 
social- och kulturell verksamhet i S:t Johanneskyrkan. 
Bidraget ska gå till öppen mötesplats och ett kafé som 
erbjuder mat, värme, samvaro, stöd, motiverande 
samtal med mera. Det är en väl etablerad verksamhet 
med mötesplats där vägledning, motivation och 
möjlighet till stöd med bland annat 
myndighetskontakter, tillgång till kulturverksamhet och 
själavårdssamtal erbjuds. S:t Johanneskyrkan vänder sig 
till människor som lever i ensamhet, fattigdom och 
missbruk. Bidraget skall ej användas till 
personalkostnader för anställda i föreningen. Motionen 
uppfyller testamentators vilja när det gäller välgörande 
ändamål.  

    

 
 
Motioner som utdelningsstyrelsen föreslår avslag 
Nedan anges de motioner som utdelningsstyrelsen föreslår ska avslås med 
motionsnummer, organisation och sökt belopp. Utdelningsstyrelsens förslag med 
motivering framgår av bilaga 2.  

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

 
Nr Förening eller organisation Sökt belopp 
1 Tyska Christinae församling              1 062 500  
9 Sveriges Internationella Roma Filmfestival                   50 000  

12 Antidiskrimineringsbyrån Väst                 150 000  
13 Innebandyklubben Göteborg                 650 000  
15 Äldrekontakt                 150 000  
17 Neutrala ungdomsföreningen              1 622 000  
18 Kvinnlig Prioritet                   80 000  
20 Räddningsmissionen Hjärterum                 200 000  
21 Forum Skill                 200 000  

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att samtliga motioner som föreslås bifall uppfyller 
stiftelsens ändamål och därmed kan beviljas. 

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör  

 



Bilaga 1: Reglemente för förvaltningen av Olof och Caroline Wijks fond 

Utdrag ur reglemente för förvaltningen av Olof och Caroline Wijks fond, antaget av stadsfullmäktige 

den 14 november 1918 

§1 

Olof och Caroline Wijks fond, stiftad av avlidna fru Caroline Wijk, född Dickson, genom 

testamente den 20 oktober 1916, utgöres av dels en huvudfond, bestående av två i testamentet 

omförmälda särskilda belopp, det ena å 1 000 000 kr, och det andra å     700 000 kr, dels ock 

en utdelningsfond, vartill stiftarna anslagit 500 000 kr och vilken sistnämnda fond omfattar 

huvudfondens avkastning, så ofta denna avkastning uppgår till 500 000 kr. 

§2 

I avseende på förvaltningen och användningen av fonden skola de av stiftaren meddelade 

föreskrifterna noggrant efterlevas, i följd varav stadgas: 

att avkastningen av ovanberörda 700 000 kr i enlighet med vad testamentet närmare angiver, i 

första hand skall användas till livräntor åt stiftarens dotter, grevinnan Ella von Rosens barn; 

att 1 /10 av huvudfondens återstående avkastning årligen skall tilläggas fondens kapital, intill 

dess detsamma uppgår till 2 500 000 kr, samt att för varje gång avkastningen, sedan sagda 

avsättning därav till kapitalet skett, uppnått sammanlagt 500 000 kr, densamma må av 

stadsfullmäktige enligt testamentets föreskrifter tagas i anspråk till befrämjande av det med 

fonden avsedda syftet. 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

§ 6 Styrelsen åligger: 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

att så snart 500 000 kr blivit avsatta till utdelningsfonden, därom skyndsamt göra anmälan hos 

stadsfullmäktige: 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

------ 

 

Utdrag ur fru Caroline Wijks testamente 

Testamente 

Med upphävande av alla av mig förut gjorda testamentariska förordnanden förklarar jag 

härmed min yttersta vilja vara följande. 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 



