
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2724]

Sjökaptenssocieteten I Stock-
holm (stift. 1n2) kr. 80,000. sjo-
kapt.ssocietetens deput:e, se [1891J.
Ledamöterna måste vara burskaps-
egande sjökapt.r i Sthlm och har
socteteten till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå·
gor, 80m beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras enkor och otöreörjda barn,
som deraf äro i behot,

[2719-2734J
minst 10 år, för befriandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond.

Hemslöjdsfonden (Advo·katftska·
len C E Ljungberg 1819)kr. 598:4.).
Sthlme arbetarefören.g, se [2413],
räntan användes som prem:r åt
fören:sledamöters barn under 16
år för slöjd. .Utdehr. hvarje jul.

[2720]
Stockholms arbetareförenings

sjuk- och begrafningshjelpsfond
'Sthlme arbetarefören-g 1868) kr.
11,304:20. Sär-sk. styrelse, se [2413];
sjuk- och begrafn:shjelp åt fondens
ledamöter eller deras sterbhus.
Ir 1901 utbet:s 13,204 kr. i sjuk.
hjelp och 3,200kr. i begrafn:shjelp.

t2721]
Stockholms nrbetarefdrenlngs

t10öresafdelnlllg (Sthlms arbetare-
fören:g 1;10) kr. 471: 15.' Särsk.
styrelse, [se 2413J; beklädn. åt
fattiga barn hvai-ic jul.

[2722]
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak.ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 22B,421:03. Pens:r åt fat-
tiga och välfrejd. personer, som
ä.ro eller varit borgare i Sthlm,
deras enkor och oförsörjda barn.

[2723]
Godu'ska pensionsfonden (Segel-

söm.enkan K. Godu 1191)kr. 10,168:
75, Borgmäst. i Sthlm; räntan an-
vändes till underst. åt enkor efter
embetsmän inom Sthlms magistrat
samt efter sådana civ. tjeustemän
som af öfverstäth. o. magistraten
tillsättas; utbet:s f. n. till 5 eukor.

[2725]
Sj ömannaf'öreningen i Stoek-

holm (stift. 1863) c:a kr. 200,000.
Särsk, styrelse, se [1899J; pens:r,
sjuk. och begrafn:shjelp samt un-
derst. Hvarje sjöman (af befäl.
underbefäl och manskap), som är
svensk undersåte, eger anmäla sig
till inträde i fören. Kontor: Skeppa-
bron 10, n. b. t. v.

S.fömannaförellingens nöd ..
h,jelpskassa c:a kr. 14,000. Sjö·
mannafören:s styrelse; att af fon-
dens räntor och af medel insaml.
i sparbössor under fören.s sam-
mankomster gifva julgåtvor till Ie-
damöters enkor och barn.

[2726]
Stockhohns sjömanshnskassa

(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
1901: kr. 584,215: 44. Särsk. direk-
tion, se [1195J; underst. åt orkes-
lösa sjömän, deras enkor och barn;
är 1901 utbet.s kr. 25,366: 25 till
530 underst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Bkeppsred. i Sthlm 1112) sluteta.
190~: kr. 155,536:' 99. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [1195]. Uno
derst. åt orkeslösa sjömän; år 1901
utdelades kl'. 4,500.

[2727]
Ångfartygsbef'älhafvaresällska.

pet (1851)kr. 150,601:01. Särsk, aty-
relse, se [2426]; pens.s- och un-
derst.skassa.

[2728J
Handelsflottans pensionsan.

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
1864) kr. 866,033: 34. Särsk. drrek-
tion, se [1831J; pens.berättigad är
den. som uppnått 55 är, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begått
rymn.sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
deraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till 11 är, ä utrikes orter; år 1901
utdelades kr. 113,433:36 till 1,319
personer.

[2729]
Maskinistf"örellillgen ~särsk. sty-

relse, se [2429J; kassabehålIn. sil,2
1901: grundfonden: kr.ao,ooo: sjuk-
o. begrafn.sfonden : kr. 9,B58:85;
nödhjelpsfonden: kl'. 21,515:16; för-
valtn.sfonden: kr. 2,733:48; under-
stödsfonden: kr. 8,101: 62; biblio·
teksfonden: kr. 2,054:13;pens.eten-
den: kr. 294: 35; byggn.sfonden:
71: 40; summa kr. 64,188: 99.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,
lärares samt deras enkors och barns pensionering.

[2733] Kg!. Vitterhets-, Hi- Loubatska donationen (gåfva af Bankska legatet (Josef Banks
torl h A tl 't t furst J F de Loubat i Paris 1889) 1192) kr. 1,288. Såsom tillökn. på

S orle- OC n Iqvl e S· kr. 20,000; räntan utdelas hvart lönen till Bergianska läraren.
akademien. 5:te år f. bästa under senaste 5 är Beijerska donationeu (af Bok-

AnteIlska donationen (gåfva af utkomna, på svenska, norska eller förläggare Frans Beijer insamlade
Dr H F Antell, aflemn. 1896) kr. danska förf. arbete örver Amerikas 1884) kr. 10,000. TiIlfrämj. af Riks-
100,000; f. antiqv. och numismat. arkeologi, etnografi, historia eller musei mineralogiska institutions
ändarnål. myntkunskap. (Nästa gång 1902). syften.

Bergerska donationen (Tullfor. Bergianska stiftelsen (Prof. P
valt. i Göteborg C G Bergers test. J Berglus 1184). Donationskapi.ta-
1818) kl'. 290,000. Af räntorna an. [2734] Kungl. Vetenskaps- let 8,333 kr., egend. Bergiilund, till
vändas: 1000 kr. for arkeologiska akademien. pubIici nytta och till en skola för
föreläsn:r, det öfriga för historiska trädgårdsskötselns eller hortikul-
och antiqv. ändamål, efter utgifts. Ahlstrands testamentsrond (Bi. turens upphjelpande i riket under
stat, som för hvart är bestämmes. bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. namn af Bergianska tradgårdssko-

Beskowskadon"tionen(Öfverste· ;~~::; ~fte;~~N~~~n~~~\:~::!~~:lanileskowska stipendiefonden
karnrnarjuuk. B v. Beskow 1880)kr. går till understödjande af ZiOOl.(Öfv:kam:junkar B v Beskow och
10.000. Underst. fdr yngre, obe- studier. hans hustru 1864) kr. 11,919: 99.
medl. och förtjent forskare inom Akademiens rese understöd (dir. 'I'Hl ett stip. åt någon ung. förtjent
de vetenskaper. som tillhöra om- Sahlgren 1113, bergsrådet Dahlberg och obemedlad vetenskapsidk.
rådet tör akadem:s verksamhet; ut- 1815 m. fl.) kr. 25,945. Stip:r till Byzantinska resestipendiet (en-
delas t. v. hvart annat är. ett belopp.af 1,BOOkr. utdelas ärt. voyen P O v. Asp 1803) kr. 30,000.

Götiska förbnndets donation kr. till yngre naturforskare för utfö- Upsala uni v.; för 3 af 9 på hvar-
2,400; för antiqv. ändamål. rande .af resor inom Sverige med andra följ. år utses stipendiater af

Hjertbergska donationen (Pro- ändamäl att undersöka landets na- Vetenskapsakad .. som 101' samma
tokollssekreter E G'Hjertbergs test. turförhållanden. är uppbär ärl. räntan; under de
1888). kr. 260,000; för Statens hi- Arnbergs donation kr. 21,141: 50, öfriga 6 åren utses stipendiater af
storiska museum och kgl. mynt- donerad 19U1 af Bankofullmäkt. J Upsala univ , som förvaltar dona-
kabinettet. .W. Arnberg. , tionskapitalet.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
J;;dlnndska donationen (Prof. E ens eller vetensk:s område, eller

Edlund 1880)kr. 33,873: 84. Rän- af någon särdeles utmärkt under-
tan användes till prisbelöu.r eller visn:sbok för ungdom.
underst. för forskn:r på de fysiskt- Lindbomska belöningen (Berg-
.matem. vetenskap:s område. mäst. G A Lindbom 1814)kr. 4,324:

Pernerska belöningen (Kansli· 28. Räntan användes ärl. till 1 il.
:rådet B Perner 1795)kr. 3,014:40. 2 guldmedaljer, som trlldelas den,
Premi.eutdeln. utom eller inom akademien, som

Plormanska belöningen (Prof. ingifver någon afhaudl., med. nya
A H Florman 1838)kr. 5,818: 77. och vigtiga upptäckter uti kem,
Till pris; och belön. eller fysiska vetenskaperna.

Grillska donationen (Bruksp. J Lindströms minnesfond kr.
W Grill 18631kr. 45,274:77. Räntan 1,511:44, donerad 1901 af vänner
utgår tillsvidare till Skansens zoo- och lärjungar till prof. G Lind-
logiska trädgård. Fonden afser bi l- ström. Till ett mindre stipendium
dande af en zoologisk trädgård. för resor inom landet i syfte att

Hahns donation (Med. d.r Con- studera de lägre evertrebrerade
rad Hahn 1896)kr. 31,368:87, till un- djuren, fossila eller lefvande.
derst. för vetenskap!. forskn:r el- von lIöllel's donation (Ryttmäst.
ler resor. P VOllMöller 1883) kr. 24,014: 01.

Letteratedts f'ond (Gen:konsul J Till lifränta åt viss person, efter
Letterstedt 1860)kr. 18,000. Rän- hvars död donationen är ställd till
tan anslås till ett pris för utmärkte Akad:s fria förfogande.
författare och vigtiga upptäckter. RegnelIs, Anders Fredrik, bo-

Letterstedts fond (Gen.konsul J tantska gåfvomedel (D:!' A F Reg-
Letterstedt 1860) kr. 9,000. Räntan nell 18.2\ kr. 9.,819: 38. Denna
utgår i och för sär-sk. maktpålig- fond sönderfaller i följ. afdeln:r: [2735] Kungl. Landtbruks-
~:~e~e~~[e~:l~i~~u~~~ål~t~~~~~~: ~~l~tfPb-~~~~i~I~rä~~s~~l~,nt~~la~~:~ akademien.
detta på Vetenskapsakademien. silien eller annat intertropiskt.Iand. Guillaumes fond (Maria Josefina

Letterstedts fond (Gen:konsul J 2)Fonden för vetenskap!. bearbetn. Guillaume 1868)kr. 8,421:50. Till
Letterstedt 1860) kr. 18,000. Till af de i Brasilien eller andra inter- befordrande af djurskydd.
'mrättande å serafimerlasarettet af tropiska länder af den Regnellska Löfvenskiöldska donationsfon-
sängar för nödlidande sjuka resan. stipendiaten gjorda insaml:r. 3) den (Possess. Ch E Lötvenskiö ld
de, företrädesvis från främmande Fonden för de brasilianska växt- 1889) kr. 11,439: 88. Till beford-
land. samling:s underhåll och vård. rande af ändamålsenl. Iandtma.n-

Lettorstedtska fonden till för- RegnelIs zoologiska gåfvomedel nabyggn.
mån för Vallersta.ds församling (D:r A F Regnell 1884) kr. 44,310: Stipendinm, Nilsson AsclIania-
.m. JU. (Gen.konsul J Letterstedt 41. Räntan användes till frä.rn]. af DUlIl, (Bergsrådet L Aschan 1851)
1860) kr. 27,000. Räntan användes zoologisk torskn. kr. 42,318:78. Stip:r till elever vid
till prem:r och anskaffande af böc- Regn~lls donation (D:.rA F Reg- landtbrukstnetttuteu.
ker åt skolbarn, till uppköp afböc- nell 1880, 1881, 18821 kr. 41,000. Nonnens fond (Friv. bidrag för
ker för sockenbiblioteket i v all er- Medlen använda till inköp af Iä- att hedra Edvard Nonnens minne
stad samt till belön:r åt fol.kako.le- gellh.ChristinebergvidFiskebäcks. 1864) kr. 21,536:65. Resestip:r till
"lärare inom Linköpings stift. kil i o. för anläggande af en zoo- elever, utgångna från rikets Iandt-

Letterstedtska ~~öreningens fon .. logisk hatsstation. bruksinstitut. '
-der (Gen.konsnl J Letterstedt 1861) Ilosenadlerska pensionerna(Pre- Palmgrenska fonden (Per Palm-
1:0) 74,866:48 såsom reservfond: sid. C A Rosenadler 1.77) kr. 3,000. gren 187:11kr. 70,211: 75. Till aka-
Denna reservfond ökas med årl. 3 pensionsrum, för afkoml:r efter dem:s fria disposition.
-tillagd ränta på ränta tills den upp- Assessor i Bergskoll Albr. Behrn. Premiefonden för skogsulaute-
går till 500,000kr. 2:0) 325,374: "O ISclIeelefonden kl'. 3,ö90:82. Rän- ring r Brukseg. N P Hallen 1823)
såsom besparingsfond: denna be- tan disp:s vexelvts af B'arrn. Instä- kr. 3,374: 13. För nyttiga företag
epartngsrond ökas genom årl. ti'll- tutet och Vctenskapsakad:n till i landthushålln., såsom skogsplan.
1agd ränta på ränta tills den upp- underst. för dithörande forskn:s tering, trädgårdsanläggn., oländig
.går till 0,000,000kr. 3:0) Återsto· anställande. marks upparbetande m. m.
den 349,744: 38 kr. u tg. den dis- Stipendium Berzeliauum (Bergs- xvenssons stipendiefond (Eko-
poulula t'onden~ hvilken icke får rådet J L Aschan 1850) kr. 25,000. nomidir. J 1\1 Svensson 1890) kr.
till kapitalet förminskas ; den di sp, Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka 1.),976: 88. Såsom uppmuntran till
'räntan öfvctlemnas år1. till Letter- egna sig åt kemien s studrum. elever vid landtbruksinstituten o.
stedtska fören. Sundbergska donationen (Hof- Jönköpings läns landtbruksskola.

Letterstedtska resestipendiet qvartermäst. E Sundberg 1.80) kr. Wirens donationsfond (Fabr. A
(Gen..konsul J Letterstedt 1860)kr. 1,200. Prem. G Wiren 18961kr. 5,498: 99. Till
:90,000. Stip. åt någon svensk man Wa,hlbergs medaljfontl kl'. 3,097: belön. af folkskolelärare och lära-
med goda moraliska egenskaper 13; donerad 1901af enkefru E. Ret- i-innor på landet, som utmärka sig
och utmärkta tuaigter i en eller zius. 1'ill utdelning af medalj i gnm att vid skolhusen plantera
flera vetenskaper, för att sätta ho- guld eller sl lfver åt personer som fruktträd och bärbuskar el. egna sig
nom i tillfälle att, till törkon-au på utmärkt sätt främjat de natur- åt biskötsel och sprida håg för
af sina insigter, företaga resor i hist. vetenskaperna. dessa sysselsättn:r till allmogen.
främ länder; stipendiat må 'till- WalIlbergsminnesfondkr.27,721: IStröms donationsfond (Uppsy-
höra hvilken samhällsklass som 12, donerad 1896 af enkef. E Bet. ningsmannen D E Ström 1900)kr.
helst, men får icke vara yngre än zius till mtnue af hennes broder 21,083:32. Till uppförande af ett
'2<3och icke äldre än 40 år. Afrikaforsk. Johan August Wahl- mUS€1UIl för åkerbruksredskap

Letterstedtska slä,gtstipendiet berg. Den år1. räntan disp;e för In. m.
bild. 1893afLetterstedts fond (Gen.- 2 på hvarandra följ. år vexelvts af [2736] ---
konsul J Letterstedt 1860) sedan vetenskapsakad. och Svenska Säfl-
kapitalet af dennajemte ränta upp- sk. för Antropologi och Geografi 'I'huns ka stipendief'onden (Kam-
nått 50,000 kr. Af räntan utgå 400 som resestip. .. martj. A 'I'Iiun 1731)kr. 85,5:10:13.
kr. årl, för öfversättn:r på svenska WaUmarkskadonationen(Ofver· Förvaltning. af de under f. d. Kg1.
språket af något förträffl. utländskt dir. L J Wallmark 18471kr. 51,B48: Ofre Borgrättens vård förr stäIda
arbete inom litteraturens, induatrt-] 21. Räntan användes till prisbe- ..medel, se [1859]; underst. åt torf-

fl. fonder. [2734-2736]
lön:r för rön och uppfinningar, som
akadem. finner befordra veteneka-
pernas och näringarnas framsteg
samt till underst. för undersökn.u
och resor, som ekadem. anser Ie-
da till nämnda mål.

Vegafollden (sam!. på röranstal-
tande af svenska säll sk. för antro-
pologi och geografi, gnm allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af 'vegaa kringsegI. af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden-
skiölds ledning, 1880) kr. 64,B41:
42. Fondens ändamål är att verka
för främj. o. uppmuntran af geo-
grafisk forskn. ; dels under namn
af Vegastipendiet, underst. för-före.
tagande af forskn:sresor i mindre
kända trakter; dels medel för ut-
delande af en medalj i guld, be-
nämnd Vegamedaljen, åt personer,
80m på ett utmär-kt sätt främjat
den geografiska forskn. ; såväl stip.
som medaljen utdelas af svenska
Sällsk. för antropologi och geografi.
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[2736 -27 44J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
tiga studerande (dock såsom test. Lnndbergska fonden (Kyrkoh. J kunniga, flitiga och ordentliga lär-
säger: »Medisin, för den ovisshet G Lundberg 1878)kr. 4,254. Till [ungar i 6 och 7 klasserna, eller-
jagsjelferfarit,undantagen»);hvart stip:r. nyblifila studenter. Fonden för.
3:e år lemnas ett resestip. af 2,400 Jullns Lundmans stipendlefoud valtas af Kung!. Direktionen öfver-
kr. åt en studerande I6r idk. af stu- (Lektor C J S Lundman 1900) kr. Sthlms stads undervisningsverk.
dier vid utländskt univ., med skyl. 10,000. Stipendier åt studerande
dighet att qvarstanna der 1 år och vid Södermalms h. läroverk.
2 hemstip:r a 300kr. årl. Ansökn. Petrejiska fonden (Skeppskl a- [2743J
ingifvas till det större akadem. rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,601.
konsistoriet i Upsala. Kläder,böckerm.m.ätskolungdom.

Wallinska fundenrErkebtskopln.
nan A l\I Wallin 1R47)kr. 5,461.
Stip:r åt studerande.
o Åleniska fonden (Kyrkoh. J H
Alenius 1822)kr. 116,164.Till pens.·
fyllnad åt afskedade lärare.

Direktionen öfver-
elementarskolan.

Se [1339].
Axel Abramsous sttpendlum

(Grossh. och Fru Axel Abramson,
1897) kr. 1,500. Uppmuntran ät ert
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande deraf förtjent lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före-·
träde för klasskamrater till stif-
tames afl. son).

Patrik de Lavals sttpendluuu
gnm insaml. blandlärjungarne 1889~,
sedermera ökadt gnm upprepade
gåfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000..
Uppmuntran ät i ngt af de natur-
historiska ämnena framstående lär-
junge.

Elementarlistipendlet (gnm in-
sam!. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm

[27 42J S" d I h .. donation af en f. d. lärjunge, med
O erma ms ogre 1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-

allmänna läroverk. vis åt ngn frän ekolan utgängen
Se [1335]. lärjunge, som studerar vid Upsala

De 5 Bröderuas fond (Anonym universitet eller ät ngn lärjunge-
1877) kr. 1,000. Uppmuntran ät vä'l. vid skolan.
artad yngl. vid gymnasium, med Otto von Frtesens premiefond
företräde åt obemedl. cmbetsmäns (Bibliotekarien hos H. M. Konun-
söner. gen, Fil. dr Otto von Friesen 18rJ9}

Elmbladska fouden (Lektor P 111kr. 3,000. Belöu:r i större eller
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för mindre poster för vackra samlin-
den i mogenhetsexamen bäst vits- gal' af djur eller växter eller för-
ordade. noggranna skrift!. uppsatser rö-

"Frans Gustafs stipendium (ano- rande naturhistoriska ämnen.
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde- Hartmansdorffska stipeudiet.
las till en välartad samt med häg (gnm insam!. 1859) kr. 1,000. Dn.
oeh fallenhet för studier begäfvad derst. ät meddellöse flitige lär.
yngl., som af sådant understöd är jungar.
i behof', Hernmarckska stipeudiet (Prof.

Lifla Johus premium (Anonym J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2 3,000. Underst. åt en fattig men
obemedl. flitige och ordent!. gos- flitig lärjunge vid skolan.
sar i ngn af klasserna 2-5 Folke Jacobsons stlpendlum

liymarkska fonden (Rektor J Ny. (Enkef. Alma Jacobson, f. wahl.
mark 1762) kr. 100. Underst. ät gren, 18961kr. 2,000. Underst. åt
fattiga gossar i Maria skola. en för studier i naturkunnighet

Semisekularf'onden (samman- särsk. hågad och skicklig lärjunge
skott vid sekularfesten 1871) kr. till företagande inom landet af en
.544.Stip:r vid Sthlms gymnasium. resa i naturvetenskap!. syfte.

Thams donatton (Euker. l\I C Jubelfeststipendiet(gnminsaml.
Tham 1855)kr. 50. Prem:kassa. 1878) kr. 2,800. Underst. ätmedel-

1872 års gåfvofond (anonym lösa flitiga lärjungar i de tre högsta
1872) kr. 1,000. Underst. och be- klasserna el. bland de f. d. skolans
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och lärjungar, som under hvarje läsår
flitiga lärjugar i 4:e och 5:e klassen. aflagt godkänd mogenhetsexamen.

