
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2733- 2734]

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

[2733J Kg!. Vitterhets-, H i- let 8,333kr., egond. Bergiiiund, till J,ctterstedtskaFöreningens fou-
torl h A t' . t publiei nytta och till en skola för der (Gen.konsul J Letterstedt 1861)

S orle· OC n iqvite S- trädgårdsskötselns eller hortikul- 1:0) 77,606:59 såsom reservfond;
akademien. turens upphjelpande i riket under Denna reservfond ökas med :1.1'1.

AnteIlska donationen (gåfva af namn af Bergianska trädgårdssko. tillagd ränta på ränta tills den upp-
Dr H FAntelI, attemu. 1896)kr. Ian. går till 500,000kr. 2:0) 337,283:21
100,000; f. antiqv. och numismat. Beskowska sttpeudtefonden såsom bespm-Iugsfund : denna be-
ändamål. (Öfv:kam:junkar B. v. Bcskow och spartagsfond ökas genom ärl. ttll .

Bergerska donationen (T'ullfdr- hans hustru 1864) kr. 18,768: 87, lagd ränta på ränta tills den upp-
valt. i Göteborg C G Bergers test. Till ett stip. åt någon ung. förtjont går till 5,000,000kr. 3:o} Atersto-
1878) kr. 290,000. Af räntorna an- och obernedlad vetenskapsidk. den 350,170: 62 kl'. utg. den dis-
vändas: 1000 kl'. föl' arkeologiska ponibla fonden, hvilken icke får
föreläsn:r, det öfriga för historiska Byzantinska resestipendiet (en- till kapitalet förminskas; den disp.
och antiqv. ändamål, efter utgifts- voyen P. O. v. Asp 1803)kr. ao!ooo. räntan örverlernuas är]. till Letter-
stat, som för hvart ål' bestämmes. Upsala univ.; för B af 9 på hvar- stedtska fören.

BeskowskadonaUoncu(Öfverste. andra följ. år utses stipendiater af Letterstedteka inrikes resestt-
kammarjunk, B v. Beskow 1880)kr. Vctenskapsakad .• som föl' samrna pendiet (Gen:konsul .J. Letterstedt
10.000. Underst. för yngre, obe- år uppbär ärl. räntau; under de 1903) kr. 20,000. Stip. tör resor
medl. och förtjent forskare inom öfriga 6 åren utses stipendiater af inom Sverige; samma bestämmel-
de vetenskaper. som tillhöra om- Upsala univ., som förvaltar dona- sel' som för det utrikes resesti-

åd t rö k d k h t t tionskapitalet.
~el:~ ~r:. ~v~;~:sa~~:atSå~~e ; ut- Edlundska donationen (Prof'. E pendiet.

Götiska förbnndets donation kr. Edl und 1880) In'. :l3,949: 89. Rän- Letterstedtaka ntrikes resestf-
'2,400; för ant.iqv. ändamål. tan användes till prisbelön:r eller pendiet (Gen.-konsul.J. Lettcrstedt

Hjertbergska donationen (Pro. underst. för foi-skn.r på de fysiskt. 1860) kr. 90,000. Stip. åt någon
tokollssekreter.EGHjertbergstest. matem. vetonskap:s område. svensk man med goda moraliska
1888), kr. 260,000; för Statens hi- Fornerska belöningen (Kansli- egenskaper och utmärkta insigter
storiska museum och kgl. mynt- rådet B. Ferner 17H5)kr. 3!Ol4:40. i en eller flera vetenskaper, föl' att
kabinettet. Premieutdeln. sätta honom i tillfälle att, till för-

I...•oubatska donationen (gåfva af Flormollska belöningen (Prof. kon-au af sina in aigter, företaga
hertig J F de Loubat i Paris 1889) A. H. Florman 1838)kr. 5,818: 77. resor i främ. länder; stipendiat må
kr. 20,000; räntan utdelas hvart Till pris och belön. tillhöra hvilken samhällsklass som
5:tc år f. bästa under senaste 5 år Grillska donationen (Bruksp. J. helst, men fär icke vara yngre än
utkomna, på svenska, norska eller 'V. Grill 1863)kl'. 45,274:77. Räntan 25 och icke äldre än 40 år.
danska förf. arbete öfver Amerikas utgår tillsvidare till Skansens zoo- Letterstedtska slägtstipendiet
arkeologi, etnografi, historia eller logiska trädgård, Fonden afser bil- bild. 1893 af besparingar å Letter-
myntkunskap. (Nästa gång 1907). daride af en zoologisk trädgård. stedts fond till pris för ötversatt.

Scharpska donatloueu (test. af Habns donation (Med. d:r Con- ningar (Geu.rkonsul J. Letterstedt
grossh. J. H. Scharp och hans fru, rad Hahn 1896)kr. 20,418:87, till Ull- 1860)kr. 50,000.
f. westanan 1902) kr. 100,000 för derst. för vetenskap l. rorekn:r el- Lindbomska belöningen (Berg-
den historiska vetenskapens hö- ler resor. rnäst. G. A. Lindbom1814) kr. 4,324:
jande (räntan utgår tillsy. till två Letterstedts fond (Gen.konsul J. 28. Räntan användes årl. till 1 i
lifräntor). Letterstedt 1860)kr. 18,000. Bun. 2 gnidmedaljer, som tilldelas den,

tan anslås till ett pris för utmärkte utom eller inom akademien, som
författare och vigtiga upptäckter. ingifver någon afbandl. med nya

Letterstedts fond (Gen.konsnl J. och vigtiga upptäckter uti kem.
Letterstedt 1860) kr. 9,000. Räntan eller fysiska vetenskaperna.
utgår i och för särsk. maktpålig- Ltndströms miunesfoud kr.
gandevetenskap1.undersökn:rsalut 1,578:94, donerad 1901 af vänner
urven till andra ändamål. beroende och lärjungar till prof. G. Lind-
detta på Vetenskapsakademien. ström. Till ett mindre stipendium

Letterstedts fond (Gen:konsnl J. för resor inom landet i syfte att
Letterstedt 1860) kr. 18,000. Till studera de lägre evertrebrerade
inrättande å serafimerlasarettet af djuren, fossila eller lervande.
sängar för nödlidande sjuka resan. von Möllers donation [Rytfmä.st .
de, företrädesvis från främmande P. von Möl.ler 1883)kr. 23,919:Ol.
land. Till lifränta åt viss person, efter

Lotterstedts fond till pris för hvars död donationen är ställd till
öt'versättningar m, m. (Gen.kon. Akad:s fria förfogande.
su l -I. Letterstedt 1860) kr. 18,000. RegnelIs, Anders Fredrik, bo·
Af räntan utgår 400 kr. årl . för tantska gåfvomedel (D:r A. F. Reg·
öfversättningar till svenska sprä- nell 1872) kr. 93,384: 58. Denna
ket af något förträffligt utländskt fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
arbete; återst. ställes till Akade. l) Stip.·fonden f. anställande arre.
miens fria förfogande. SOl' i botaniskt ändamål till Bra-

Letterstedtska fonden till för· silien eller annatintertropisktlanc1.
mån för Vallerstads rorsamling 2}Fondenförvetenskapl. bearbetn.
m. m. (Gen:konsul J. Letterstedt af de i Brasilien eller andra inter-
1860)kr. 27,000. Räntan användes tropiska länder af den Regnellska
till premier och anskaffande af'böc- stipendiaten gjorda insaml:r. 3)
kel' åt skolbarn, till uppköp atböc. Fonden för de brasilianska växt-
kel' för socken biblioteket i Valler- samling-s underhåll och vård.
stad samt till belön:r åt folkskole- RegnelIs zoologiska gåfvonredel
lärare inom Linköpings stift. (D:r A.F. Regnell1884) kl'. 42,682:05.

[2734J Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Alt1strands testamentsfond (Bi.
bliotek. J. A. Ahlstrand 1891)kr.
23,814:75. Tilllifränta åt vissa per-
soner efter hvilkas död räntan ut-
går till understöd] ande af zool.
studier.

Akademiens resaunderstöd (dir.
Sahlgren 1773,bergsrådet Dahlberg
1815 m. fl.) kr. 25,945. Stip:r till
ett belopp af 1,300 kr. utdelas ärl.
till yngre naturforskare för utfö-
rande af resor inom Sverige med
ändamål att undersöka landets na-
turförhållanden.

Ärnbergs donation kr. 22,097:-,
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J"r. Arnberg.

Bankska legatet (Josef Banks
1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på
lönen till Bergianska läraren.

Beijerska donationen (af Bok-
förläggare Frans Beijer insamlade
1884)kr. 10,000. Till främj. af Riks-
musei mineralogiska institutions
syften.

Bergianska stiftelsen (Prof. P
J Bergtus 1784). Donationskapit.a-
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[2735] Kungl. Landtbruks-
akademien.

Guillaumes fond (Maria Josefina
Guillaume 1868)kr. 8,821:17. Till

\ befordrande af djm-skydd.
Löfvensklöldska douattonsfon-

den (Possess. Ch E Löfvenskiöld
1889) kr. 11,959: 37. Till beford-

[2734-2741 J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Räntan användes till främj. af zoo- rande af änclamålsenl. landtman- ligheten den största nytta. 'Räntan
logisk forskn. nabyggn. delas i fem lika delar, SOlD ttfl-

RegneIls donation (D:r A F Reg- Stipendium, Nilsson Aschania· falla: en del den, som inom fy.
nell 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. num, (Bergsrådet L Aschan 1S51) sikens område har gjort den vik-
Medlen använda till inköp af lä- kr. 42,318:78. Stip:r till elever vid tigaste upptäckt eller uppfinning;
genh.ChristinebergvidFiskebäcks- landtbruksinstituten. en del den, S0111 har gjort den
kil i o. för anläggande af en zoo- Nonnens fond (Friv. bidyag för viktigaste kemiska upptäckt eller
logisk hafs station. att hedra Edvard Nonnens minne förbättriug : en del den, som har

Rosenadlerska pensionerna(Pre· 1864) kr. 21,736:82. Resestip:r till gjort den viktigaste upptäckt inom
sid. C. A.Rosenadler 1777)kr. 3,000. elever, utgångna från rikets Iandt- fysiologiens eller medicinens do-
3 pensiouarum, för afkoml:r efter bruksinstitut. män; en del den, som inom litera-
Assessor i Bergskoll. Albr. Behm. Palmgrenska fonden (Per Palm- turen har producerat det utmärkta-

Scheelefondenkr.13,390:82. Rän- gren 1873) kr. 73,009: 67. Till aka- ste i idealisk riktning; och en del
tan disp:s vexelvis af Farm. Insti- dem:s fria disposition. åt den, som har verkat mest eller
tutet och Vetenskapsakad:n till Premiefonden för skogsplante- bäst för folkens förbrödrande och
underst. för dithörande forskn:s ring (Brukseg. N P Hallen 1823) afskaffande eller minskning af stå-
anställande. kr. 3,415: 21. För nyttiga företag ende armeer samt bildande och

Stenströms fond (Lärov:sadj. i landthushålln., såsom skogsplan- spridande af fredskongresser».
K. O.E. Stenström 1901)kI'.1,558:47. tering, trädgårdsanläggn., oländig Prisutdelare och styrelse se [2276).
Till styr. för botaniskt ändamål. marks upparbetande m. m.

StipendiJlm Berzellanum (Bergs- Svenssons stipendjefond (Eko.
rådet J. L. Aschan 1850)kr. 25,000. nomidir. J M Svensson 1890) kr.
Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka 16,111: ;'3. Såsom uppmuntran till
egna sig åt kemiens studtum. elever vid laudtbruksinstituten o.

Sundbergska donationen (Hof- Jönköpings läns landtbrukssJwla.
qvartermäst. E Sundberg 1780)kr. Wirens donationsfond (Fabr. A
1,200. Prem. G Wiren 1896) kr. 5,590: 63. Till

Wahlbergs minnesmedaljfoud belön. af folkskolelärare ochIära-
kr. 3,232:13; donerad 1901af enke- rinnor på landet, som utmärka sig
fru E. Retzius. Till utdelning af gnm att vid skolhusen plantera
medalj i guld eller silfver åt per- fruktträd och .bärbuskar el. egna sig
soner, som på utmärkt sätt fram- åt biskötsel och sprida håg för
jat de naturhist. vetenskaperna. dessa sysselsättn:r till allmogen.

Wahlbergs minnesfond kr.27,970: Ströms donationsfond (Uppsy-
42, donerad 1896 af enkef. E. Ret- ningsmannen D E Ström 1900)kr. [27 40JDirektionen öfv.
zius till minne af hennes broder 20,858:-r--, Till uppförande af ett Stockholms stadsundervis-
Afrikaforsk. Johan August Wahl- museum för åkerbruksredskap
berg. Den årl. räntan dtsp.s för m. m. ningsverk.
2 på liverandra följ. år vexelvis af [2736] --- Se r1331].
Vetenskapsakad.och Svenska Säll· Bergman-Millerska fonden (Sjö-
sk. för Antropologi och Geografi Thunska stipendiefonden (Kam- faranden A Bergman-MfIler 1831)
som resestip. martj. A ;rhun 1731)kr. 86,450:43. kr 1 263 Ttll böcker åt fattiga

WalhiJarkskadonationen(Öfver- Förvaltning. af de under f. d. Kgl. sk~lb'arn'
dir. L J Wallmark 1847)kr. 51,322: Öfre Borgrättens vård förr stäida Beskol~ska fonden (Öfv.-kam.-
09. Räntan användes till prisbe- medel, se [1859]; underst. åt torf- junk. frih. B v Beskow och hans
lön:r för rön och uppfinningar, som t~ga studer~de (d~ck såso~ test. hustru 1864)kr. 12,825. Till stip.
akadem. finner befordra veteneka- ~äger: »Med~cm, for den ovisshet Booströmska fonden (Presid. E
pernas och, näringarnas framsteg ~agsJelferfarlt,undantag~n]»);.hvart Booetröm 1835)kr. 1,525. Till böc-
samt till underst. för undersökn:r 3:e år lenmas ett res~8tlp. af ~,400 ker och prem:r åt skolyngI.
och resor, som akadem. anser le- kr. åt en studerande for idk. af stu- Höglundska fonden (Riksgälds-
da till nämnda mål. dier vid utländskt univ., med skyl- kommiss. GHöglund 1870)kr.13,778.

Vegafonden (saml. på' föranstal- dighet att qvarstanna der 1 år.och Till lif'$ntor, sedan stip:r.
tande af svenska sällsk. föl' antro- 2 hemstip:r a 300kr ..årl. Ansokn.. Kniggeska fonden (Enkef. Anna
pologi och geografi, gnm allm. sub- mglfyas till. det storre akadem. M vBaUhasar 1822)kr. 8,842. Räo-
skription inom Sverige, till minne konststorfet l Upsala. tan lever:s till Ad. Fredr. förs.s
af Vega' s kringsegt. af Asiens hela [2737] kyrkorå\l att för församl.s folk-
"kuststräcka under A E Norden- skolor användas. ,
skiölds ledning, 1880) kr. 64,972: Lars Hiertas minne (Fru W Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
92. Fondens ändamål är att verka Hierta, f. Fröding1877). Särsk. sty- G Lundberg 1878)kr. 4,260. Till
f" f" . t f relse, se [2275]; att fritt och obe- t·
or ram). o. uppmun ran a geo- " ka fö d t kl f s lPn:rll:uSLundmans stlpendl'e»ondgrafisk forskn. ; dels under namn roende ver a ror e mens . ram- Jl .'

afVegastipendiet, underst. för före- åtskri.dandet och dettahufvudsakl. (Lektor C J S Lundman 1900) kr.'.
tagande af forskn:sresor i mindre gnm att framkalla och befordra så- 10,000. Stipendier åt studerande
kända trakter; dels medel för ut. dana vetenskapl. upptäckter och vid Södermalms h. läroverk.
delande af en medalj i guld, be. uppfinningar, sociala I6rbättringar Petrej Iska fonden (Skeppskla-
nämnd Vegamedaljen, åt personer, och frisinnade reformer, som kunna rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,609.
som på ett utmärkt sätt främjat blifva till välsignelse för mensk- Kläder,böckerm.m.åtskolungdom.
den geografiska forskn. ; såvälstip. ligheten i allmänhet och särsk. för WaIlinskafonden(Erkebiskopin-
som medaljen utdelas af svenska Sveriges folk nan A M Wallin 1847) k,r. 5,43<l.
Sällsk. för antropologi och geografi. [2738J . Stip:r åt studerande.

Nobelstiftelsen. Grundad på Åleniska fonden (Kyrkoh. J H
Ingeniören Doktor Alfred Nobels Ålenius1822) kr. 117,190.Til.lpens.-
testamente af den 27 Nov. 1895. fyllnad åt afskedade lärare.
Grundstadgarfaststälda af Kongl.
Maj:t d. 29Juni1900. Hufvudfonden
d. 31Dec: 1902kr. 27,845,385:85. Te·
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall nårrigen utdelas som
prisbelöning ät dem, som under
det förlupne årethafva gjort mensk'

[2739J
»Albert Bonniers stlp.endiefond

för svenska r6rfattare» är bildad
af ett utar Albert Bonniers barn
och arfvingar doneradt oafytterligt
kapital af 150,000kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens .aflöning och andra nödiga.
ärliga omkostnader - skola an-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för-
fattare af talang.

[2741] Högre latinlärover-
ket å Norrmalm. .

Se r1333] •
Erik Jqhan .'aThmans stipendie-

fond (Louise Falkman samt Ivar o.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2741-27 46J
Sven Falkman 18n) kr. 500. Un- 1897) kr.. 1,500_ Uppmuntran åt en I [2745J Jakobs allmänna
derst. åt studerande. . gnm flit och ber-ömvärdt uppfö- läroverk.

Prenrle- och fattigk.assan vid rande deraf förtjent lärjunge i ngn J
norra latinläroverket, kr. 2,592. af skolans 5 lägsta klasser (före- Se [1341 .
Prem:r och underst. åt studerande. träde för klasskamrater till atif- Hubuerska stf pendtef'ondeuthol-

Rabeska fonden (f. d. lärjungar tarnes afl. son). lega C G Wi dmark 1868) kr. 1,000.
vid Sthlms gymnasium 1871) kr. Patrik de Lavals stipendium Underst. åt. medellösa lärjungar.
6,399. Underst. åt studerande. gnulinsalnl.blandlärjullgarne1889, Luudbergska stipendiefonden-

Ribbingska stipendiefonden sedermera ökadt. gnm upprepade (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr.
(Kammarherren G Ribbing 1868) gåtvor af Fru E dc Laval) kr. 2,000. 2,000. Underst. åt. medellösa lär-
kr. 2,063. Underst. åt studerande. Uppmuntran åt i ngt af de natur- jungar. f d

"'irimskastipendiefonden(Fabl'. historiska ämnena framstående lär- illankeIlska stipendie on en
A G Wiren 1875) kr, 14,260. Uno . (Prof. G A Mankell och hans'hustru

def~å~~ d~~~~i~~~~nkef.C Tham JU~i:~llelltarJistilleJldiet (gnm in- ~~~~,;~:,~d~8~;~nk;~lJ~22kl~lr~~~
1865)kr. 285. Böcker åt fattiga lälj. sam!. 1865) kr. 1,000. Ökadt gmn tan har hitt.ills utdelats i ett eller

donation af en f. el. lälj~;~Ilge'..nled flere stip:r åt flitiga och sedliga
[2742J S..d I h- 1,000 kr. 1888. Underst. foretradeS-jluedellösa Iärjungaa-.

O erma ms ogre vis åt ngn från skolan utgången Widmarks fond (Kollcaa O G
allmänna läroverk. lärjunge, som studerar v id Upsala Widmarkoch hans hustru ghm test.

Se [13351. universitet eller åt ngn Iärjunge 1882) kr. 10,000. Räntan användes
De ;) Brödernas fond (Anonym vid skolan. till förhöjande af de pens:r, S01l1

1877) kr. 1,000. Uppmuntran åt väl- Otto vou Friesens premlef'ond föl' lärare vid Jakobs allm. lärov.
artad yngl, vid gymnasrum, med (Bibliotekarien hos H. M. Konnn- äro el. blifva å Allm. iudragnings-
företräde åt obemedl. embetsmäns gen) Fil. dr Otto von Friesen 1899) ~taten bestämda. a~~.utgå,. ~l1l.särsk.
söner, kr. 3000. Belön:r i större eller 1 testarn. best:a föreskr-itter .•

Elmbladska fonden (Lektor P M mind;'e poster föl' vackra, gamlin-I Lagerströms stipeudiefond (Kom-
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för gal' af djur eller växter eller föl' ministern f. d. kollegan C R La-
den i mogenhetsexamen bäst vits- noggranna skrtrtl. uppsatser rö- gerström och hans ohustrll genom
ordade. rande naturhistoriska ämnen. test. 1883)kl'. 5,000. Arsräntanskall

Frans Gusta,t's stlpendlum (ana- Hat tmansdorffska stipendiet "?-tde.la:still ett e.~lerflere stip~ndier
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde- " :' ) ~. 1 00 Ull. at Ili.tiga och valartade yngltngar.las till en välartad samt med håg (gum lnosanll. 1809 ..kl. ,.0.. ".
och fallenhet för studier begåfvad derst. at meddeltöse flitige lär-
yngl., SOlll af sådant understöd är jungut'. ••.
i behof', Hermuarek ska stlpeudlet (Prof.