VIII 

Till Göteborgs stad testamenterar jag ett kapital av en miljon (1 000 000) kr. att utgöra en 

under stadens förvaltning stående fond att benämnas ”Olof och Caroline Wijks fond”. I denna 

fond skola ingå de i mitt bo befintliga aktier i Bergslagernas Järnvägsaktiebolag till det värde, 

vartill de i bouppteckningen upptagas, med rätt dock för staden att efter därom av 

stadsfullmäktige fattat beslut realisera aktierna och i stället låta inflytande köpeskilling 

tilläggas fonden. Avkastningen av fonden skall användas till förmån för Göteborgs samhälle 

till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål, med iakttagande av följande 

föreskrifter: 

a) avkastningen får icke användas till sådant ändamål, som staden har skyldighet att bestrida 

med skattemedel; 

b) en tiondel av avkastningen skall årligen tilläggas fondens kapital intill dess detsamma 

jämte här nedan omförmälda 700 000 kr uppgått till två och en halv miljon kronor;  

c) för varje gång avkastningen, sedan nu föreskriven avsättning därav till kapitalet skett, 

uppnått sammanlagt femhundratusen (500 000) kr, må den, på sätt stadsfullmäktige i 

enlighet med föreskrifterna i detta testamente äga närmare bestämma användas till 

befrämjande av det med fonden avsedda syftet. 

Under uttrycklig förklaring, att jag därmed icke avser att binda stadsfullmäktige i deras 

beslutanderätt angående användningen av avkastningen för de allmännyttiga, kulturella eller 

välgörande ändamål, som de vid varje tid må finna vara av natur att i främsta rummet böra 

främjas, vill jag framhålla såsom enligt min åsikt särskilt behjärtansvärda: 

åtgärder för åstadkommande av goda och sunda bostäder till skälig hyra för mindre 

bemedlade personer; 

hjälp för beredande åt obemedlade av tillfälle att vistas å landet för åtnjutande av vila och 

vederkvickelse; 

understödjande av redan befintliga inrättningar av allmännyttig, kulturell eller välgörande 

natur, vilka kunna vara därav i behov för upprätthållande eller utvidgning av sin verksamhet, 

därvid jag uttalar önskan att även James J. Dicksons stiftelse i Örgryte må vid förefallande 

behov ihågkommas, ehuru den icke tillhör Göteborg. 

Såsom ett önskemål uttalar jag, att vid bestämmandet av avkastningens användning den 

synpunkten må beaktas, att avkastningen icke må splittras allt för mycket på olika håll. 

   Det skall icke vara något till hinders för stadsfullmäktige, därest de så finna för gott för 

realiserandet av någon större för samhället viktig uppgift, att besluta, att avkastningen, sedan 

den uppnått nämnda summa av 500 000 kr skall avsättas och med upplupna räntor förenas 

med den därefter nästkommande till utdelning tillgängliga avkastningen av 500 000 kr och att 

först sedan detta skett avgörande fattas rörande användningen av hela det sålunda för 

utdelning tillgängliga kapitalet. 

   Rörande de närmare föreskrifter angående förvaltningen av fonden, som äro erforderliga, 

torde av stadsfullmäktige uppgöras reglemente. 

   Denna fond ökas med ytterligare sjuhundratusen (700 000) kr, under villkor att Göteborgs 

stad ville åtaga sig fullgörandet av följande till förmån för mina barnbarn, grevinnan Ella von 

Rosens barn, gjorda förordnanden: 

Till ett vart av mina nämnda barnbarn skall utbetalas en årlig livränta av femtusen (5 000) kr 

att utgå fr o m det fyllt 30 år. 



   Skulle vid något tillfälle flera än fem barn till min dotter Ella von Rosen samtidigt leva och 

uppnå trettio år, skall livräntan till en var av dem minskas, så att i sådant fall intet barn må äga 

uppbära mera än vad som av tjugofemtusen (25 000) kr belöper å det efter fördelning efter 

huvudavtalet. 

   I den mån fondens avkastning icke behöver användas för utbetalning av nu bestämda 

livräntor skall med den förfaras på sätt här ovan är bestämt rörande fondens avkastning i 

övrigt. 

 

Göteborg den 20 oktober 1916 

Caroline Wijk  
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