Julius Lundmans stipendiefond NJa Elementarakolans all-
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000. männa premiefond (genom be-
Räntan skall efter donators död hållningen af en vid läroverket d.
tilldelas en eller två behöfvande, 5/5 1900 anordnad soare), kapital

[2737J
Lars Hiertas minue (Fru W

Hierta, f. Fröding1877). Särsk. sty-
relse, se [2275]; att fritt och obe-
roende verka för det menskl. fram-
åtskridandet och detta hufvudsak!.
gnm att framkalla och befordra så-
dana vetenskap!. upptäckter och
uppfinningar, sociala förbättringar
och frisinnade reformer, som kunna
blifva till välsignelse för mensk-
ligheten i allmänhet och sär-sk. för
Sveriges folk

[2738J
NObelstiftelsen, Grundad pä

Ingeniören Doktor Alfred Nobels
testamente af den 27 Nov. 1895.
Grundstadgar faststäida af Kong!.
Maj:td. 29Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1901kr. 27,716,243:21. Te·
starnentet föreskrifver, att fondens
ränta skall »ärltgen utdelas som
pris belöning åt dem, som under
det förlupne året hafva gjort men sk.
ligheten den största nytta. Räntan
delas i fem lika delar, som till.
falla: en del den, som inom fy-
sikens område har gjort den vik-
tigaste upptäekt eller uppfinning;
en del den, SOlD har gjort den
viktigaste kemiska upptäckt eller
förbättring; en del den, som har
gjort den viktigaste upptäckt inom
fysiologi ens eller medicinens do-
män; en del den, som inom litera-
turen har producerat det utmärkta-
ste i idealisk riktning; och en del
åt den, som har verkat mest eller
bäst för folkens förbrödrande och
arskattande eller minskning af stå-
ende armeer samt bildande och
spridande af fredskongresser».
Prisutdelare och styrelse se [2276].

[2740J Direktionen öfv.
Stockholms stads undervis-

ningsverk.
Se [1331].

Bergman.Millerska fonden (Sjö-
faranden A Bergman-Mitler 18311
kr. 1,257. Ttll böcker åt fattiga
skolbarn.

Beskowska fonden (Öfv..kam.-
junk. frih. B v Beskow och hans
hustru 1864) kr. 12,741. Till stip.

Booströmska fonden (Presid. E
Booström 1835) kr. 1,518. Till böc-
kel' och prem:r ät skolyng!.

Högluudska fonden (Riksgälds.
kommiss. GHöglund1870)kr.13,885.
Till Iifräntor, sedan stip:r.

Kniggeska fonden (Enkef. Anna
}I v Balthasar 1~22)kr. 8,827. Rän-
tan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s tolk-
skolor användas.

[2741J Högre latinlärover-
ket å Norrmalm.

Se 11333]
I>;rikJohan Falkmansstipendie-

fond (Louise Falkman samt Ivar o.
Sven Falkman 1893) kr. 500. Uno
derst. åt studerande.

Premie- och fattigkassan vid
norra latinläroverket, kr. 2,640.
Prem-r och underst. åt studerande.

Ilabeska fonden (f. d. lärjungar
vid Sthlms gymnasium 1871) kr.
6,396. Underst. åt studerande.

llibbingska stipendiefonden
(Kammarherren G Ribbing 1868)
kr. 2,028. Underst. åt studerande.

Wirenska stipendiefoudeu(Fabr.
A G wiren 1875) kr. 14,260. Un-
derst. åt studerande.

'l'hams donation (Enkef. C 'I'ham
1865) kr. 274. Böcker ät fattiga
Iärjungar.

Högre realläro-
verket.
Se [1337J.

Allmäuua premie- och sttpendto-
fonden(K.Direktionen öfver Sthlms
stads underv.vverk 1880) kr. 8,400:
Sthlms reallärov. ; stip:r och pre-
mor åt förtjänte lärjungar.

~'örsta stipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,400. Stip:r åt medel-
löse lärjungar.

[2744J
Nya
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
års slut till- 'I'drnqvlsts fond se under V C.

Förmynd.-karnnl.
och ränta vid 1901
sammans kr. 581.

Lektor Hugo Schmidts sttpeu-
die .. (Ich premief'ond (genom in-
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidts frånfälle 1901)
kr. 2,091. Stip.endier å minst
50 kr. åt Iärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse för, och goda kunskaper i
företrädesvis i fra?lSka s p niket,
men eljest i öfrtga lefvande språk,
geografi, historia, sång och musik.
Xfven premi er i böcker för 15
" 30 kr. om året åt 1 il :J lärj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

Sång. och musikstipendiet (gnm
af lärjungarne gifna konserter 18~2,
1884 och 1888) kr. 1,5UO.Uppmun-
tran åt i sång eller musik fram-
stående lärjungar.

[2745J Jakobs allmänna
läroverk.
Se [1341].

H ubnerska Sti pendi efondeu(Kol.
lega C G Wid;o:,ark 1868\ kr. 1,000.
Underst. åt medelfösa lärjungar.

Lundbergska stipendiefondeu
(Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr.
2,UOO. Underst. åt medeilösa Iur-
junga.r.

lJanl.ellska stipendiefonden
(Prof. G A Mankell och hans hustru
gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
användande saknas föreskrift. Bun.
tan har hittills utdelats i ett eller
flere stip.r åt flitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

lVidmarks fond (Kollega C G
Widmark och hans hustru gnm test.
1882) b. 10,000. Räntan användes
till förhöjande af de pens:r, som
för lärare vid Jakobs allm. lärov.
äro el. blifva å Allm. indragnings.
staten bestämda att utgå, enl. sär-sk.
i testarn. beet.a föreskrifter.
I.•agerströms stipendiefond (Kom-

ministern f. d. kollegan C R La-
gerström och hans hustru genom
test. 1883)kr. 5,000. Ärsräntan skall
utdelas till ett eller flere sti pendier
åt flitiga och välartade ynglingar.

[2746 aj Katarina allmänna
läroverk.
Se [1342].

Ehrenpåhls stf pendlefond (As.
sessor A Ehrenpåhl och hans hustru
1781)kr. 250. Prem-r åt lärjungar.

Gråbergs stipendium (Kolleg.
Schojss E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sång skickliga lärjungar.

Katarina församltngs kyrko-
råds donation (18141. Till skol·
böcker åt fattiga skolbarn; utgår
med 10 kr. år!.

Lef'flerska stipendiet (Enkef. G
Leffler, 1885)kr. 500. Räntan ut-
delas åt en medellös och vätartad
yngling om året.

lIilIerska fonden (Sjöfaranden
A Bergrnan-Mttler, 1831) kr. 1,2UO.
Till prem:r åt lärjungar.

Premiekassan, bestående af in-
skrifn:safgifter för året; prem:r åt
lärjungar.

[2746 bJ Östermalms all-
männa läroverk.

Se [1843].
Per Lindslims stipendiefond,kr.

1,050. Förvaltas af Hedvig Eleo-
nora församl:s kyrk o- och skolråd
[1234], och år!. räntan tillfaller l
eller 2 lärjungar vid läroverket.
(Jmfr [2626]).

20. Septemherfonden kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassau bildar ett stående ka-
pital; årt. räntan användes till in-
köp af premie böcker.

llridingska donationen. Fön-al-
tas af församl:s kyrkoråd. Ränte-
medlen kr. 1,380 utdelas till min-
dre bemed!.lärjungar. (,Jnlf'r[2G261).

[2747J
l.ärarnes vid elementartärover-

ken enke- och puptllj.nssn (Kg!.
regl. 11 okt. 1878)kr. '3,541,153: 30.
Särsk. direktion, se l18 36]; pensio-
nerande af enkor och barn efter
lärare vid de allm. elementarläro-
v:n, folkskolelärare- o. folkskole-
Iärartnneseminarterna, högre lära-
rtnneserniuartet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg vissa pedago-
gier samt K. Gymnastiska central-
institutet; skyldighet att vara del-
egare i kassan åligger hvar och en,
som efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningslärare vid de a'llm. lärov:n
och seminarierna samt förest. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

[2749J Kungl. Högre lära·
rinneseminarium.

Se [1:l1.5!.
Ellen Bergmans stipendium

(F'rkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,081:
3;). Till underst. för semtnatte.
elever.

II ild a, Cassellis fond (f. d. ele-
ver vid Stateus normalskola för
flickor) kr. 3,390: 23. Till underst.
för elever vid Normalskolan.

Reg lna Pnlltns minne (Semina-
rieelever 188·1.)kr. 9,550: 98. Till
underst. för serntnarteelever.

Seminariecleyern8s hjelpf'ond
(Seminai-iooleverr kr. 9,321:92. Till
underst. för seminarieelever.

Louise Sundens stipendium (En-
kef'. Christine L Sunden 1887)kr.
5,103: ;50. Till underst. för semt.
narieelever.

[2750J Kungl. Tekniska
högskolan.

Se 11307].
'I'horsten Ber·g·sted!.s stlpendlo-

fond (Civfling. 'l'horsten Bcrgstedt
1881)kr. 5,200. Underst. åt Tekn.
högskolans elever

Horgnreståndets donation (Bor-
gareståndet lS(j61 kr. 6,800. Sttp.r
at Tekniska högskolans elever.

G de Lavals stipendiefond (Al,.
tdeb , Separator ]SH5), kr. 10,000.
Stip.r åt Tekn. högskolans elever.

fl. fonder. [2744-275I}
V. ~;gg,'rtz stipendiefond (bild.

af Prof. Eggertz lärjungar m. :fL
188,;) kr. 6,200. Stip:r åt elever vid
Sthlrn s Bergskola.

Glhson-Dronstedts sttpendie-
foud (lng. C GNorström 1899)
kr. 10;000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

A N Hoffmans stipendiefond
(Slottearkttekten A N Hoffrnan 1897)0
kl'. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög.
skolans elever.

Hultqvlsts donation (Hofrätts,
rådet C J Lindenerona 1874) kr.
1G,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

Jolm E K,jellbergs stipendiefond,
(Enkef. Alma Kjellberg 1897) kr.
30,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

Otto och Augnsta Lindstrands.
stipendiefond (Enkef, E A T Lind·
strand 1897) kl'. 25,000. Reseun-
dcrst, åt utgångna eleverfrån Tekn.
högskolan.

Joh. JIkhaelsons donation (Fa-
briksidk. Joh. Michaeisson 1866)0
kl'. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko-
lans elever,

Samuel Owens stipendiefond
(Subskribtion till hedrande af S.
Owens minne 1874)kr. 15,000. Stip.r-
åt Tekn. högskolans elever.

Ilemy Schwartz" stipendiefond
(Enkef. D S Schwartz, f. Sund blad
1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt-
åt stiftarens slagtingar.

Knut och AmaIia ~tyll'es sttpen-
diefoud (Öfverdir. o. fru StyfIe,1898).
kr. 40,000. Beaeunderet. åt Tekn.
högskolans afgångna eller afgående-
elever.

'I'eknnloetska.tustttutets elevers.
stdpendlefund (subskription 1877)
kr. 23,000. Stip:r åt Tekn. hög.
skolans elever.

Törners donation(Kommissions-
landtruätaren J G Törner 1874)kr.
46,500. Sup:r och reseunderst. ä
Tekn. högskolans elever.

-l onas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska El.ektr. A.B. i Ve·
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

Ofverlngenldr Johan Danielsons.
sti]lcntiiefond kr. 40,000. Rese-
understöd åt Tekn. högskolans ar-
gångna eller afgående elever,

[2751J
Byggmiistaren .J ohan Anders·

sons fond (F'ru 'I'herese Andersson
och Herr Knut Andersson) kr.
20,000. Styrelsen för Tekn. sko-
lan iSthlnl; till stip. vid skolan.

John ]~ricssons stipeudteroud
(Koruiten för .Iohn Ertcssons-mo-.
numontot i Stockh ol'm) kl'. 1,000.
Styrel sen för Tekn. skolan i Sthlm;
till stip:r vid skolall.

Aug. Huff'mans sttpendlef'ond
(Slo'ttsarkttekteu A ~ Hoffman) ki-,
20,000. Styrelsen för Tekn. f'ko-
lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.

S;;östedtsl.a fonden (Kyrkoh. ]S"
J Sjöetedt 18öGI kr. 57,000. Sty-
relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se
[13OH];bildande af en särsk. afdel-
ning föl' flickors undervisn. i sven-
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{2751-27 63J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
ska slöjdlOreningens skola eller utgå f. n. lifräutor m. m. - K. gen; Kgl. regl. 30 nov. 1866) kr.
nuv. Tekn. skolan i Sthlm. 1\Iaj:tsförordnande aug. användau- 12,728,530: 66. Pensionerande af

Tekniska skolans allmiinna sti- det innehälles i nåd. brefvet till ordin. lärare vid folkskolorna i rio
pendiefond (Aktieb. Induatr-lpalat- Statskont. af 14 febr. 18~6. Fon- ket; förbindelse till delaktighet
"et, 112behållningen af ett tom- derna utgjorde vid 1901 års slut åligger hvarje skolområde i riket
bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen kr. ~26,631:96. för hvar och en af dess Iärare-
för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r A.rbetareförsiikringsfonden (af- tjenster vid högre folkskola, samt
vid samma skola. satta vid 1896,1897,1898,1899,1900. hvarje skoldistrikt för dess ordin.

Axel \Vestins stipendiefond 1901 och 1902 års riksdagar tills. läraretjen:r vid egentlig folkskola.
{Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000. 9,800,000kr.) 'för törsäkring till be- Folkskoleliirarnes enke-och pu-
-Styrelsen 161' Tekniska skolan i redande af pens. vid varaktig oför- pillkassa (K. Maj.t och riksdagen;
Stockholm; till stip:r vid nämnda måga till arbete. Tillkommerränta. Kg'l, regi. 15okt. 1875)kr. 4,930,140:
skola. Fil'nska testamentsfonden 03. Pensionerande af enkor o. barn
[27 52J (Kommerserådet P. E. Fil.en 1822) efter ordinarie folkskolelärare;

Hamehnannska fonden (Fabr. J kr. 27,083:90. Folkundervisn:s be- skyldighet att vara delegare i kas-
C.W Hamelmann, test. 19/. 1882) främj. Under 1901 utdelades un- san äligger hvarje folkskolelärare,
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty- deJ~~:S~~~k~e~~!at~~;S~~~d~~ (f. som efter regl:ts utfärdande blir-
:;relse. se [2337]; 2 resestip:r å. 250 d. svenska och norska General- vit ordin. innehafvare af tjenst
kr. till handtverksynglingar ej konsuln i Alexandria J. W. John. med delaktighetifolkskolelärarnes
-öfver 25 år. pens:sinrättn.

Wallmarkska fonden (Öfverdir. son 1890) kr. 207,212:06. Till stip. Småskoleliirares m. fl. Ålder.för ung svensk man, som ingått
L J Wallmark 1847) kr. 19,000. på konsulatsbanan samt till rese. derdomsnnderstödsanstalt (KgI.
Svenska slöjdfören:s styrelse ; Ull- kostn:r för denne utgick under år Maj:t och riksdagen; Kgl. regI. 22
derst. till ynglingar, som gifva hopp 1901 ett sammanlagdt belopp af juni 1892). Behålln. förvaltad af
'Omsig att blifva skicklige närings- kr. 4,585:42.. statskontoret. Underst. åt lärare
.idk, för att idka studier vid Tekn. J,iingmans donationsfond(Bruks. och lärarinnor vid småskolor och
-skolan i Sthlm samt belöningar för eg. E .•J. Längman 1859)kr.2,601,086: mindre folkskolor; skyldighet till
uppfinningar och f"6rbättringar i 02. Allmännyttiga ändamål; får delaktighet i anstalten åligger
näringar och slöjder. ännu icke disponeras till de af te- skoldistrikt f. hvarje läraretjenst,

stator afsedda inrättn:r m. m. för hvilken lönetillskott af alhn.
Noråenska testamentsfonden medel erhålles.

(Kanslirädet J. E. Noreen 1811)kr. Söderströmska fonden (Grossh.
23,215:29. Underhäll af elever vid F. H. Söderström 1875)kr. 15,000.
K. Krigsskolan. Pens. lit reglementariskt oberättt-

illilitiirsällskapets i Stockholm gade pens:sökandefolkskolelärare.
stipendiefond (1893) kr. 2,823:14.
För flitig obemedlad elev af hvarje
lärokurs vid Krigsskolan såsom
beklädnadshjelp el. uppmuntran,

Baltzar von Plåtens stipendie-
fond (f. d. Statsministern för ut-
rikes. ärendena grefve B. v. Pla-
tens enka och son 1877; fonden,
förut under MariuIdrvaltn:s vård,
öfverflyttades till Statskontoret
1894)kr. 21,836:76. Till stip. ät en
kadett vid afläggandet af examen
rör-utnämn. t.sjöofficer(1901 utdel:s
kr. 863:98).

Gretve Erik Posses donations-
f27 55 J Kungl. Statskon- fond (Sekreter. i Krigshofrätten

j toret. grefve C. E. L. Posse 1871) kr.

..Af de under K. Statskontorets ~~~i~~t~l~~g~t~~~:~:~~~~·RikS'
förvaltning varande fonder, 44 st.,. Westzynthii testamentstond (t.
uppta~as r~IJ. som varande af f. svenska och norska Konsuln i
,,11m. mtres~e.. .. . Barcelona W. J. S. Westzynthius

f. d. Allm~nna dofstn."~meinstl' 1891) kr. 63,472:09. För Isoi ut-
'tutets donattonsmedel (öfverlernn, delades 2320 kr: gratifikationer.
'tfll K. Statskontorets forvaltning ,
1894). De till fri disposition stäida
donationsfondernas årl. afkastn.
-användes t. v. till en del för dör-
atumlärarebildn. och döfstumuu-
-dervisn. samt till stip:r åt Iärare.
-elever. Af andra donationsfonder

{2753J
Adlerska fonden' (Fru Charlotta

Adler) kr. 5,212:66 vid 1901 års
·slut. Folkskoleöfverstyrelsen i
Sthlm, se [1373]: gåfvomedel till
·skol1ofskolonier.

Duboiska fonden (Stenhuggaren
P. G. Dubois) kr. G9,807:07 vid 1901
41'S slut. Folkskoleöfverstyrelsen
i Sthlm, se [1373];underst. åt skol-
barn ror förkofran, vid högre eller
annan skolanstalt, i folkskoleun-
-dervisn.

Benedickska fonden (Fru Emma
Benedicks) kr. 10,412:86 vid 1901
.års slut. Folkskoleöfverstyrelsen
i Sthlm, se [1373]; gåfvomedel till
skoltofskolonier.

[2756J Folkskolelärarnes
pensionsinrättning.

Se [1835].
Folkskolelärarnes penstenaln-

inrättning (K. Maj:t och riksda-

[2757J
Svenska lärarinnornas pensions-

rörening (1855) kr. 584,224:10.
Sär-sk. styrelse, se [1877]; lifränta
vid 54 är.

[2758J
BeskolVska skolans fond (1883)

grundplåt kr. 2,000. Till pensions-
bidrag åt skolans lärarinnor.

[2759J
Lindgrenska Trasskolan (Skol-

förestånd. C. E. Hedqvist. Särsk .
styrelse, se [2119J; att uppfostra
vanartiga gossar om 8 il. 16 år tfll.
hörande Sthlms samhälle.

[276~J
Phllfpsenska testamentsfonden

(Grossh. H. T. Phrlipsen och hans
hustru, f. Moll 1811). Särsk. di-
rektion, se [1391]; skolinrättning;
eger fastigh. n:r 27 i qv, Rosendal
större i Maria församl., Hornsg.
31, v. Ad. Fredr. torg.

Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.VII.
{2762J

Allmiinna Institntet för döf·
stumma (Protokolls sekret. P. A.
Borg, under beskydd af Drottning
Hedvig Elisabeth Charlotta 1810).

Sedan detta institut 1 aug. 1804
upphört och dess lägenheter,
byggn:r o. inventarier öfverlåtits

på l:a döfstumskoldistriktet, harva
institutets, fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. S. ä. öfverjemnata
till Statskontoret att af Statakon.
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behällna års af-
kastning. af' dessa fonder har K.
Maj:t lemnat föreskrift 14 febr.
1896 Se vidare [2755J.

[2763J
Kungl. Institutet och försko-

lan för blinda ii Tomteboda, ly-
der under af Kong!. Maj:t förord-
nad direktion se [2011]. Tillg. (enl.
1901 års bokslut), inklusive under
läroanstalten lydande donattons-
fonder kr. 5i)8,50~; 54,; 1,116,326: 29,
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2763- 2771 J
'hvaraf fastighetens bokförda värde 1[2766]
488,000 kl'. Döfstumföreniugen ; Stockholm

[27 641 --- (186S) kr. 52,021: 03. Särsk. styrelse,
J se [2022]; att bereda arbetsförtjenst

Arbetshemmet för hltuda iStock .. åt dörstumma ledamöter samt IIlC-
holm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868) del.st lån eller gåfvor understödja
kr. 1.55,000. Särsk, styrelse, se dem, som äro sjuka eller åldriga
[2013]; att inom fäderneslandet eller annars behöfvande, ärvensom
verka för blindas arbetsförtjenst att anskaffa bibliotek till utlåning
In. m.; inträde afgiftsfritt mot åt ledamöterna eller gnm föredrag
borgen å 100 kr., som i nödfall verka upplysande.
nuvändas som sjukhjelp.