Lilla Johns 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 ordentL gos- flitig lärjunge vid skolan.
sar i ngn af klasserna 2-5 Pulke Jacousous stipendium

Nymarkska fonden (Rektor.J Ny. [Enkef', Alma Jacobson, f', Wahl.
'!'ark 1702) kr: 100.. Underst. åt gren, 1896) kr. 2,00U. Underst. åt
fattiga gossar l Mar-ia skola, en för studier i naturkunnighet

Semis.ekularf'on~en (samman- särsk. hågad och akiekl ig lärjunge
skott !Id s~kularfesten 1871~kr, till företagande inom landet af en
ii~h~~:r d~~~l~~~(l~:~.as~mC resa i natnrv~tells~apl. syfte. .
Tham 1855) kr. 50. Premekaasa. Jnbelfeststlpendlet (geno~n in.

1872 års gåfvofond (anonym saml. 1878) kr. 2,800. Underst: ~t
1872) kr. 1,000. Underst. och be- ~~dellosa flitdga Iärjungar l de tre
lön. åt 1 eller 2 behötvande och l~ogsta klasse~·n.aeller bl~'lld d~
flitiga lärjugar i 4:e och 5:e klassen. f. d .. sk~lans lärjungar, ..so.1l1lu~del

Julius Lundmans stipendiefond hvarje läsåv aflagt gudkänd mogen-
(Lekt. .J Lundman 1899)kr. 10,000. hetsexamen.
Ränt.an skall efter donators död '"l'a Elementars kulans af l-
tilldelas en eller två behöfvande, mänua premiefond (genom be-
kunniga, flitiga och ordentliga lär- hållningen af en Yic1läroverke~ d.
jungar i 6 och 7 klasserna, eller 5/5 1900 anordnad soare), kapital
nyblitna studenter. Fonden för- och ränta vid 1902 års slut till-
valtas af Kungl. Direktionen öfver sammans kl'. 604.
Sthlm s stads undervisningsverk, Lekte r Hugo Sehmlrlts stipeu·

die. och premtef'ond (genom in-

realläro- ~~~I~~10l~j~~~~~edf~~:.in~~,;jl~l~~~~i
kr. 2,091. Stipendier å 1111nst
50 kr. åt Iärj. i skolans tre högsta
klasser, hvi lken visat säi-sktldt in-
tresse för, och goda kunskaper 1
företrädesvis i f ransk:a s-pråket,
men eljest i öfriga lefvando spr~k,
~eografi, historia, sling och musik,
Äfven p r e 111i e r i böcker för 15
a 30 kl'. 0111 året åt 1 a 3 lärj.
för framsteg i förenämnda. ämnen.

8ång. och muslkstlpendiet (gnm
af lärjungarue gifna konsorter 1882,
1884 och 1888) kr. 1,500. Uppmun-
tran åt i sång eller musik fram-
stående lärjungar.

[2743J Högre
verket.
Se [1337J.

Allmänna premie. och stlpendte-
fonden(K.Direktionen öfver Sthlms
stads underv.-verk 1880) kr. 8,400:
Sthlm s reallärov. ; stip:r och pre-
mor åt förtjänte lärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,400. Stip.r åt medel-
löse lärjungar.

[2744J Direktionen öfver
Nya elementarskolan.

. Se [1339J.
Axel .lbramsons sttpendlum

(Grossh. och Fru Axel Abramson,

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

Ehrenpåhls stipendiefond (As.
sessor A.Ehrenpåhl och hans hustru
1781) kr. 250. Prem:r åt lärjungar.

Gråbergs stipendium (Kolleg.
Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sån? skickliga lärjungar.

Katarma församlings kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
böcker åt fat.t.iga skolbarn; utgår
mcd 10 kr. år!.

Lefflerska sttpendlet (Enket. G
Leffler, 1885) kr. 500. Räntan ut-
delas åt en medellös och välartad
yngling om året.

)Iillerska fonden (Sjöfaranden
A Bergman-Miller, 1831) kr. 1,200.
Till pt-em.r åt lärjungar.

Premiekassan, bestående af in-
skrifn:safgiftor föl' året; prem:r åt
lärjungar.

'I'drnqvists fond se under V C.
Förmynd.vkamm.

[2746 b] Hög~.e allmänna
läroverket ä Ostermalm.

Se [1343J.
Per Lindståns stipendiefond, kr.

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

20. "ieptembert'ollden kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stående ka-
pi ta.l ; ärl. räntan användes till in-
köp af premieböcker.

Widingska donationen (kr.1,380).
Förvaltas af försarnl.s kyrkoråd.
Räntemedlen utdelas till mindre
bernedl.. lärjungar. (Jmfr [2626]).
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stiftelsers, pensionskassors m. fl. fon~e)".
Otto och Angusta Lindstrauds [2752]

stipendiefond (Enkef. E A T Lind· Hamelmannska fonden (Fabr. J
strand 1897) kr, 25,000. Re~enn. C W Hamelmann, test. 19/. 1882)
d".rst, åt utgångna elever från Tekn. kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
högskolan. ..' • relse. se [233'(]; 2 resestip:r a 250

Joll. Micllaelsons donatdon (Ea- kr till handtverksynglingar; ej
briksidk. Joh. Michaelsson 1866) öf~er 25 år. .
kr. 5,100. Stip:r.ät Tekn. högsko- Wallmarkska fonden (Öfverdit.
lans elever, .• L J Wallmark 1847) kr. 19,000.

Samuel . Owe~s sttpendlefond Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
(Subskribtion till hedrande af S derst. till ynglingar, som gifva hopp
Owens mlDlle 1874)kr. 15,QOO.Stiprr om sig at~ blifva skicklige näringa-
åt Tekn. hogskolans elever. idk f'6r att idka studier vid Tekn

llemy Sehwartz" stil.'endiefond skoian i Sthlm samt belöningar f'6~
(Enkef. D S Schwartz, f. Sundb~:,d uppfinningar och fdrbättringar. i~~~~~::.:i;~~~:~rf~~J;:~~~~t näringar och s~öjder.
ät stiftarens slägtingar,

.Knut 0~1l..lmaIia Stytfes stipen- [2753]
diefond (Ofverdir. o. fru Styffe,1898) Adlerska fonden (Fru Charlotta
kr. 40,000. Reseunderst. åt Tekn. Adler) kr 5,313:44 vid 1902 ärs
högskolans afgångna eller afgående slut. Folkskoleöfverstyrelsen i
elever. Sthlm, se [1373]: gåfvomedel till

'l'eknologiskainstitutets elevers skollofskolonier.
stipendiefond (subskription 1877) Dnbolska fonden (Stenhuggaren
kr. 23,000. Stip:r ät Tekn. hög- P. G.Dubois)kr: 69,696:85 vid 1902
skolans elever. års slut.' Folkskoleöfverstyrelsen

Törners donation(Kommissions· i Sthlm, se [1373]; underst. åt skol-
landtmätaren J G Törner 1874)kr. barn fdr fdrkofran, vid högre eller
46,500. Stip:r och reseunderst. il annan skolanstalt, i folkskoleun-
Tekn. högskolans elever. dervisn.

,Jonas Wenströms stipendiefond' Benedtek ska fonden (Fru Emma
(Allm. Svenska Elektr. A.B. i v« Benedicks) kr. 10,416:50 vid 1902
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r ät års slut. Folkskoleöfverstyrelsen
'I'ekn. högskolans elever. . Sthl [1373]' åf del tdll

Ofveringeniör JollanDanielsons ~kollo'fs'k~~onier. ,g vome !
stipendiefond kr. 40,000. Bese-
understöd lit Tekn. högskolans af-
gångna eller afgäende elever. [2755]
[27511...

Byggmastaren J ohan Anders·
sons fond (Fru ThereseAndersson
och Hen- Knut Andersson) kr.
20,000. Styrelsen för Tekn. sko-

..I27 50] Kungl. Tekniska lan i Sthlm; till stip. vid skolan.
högskolan. Baltzar Cronstrands fond (Eo-

. Se [13071. miten för åstadkommandet af en
Thorsten Bergstedts stlpendie- värdfg minnesvärd öfver skolans

fend (Civiling. Thorsten Bergstedt förste förest. kapten Baltzar Oron-
1881) kr. 5,400. Underst. åt Tekn. strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn.
högskolans elever. skolan i Sthlm; till stipendier vid

Borgareståndets donation (Bor. skolan.
gareständet 1866) kr. 6,800. Stip:r Jollll Ericssons stipendiefond
åt Tekniska högskolans elever. (Komitön för John Ericssons-mo-

G de Lavals stipendiefond (Ak. numentet i Stookholrn) kr. 1,000.
tieb. Separator 1895), kr. 10,000. Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
Stip:r åt Tekn. högskolans elever. till stip:r vid skolan.

V. Eggertz stipendiefond (bild. Ang. Hotfmans stipendiefond
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl. (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
1885) kr. 6,300. Stip:r ät elever vid 20,000. Styrel~en fdr T.ekn. sko-
-Sthlms Bergskola lan l Sthlm; tlll strp:r VId skolan.

Glbson.Cronstedts stfpendie- S,löstedtska fonden (Kyrkoh. N
fond (Ing. C GNorström 1899) J Sjöstedt 1856) kr. 57,000. Sty-
.kr. 16,648. Stip:r ät Tekn. hög. relsen fdr Tekn. skolan.i Sthlm, s~
skolans elever med företrädesrätt [1309J; bildande af en sarsk. afdel-
för slägtingar till slägternaGibson ning för flickors undervisn. i sven-
Cronstedt och Norström. ' ska slöjdföreninge:J?-s skola eller

A N Holl'mans stipendiefond nuv. Tekn. skolan I Sthlm.
(Slottaarkitekten A N Hoffman 1897) Tekniska skolans allmänna stl-
.kr. 20,000. Stip:r ät Tekn. hög. pendiefond (Aktieb. Industripalat-
skolans elever set, 112behällningen af ett tom'
- Hultqvists donation (Hofrätts- bolalotteri) kr .. 3,000. Styrelsen
rådet O J Lindenerona 1874) kr. f~r Tekn. skolan l Sthlm; till stlp:r
16,000. Stip:r ät 'I'ekn. högskolans Vid samma skola. . •
elever. Axel Westins sttpendlefond

JollnE Kjellbergs stipendiefond (Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
(Enkef. Alma Kjellberg 1897) kr. Styrelsen för Tekniska skolan i
30,000. Stip:r ät Tekn. högskolans Stockholrn ; tfll. stip.r Vid namnda
elever. skola.

(2747-2755J Fromma
[2747]

Lärarnes vid elementar'läruver-
ken enke- och pnpillkassa (Kg!.
regl. 11 okt. 1878)kr. 3,696,897:10.
Särsk. direktion, se [1836]; pensto-
nerande af enkor och barn efter
lärare vid de a11m.elementarläro-
'vm, .folkskolelärare- o. folkskole-
lärarinneseminarierna, högre Iära-
rmnesemmartet, tekn. elementar-
.skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg vissa pedago.
gter samt K. Gymnastiska central-
institutet; skyldighet att vara del.
egare i kassan åligger hvar och en,
Bom efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningslärare vid de a11m. lärov:n
och seminarierna samt före st. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

{2749] Kungl. Högre läea-
rinneseminarium.

Se [13151.
Ei.len Bergmans stlpendtum

(Frkn'Ellen Bergman 1887)kr. 2,089:
'60. Till underst. för seminarie-
elever.

Hilda CasseIIIs fond (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 3,425:84. Till underst.
för elever vid Normalskolan.

Reglna Pallins minne (Semina-
Tieelever 188·t) kr. 9,598: 35. Till
underst. för seminarfeelever.

Seminarieelevernas hjelpfond
(Seminarieelever) kr. 9,548:76. Till
underst. för seminarieelever.

Lonise Sundens stipendium (En-
kef. Ohristine L Sunden 1887) kr.
.3,211:64. Till underst. för semi-
narieelever.

Kungl. Statskon-
toret.

Af de under K. Statskontorets
förvaltning varande fonder, 44 st.,
upptagas följ, som varande af
alIm. intresse .

f. d. Allmänna döfstummeinsti.
tntets donationsmedel (öfverlenm.
till K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition stäIda
donationsfondernas ärl. afkastn,
användes t. v. till en del för döf-
stumlärarebildn. och döfstumun-
dervisn. samt till stip:r lit lärare-
elever. Af andra donationsfonder
utgä f. n. lifräntor m. m. - K.
Maj:ts förordnande ang. användan-
det innehälles i nåd, brefvet til!
Statskont. af 14 febr. 1896, Fon-
derna utgjorde vid 1902 ärs slut
kr. 227,064:84.

Arbetaref'örsäkrlngsfonden (af.
satta vid 1896,1897,1898,1899,1900,
1901, 1902 och 1903 års riksdagar
tills. kr. 11,377,1)46:31) för försäk.
ring till beredande af pens. vid
varaktig oförmåga till arbete.

Filenska testamentsfonden
(Kommerserädet P. E. Fil"en 1822)
kr. 27,574:02. Folkundervisn:s be-
främj. Under 1902 utdelades un-
derstöd till belopp af 600 kr.

Johnsonska donationsfonden (f.
d. svenska och norska General-
konsuln i Alexandria J. W. John-
son 1890) kr. 210,761:38. Ti)1 stip.
för ung 'svensk man, som ingått
på konsulatsbanan samt till rese-
kostn:r för .derme utgick under är
1902 ett sammanlagdt belopp af
kr. 5,500.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2755-2767J
I,ängJltallsdonationsfond(Bruks- [2756J Folkskolelärarnes föl' hvttkon lönetiilskott af allm.

eg. E ..J.Ll>ngman1859)kr_2,703,312: pensionsinrättning. medel erhålles. .
10. Allmännyttiga ändamål; får Lasarettsläkarnes llensions.
ännu icke disponeras tiil de af te- Se [1835]. kassa.
'stator ersedda inrättn:r m. m. Fnlkskolelärarnes penstonsln- Söderströmska fonden (Gro ssh.

Noreenska testamentsfonden Inrättning (K. Maj.t och riks da- F. H. Söderström 1875) kr. 15,000.
(Kanslirådet J. E. Noreon 1811)kl'. gen; Kg!. regI. 30 nov. 1866) kr. Pens. åt »reglementartskt oberättt-
"23,227:34. Underhåll af elever vid 13,545,621:11. Pensionerande af gade pens.sökande rolkskolelärare.
K. Krigsskolan. ordin. lärare vid folkskolorna i r'i-

MilItärsällskapets I Stockholm ket; förbindelse tiil delaktighet [27 57] ---
stipendiefond (1893) kr. 2,937:97.- åligger h.varje skolområde i riket Svenska lärarinnornas penstons-
För flitig obemedlad elev af hvarje för hvar och en af dess lärare- Yorening (185.'.» kl'. 620,1!l1:32.
lärokurs vid Krigsskolan såsom tjenster vid högre folkskola, samt Särsk. styrelse, se [1877]; Iifranta
fbeklädnadshjelp el. uppmuntran, hvarje skoldistrikt för dess ordtri. vid 54 år.

Baltzar von Platens stipendie- läraretjen:r vid egentlig folkskola.
fond (f. d. Statsministern föl' ut- Fufkskulelärarnes enke- och pu-
rikes ärendena grefve B. v. Pla- pill kassa (K. Maj.t och riksdagen;
tens enka och son 187'7; fonden, KgI. reg'l. 15okt. 1875)kr. 5,269,160:
förut under MarinI6rvaltn:s vård, 53. Pensionerande af enkor o. barn
örverttyttades till Statskontoret efter ordinarie folkskolelärare;
1894) kr. 21,826:80_Till stip. åt en skyldighet att vara delegare i kas-
kadett vid afläggandet af examen san åligger hvarje folkskolelärare,
föl' utnämn. t.sjöofficer(1902utdel:s som efter regl:ts utfärdande blif-
"kr. 887: 88). vit ordin. innehafvare af tjenst

Grefve Erik Posses donations- med delaktighet i folkskolelärarnes
fond (Sekreter. i Kr-lgshofrätten pens.slnrättn. •
grerve C. E. L. Posse 1871) kl'. Småskoleliirares m. fl. Alder·
36,967:56. Föl' ändamål tillh. Riks- derdomsnnderstödsanstalt (Kgl.
arkivets embetsverksamhet. Maj:t och riksdagen; KgI. regl , 22

Westzynthii testamentstond (t. juni 1892). Behälln. förvaltad af
f. svenska och norska Konsuln i statskontoret. Underst. åt lärare
Barcelona "'V. J. S. 'westzyuthlus och lärarinnor vid småskotor och
1891) kl'. 64,166:16. Föl' 1902 ut- mindre folkskolor; skyldighet till
<delades 2,;3'20 kr. gratifikationer. delaktighet i anstalten åligger

skoldistrikt f. hva rje läraretjenst,

[2758J
Beskowska skolans fond (188~)

grundplåt kr. 2,000. Till pensions-
bidrag åt skolans lärarinn~r.

[2759J
Lindgrenska Trasskolan (Skol-

törestånd. C. E. Hedqvist. Barsk.
styrelse, se [2119]; att uppfostra
vanartiga gossar om 8 il. 16 år till-
hörande Sthlm s samhälle.

[2760J
Philips enska testamentsfondea .

(Grossh. H. T. Philipsen 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. A<1. Fredr. torg N:o 1.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.

{2762]
Allmänna institntet för döf.

••tumma (Protokolls sekret. P. A.
Borg, under beskydd af Drottning
Hedvig Elisabeth Charlotta 1810).

Sedan detta institut l aug.1S94
upphört och dess lägenheter,
byggn:r o. inventarier öfverlåtits
på l:a döfstumskoldistriktet, hatva
lnstitutets fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. s. å. öfverlemnats
till Statskontoret att af Statskon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
-vändandet af den behållna åraat;
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t lemnat föreskrift 14 febr.
1896 Se vidare [2755].

[2763]
Kungl. instltntet och fiirsko-

lan för blinda ii Tomteboda, ly-
der under af Kong!. lVlaj:t förord-
nad direktion se [2011]. Tillg. (errl,
1902 års bokslut). inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kl'. 709,246:31; 1,260,117:37,
h varaf fastighetens bokförda värde
488,000 kr,

borgen ii. 100 kr., som i nödfall Iholrn. Afs.er att. lämna sjuk- och
användas som sjnkhjelp. begrafningshjeIp åt döfstumma i

____ Sverige. Årsafgift 5 kr .
[2765]

Pdrentngen »"'ör Blindas yiih
(stift. 1885) har till hufvudsakl.
ändamål att förmå blinda tiil sjelf'-
försörjn., uvarrör den gnm sin sty-
relse lemnar bidrag till medde.
lande afundervisn. i läsn., skrtfn.,
Iämpllga handarbeten ID. m . före-
trädesvis åt sådana arbetsföra
blinda, 11vilka, när synen förlora-
des, vore för gamla att erhålla in-
träde vid K. Blindinstitutet vid
Tomteboda. Deras arbeten försäl-
jas i föreningens försäljn:sbod,
J akobsg. 19. Fören:s fonder uppgå
till kl'. 111,OOS:7(L

[2766 a]
Döfstumf'öreningeu i Stoekholm

(1868)kl'. c:a ~3,000. Sarsk. styrelse.
se [2022]; att bereda arbetsIdrtjenst
åt dörstumma ledamöter samt m e-
deIst lån eller gåfvor understödja
dem, S0111 äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, ärvensom
att anskaffa bibliotek till utlåning
åt ledamöterna eller gnm föredrag
verka upplysande.

[2764]'
ArbetsheJILmetför bllndal Stoek-

holm (l'. d. Dir. O. E. Borg 1868)
kr. 155,000. Särsk. styrelse, se [2766 b]
[2013]; att inom fäderneslandet De döfstummas Allmänna S.ink.
verka 161' blindas arbetsl'örtjenst och Begrafnlugskassa (1903) kr.
m. m.; inträde afgiftsfritt mot. 20,000. Styrelsens säte i Stock-

[2767 aJ
))AllJltiinna donattonstonden»,

lyder under Kong!. Direktionen
öfver Institutet föl' blinda; tillg.
(enl. 1902 ärs bokslut) kr. 237,070:
21; af afkastningen afskiljes årligen
5,000 kr. för att, efter af Kong!.
j\i[aj:t fattadt beslut, användas för
främj. af bhndundervisn. m. m.:
återstoden af fondens afkastn. an-
vändes af Direktionen till fril.rnj.
af de blindas sjelf'verkaamhet,

[2767bJ
»Understödst'ondeu», lyder un-

der Kongl. Direktionen öfver In-
stitutet tör blinda; tiltg, (en1.1902
års bokslut) kr. 202,721:34; afkastn.
användes till främj. af de blfuda.s
sjellfverksamhet m. m,

[2767 eJ
"Backmanska Stiftelsens be·

sparade riintor", lyder under
Kong!. Direktionen öfver Institutet
föl' blinda; tfl lg. (en!. 1902års bok-
slut) kr. 10,793:42 till främj. af de
blindas sjelfverksamhet m. ID.

[2767 dJ
»Ertkn CarolIna j'(ybergs, född

Söderberg, donattonsfond»; lyder
under Kongl. Direktionen örver
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[2767-2775J Fromma 'stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Institutet för blinda; tillg. (enl.l [27 68J Irören. Fond~n, som vid 1908.års
1902 års bokslut) tikr. ~15,OÖ2:74; De blindas ·förenings sjukkasse. borJa~. uppgar en omkr. 1,20,000
afkastn. a.nv.and,:stIll främJ. af de fond, bild. gnm n-iv. gåfvor, lem. kr ..• forvaltas af De bli!"das för-
blmdas sjelfverksamhet m. m. nar -enl, stadfäst regl, sjukhjelp enmgs, styrelse, se- [2015J.

___ åt behöfvande sjuka, blinda inom

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare, samt deras enkor och barn.
{27 70J Ku~gl•.Akademien kr. 25,000. Underst. åt sångelever Michaelssons fond (Grossh. Aug.

för' de fria"k1lnsterna: ' vid Konservatorium. Michaelsson 1871)'kr. 3,000. Till
, 'k d' ti > dl f d (M uppehällande af nyss nämnda

Se [1303J. '" ~,emlens s pen e on u- qvarte'ttiällskap.
fiademiens penslonskassatupp- sikaliska akadem.1856) kr.14,388:7å. Netherwoods stlpendlefllad

kommen genom influtna expost- För obemedl. konservatorte-elever, (Bankokomm. V. Netherwood 1867)
tionsmedel. Kgl, regI. 1897) kr. som visa :flit och framsteg. kr. 200. För violin. .och violon-
138,000. Pens. till akadem:s pro- Benedlcks, Emma, Enkefrn, stl- celtspeln.
fessorer, lärare och tjenstemän pendlIforid kr. 5,000. Henrlette Nlssen's stlpendlefoad
samt deras enkor och barn. Bergmans gåfvofond· (Läraren (Fru Henriette Nissen.Saloman's

Akad.~miens särskilda under- Ellen Bergman 1880) kr. 6,000. 1880) kr. 10,000. För underst .. åt,
stödsfond (Grosah, B. E. Dahl· För sång. en konservatorieelev.
gren 1874)·kr. 100,000. Rese- och' Bergs ,stipendiefond' (Organist. Fredrika StenhamJl,lars· stipen-
studiestip.r, belöningar å högtids- P. A. Berg 1863) kr. 1,5QO. Till dlum kr. 10,000. Dramatisk sång.
dagen. befrämj, af organistbildningen. Sällskapets Musikens vänner

Von Beskows donation (Öfv:. H. Berwalds fond (Enkef. Hed- I Göteborg stipendiefond kr.
kam:junk. frih. B. v, Beskow 1864) vig Berwald) kr. 4,000f. underst. åt 10,017:70.
kr. 10,000. Till stip. åt konstnä- konservatorietserever; f.n.lifränta. Tamms stipendiefond och Wide-
rer, ' BeSKOWSst1pendlefond (Öfv:. grens stipendiefond (Bruksp. C.

Boberghskadonationen(Godseg. kam:junk. Frih. B. v. Beskowo. A. Tamm 1865 och Kassör G. Wi·
och Fru O. G. Bobergh lS80) kr. Malin v. Beakow 1864)kr. 20,000. degren 1880)kr. 2,000. Flöjtblåsn.
10,000. Till pris eller uppmuntran Resestip.
för elever, van Booms stipendiefond (Mu· [2772] --- ,

Gahms donation (RitIär. P. J. sikus J. van Boom 1861)kr. 1,000. Kgl. Hofkapellets penstonstn-
GaJun 1826) kr. 3,000. Till belö- För pianoapeln. rättning (H. M. Konungen gnm
ningar å högtidsdagen. \ Enonämndsstlpendiumkr.l0,OOO. nåd. bref 1816) 'kr. 465,418:90.

Klnmansons fond (Kammarrätts- För violin. och violoncellspeln. Särsk. direktion, se [1863J;pensn-
rådet C. L. Kinmanson 1874)kr. F. A. Friebergs stipendiefond till hofkapellister, deras enkor o.
3ö,000. Stip:r till målare o. bild- (Musikdir. l'. A. Frieberg 1902)kr. barn.
huggare. 5,000. För konservatorie.elever. [27 73]

Jenny Linds stipendiefond(Fru liammarlns stipendiefond (Fru
Jenny Ldnd-Gcldsohmtdt 1876)kr. E.· 'Hammarin, f. Casparaon 1872) . Operal!örens enskilda kassa
83,400. Resestip., omvexlande åt kr. 20,000. För underst. åt kon. (Kapellniäst. C. Nordqvist 1876'
målare, -skulptör eller arkitekt. servatoriets elever. kr. 10,000.Särsk. styrelse, se [1866].

Lundgrens, Egron, prismedel HasselIs donation till Mazerska begrafn:shjelp, nöd-, hjelp- ocb
(uppkomna gnm inkomsten för ut- qvartettsällskapets byggnadsfond låneinrättn.
stälIn. af Egron Lundgrens arbe- (1894)kr. 26,6åO:78. [2774J ---
ten 1876) kr. 4,000. Guldmedalj åt H bb ti· dl" d (K kr

11 ål e es s pen eron . se e·, Kgl. Teatrarnes pensl·onslnr,,"tt ••qvare m are. ter. J. Ph. Hebbe 1852)kr. 3,000.
Beijers donation (Öfverdirekt. Till befrämj. af organistbildn. Ding kr. 826,244.Särsk. direktion,

G. Meijer 1775). (fastighet). Till Händelskastlpendlefonden(Prof. se [1862J; pens:r .
. akadem.s in~llttn. o: behof, J A T h 18 1) kr 00 F" Kgl. Teaterns. arbetares och be-.

Pipers don.tion, (Bofintendent. . . _osep son 7 .6. or tjentes ; sjuk. och begrafnlngs-
T M PI) kr primavista sång o. harm. kunskap. kassa (Frih. G. F. Åkerhielm 1823,
~v;U;d..:,~~r al~~ade;"~:~.OO' Till k~0~7s:.rvatorleelevernas graJfond kr. 83,145. K. Teatrarnes pens:kas-

Ribblngs donation (Kanslirådet Knhlauska arfvlngarnes stlpen. sas direktion; sjuk. och begraf-
G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till dlefond (Hedvig och A. Kuhlau n:shjelp samt underst. åt K. tea-
st\fijde~~:;~~erd;~alt:~v(Öfverin. samt Evelina Falenius, f. Kuhlau teF.

s
d':"tl~d;e t~~~;~:;~':;slons.

tendent. G: Söderberg 1878) kr. 1866rkr. ·1,000. För violtnspeln. fond (Edw. Stjernström) kr. 66,144.
8,000. Till belön:r åhögttdsdagen. C K~h}t:;;lstIPl~n~)I.~n~ Ö~:oF!:" Under direkt. 161' K. 'I'eatrarnes

lIno Troills fond (Doktorinnan p;an~speln.au 6 ., . or pens:k,assa. .
S. Hellman 1880)kr. 5,450. Stip:r Jenny Linds stipendlefond(Fru W. Svensons do~atlOnsfond kr.
åt elever; lifränta kr. 90. Jenny Ltnd-Goldschmidt 187~)kr. 19,762. Under direkt. for Kg!.

W. Wohlfahrts minne (Fröken 90,000. Resestip. Teatrarnes pens:kassa.
FredriqueWohlfahrt1892)kr.10,000. Lindströms stlpendlefond(Gross Svenska teaterns donatlonsfon4
Till elever. hand!. E.· E. Lindström 1864) kr .. kr. ~0,000 (tIllh. KgL Teatrarnes,

HoJfmanska fonden (Slottsarkit 1 500 För violin. och violoncell. pens.kassa). Under direkt. ror K_
A. N. Hoffman 1897)kr. 20,000. Till spe~ Teatrarnes pens.kassa.
elever i byggnadsskolan. Ax~l LundwalIs fond (v. Hä. "~Axel Elmlunds. pen~lonsfoud kr.

Therese och Knut Anderssons radsh. ALundwall 1898)kr. 100,000. 0.,914. (Under d~re~tlO~af K. Tea-
fond (1898)kr. 20,000. Till elever. För uppförande af större musik. trarnes pensionsinrättning.)

verk. [2775J --
Mankells stipendiefond '(Prof. Operabalettens enskilda kassa

Gustaf MankelI) kr. 1,000; fOr or- (S' f' d S I h A W'1lgelapeln. ' leg rre a oman OC :_. 1-
Mazers fond (Grossh. J. Mazer man 1883) kr. 19,600. Sar~k. sty-

1846)kr. 7,000. Till uppehåltande relse, .. se [1867J; afsedd till un-
af ett qvartettsällskap. derstod.

[2771J Kungl. Musikali.ka
akademien.

[Se 1305J.
Abrahalllssons gåfvofond(Gross·

handl. Aug. Abrahamsson 1869)
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2776]

_'rtisternas och litteratörernas
pensionsrorening (Artister o. lit-
teratörer 1847) kr. 228,309:55.
Säcsk. direktion, se [1864]; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras enkor och barn.

De Sceniska Artisternas rnder-
.tödsfond kr. 68,000. Särsk. sty·
rel se, se [1868J.

terdir. P. J. Deland 1807). Särsk.
tiUg. vid 1902 års slut omkr. kr.
220,000. Särsk. direktion, se [1865J;
att, Sl~långt föreutng:s tillg:r med-
gifva, utdela pens:r å 300!t 400kr.
årl.: hvarjemte under fören:s föl'-
valtn. är stäld Nödhjelpsfond med
kapital kr. 13,275, hvaraf räntan ut-
gäl' till underst. åt nödstalda ar-
tistei'.

[2776-2784]
0111 sin ekonomiska verksamhet,
som går ut på. en spar-, sjuk-,
begrarn.shjelps- och understöds-
fond, vara en centralpunkt 161'
svenska idkare af scenisk konst.
Förbundets tillg:r utgöra nu kr.
90,000. Medlemeautalet ar 300.
Se f. Ö. under [19:l5J.

[2777]
Dramatiska och musikaliska ar.

tisternas pensfousfdreutng (Ten-

[2778]
Svenska teaterfdrbuudef (stift. Svenska publfclsteruas under.

den 4 november 1894), trädde i stöds. och llensionsrorening (1901)
verksamhet den l. januari 1895. kr. 1,14,000. Sill'~1L xtvrelse, se
Förbundets uppgift ä,ratt vid stdau ! [ts 01:. '

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

[27 81] Civilstatens I Fil.enska pensionsfonderna försäkringsanstalt. Summorna ;;1'0
- '1' rOtt . (Kommerser. P. Ftleen) 1822l/i1902 utförda efter balanserna vid 1895pens ons," a l ",ng. kr. 165,060;75. Pens-r och gratifik:r ilrs slut.

Se\[183:1;. åt fattiga civ. embets- o. tjensto- lIonn"t1a.l,WlIl1markska fonden
von Beskows penstonstund män, ätvcnsom åt deras efterl. (t'. d. KnmmarrådetJ. 'V. Bonnedal

(Öfv:kalu:junk. frih. B. v. Beskow lenkor och barn; prörn.srätt tillk o. narrs hustru Carolina Antonia f.
o. hans hustru M. v. Beskow, f. K ~Iaj.t Wallmark 1867och 1876)lf,1903kr,
Wåhlberg 1864)'/,190:1 kr. 5,8:17:79. GlIfva af en glImmal tjenst". 20,:116::13. Tre pens.r till lika be-
2:ne pens:r f. embetamäns eukor man (en gammal tjensteman j.ggu: lopp att företrädesvis tillfalla enkor
eller oförsörjda döttrar. l/l 1903kr. 128,847:07. Försörjn:s-loCh barn efter i mindre goda eko.

fivHstatens alhllii.llnu enke- och ~ll~Sf:örelv. Cl~lbets-o. tjenstemäus norrriska onls~ändigheter. a.(lidne
pupillfond l/l 1903 kr. 225,134:5~~Ifatt.lgdOlll e.fterl. finkor och barn., embets- och tjenxtemäu l Kong!.
(Ortentl . inrättn. 1798). Pens:r åt K!"l. (lötlt llOfriitts penstons .. Karuma.rkol legiuru. '
civ. embets- och tjenstemäns i fat- fond (K. Maj:t och Göta horrätt I _
tigdom efterl. enkor o. barn ; åt- 1831) '/,190:1 kr. 12,217:89. Pens.r [2782]
njuter år!. statsanal. af 45,000kr.; åt i fattigdom efterI. enkor o. barn ..'
pröfn:srätt tillkommer K. l\Iaj:t. efter embets- och tjensteruän inom . Fru~1Ck~lska l~ll.?erstöds!~ndell

CivIlstatens enskilda enke- och Göta hofrätt; prörn.srätt tillk. K. (Masktndir-. 1'.: 1:·a.nckellK13) kr.
pupiflfond '/, 190:1kr. 242,:174:59 Maj:t. 2,000. D,r: tor Stntens jernv.trn.
ron. inrättn. 1826). Pens:r åt civ. Ha,n.kskn duuatlonen (Y. Presid I nks pens.stnrättn., se [1843]; un.
erubets. och tjenstem.s enkor och 1\:1.Haak 18131)l/l 1903kl'. 43,803:7.) der~t. till 2:e nr Stat.ens fernvägs-
barn. Peus.r åt ctv. erubets- och tjcnste.1 trafiks enke- och puptltkassa pens.

Civilstatens kapital- och lif- mäns enkor- och barn enkor.
riintef"örsäkringsn.nstult (Ctvf lata- Isbergs l)ellSionsfol~d (Prcsid. i ~Hatens .iel'llyiigstrnflks e!1ke~o.
tens f'ul'lru. med af K. Maj.t fastst. Svea herr. C. E. Isberg 18;;6)'/,190;) pupillkassa (Staten 1872) vid 1902
nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept. kr. 44,030: 27. Pens:r åt cnkor el. ars. slut kl'. 9,984,306:21. Pensto-
1883)l/l 1903kr.1,449,042:64. Att au- oförsörjda döttrar, sand till upp- nermg af aft:e delegares enkor o.
tingen åt deleg:s söner samla kap. fostringshjelp åt söner efter leda- bal'l,l. . ' .,
till utdelu. på en gång efter vissa möter af' höcsta domstolen eller statens .1el·11V1tgstraflks peu-
på1'örhandbestä.uldatider,el.oekåt Svea hofrätt ~ • ~ stonslnrättntng (Staten 1872) vid
deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a Langs llen'sionsfontl (lIr:ll S. E. i 1902 års slut kr. 9,499,826:98. Peu-
vid viss ålder, dock ej före 40 ål'. Lang 1840o, 1843)lit 19m~kr.12,~41: s~oncl'illg af. ord;. tjenetepersouul

Från och med 1900års ing. kun- hi, Pens:r åt 4ogifta rruutimmer el. vid statens jeruvägstraflk.
na nya delegare ej vinna inträde enkor i torftiga orustnndtgnetor.
i anstalten. Linds donntloustond (Postmä.st.

Civilstatens penslonslnrättntug Hans Lind 1891)",190:1 kl'. ;;.612:75.
(Offent. 1826) Inrättn. l/l 1903kr. Till peus:suuderst. åt 4, högst 6
12,095,494:11. Pens:r åt civ. em- behöfvande eukor och barn efter
bets- o. tjenstemän vid fylda 55år; posttjenstemän, att utdelas helst
åtnjuter är-l. stateanal. af 74,271kr. till olika för hvarje ål'.

Elis pensionsfond (Kamrer. Carl Qvhlings donationsfond (v. Pre-
Gnst. Ell1889) 'iI 1903kr. 31,012:89. sid. i Kammarkol!. B. C. l)vidillg
Till pension. åt behöfvande enkor 1838) l/l HlO3kr, 6,020:55. Ad. gra-
och barn efter tieustcman i K. tiflkatton åt euka..efterctv. embets .
Generalpostst:u o. Sthlms post- mall af trolllans värdighet, som
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 peus.s- a.ldrig tjenat inom krigsståndet.
klasserna i pens:sinrättn:s regI. el. af Tunelds donutlousfoud (Stats-
motsvarande klasser i blifvande korum. C. E. arTuuetd Iguj j 1/11903
regl. kr. 53,445:24. Dtsp. törCivilstatens

Elstedtska penslonsfonden(stift. ensk. enke- o. pupttlrouds behof.
1857af en embetsman, hvtlken anh. 'I'drnqvlsts douuti ousfond (Ka-
få vara okänd) '/,190:lkr.5,365: 2:1. merer. i Kammarkolt. C. Törn-
Arkastn:n användes till underst. qvist 1861) '/, 1903 kr. 28,501: 10.
åt eiv. embets- o. tienatemäns be- Disp. för Civilstatens ensk. enke- o.
hofvande enkor, med företräde för pupillfonds behof gnm nåd. bref
dem, som ega många minderåriga '.31/81866bestämda att utgöra grund-
eller oförsörjda barn. fond fOr Civilstatens kapitalo. lif-

[2783J
T"legrll-f'Terkets penslunslnrätt-

uiug samt enke- och puplflkassn
(senaste Kg!. regl:n 17 dec. 1886).
Gemensam direktion, se [1841]; a)
pen s i on s in rä t t n in gen (böt-i.
l/l 1875) för telegratpersonaleus
pensionering kr. 3,154,675:46; stats-
bidrag kl'. 90,874:Iu; b) enke- och
pupillkassan (börj. '/71875) af-
ser pens:r åt telegrafverkets .tjel1.
stamäns och vaktbetjentes enkor o.
mtnderärtga barn kr. 754,048:~(l;
statsbidrag 5,000 kr. åi-I.

[2784]
Svenska pnstmauuafiireulugeu

(1877) kr. 18,000. Sär-sk. styrelse,
se [1881]; sjukhjelp åt posttjenste.
män samt begramingshjetp åt au-
höriga.
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[2785-2802] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2785] , [27'95] FörValtningen af de 9 maj i883) kl'. 12Q,008; 12. Särsk ...f direktion, se [1857]. Underst. åt

Postbetjeningells sjuk. och be' under f. d. Kungl. O re afl. polismäns ankor och barn.
grafningshjelpsförellillg kr. 2,378. Bo'rgrättens värd förr .
Förvis af postbetjente sjelfva: stäida medel. [27 99] --- .

Postbetjentes i Stockholm en- Se f18591. Hebbes pensionsfond (Bruksp,
skilda begrafningskassa kr. 874. Bergska fonden (Hofbetj. Hal- A. Hebbe 1824)kr. 15,000.Pirekt;n
Förv:s af postbetjente sjelfva. vardBergI709)kr.3,337;18. Underst. öfver Strandbergskaläkareinrättn.,

Bromanska sjuk. och begraf. åt enkor o. barn efter betjente vid se [2043.]. Af räntan utgå, årl. 9
nlngskassan (donerad af Postdir. Strömsholms slott o. stuteri. pens:r å 100 kr. till fattiga enkor
S. A. Broman 1862); kr. 14,857. Guthermuthska fonden (Elsa el. oförsörjda döttrar efter ofrälse

. Sjuk- och begratn.shjelp till post- Guthermuth, f. Willamsberg, enka civ, embets- och tjenstemäu .
.betjene i Sthlm; Torvaltas af dem efter C. F .. Guthermuth 1703)kr.
sjelfva. 15,820:79. Underst. åt ringare hof-

Post,'aktbet.lentförbundets i betjentes fattiga barn samt fattiga
Stockholm sjuk- och begrafnlngs- en~~n~'\':s~~fbt~t;f:l~entsfonden
fond kr. 900. Förvaltas af post. (Eva Humble, f. Hollenius 1787)
betjente sjelfva. kr. 2,958;37. Underst. åt enkor och

Stockbohns postkontors bref- barn efter betjente vid K hofvet
bärares enskilda enke- och pupill. och vid Ulrfksdals slott.'
kassa kr. 20,929. Förvaltas af Platinska testamentsfonden(Fru
postbetjente sjelfva. A. M. Pl attn, f. Norberg 1819)kr.

14,821;04.Underst. till2/s åt fattiga
inom hottörsaml., 1/3 till ett stip.
a 200 kr. åt studerande iii Smä-
lands nation _i Upsala. Ansök-
ningar till fattigunderstöd ingif.
vas till törvaltn:s sekreterare.

Spetz'ska fonden (Slottsförv.
P. Spetz 1765) kr. 8,663:91. Uno
derst. åt K.· Hofstatens ringare
betj enings fattiga enkor samt fa-
der- och moderlösa barn.

[2786]
Tullstatens enskilda. penstens-

inrättning (K Maj :ts bref 1805)
vid 1902 års slut kr. 364,135:23.
Särsk. direktion, se [1839]; pensir
åt enkor och barn efter tullverkets
embets- o. tjcnstem. sarrit betjente.