[2765J
~'öreningen »För Blindas "äI)

(stift. 1885) har till hufvudsakl.
ändamål att förmå blinda till sjelf'-
försörjn., hvarför den gnm sin sty-
relse lemnar bidrag tiU medde-
lande afundervisn. i läsn., skrifn.,
lämpliga handarbeten m. m. före-
trädesvis åt sådana arbetsföra
blinda, hvilka, när synen förlora-
des, voro för gamla att erhålla in-
träde vid K. Blindinstitutet vid
"l'olllteboda. Deras arbeten försäl-
jas i föreningens försäljn:sbod,
Jakobsg. 19, kostnadsfritt. Fören:s
fonder uppgå till kl'. 107,905: ~.

användes till främj. af de blindas
sjellfverksamhet m , Hl.

[2767cJ
"Backmanska Stiftelsens Ile-

sparade räntor-", lyder under
Kongl. Direktionen öfvcr Institutet
för blinda; tillg. (enl. 1901 års bok-
slut) kr. 10,066: 33 till frärnj. afde
blindas sjclfverksamhet m. m.

[2767 dJ
[2767 aj "Erika Uaroltna l")'llergs, född

»Allmänna donationsfonden», 'Söderberg, donationsfond»; lyder
lyder under Kongl. Direktionen under Kongl. Direktionen ötver
öfver Institutet för blinda; tiUg. Institutet för blinda; tillg. (enl.
(eul , 1901 års bokslut) kr. 228,189: 1901 års bokslut) kr. 111,931: 13;
50; at' afkastningen at'skiljes årligen afkastn. användes till främj. af de
5,000 kr. för att, efter af Kongl. blindas sjelfverksamhet 111. m.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främj. at' bltndundervisn. m. 111.;
återstoden af fondens afkastn. an-
vändes af Direktionen till främj.
at' de blindas sjelfverksamhet.

[2767bJ
»[nderstödsfonden», lyder un-

der Kongl. Direktionen örver I11-
stitutet för blinda; tfl lg. (enl. 1901
års bokslut) kr. 195,955:50; afkastn.

[2768J
De blindas förenings sjukkasse-

fond, bild. gnlll fr-iv. gåfvor,lem-
nar enl , stadfäst regI. sjukhjelp
åt behöfvande sjuka, blinda inom
fören. Fonden, som vid 1902 års
början uppgår till omkr, 125,000
kr., förvaltas af De hlindas för-
enings styrelse, se ~2015].

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare, samt deras enkor och barn.
[2770J Kungl. Akademien Ribblugs donation (Kanslirådet kr. 20,000. För underst. åt kon-

för de fria konsterna. G. Ribbing 180D) kr. 6,000. Till SCHl'VaastsoerlilestsdeolneaVteJ-'o"'Juu '.'Iaze'rskastip:r åt elever vid Iärov. lt

Se [130'1]. Söderbergs donation (Öfveriri- qvartettsällskapets byggnadsfond
Akademiens penslunskassarupp. tendent. G. Söderberg 1873) kr. (1894) kr. 25,78'1: 40.

Kommen genom influtna expoel- 8,000. Till belön:r ä högtidsdagen.
tionsmedel. Kgl. reg!. 1897) kr. Lno Troilis fond (Doktorinuan Henbes stipendiefond (K. sekre-
125,000. Pens. till akadem:s pro- S. Hellman 1880) kr. 5,450. Stip:r ter. J. Ph. Hebbe 1852) kr. :J,OOO.
fessorer, lärare och tjenstemän åt elever; lifränta kr. 90. 'I'ill befrämj. af organistbildn.
samt deras enkor och barn. Händelska stipendiefonden (Prof.

Akademiens särskilda under- J. A. Josephson 1871) kr. 500. För
stödsfond (Grosxh. B. E. Dahl· [27 71' K I M 'k I' k primavista sång o. harm. kunskap.
gren 1874) kr. 100,000. Rese· och J ung.. USI a IS a Konservatorieelevernas gratfond
studiestip:r, belöningar å högtids' I akademien. kr. 278.
dagen. iSe Ii! Of>I· Kuhlauska arfvingarnes stlpen-

Von Beskows donation (Öfv-. Abrahamss'ons gåfvofoud(Gross· diefond (Hedvig och A. Kuhlan
kam:junk. trth. B. v, Beskow 1864) handl, Aug. Abrahamsson 1869) samt Evelina Falenius, f. Kuhlau
::; -, 10,000. Till stip. åt konstnä- ~~d'jf~2~~r~a~~;:;~;;'.åt sångelever 1866) kr. 1,000. Föl' violinspeIn.

Boberghskadonationen(Godseg. Akademiens stipendiefond (Mu. Kuhlaus stipendiefond (Grossh.
och Fru O. G. Bobergh 1880) kr. sikaliska akadern. 1856) kr. H,074. C. L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För
10,000. 'I'Hl pris eller uppmuntran För obemedl. konservatorie-elever, pianospeIn.
för elever. I aom visa flit och tramsteg. Jenny Linds stipendiefond(Fru

{Jahms donation (Ritiär. P. J. Benedicks, Emma, Enkerruysti- Jenny Lind-Goldschmidt 1870) kr.
Gahm 1826) kr. :J,OOO. Till belö- pendiifond kr. 5,000. 90,000. Resestip.
ningar å högtidsdagen. Bergmans gåfvofond (Lärar:n Lindströms stipendiefond(Gross

Kinmansons fond (Kammarrätts- IEllen Bergman 1880) kr. 6,000. handl. E. E. Lindström 1864) kr.
rådet C. L. Kinmanson 1874) kr. För sång. 1,500. För violin- och violoncell.
35,000. Stip:r till målare o. btld- Bergs stipendiefond (Organist. speln.
huggare. P. A. Berg 186:J) kr. 1,500. Till Axel LundwalIs fe nd (v. Hä-

Jenny Linds stipendiefond(Fru befrämj. al' organistbildningen. radsh. A Lundwall 1898) kr. 100,000 .
.Jeuny Lind-Goldschrntdt 1876) kr. II. Berwalds fond (Enkel'. Hed. För uppförande at' större mustk-
83,400. Reseetip., omvexlande åt vig Berwald) kr. 4,000 f. underst. åt verk.
målare, skulptör eller ar.kitekt. Ikonservatoriets elever; f. n.lifränta. lIankells stipendiefond (Prof.

Lundgrens, Egron, prismedel Beskows stipendiefond (Ofv.. Gustat' Mankell) kr. 1,000; för or-
{uppkomna gnm inkomsten för ut- karn.junk. Frfh. B. v. Beskowo. gelapeln.
stäfln. af Egron Lundgrens arbo- Maltri v. Beskow 1864) kr. 20,000. ]lazers fond (Grossh. J. 1I1az6r
ten 1876) kr. 4.,000. Guldmedalj åt Resestip. 1846) kr. 7,000. Till uppehållande
aqvarellmålare. van Booms stipendiefond (Mu- af ett qvartettsällskap.

lIIeijers donation (Öfverdirekt. sikus J. van Boom 1861) kr. 1,000. lIIichaelssons fond (Grossh. Aug.
G. Meijer 1775) (fastighet). Till För pianospeIn. Micheelsson 1S71) kl'. :J,OOO. Till
akadem:s inrättn. o. behof. En onämnds stipendium kr.lO,oOo. uppehållande af nyss nämnda •

Pipers donation (Hofintendent. För violin- och violoneellspeln. qvartettsällskap.
T. M. Piper 1820) kr. 18,000. Till Hammar-lus stipendiefond (Fru . l"etherwoods stipendiefond
användande af akademien. .E. Hanunarin, f. Oasparson 1872) (Bankokornm. V. Netherwood 1867)
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[2771':-2781J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
kr. 200. För viol in- och violon'l li:gl. Teaterns arbetares och be· De sceniska artisternas under-
ceUspeln. t.ientes sjuk- och begrafnings. stödsfond kr. 65,000. Särsk. sty,

Henriette Xissen's stipendiefond kassa (Ft-ih. G. F.lkerhielm 1823) relse, se [1868].
(Fru Henriette Nisaen-Saloman'e kr. 83,145. K. 'I'eatrarnes pens.kas- [27 77"J ---
1880) kr. 10,000. För underst. åt sas direktion; sjuk. och begraf-
en konservatorieelev. n:shjelp samt underst. åt K. tea- Dramatiska och musikaliska ar-

Fredrika xtenhammars stlpen- terns arbetare och betjente. tisternas pensionsförening (Tea-
dlum kr. 10,000. Dramatisk sång. 1;'. d. Mindre teaterns pensions. terdir. P. J. Deland 1857). Särsk.

Sällskapets ~Iusikens vänner fond (Edw. Stjernström) kr. 65,153. tiUg. vid 1900 års slut omkr. kr.
i Göteborg stipendiefond kr. Under direkt. för K. 'l'eatrarnes 216,430. Särsk. direktion, se [1865];
10,017:70. pens:kassa. att, så långt förening: s tillg:rmed-

Tununs stipendiefond och Wide. W. Svensons donationsfond kr. gifva., utdela pens:r å 30011400kr.
grens stipendiefond (Bruksp. C. 19,532. Under direkt. för Kg!. år-L; hvarjemte under fören:s för-
A. Tamm 1865 och Kassör G. wt-. Teatrarnes pens:kassa. valbn. är stäld Nödhjelpsfond med
degren 1880) kr. 2,000. Flöjtblåsn. Svenska teaterns donationsfond kapital kr. 13,210,hvarafräntan ut-

kr. 50,000 (tillh. Kg!. Teatrarnes går till underst. åt nödstäida ar-
pens:kassa). Under direkt. för K. tistel'.
Teatrarnes peue.kassa.

Axel Ehnlunds pensionsfond kr.
52,400. (Under direktion af K. r:L'ea-
trarnes pensionsinrättning.)

[2772]
Kgl. HofkapeUets penstonsin-

rättning (IL M. Konungen gom
nåd. bref 1816) kr. 451,964:55.
Särsk. direktion, se [1863); pens:r
till hofkapellister, deras enkor o.
barn.

[2775]
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A. Wi.Il-
man 1883) kr. 13,400. Särsk. sty-
relse, se [1867]; afsedd till un-
derstöd.

Svenska teaterf"örbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet,
som går ut på en spär-, sjuk-,
begrafn:shjelps- och understöds-
fond, vara en centralpunkt för
svenska 'idkare af scenisk konst.
Förbrindets tillg:r utgöra nu kr.
78,000. Medlemsantalet är 300.
Se f. Ö. under [1935].

[2773]
Operakörens enskilda kassa

(Kapel lmäst. C. Nordqvist 1876)
kr. 10,000. Särsk. styrelse, se [18 66];
begrafn:shjelp, nöd-, hjelp- och
låneinrättn.

[2776] --
Artisternas och litteratörernas

[27 74] pensionsförening (Artister o. lit·
teratörer 1847) kr. 228,309:55.

KgI, T~atrarnes penstonsjnrätt- Sär-sk. direktion, se [1864]; pens.
ning kr 8C6,850 Barsk direktion, Itill åldriga artister och litteratörer
se [1862]; pens.r samt deras enkor och barn.

[2778]
Svenska publicisternas under-

stiids- och pensionsförening (1901)
kr. 174,000. Särsk. styrelse, se
[1901].

IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt dermed
jemförllga personer samt deras enkor och barn.

[2781] Civilstatens 11,840,895:19. Pens:r åt civ. ern- Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. K.
o • "tt o bets- o. tjenstemänvidfylda55 år; :Maj:t.penSIOnSlnra nmg. åtnjuter år!. statsans1. af 74,271kr. Haakska donationen (v. Presid.

Se [1833]. EUs pensionsfond (Kamrer. Carl M. Haak 1831)'/, 1902kr. 43,803:75.
. von Beskows pensionsfond Gust EU1889) 1/,1?02kr 30,855'26 Pens:r åt civ. ernbets- och tjenste-

(Öfv.kam.junk. frih. B. Y. Beskow Till pension åt belrörvande enkor mäns enkor och barn.
o. hans hustru ni. v. Beskow, f. och barn efter tjenaternän i K. Isbergs pensionsfond (Prestd. i
Wåhlberg 1864)'/,1902 kr. 5,805:28. Generalpostst:n o. Sthlms post. Svea horr, C. E. Isberg 1856)1/11902
z.nc pens:r f. embetsmäns ankor kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens:s-I kr. 43,707:16. Pens:r åt enkor el.
eller oförsörjda döttrar. klasserna i pens:sinrättn:s regI. el. oförsörjda döttrar, samt till upp-

Civilstatens allmänna enke ..och motsvar-ande klasser i blifvande fostringshjelp åt söner efter leda-
pupillfond '/1 1902 kr. 191,509: 06 reg!. möter af högsta domstolen eUer
(Offent!. inrättn. 1798).' Pens:r åt Elstedtska pensionsf'onden(stift. Svea hofrätt.
civ. embets- och tjenstemäns i fat· 1857af en embetsrnan, hvilken anh. Langs pensionsfond (M:ll S. E_
tigdom efter!. enkor o. barn; åt- få vara okänd) 'It 1902kr. 5,344:09. Lang 1840o. 1843J'/,1902kr.12,395:
njuter årl. statsansl. af 4fj,000 kr.; Afkastn:n användes till underst. 75.Pens.r åt ä ogtfta rruntdmmer el.
pröfn:srätt titlkommer K. Ma.j:t. åt civ. embets- o. tjen stemäns be- enkor i torftiga omständigheter.

Civilstatens enskilda enke- och hötvande enkor, med företräde för Llnds donationsfond (Postrnäst.
pupillfond 'it 1902 kr. 242,374:59 dem, som ega många minderåriga Hans Lind 1891)l/, 1902kr. 5,567:77.
(Off. inrättn. 1826). Pens:r åt ctv. eUer oförsörjda barn. Till pens:sunderst. åt 4, högst l>
embets. och tjenstem:s enkor och Rtleenskn pensionsfonderna behöfvande enkor och barn efter
barn. (Kommerser. P. Flleen) 1822 1/r1902 posttjenstemän, att utdelas helst

Civilstatens kapital. och Ilf- kr. 161,979:19. Pens:r och gratifik:r till olika för hvarje år.
riintef"örsäkringsanstalt (Otvilsta. åt fattiga civ. embets- o. tjenste- Qvidings douationsfond (v. Pre-
tens fullm. med af K. J\'Iaj:tfastst. män, äfvensom åt deras efterI. sid. i Kammarkoll. B. C. Qviding
nåd. reg!. 1866, förnyadt 28 sept. enkor och barn; pröfn:srätt tillk. 1838)'/l 1902kr. 6,006:28. År!. gra-
1883)'1, 1902kr.1,432,926:82. Ått an- K. Maj:t. tifikation åt enka efter civ. embets-
tingen åt deleg:s söner samla kap. Gåfva af en gammal tjenste- man af tromans värdighet, som
till utdeln. på en gång efter.vissa Juan (en gammal tjensteman 1830) aldrig tjenat inom krigsståndet.
på förhand bestämda tider, e1.ock åt l/, 1902kr. 123,41fi:7:3. F'öraörjn.s- afTun.lds donationsfond (Stats-
deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a hus för civ. embets- o. tjenstemäns korrim. C..K afTuneld1861) 1/,1902
vid viss ålder, dock ej före 40 år. i fattigdom efterI. enkor och barn. kr. 53,445:24. Dtsp. för Civilstatens

Från och med 1900års Ing. kun- Kgl. Göta hohätts pensions. ensk. enke- o. pupillfondsbehof.
na nya de1egare ej vinna inträde fond (K. Maj:t och Göta hofrätt Törnqvists donatiousfond (Ka-
i anstalten. 1831) '/l 1902kr. 12,161:1~. Pens:r merer. i Kammarkol!. C. Törn-

Civilstatens pensionsinrättning åt. i fattigdom etterl. enkor o. barn qvist 1861) 'it 1902 kr. 28,501: 10_
(Offent, 1826) inrättn. '/l 1902 kr. efter embets· och tjenstemän inom Disp. för Civilstatens ensk. enke· o.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
pupillfonds behof; gnm nåd. bref [27 86]
3>/81S66 bestämda att utgöra grund- Tullstatens enskilda penstons-
fond för Civilstatens kapital o.lif- inrättning (K. Maj:ts bref 1805)
försäkringsanstalt. Summorna äro vid 1900 års slut kr. 3;56,703:48.
utförila efter balanserna vid 1895 Slu-sk. direktion, se [18a9]; peue.r
år~;~~~~·dal ..'Yal1llla,rkSkn fonden åt cnkor och barn efter tullverkets
(f. d. KammarrådetJ: 'v. Bonnedal embet.s- o. tjcnstem. samt betjente.
o. hans hustru Oarolina Antonia f.
Wallmark 1867och 1876)1ft ]9021«.
20,149:74. Tre pens:r till lika be-
lopp atfföreträdesvis tillfalla enkor
och barn efter i mindre goda eko-
nomiska omständigheter aflidne
embets- och tj enstemän i Kongl.
Kammarkol.legtum.

[2782]
Fränekelska understödsfonden

(Maskindir. E. Fränekel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens jernv:tra-
fiks pens:sinrättn., so [184:~];un-
derst. till 2:0 ur Statens jemväga-
trafiks enke. och pupillkassa pens.
enkor.

Statens jernv;;,gstraflks enke- o.
pupillkassa (Staten 1872) vid 1901
års alut kr. 9,~77,105:71. Pensio-
nering af afl:e delagares enkor o.
barn.

statens ,ienniigstra:fiks pen-
sionsinrättniug (Staten 187'2)vid
1901 års sint kr. 9,251,064:28. Pen-
sionering af ord. tjenstepersonal
vid statens jern vägutraflk.

[2783J
'I'eleg rafverkets penstonstm-ätt-

ning samt euke .. och puptltkassa
(senaste Kg!. regl:n 17 dec. 1886).
Gemensam direktion, se [1841]; a)
p en s i on s i nrä ttnin gen (bör].
111 187;) för telegrarpersonalens
pensionering kr. 3,117,574;statsbt-
drag kr. 92,4R9; b) on k e- och pu-
pillkassan (börj. '/7 1875)afser
pens:r åt telegrafverkets tjenste-
mäns och vaktbettentes enkor o.
minderåriga barn kr. 720,305;stats-
bidrag 5,000 kr. årl ,

[2784]
Svenska postniaunarörentugen

(1877) kr. 18,000. Sär-sk. styrelse,
se [1881]; sjukhjelp åt posttjenste-
män samt begrafningshjelp åt an-
höriga.

[2785J
Postbetjeulngens sjuk .. och bp·

grafningshjelpst'örening kr. 1,975.
Förv.s af postvaktbetjonte sjclf'va.

Postbetjentes i Stockholm en-
skilda begrafningskassa kr. 580.
Förv:s af postvaktbetjente sjelfva.

Bromanska sjuk. oeh begruf'-
ningskassan (Postdir. S. A. Bro-
man 1862); kr. 14,278. Sjuk- och
begrafn:shjelp tillpostvaktbetjente
i Sthlm; förvaltas af dern sjelfva.

Postvaktbetjentförbuudets i
Stocl,holm sjuk. och begrnrnlngs-
fond kr. 900. Förvaltas af post-
vaktbetjente sjelfva.

Stockholms postkontors bref'-
bärares enskilda enke- och pupill.
kassa kr. 18,478. Förvaltas af
postvaktbetjente sjelfva.

[2787]
Jeruliontol'rts (jenstfnniius o.

bet.iellings enke .. och pupi lfkassa
(Jernkontorets tjeustemän 1813)kr.
262,:"j36: f)7. Styrel.se : a tjen sto-
män; penarr åt J'erukoutorets tjen-
stentuns o. betjontes enkor o. barn.

[2788]
Hankosratens euke- och pupf lt-

kassa (Rikseus Ständers Banco-
Fullmäktige och Oommisearteme
i Riksena Ständors Baneo 1748)kr.
85:{,819:4-1. Sä.t-sk. styrelse, se
[IS .51};pens.r it Riksbankens tjen-
stemän s och vaktbetjentes enkor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fy1da 50 år.

[2789]
Enke- oeh punltlkassan vid

Hiks bankens a,t'd4?lnilllrsl(ontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 258,080.Styrelse: Hrr fullmäk-
tige i Riksbanken, se l1651];pens:r
åt enkor och barn, dels efter
tjenstcmän och betjente vid f. d.
bankodiskontverket och dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
'I'uruba bruk.

[2790]
lliksgiildskolltorets euke- oeh

pupfl lkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kr. 141,100. 3:c kas-
saförvaltare, se lIS f:i31; pens:r åt
enkor och barn efter tjcnstcmän
och vaktmustare vid Riksgaldskou.
toret och f. d. General-assistens-
kontoret.

[2795J Förvaltnlnqenaf de
under f. d. Kungl. Ofre

Borgrättens vård förr
stäida medel.

fl. fonder. [2781-2801J
~Il"tz'ska fonden (Slottsförv ,

P. Spetz 176,,1 kl'. 8,604:41. Un-
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjoninga fattiga enkor samt fa-
der- och modertösa barn.