[27, 87]
Jernli.ontorets t~jensteJtl;ins o.

betjenings enke- och pupillkassa
(Jernkontorets tjenstemän 1813)kr.
267,810:76. Styrelse : 3 tjenste·
män; pens:r åtJernkontoretstjen·
stemaus o. betjentes enkor o. barn.

[2788]
Bankostntens enke- och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
FullJnäktige och Commtssarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
869,229:70. Särsk, styrelse, se
[1851]; pens:r lit Riksbankens tjen-
sternäns och vaktbetjentes enkor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fylda 50 år.

[2801] Förvaltningen för
Gr,oenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille- '
brandska understöds-

fonden.
, Se [1861J.,

Groenska fattigföI·sörjniugs·
fonden (Bergsrådet A. H. \!l'Oen
1839)kr. 167,000.Afräntan utdelas
pens.rå kr.l50 -till vederbörLbe-
visade medellösa o. verk'l. fattiga,
hvarafhälften s.k.pauvres honteux.

von Willebrandska understöds·
fonden (Frih:an Ulla v. Willebrand
1860)kr. 93,000.- Af räntan utde-
las pens:r a kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.

[27 96] --. [28 02] ,
'KgI. Hofstatens gratlltlkassa Presterskapets enke-neh pupffl-

(Hofpredikanterna J. G. Flodino. kassa. Se [1849]. Stift. 1874, enl.
C. W. Strang 1787) kr. 74,996:93 Kgl.sregl. 6nov. s. å., föl' beredande
(den 1 Jan. 1903). Särsk. direktion, af pens. åt delegares enkor och
se [1860]; månadtl. underst. t~ll minderåriga barn, äldre ogifta
vid dödsfallet i hofvets tjenst va- obemedl. barn, som gm". sjnkdom
rande eller pensionerade betjentes äro urståndsatta att sig .nödtorfte·
enkor o. barn under 18 år; ärl. ligen försörja, och ogifta döttrar
gåfva af konungen 525kr.; kollekt efter uppnådda 55·år. Pen 1 maj
i slottskapellet c:a 255 kr. 1903 utgjorde behålln. 11,009,485

Uti nämnda belopp ingår af En- kr., hvaraf grundfonden 7,173,183
kef. H. J. Åkerst~om test. o fond 'kr. och tillskottsjonden 3,836,302
7,000 kr., hvaraf rantan utgar l 3 kr. Från förstnämnda fond, som
pensioner a 120 kr., som tilldelas utgöres af allm. medel, pens':r
fattiga enkor o. döttrar efter vid till alla berättigade efter n-
K. hofvet anstälde personer. der; vid pens:r från sis ond,

som består af delegares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsyn äfven
till delegares senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej med ngt på ,
förhand bestämdt belopp, utan de-
ras storlek är beroende på den be-
räkn. inkomsten för hvarje år äf-
vensom på antalet pens:slotter.
Pensionsrätt inträder när lönein-
komsterna af den afl.:e delegarens
syssla frånträdes. För utbekom-
mande af pens. - i febr. månad
'- bör för pensionär årl. under
första hälften af föreg. nov. mdnad
anmälan ske medelst aflemn:e af
f. pens:s beviljande nödiga handl:r, ~
i landsorten hosvederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
Samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
egen försummelse blifvit vid pen-
s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
pens:srätt föl' det ål', beräkn:n af-
sett.

[2789] [2797}
Enke- och puptltkassau vid Enke· och pupfIlkassan vid

Riksbankens afdelnin'gskontor o. Stockholms stads embetsverk (K
pappersbruk (Rikets Ständer 1851) reg'l. 9/51902) kr. 897,833:55. Särsk.
kr. 271,280 Styrelse: Hrr fultmak- direktion, se [1855]; att bereda
tige i RIksbanken, se [1651];pens:r pens:r åt delegares enkor o. barn.
åt enkor och barn, dels efter [27 98] ---
~:~~~~'fs~~m1~~r~::j~~~ed:\~ ~ft~~ Po~ispersl!.nal~ns i Stockhohn
sådana vid afdelnmzskontoreu o. penstonstnrättntng (K ..M.t på ?f.
Tumba bruk b verståth:embet:s hemstallan 1804)

. kr. 1,326,132:16. Särsk. direktion,
'se [1856];pens.r åt polispersonalen.

[27 90] Polispersonalens i Stockholm
Riksgäldskontorets enke- och enke-och pupillkassa k~. 12;.666:26.

pupillkassa (bild. vid 1809-1810 Samma styrelse som nastföreg.
års riksdag) kr. 146,100. 3:e kas-
saförvaltare, se [1853.]; pens:r åt
enkor och barn efter tjenstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f. d. General-assistens-
kontoret.

Stockhohns polispersonals en-
skilda begrafntngs- och under.
stödskassa kr. 7,507:14.

Stockholms polispersonals en·
skilda enke- och pupillkassa (stift.
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Fromilla stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

x.
[2804]

[2804-2815J

Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn.
Armens pensions- malning) kl'. 120,000, Särsk. direk- lllarklinska fonden (Enkel'. C E

k tian, se [20 38J. Pensionering åt l\1arklin 1851) kl' {)586 Underst
aSS8. underofficerare och manskap inom åt 'officersenkol' ei. döttl:ar. o •

Se [1831]. regem:tet. Musikkåreus enskilda kassa.
Armens enke- och pupillkassa (l\Iusikpersonalen vid Svea art.~

(Krigsbefälet 1817) kr. 353,164. [2809] Kungl. Lifgardet reg:te 1875) 1,1'. 22,876. Begrafn.
Pens:r åt enkor o. barn efter a.r- till häst. hjelp till delegarnes sterbhus samt
mens embets- o. tjeustemän. JJif'gnrdets till häst pensions- tillfälligt underst. åt delegare,

A.rmens nya enke .. och pupll l- kassa (gåfvor och tillskott af offi- som från regem:t afgår.
kassn (Krigsbefälet ~883) kr. cerare 1851, salut ärl. atgirter af Offteerskurens pensionsfdre-
6,889,578:87. Pens.r åt armens underofficerare med vederlikar) kl'. ninges kassn (Officerskåren vid
embets- och tjenstemäns enkor o. 105,674: 42. Sär-sk. direktion, se Svea art.-reg.1850) kr. 115,745.Pen-
barn; statsbidrag: kr.l03,293 år 1903. [1870]. Pens. till afskedadt under- sionering af f. u. officerare vid
Antal pensionstagande sterbhus befål och manskap. Första Svea art.-rcg.
d. :31Dec. lB02: 532. Prius Oscars hospttaljurättntug; Penstons- och gratialkassau för

Armens peusionskassa (Krigsbe- vid Kgl. {,ifgordet till näst (Gåf- underofficerare och monskap (Offt.
fälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r vor och tillskott af officerare 1816) cerskåren vid Svea art .•reg. 18i>0)
åt armens embeta- och tjenste- kr. 38,820: 88. Samrna direktion. kr. 30,;350. Utdeln. af underst. åt
män; statsanslag till fyllnads- Pens. och underst. åt ufskedadt afskedade underofficerare, kons ta-
pens:r In. ru., för år 1904(förslags- underbefäl o. manskap, dess enkor plar, trumpetare och artillerister.
anslag) kr. 1,540,000. och barn Hndebeckska sttf'telsen (Öfver-

Horns stiftelse (Grefv:an A. S. Rosenbergska fourlen (Gårva ste Rudebeck samt batterichererna
Horn, f. Blomstedt, 1858) kr. trän sterbhuset efter atl. Under-j vid Svea art ..reg:te 1860) kr. 14,061.
222,957:41. Pensa' åt mi li täre em. löjtn. Rosenberg) kr. 1,294:45. Reg:- Pens. åt enkor och barn efter
bets- och tjenetemäns i fattigdom tets pens.kaaaa direktion. Räntan underofficerare vid regem:t.
efterl. enkor och barn; företrädes- utgår til pens. åt euka efter i Snldatbarnhuskassan (Officers-
vis åt fattiga enkor och döt.trar tjenst aft. underofficer vid regem:t. kåren vid Svca artilleri) kl'. 31,273.
efter ryttmäst., kapt:r, löjt:r och Un<lel'1ö.jtu3ut Cloes };rik {'el" Dels fattigao soldatbarns bek!ädn.
underlöjtn.r. (100 pens.r å 150 1""1'.rons pensions ..och gratifikations. och underhäll. dels peus.r at af-
utgå f. n. fond (gåfva från nämnda under- skedadt manskap.

Konungens enskilda fond (1817) löjtn. Peyrons sterbhus) kr. 3,567:
kl'. 7,i>OO(åt-l, ranta). Pens:r åt 50. Sa~llnu:.~ir~ktioll. Rälltanutb~-
enkor och barn efter aft. militär- tala~ ar1.'"a JU!l med 2/3 SOlllgl:atl~
personer; pensionärerna utses af ftkattou at afskedad '"underofficer
K. l\faj :t. 242 pensionärer år 1903. och 1/3 som 'pens. at euka efter

~Iilitärenke.pellSi?J~s.~tatell ..All. un:~i~~~ri~~J:'l~l::f~~lG;~~tn,f ~ils
uUl~na. Pe~s:r .åt.illl!ltare embots- Conrad von Rosens penstons .. och
o. tjenstemäns l rattigdom .efterl:e gratiflkatioJlst'ond ('"Tåfvaar sterb-
el~k<;r OC~l b~,rn; l!ens:~ tlllde~~s huset efter näl1lnda.°volontär) kr.
at K. l\fa.1:t ~fter dlrektlOnen.s for- 2,00633. Samma direktion. 11'1.
slag; pells:l'attell, gl"1~ndar Slf?på räntan utgår med 1.'2 som ständig
mannens ,eller fad~~ns best~lln. tillöku. i pens. el. tillfällig gratt.
bouPl?teckll. salut sökandes rortr, fikation till pensionerad under-
bellof. officer från regem:t el. ock 801U

[28 05] pens. el. gratinkn.tiou till enka er.
Drottningens hospital (grundl. ter sådan uuderorncer. och andra

1805 af en »Menuiskovän») kr. 1/2 lika med otvau el. till enka
73,400. Direktion, se [2036J. Rän- efter en i tjenst att. underofficer
tan användes till ärt. pens:r åt el. till uppfostringshjclp å,t ngt el.
af'skedadt underbefäl o. ulanskap några fattiga barn till dylik under-
af Svea lifg. officer vid regem:t.

Skolfondan, kr. !I,647: GG.Bildad
GeneralmaJoren C H Möller. år 1821gnlll subskriptton för arvode

svärds fond grundl. af officerskå- till en skol lärarebefattmng, hvil-
ren vid Svea lifg. till minne af lren numera ej till:--iittes, sedan
sekundchefen (1862), då han afgick folkskola blifvit nurbelägcn. Af
frän regern:tet; kr. 4,139: 60. Sam- räntan utgår en del somjulgårvor
ma direktion SOlll föreg. Räntan i kläder U1. m. åt skolbarn inom
användes tillnådegåfvor åt medel- regem.ts uörsuml., efter sekund-
löse, från Svea lifg. afskedac1e gar- chefens ueetämmeude.
dister.

[2806J Kgl. Svea lifgardes [28 lOJ Kgl. Första Svea
fattigkassa. artilleriregementes

Gl'amllius' testamente (Fältpr. pensions- och under-
C O Gravallius) kr. 2,2;;0. Dtrek. stödskassor
tionen öfvcr Svea lifg:s futtigkassa. Se l121iJ .•

Hygrefls stipendiefond (Gene
ratadjutant Hygrell och hans hu-
stru 1833). Premier åt fattiga skol-
barn in01TI Första Svea art ..reg.;
kapitalet ingår i soldat-barnlrus-
kassan.

[2807J
Kronprins .. Josefiuas pensions.

inrättning vid Kungl. Uöta lif.
garde (stiftad 1823 af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-

[2814J
Konungens mlll tiirhespttals- och

med aljfolld er (Mil itärhospitalsfon .
elen utgöres af: 1) efter 1813 och
1814 årens krig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Kai-l Johan
skänkte större belopp, 3) af kom-
merseradet P. Filen donerade me-
del; Medaljfonden, stift. af ko-
nung Karl XIV Johan). Båda fon-
derna harva gemensalu direktion
se l2032]. Från Mi'lit.ärhoapttal s-
och Medaljfonderna harva under
1901 pens.r- el. gratiflk:r till omk.
16,500 ln-. utgått till i fattigdom
stadda, enkor o. oförsörjda döttrar.
efter befäl, underbefäl och civ.
tjeustemäu vid urrneen och äottan.
Nya pensn-um kornrna hädanetter
icke att tillsättas, utan skola, i måu
af hittills varande pensionärers
afgäng, alla underst. från fonden
utgå under formen af gratifika-
tioner. Medaljfonden är afsedd
att bereda underofficerare och ge-
lllenskap i arrneeu och ftottau,
hvilka erhållit medalj föl' tapper-
het i fält, en årlig pension, men
då ingcn inneharvare af tapperhets-
medaljen num. finnes i lifvet, utgår
större delen af fondens räntear-
kastri. såsom underst. från ?\Iilitäl'-
hospttalrondeu.

[2815J
Konungens hosuttal (Sthlms

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 320,600. Sär'sk, direktion, se
[20 34J. Pens:r åt ufskedadt man-
skap vid armeen: a) efter vissa års
tjenst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,
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[2815-2823] . Promina stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
gom utan eget förvållande blirvit de och utvidgn. ; utdelu, är gjord och af dem kan Iemnas. Aumätn:»
vanföra samt ej kunnat intagas på till förenin:s sjuksköterskor. rörande båda dessa rören:r kunna
fattighus; år 1902 utdeladcS'12,270 Svens}". salllaritföreningen (bör- inlemnas till fältintendenten Axel
kr. till 366 personer, jade sin verksamhet i jan. 1884) v. Heijne, adr. Engelbrektsg. 5.

kr. 5,468:58. Dess uppgift är att
{28 16] . gnm inrättande af samarttunder-

Svenska röreningen !löda kor' visn:skurser bland allmänheten ut-
get (Konung Oscar II m. 11,1865) breda kännedom om den hjelp,
kr. '58,716: 28. Verkställ. utskott, som vid plötsliga olycksfall 1för-
se [2001J. Dess ändamål är att sta hand erfordras; åliggande det
hos svenska folket väcka delta- f'6renin:s aktiva ledamöter, hvilka
gande :fOr vården af sårade och genomgått sådan kurs, att vid in-
sjuke i fält samt att medels in- träffande olycksfall, innan Iäkare-
saml. och förvaltu. affriv. underst. hjelp hunnit erhållas, utan ersättn,
verka för denna sjukvärds ordnan- gifva det biträde, SOUl erfordras

[2817]
Hautbolsternas understddskas-

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armeens och flottans tjenst varan-
de eller derstädes förut anstäld
musiker af underofficers grad) kl'.
11,662:21. Särsk. styrelse, se [1871].
Utbetalar t. v. begrafu:shjelp vid
delegares dödsfall och tillfalligt
underst. till delegare el. dess enka.

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

[2821} Karolinska lJuugbergs sttpeudtefond (Fält· het) kl'. 24,912: 95. Har till ända-
Institutet. läk. N J Ljungberg 1866)kr. 42,500. mål att genom sin afkastn. eller

Resestip. för med. doktorer. eljes in1lytande medel sätta sällsk.
8e [1283]. Chr. J,ovens fund (f. d. prof. i tillfälle att belöna värdefulta, af

AbelIns fond (Prof. Hj. Abelin Chr. Loven 190:) kr. 10,000; till be- svensk medborgare förf:e skrifter
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- främjande af forskning inom fysio- inom de till sällsk:ts verksamhet
rand.e vid Karolinska institutet. logi, experrmentetl rarmakodyna- hörande forskn:somräden.

Akrelska fonden (Prof. C Santes- mik och fysiologisk kemi. Alvarenga do Planhys prisfond
.son 1879)kr. 10,000. Stdp:r åt stu- I' H Mallllsteus fond (Prof. P H (Prof. i Lissabon, med. d:r P F da
derande vid Karolinska institutet. Malmsten 1876)kr. 5,000. Stip:r åt Costa Alvarenga) kr. 23,360:38. Har

Altlns fond (Stadsläk. M J, Al- vid inst. nyblifne med. licentiater. till ändamål att gnm sin afkastn ,
tin 1877) kr. 6,000. Stip:r åt vid Fonden för P H !Iallllstens pre- sätta sällskapet i tillfälle att be-
Karol. institutet stud. med. kand:r. fessur kr. 102,018:95. löna värdefulla, af svensk med"

Benedlcks stipendiefond (Kam- Caroline Andrlette Nobels fond borgare förf. skrifter, hvilka blir-
marh. A W Benedicks 1861) kr. (A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst. vit för tä1lan om detta pris till
30,000. Till vid Karolinska tnstt- tör experimentel medto. forskning. sällsk. inlemn. och behandla ngt
tutet studerande med. kandidater. CarolIne Andrlette Nobels re. -ttll de medicin. vetenskap:a hö-

Ragnar Brnzelins' sttpendle- servfond kl'. 11,086:28. rande ämne. Tä1lingsskrift skall
fOnd (Prof. Bruzelius 1902) kr. A Regnells fond för barnklinik vara inlemn. till sällskap:s sekre-
10,000. Stipendier åt med. kandi- (D. A J RegnelI 1876) kr. 20,000. terare före 11' jan.
dater, som studera vid institntet. För klinisk undervisn. i barnaål- Regnellska prisfonden (D:r Au.

Bylnndska testamentsfenden derns sjukdomar bl. barn inom 2 ders Fr. RegnelI, gnm gåfvobref
(Apotek. E. Bylnnd 1818)kr. 3,000. -8 ål' vid Kronprinsessan Lovisas 26 mars 1866) kl'. ,111:21. Hvart>
Till underhåll och förökande af vårdanstalt. 4:'de år, fl'. o. m. 1870, utdelas 4
samlingarne och biblioteket vid Anders Retzii stipendiefond års ränta som prisbelön. för sådan
Karol. institutet. (Svenska läkaresällskallet 1864)kr. afhandl., som efter föreskrifvcn

Fru Wllheluilna Hlertas stl- 32,000. Stip:r till studerande vid pröfu. finnes deraf förtjent. Före
pendiefond till understöd åt min- Karol. inst. samt till underst. för 1 sept. 1866 och sedermera före
dre bemed!. qvmnor som egna sig vetenskap!. forskningar och resor. samma dag hvart 4:de år stär det
åt tandläkarekonsten kr. 13,439:55. Roos af Hlelmsäters sttpendle- hvar och en af svenska Iäkaresäll-

Htertas stipendiefond (Frökn.a fond (Kammarh , A Roos af Hjelm- skos ledamöter öppet att till säll-
H och A Hierta 1873)kl'. 15,000. säter 1862)kr. 5,000. Stip:r åt stu- slets nämnd ingifva förslag till
Stip.r åt qvinnor, som studera derande vid Karol.. institutet. prisämne. Hvilken svensk med-
medicin. Professor Carl J Rossander's borgare som helst eger att om

Ma,gll1ls Huss, stipendiefond donationsfond (1893)kr. 9,221: 33. priset tä1la. Tällingsskrift skall
(Prof. M Huss' tIorne lärjungar För ändamål som lärarekollegium vara inlemn. till sällsk:ts sekrete-
,1863) kr. 5,075. Stlp.r åt vid Karel. anser gagna de medicinska veten- rare före slutet af mars under det
inst. studerande med. kandidater. skapernå. för prisets utdeln. best. året.