[2796J --
KgI. Hofstatens gratlalkassa

(Horpredikanterna .J. G. Flodin o.
C. W. Straug 1787) kr. 74,298.
Särsk. direktion, se [1860]; må-
nadt!. underst. till vid dödsfallet
i hofvots tjenst varande eller pen-
sionerade betjentes eukor o. barn
under 18 år; årl gåfva af konun-
gen 5'25 kr.; kol.lekt i slottskapel-
let c.u 100 kr.

Uti nämnda belopp ingår af En-
kef'. H. J. Åkerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i B
pensioner a 120 kr., som tilldelas
fattiga enkor o. döttrar efter vid
K. hofvet anstäIde personer.

[2797]
Enke- och puptltkassnn vid

Stoekholms stads embetsverk (K.
regl. 915 1902)kr. 845,742:95. Särsk.
direktion, se [1855]; att bereda
pens.r åt delegares enkor o. barn.

[2798J
Poltspersonalens i Stockholm

nenstonstnrättutng (K. M:t på Of-
verståth:embet:s hemställan 1854)
kr. 1.304,644:41. Särsk. direktion,
se [1856];pens:rätpolispersonalen.

Polispersonalens i Stockholm
euke- oeh pupillkassa, kr. 12,166:26.
Samrna styrelse som nästföreg.

Stockhulms polispersonals en-
skilda begrafnings. oeh under.
stödskassa kr. 6.902:09.

Stoekholms polispersonals en-
sk ilda enk e- och pupillkassa (stift.
9 maj 1883) kr. 120,';50:54. Särsk.
direktion. se [1857]. Underst. åt
art. pottsmäns enkor och barn.

[2799] .
Hebbes pensionsfond (Brukap.

A. Hebbe 1~24)kr. 1.,,000. Direkt:n
orvor Strandbergska läkareinrättn.,
se [204B]. Af räntan utgå ärl. 9
pens-r å 100 kr. till fattiga enkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. embets- och tjenstemän.

Se [18 ;j9:.
Ilerg'ska fonden (lIofbetj. Hal-

vard Berg 1709)kr.3, 293:98. Underst.
åt cnkor o. barn efter betjente vid fo·· r
Strömsholms slott o. stuteri. [2801] Förvaltningen

Guthermuthskn fonden (Elsa Groenska fattigförsörj-
:?r~~;.'e~m\~th'd~~r.~~!,','~~~A~e{fo3~n:,~ningsfonden och Wille-
];),698:76. Underst. åt ringare hof'- brandska understöds-
betjcntes fattiga barn samt fattiga fonden.
enkor efter hofbetjente. Se [1861].

Ilumhleskn testa.moutsfonden Groeuska f'attigförsör,inings ..
(Eva Humhle, f. Holleutue 1787) fonden (Bergsrådet A. H. Groen
kr. 2,88:J:28. Underst. åt enkoroeh 1839) kr. 167,000. Afräntan utdelas
barn .efter 1?etjente vid K. hofvet penarr iL kr. 150-till vederbörI. be-
och v~d Ulrfksdals slott. visade medellöse o. verkl.. fattiga,