Karolinska institutets reserv. Samsons stipendiefond (Bok- Pasteurs-fenden (Svenska Lä-
fond (Dr A F RegnelI 1883)kr. handLA Samson 1888)kr. 11,425:24. karesällskapet m.1I.)kr. 29,060:86
32,032:90. Disponibla afkastningen Stiptr åt med. kandidater, som (deraf medalj- och reservfond kl'.
skall användas till befrämj. af den studera vid institutet. 13,383:79 och stipendiefond kr.
medicinska forskningen och dess 15,677:e7.) Har till ändamäl att
tillgodogörande så väl för under- [2822] främja forskn , på bakteriologiens
visn:n som för litteraturen. Wenerska testamentsfonden (Lif- ochhygiens område. Medel af fon-

Kirurgiska stipendiefonden (Do- medikus Wener 1813)kl'. 5,458:65. dens räntor få användas dels till
nation af okänd, pseudo »Amicus» Medicinalstyrelsen, se [1575]. Till utdelande för sällsk:s Pasteurs-
gtlm Prof: C J Rossander 1875).kr. gratiflkationer åt e. o tjeristemän m.ed~lj i guld åt forskare, som
10,000. Stip.r åt 1 el. 2 unge man, och betjenter. fram]. baktenol:s eller hyg:s fram-
som vid institutet idka eller nylt- Isteg, dels till resestip:r för studier
gen derst. sfslutat sina med. studier i utlandet i bakterio!. eller hyg.,
och ådagalagt synnerI. 1Iit jemte [2823] Svenska Läkare- dels ock till underst. för veten-
~~te~;~I~~~t:fllenhet för kirurgi sällskapet. ~:~ide~nderSÖkn:r inom nä~nda

Ad. K.iellbergs sttpendlefond Se [2363J. And. Retzlns' fond, kr. 33,702:80
(Pror.senkan Therese Kjellberg A. Pris- och stl-petuiief onder : (deraf medalj- och reservfond kr.
1884) kl'. 11,123:73. Stip. till med. Svenska läkaresiiIIskapets pris. 13,358: 26 och stipendiefond kr.
kandidat eller licentiat, som stu- fond (stift. 27 april 1858 till ertu- 20,344:54) för att främja studiet
-derar vid iustitutet. ran om sällskits 50-årigaverksam- af de vetenskaper, i hvilkas tjeusf
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2823-2833J
Anders Retzius verkat, i främsta varande svenske läkare, deras en- 1902)kr. 8,778:81. Ärafsedd till uu-
.rumme t den normala aua.tomien, kor och barn; fonden uppkorn ge- derstöd åt nödställda svenska Hi-
<lernäst afven fysiologieu. Stadgar 110111 npplösn. af en pens:inrättning kare.
1"61'fonden kunna erhållas gum för svenske läkare, uvarvid af nå- Diemerska, f'onden (insamlad af
Svenska Läkaresällskapet. gra. delegare förbehåll gjordes om Svenska badgäster i Aachen, öfver-

Rerzelius ..fonden kr. 5,817: 13. förmånsrätt för deras ef'terlefvande. lcmnad tiH ·Svenska Lukaresall.
·(För ..denna fond, ännu icke stadgar Yineent och .Loulse Lundbergs skapet 1903) kr. 6,348: 75. Afsedd
fastställda.) fond (Lifmedi kus Vtnccnt Lund- till understöd åt fattiga svenska

berg 1886) kr. :;1,021:78. Arl. rän- badzästcr i Aachen
B. Understöäsronder: tan användes till pens:r il. 300 kr. o ' •. ,.

Schltumkellska understödsfon- åt medellösa enkor o. oförsörjda [2824]
<len (Assessor J E Schaumkell1833) barn efter legitim. svenska läkare. Jacobiska testamentsfendentvc-
Kr. 136,25';:2'.1.Att bereda underst. ~'hlb,;s fond (Sjökapt. F Cube terinärläk. A Jacobi1869) kr. 13,300.
åt fattiga, i verkl. bellof varande d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. Direkt. öfvei- Veteriuäriustttutet
enkor eller oförsörjda barn efter Ragnar och Helena Bruzelfus" genom dess förest. Se [12911. Re.
aä. svenske legitim:e läkare; fon- penstonsfond (Enketru Poressor- sestip. utdelas hvart :1:e eller 4:e
den har ökats genom Provinotal- skan I..•otty Bruzelius 1902) kr. år till en ung veterinärläkare.
läk. p E Stagnells test. 1865,gnm 103,634:45. Har till syftemål att be-
d:r H Stoltz' test. 1880, gnm d:r reda understöd åt i behof varande
Rabes test., 5,000kr. samt af okänd enkor eller oförsörjda barn efter
:gifvare med 3,000 kr. m. fl. gåfvor. aflidna legitimerade svenska lä-

Läkare.nödhjelpsfonden (Åt- kare.
skilliga svenske läkare 1885) kr. Kanu'atfonden för nödstiillda
21,913:41. Understöd åt i behof svenska, läkare (Svenska läkare

{2828]
Bobins, Emife, belöning (Erans-

mannen EmileRobin1886) kr. 5,210.
Ärl. utdelas '200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, som nnder föreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet el. om tillfälle till den-
na användning ej gtfves, SåSOlTIUll-
derst. åt enkor efter svenska sjö.
män el. fiskare, 801n nnder utöfn.
af sitt yrke funnit döden och et-
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. lVlaj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1415],
som Inom augusti månad afgifver
:f'örslag aug. användandet till K.
Maj:t. ' _

{2830] Allmänna enke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [1847].
Allmiinna euke- och puptllkas-

••an I Sverige (Stift. 1784; l'eg1.1886,
fonder Cia .12,870.000kr.) har till
ändamäl att åt svenska undersåtar,
som icke uppnått 60 år salut med
afseende ii. hel aottl'lståud pröfvas
till försäk». antagl., lemna tillfälle
att antingen mot viss afgHt på en
gång el. mot årI. prem.r vinna för-
-säkr, för beredande af pens. åt ef-
terlefvande hustru och baru. Så-
dan försäkr. meddelas dels åt man
.j'Ör beredande af pens. till hans
'hustru, dels åt fader eller moder
för beredande af pens. till visst
uppgif'vet barn och dels åt man för
beredande af pens. till hans hustru
och deras barn gemensamt.

Bohmanska testameutst'onden
(Groash. F O Bohman 1767) kr.
170,872: 03. Uuderstöd åt sjuka
barn af delegare i Allm. enke- och
pupillkassan.

(,risbackska testamentsfonden
(Erikefru S M l\ianllerhehn, f. Gris-

XII. Fonder för diverse ändamål.

[2826]
Svenska sjuksköterskornas all-

männa pensionsrörening (1895)kr.
100,000. Särsk. styrelse, se [1908].
Lifränta vid fyl.da 50 år.

back 1777) kr. 6,750. Understöd åtloCh ej ega rätt till brandstods-
behötvande enkor eller fader- och understöd.
moderlösa bal". Eberstelnska, Schotterska oeh

Sehmauska pensionsfonden Kulmanska donationerna (Fru:a
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman 01 A C Eberstetn o. l\f eSchotte
1882) kr. 7,601: 65. Pens.r åt fat- m. fl. 1799,1807 och 1817)kr. 2,500.
tiga fruntnnmor, som icke äro el. Räntan utdelas årl. till hemgift åt
varit gifta. 2:ne fattiga och dygdiga. flickor af

Svaans testamente (Enkef. A 1'1 den arbetande klassen.
Svaau f. Volckamer 1763)kr. 18,000. Patriotiska simskallet, Kuugl.
Räntan är anslagen till pens:r åt Presid. iKolllmerskolleginmECar4

fattiga enkor af god frejd, hvi.lkas leson 1772) kr. 155,700 vid 1902
män 'varit austälda i statens tjenst, års slut efter a.fdrag af set-sk. fon-
utan afse ende på stånd el. vistelse- derna. Att befrämja närmgarnes
ort; och ega släktingar till gifva- uppkomst och gnm belöningar för
rinnall el. hennes afl:e nian företrä- beröml. gerningar o. företag m. In.
desrutt. uppmuntra n a t i o n a l idoghetens

Thernbergska testamentston. tillväxt.
den (Handel skaasören J Thernberg Rudbeek s donation (Ötv.ckam..
1821) kr. 5,400. Understöd åt be- junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
höfvande enkor, företrädesvis så- Till sttp.r åt skicklig jordbrukare
dana, som af enke. och pupillkas- inom Skaraborgs län.
san åtnjuta små pensa' och hafva 'I'hurgrens penstonstund (test:e
flera oförsörjda barn; f. n. utgå 3 af l\'I:ll Charlotta Collander) kr.
pens:r å tillhopa 24:3kr. 3,000. Till underst. åt åldriga. o.

fattiga tjenare .

[2833] Direktionen öfver
Nödhjelpskassan.

Se [2049].
Berggrens. K C, Grosshalldl.,

testamentsfond 18~5kr. 80,821:95.
Pens.r på samma vilkor S0111 från
Nödhjelpskassan.

Bomans testamente (Viktualie-
handl. E E:son 1827) kr. 5,000. Af
räntan skola utgå 2 pensa' a 7fikr.
och återstoden användas efter di-
rektionens godtfinnande. o

Brukspatronen J A Bangs och
dess Frn u I, Bångs, född I,uth,
donation å 10,000kr. till Nödbjelps-
kassan i Sthlm enl. donattonsbrer
af 22 Dec. 1881 med anledu. af ett
25:årigt lyckl , äktenskap.

Pens:r, a 75 kr. hvarje pens., till
sådana inom Sthlms stad bosatte
behöfvande personer, utan afse en-
de på samhullsklaes, hvilka- gnm

Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

[2832] Kg!. Patriotiska
sällskapet.

Se [1952].
Branders donation (Kamrer. H

A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medalj er 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 80m qvln-
nor, i städer och å landet», för-
utom till 6 ex. i ailfver af svenska
'I'rädgårdsföreu.s medalj till nämn-
da förening.

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



f2833-2835] Fromma stiftelsers, pensionskassors ni. 'fl. fonder.
obotlig sjukdom; olyckshändelse
eller ålderdomssvaghet äro nr-
ståndsatte att sig 16r~örja o.' icke
äro \el. kunna anses vara föremål
för den egent!. fattigvården.

Dahlgrens donatlon(Bankokom-
mis. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000.
Pens:r på samma vilkor som frän
Nödhjelpskassan.

Dahlgrens, Charlotta Wllhelmi·
]la, fröken, understödsfond. 1895
kr. 2,000.

Diedrichsonska donationerna
(Dir. G ,F Diedrichson o. hans fru)
kr. 55,487. Af räntan utdelas pens.r
å 60 kr.

Falc,ks testamente (M:II B Ch
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut-
delas till 2 i Sthlm boende fattiga,
Tälfrejdade, oförsörjda juvelerare-
döttrar el., om sådana ej finnas, till
guld- eller silfverarhetares döttrar.

Plobergs fond (Guldsmed. S Flo-
berg 1822)kr. 1,500.

Graans testamente (Kryddkrc-h.
C D Graan 1836. kr. 22,169. Af
räntan utgår 11 pens:r.

Hagbomska stiftelsen för' Pau-
vres Honteux (1\1:11C U Hagbom
1833) kr. 20,000. Räntan utgår så-

"'som underst. åt ofärdiga eller sjuka
och -behöfvande fruntimmer med
bättre uppfostran.

Hedströmska testamentet(Fabr.
C Hedström 1832) kr. 6,000. Rän-
tan är anslagen till 4 pens:r å. 7ö
kr. åt enkor och oförsörjda barn
efter eiv. tjenstemän vid Sthlms
juridiska verk.

Isbergs donationsfond, (frk. Ma-
ria Char!.) kr. 41,700. Pens:r för
pauvres honteux.

Jungblads testamente (Prosten
..B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000.

2:ne pens:r il 75 kr. utdelas år!.
Knlgges donationer (Enkef. A

M B Knigge) kr. 12,~86.
Konung Karl Johans donation

(1815) kr. 7,500. Räntan utgår med
pens:r å minst 60 kr. för år åt be-
,häfvande, som genom en bättre
uppfostran blifvit urståndsatte att
sig med gröf're arbete försörja el.
att i fattighus kunna Intagas.

Levlns donation (v Presid. C A
Levin jemte arfvingar 1849)kr .5,048.
Af räntemedlen utgå 3:ne pens:r il
75 kr., och egatestators släktingar
dertill företrädesrätt.

, Lundals testamente (1\1:11C J
Lundal 1824)kr. 1,500. Pens:r åt
2 enkor el. oförsörjda döttrar efter
afl. preater i Sthlm.

Nordlanders testamente (Stads-
majoren E Nordlander 1842) kr.
,5,000. Pens:r il 150kr. åt 20 enkor
eller döttrar efter borgare i Sthlrn,
samt 5 enkor el, döttrar efter civ.
embetsmän vid hufvudst:s verk.

Nödhjelpskassan i Stockholm
(Prosten P Norman i Ösmo o. kyr-
koh. Ahman m. fl. 1768)kr. 418,292:
50. Utdelande af underst. till i
Sthlm boende fruntimmer tillh.
Pauvres honteux; 1902 utdelades
kr. 18,613: 75 till 340 personer.

Preis' testamentsfond (Frih. A
M Preis 1810) kr. 6,000. Räntan
fqrdelas'l 4 pens:r il 75 kr., 2 till

,enkar affrälse och 2af ofrälse stånd.

Roospiggs testamente (Enkef. C En onämnd välg'iirares fond-, kr-,
lVIRoospigg 183~)b. 16,250. Pen- 16,606. 6 pens:r a 110 kr.
s:r till fattiga enkor e!. ogifta frun- Gyllenbergska fonden (Godseg.
timmer. E J Gyllenberg 1877) kr. 198,079-.

RiIths testamente. (Enkefru B C 12 gratif:r a 100 kr. o. 2 stip:r ••
Ruth 1803 la'. 2,136. Pensa' före- 500 kr. 'm. m.
trädesvis åt fattiga prestenkor.

Sohms testamente (Bankokom- Gyllenborgska fonden, kr.30,13G'.
mis: enkan U Sohm 1842). Af fon- 15 gratifik:r il 75 kr.
den utlemnas år!. 20 pensa' a 60kr. GylIenbååtska fondeu, kr. 3,52l>.

'rImelIs testamente (M:II U Ti- pens. a 160 kr.
mell, 1831) kr. 6,000. Räntan an- Fröken Emilie GylIencreutz'
vändes till 4 pens:r a 75kr .. afhvil- fond (18~5)la'. 1,211.i pens. å·451IT.
ka 2:ne tilldelas »öfver 50år gamla Fröken S L L Gyllenrams fon«i
fattiga döttrar, den ena etter eiv. (1882)kr. 35,769. Pens:r till gtrvar-
el. militär tjensteman och den an- innans närmaste anhöriga.
dra efter borgersman i Sthlm».

TÖrneboms testamente (Asses- Hagermanska fonden (1883) lIT"
sornochstämpelmäst.ETömebom 35,863. Pe.:J?-s.:rhIl gtfvarens nar-
1831)kr. 113,500. Pens:r till enkor maste anhorlga., "
och barn efter ctv. tjenstemän vid I Hallliltonskaslagtfonden (bil-
Sthlms stads styrelses juridiska dad 1891) kr. 41,712. Pens:r inom
verk samt pens:r till fabriksidk:s slägten.
enkor o. barn i Sthlm. August von Hartlllandorft's sti-

pendiefond, kr. 86,374. 6 akadem.

[2835] Riddarhusets'fonder. st~v~~aB5rOi~akrM"on HauslVolfJs
Se [2311]. fond, kr. 26,913. 4 pens:r il 200kr,

Adliga kadettskolefonden kr. )"röknarna von HauslVolft's fond
174,477. Stip:r il olika belopp och (v Hauswolffska fonden) kr. 38,~09>.
för flera ändamål. 7 pens.r å 225kr. o. 1 pens. a 36kr:..

Friherre Oscar AIströlllers foud Carl Johan Hiertas. fond (1879}'
(f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ- kr. 8,219. 1 pens. å 150kr.; återsb;
mHerOflm88a4;r)skkra'1Ik9'e7n65'JLiFfstAidmsr"nänotl's'länteafkastning. lägges till kapita.11'1 ret, som enl. gåfvobrefvet bör-ökas
och dess Fru A C Amlnoft's dona- till 25,000 kr.
tlonsfond, kr. 12,414. 3 pens:r il Hardska fonden (Enkef_ J CHårii
155 kr. af Thorestorp 18S8)kr. 16,503. Lits-

Berg von Llnde-fonden (Frkn tidsränta.
Henriette Berg v Linde o. Asses- Ulrika Christina Höglllarks te-
som August Berg v Linde) öfver!. stamentsfond(18690.1874)kr.S,904.
1897-98, kr. 10,042.. Lifstidsränta. 4 pens:r il 50 kr. .

Bergenstjernska fonden, kr. von Kothen Ribbingska fondelI>
94,583. Stip':r och pens:r. (Enkef. v Kothen, f. Ribbing, 1888)

Berghmaaska fonden, kr. 8,482 kr. 2,226. En pens. at' räntan.
förutom kr. 75,549 i, fastigh:r o. Fröken Jullana Charlotta La.
frälseränta. 3stip:r och 5 pens:r. gercrantz' donationsfond (Lager.

von Beskowska fonden, kr. 6,045. crantzska fonden) kr. 4,397. lpens:a
2 pensa' il 110 kr. il 75 kr. ,

Bethuuska fonden, kr. 18,326. Lefrenska fonden, kr.' 16,434.
11 pens:r il 60 kr. , LeLjonflychtska fonden,kr.9,493~

von Blockska fonden, la'. 15,206. 2 pensa' il 185 kr.
5 pens:r il. 60kr. 0.10 pens.r å 25kr. Grefvinnan A Leweuhaupts f~

'fhurolV' .Gustaf .Boltensterns Sparre fond (1899)kr. 9,186.~pensa-
familjefond (1901) kr. 156,042. il 165 la'. .
Afkastn. skall t. v. läggas till von Liewenska fonden, kr.6~,92Z.
kapitalet. ,lpens. il 450kr. o. Utpens:rilI50kr.-

Bondeska fonden (Grefve Gustaf Lilliecronska fonden (F'rökn: a
Trolle Bonde 1885) kr. 12,803. Af- S M o. M C Lilliecrona 1869)kr:
kastn. skall t. v. läggas till kapi- 12,878. 3 pens:r a c:a 200,kr.
talet. Lrljenstölpska fonden (1897)kr.

Bungeneronska fonden, kr. 60,782. Lifstidsränta.
26,386. F. n. 12 gratifik:r il 80 kr. A och C ]f Mnds af Hageby fond
för 1 år. ' (Fru Abela Lind af Hageby 1894)

Carlesonska famIljfonden (1896) kr. 20,732. Lifstidsränta.·
kr. 76,530. Lifstidsräntor. Llndenercl'onltS-ftf Klinteberg-

Carlesonska stipendiefonden donationsfond (ÖfVerstelöjtn. G.
(1896)kr. 295,009. 1 stip. a 5,000kr. V. Lindenererona o. h , h. Hedvig

Magnus Georg Danekwardts pen- af Klinteberg 1901) kr, 50,931.
sionsfond, kr. 3,303. 2 pensioner Pens:r.
il 60'kr. Lianerhjelmska fon;!en, .kr.

De la Gardleska fonden (1901) 25,485. 10 pens:r it 15<1kr.
kr

F
·r3'~h,3e5r8r'eA4penvs

o
'
n
Däbens fond ~öfvenskjöldskft foRderna, kr.G 348,399. 1 utrikes stip. il 4,000kr.

(1897) la'. 6,158. Lifstidsränta. och 3 undervisn.-stip:r it 1,800kr.
Döckerska fonden (Ororve C F Grefve J A ]förners fond, 1902,

Diieker 1885) kr. 122,662. 18 pens:rl kr. 38,644. 3 pens. '
il 200 b. Mörnerska fonden (Enkef. J C

I<;hrenborg·Relherska tonden Mörner 1869 o. 1872) kr. 7,080. 1
(1899)kr. 15,490. 2 pens:r. dens.: il 90 kr. o. 3 a 45 kl'.

Brand- 'och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Fromma stiftelser, pensionskassors m. fl. fonder. [2835-2845}
Bankukonnuissarte» Wilhelm Fröken Hanna Roos' af Hj elm- [2838J Fosterländska för-

~etherwoods testamentsfend, kr. säter donationsfond (1880) kr' eninqen.
8,448. :2Ilens:r a 150 kr. 21,362; 2 pensa' a 420 kr.

ron Nolekenska fonden (1896) Kammarherren Carl Roos' af Se [1903].
kr. 10,792. 10 pens:r. H,jelmsiiter fond (1890)kr. 100,701. Dahlgrenska dun attousfuudeie

Xordenskjöldska fa.lUil.jefonden Lifstidsränta. (Apotek. J A Dahlgren 1876) kr.
(bildad 1897) kr. 3,967. Sasska fonden (l\Iajoren.J F Sass 17,719: 97. Prem. till Hfränteiu-

och hans hustru G A Nisbeth 1866) satser åt späda barn: utdeln. skal!
Palmstjernskafollden(Frökn.na kr. 31,515. Pens:r. börja 1912.