Platlnska~ tes~,a,n~eutsfolldeu(Fru hvarafhälften s.k.pau yres honteux.
A. M. Platm, t. Norberg 1819)kr. von Willebrandsl,a, understöds.
14,674:27.. Underst. \ill2/s åt fatti!-(a fonden (Frih:an Ulla v. Willebrand
~nOlnhoffo~·sanll., 13 uu ett ~tlp. lS60) kr. f)3,000.- Af räntan utde-
a 200 kl'.. at s~ll~;rando af S~~å-Ilas penarr a kr. 200 till fattiga,
bt:nds .n~tlOll \:r l!psal,a... A:lS~.k-f~reträdesYi~ gamla sjuka eller
~~~g~~llt~~r~~:;;~l~~U~~~~.~i~eal~~~glf-sJukl. fruntH~
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.' fl. fonder.[2802-2810]

[2802]
Presterskapets enke- och puptll-

kassa. Se [1849]. Stift. IS74, enL
KgL regl, 6 nov. s. å., förberedande
af pens. åt delegares enkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urständsatta att sig nödtorfte-
ligen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 är. Den 1 maj
1902 utgjorde behälln. 10,742,729
kr., hvaraf grund/ondpn 7,007,719
kr. och tillskottsjonden 3,735,010

kr. Från förstnämnda fond, som syssla frånträdes. För utbekom-
utgöres af aljm. medel, utgä pens:r mande af pens. - i febr. månad
till alla berättigade efter lika grun- ~ bör för pensionär årl. under
der; vid pens:r från sistn:e fond, första häl/ten aj Jöug. nov. manad
som bestär af delegares efter lön anmälan 'ske medelst aflemn:e af
beräkn. afgifter, tages hänsynäfven r.pens:s bevtljande nödiga handl:r,
till delegores senast innehafda i landsorten hos vederb. pastor o.
lön. Pensta utgå ej med ngt på i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
förhand bestämdt belopp, utan de- Samu€:~sg.10. PensioJ?ät:, s0!Ugnm
ras storlek är beroende på den be- egen forsummelse bl ifvif vid pen-
räkn. inkomsten för hvarje år äf- s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
vensom på antalet pens:slotter. pens:srätt för det år, beräkn:n af-
Pensionsrätt inträder när lönein- sett.
komstema af den afl:e delegarens

X.
[2804]

Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn.
Armens pensions-I [28 06J

kassa. 'Svea Ilfgardes : barnhuskassa
Se [1831 . (Sta.tsbidrag, samt ränta ä gr':!'ve

ArnH;us enke- och pupillkassa Stromfelts donation, 36kr.) kr. 085.
(Krigsbefälet 1817) kr. 353,164. Särsk. dir. se [1214]. Beklädna.d
Pens:r åt enkor o. barn efter ar- af .mans.kapet.~ barn samt uppto-
mens ernbeta- o. tjenstemän. strlngshJ,elp for dem.

Armens nya enke- och pupill. Kgl. S,:ea lIfgardes fattigkassa.
kassa (Krigsbefälet 1883) kr. Samma d:re~tlOn. _.
6,405,249:S4. Pens:r ät armens GravalllUs testameute (Fältpr.
embets- och tjenstemäns enkor o. ~ O Gr.~valhus) k~.. 2,2,?O .. Di.rek-
barn; statsbidrag: kr. 89,276år 1902. tronen ofver Svea hfg:s rattigkassa.
Antal pensionstagande sterbhus
d. 31 Dec. 1901: 500.

Armens penstonskassa (Krigsbe-
nnet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
åt armens embets- och tjenste-
män; statsanslag till fyllnads.
penarr m. m., för år 1903 (förslags.
anslag) kr. 1,540,000.

Horns stiftelse (Grerv.an A. S.
Horn, f. Blomstedt, 185S) kr.
22U,010:49_ Penarr åt militäre em-
bets- och tjenstemäns i fattigdom
ertert. enkor och barn; företrädes-
vis åt fattiga enkor och döttrar
efter ryttmäst., kapt:r, löjt:r och
underlöjtn:r. (100 pens:r ä 150 kr.
utgå f. n.

ij:ouuugeus euskilda fond (IS17)
kr. 7,500 (ärl , ränta). Pens:r ät
enkor och barn efter afl. militär-
personer; peustonärerne utses af
K. Maj:t. 252 pensionärer är 1902.

~lili tärenke· penst onsstaten, All·
männa. Pens:r åt militäre embets-
o. tjenstemäns i fattigdom crterl:e
enkor och barn; pens:a tilldelas
af K. Maj:t efter direktionens för-
slag; pens-rätten grundar sig på
mannens eller faderns bestältn.
bouppteclm. samt sökandes fortf.
behor.

[2805]
Drottniugens hospital (grundL

1805 af en »Menniskovän»j kr.
73,711. Direktion, se [2036J. Rän-
tan användes till ärL pens:r åt
afskedadt underbefäl o. manskap
af Svea lifg.

GeueralJUll;joren C H Möller·
sviirds foud grund!. af officerskå-
ren vid Svea lifg. till minne af
sekundchefen (1862),då han afgick
frän regem:tet; kr. 4,139:60. Sam-
ma direktion som f'öreg. Räntan
användes till nådegårvor åt medel-
löse, frän Svea Iifg. afskedade gar-
dister.

[2807]
Krouprins. Josefinas penstons-

iurättuing vid Kungl. Göta lif·
garde (stiftad lS23 af offtcerskären
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000,Särsk direk-
tion, se [20:l8J. Pensionering ät
underofficerare och mauskap inom
regem:tet.

räntan utgår med 1!2 som ständig
tillökn. i pens. eL tillrallig grati-
fikation till pensionerad under-
officer frän regem:t el. ock som
pens. el. gratifikation till enka ef-
ter sådan underofficer, och andra
'/2 lika med ofvan el. till enka
efter en i tjenst afl. underofficer
eL till uppfostringslIjelp ät ngt el.
några fattiga barn till dylik under-
officer vid regem:t.

Skolfondeu. kr. 9,644:45. Bildad
år 1821gnm subskription för arvode
till en skollärarebefattning, hvi'l-
ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola blifvit närbelägen. Af
räntan utgår en del Romjulgårvor
i kläder m. ID. åt skolbarn inom
regem:ts föraarn l., efter sekund-
chefens bestämmande.

[28 10] Kg!. Första Svea
artilleriregementes

[2809] 'Kungl. Lifgardet pensionskassa.
till häst. Se [1217].

Llfgardets till häst pensions- Hygrells stipendiefoud (Gene
kassa (gäfvor och tillskott af offi- raladjutant Hygrell och hans hu-
cerare 1851, samt ärl. afgifter af stru lS33). Premier åt fattiga skol-
underofficerare med.vederlikar) kr. barn inom Första Svea art ..reg.;
112,40;J: 37. Särsk. direktion, se lkapitalet ingår i soldat-barnhus-
[1870]_ Pens. till afskedadt under-J kassan.
befäl och manskap. I Marklinska fondeu (Enkef. O E

Prins Oscars hospitalinr;i.ttning Marklin 1851) kr. 6,586. Underst.
vid Kgl. Llfga-rdet till häst (GM- åt officersenkor eL döttrar.
vor och tillskott af officerare lS16) Musikkåreus enskilda kassa-
kr. 37,881:55. Samma direktion. (Musikpersonaleu vid Svea art.-
Pens. och underst. åt afskedadt reg:te 1875) kr. 21,843. Begraf'n.
underbefäl o. manskap, dess enkor hjelp till delegarnes sterbhus samt
och barn. tillfälligt underst. ät delegare,

Roseubergska fonden (Gäfva som frän re~em:t afgär. . ..
från sterbhuset efter afi. Under- Officerskarens penstonsföre-
Iöjtn. Rosenberg) kr. 1,292:74_Reg:- nlnges kassa (Officerskåren vid
tets pens:kassa direktion. Räntan JSvea art.-reg. 1850)kr. 111,943.Pen-
utgår til pens. åt enka efter i lsionering af f. d.~ officerare vid
tjenst afl. underofficer vid regem:t'l Första Svea art ..reg.

Uuderlöjtnant Claes Erik Pey- Penslons- och gratialkassa.u för
rons penstuns- och grutltlkntlons- underofficerare och manskap (Uffi-
fond (gäfva frän nämnda under- earskåren vid Svea artc-reg. 1850)
löjtn. Peyrons sterbhus) kr. 3,577: kr. 29,457. 'lrtdelri. af underst. åt
95. Samma direktion. Räntan utbe- afskedade underofficerare, konsta-
talas ärt. ;) juli med 2/Ssom grati- plar, trumpetare och arttllertster.
fikation åt afskedad underofficer Uudebeckska stiftelseu (Öfver-
och Ils som pens. åt enka efter ste Rudebeck samt battericheferna.
underofficer vid regem:t. vid Svea art.-reg:te 1860) kl'. 13,599.

"oloutäl'ell Grefre Gustaf Nils Pens. åt enkor och barn efter
Conrad "on Nosens penstons- och underofficerare vid regem:t.
gratifikationsfoud (gäfva af sterb- Soldatba,rnhuskassau (Officers-
buset efter nämnda volontär) kr. kåren vid Svea artilleri) kr. 31,569.
2,024:l:l. Samma direktion. Årl.l Dels fattiga soldatbarns beklädn.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
och underhåll, dels pens.r åt af-
skedadt nianskap.

[2814]
Konungens mtlttärhospttals- och

medalj fonder (Militärhospitalsfon -
den utgöres af: 1) efter lS13 och
1814 årens krig at' enah. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkte större belopp, 3) af kom-
merserådet P Fflen donerade me-
del; Medaljfonden. stift. af ko-
nung Karl XIV Johan). Båda fon-
derna hafva gemensam direktion
se [203X]. Från Militärhospitals-
och Medaljronderna hafva under
1901 pens-r el. gra.tiflk.r till omk.
16,500 kr. utgått till i fattigdom
stadda enkor o. oförsörjda döttrar.
efter befäl, underbefäl och civ.
tjenstemän vid armeen och flottan. [28 16J [28 17)
Nya pens:rum kornrna hädanefter Svenska föreningen Höda kor- Hautboisternas understödskas-
icke att tillsättas, utan skola, i mån set (Konung Oscar II II!. fl. 18(5) sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
af hittills varande pensionärers kr. 57,622:06. Verkställ. utskott, armeens och flottans tjenst varan-
afgäng, alla underst. från fonden se [2001]. Dess ändamål är att de eller derstädes förut anstald
utgå under formen af gratifika., hos svenska folket väcka dClta-, musiker af underofficers grad) kr.
tioner. Meda.ljfon.den är afsedd gande för vården af sårade och 12,196:65. Särsk. styrelse, se [1871).
att bereda underofficerare och ge- sjuke i fält samt att medels in- Utbetalar t. v. begrafn:shjelp vid
menskap i armeon och flottan, saml.. och förvaltn. affriv. underst. delegares dödsfall och tillfälligt
hvilka erhållit ruedalj föl' tapper- verka för denna sjukvårds ordnan- underst. till delegare el. dess enka ..

het i fält, en årlig pension, men
då ingen innehatvare af tapperhets-
medaljen num. finnes i Iifvet, utgår
större delen af fondens ränteaf·
kastn. såsom underst. från Mtlttär-
hospitalfonden_. _

[2815)
Konungens hospital t Sth lms

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 329)000. Särek. direktion, se
[2034). Pens:r åt afskedadt man-
skap vid armeen: a) efter vissa års
tjenst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och lemlösa,
som utan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus: år 1901 utdelades 12,000
kr. till 382 personer.

[2810-28231:
de och utvi dgn. ; utdeln. är gjord
till förenin:s sjuksköterskor.

Syenska samaritföreningen (bör-.
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 5,355: 31. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder-
visn:skurser bland allmänheten ut ....
breda kännedom om den hjelp,
som vid plötsltge olycksfall l för-
sta hand erfordras; åliggande det
förenin:s aktiva ledamöter, hvilka
genomgått sådan kurs, att vid In-. j

träffande olycksfall, innan läkare ..
hjelp hunnit erhållas, utan rrs ä ttn,
gifva det biträde, som erfordras
och af dem kan lemnas. Anmäln.r-
rörande båda dessa röreu:r kunna
inlemnas till fältintendenten Axel
v. Heijne, a.dr. Engelbrektsg. s.

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer,
samt deras enkor och barn.

[2821 J Karolinska skall användas till befrämj. af elen
Institutet. medicinska forskningen och dess
Se [1283J. ;V~~~~~~~a~ö~~l:t~e;':;u~:~~.undcr

Abelins fond (Prof. Hj. Abelin Kirnrgiska stipendiefonden (Do-
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- nation af okänd, pseudo »Amicus »
rande vid Karolinska institutet. gnm Prof. C J- Hossander 1875)kr.

AlITelska fonden (Prof. C Santes- 10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män,
son 1879) kr. 10,000. Stip.r åt stu- som vid institutet idka eller nyli-
deraD:de VId KarOl1ns~a.lnstItutet. gen derst. afslutat sina med. studier
. Altms fO~'d (Stadslak. M L Al- I och ådagalagt synnerI. flit jernte

tiu 1877) kl. 6,000. Stip:r åt VId intresse och fallenhet föl' kir-nrrri
Karolinska. institutet studerande och ortalrntatrt. o
med. ka!'dldate.r. ., Ad. Kjellbergs stipendiefond

Benedlcks sttpendlef'ond (Kam. (Prof:senkan Therese Kjellberg
~arh. ~ .W Ben~dICks 1861) kr. 1884) kr. 11,068:38. Stip. till med.
HO,OOO.I'tl l vid KarolInska. IUStl- kandidat eller licentiat, SOIn stu-
tutet stu~era~d: ll!ed; kaD:dldat~r. derar vid institutct.
. Hagnnr BIU~e~111~. stlp~nfhe: Ljungber-gs stipendiefond (Fält-

fond (P~of. Bln~el1us 1902) kl. läk. K J Ljungberg lS66) kr. 42,500.
10,000. Stipendier åt .Jl1~d.~andl' Resestip. för med. doktorer.
dater, som studera vid tustttutet.

Bylnndska testamentsfonden l' II ~Inlmstens fond (Prof. P H
(Apotek. E. Bylunell818) kr. 3,600. Malmsten 1876) kr. 5,000. Stip:r
Till underhåll och förökande af åt vid mstitutet nybl1tne med. [28 23] Svenska Läkare-
samlingarne och biblioteket vid licentiater.... sällskapet.
Karol. institutet. Fonden for P H JIalmstclls pro-

Fru Wilhelmina Hiertas stl- fessur ~r. 102,04~:96 _ Se [2363J.
pendiefond till understöd åt min- Carultue Andnette Nobels fond A. Pris- och stlpendiefonder:
dre bemedl. qvinnor som egna sig (~ Nobel.1890) kr. 50,?OO.Unde~rst. Svenska läkaresällskapets pris •..
åt tandläkarekonsten kr. 13,307:54. for experfrnentel medtc. torskuiug . fond (stift. 27 april 1858 till erin-

Hiertas stipendiefond (Frökn.a Caroline Ålldriett{\ :\obels re- ran om sällsk:ts 50-årigavel'ksam,
H och A I-nerta lS73) kr. 15,000. servfond kr. 10,081:04. het) kr. 24,S30: 33. Har till ända-
Stip:r åt qvinnor, som studera A Uegllells fond för barnklinik mål att genom sin afkastn. eller-
medicin. (D. A ,J Regnell 187ti) kr. 20,000. eljes inflytande medel sätta sällsk.

}\Iagnus Huss, stipendiefond För klinisk under-eten. i baruaål- i tillfälle att belöna värdefulla, af
(Prof. M Husa' forne lärjungar derns sjukdornar bl. barn inom 2 svensk medborgare förf:e skrifter'
1863) kr. 5,075. Stip:r åt vid 1-8 år vid Kronprinsessan Lovisas inom de till sällsk:ts verksamhet
Karol. inst. studerande med. kan- vårdanstalt. hörande forskn:sområden.
didater. Anders Retzii stipendiefond Alvarenga do Planhys prisfond

Karolinska Instttutets reserv- (Svenska läkaresällskapet 1864)kr. (Prof. i Lissabon) med. d:rPFda
fond (Dr A F RegnelI 18S3)kr. [32,000. Stip:r till studerande vid Costa Alvarenga) kr. 23,327:28. Hal"
31,147:23. Disponibla afkastningen Karol. institutet samt till underst .. till ändamål att gnm sin afkastn ..

för vetenskapl. forskningar och.
resor.

Hoos af Hje lmsäter s sttpendlo-,
fond (Kammar-h. A Roas af Hjelm.
säter 1862) kr. 5,000. Stip:r åt stu-
derande vid Karol. institutet.

Professor Carl .J Hossandera
donationsfond (1S93)kr. 9,131:26.
För ändamål som lärarekollegium
anser gagna de medicinska veten-.
skaperna.

!Samsons stipendiefond (Bok-
handl. A Samson 1888)kr. 11,360:47,
Stip:r åt med. kandidater, som
studera vid institutet.

[2822)
Wenerska testamentsfonden (Lif-.

medikus \Vener 1813) kr. 5,458:65.
l\Ieclicinalstyrelsen, se [1575]. 'rill
gratifikationer åt e. o. tjenstemän
och betjenter.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
gra delegare förbehåll gjordes 0111
förmånsrätt för deras efterlefvaude.

Vincent och Louise J..•undbergs
fond (Lifmedikus Vincent Lund-
berg 1886) kr. 52,928:71. Årl. rän-
tan användes till pens.r iL 300 kr.
åt medellösa enkar o. oförsörjda
barn efter legitim. svenska läkare.

~' ('ubes fond (Sjökapt.. F CuM
d. 6 dec. 1888) kr .. 5,000.

!lagnar och Helena Bruzeltus'
pensionsfond (Enkefru Pofessor-
skan Lott y Bruzelius 1902) kr.
100,000. Har till syrternål att be-
reda understöd åt i behof varande
enkor eller oförsörjda barn efter
aflidna legitimerade svenska lä-
kare.

Kamratfonden för nÖIIställda
svenska. liikare (Svenska läkare
1902) kr. ~i202. Är afsedd till un-
derstöd åt nödställda svenska lä-
kare.

[2823-2832J
-sätta sällskapet i tillfalle att be- steg, dels till resestip:r för studier
löna värdefulla, af svensk 111ed- i utlandet i bakterio!. eller hyg.,
borgare förf. skrifter, hvilka bljf- dels ock till underst. för veten-
vit för täflan om, detta pris till skapl , undersökn.r inom nämnda
-sällsk, inlemn. och behandla; ngt områden.
"ti.Il de medicin. vetenskap:a hö- And. Retzius' fond, kr. 35,156:14
rande ämne. Täflingsskrift skall (deraf medalj- och reservfond kr.
vara inlemn. till sällskap:s sekre- 12,844: 48 och stipendiefond kr.
terare före lp jan. 21,795:14) för att främja studiet

Ilegnellska prisfonden (Drr An- af de vetenskaper, i hvilkas tjenst
ders Fr. RegnelI, gnm gåfvobref Anders Retzius verkat, i främsta
"26mars 181;ti)kr. 22,110:21. Kvart rummet den normala anatomten.
4:de år, fr. o. m. 1870, utdelas 4 dernäst äfven rystorogien. Stadgar
·års ränta som prisbelön. för sådan för fonden kunna erhållas gnm
.afhandl., som efter föreakt-ifven Svenska Läkaresällskapet .•
pröfn. finnes deraf f"drtjent. Före Berzelius-fonden kr. 5,566: 63.
1 sept. 1866 och sedermera före (För denna fond ännu icke stadgar
:samma dag hvart 4:de är står det fastställda.)
hvar och en af svenska läkaresäll-
sk:s ledamöter öppet att till säll-
sk:ts nämnd ingifva förslag till
'prisämne. Hvilken svensk med-
borgare som helst eger att om
priset täfla. Täflingsskrift skall
vara inlemn. till sällsk:ts sekrete-
rare före slutet af mars under det
i'ör prisets utdeln. best. äret.

Pasteurs-fonden (Svenska Lä-
karesällskapet m. fl.) kr. 30,114:76
o(deraf medalj- och reservfond kr.
12,869:03 och stipendiefond kr.
17,245: 73.) Har till ändarnål att
främja forakn . på bakteriologiens
'Ochhygiens område. Medel af fon-
dens räntor få användas dels till
utdelande för sällsk:s Pasteurs-
medalj i guld åt forskare, som
främj. bakteriol:s eller hyg:s fram-

B. ttnderstödsfonder :
Sehaumkeltskn understödsfon-

den (Assessor J E Schaumkell1R33)
kr. 140,502:85. Att bereda underst.
åt fattiga, i verkl. behof varande
enkor eller oförsörjda barn efter
afl. svenske legitim:e läkare; fon-
den har ökats genom Provincial-
läk. p E StagnelIs test. 1865,gnm
d.r- H Stoltz' test. 1880, gnm d.r-
Rabes test., 5,000kr. samt af okänd
girvare med 3,000 kr.

Läkare-nfidhjelpsfenden (Åt-
skilliga svenske läkare 1885) kr.
32,575:63. Understöd åt i behof
varande svenske läkare, deras en-
kor och barn; fonden uppkom ge-
nom upplösn. af en pens:inrättning
föl' svenske läkare, hvarvid af nå-

XII. Fonder för diverse ändamål.
'[28281 i dan försäkr. meddelas dels åt man

Robins, Emile, belöning (Frans- l för beredande af pens. till hans
'mannen Emile Robin 1886)kr. fi,210. ~?-stru, dels åt fader elle~ mo.der
-.År1.utdelas 200 kronor antingen: for b.eredande af pens. till Vl~.~t
.säsom belön. åt svensk sjökapten I uppgifvet barn och ~els ät man tor
.i längre fart, som under föreg. året i beredande af pens. till hans hustru
från öfverhängande fara räddat I och deras barn gemensamt.
·skeppsbesättn. afhvilken som helst . Bohmanska testamentsfonden
.nationalttet el. om tillfalle tillden-I (Grossh. F O Bohm~n 1767). kr.
.na användning ej gifves, såsom un- 168,162: 26. Understod ät sjuka
-derst. åt enkor efter svenska sjö- bar~ af delegare l Allm. enke- och
män el. fiskare, som under utöfn. pupitlkaesan.
af sitt yrke funnit döden och ef- (Jrisbackska testamentsfonden
-terl. oförsörjda barn. Uppg. i äro- (Enkeiru S M Mannerheim, f. Gris-
.net insändas af K. lIraj:ts vederbö- back 1777) kr. 6,750. Understöd åt
rande befallningsh. före 1 juli behöfvande enkor eller fader- och
-till Kommerskollegium, se [1415], moderlösa barn.
-som inom augusti månad afgifver Sehmanska pensionsfonden
förslag ang. användandet till K. (Mil.lerria Angelina o. Ida Sehman
Maj:t. 1882) kr. 7,561: 39. Pens:r ät fat-

tiga fruuttmmer. som icke äro el.
varit gifta .

Svaans testamente (Enkef. A lir
Svaan f. Volckamer 1763)kr. 18,000.
Räntan är anslagen till pens:r åt
fattiga enkor af god frejd, hvilkas
män 'varit anstalda i statens tjenst,
utan afseende på stånd el. vistelse-
ort; och ega släktingar till gifva-
rinnan el. hennes afl:e man företrä-
desrätt.

Thernbergska testamentsfon-
den (Handelskassören J Thernberg
1821) kr. 5,400. Understöd ät be-
höfvande enkor, f'6reträdesvis så-
dana, som af enke- och.pupillkas-

.f2830J Allmänna enke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [1847].
Alllllänna enke- och puptl lkas-

••an i Sverige (Stdf't.1784; regl. 1886,
fonder c:a 12,710000 kr.) har till
ändamål att åt svenska undersåtar,
'som icke uppnätt 60 är samt med
afseende ä helsotillständ pröfvas
till försäkr. antagl., lemna tillfälle
att antingen mot viss afgift på en
.gång el. mot årl. premir vinna för-
;gäkr. för beredande af pens. åt ef-
-eerlervande hustru och barn. Så-

[2824J
Jacobiska testamentsfond en(Ve-

terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,300.
Direkt. öfver Veterinärinstitutet
genom dess förest. Se [1291]. Re-
sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
år till en ung veterinärläkare.

[2826]
Svenska s.iuksköterskornas all-

männa pensionsförening (1895)kr.
100,000. Särsk. styrelse, se [1908].
Lifränta vid fylda 50 är.

san åtnjuta små pens:r och hafva
flera oförsörjda barn; f. n. utgå 3
pens:r ä tillhopa 243 kr.

[2832] Kg!. Patriotiska
sällskapet.

Se [1952].
Braeders donation (Kamrer. H

A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medaljer till industriidkare, »så-
som mästare, gesäller eller arbe-
tare, hvilka visat utmärkt skick-
lighet i sitt arbete, förenadt med
långvarig trogen tjenst, gällande
dessa belön:r såväl män som qvin-
nor, i städer och å landet», för-
utom till 6 ex. i silfver af svenska
Trädgärdsfören:s medalj till nämn-