Selma o. Asta Palmstjerna 1888) Grefliga Sehefferska stit'tllin. Fosterliindska.föreningen(påin·
kr. 6,222. Understöd. gen, kr. 51,110. 13 pens.r it150 kr. bjudn. af generaldir. G F Almquist

Paulfska fastighetsfonden Schetfers, C, kapten, fond kr. 1869) kr. 57,114: 85. Minskande af'
(Kammarjunk. O G Pau li ; öfverL 18,802. Lifstidsränta. fattigdornens tillväxt; ål' 1902 ut-
1894)kr. 656,164. Lifstidsräntor till VOn Schewenska sbipeudl eiu- delades 2,936: 95 kr. i prem:r och
af testator utsedda personer. rättningen (Agent G B v Schewen förvaltn:safgifter; hvarjemte af bi-

Pauliska' lösöret'onden (Kam- m. fl. 1721) kr. 30,292. 2 stip:r il drag från särskild stiftelse utdelats-
marn. O G Pau li ; öfverl. 1894)kr. 500 kr. 1,445 kr. för beredande af Iifränta
149,453. Pens:r a 2COkr; 2 stip:r Huff'rfik eu Carolina von Sehul .. åt tienare In. fl.
i 500 kr. och 2 krigsskolestip:r a zers donationsfond (v Schulzerska Prinsessan Lovisas mtnnesfond
500 kr. fonden kl'. 4,289; l pens. ä 80 kr. (Flera personer 1869)kr.6,000. Pre-

von Pfateusk a sliigtfonden (bil. }'röken Schilr er von Waldheims mi er till lifränteinsatser M späda
dad 1893) kr. :~9,16'2. Pens:r inom fond, kr. 16,093; 2 lifstidsräntor il barn.
slägten. 300 kr.

lIa.loren Nils Georg Psflander- C och .1 von Schwertus fond
'kölds donatlonsfend för adliga (1900) kr. 48,330.
fruntimmer (Kammarh. J. F. Psi- de Silentzska fonden. kr. 8,089;
lanclersköld 1875) kr. 20,603. Lifs- 3 pens:r a 75 kr. o. l ä 30 kr.
tidsränta och pens:r till af gifva- Silf',rerbergska f'ouden,kr.32,655;
ren nämnda personer. 15 pens:r il. 85 kr,

M",joren Nils Georg Pstlnnder- Stjerncreutzska fonden, kr.
skölds pensionsfond för adelsmän 45 468' 22 aratifikT ä 80 kr hvil-
(Kammarh.d F Psilandersköld1878) ka' fä ~ppboäras u~der 6 är."
kl'. 18,535. Lifstidsränta och pens:r Stjerncronska, fonden, kr, 28,962;
till af gifvaren nämnda personer. 3 pens:r il. 350 kr.

Psilaudersköldska fonden N,o:: Stjerngranatska fonden. kl'.
(Kammarh.J F Psilandersköld 1884) 13,751. l pens.
kr. 8,290. Pens:r till af gifvaren von Stockenströmska fouden
nämnda personer. (Brukseg.Axel v Stockenström 1894)

Psllanderskdldskn fonden N:o 4 kr. 5,777. Ett säpo ä 180 kr.
(Kammarh.JF Psilandersköld 1885) Stråleska fonden, 1<1'. ;]7,616; 19
kr. 6,567. Pens-r till af gifvaren pens:r a. 75 kl'.
nämnda personer. Thamlskn donationen (Kommer-

Psilandersköldska ronden x:o Ii serådet S Tham 1727)kr. 6,462; rän.
(Enkef. Psilandersköld f. Isberg tau öfverl. till Vetenskap sakade-
1890) kr. 9,443. Lifstidsränta. mien.

Qneckfeldt.Rosencrantzska fon. Tersmedenska fonden, kr. 16,953:
den, kr. 62,435. 4 stip:r "200 kr., 2 pens.r. (2842J ----
8 peus:r ä 200 kr. o. 3 handpen. Wadstena adliga ,jungfrnstlft, Siillskapef,»Denödlidandesviin-
utngar il. 1'20kr. kr. 370,1;135;60 pens:r å 100 kr.; 175 ner » (af K. l\'Iaj:t 1816 fastställda,

QueckfeJdtska stipendief'onden pe.ns:r a 50 kr. och 15 pens:r tdl l stadgar) kr. 212,000. Särsk. di-
(Hofrätterådet C S Queekfeldt 1875) oltka b~lopp.., , rektion, se [2047J. Pensioner och
kr. 1'2,913. Lifstidsränta. YOIl 'egesackska fonden (Fru underst. åt pauvres honteux.

Qneckfeldtska pensionsfonden Carol ina von Vegesaek 1885) kr.
(Hofrättsrådet C S Queekfeldt 1875) 5,04S; lifstidsränta.
kl'. 14,216. Ltrsttdsränta. "rulfcroJlska. fonden, kr. 16,883;

Stiftsf'röken llaria, Charlotta, 11 pens.:r iL 35 kr. o. !J peus.r a
Qveckf'eldts fond (1841) kr. 15,837. 20 kr.
:3 pens:r il 200 kl'. Åkel"llielmska fonden (Fröken

Rehnbergska fonden (Majoren Ulla Åkerhielm 18S3)kr. 9,883; Iifs-
C G Rehnberg 1887)kr. 8,803. Från tidsräntor.
fonden utgä 3peus.r, hvard. il 100kr. Riddarhusets samtl, fonder upp-

Kammarherr-en Johan Axel Ren .. gå till ett bokfördt belopp af
tersk ldlds penstousrond (lR70) kl'. 0,608,647 kl'.
66,615; 4lifstidspens:r il, 500 1\:1'. och

l li~I;;n~:sO~a~~en Jlenrik Fabian [2836]
Ilentersk,jölds pensionsfond (Reu- Wennherg', »Lotten Wennbergs
skjöldska fonden) kr. 62,224; Iif. fond för h,jelpbehöfmnde» (1864)
räntor, 2 pens. å 600 kr. kapital c:a 44,000 kr. Särsk. direk-

Of'yerstelöjtnanten C G UeuteI°" tron, se [2055]; fonden är utsedd
sk,jölds penstonsfond (1899) kr. till: l) inlösen och underhåll af l
15,.~82. Peus.r. el. 2 värnlösa, döfstumma el. blill-

Ot'verstelö,jtnanten C G Reuter- da barn i derför lämplig anstalt el.
sk,jölds stillendiefond (1899) kr. barnhem; 2) underst. åt sådane
19,080. Stip:r. fattige välfrejd. personer, som ge-

Fröken S A Rihhings fond (1896) nom sjukdom el. annan oförvållad
kr. 46,169. Lifstidsränta. elyeka äro i belror af en tillfällig

(;ar1 Ulrika Roos' af Hjelmsäter el. ögoubltckltg hjelp,
~~j~~t~or~Sfond,kr. HS,812; 4 pens-r I

[2840J
Paultsk a donationsfonden (En-

kel'. Ch. Paul i 1789) jemte egend.
n:o 24 Svantmang. kr. 300,000. Fon-
den förvaltas af Dir. f. Norra f'riv.
arbetshuset. se [2077]; pens:r a 50'
kr. utdelas till 166 enkor, som
fyllt 38 år, och hvilkas 111än varit
prester el. borgare, samt iL 25 kr.
till 74 fader- och moderlösa. flickor
under 16 är samt af äkta börd.
Fondens redogörare: Jansson ,
Herm., 12 Kammakareg. 1 tro

[2841J
Aktiebolaget Praktiska hns •.

hållsskolan för flickor (subskri-
benter 1870). Säi'sk. direktion, se
[2126] ; att uppfostra fattiga och väl·
artade H: års flickor från Sthlrns.
f'örsaml:ar till tjenarinnor.

[2843J Diakonissällskapets-
styrelse.
Se 120071

K E Beronii do.nationsfond kl' ..
26,221: 57.

Casparsons fond (Löjtn. S E Cas-
parson) kr. 2,000.

Fru Eldes fond kr. 4,000.
Jlajorskan Gei,jel'stams fond kr.

1,000.
A. l\I. Holmgrens nrlnuesfonrt'

kr. 20,000.
C L,jnnglöfs fond kr. 10,000.
"hekafonden kr. 5,000.

[2844J
Almgrens penstonsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 45<1..
Kommerskollegiluu, se [1415]; rän-
tan användes till underst. åt torf-
tiga enkor efter aft skiokl. embets-
män å. bergsstaten.

[2845]
B,jörckska stlpendleronden

Grossh.n S Björck 1802) kl'. 200.

Brand- och li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Fromma stiftelsers, pensionskassor m. fl. fonder.
Samt. Pro Fide &; Ohrtstranismo, [28.53]
-se [2152]; ·stip:r till skollärare, . Kniperska pensionsinrättnin.

[28 A6] gen (Enkef. C Kniper, f. Wittfoth
.•• 1180)kr. 101,608:92; särsk. direk-

Brudgåtvefonden (Btif't. af ko- tion, se [2051Junderst. åt fattiga
Ilung O~kar I tilLåminnelse arkron- o. ålderstigna .ogj.fta fruntimmer,
'i-pi"i'hBlf?SSan~Lovisas : "rörmälriil?-g' 'fårenädeB.,'Vis'de.m.af,borgel·l. stånd;
1850)Öfverståth., Pastor prim., De- 1902 utdelades kr. 5,481 till 101
lJuterad 16r stadens fattigv ..atyrel- personer. Underst. utdelas fortfa-
·se. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dyg- rande gnm kamereraren i Allm.
-diga och ärbara brudpar, som är- enke- och pupilfkassan.
ligen 19juni i Storkyrkan samman-
-vigas.

{2847]
Drakeska testamentsfonden

{Linkrämaren Jonas Drake 1183)c:a
-40,000kr. Styrelse: Klä,deshandl:e
L Eug. Westin, Handelsbokh. G
W:son Munthe och Bageriidkaren
<Carl G Schröder. Afkastn. använ-
-des till små pens:r åt äldre fattiga
fruntimmer.

(2845-2861]

[2848] --
Föreningen till minne afkonung

~)scar I och drottnlngJoseflna(eft.
·inbjudn. stift:s fören. gnm sub-
-skription. Enkedrottnlng Josefina
skänkte 30,000kr. lS13); kr. 490,322:
74. Särsk. styrelse, se [2089J; att
i förbättringsanstalt upptaga och

varda vanartade gossar, hvilka af
]>oIis. el. kommunalmy:udlghet hos
fören. anmälas el. på grund af dom-
'stols förordn. skola i allm. upp-
-rostr.sanstalt insättas samt att be-
'reda skydd åt frigifna; å fören:s
~erbrukskoloni Hall inom Öster-
·telje socken af Sthlms län värda-
-des under 1902-1903 i medeltal per
-dag' 16;; gossar, af hvilka iör de
·ilesta erhölls en årsafg .. af kr. 150;
-omkostn. för hvarje gosse upp-
.giok ·år 1902-1903 till 355: 14.

12849] --
Hammarskiöld. Hisellschöldska

lltlpendlefonden (1842) kr. 61,000.
-Särsk. styrelse, se [2313]; årl, ut-
'betaln. 1,800 kr. att rordelas mel-
lan Artilleri· och Ingeniörhögsko-
lan samt Krigshögskolans elever.

:[2850]
Hemmet för frlgifna qvlnnor,

Benämnes numera Drottningens
-skyddshem, (Hertiginnan Sofia af
Östergötland 1860) kr. 104,409:10.
:Särsk. direktion, se [2093J; före-
-trädesvts att upprätta från f"ångelset
frigifna qvinnor; i hemmet vistas
:högst 12 qvinnor.

f2851]
Fru W Hiertas stipendiefond

-för tandläkarInnor (stift.afL Hier-
-tas minnesfond) kr. 13,439:5;;. Ka-
-rolinska-medikokirurg. inst., se
[1283J; utdelas till obemedlade
-qvinnor, som egna sig åt tand-
läkareyrket.

12852] --
Joseflnahemmet (Enkedrottning

-Josefina 1872) kl'. 277,863. Säa-sk.
styrelse, se [2127]; hemmet be-
-stämdt Idr fattiga af katolska be-
hännelsen.

[2854]
K. Kommerskollegli armhdsse-

medel (st. 1686)kr. 13,0;;1:14. Af·
kastn. användes, på förslag af ve-
derb. bergmäst., till underst. åt
fattiga o. i· arbete skadade gruf-
arbetare. .

Klbbe fattigkassa (stift. gnm
kg!. bref 4/11 1892) kr. 5,161: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäcks Bergslags Malmöres
kassa (kg!. breflSls 1891)kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige zrufarbetare.

Nora Bergslags Malmöres kassa
(stift. gnm kg!. bref iS/S 1891)kr .
3,006: 39. Afkastn. användes till
underst. åt ålderstigne o. fattige
gmfarbetare.
[2855]

Ljnngmans, Carl, minne (f. d.
läsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i
Klara kr. 1,100. Räntan utdelas
till en eller flere sjuka eller be-
hötvande inom Klara förs.

Hägg, Vlctorlne (Fröken, Visby
1899)donation kr. 30,000.

[28 1)6c] Svenska..allmänna
kvinnoföreningen till

djurens 'sk)!dd.
(Se [2223J.

Berwalds, Hedvig, Fru, dona.
tlon kr. 2,194:62.

HenrHns, Lonlse, Fru, dona.
tlon kr. 2 000.

Häggs, Vlctorlne, Fröken, do.
nation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur; har 'Inrättat en
anstalt för smärtfritt aflifvandde af
smärre husdjur, (se·Häggs anstalt).

[28 56 d] Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

Häggs, Victorlno, Fröken, te-
stamentsfond kr. 20,000.

Jervlngs, M., testamentsfilnd
kl'. 3,623: 45.

[2857]
Rudbeekska stipendiefonden

(Frih. Öfverste ARudbeck 1802)kr.
250. Samt', Pro Fide &; Chrfatta-
nismo ; se [21;;2J; stip:r till skol-
lärare.

[2858]
Stockholnls alhuänna skydds.

rörening,kr.55,821:21. Särsk. direk-
tion, se (2065]; inkomsterna, som
bestå af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[28 56 a] Svenska allmänna
djurskyddsföreningen,

se [22211. . [2859] /
Arwldssons, N., donation (Hä- . stockholms Skyddsförening för

radshöfding, 1902)kr. 10,000. '
Berglnnds, C W, donation. (Kro. frigifna(stift.påinitiativafSthlms

nofogde, Upsala 1881)kr. 4,000. arbetarefören.1819). Särsk, styr:se,
Berglunds, Dlagdalena Chrl. se [2091]. Har till ändamål att från

stina Ohar], donation (Fröken, återfall i brott söka bevara frigil'.
Stockholm 1901)kr. 2;;0. ne, företrädesvis yngre Ior l:a gän-

Björkmans donation (Frkn, Mal. gen straffade, värnlösa fångar, som
mö 1887)lir. 5,000. under långeisetiden ingifvit rör-

Eks Carollna, (Frkn, Sthlm 1899 hoppningar om framtida välförhål-
och 1900)donation kr. 11,4;;4. lande samt att mildra den allm.

Bonden Erssons enk a, Helena "fördomen o. oviljan hos arbetsgif-
Henriksdotters donation (Änge vare o. arbetare gent emot atraf-
1891)kr. 1,000. fade personer; åtnjuter f. n. 1,000

Häggs, Victorlne (Frlm, Visby kr. om året af fångvårdsmedeL
1899)donatten kr. 20,000. Grundfondsmedlen uppgå nu till

Janssons,lIl1hehninaGustafva, kr. 1,880.
(Frlm, Dalarö, 1895)kr. 500. [2860'

LIndbergs, Henrika, donation i
(F lm St 1 k1Stlfte sen fö'" gamla \ienarin·r , rengnäs, 885) r. ,000. nor. Böriade sin verksamhet 1883..Okänd, som med egen hand .,
plöjer sin jord. (1891)kr. ;;00. Särsk, direktion, se [19931; tillg.e

Phllipsons, Carl David IKonSHl, fördelade i 2:e fonder, »Bostads-
Sthlm 1899)donation kr. 500. fonden och Pensionsfonden. utg.

'Hosellska fonden kr. 2,199: 56. tills. 136,140:12. Fria husrum med
Från fonden tilldelas tienare med vedbrand el, ärl. pens:r till gamla
tjenstetid af minst 10 år belön. f. tjenarinnor. I hemmet intagna tje.
synnerl. ömhet mot husdjur. narinnor 90 st. och utdelas pensa'

SjÖbergs, Helåne, donation till 145 sådana.
(Frlm, Strengnäs, 1884)kr. l,~OO. [2861] ---
[28 56 b] De svenska djur- Sällskapet till dygdigt och tro-

skyddsföreningarnes get tjenstefolks belönande (Grefve
t Iffl b d C A Löwenhielm 1828)kr. 118,000.cen ra or un . Särsk. direktion, se [1951J;belön.r

Hägg, Johann •• (Fröken, Visby och pens:r åt ålderstigna tjenare
1898)kr. 700. från åtsk. fonder, hvarib!. Caspar.
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Fromrna stiftelsers och pensionskassors m. fl. fonder. - Register. [2861-2865]
'iollska fonden (Enkel. A C Cas- dels utom orden varande, synnerl. Stiftelsen lemnar, sedan inskrifu:s-
paa-son, f. Hamberg) å 15,000kr. är enl. ordens statuter de, som i krig afgift af 800 kr. erlagts, underst.
den största" De ötrtge. fonderna eller under byggande blirvit ska- åt i Sver-ige, Norge el. Danmark m-
äro ä 2,000, 1,500 o. 1,000 kr. dade; hvarförutom pens:r o. gra- födda qvinnor, så. länge de, enl.

--- tifik:r tilldelas i bebor stadde or- töretedt intyg af tjenatemau, äro
{28 62J. densmedlemmar el. deras efterl. välfrejd. och Ietva ogifta. .gnm ut-

Sälls:kapet '»Till arbetsflitens anhöriga. Den särskilda. pensions- delande af pens:r och, intill dess
befrinijande» kl'. 10,000. Särsk. fonden, som är i sttgunde. Iemnar, pens. tillträdes, utbetalande af S/t
direktion, se [llJ591; räntemedlen efter gångbar ränta, årliga pen- af den ränta, som till inskrifn:s-
jemte årsafg:r användas till anskaf- stoner å livart IG,OOO-talaf fondens fonden inflyter för den erlagda In-
fande af arbete åt obemedl. fr-un- kapitalbelopp. Pensioner och gra· skrifn:safgif'tcn. 'I'Hlsv. 36 pens.·
ttmmer. tifikationer utdelas vid jultiden rum.

hvarje år. Kostnaderna för hospt-
talet anses ntgöra minst 12,000kl'.
för år.

[2863J
'I'lmmermans-Grdeus hospital

(17~f,). Särsk. direktion. se [2041].
Med husrum, skötsel, ved, ljus,
Iäkarv., medtkam., visst månatt.
penningebidrag m. Hl. förses der ett
antal män, dels ordensledamöter,

[2864- aj
NollerotIlska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 18S0.) Förvaltu. se [1911].

[2864- bJ
- Svenskarnas i Kartsbad fond.
Ett ettp., som fr. »Konung Oscars
stiftelse» årl. tilldelas l el. 2 be"
hötvande svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka, helaans återvin-
nande.

(2865]

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. Im.
Obs.! Förteckning å ltufi'f(dafdeln'ingarna se före [2601],

-'-belins fond ....•.•••••• 2632.2S21
Abrahamsons lifräntefond... 2617
Abrahamsons gåfvofoud 2771
Abramsons stipendium...... 2744
Adlerska fonden 2753
Adliga Kadettskolefonden 2835
Adolf Fredriks församlings

kyrkoråd ••••.•••...•••••.•...
- skolråd •••...•••..•.•••••...
- fattigvärdsstyrelse .••....•.
1853 års kolerafond ...•••••••
1872 års gårvorond ••••••••••••
1884 års fond .••...•..•••••••••
Ahllöfska testamentsfonden ..
Ahlstrands testamentsfond ...
Ahlströmska testamentsfond.
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa .
- särsk. understödsfond o ••

Akrelska fonden ••••.•.••.•....
Aktieb. Prakt. hushålls skol.

för flickor .••.••....••...•••
Allmänna barnbördshuset ..•
- barnhusinrättn ....••.•••.••
- djnrskyddsföreningen .
- enke- och pupillkassan
- Inst. för döfstumma .••.••
- militärenkepens.-staten ...
- premie- o. stipendiefond.
Almgrens fond ...•..•....••••
- pensionsfond ......•......•.
Alms, fru, donation .•.••..••.
- fond •••.••.•••••••..••.•....
- stiftelse ••.•••.•••••.........
- testamente ...••••••.•••••••.
AIströmers fond •.•.•••..•••.•.
Altins fond ...••.•.••••••••••••
Alvarenga" do Pl anhye pris-

fond .
Aminoffs donationsfond .
Andersons, C., fond .

Anderssons, Jollan, fond ....
A.nderssons, John, under-

stödsfond .
Anderssons, 'I'hercse o. Knut,

fond ............•........•.•
Anndals fond .•••••.•••.•....••
Antells donation .

2630 Apelgrens fond •••..••••...•••
2631 Apotekaresocieteten .•...•.•.
2632 Arbetshemmet för blinda .•.
26151 Arbetsstugor för barn .••.••.
2742 Artvedsons testamente .•••••.
2615 Armbössemec1el, Kommers-
2695 kollegii •••.••••..•.•••••....
2734 Armens enke- o. puprllkassa
2695 - nya dito ••••••••••••..••••

- pensionskassa ...•.••.••••..
Arnbergs donation .
Arrhenii donation •••••..•.••.
Artisternas o. litteratörernas

pensionsfören ••.•••...••••••
Ar-ttsternas.Dramat. o.m usik.,

pensionsförening ...•••••....
- De sceniska, understöds-

fond ..••••••..........••.••.•. 2775
Arwidssens, N., donation ... 2856a
Asklings fond .........••.•••••• 2634
Asplunds fond •••••••....•..• 2628
- testamentsfond .••.•....... 2697
Asylet för pauvres honteux .. 2655
Asylet för fattiga barnaröder-

skor och de brasarn 2687
Backmanska stiftelsen 27670
Bagges fond ....•..•........•.. 2607
Ballkostatens enke- o. pupill-

kassa ..•...•.•...............
Bankska legatet .
Barkerska testamentet, Fol c-

2S 23 kerska och .
2835 »Barnavännerna- .
2626 ,Barnbördshuset, .Allmänna ..

2751 Barnbördshuset Pro Patria. 2688
Barnhjelpsfonden .........•.. 2613

2719 Barnhusbarn af qvinnoköuet,
Fond för..................... 2659

Barnhusinrättn., Allmänna.. 265!)
Ba~.nkrubbaJ Katarina, fonden

for...... 2619
Barnkrubbas. Ladugårds-

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

sionsfören .....•............. 2716
Bayards fond 2632 ä 2 ställen
Becker-Srlberhochzeits fond 2638
Behrens donation ....•....... 2611
Beijerska donationen......... 2734
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn 2617
- skolbarn 262S.2632
Bemedltngskommission •..•.• 2697

2776 Bendix' fond..... 2640
Benedicks, C., donation 2640

2777 - Enkefru Emma, stip.-fond 2771
- donationsfond 2640
- E .• fond 2660
- fond..................... 2676
- stipendiefond .....•.. 2640, 2821
- testamentsfond 2613
- E. O•• understödsfond 2640
Benedickska asylerna 2687
Berendts, S., understödsfond 2693
Berg von Linde-fonden 2835
Bergenstjernska fonden...... 2835
Bergers stipendium 2697
Bergerska donationen......... 2733

278S Berggrens. M .• fond •.••.• 2609. 2632
27341- R. C.• fond 2688

- Makarne. understödsfond 2602
2626 - Rob. o. Eleonore, don>
2674 fond ..........•...... , 2602
2687 - R. C., grossh., test.fond_ .. 2833

2854
2804
2804
2804
2734
2602

2770
2605
2733
2615
2710
2764
2651
2602

2770
2770
2821

2S41
2687
2659
2S56
2830
2762
2S04
2743
2621
2844
2611
2612
2675
2612
2835
2821
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[2866] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Berghmanska tonden ••;...... 2835 BBrr'aa-nnddestSofdoSnmde.d..le•.n.........................2621 Dramat. o"musik. artist. pen;
Bergianska stiftelsen......... 2734 2832 sionsförening ....•.•.•.•.•.•. '
Berglunds, C. W., donation.! 2856 Brefbärares, Sthlms, ensk. Drottningens hospital. .
Berglunds M. C. C., donation 2856a enke- o. pupillkassa ..•.•... 2785 - skyddshem ..•.•.•••.•.•.•..
Bergman-lIliillerska fonden .. 2740 Brenners legat •.•.•.•.•..•.•• 2638 Drottninghuset •.•.•.•.•.•.•.•
Bergmans gåfvofond .•.•...••. 2771 Brobergs fond ..•..•.•.•••.•.•• 2609 Duboiska fonden ....•.•.•.•.•.
Bergmans, Ellen, stipendium 2749 - pensionsfond .•.•••.•.•...•• · 2698 v. DUbens, A. G., fond ..•...
Bergqvists fond •...••.•..•.•.• 2609 Brogrens fond •.....•.•..•... 2605 DUckerska fonden •.•......•..
Bergs stipendiefond •.•..•.•• 2771 Bromanska sjuk- o. begrafn.- Dyks fond •..•..•.•...•...•.•.•.
- testamente.................. 2657 kassan .:...................... 2785 Döfstumf"6reningen i Sthlm •.•
Bergska fonden •.•.•. •.••••••• 2795 Broströms fond... ...••.. ..••. 2621 Döfstuminstitutet ..•...•.•...
Bergstedts fond............... 2617 Brudgåfvefonden .. :•.•••.•••.• · 2846
- Th., stip.-fond •.•........• 2750 Bruzelii, R., fond •...•...... 2681
Bergstenska fonden........... 2601 f. d. Bryggareembetets i Sthlm Ebersteinska, Schotteska och
Bernegaus fond............... 2607 pensionskassa........ •.•.•.. 2705' Kulmanska donationerna... 283Z

~:~~~n~~~:~~~sf~;;L:::::: ~m~~~l;~~~':.~s~~.~~~~~~:::::::m~~~~:~~sk~·å·~,;~ti~~~~::::::: m:
Berzelianum, Stipendium .•.. 2734 Bylunds fond •.•.•.••.•.••••••• 2603 Eggertz', V., stipendiefond .. 2750
Berzelrus-fonden ••••.....•.. 2823 Bylundska testamentsfonden 2821 Ehlerts testamente ...•.•..•••. 2638
Bersens C. D., fond •........ 2602 Byzantinska resestipendiet ... 27.34 Elrrenborg-Relherska fonden 2831>
Berwalds, H., fond •.•.••... 2771 Bängs donation •.•...•.•...... 2833 Ehrenpåhls stipendiefond ••• 2746
Beskowska donationen ...•.•. 2733 - fond ••.•....•.•. 2621 å 2 ställen Eks, Carolina, donation .••.•. 285&
- fonden ..•.•....•..•.•.•.•.•. 2740 - testamente ...•.•...•.•.•.•.. 2638 Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 2(:02
- skolans fond •.....•.•.•.•.• 2758 Bäärenhielms fond •.•...•..... 2631 Ekholms testamentsfond ...•. 2613
- stipendiefonden .....•.•.••• 2734 Eklunds fond ......•......•.•.• 266~
Beskows stipendiefond ..••.• 2771 I Ekströms donationsfond ... 2607
- testamente .......•.•.....•• 2638 Cabanis fond ....••.••..•...•.. 2615 - fond ..•.•......•.•.•....•.•. 2607
von Beskows donation •.••.. 2770 Cadiers', R., minne •.•.•..•. 2611 Ekströmska fonden •••...••. 2604
- B., o. h. hos donat.-fond 2683 Caminska testamentsfonden .. 2607 Eldes, fru, fond ....•..•....••. 2843
von Beskowska fonden...... 2835 Carlboms donation............ 2611 Elementariestipendiet........ 2744
von Beskows pensionsfond .. 2781 Carlesonska familjfonden •.. 2835 Elementarlärames enke- och
Besparade medelfonden 2617 - stipendiefonden ..•.•..•.... 2835 pupillkassa •.•.•...•••.•..•.• 2747
Beethuns fond .........•.•.•.•• 2626 Carlgrens fond ..•.••.•.•...••• 2624 Eliassons, Levy, minnesfond 2640
Bethunska fonden •...•••.•••• 2835 Carl Johans donat., Konung 2833 - understödsfond •.•..•.•.••. 264~
Billbergs fond ..•..•...•...•. 2634 Casparsons fond.,...... ••••••. 2843 Eliassonska understödsfond. 2719
Bjö,rckska ~tipendiefonden ••. 2845 Casparsonska fonden .•..•.••.. 2861 Ells pensionsfond •.•..•••.••.. 2781
Björkmans donation •..•..•.. 2856 Oasparsons pensionsinrättn .. 2699 Elmbladska fonden ...•.•.•.•. 2742
Björnsljernas, O. M., general- Cassellis fond ..•..•...•.•.•. 2749 Elmlunds,Axel,pensionsfond 2774

major, fond ••.......•..•..••• 2681 Castelins fond ....•.••.•.•.•.•. 2697 Elstedtska pensionsfonden ... 2781
Blancks fond ..••..•.•.•..•.•.. 2699 Cavalli-Holmgrenska stiftels. 2670 Enanderska donationen 2630, 2688
Blindas väl, Fören. för...... 2765 Cederschiöids fond............ 2607 v. Engeströms stiftelse...... 2641>.
Blindes sjelfverksamhet, Fon- Civilstatens enke- o. pupill- Engstedts fond .•..•.•.••... ·••. 2601>

den för ..•.•... ·......•.....•.. 2767 fonder •.•..•.•.•..•..•.•..•.•. 2781 EnkedrottningJosefinas fond 2601>
Blind-institutet ..•.•.•..•.•.•. 2763 - försäkringsanstalt......... 2781 Enkehjelpsfonden............ 2711
von Blockska fonden •.•.....• 2835 - pensionsinrättning ....••.•. 2781 Enke- och pupillkassan vid
Blomstedts fond............... 2634 Collianders fond............... 2710 Riksbankens afd.-kontor... 2789
Boberghska donationen...... 2770 Collijns fond.................. 2602 - vid Sthlms st. embetsverk. 2797
Bohman E:sons fond 2604, 2621, Cronstrands, Baltzar, fond 2751 Enkhus, Borgerskapets 2657

2628 Cubes fond ...•.............. 2823 En onämnd välgörares fond. 2831>
Bohmanska test:tsfonden .. •. 2830 En onämnds stipendium .... 2771
Boijeska fonden •••......•...•. 2602 En ärlig mans fond ..••.••.••. 2609
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 2700 Dahls fond..................... 2634 Ericssons,John, stipendiefond 2751
Bolins fond •..•.•.•.... 2607, 2609 Dahlgrens donation........... 2833 Eriksons, E. R., fond 2620å 2 ställen
Bollins fond ..•.•.•..•....•..•.. 2632 - C. W., fröken, understöds- Erikssons fond ..•.. : .•.••••.•. 2628
Bomans fond •.•....••••...•.•• 2623 fond .....•...•....•......... 2833 Erssons,Bonden,enkaHelena
Bomans testamente ...•••..•.. 2833 Dahlgrenskadonationsfonden 2838 Henriksdotters donation •.• 285&
Boman, se äfven Bohman. Dalqvists fond.................. 2615
Bondeska fonden.............. 2835 Danckwardts pensionsfond... 2835
Bonnedal-Wallmarkska fond. 2781 Davtdsons, H., donationsfond 2266'~40
Bonniers, Alb., stipendiefond - W., donationsfond lU

rör svenska författare...... 2739 De blindas förenings sjuk.
van Booms stipendiefond... 2771 kassefond •.... . •.•. ..•. . •. . 2768
Booströmska fonden ..•..•.•. 2740 De döfstummas allm. sjuk. o.
Borgareståndets donation... 2750 begrafningskassa (1903) ••. 2766b
Borgerskapets bemedlings- »De fattiges vänner»......... 2671

kommission, ..•.•...•..•.•.•• 2697 De 5 brödernas fond •..•.•.•. 2742
- egen diap. ad pios usus ... 2697 De Geers donation ....•.....•. 2611
'--- enkhus .•.••..•.•...•..•.•.•. 2657 - donationsfond .. 2613 å 3 ställen
- gubbhus ......•.•.•.•.•...••• 2658 De la Gardieska fonden 2835
Borgrättens medel, Öfre...... 2795 »De nödlidandes vänner»... 2842
Bostäder åt vissa judar i de Lavals, G., stipendiefond ~750

Sthlm, Stiftelse för ..•..•.•. 2640 - Patrik, stipendium ....•... 2744
Botins eller Schönborgs fond 2615 Diakoniss-sällsk:ts styrelse... 2848
Brandels donation •.•.•.•• ·..•.. 2611 Didrikssons fond ..•...•..•.•.. 2615
- fond......................... 2626 Diedrichsonska donationerna 2838
Brandelska fonden •.•.•...•.•. 2653 Diemerska fonden ••.......... 2823
Branders donation •..•.••.•••. 2882 Djurskyddsfören., Sv. allm. 2856
- fond •..•..•..•.•...••..••.•• 2696 ,Doktor Fr. Fehrs minne ..... 2602
- kamrer, fond •....•..•...... 2619 'do Pianhys prisfond ..•...... 2823
.:....mamsell.;, .......•.•.••.. 2619 Drakeska testamentsfonden .. 2847

2777
2801>
285~
2653
2753
2831>
2835
269&
276&
276Z

Fabriksfattigkassan.. •..•..•.• 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamente •.•...•..•.• 2833
Jj'alks fond 2605, 2607, 2628, 2632
Falks fond ..•.•.•..•.•......•.• 2684
Falkmans, E. J., stip.·fond... 2741
Fattiga barns vänner •.••...•. 2673
Fattigvårdsstyrelser :
- Adolf' Fredriks •.••.•..•.••
- Hedvig Eleonora ..•.•.••.••
.o-..- Jakobs och Johannes' 0.0

- Katarina .
- Klara •.••.•...•.•.•.••••.•.••
- Kungsholms .•.•..•.•••.•..
- Maria .
- Nicolai .
Fehrs, Fr., doktor, minne .
Femte Mars-foriden ........•••
Femöref'6reningen .
Ferms fond ......•.•.•.••..•.••
Fernerska belöningen .
Ferons minne .

2632
2628
2613
2621
2609
2624
2617
2605
26~
2615
26&7
2626
2734
2602

Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan .
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Register öfver fonder, fromma stiftelser 1lI. 1lI. [2867]
Filcens fond.. 2632 Gravallius' testamente i .v.v.. 2806 Helins donationsfond... 2613
B'ileenska pensionsfonderna.. 2781 Grewesmuhlska friskolan .•.. ~612 HeUmans fond 0......... 2628
- testamentsfonden 2155 Grillska donationen....... .•.. 2134 Helmfeldtskastipendiefonden 269"
Fischers testamente 2638 Grisbackska test:tsfonden 2830 Hemmet för frigifna qvinnor 28,,0
Flickskolans slöjdafdelnings Groeneäa fattigförsörjn.-fond. 2801 Hemmets, 'I'yaka.byggna.dsfoud2638

fond o ••••••••••••••• 0 •••••• 0 2627 Grosshandelssocietetens .m. fl. Hemsöjdsfonden 2719
Flobergs fonderzs 04,2621,2696,2833 pensionskassor.............. 2698 Henriksdotters donation 28;)6
~ testamente 2697 Groths testamente 2638 Hernmarkska stipendiet ·. 214~
Flodinska stipendieinr .. o.... 2695 Grundbergs o. Asplunds fond 2617 Hertzers, Fatima, fond....... 2602
F'lormanska belöningen 2734 Gråbergs stipendium 2746 Heurhns, Louise, fond 2602, 2630
Folckerska och Barkerska Gubbhus, Borgerskapets..... 26[)8 Hiertas, Carl Johan, fond... 283:,

testamentet 2626 Guillaumes fond " .. 2735 - Lars, minne 2737
Folkskolelärarnes enke- och Gutenbergska stiftelsen...... 2111 - stipendiefond.... 2821

pupillkassa.................. 2756 Guthermuthska fonden....... 279;1 - 'V., stipendiefond föl' tand-
-t- penatonsruttntng 2756 Glihlstorffs testamente 2638 läkar-innor ........•......... 2851
Fond för barnhusbarn af Gyldenstolpes donationsfond 2613 Hillbergs stipendiefond...... 2611

qvtnuoköuet 2659 Gyllenhergska fonden 2835 Hirschs understödsfond ;2~'~303
- för Katarina skollofskolo- Gyllenborgs fond........ .•.... 2688 Hjertbergska donationen <

nier........................ 2620 Gyllenborgska fonden......... 2835 Hochschilds pensionsfond... 2696
- till biblar åt na.ttv.vbarn .. 2619 Gyllenbååtska fonden , 2835 HotImans A., donationsfond 2607
- till kläder åt" 2619 Gyllencreutz ' fond 2835 Hoffruans fond 2607
- pens. åt f. d. sjökaptener 2698 Gyllenrams fond ...........•.. 2835 HotImans stipendiefond 21,,0
Fonden för bespisande af fatt. Gymnastisk-ortoped. inst. ... 2682 Hoffmana.Aug., stipendiefond 2751

skolbarn..................... 2640 Gäfva af en garnmal tjenste- Hoffmanska fonden 2770
- för Katarina barnkrubba .. 2619 man........................... 2781 Hofkapellets pensionsinrättn. 2772
Fonden för O. H. Malmstens Gäderins fond 2621 Hofstatens gratialkassa 2796

professur...... 2821 Gösches fond 2611, 2638 å 2 ställen Holmbergs fond .. 2603, 2605, 2609,
Fonden till minne af Hugo Göta hofrätts pensionsfond.. 2781 2613, 2617, .2620, 2621, 2624,2628,

Fåhrams..... ....••.......... 2659 Göta.Hrgarde.Pensionstnr. vid 2807 2632
Foragrens, C R., fond 2688 Götiska förbundets donation 2733 Holms fond 2621
:Forssmans fond....... 2609 - legat............. 2638
Fosterländska föreningen... 2838 Holmgrens A. M" minnesfond 2843
Franckeska fonden 2612 Haakska donationen 2781 Hoppenstedts, Sofie, fond 2609
Frans Gustafs stipendium •. -, 2742 Hagboms testamente-......... 2698 Horns donationsfond......... 2683
:Fredenholms fond ... 2619 och 2620 Hagbomska stift. för Pauvres Horns stiftelse .......•......... 280~
Friebergs, F. A., stipendie- honteux...... 2S33 - testamentsfond.. .•.. 2613

fond 2771 Hagermanska fonden 2835 Hults fond 2615
Friedländers stipendium 2642 Haglinds fond ........•........ 2617 Hultgrens fond 2628
v. Friesens, Otto, premiefond 2744 Hagmans fond 2620 Hultqvists donation.......... 2750
Frimans fond..... .... ... . .... 2634 Hahns donation............... 2734 Humbleska testamentsfonden 2795
Ertmurarebarn huset 2661 Hallengrenska fonden......... 2710 Hushållsskolan, Prakt. 2841
Fru Hanna B:s fond 2688 Hallgrens fond 2607 å 2 ställen Huss, Magnus, stipendiefond 2821
Fruntimlnerssällsk., Välgör. 2666 Hallgrens, }L S. 2615, 2623 Hiibnerska stipendiefonden.. 274.}
Fränckelska understödsrond. 2182 s. k. Hallkassan 2696 Hiilphers fond .......•......... 2609
Fröknarne Malanders fond... 2619 Hamelmannska fonden....... 2752 Hygrel.la stipendiefond....... 2810
Fuhrmans fond 2609,2613,2617, Hamiltonska slägtfonden 2835 Hårdska fonden 2835

2621,2628, 2638 å 3 ställen Hammar-iris stipendiefond 2771 Häggs, Victorine, donation .. 2856
.Föreningen för blindas vä.L.; 2765 Hammarskiöld -Riseltschöld- Häggmanska fonden.......... 2601
- förbistånd åtlyttao. vanf, 2663 b ska stipendiefonden 2849 Händelska stipAonden 2771
- för sinnesslöa barns vård2663 a Handelsbokhåll. pens.-fören. 2703 Höglundska fonden 2740
- för sjukvård i fattiga hem 2690 Handelsflottans pens.-anstalt 2728 Högmarks testamentsrond .. , 283;}
- till minne af Oscar I och f. d. Handelstörentngens öf- Högre al lm. Iärov. å Oster-

Josefina.. 2848 verskottsfond.. 2697 ma.lm 2746b
Ffirmyndarekammaren .......• 2696 Hanes fond 2607 Högre latinlärov. å Norrmalm 2741
Första Svea Artillerireg:tes Hanna B:s fond, Fru 2688 Högrelatinlärov.åSödermalm 2742

pensionskassa...... 2810 Hanssons fond................. 2696 - lä-rarinneseminarium... 2749
Första stipendiefonden....... 27 43 HartmansdortIska stipendiet. 2744 - rea!läroverket 2743

v. HartmansdorfI's stip.-fond 28B5 Höpfners legat 2638
Hartmans fond 2630 Hööks, C. E. o. J., fond 2630
Hassells donation 2771 Höökska fonden............... 2659
von Ha.uswolffs fonder 2835
Hautboist. understödskassa.. 2817
Hays fond......... 2628
Hebbes donation 2602
- legat 2638
- pensionsfond............... 2799
- stipendiefond 2771
- testamente 2638 et 2 ställen
H. E:s donationsfond 2856
Hedbergs fond 2605
Hederhielms testamentsfond 2613
Hedings fond. 2696
Hedrens fond 2611
Hedströms fond 2620, 2621
- pensionsfond... 2696
- testamente ..•......... 2697,2833
Hedvig Eleonora församlings

fattigvårdsstyrelse .... . . . . . . 2628
- kyrkoråd ...........•.. ..... 2626
- skolråd...................... 2621

(]ahms donation .
Garvens donation .
Geijers fond .
Geijerstams fond .
Generalmajor C. H. l\iöller-

svärds fond 2805
-Georgtska fonden ~ 2601
Gtbson-Cronstedts atip.cf'ond 27;}0
Gjörckes donationsfond.. 2620
Gjöthmans fond.. .•. 2620
Godlunds testamentsfond. ... 2611
·Godus fond 2605, 2609, 2611. 2619,

2621 å 2 st., 262~, 2628, 2632
- testamentsfond. ...•...••.•• 2613
Godu'ska pensionsfonden.... 2723
<:londretska fonden 2659
·Gothers fond .........•........ 2601
.Gra.ans fond ...•............... 2603
- testamente.... 2833
-Gravalliifond ........•....•... 2616

2770
2638
2605
2843

Institut för blinda .
- för dörstummn, Allm.
Isbergs donationsfond .
- fond .
Isbergs pensionsfond .
Israeli tiska ynglingafören .