da förening.

Brandstodsmedlen (e R Berch
1778. J v Balthasar Knigge o. hans
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Rän-
tan användes till underst. åt tor-
pare o. andra fattiga personer på
landet, som hemsökts af eldsvåda
och ej ega rätt till brandstods-
understöd.

Ebersteinska, Schotterska och
Kulmanska donationerna (Fru:a
Cl A C Eberstein o. M C Schotte
m. fl. 1799, 1807och 1817)kr. 2,500.
Räntan utdelas årl. till hemgift åt
2:ne fattiga och dygdiga flickor af
den arbetande klassen.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2832-2835]
Patriotiska siillskapet, Kungl. Isbergs donationsfond,(frk.lVIa- sorn August Berg v Linde) öfverl.

Presid. iKommerskollegiumECar- ria Charl.) kr. 41,700. Pens:r föl' 1897-98, kr. 10,051. Litstidsränta.
leson 1772) kr. 133,940 vid 1900 pauvres honteux. Bergenstjernska fonden, kr.
års slut efler afdrag af särsk. fon- Jungblads testameute (Prosten 93,580. Stip:r och pens.r.
derna. Att befrämja näringarnes B Jungblad 1832 0.1834) kr. :J,OOO. Berghmnnskn fonden, kr. 8,48~
uppkomst och gnm belöningar för 2:ne pensa- a 75 kr. utdelas årl. förutom kr. 75,549 i fastigh:r o.
beröml. gerntugar Q. företag m. m. Kuigges donationer (Enkef. A frä.lseränta. 3 stip:r och 5 peus.r.
uppmuntra n at i o n alidoghetens 1\>1B Knigge) kr. 12,!l86. von Beskowska fonden, kr. 6,007.
tillväxt. Konnng Karl Johans donation 2 pens:r a 110·kr.

Budbecks donation (Öfv.-kam.- (1815)kr. 7,500. Räntan utgår med Bethuuska fonden, kr. 18,200.
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000. penan- å minst 60 kl'. för ål' åt be- 11 pens:r a 60 kr.
Till stip:r åt skicklig jordbrukare hörvande. som genom en bättre von Bluck sku fonden, kr. 15,097.
inom Skaraborgs län. uppfostran blifvit urståndsatte att 5 pens:r a 60kr. o. 10pens:r il. 25kr.

'I'hurgreus pensionsfond (test:e sig med gröfre arbete försörja el. 'l'hurow Gustaf Boltensterus
af M:J] Charlotta Collander) kr. att i fattighus kunna intagas. t'nmil.iet'ond (1901) kl'. 150,907.
13,000. Till underst. ål åldriga o. Levlus donation (v Presid. C A Af'kastn. skall t. v. läggas till
fattiga tj enare. Levinjemte artvingar 1849)kr.;3,048. kapitalet.

Af räntemedlen utgå a.ue pens:r å Bondeska fonden (Grefve Gustaf

[2833J Direktionen öfver :;;'r~t;i~~;~:,~':I~~~~~:orssläktingar ~~'~{~e~~~l~etl~85iä~~~;2t~l\a~;:
Nödhjelpskassan. Lundals testamente (M:ll C J talet.

Se [2049J. Lundal 1824) kr. 1,500. Peus:r åt Bungencronska fonden, kr.
Berggren s, U C. Grosshnndl., 2 enkor el. oförsörjda döttrar efter ?6,183. F. n. 12 gratifik:r a 80 kr.

testamentsfond 1895kr. 80,821:95. afl. prester i Sthlm. för 1 år.
Pens:r på samma vilkor som från Nordlanders testamente (Stads- Carlesonska fami ljfonden (1896)
Nödhjelpskassan. ~ajoren E .~~rd~and~r 1~42) ~r. kr. 76,530. Lifstidsräntor.

Domans testamente (Viktualie- '.::>,000.. 'pens.r ?' 1DO kl. åt ,,:0enkor Carlesonska stipendiefonden
hand!. E E:son 1827)b. 5,000. Af eller ~ottrar efter borgare l Sthlm, (1896)kr. 287,565.1 slip. :I5,000kl'.
.räntan skola utgå 2 pens:r a 75kr. samt D e~~kor.el, döttrar efter crv. Ma.gnusGeorg Danckwardts pen.
och återstoden användas efter di- errl~~tSl?-anvid hufv~ld~t:s verk. sionsfond, kr. 3,281. 2 pensioner
rektionens godtfinnande. NodhJelpskm;sa.n .l ..Sfock hulm a GO kr.

Brukspatronen J A Bånes och (Prosten P Norman l Osmo o. kyr- De la Gartlleska fonden (1901)
dess Fru U 11Bångs f'ödd~I nth koll. Ahman Hl. fi.1/(8) kr. 418,292: kr. ;)8,118. 4 pens.
donation å 10,000kl'. dll NÖdhj~lps: ;~O. Utdelande af underst. till i Friherre A G von D ilbens fond
kassan i Sthlm enl. donationsbref Sthlm boende frun timmer- tfl.lh. (1897)kr. 6,164. Lifstidsränta.
af 22 Dec. 1881med anledn. af ett Pauvres h~nte:ux; ~8Dautdelades Diickerska fonden (Crefve C F
25:årigt Iyokl.. äktenskap. kr.) :710~6: )),0un :~2'J.person~.r. Ducker 1885)kl'. 120,960.Läpens.r

Pens:r, a 75kl'. hvarje peus., till 1 Iel~ testamentsfond (FI.~h. A a 200 kr.
sådana inom Sthlm s stad bosatte !VIPrets 18101 kl'. 6,000. Rantan Ehreubor'g-Retherska fonden
'behöfvande personer, utan afseen- fördelas .i..4.pells:~.iL.7:J,•.k::", 2, till (1899)kl'. 15,387. 2 pens:r.
de på sacnhatlsklass, hvilka grun enkor af~ralse och R af orrulse stål~d. En onämnd yälgörares fond, kl'.
obotlig sjukdom, olyckshändelse Roosplggs t~st"lIl.ente ~~nkef. C 16,531. 6 pens:r a 110 kl'.
eller ålderdomssvaghet äro ur- !VIROO~plgg18!39)kl. 16,•.00. Pen- IJ)-llenbergska fonden (Godseg.
ståndsatte att sig försörja o. icke s:r tfl.l rattiga enkor el. ogifta frun- E J Gyllenberg 1877) kr. 202,366.
äro el. kunna anses vara föremål timmer. ., 12 gratif:r å 100 kr. o. 2 stip:r iL
för den egent!. fat!igvården. Rnths ~est'~Il~;n.t.e(Enkef.ru ..B. C 500 kl'. m. m.

Dahlgrens donatlon (Baukokom. R,;th 1803 h .• ,1.16. Pens.r fOle- G)·llenborgskafonden,kr.29,975.
.mts. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. tra,desvls åt fattiga pr~sten~or. l;j gratifik:r il. 75 kl'.
Pens:r på samma vilko r som från ~ohms testamente tBankokcm. 0rllenbååtska fonden, kr. 3,504.
Nödhjelpskassan. mrs: enkan U ~So]lln1842). Af fon- pens. a 160 kr.

Dahlurens Charlotta ,,~nhelmi .. den utlernuas arl. 20 pens.r a 60kr. t'röken Emilte G)"llencreub:'
lla t'rö~kellc ~llderstödsfond. 18fJ5 TimelIs testameute (:\'[:11 U Ti· fond (IS!)5)kr. 1,212.1 pens. å 45kl'.
k/ 2,000. ' mell l,,:Jl) kr. 6,000.,_Räntan all- Fröken S J, L IJyllenrams fond

Dledrfehsnnska donationerna vandes t~ll 4 pens.r a I o) ~r .. uf hviI. (1882)kr. 35,799. Pens:r till gifvar-
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru) ka ~:lle tI~.ldelaR»ofver <>0å~'gal~la innan s närmaste anhöriga.
Ju'.' .55487. Af räntan utdelas pensir fathg~ .. (~.ottl:ar,den ena etter elv. Hägermanska fonden (1883)kr .
.å 60 kr. el. Hu.htar tjeu stem au .o~h den an. 35,892. Pensir till gif'varens när-

Falcks testamente (l\I:ll B Ch dr~ ..efter borgersman l Sthlrn ». maste anhöriga.
Falck 1815)kr. 6,198. Räntan ut- 1ornehOllIs testalllent~. (Asses- Hamiltonska slägtfonden (bil-
-del.as till 2 i Sthlm boende fattiga, so;'n o?h sta;l1pelmast. E 'I <;H'nebomdad 18~1)kr. a6,040. Pens:r inom
välf'rejdade, oförsörjda juvelerare- 18B1) kr. 11~1,i)00.. Pe1~s:r hll.~nk?r slägten.
döttrar el. om sådana ej finnas till och barn efter ,elv. tjensternän vid August von Hartmandorrts sti ..
zuld- eller' silfverarbetares döttrar. Sthlrns stads styrelses juridiska pendierond, kr. 85,074. 6 akadern.
b Flobergs fond (Guldsmed. S Flo- verk samt pen:":i:rtill fabriksic1k:s stip:r a ;JOO kr.
berg 1822) kr. 1,500. enkor o. barn l Sthlm. Fru Brita JU "on Hauswnlffs

Granns testamente (Kryddkr.·h. J fond, kr. 26,638. 4 pens:r å 200kr.
·C D Graan 18:J6. kr. 2~,16~. Af [2835 Riddarhusets fonder. FröknarnIt von Hauswolfts fond
'räntan utgår 11 penarr. Se :'23111. (v Ha.uswolffska,fonden) kr. 38,7l;5.

Hagbomska stiftelsen fÖl' Pan. Adliga kadeftskotef'onden kl'. 7 pens.ra 225 kr. o. 1 pens. a 36kl'.
vres Honteux (M:ll C U Hagbom 173,:183.Stip:r il olika belopp och Carl Johan Hiertas fond (1879)
1833) kr. 20,000. Räntan utgår så- för flera ändamål. kr. 8,024. 1 pens. <t 150kr.; återst.
som underst. åt ofärdiga eller sjuka Friherre Oscar A.lströmers fond länteafkastning. lägges till kapita
och behöfvande fruntimmer med (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ- ret, SOl11 enl: gåfvobrefvet bör ökas
bättre uppfostran. mer 1884)kr. 19,782. Lifstidsränta. till 25,000 kr.

Hedströmska test.amentet(Fabr. llofmarskalken.J F Aminoffs H',rdska fonden (Enkef. JC Hård
C Heclström 18321kr. 6,000. Rän- och dess Fru A C Amtnoffs dona- af 'I'horestorp 1888)kr. 16,518. Lifs
tan är anslagen till 4 pens.r iL 75 tlonsrond, kl'. 12,360. B pens-r il. tidsränta.
kr. åt enkor och oförsörjda barn 155 kr. Ulrika Christina Högmarks te-
efter ctv. tjenstemän vid Sthlms Berg von Linde-fonden (Frkn stamentsfond (18690.1874)kr.8,727
juridiska verk. Henriette Berg v Linde o. Asses- 4 pens:r a 50 kr.
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[2836J
Wennberg, »Lotten Wennberg ••

fond för h,jelpbehöfvallde» (1864>
kapital c.a 44,000 kr. Särsk. direk-
tion, se [2055]; fonden är afsedd
till: 1) inlösen och underhåll af!
el. 2 värnlösa, döfsturuma el. blin-
da barn i derför lärnpltg anstalt eL
barnhem; 2) underst. åt sådane
fattige välfrejd. personer, som ge-
nom sjukdom el. annan oförvållad
olycka äro i behof af en tillfallig:
el. ögonblicklig hjelp.

[2841J
Aktiebolaget Praktiska hns··

hållsskolan för f1icl<or (subskri-
benter 1870). Särsk. direktion, se
[2126]; att uppfostra fattiga och val
artade lCo års flickor från Sthlms
församl:ar till tjenarinnor.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di- Särsk. styrelse, se [2313]; år!. ut-
rektion, se [2047]. Pensioner och betaln. 1,800 kr. att fördelas met-
underst. åt pauvres honteux. lan Artilleri- och Ingeniörhögsko-

lan samt Krigshögskolans elever.
[2843] Diakonissällskapets

styrelse.
Se [2007]

K E Beronii donationsfond kr.
26,221: 57.

Casparsons fond (Löjtn. S E Cas-
parsom b. 1,000.

Fru Eldes fond kr. 4,000.
Majorskan Gei.jerstams fond b.

1,000.
A. ]1. Holmgrens minnesfond

kr. 20,000.
C L.junglöfs fond kr. 10,000.
Vivel,afonden kr. 5,000.

[2844]
Almgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommerskollegium, se [1415]; rän.
tan användes till underst. åt torf-
tiga enkor efter att skickl. embets-
män å bergsstaten.

[2845]
B.jörckska stipendiefonden

(Grossh.n S Björck 1802) kr. 200.
Samf. Pro Fide &, Christianismo,
se [2152]; stip:r till skollärare.

[2846J --
Brudgåfvefonden (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse af kron-
prinsessan Lovisas förmälning
1850)Öfverståth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv.-styrel-
se. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, som år-
ligen 19juni i Storkyrkan samman-
vigas.

[2847J
Drakeska testamentsfonden

(Linkrämareu Jonas Drake 1783)c.a
40,000 kr. Styrelse: Klädeshandl:e
L Eug. Westin, Handelsbokh. G
W:son Munthe och Bageriidkaren
Carl G Schröder. Afkastn. arrvän-
des till små pens:r åt äldre fattiga
fruntimmer.

[2848]
Föreningen till minne afkonung

Oscar l och drottningJoseflna(eft.
inbjudn. stift:s fören. gnm sub-
skription. Enkedrottning Josefina
skänkte 30,000b. 1873); kr. 477,508:
62. Särsk. styrelse, se [2089]; att
i förbättringsanstalt upptaga och
vårda vanartade gossar, hvilka af
polis- el. kommunalmyndighet hos
fören. anmälas el. på grund af dom-
stols rörordn. skola i allm. upp-
fostr:sanstalt insättas samt att be-
reda skydd åt n-tgitna.: å fören:s
åkerbrukskoloni Hall inom Öster-
telje socken af Sthlms län vårda-
des under 1901-1902 i medelta1166
gossar, af hvilka för de flesta er-
hölls en årsafg. afkr.150; omkostn.
för hvarje gosse uppgick år 1901
-1902 till 359: 95. .

[2849]
Hammn rsk iöld· Risellschö Ids ka

stipendiefonden (18J2) b. 61,000.

[2850]
Hemmet för frigifna qrf nuur,

Benämnes numera Drottningens
skyddshem. (Hertiginnan Sofia af
Östergötland 1860) kr. 104,328: .5;J.
Särsk. direktion, se [2093]; före-
trädesvis att upprätta från fängelset
fr-lgifna qvinnor ; i hemmet vistas
högst 12 qvinnor.

[2851]
Fru W Hlertas stlpeudterond

för tandläkariJlnor(stift.afL Hier-
tas minnesfond) kr. 13,307:54. Ra-
roltnska.medtkoktrurg. inst., se
[1283]; utdelas till obemedlade
qvinnor, som egna sig åt tand-
läkareyrket.

[2852]
J osennahemmet (Enkedrottutng

Josefina 1872) kr. 277,863. Sär-sk.
styrelse, se [2127J; hemmet be-
stämd t för fattiga af katolska be-
kännelsen.

[2853]
Knlperska penstonstnrät.tnin-

gen (Enkef'. C Kniper, f. Wittfoth
1780)kr. 107,524:23; särsk. direk.
tion, se [2051}underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta Irurrtimmer,
företrädesvis dem afborgerl. stånd;
1901 utdelades kl'. 5,256 till 103
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnrn kamoreraren i Allm.
enke- och puptlfkassnn.

[2854]
K. Konuuerskoltegti armbässe-

medel (st. 1686) kr. 13,051:14. Af·
kastn. användes, på förslag af ve-
derb. bcrgmäst., till underst. åt
fattiga o. i arbete skadade gruf-
arbetare.

Kibbe fattigk"ss" (stift. gnm
kgl. bref 4/11 18~J2)kr. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbotare.

IJerbiicks Bergslags !Ialmöres
kassa (kg!. brer '"131Sn) kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grufarbctare.

Nora Bereslues lUahllöres kassa
(stift. gnm kg!. ~bref 13131891) kr.
3,006: 39. Afkastn. användes till
underst. åt ålderstigne o. fattige
grufarbetare.

[2855]
JJjungmans, ('arl, minne (f. d.

läabarn till kyrkoh. 1886) Pastor i
Klara kr. 1,700. Räntan tillfaller
kyrkoh, L:s barn.

[2856a] Svenska allmänna
dj urskyddsföreningen,

se [22 21j.
Arwldssons. ~., donation (Hä-

radshöfding, 1902) kr. 10,000.
Berglunds, C "', donation, (Kro-

nofogde, Upsu.la 1887)kr. 4,000.
Berglunds. J!ag'dal('na (ln-l-

stina Charf , donation (Fröken,
Stockhohn 1901)kr. 250.

fl. fonder. [2842-2859J
Björkm"ns donation (Frkn, Mal-

mö 1887) kr. 5,000.
Eks ('"rolino" (Frkn, Sthlm 1899 .

och 1900) donation kr. 11,454.
Bonden Erssons enk a, Helena

Henriksdotters donattun (Ånge
18911kr. 1,000.

Häggs, Victorine (Frkn, Visby
1899) donation kr. 20,000.

Janssons, \lilhelmina Gustafva,
(Frkn, Dalarö, 1895)kr. 500.

Lindberg-s, Heurika, donation
(F'rkn, Strengnäs, 1885)kr. 1,000.

»Okänd, som med egen hand
plöjer sin .jord» (1897) kr. 270.

Philipsons, Car] David (Konsul,
Sthhn 1899)donation kr. 500.

RoseIlska fonden kr. 2,600: 48.
Från fonden tilldelas tjenare med
tjenstetid af minst 10 år belön. f.
synnerl. ömhet mot husdjur.

SJöbergs, Helene, donation
(Frkn, Strengnäs, 18'4) kr. 1,000.

[2856 bJ De svenska djur-
skyddsfören ingarnes

centralförbund.
Hägg, Johanna (Fröken, Visby

18981h. 700.
Hii.gg, Vi<~tol"ine (F'röken, Visby

18991donation kr. 30,000.

[2856cJ Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
(Se [2223].

Berwalrls, Hedvig, Fru, dona ..
tion kr. 2)94: 62.

Heur.ll ns, Louise, Pru, dona ..
tion kl'. 2,000.

JHiggs, Yictorine, Pröken, do-
nation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddalittera.tan-; hal' inrättat en
anstalt för smärtfrrtt aflifvandde af
smärre husdjur (se Häggs anstalt).

[2856 d] Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

Häggs;, Yictorino, :Fröken, te-
stamentsfond kr. 20)000.

Jervtngs, IU., testamentsfond
omkring 3,500 kl'.

(

[2857]
Budbeckska stipendiefonden

(Frih. Öfverstc ARudbeck 1802)kr.
250. Samf. Pro Fide &. Christia-
nismo ; se [2152J; stip:r till skol-
lärare.

[2858]
Stockholms allmänna skydds.

förening,kr.55,617:07. Särsk. direk-
tion, se [2065J; inkomsterna, som
bestå af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[2S~~~~0Ims Skyddsförening för
frigifna (stift.på ini tiativ afSthlms
arbetarefören.1879). Särsk. styr:se,
se [2091]. Har till ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif.
ne, företrädesvis yngre för 1:a gan-
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[2859-2865J Fromma stiftJlsers, pensionskassor m. fl. fonder. -, Register,
gen straffade, värnlösa fångar, som son ska fondel. (Enkef. A C Cas- kapitalbelopp. Pensioner och J\ra-
under fängelsetiden ing\fvit för- parson, f. Hamberg) å 15,000kr. är tifikationer utdelas vid julttden
hoppningar om framtida välförhål- den största. De öfriga fonderna hvarje år. Kostnaderna för hospi-
lande samt att mildra den allm. äro å 2,000, 1,500 o. 1,000 kr. talet anses utgöra minst 12,000kr.
fördomen o. oviljan nos arbetsgif- [2862] --- f?r år.
vare o. arbetare gent emot straf-
fade personer; åtnjuter 1".n. 1,000 Sällskapet »Till arbetsflitens [2864 a]
kr. om året af fångvärdsmedel. befrämjande» kr. 10,000. Särsk. Nollerothska stiftelsen (Ulrika
Grundfondsmedlen uppgå nu till direktion, se [1959): räntemedlen Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
kr. 7,643. jemte ärsafg:r användas till anskaf- nov. 1880.) Förvaltn. se [1911].

fande af arbete åt obemedl. frun- Stiftelsen lemnar, sedan inskrifn:s-
[2860] timmer. afgift af 800 kr. erlagts, underst.

Stiftelsen för gamla tjenarin- ät i Sverige, Norge el. Danmark in-
nor. BÖljade sin verksamhet 1883. [2863] lodda qvinnor, så länge de, enl.
Särsk. direktion, se [19931: tillg.e 'I'Immermans-Ordens hospital företedt intyg af tjensteman, äro
fördelade i 2:e fonder, »Bostads- (17~r,). Särsk. direktion, se [2041]. välfrejd. oeh Iefva ogifta, gmn ut-
fonden och Pensionsfonden» utg. Med husrum, skötsel, ved, ljus, delande af pens:r och, intill dess
tills. 631,175:84. Friahusrummed läkarv., rnedikarn., visst mänatl. pens. tillträdes, utbetalande af S/i.
vedbrand el. årl. pens:r till gamla penningebidrag ID. ffi. förses der ett af den ränta, som till tnskrifnrs-
tjenarinnor. I hemmet intagna tje. antal män, dels ordensledamöter, fonden inflyter för den erlagda in-
narinnor 91 st. och utdelas pens:r dels utom orden varande, synnerl. skrifn:safgiften. 'rillsv. 36 pens.-
till 140 sådana. enl. ordens -statuter af år 1,;"36l de, rum.

som i krig eller under byggande
blifvitskadade; hvarförutom pena.r
o. gratifik:r tilldelas i behof stadde
ordensmedlemmar el. deras efterl.
anhöriga. Pensionsfonden, som
är i stigande, lemnar i allmänhet,
efter gångbar ränta, årliga pen-
stoner-å hvart 10,000·tal af fondens

[2861] --
Sällskapet till dygdigt och tro-

get tjenstefolks belönande (Grefve
C A Lö,v'enhielm 1828)kr. 118,000.
Särsk. direktion, se [1957J; belön:r
och pens:r ät älderstigna tjenare
frän åtsk, fonder, h,aribl. Caspar-

[2865]

Register

r2864 b]
- Svenskarnes i Karlsbad fond.
Ett stip., som fr. »Konung Oscars
stiftelse» ärl. tilldelas 1 el. 2 be-
höfvande svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka hels ans ätervin-
nande. '

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å h1lfvttdafdelningarna. se före [2601].

Abelins fond •....••••••• 2632, 2821
Abrahamsons lifräntefond... 2617
Abrahamsons gäfvofond...... 277l
Abramsons stipendium...... 2744
Adlerska fonden . .. •.. 2753
Adliga Kadettskolefonden ." 2835
Adolf Fredriks församlings

kyrkoräd •••••••..••••••••••••
- skolräd •••••.••••••••....•••
- fattigvärdsstyrelse ..•..••••
1853 års kolerafond ...•••..••
1872 ärs gäfvofond ••..••••••.•
1884 ärs fond •••••.•.•.••••••••
Ahllöfska testamentsfonden ..
Ahlstrands testamentsfond ..•
Ahlströmska testamentsfond.
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa ...••.
- särsk. understödsfond
Akrelska fonden •••••••••.•••••
Aktieb. Prakt. hushällsskol.

för flickor ••••••••.•••••.•••
Allmänna barnbördshuset ...
- barnhustnrättn .•••••..••.••
- djurskyddsföreningen ...•••
- enke- och pupillkassan
- inst. för döfstumma ••••••
- militä.renkepens.-staten •••
- premie- o. stipendiefond.
Almgrens fond ••••••••••..•••
-- pensionsfond ...••••••••••••

Alms, fru, donation .•••••••••
- fond ••••••••••••••••••.•••••
- stiftelse ••••••••••••.........
- testamente ...•••••••••••••••
Alströmers fond ••.•.••••••••••.
Altins fond ..••••••••••••.••..•
Alvarenga, do Pianhys pris-

fond : .
Amino1fs donationsfond ...•••
Andersons, C., fond .
Anderssons, Johan, fond .
Anderssons, John, under-

stödsfond .
Anndals fond .••••••••••••..•••
AntelIs donation .
Apelgrens fond ••••..••••.•••.
Apotekaresocieteten

2770 Arbetshemmet för blinda ...
2770 Arbetsstugor rör barn .••••••
2821 Arfvedsons testamente .••.•••

Armbössemedel, Kommers-
kollegii ••••••••••••••••••..•

Armens enke- o. pupillkassa
- nya dito ••••••••••••••.•••
- pensionskassa ..•••••••.••••
Arnbergs donation .........•..
Arrhenii donation ••••••••••••
Artisternas o. litteratörernas

pensionsi6ren ••••••••.••••••
Artisternas,Dramat.o.musik. ,

pensionsförening ...•• ~••••..

2630
2631
2632
26)15
2742
2615
2695
2734
2695

2841
2687
2659
2856
2830
2762
2804
2743
2621
2844

2611
2612
2675
2612
2835
2821

2823
2835
2626
2751

2719
2605
2733
2616
2710
2764
2651
2602

2854
2804
2804
2804
2734
2602

2776

277'1

Artisternas, De sceniska, un-
derstödsfond ..••••••••••••••• 2775

Arwidssens, N., donation ... 2856a
Asklings fond .........••••••••• 2634
Asplunds fond •••.•••••••••.• 2628
- testamentsfond •••••••••••• 2697
Asylet för pauvres honteux.. 2655
Asylet för fattiga barriaföder-

skor och de brasarn 26S7
Backmanska stiftelsen •••... 2767c
Bagges fond ....••...••..•.•••• 2607
Bankostatens enke- o. pupill-

kassa ..••••••..........•..••. 2788
Bankska legatet .............•. 2734
Barkerska testamentet, Fole-

kerska och ................•• 2626
»Barnavännerna»...... ..... ...• 2674
Barnbördshuset, Allmänna.. 2687
Barnbördshuset Pro Patria.. 2688
Barnbjelpsfonden .........••. 2613
Barnhusbarn af qvinnokönet,

Fond I6r ....................• 2659
Barnhusinrättn., Allmänna.. 2659
Ba~krubba, Katarina, fonden

for ............•............ ,. 2619
Barnkrubbas, Ladugårds-

lands, fond.................. 2626
Barnmorskefonden .... ,....... 2716
Barnmorskornas i Sthlm pen- f

sionsfören. •..•..••.•........ 2716
Bayards fond .....• 2632 å 2 ställen
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2866]
Becker-Srlberhochzeits fond 2638 Bomans fond 2623 Davidsons, H.. donatdonsfond 2640
Behrens .donatton 2Rl1 Bomans testamente 2833 - W., donataonetond 2640
Beijerska donationen......... 2734 Boman, se ätven Bohman. De btiud as förenings sjuk-
Beklädnadsfonden föl' fattiga Bondeska fonden Z835 kassefond 2768

nattvardsbarn 2617 Bonnedal-Wallmarkska fond. 2781 »De fattiges vänner» 2671
- skolbarn 2628, 2632 van Booms stipendiefond... 277l De fi brödernas fond......... 2742

'Bemedlingskommission 2697 Booströmska fonden 2740 De Geers donation 2611
Bendix' fond.................. 2640 Borgareståndets donation... 2750 - donationsfond .. 2613 ä 3 ställen
Benedicks, C., donation 2640 Borgerskapets bemedlings- De la Gardtesku fonden , ,. 2835
- Enkefru Emma, stip.-fond 2771 kommission, ,. 2697 »De nödlidandes vänner»... 2842
- donationsfond 2640 - egen disp. ad ptos usus.. 2697 de Lavals, G., stipendiefond ~750
- E., fond 2660 - enkhus 2657 - Patrik, stipendium 2744
- fond 2676 - gubbhus 2658 Diakoniss-sällsk:ts styrelse 2843
- stipendiefond 2640,2821 Borgrättens medel, Öfre 279[1 Didrikssons fond 2615
- testamentsfond 2613 Bostäder åt vissa judar i Diedrichsonska donationerna 2833
- E. O., understödsfond 2640 Sthlm, Stiftelse för 2640 Djurskyddsfören., Sv. aIlm. 2856
Benedickska asylerna 2687 Botins eller Schönborgs fond 261(, Doktor Fr. Fehrs minne 2602
Berendts, S., understödsfond 2693 Brandels donation 2611 do Pianhys prisfond 2823
Berg von Linde-fonden 2835 - fond 2626 Drakeska testamentsfonden .. 2847
Bergenstjernska fonden...... 2835 Brandel ska fonden............ 2653 Dramat. o. musik. artist. pen-
Bergers stipendium........... 2697 Branders donation. 2832 sionsförening.......... 2777
Bergerska donationen 2733 - fond 2696 Drottningens hospitaL 2805
Berggrens. M., fond 2609, 2632 - kamrer, fond 2619 - skyddshem 2850
- R. C., fond 2688 - mamsell,,, 2619 Drottninghuset 2653
- Makarne, understödsfond 2602 Brandes fond 2621 Duboiska fonden 2753
- Rob. o. Eleonore, don.- Brandstodsmedlen 2832 v. DUbens, A. G., fond 2835

fond 2602 Bretbärares, Sthlms, ensk. Dtickerska fonden 283,1)
- R. C., grossh., test.fond 2833 enke- o. pupillkassa 2785 Dyks fond 2696
Berghmanska fonden..... 2835 Brenners legat 2638 Dörstumföreningen i Sthlm... 27(;6

ergianska stiftelsen 2734 Brobergs fond 2609 Döfstuminstitatet 27(j2
rglunds, C. W., donation .. 2856 - pensionsfond ..............• 2698

erglunds M. C. C., donation 2856a Brogrens fond 2605
ergman-Mullerska fonden.. 2740 Bromanska sjuk- o. begrafn.-
ergmans gåfvofond 2771 kassan 2785
ergmans, Ellen, sttpendtum 2749 Broströms fond............... 2621
ergqvists fond 2609 Brudgåfvefonden 2846
ergs stipendiefond 2771 f. d. Bryggareembetets i Sthlm

- testamente 2657 pensionskassa 2705
Bergska fonden............... 2795 Bungencronska fonden....... 2835
Bergstedts fond.. 2617 Burens fond................... 2603
- Th., stip.-fond 2750 Bylunds fond .................• 2603
Bergstenska fonden 2601 Bytundska testamentsfonden 2821
Bernegaus fond 2607 Byzantinska resestipendiet 2734
Beronii donation 2602 Bångs donation............... 2833
Beronit donationsfond 2843 - fond 2621 ä 2 ställen
Berzelianum, Stipendium 2734 - testamente 2638
Berzelius-fonden 2823 Bäärenhielms fond 2631
Bersens C. D., fond 2602
Berwalds, H., fond . 2771
Beskowska donationen 2733
- fonden.. .•...... 2740
- skolans fond............... 2758
- stipendiefonden 2734
Beskows stipendiefond...... 2771
- testamente 2638
von Beskows donation 2770
- B., o. h. h:s donat.-fond 2683
von Beskowska fonden 2835
von Beskows pensionsfond.. 2781
Besparade medelfonden . . .. .. 2617
Beethuns fond................. 2626
Bethunska fonden 2835
Billbergs fond 2634
Björckska stipendiefonden... 2845
Björkmans donation......... 2856
Blancks fond 2699
Blindas väl, Fören för...... 2765
Blindes sjelfverksamhet, Fon-

den 161' .
Blind-institutet .
von Blockska fonden .
Blomstedts fond .
Boberghska donationen .•....
Bohman E:sons fond 2604,

Cabanis fond .
Caminska testamentsronden ..
Carlboms donation .
Carle son ska ramtljronden .
- stipendiefonden .
Carlgrens fond .
Carl Johans donat., Konung
Casparsons fond .
Casparsonska fonden .
Casparsons penstonatnrättn ..
Cassellis fond .. " .
Castelins fond .
Cavalli-Holmgrenska stiftels.
Cederschiöids fond .
Civilstatens cnke- o. pupill-

fonder .
- försäkringsanstalt .
- pensionsinrättning .
Collianders fond .
Collijns fond .
c. R. Forsgrens fond .
Cubes fond : .

2767
2763
2835
2634
2770

2621, Dahls fond .
2628 Dahlgrens donation .

Bohmanska test:tsfonden.... 2830 - C. W., fröken, understöds-
Boijeska fonden............... 2602 fond .
~o~-o. Musikhandl. pens.-för. 2700 Dahlgrenska donationsfonden
Bo1ms fond 2607,2609 Da1qvists fond .
Bollins fond................... 2632 ..Danckwardts pensionsfond .

2615
2607
2611
2835
2835
2624
2833
2843
2861
2699
2749
2697
2670
2607

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna .

Edberg .
Edlundska donationen .
Eggertz', V., stipendiefond ..
Ehlerts testamente .
Ehrenborg-Reiherska fonden
Ehrenpähls stipendiefond ..•
Eks, Carolina, donation .
Ekebergs. Nils Wilh., fond ..
Ekho1ms testamentsfond .....
Eklunds fond .................•
Ekströms donationsfond ...
- fond ............•...........
Ekströmska fonden .
Eldes, fru, fond .
Elementariestipendiet .
Elementarlärarnes enke- och

pupillkassa .
Eltassons, Levy, minnesfond
- understödsfond .
Eliassonska understödsfond.
Ells pensionsfond .
Elmbladska fonden .
Elrnl unds, Axel, pensionsfond
Elstedtska pensionsfonden ...
Enanderska donationen 2630,
v. Engeströms stiftelse .
Engstedts fond .
Enkedrottning Josefinas fond
Enkebjelpsfonden .
Enke- och pupillkassan vid

Riksbankens afd.-kontor ... 2789
- vid Sthlms st. embetsverk. 2797
Enkhus, Borgerskapets 26;)7
En onämnd välgörares fond. ~835
En onämnds stipendium.... 2771
En ärlig mans fond 2609
Ericssons,John, stipendiefond 2751
Erikeons. E.R., fond 2620ä 2 ställen
Erikssons fond................ 2628
Erssons, Bonden, enkaHelena

Henriksdotters donation... 2866

2B32
2605
2734
27 50
2638
2835
2746
2:\56
21'02
2613
2660
26')7
261'7
260~
284:1
2744

2747
2640
2640
2719
2781
2742
2774
2781
2688
264li
26m;
2605
2711

2781
2781
2781
2710
2602
2688
2823

2634
2833

2833
28 38 Pabrtksrattigkassan .
2615 Fagerbergs penstonsinrättn ..
2835 Falcks testamente .

2699
2722
2833
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[2867J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Falks fond 2605,2607, 2628, 2632 Generalmajor C. H. Möller- Hebbes donation ..•........... 26,02

.Falks fond 2634 svärds fond ..•...........•.•. 2805 - legat ..•..•.•.•...........•.• 2638
Fa'lkmana, E. J., stip.-fond 2741 Georgiska fonden ...•..•.•.•.•. 2601 - pensionsfond .•.•.•.•...•.•. 2799
Fattiga barns vänner ..•..•... 2673 Gtbson-Cronatedts stip.-fond 2750 - stipendiefond ....•.•..•..•.. 2771
Fattigvårdsstyrelser: Gjörckes donationsfond ..•.•. 2620 - testamente •..•.. 2638 å 2 ställen-
- Adolf Fredriks .....•.•.•.• 2632 Gjöthmans fond ....•.•.•..•.•. 2620 H. E:s donationsfond •....•... 2856
- Hedvig Eleonora ..•.••.•.•. 2628 Godlunds testamentsfond .... 2611 Hedbergs fond .............•. 2605
- Jakobs och Johannes' .•. 2613 Godus fond 2605, 2609, 2617, 2619, Hederhielms testamentsfond 2613
- Katarina .......•.•.•.•.•.•.. 2621 2621 å 2 st., 2624, 2628, 2632 Hedings fond •....•.•...•.•.•.. 2696
- Klara •..•......•.•.•.•.•.•.•. 2609 - testamentsfond .•.•..•.•..•. 2613 Hedrens fond •.•....•.•.•.•.•.• 2611
- Kungsholms •.•...•..•..•.. 2624 Godu/ska pensionsfonden ..•. 2723 Hedströms fond •.•..•... 2620, 2621
- Maria .............•.•.••.••.. 2617 Gondretska fonden ....•...•... 2659 - pensionsfond •....•...•.•.•. 2696
- Nicolai ......•..•.....•.•.•. 2605 Gothers fond •.•..•.•...•...•.. 2607 - testamente •.•...•.•... 2697,2833
Fehrs, Fr., doktor, minne 2602 Graans fond 2603 Hedvig Eleonoraförsamlings
Femte Mars-fonden .......•... 2615 - testamente •.•..•..•...•..•.. 2833 fattigvårdsstyrelse ..•..•.•.. 2628
Femöreföreningen .•........... 2667 GravalIii fond ..•.•..•.......•. 2616 - kyrkoråd ....•.......•.•.•.. 2626
Ferms fond ..•...•.•.•.•..•.•.. 2626 Gravallius' testamente .....•. 2806 - skolråd ........•.•..•........ 2627
F~rnerska. belöningen ....•.••. 2734 Grewesmiihlska friskolan .•.. 2612 Helins donationsfond •.•.•.•.. 2613
Ferons minne ..•....•......•.. 2602 Grillska donationen ..•.....•.. 2734 Hellmans fond ...•.•....•.•...• 2628
B'Ileens fond •.......•.....•.•. 2632 Grisbackska test:tsfonden ..•. 2830 Helmfeldtskastipendiefonden 2695
F'ilåeuska pensionsfonderna .. 2781 Groenskafattigförsörjn.-fond. 2801 Hemmet för frigifna qvinnor 2850
- testamentsfonden.......... 2755 Grosshandelssocietetens m. fl. Hemmets, 'T'yska.byggnadsfond 2638
.Fischers testamente 2638 pensionskassor 2698 Hemsöjdsrouden ...........•.. 2719
Flickskolans slöjdafdelnings Groths testamente 2638 Henriksdotters donation 2856

fond ..•.....•............... 2627 Grundbergs o. Asplunds fond 2617 Hernmarkska stipendiet...... 2744
Flobergsfonder2604, 2621,2696,283~ Gråbergs stipendium......... 2746 Hertzers, Fatima, fond....... 2602
_ testamente 2697- Gubbhus, Borgerskapets 2658 Heurlins, Louise; fond 2602, 2630
Flodinska stipendieinr ...•.•. 2695 Guillaumes fond ..•.•.•....•.. 2735 Hiertas, Carl Johan, fond 2831>
Flormanska belöningen 2734 Gutenbergska stiftelsen 2711 -r- Lars, minne 2737
Folckerska och Barkerska Guthermutbska fonden ..•.... 2791>- stipendiefond .....•.•...•.•. 2821

testamentet •.....•.......•.•. 2626 Giihlstorffs testamente ....•.. 2638 -r- W., stipendiefond för tand-
Folkskolelärarnes enke- och Gyldenstolpes donatiunsfond 2613 läkarinnor ...•....•....•.•.. 2851

pupillkassa •..•.•.•.•.•.•.... 2756 Gyllenbergska fonden ....•.•.. 2835 Hillbergs stipendiefond 2611
.- pensionsrättning ..•.•.•.•.. 2756 Gyllenborgs fond ..•.....•.•... 2688 Hirschs understödsfond .. , ..• 2640
Fond för barnhusbarn af Gyllenborgska fonden ....•..•. 2835 Hjertbergska donationen ..•.. 2733

qvinnokönet................. 2659 Gyllenbååtska fonden ....•.•.. 2835 Hochschilds pensionsfond... 2696
- för Katarina skollofskolo- Gyllencreutz' fond .•...•....•. 2835 Hoffmans A., donationsfond 2607

nier.. •..•.•.•.•...•...•.... 2620 Gyllenrams fond.............. 2835 Hoffmans fond ..........•..•. 2607
- till biblar åt nattv.-barn .. 2619 Gymnastisk-ortoped. inst ..•. 2682 Hoffmans stipendiefond ....•. 2750
_ till kläder åt " .. 2619 Gåfva af en gammal tjenste- Hoffmans,Aug., stipendiefond 2751
- pens. åt f. d. sjökaptener 2698 man ......•.•......•..•.•.•.•.• 2781 Hofkapelletspensionsinrättn. 2772
Fonden för bespisande affatt. Gäderins fond ..•...•.•..•..•.. 2621 Hofstatens gratialkassa ....•.. 2796

skolbarn ..................•.. 2640 Gösches fond 2617, 2638å2ställen Holmbergs fond .. 2603, 2605, 2609,
-för Katarina barnkrubba .. 2619 Göta hofrätts pensionsfond .. 2781 2613,2617,2620,2621,2624,2628,
Fonden för O. H. Malmatens Göta.ljfgarde.Penaionairrr. vid 2807 2632

professur... .•............. 2821 Götiska förbundets donation 2733 Holms fond.................... 2621
Fonden tIll rutune af Hugo - legat _ 2638

Fåhrams..................... 2659 Holmgrens A.III" minnesfond 2843
F'orssmans fond .....•....•.... 2609 Hoppenstedts, Sofie, fond ..•. 2609
Fosterländska föreningen... 2838 Haakska donationen .•..•..•. 2781 Horns donationsfond......... 2683
Franckeska fonden ........•... 2612 Hagboms testamente ....•.•.. 2698 Horns stiftelse ..•.•....•.•.•... 2804
Frans Gustafs stipendium .•. 2742 Hagbomska stift. för Pauvres - testamentsfond ..•.•.•.•.•.• 2613
Fredenholms fond ... 2619 och 2620 honteux ..•.•...•...•.•..•.•.. 2833 Hults fond •.•....•.••.•..•.•.•. 2615
Friedländers stipendium .... 2642 Hagermanska fonden ..•.•.•.• 2835 Hultgrens fond ..•.•.•...•.•.•. 2628
v.Friesens,Otto,premiefond 2744 Haglinds fond ...•.•.•.•.•..... 2617 Hultqvists donation •.•.•.•.•. 2750
Frimans fond ..•.•..•....•.•.. 2634 Hagmans fond •.......•.•..•. 2620 Humbleska testamentsfonden 2795
Frimurarebarnhuset 2661 Halms donation •....•....•.... 2734 Hushållsskolan, Prakt .•.•.•. 2841
Fru Hanna B:s fond......... 2688 Hallengrenska fonden......... 2710 Huss .•Magnus, stipendiefond 2821
Fruntimmerssällsk., Välgör. 2666 Hallgrens fond ... 2607 å 2 ställen Hiibnerska stipendiefonden.. 2745
Fränckelska understödsfond. 2782 Hallgrens, M. S.•...•. 2615, 2623 Hiilphers fond ....•...•.•.•.•.. 2609
Fröknarne Melanders fond ... 2619 s. k. Hallkassan •...•.•....•.•. 2696 Hygrells stipendiefond ..•.•.. 2810
Fuhrmans fond •.. 2609,2613,2617, Hamelmannska fonden ....•.. 2752 Hårdska fonden .•.•...•..•.•.• 2835

2621, 2628, 2638 å 3 ställen Hamiltonska slägtfonden ...•. 2835 Häggs, Victorine, donation .. 2856
Föreningen för blindas väl. .. 2765 Hammarins stipendiefond 2771 Häggmanska fonden ~.. 2601
_ förbistånd åtlyttao. vanf. 2663b Hammarskiöld-Risellschöld- Händelska stip.-fonden •.•.•. 2771
- för sinnesslöa barns värd2663 a ska stipendiefonden ......•.. 2849 Höglundska fonden ..•...•.•.. 2740
_ för sjukvård i fattiga hem 2690 Handelsbokhåll. pens.-fören. 2703 Högmarks testamentsfond •.. 2835
_ till minne af Oscar I och Handelsflottans pens.-anstalt 2728 Högre latinlärov. å Norrmalm 2741

Josefina .....•.•......•.•..... 2848 f. d. Handelsföreningens öf- Högrelatinlärov.åSödermalm 2742
Eörmyndarekammaren 2696 verskottsfond 2697 - lärarinneseminarium 2749
Första Svea Artillerireg:tes Hanes fond 2607 - realläroverket 2743

pensionskassa .......•.•..... 2810 Hanna B:s fond, Fru •.•.•.•.. 2688 Höpfners legat ..•...•.•...•.•.. 2638
Första stipendiefonden ..•.... 2743 Hanssons fond ..•.•.•.•....•.•. 2696 Hööks, C. E. o. J., fond ..•.. 2630

Hartmansdorffska stipendiet. 2744 Höökska fonden............... 2659
v. Hartmansdorffs stip.-fond 2835
Hartmans fond .....•...•.•.•. 2630

2770 HasselIs donation............ 2771
2638 von Hauswolffs fonder ...•.•. 2835
2605 Hautboist. understödskassa.. 2817
2843 Hays fond .•.•.•..•.•.......... 262R

Gahms donation , .. ,
Garvens donation .
Geijers fond ....•.•.•.•.•.•.•..
Geijerstams fond ...•.....•.•..

Institut för blinda ...•.•....•.
- för döfstumma, Allm.
Isbergs donationsfond •..•.•..
- fond ..•.....•.•.•.•....•.•.•.

2763
2762
2833
2609
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Isbergs pensionsfond .
Israelitiska ynglingafören .

Jacobiska testamentsfonden ..
Ja.cobsons sttpendium .
- testamente. 0.0 ••••••••••••••

Jakobsons och Mattsons fond
Jakobs allm. läroverk .
Jakobs o. Johannes' försam-

!ings fattigvårdsstyrelse. ..• 2li13
- kyrkoråd 2611
Janssons, 'V. G., donation 2856
Jenny Linds stip.-folld .. 2770, 2771
Jernbergska donationen...... 2630
Jernkontorets tjenstemäns

enke- och pupfllkassa. .....
f. d. .Iernkramhandelssoctete-

tens pens. o. begrafn.-kassa
.Jervings. 1\'[', testamentetond
Johan Hanssons fond .
Josefinahemmet .
Josefinas, Kronprtnsess., pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde
Josephsons fond
Jubelfeststipendiet. .........•.
»Ju1tomtarneD .
Jungblads testamente, .
Jungbladska fonden .....•••.
ustelii fond .
'11s80ns, Vifve, fond .....•...

...adettskolefonden, Adliga .
aisers, Pastor, fond .

.Kalls fond ....................•
'Kamratfonden för nödstalda

sv. läkare '2823
Kamrer Branders fond '2619

,Karells fond ..•....•.....•....• 2612
Karl Johans donat., Konung 2833
Karolinska iust. reservfcnd.. . 2821
Karströmska fonden........... 2604
Katarina allm. läroverk ... 2746a
- arbetsstugors fond......... 2620
- barnkrubba. fonden för... 2619
- törsarnltugs fattigvärds-

styrelse .
- kyrkoråd ........•.•..••....•
- kyrkoråds donatdon ,; .
- skollofskolonier, fond för
Kellners testamente .
Kibbe rattigkassa .
Kih lströms testamentsfond .
Kindevalls fond .
Kinmansons fond .
Kirchrings legat .
Kirurg. stipendiefonden .
Kjellbergs, Ad., stip.-fond ••.
Kjellbergs, John, E. stip. fond
Klara i6rsamlings fattigvårds-

styrelse.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 2609
- kyrkokassa 2607
Kleinsorgs testa,n1ente........ 2638
K1€l'ckska fonden.............. 2623
Knigges donatillOnel'.......... 2833
Kniggeska fonden 2653, 2740
Kniperska pensionsinrättn. '. 2853
Knoch s donation.............. 2638
Knut Berrih, Beronii fond... '2659
Kolerafond. 1853 års 2615
f. d. Kolerafonden 2609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvards barn... . . . .. . . 2602
Kommerskollegii armbösse-

medel........................ 2854
Konservatorieelevernas graf-

fond ....•...............•..•...
Koneistortum, Sthlm s stads
Konstakademien .

27811Konstförvandtskapets kassa.. 2711
2642

1
Konung Carl Johans donat. 2833
- Oskar l:s minne 2654
Konungens enskilda fond.... 2804
- hospital..................... 2815
- mtlttärhospttals- och me-

daljfonder ....•.......•....•.. 2S14
v. Kothen-Ribbingska fonden 2835
Krafltiska skolan .....••. ••..•• 2604
Kreijs testamente 2602
Kronprinsessan J osettuaa pen-

stoneim-. vid Göta lifgarde 2807
- Lovisas vårdanstalt för

sjuka. barn................... 2684
Krutrneijera fond 2607 å 2 ställen
f. d. Krvddkramhandelssocie-

2787 tetens pensionskassa, 2697
Kuhlaus stipendiefond....... 277l
Kuhlauska arrvis stipendie-

fond 2771
Kululanska douationema m.fl. 2832
Kungsholrns församlings fat-

tigvårdsstyrelse .. . . .. . . .. . . . 2624
- kyrkoråd.................... 2623
Kumlings fond 2605
K;yrkofattigkassa, Nicola,i..... 2602
Kyrkoråd:
- Adolf Fredriks............ 2li30
- Hedvig Eleonora 2626
- Jakobs och Johannes' 2611
- Katarina 2618
- Klara........................ 2607
- Kungsholms 2623
- Mar-la .......•.. ••.•........• 2615
- Nicolai. 2602
- Skeppsholms. ...........•.. 2634
Kåbergs fond 2605,2628
Köhlers premiefond 2678
Körners fond.................. 2615

2824
2744
2696
2696
2745

26»8
2856
2620
2S52

2S07
2640
2744
2672
2833
2601
2710
2628

2835
2li38
2710

Ladans fond................... 2606
Ladugårdslandsrörs. ,seHed v.Eleon.
Lagererantz' donationsfond.. 2835
Lagermans testamentsfond ... 2622
Lagerströms stipendiefond... 2745
Lagus fond .........•.......•..• 2601

2621 Lamms fond.................. 2640
2619 Landtbruksakadcmien........ 2735
2746 Langs pensionsfond.......... 2781
2620 Lefflerska stipendiet......... 2746
2638 Lerrenska fonden.............. 2835
28,}41 Leijonttyohtaka fonden,...... 2835
2613 Leijonhufvuds fond 2632 å 2 ställen
26S8 Lejas välgörenhetsstiftelse. .• 2612
2770 Lennbergs fond 2660
2638 Lerbäcks Bergslags Malmöres
2S21 kassa ...............•....•... 2854
2821 Letterstedts fond ... 27;J4å 3 ställen
27;}O Letterstedska fonden till för-

mån för Vallerstads förs. 2734
- föreningens fonder. . . . . . . . . 2734
- resestipendiet............... 2734
-r-- slägtetipeudtet ..•....••.... 2734
Lettströms fond 2621
Leweuhaupts fond ...........• 2835
Levtus donation............... 2833
- fond ...........••..••... 2604, 261(.
- '1., minne 2640
- .T., stipendiefond 2640
- M. o. E., fond .....•........ 2640
Lieberdts o. h. h. donationsf. 2683
Liebet-ts foud.. ... 2609, 2632, 2638,

2657,2660
von Lteweuslra fonden....... 2835
Lifgardets till häst pens.kassa 2809
Lifgardet till häst, Prins Os-

2771 cars hospitalsinrättning vid 28on
2601 Liljebergs fond 2611
2770, Li ljenstol peska fonden 283il

[2868J
Lilla Johns premium 2742
Lilliecronska fonden......... 2835
Lind af Hagebys. A. o. C.l\L,

fond ..........•..•..•....•.•• , 2835
Linds donationsfond.......... 2781
Linds, J'euny, stip.-fond 2770, 2771
Lindbergs fond .......•..•••.•. 2630
Lindbergs, H., donation...... 2856
Lindblads testamentsfond •. • 2623
Lindbomska belöningen...... 2734
Lindeneronas af Klinteberg

donationsfond............... 2885
Lindgrens donation........... 2612
- fond ..•..••..••. 2609 å 3 ställen
Lindgrenska fonden 2627
Lindgrenska trasskolan 2759
Ltndholrnarond. •....••. •••..• 2628
Lindholms, J. A.• fond ..•... 2626
Linds ten s stipendiefond 2626, 2746
Lmdstrauds stipendiefond... 27.50
Lindstrands, O. o. A., fond .. 2626
Lindströms lllinnesfond...... 2734
Lindströms stipendiefond.... 2771
Linnerhjelrnska fonden 2835
Litteratörernas pensioneröre-

uiug, Artisternas och...... 2776
Ljungbergs stipendiefond .•. 2821
Ljungcrantz testamente...... 2697
Ljungcrantz'ska test.vfouden 2659
Ljungl.öf's, C., fond ........•••• 2843
Ljungmans minne 2855
Lohes legat 2638
- testamente 2638
Lohes, Ad., testamente 263S
- Joh:a, ,. 2638
Loubatska donationen,....... 2733
Lundals testamente 2833
Lundbergska fondell.......... 2740
- stipendiefonden........ .... 274.}
Lundbergs testaInelltsfond... 2613
- C. O.• fond ................• 2627
- V. och L" fond 2823
Lundblads donation .•..•••..• 2611
- fond .•..••...•.....••.. ••...• 2609
Lundens testamente 2603
Lundgrens fond ...•..........• 2632
- .Egt'on , prismedel .•..••.... 2770
Luu dine, Mathias fond 2619, 2620
Lundmans, JuL, stip.-f. 2740, 2742
Lundwalls, Axel, fond 2771
Lunna testamente 2697
Lykttändames sjuk- och be-

grafu.skassa 2714
- och sitonpumparnes vid

Sthlm s gasv. ensk. peus..
fond,................ •••. ••.•.. 2714

Läkare-nödhjelpsfonden...... 2823
Läkaresäl lekapet. Svenska... 2823
Längmans 'donattonstond.v.. . 2755
Lärarinnornas pensionsför-

ening, Svenska 2757
Lärarnes vid elementarläro-

verken euke- o, pupillkassa 2747
Läroverk: Högre latinlärover-

ket å Norrmalm 2741
- å Södermalm •....••...•••.. 2742
- Högre realläroverket 2743
- Jakobs allmänna ...•••.•.•. 2745
- Katarina allmänna 2746
- Nya elel1l.entarskola.n...... 2744
Lötgrenska fonden 2604
Löfvensk,jöldska fonden 2735, 2835
Löwens fond •..•.....•••..•••.. 2607

Jlagistraten i Sthlm .
Malmqvistska barnuppfostr.-

anstalten ' .
Malmaten s, P. H" fond .

2695

2H 64
282J
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Register, 'öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Pihlmanska el. Östermanska

.testamentsfonden.. , ..• 2615
Pinchards fond ~.•...•• 2604
Pipers donation ..............• 2770
v, Platenska slägtfonden..... 2835
Platinska testamentsfonden.. 2795
Poltspersonal.a.I Sthlm enke-

och pupillkassa........ 2798
- pensionstnrättning ' 2798
Possiethska fonden............ 2601
Postbetjentngens sjuk- o. be-

grafningshjelpsI6rening.... 2785
Postbetjentes enskilda begrat-

ningskassa 1. 2785
Postmannaförening. , Svenska 27S4
Postvaktsbetjentsförbundets i

Sthlm sjuk- o. begrafn.sf'ond 2785
Prakt. hushållsskol. f. flickor 2841
Preis' testamentsfond. 2833
Premiefond. för skogsplanter. 2735
Premiekassan .. o •••••••••••• 0.0 2746
Premie- och fattigkassan vid

Norra latinläroverket....... 2741
Premie- och stipendiefonden,

Allmänna .., o... 2743
Presterskapets enke- och pu-

pillkassa. 2802
Prins Carls uppfostr. inrättn.

för värnlösa barn _ 2662
Prins Oscars hospitalsinr. vid

lifgardet till häst............ 28e
Prinsessan Lovisas minnes-

fond............. 2838
Probsts donation.............. 2630
Professor Carl J. Rossanders

donationsfond............... 2821
Pro Patria ....•..........•..... 2688
Psilanderskölds donat.-fond.. 2835
- pensionsfond............... 2835
Psilandersköldska fonderna.. 2835
Publicist. understödsfond, Sv. 2778
Pukes fond 2601

Pallins, Regina, minne 2749
Palmgrenska fonden.......... 2735
Palmstjernska fonden......... 2835 Ilabeska fonden............... 2741
Pasteurs-fonden............... 2823 Ragnar Bruzelius' stip.fond 2821
Pastor Kaiser-fond 2638 R. o. H. Bruzelius' pensions-
Patersens fond .............•..• 2657 fond 2823
Patriotiska sällskapet, Kgl... 2832 Rambachs donation..... 2607, 2638
Paulis fond.................... 2635 Redingska fonden............. 2710
- testamente ...........•....•• 2607 RegnelIs, A., fond för barn-
Pauliska donationsfonden.... 2840 klinik.. .. .. . .. .. . 2721
- fastighetsfonden 2835 - donation 2734
- fonden...................... 2699 - gåfvomedel. 2734 å 2 ställen
- lösörefonden ........•...... 2835 - prisfond 2823
Pauvres honteux, Asylet för 2655 - D:r A. F., stipendiefond .. 2681
- Hagbomska stiftelsen för 2833 Rehnbergska fonden 1887.... 2835

2602 Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 2698 Reinholde,Ferdinand,donation 2638
2616 Pensions- o. gratialkassan för Reinholds fond............... 2632
2771 underofficerare o. manskap 2810 - testamente 2638
2835 P-s donationsfond........... 2613 Reinstedts donationsfond..... 2613

Petreji fond ......•...•. 2616,2617 Renströmska fonden 2601
2603 Petrejiska ·fonden 2698, 2140 Retzii stipendiefond 2821
2602 Petterssons fond ........• 2617, 2627 Retzius', And., fond 2823
2604 - S. M., fond 2602 Reuchners fond 2617
2735 Peyrons pensions- och gratd- Reuckners fond 2605 ä 2 ställen.
2171 fikationsfond ................• 2809 Reuterskjölds,C.G.pensionsf. 283
2821 Pfeils testamente .......•..•.•• 2602 Reuterskiölds,H.F.,pens.-fond 2835
2821 Philipsenska test.·fonden..... 2160 Reuterskjölds pensionsfond.. 2835
2738 Philipsons, Carl David, don. 2856 Ribbings .donation............ 2770
2835..Pihlgrens fond 2609.Ribbings, S. A., fröken, fond 2835

[2869J
3Ia~mstens professur, Fonden
. for .

:Uamsell Branders fond .
)lankells stipendiefond .
)lankellska stipendiefonden ..
:\Ianns testamente .
- testamentsfond .
)Iariaförsamlings fattagvårds-

styrelse 2617
)faria försis kyrkoråd........ 2615
- skolråd .................•... 2616
Mari i testamente 2696
Marklinska fonden............ 2810
)laskinistföreningen 2729
)fathias Lundins fond 2619, 2620
)Iattsons fond, Jakobsons o. 2696
)lazers .fond .. ... .... . ......•.. 2771
)feijers donation.............. 2710
)Ieijerbergs fond 2631
Mendelaons, Syskonen, fond 2640
)fetzgers testamente.......... 2602
)leuniers fond.... 2609
)Ieyers, Jenny, fond 2616, 2620
)Ieyerssons pensionsfond.... 2640
3Hchaelsons, Joh., donation. 4J760
::.\fichaelssolls donation 2640
- fond 2771
- testamente.................. 2602
xnu tärenkepensionsstaten,

Allmänna .
)Iilitärhospitalsfonden .
)lillerska fonden .
t'. d. Mindre teaterns pens.-

fond .
)Iinuthandlarefören. pens.»

kassa s 2101
)lobergska fonaen............ 2604
)lodersvård, Sällsk. för upp-

muntran af 2677
)lorbergska fonden 2626
)forits Rubens donat.-fond... 2640
:Ylosaiska församlingen 2640
- fattigfond .. 2640
- skolfond 2640
Mosanders fond............... 2710
::U:urbecksinrättning för fat-

tiga flickors uppfostran.... 2665
::Uusikaliska akademien, Kg!. 2771
)fusikens vänner, Sällsk., i

Göteborg, stipendiefond... 2771
3Iusikpersonalens ensk. kassa 2810
:U:usikstipendiet, Sång- och... 2744
:Hiillers testamente.......... 2638
)löllers fond ... 2615, 2624 (2 olika)
- stipendiefond............... 2696
v. :\röllers donation........... 2734
)Iöllersvärds fond, General-

major C. H...............•.. 2805
)lörners fond 2607
)lörnerska fonden............. 2835

Nat.hans fond .
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för .fattiga .
- Kollektmedelkassanförfat.-

tiga .
Xetherwoods fond ...........•
- stipendiefond .
- testamentsfond .....•.......
:Yicolai församlings kyrkofat-

tigkassa '" .........•...••.•.•
~icolai församlings kyrkoråd
- skolråd .....................•
~ilsson Aschanianum Stip ...
Nissens, Henriette, stip.-fond
~obels, C. A., fond .
- reservfond .
Nobelstiftelsen ..........••....
von Nolehenska fonden .

I
Nollerothska stiftelsen .

2821 Nonnens fond .
2619 Nora Bergsl:s Malmöreskassa
2771 Norbergs fond' .
2745 Nordenskjöldska familjefond.
2603 Nordenstolpes fond .
2640 Nordfors' fond .

- testamente .
Nordlanders testamente .
Nordlunds, Fru Lotten, fond
Nordströms fond .
- testamente .
Norens donation .
Nereens fond .
- pensionsfond , .
Noreonska fonden .
- testamentsfonden .
Norgrens fond .
Normans testamentsfond '" .,
Norra latinläroverket .
Norrlands apotekareförenings

donationsfond 2710
Norstedts fond 2602,2603,2605
Nya elementarskolan......... 2744
-s Allm. pensionsfond...... 2744
Nybergs, Erika, fond......... 2626
- Erika, enkefru , fond...... 2628
Nybergska fonden............ 2627
Nygrenska stipendiefonden... 2710
Nymarkska fonden............ 2742
Nyströms fond 2603, 2621
- testamente.................. 2697
Nödbjelpsfonden............... 2687

2714 Nödhjelpskassan i Sthlm..... 2833

2804
2814
2746

Officerskårens pens.fören.kass. 2810
Okänd 2609,2613,2611,2620,2621,

2623, 2624, 2632, 2697
Okänd gifvares testamente... 2602
»Okänd, som med egen hand

plöjer sin jord» 2856
Onämnd välgörares fond, En 28a5
Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa.. 2773
Osamgii fond .................• 2621
van der Ostenska fonden..... 2699
Otterska fonden 2602
Owons, Samuel, stlp.-fond... 2750

2640

2617

2864"
2735
2854
2615
2835
2632
2607
2696
2833
2681
2632
2609
2611
2624
2613
2696
2755
2632
2613
2741

Queckfeldt-Rosencrantzska
fonden 2835

Queckfeldtska pens.-fonden 2835
- stipendiefonden............ 2835
Qveckfeldts fond............... 2835
Qvidings donationsfond...... 2781
- fond 2609,2628
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Ribbingska stip.-fonden...... ~7~1
Richters, C. H.. fond 2620 å 2 ställen
f. d. Riddarholmsförsamltu-

gens ensk. pensionskassa.. 2602
Riddarhusets fonder.......... 2835
Riesholms fond............... 2620
Riksbankens afdelningskont.

enke- och pupillkassa...... 2789
Riksgäldskontorets enke- och

pupillkassa.................. 2790
Ringqvists fond .•••.••..••.••• 2621
Rinmanska fonden 2603
Robins belöning 2828
Hogstadii testamente......... 2602
Rohtliebs donation............ 2638
Roos' fond 2607,2621,2624
Roos' af Hjelmsäter donv-fond 2835
- Carl, fond •.. 0.0............ 2835
- H., donationsfond 2835
- stipendiefond 2821
Roospiggs testamente......... 2833
Roselii fond 2628
Roselius' fond .....•..••.••.•••• 2603
RoseIlska fonden.............. 2856
Rosenadlerska pensionerna... 2734
Rosenbergska fonden......... 2809
v. Rosens pens.- Q. gratifika-

tionsfond 2809
Rossanders. C. J., don.cfond 2821
Rothorfs fond 2617
Rubens, Moritz, don.·fond... 2640
- J. o. Ch., fond 2640
Rubensons, .T., minne 2640
Ruckmans donation 2611,2630, 2631
Rudbecks donation............ 2832
Budbeckska stipendiefonden 2857
Rudebeckska stiftelsen....... 2810
Ruths testamente............. 2833
Rymans fond 2628
Röda korset, Svenska fören. 2816

Sabbatsbergs brunnslasarett. 2685
-- ålderdomshem 2660
Sahlbergs fond 2617
Sahlstedtska fonden.......... 2601
Sa.maritföreningen, Svenska.. 2816
Samsans stipendiefond....... 2821
Sandahls fond 2617
Sandbergs testamentsfond 2613
Sasska fonden 2835
Scharps donation............. 2602
- gåfva........................ 2697
Schaumkellska understöds-

fonden 2823
Scheelefonden.................. 2734
Scheffers fond 2835
Schefferska stiftningen........ 2835
Schewens testamente......... 2638
v. Schewenska stipendieinr.. 2835
Schewes testamente........... 2602
- testamentsfond. 2613
Schinkels testamente......... 2638
Schlot/hauers legat............ 2638
Schmidts legat 2638
- Hugo stip.. o. premiefond 2744
Scholtz' testamente 2638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don. 2832
Schröders testamente 2657
Schultzes testamentsfond . 2613
v. Schulzers donationsfond 2835
Schumburgs, Aug., donatio-

ner inom tyska förs. 2638
- Aug., minnesfond 260g
- R., donation 2638
SchUrer v. Waldheims fond.. 2835
Schtitz' testamente............ 2638
Schwartz' stiftelse............ 2631
- Remy, stipendiefond ....•. 2750

Schwartzers test.-fond 2613, 2638
Schweders fond 2617
v. Schwertns, C. o. F. fond 2835
Schönborgs fond, Botins eller 2615
Schönes fond.................. 2609
Sebaldts donation............. 2611
- testamente.................. 2696
Sederholmska test.-fonden 2681
Segercronas fond 2607
Sehmanska pensionsfonden.. 28ilO
Selenii testamente............ 2626
Seligmanns stipendium 2642
Bemiuar-ieelev. hjelpfond..... 2749
Semisekularfonden............ 2742
Septemberfonden, 20:de...... 2746
Serafimerlasarettets direktion 2681
Setterströms fond............. 2609
f. d. Siden- o. Klädeskrarnh..

societetens pensionskassa.. 2697
Sifverbergska fonden......... 2835
de Silentzska fonden......... 2835
Sinnesslöa barns vård,Fören.f. 2663
Sj~~vård i fattiga hem, Fören.

for............................ 2690
Sjöbergs, H., donation 2856
f. d. Sjökaptener, Fond för

pensioner åt 2698
Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724
Sjömallnaföreningell.. . . ... . . . . 2725
- dess nödhjelpskassa....... 272;j
Sjöstedts fond 262G
- testamente 2681
- testamentsfond.. 2623
Sjöstedtska fonden............ 2751
Skogman, Agnes, fond 2607
Sk9.gsplalltering, Premiefond.

for............................ 2735
Skolbarn, Beklädnadsfond för

fattiga 2628, 2632
Skolfonden.. 2809
Skollofskolonier, Katarina,

fond föl' 2620
Skolråd, FÖrSall1lingal'nas:
- Adolf Fredriks 2631
- Katarina..................... 2620
- Ladugårdslauds (Hedvig

Eleonora)...... 2627
- Maria · 2616
- Nicolai. 2604
- Skeppsholms.. 2G34
f. d. Skomak.-emb. (Skomak.-

mäst.-fören.) 2706
Skyddsförening, SthlJus allm. 2858
- för frigirna, Sthlms 285!)
Småskolelärares m. /l. ålder-

domsunderstödsanstalt . . 27.56
Sohms testamente 2833
Soldatbarnhuskassan......... 2810
Soopiska fonden 2601
Spetz'ska fonden '279;)
Sporrongs fond 26C9, 2628
Spångbergska test.vfonden ... 2619
Stagmans fond................. 2624
Stahres donation.............. 261 t
Starbus testamente............ 2638
Statens jernvägstrafiks enke-

och pupillkassa............. 2782
- pensionsinrättning 2782
Statskontoret.................. 2755
Steinmetz' fond 2621
Stenbergs fond 2630
Stenhammars, Fredrika, stt-

pendium..................... 2771
Stift. f. bost. åt fattiga m. fl.

judar i Sthlm............... 2640
- för gamla tjenarinnor 2860
Stipendium Berzelianum 2734
- Nilsson Aschanianum 2735
Stjerncreutzeka fonden....... 2835
Stjerncronska fonden......... 2835

[2870]
Stjerngranats fond............ 2607
Stjerngranatska fonden....... 2835
v. Stockenatrömska fonden.. 283€t
Stocks legat 2638
Sthlm s allm. skyddsfören. .. . 2858
- Arbetarefis sjuk- och be-

grafn.-hjelpsfond............ 272()
- Arbetaref:s tioöresafd 2721
- Förmyndarekammare 2696-
- Gasverksarbet:snödhjelpsf. 2713
- Gasverksarbet:s sjuk- och

begrafllingskassa............ 2713
- Magistrat 2695
- Mosaiska förs:s sjukhj.- o.

begrafllingssällskap......... 264()
- Nationalkassa 2726
- Nya spårvägs-akt.-bolags

personals kassa 27111

Sth1ms Polispers:s ensk. be-
grafn .. o. understödskassa 2798

- Polispersonals ensk. enke-
och pupillkassa 279B

- Postkontors brefbär.s en-
skilda enke- o. pupillkassa 2785

- Sjukhem 2683
- Sjömanshuskassa 2726
- Skyddsfören. för frigifna.. 2859
Sthlm s stads embetsverks

enke- o. pupillkassa 2797
- stads konsisto,.·ium......... 2601
- stads o. läns kurhus 2683
- stads undervisningsverk. .. 2740
Stokoes fond 2621
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 260Z
Strandbergska läkareinrättn. 2689
Ströms donationsfond......... 2735
Stråhles test.-fond 2605,2609,2617,

2621
Stråle ska fonden.............. 2835
Sturms fond................... 26~8
Styfl'es, Knut o. Amalia, stip .«

fond 2751}
f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.

Hallkassan.. 269~
Sundberg P:sons testamente 2697
Sundbergska donationen...... 2734
Sundens, Louise, stipendium 2749'
Sundgrenska fonden.......... 2602'
Sundins testamente........... 2697
- pens.-fond, Tidmarks och 2657
Sundströms gåfvomedel...... 2613
Svaans testanlente............ 2830
Svans, Elin A., mirmesfond 2617
Svanbergs testamente......... 2697
Svea Artilleriregementes pen-

sionskassor, Första......... 2810'
Svea Lifgardes barnhuskassa 2806
- Lifgardes fattigkassa.. .... 2806
Svenska a'llrn. djurskyddsför. 2856
- fören. Röda korset......... 2816-
- Läkaresällskapet 2823
- - prisfond 2823
---:Lärarinnornas pens.-fören. 2757
- Postmannaföreningen 2784
- Publicist:s understöds- o.

pensionsfören ...........•..• 2778-
- Sjuksköterskornas allm.

pens.-förening 2826
- Teaterförbundet , 2777
- 'I'eatems donationsfond... 2773
Svenskarnes i Karlsbad fond 2864b
Svenska Samaritföreningen. .. 2816
Svenssons stipendiefond 2735
- W., donationsfond 2774
Syskonen Mendelsons fond 2640
Sång- och musikstipendiet.. . 2744
Säfbohms testamente 2657
SälIsk. Barnavännerna 2674
- »De fattigas vänner» 2671
- »De nödlidandes vänner» 2842
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,[287]J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Sällsk. för dygdigt o. troget

tjenstefolks belönande. ... 2861
- 161' uppmuntran af öm och

sedlig modersvård. 2677
- i>Jnltomtarne» 2672
- Pro Patria 268S
- »Till arbetsflit:s berrärnj.» 2862
Sätherströms fond............ 2628
Söderbergs donation......... 2770
- John, fond 2619 å 2 ställen
Söderbergska fonden......... 2r.99
Söderströms fond............. ~602
- testamentsfond.. ... .. .. .... 2613
Söderströmska fonden........ 2756

,
T. af U:s' fond 2607
Tamms o. Widegrens stip.-f. 277l
Teaterns, Kg!.. arbetares sjuk-

och begrafningskassa 2774
Teatrarnes, Kg!., pensinr. 2774
Tekniska högskolan........... 2750
- skolans allm. stip.-fond... 2751
Teknol. instit:s elevers stip.-

fond 2750
Telegrafverkets pens.-inrättn.

samt enke- och pupillkassa 2783
Tengströms fond.............. 2621
Terrades fond.................. 2660
Tersmedenska fonden......... 2S35
Thams donation 2741, 2742
Thamiska. donationen. . . .. . .. . 2835
Tharmouts fond............... 2624

, Thernbergs testamente 2657
Thernbergska test.·fonden... 2830
Thunska stipendiefonden..... 2736
Thurgrens pensionsfond...... 2832
Thurow G., Boltensterns fam.

fond 2835
Thäströms fond...... 2696
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 2657
TimeIls testamente 2631,2833
"Timmermansordens hospital 2863
'fj enar-innor, Stift. för gamla 2860
Tjenstefolks belönande, Säll-

skap för............... 2861
Tjugonde Septemberfonden.. 2746
'Tjugufemte Juni·fonden 2617
f. d. Tobakshandels-societet.

pensionskassa............... 2697
Torkens fond.................. 2624
"I'otties pensionsfond......... 2715
Toutins testamente 2602
'I'rasskol an, Lindgrenska . . 2759
Troilis, Uno, fond............ 2770
Trolles fond 2634
'l'rolle-Bondeska fonden...... 2835
Tullstatens ensk. pens.-inr. .. 2786
af Tunelds donationsfond.... 2781
Tunelii fond................... 2609
Tvenne systrars testamente 2607
'I'ypografrska föreningen...... 2712
'Tyskaförsamt. stiftelserm. IU. 2638

Törneboms fond 2620,2697
- testamente...... 2616, 2697, 2833
Törnebomska fonden......... 2699
Törnemans o. Wistrands min-

nes fond 2617
Törners donatddn.L. . 2750
Törnqvists donationsfond.... 27SI
- fond 2620,2621,2696
- J. C., fond 2620

Ugglas' fond ;..... 2609
Ulfsparres fond............... 2607
Undens fond................... 2632
Underlöjtnant Peyrons pens.-

och gratifikationsfond.. .... 2809
Underofficerarnes vid 1. Svea

artillerireg:te pens.-kassa... 2810
Undervisn.verk, Sthlm s stads 2740
Unmans fond 2660
Uno Troilis fond.............. 2770

W. A. Benedicks fond 2676
Wadstena adliga jungfrustift 2835
Wadströms fond 2607, 2626, 269r.
- testamente 2602
Wretterdahls test.-fond 2613
Wahlbergs medaljfond 2734
Wahlbergs minnesfond 2734
Vahlskogs stipendium 2611
Wahrendorffs fond 2603
Wallenbergs, A. O., fond..... 2688
Wallerska fonden.............. 2710
Wallins fond 2630 ä 2 ställen
Walttns fond.................. 2632
Wallin ska fonden.............. 2740
Wallmarkska donationen 2734
- fonden 2752
WarodeIls pensionsfond 2697
Vega-fonden 2734
von Vegesackska fonden 2835
Wenerska testamentsfonden.. 2822
Wennbergs, Aug., fond 2688
Wennbergs, Lotten, fond 2836
wenströms, Jonas, sttp.ctond 2750
Wertmiillers fonder 2G17
Wessmans fond 2H04
Westerbergs testamente 2H97
Westfeldts fond 2';32
westdns, Axel, stipendiefond 27;')1
- fond 2630
westmans fond...... 2632
Westzynthii fond 2602
Westzynthius fond 2604
Vetenskapsakademien......... 2734
- reseunderstöd... .. 2734
Wibergs fond 2607
Wibergs, Fr. fond 2602, 2604
Wickbergs, A. C., fond 2602
Wickholms stiftelse........... 2630
Widboms fond 2630
Widegrens stipendiefond..... 277l

WidelIs fond................... 2603
Widings fond 2626
Widingska donationen 2746
Widmans fond................. 2615
Widmarks fond 2745
Wiers fond.... 2(i09
Viktualieh. pensioueinrättn;.. 2702
von Willebrands fond 2696
- understödsfond 2801
Winboms pensionsfond 2696
Vinskänkssocietetens pens.- o.

begrafningshjelpskassa..... 2704
'wirens donationsfond......... 27;)5
Wirenska stipendiefonden.... 2741
Wirrwachs fond 2617
Wistrands fond, TQrnemans o. 2617
Vitterhetsakademien.......... 2733
Wittings testamentsfond. . . 2613
Vivekafonden 2843
Volontären von Rosens pens.-

och gratifikationsfond.. .... 2809
Wrangels testamente......... 2688
Wulfcronska fonden........... 2835
Välgörande fruntim:ssällsk... 2666

Ihlens legat 263S

Zetherstens fond............... 2621
- testamente 2602
Zettersten P:s testamente... 2657
Ziervogels donation........... 2611
Zimmermanns donation...... 2638

Åhrbergs fond 2607
Åkerblads donationsfond..... 2613
Äkerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond......... 2602, 2630
Åleniska fonden............... 2740
Ångfartygsbef.-sällskapet 2727

Ädelgrens minnesfond 2617
Ärlig mans fond, En......... 2609

Öbergs fond 2607
Öfvering. Johan Danielsons

stip.fond ............•••...... 2750_
Öfre Borgrättens medel...... 2795
Öfverströms fond.............. 2619
Öhmans fond.................. 2615
- testamente 2657
Östberas fond 2621
Östergrens fond 2617,2621,2660
Östermalms allm. läroverks-

fond 2746b
östermalms förs., se Hedvig

Eleonora.
Öetermanska test.-fonden..... 2615
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