2763
2162
2833
2609
2181
2642

Jacobiska testamentsfonden ..
Jacobsons stipendium
- testamente .
Jakobsons och Mattsons fond
Jakobs allm. läroverk .
.Jakobs o. Johannes' försam-

lings fattigvårdsstyrelse. .. . 2613
- kyrkoråd 2611
Janssons, 'V. G., donation... 2856
Jenny Linds stip.-fond .. 2770. 2771

282~
2744:
2696
2696
2j 45

Brand- och Li1fdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Register öfver fonder, fromma. stiftelser m. m.
, "

·Jernbel'gska donationen .. ,... 2630IXroJlPrinsessan Lovisas vård- Lindbomska belöningen .•• ,.. 2734
Jernkontorets tjenstemäns ,anstalt för sjuka barn .•.• 2684 Lindeneronas af Klinteberg

enke- och pupillkassa .•.• ·.• 2787'Krutmeijers fond 2607 å 2 ställen "donationsfond ........•...... 2836'
f. d. Jernkramhand~lssociete· f. d. Kryddkramhandelssocie- Lindgrens donation........... 2612

tens pens. o. begrafu.-kassa 2668 tetens pensionskassa .•..•.• 2697 - fond ....•...•..• 2609 å 3 ställen
Jervings, ]Il" testamentsfond 2856 Kuhlaus stipendiefond .•.••.. 2771 Lindgrenska fonden ..••.••.... 2627
Johan Hanssons fond •••..• 2620 'Kuhlauska arfv:s stipendie- Lindgrenska trasskolan ..•••. 2759
Josefinahemmet .•........•.••. 2862 fond ........••.•••.••....•.... 2771 Lindholms fond •..•..•••••..•. 2628
Josefinas, Kronprinsess.,pen· Kulmanskadonationernam.fl. 2832 Lindholms, J. A., fond .•.•.. 2626

.sionsinr. vid Göta lifgarde 2807 Kungsholms församlings fat- Lindmanssons, -J. A. W., do-
Josephsons fond •••......... 2640 tigvårdsstyrelse .....••.•••.• 26'24 nationsfond ...••••.•.•..••.• 2661
Jubelfeststipendiet.. ••..••.... 2744 - l<yrkoräd.................... 2623 Lindstens stipendiefond 2626, 2746
»Jultomtarne» ..•. ·..••..•..••.• 2672 Kumlings fond ..•............ 2606 Lindstrands stipendiefond ... 2760
Jungbl;-ds testamente, .. "' •..• '2833 Kyrkofattigkassal Nicola;"... 2602 :{.indstr~nds, C? o. A., fond .. 2626
Jungbladska fonden .....•.•• 26.011'Kyrkoråd: Lmdstroms mmnesfond .•.... 2734
Justelii fond ..•.•...••...•...•• 2710 - Adolf Fredriks .........••. 2630 Lindströms stipendierond .•.. 2771
Jönssons, Vifve, fond ...•...•. 2628 - Hedvig Eleonora ...•...•..• 2626 Linnerhjelmska fonden ...••.• 2836

. - Jakobs 'och Johannes'..... 2611 Litteratörernas penstonstöre-
- Katarina.................... 2619 ning, Artisternas och...... 2796

2836 - Klara........................ 2607 Ljungbergs stipendiefond ..• 2897
'2638 - Kungsholms •.•........•.•. 2623 Ljungcrantz testamente ••.••. 2672
27101- M!"'ia.: .•.....•...•.•....•.•• 2616 L~ungc!.'antz'ska test.·fonden 2616

1

- NIColal...................... 2602 Ljunglofs. C., fond............ 2843
2823 - Skeppsholms ..•..•..••.•..• 2634 Ljungmans.minne •.••.••.••.•. ,28M
2619 K~bergs fond : ........•. 2606,.2628 LO.hes legat ..•.......•..••..... 2638
2612 Kohlers premiefond 2678 ,-' testamente •..•...••.. . 2638
2833 Körners fond ...•..........••.• · 2616 'Lohes, Ad., testamente ...•.. 2638
2821 - Joh:a, " ,............ 2638
2604 Loubatska donationen ..•.• ;.. 2733

Ladous fond................... 2696 Lovens, Chr., fond............ 2821
Ladugårdslandsförs. ,seHedv.Eleon. Lundals ,testamente........... 2833
Lagercrantz' donationsfond .. 2836 Lundbergska fonden .•.....••. 2740
Lagermans testamentsfond... 2623 - stipendiefonden............ 2746
Lagerströms stipendiefond... 2745 Lundbergs testamentsfond.. • 2613
Lagus fond .....•.•....•.....••. 2601' - C. O., fond ................• 2621
Lamms fond ..•.•...• ~........ 2640 - V. och L., fond ..•.•...••• 2823
Landtbruksakademien ..••...• 2735 Lundblads donation .•..•.•..• 2611
Langs pensionsfond ......•... 2781 - fond .•..•••.....•........•.•. 2609
LeIDerska stipendiet •.•.•...• 2746 Lundells testamente .•.•...••. 2603
Lefrenske fonden.............. 2835 Lundgrens fond............... 2632
Leijonflychtska fonden....... 2835 - Egron, prismedel. ..•.. •..• 2770
Leijonhufvuds fond 2632 å 2 ställen Lundins, Mathias fond 2619, 2620
Lejas välgörenhetsstiftelse.. . 2612 Lundmans. Jul., stdp.vf. 2740, 2742
Lennbergs fond •........•.•..• 2660 Lundwalls, Axel, fond ......•• 2771
Lerbäcks Bergslags Malmöres Lunns testamente............. 2697

kass!' ........•.....••...••... 2854 Lykttändarnes sjuk- och be'
Letterstedts fond ..• 2734 å 3 ställen grafu.-kassa ....·..••.•••.•.•.• 2714
Letterstedts fond till pris för - och "ifonpumpa~'lles vid

öfversättningar ..•......•.. 2734 Sthlms gasv. ensk. pens.-
Letterstedska fonden till för- fond........................... 2714

mån för Vallerstads förs. 2734 Läkare-nödhjelpsfonderr.- •.•.• 2823
- föreningens fonder .••...•.. 2734 Läkaresällskapet. Svenska •.. 2823
- inrikes resestipendiet ... ~. 2734 Längmans donationsfond..... 2755
- reses~ipendiet............... 2734 Lärarinnornas pensionsför-
- slägtstipendiet............. 2734 ening, Svenska .....•..•... 2757
Lettströms fond 2621 Lärarnes vid elementarläro-
Lewenhaupts fond ....•...•..• 2836 verken enke- o. pupillkassa 2747
Levins donation 2833 Läroverk r Högre Iatfnlärover-
- fond .••..•.....••.•..... 2604, 26W ket å Norrmalm •... /.•••.•.• 2741
- A., minne .........•........ 2640 - å Södermalm .••.•••.•••..•. 2742
- J., stipendiefond ..••..•••.• 2640 - Högre realläroverket 2743

2602 - M. o. E., fond.............. 2640 - Jakobs allmänna........... 2,745
Lieberdts o. h. h. donationsr. 2683 - Katarina allmänna ....•... 2746

2854 Lieberts fond ..•.. 2609, 2632, 2638, - Nya elementarskolan •.•••• 2744,
2657, 2660 Löfgrenska fonden............ 2604

von Liewenska fonden....... 2835 Löfvenskjö)dska fonden 2735, 2835
Lifgardets till hästpens.kassa 2809 Löwens fond................... 2601
Lifgardet till häst, Prins Os-

cars hospitalsinrättning vid 2809
Liljebergs fond ....•..••.•.•..• 2611
Liljenstolpeska fonden .....• 2835
Lilla Johns premium......... 2742
Lilliecronska fonden......... 2835
Lind af Hagebys, A. o. C. M.,

2814 fond ...•.......•.............• 2835
2835 Linds donationsfond.......... 2781
2604 Linds, Jenny, stip.·fond 2770, 2771
2602 Lindbergs fond................ 2630

Lindbergs, H., donation 2856
2807,Lindblads testamentsfond ••. - 2623

-, [2868)

Kadettskolefonden, Adliga •••
Kaisers, Pastor, fond .
Kalls fond ...........•.....•..•
Kamratfonden för nödstäida

sv, läkare .
Kamrer Branders fond ~ .
KarelIs fond ......•....•...••.•
Karl Johans donat., Konung
Karolinska inst. reservfond ...
Karströmska fonden ...•...••..
Kastmans, Johannes och Au-

gusta, fond 2626
Katarina allm. läroverk •.• 2746a
- arbetsstugors fond ...•..... 2620
- barnkrubba. fonden för... 2619
- församlings tattigvärds-

styrelse ....•..••..•...•..•
- kyrkoräd .......•..•..•......
- kyrkoråds donation ...•..•.
- skollofskolonier, fond 16r
Kellners testamente ..........•
Kibbe fattigkassa .•.....•..••
Kihlströms testamentsfond ...
KindevalIs fond •...•......•..
Kinmansons fond .
Kirehrings legat ....•....•.•.••
Kirurg. stipendiefonden .••..•
Kjellbergs, Ad., stip.-fond •..
Kjellbergs, John, E. stip. fond
Klara J:6rsamlings fattigvårds·

styrelse •..•..•.•......•••..••. 2609
- kyrkokassa ......••.••.•.•..• 2607
Kleinsorgs testamente ..••...• 2638
Klerekska fonden.............. 2623
Knigges donatinoner.. .•....•. 2833
Kniggeska fonden ..•... 2653, 2740
Kniperska pensionsinrättn. '. 2858
Knoehs donation.............. 2638
Knut Bernh. Beronii fond... 2659
Kolerafond, 1853 års.......... 2615
f. d. Kolerafonden............ 2609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvardsbarn .
Kommerskollegii armbösse-

medel ..•....... '.....•.....•..
Konservatorieelevernas graf.

fond ....................•.••...
Konsistorium, Sthlms stads
Konstakademien .
Konstförvandtskapets kassa ..
Konung Carl Johans donat.
- Oskar 1:s minne ...•••...••• ,
Konungens enskilda fond ....
- hospital. .••.....•..•.•..•...
- milttärhosprtals- och me-

daljfonder .................•..
Y. Kothen-Ribbingska fonden
Krafftiska skolan ......•...•.•.
Kreijs testamente .
Kronprinsessan Josefinas pen-

sionsinr. vid Göta. lifgarde

2621
2619
2746
2620
2638
2854
2613
2688
2770
2638
2821
2821
2750

2771
2601
2770
2711
2833
2654
2804
2815

llagistraten i Sthlm ..•.....••
Malmqvistska barnuppfostr .•

anstalten ..•.......•••..•.•.•.
Malmstens, P. H., fond •..•..
Ma~mstens professur, Fonden

for .
Mamsell Branders fond ..•.••
Jllankells stipendiefond, •••..
Mankensk ••.stipendiefonden ..
Jllanns testamente •....•....••

2695

2664
2821

2821
2619
2771
2745
2603
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Register öfver fonder, fromnia stiftelser m. m.
>Ianns testamentsfond 2640 INordenskjöldska familjefond.
llaria.t'örsamlings fattigvårds- Nordenstolpes fond .

styrelse ..............•...•••.• 2617 Nordfors' fond .
Maria förs:s kyrkoråd ....•... 2615 - testamente ............•.....
- skolråd ....•••...........•.. 2616 Nordlanders testamente •••...
J\.larii testamente 2696 Nordlunds, Fru Lotten, fond
Marklinska fonden •.•.••..•..• 2810 Nordströms fond ...........•.•
Maskinistföreningen ... ...•••• 2729 - testamente ...•••..•.....••••
l\'Iathias Lundins fond 2619, 2620 Norens donation .
~iattsons fond, Jakobsons o. 2696 Nereens fond ....•••..•...•••••
~iazers fond................... 2771 - pensionsfond ..•........•...
l\ieijers donation 2770 Noreenska fonden .
Meijerbergs fond.............. 2631 - testamentsfonden ...•......
Mendelsons, Syskonen, fond 2640 Norgrens fond .
Metzgers testamente .....•.••. 2602 Normans testamentsfond .•...
Meuuiers fond 2609 Norra latinläroverket .......•.
"Meyers, .Tenny, fond 2616, 2620 Norrlands apotekareförenings
lIieyerssons pensionsfond .•.• 2640 donationsfond ...•........... 2710
M. F. W:s fond ..•......•..... 2681 Norstedts fond .... 2602,2603,2605
Michaälsons, Joh., donation. 2750 Nya elementarskolan 2744
Michaelssons donation....... 2640 -s Allm. pensionsfond...... 2744
- fond ...••..•..•......•••••..• 2771 Nybergs, Erika, fond ..•....•. 2626
- testamente.................. 2602 - Erika, enkerru , fond...... 2628
l\filitäl'enkepensionsstaten~ Nybergska fonden............ 2627

Allmänna ...•.•.......•....•• 2804 Nygrenskastipendiefonden 271(\
Militärhospitalsfonden ..•••••• 2814 Nymarkska fonden 2742
Millerska fonden ..•....•...•.• 2746 Nyströms fond .......•... 2603,2621
f. d. Mindre teaterns pens.» - testamente 2691

fond ........•..............•••• 2774 Nödhjelpsfonden ....••.•••..•.. 2687
Minuthandlarefören. pens.- Nödhjelpskassan i Sthlm..... 2833

kassa ..•.........••....••...• 2701
Mobergska fonden............ 2604
Modersvård, Sällsk. för upp·

muntran af ......•.••........ 2677
Morbergska fonden 2626
lIiorits Rnbens donat.-fond... 2640
Mosatska församlingen 2640
- fattigfond ....••..•.....•... 2640
- skolfond ....•..•.••......••• 2640
Mosanders fond ......•••...•.. 2710
Murbecks inrättning -för fat-

tiga flickors nppfostran.... 2665
Musikaliska akademien, Kgl. 2771
Musikens vänner, Sällsk., i

Göteborg, stipendiefond... 2771
Musikpersonalens ensk. kassa 2810
Musikstipendiet, Sång. och ... 2744
1I1lillers testamente ...•...... 2638
Möllers fond ... 2615, 2624 (2 olika)
- stipendiefond ...•••...••.••• 2696
v. Möllers donation 2734
l\föllersvärds fond, General-

major C. H....•..••..•...•.. 2805
Mörners fond ..•..•...•....•••.• 2601
Mörners, J. F., grefve, fond 2835
Mörnerska fonden ....•.•...... 2835

Ofticersldirens pens.fören.kass. 2810
Okänd 2609,2613,2617,2620,2621,

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

plöjer sin jord» .
Onämnd välgörares fond, En
Operabalettens ensk. kassa ...
Operakörens enskilda. kassa ..
Osrengii fond .
van der Ostenska fonden .
Otterska fonden •••••...••••.••
Owens, Samuel, stip.·fond ...

[2869J
2835 Pipers donation .
2632 v. Platonska slägtfonden .
2607' Platinska testamentsronden ..
2696 Polispersomol: s i Sthlm enke-
2838 och pupillkassa ....•.••.•••
268] - pensionsinrättning •••.•.••.
2632 Possiethska fonden .........•..
2609 Postbetjeningens sjuk- o. be-
2611 grafningshjelpsförening .••.
2624 Postbetjentes enskilda begraf-
2618 ningskassa ......•..•.•...••..
2696 Postmannarörentng., Svenska
2755 Postvaktsbetjentsförbundets i
2632 Sthlm sjuk- o. begrat"n.-fond
2613 Prakt. hushållsskol. f. flickor
2741 Preis' testamentsfond .

Premiefond. för skogsplanter.
Premiekassan .
Premie- och fattigkassan vid

Norra latinläroverket .
Premie- och stipendiefonden)

Allmänna .
Presterskapets enke- och pu-

pillkassa .........•.....••....
Prins Carls uppfostr. inrättn.

för värnlösa baru ,; •..•..••..
Prins Oscars hospitalsinr. vid

lifgardet till häst ......••••..
Prinsessan Lovisas miunes-

fond ................•...•.•.•..
Probsts donation ...••...••••..
Professor Carl J. Bossanders

donationsfond 0. o ••• o.'

Pro Patria .
Psilanderskölds donat.-fond ..
- pensionsfond .
Psilandersköldska fonderna ..
Publicist. understödsfond, Sv.
Pukes fond ..•.............•....

2770>
283i>
2791>·

2798
2798
2601

278i>-

27S&
2784

2785
2841
2833
2785
2746-

2741

2743·

2802'

2662'

2809-

2838
2630'

2821
2688
2835-
2835-
2835
2778·
2607

2856
2835
2775
2773
2621
2699
2602
2750

Qneckfeldt- Rosencran tzska
fonden "..

Queckfeldtska pena-fonden .
- stipendiefonden .
Qveckfeldts fond ......•••....•.
Qvidings donationsfond ...•..
- fond.................. 2609,

2835-
2835
2835'
2835-
2781
2628·

Pallins, Regina, minne 2749
Palmgrenska fonden.......... 2735
Palmstjernska fonden. 2835
Pasteurs-fonden.... .. •. .. .. .. . 2823
Pastor Katser-fond .......•.. 2638 Ilabeska fonden............... 2741
Patersens fond ....•••.....••••• 2657 Ragoar Bruzelius' stip.fond 2821
Patriotiska sällskapet, Kgl... 2832 R. o. H. Bruzelius' pensions-
Paulis fond ...••....•...•..•••• 2635 fond .................•.....• 2823
- testamente •......••.•....•.. 2607 Rambachs donation ..••• 2607,2638
Pauliska donationsfonden.... 2840 Redingska fonden............. 2710·
- fastighetsfonden ....•...... 2835 Regoells, A., fond för barn-

Nathans fond 2640 - fonden .....•..•.....•..•.••• 2699 klinik ...•.•..•.•.......•..•.. 2721
Nattvardsbarn, "Beklädnads- - lösörefonden .......•....... 2835 - donation 2734

fonden för fattiga 2617 Pauvres hontenx, Asy1et för 2655 - gåfvomedel ....• 2734 å 2 ställen
- Kollektmedelkassanförfat- - Hagbomska stiftelsen för 2833 - prisfond ••••.......•.••...... 2823

tiga .....•.....•....••••.•••••• 2602 Paykulls, Lincoln, minne ... 2681 - D:r A. F., stipendiefond .. 2&81
Netherwoods fond ......•••... 2616 Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 2698 Rehnbergska fonden 1887 ..•. 2835-
- stipendiefond 2771 Pensions- o. gratialkassan för Reinholde,Ferdinand,donation 2638
- testamentsfond ....•..••.•.• 2835 underofficerare o. manskap 2810 Reinholds fond .•.•.....•••••• 2632'
Nicolai församlings kyrkofat- P-s donationsfond 2613 - testamente 2638

tigkassa ..•• .. ••........•••••• 2603 Petreji fond .....•••.•.• 2616, 26 17 Reinstedts donationsfond..... 2613
Nicolai församlings kyrkoråd 2602 Petrejiska fonden ...•••.• 2698, 2740 Renströmska fonden.......... 2601
- skolråd ................•..•.• 2604 Petterssons fond ..••...•. 2617.2627 Retzii stipendiefond .•....••.• 2821
Nilsson Aschanianum Stip 2735 - S. 111.,fond 2602 Retzf ue", And., fond ..•••.... 2823'
Nissens, Henliette, stdpc-tond 2771 Peyrons pensions- och gl'ati- Reuchners fond 2617
Nobels, C. A., fond .........•• 2821 fikationsfond ....•••..••....•• 2809 Reuckners fond 2606 å 2 ställen.
- reservfond .............••••• 282] Pfeils testamente ..••.•..•••••• 2602 Reuterskjölds, C.G. pensionsf. 2835
Nobelstiftelsen ..........•••..• 2738 Philipsenska test.-fonden..... 2760 Reuterskiölds,H.F.,pens.-fond 2835
von Nolchenska fonden •.•... 2835 Philipsons, Carl David, don. 2856 Reuterskjölds pensionsfond .. 2835·
Nollerothska stiftelsen •..••• 2864a Pihlgrens fond ...........•..••• 2609 Ribbings donation •..•.......• 2770
Nonnens fond ••.•......•..••••. 2735 Pihlmanska el. Östermanska Ribbings, S. A., fröken, fond 283&
Nora Bergsl:s Malmöreskassa 2854 testamentsfonden .........••• 2615 Bibbdngaka stip.·fonden •..•.. ~741
Norbergsfond ..••.......•..••. 2615 ,Pinchards fond................ 2604.. Richters, C. H .. fond 2620 il 2 ställen
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12870] IRegister öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
L d. Riddarholmsf6rsamlin-

gens ensk. pensionskassa.. 2602
Riddarhusets fonder.'........ 2835
.Riesholms fond ..•...•........ 2620
Riksbankens afdelrungskont,

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

pupillkassa ...........•.•.... 2790
"Itingqvists fond............... 2621
Rinmanska fonden ...•........ 2603
':Robins belöning ......•......... ·2828
.Rogstadii testamente......... 2602
.Bohtliebs donation............ 2638
Roos' fond .., 2607, 2621, 2624
:Roos' af Hjelmsäter don.-fond 2835
- Carl, f,ond.... .....•......... 2835
- H., donationsfond ... , •.-•.. 2835
- stipendiefond ....•.••.•....•• 2821
'Roospiggs testamente .......•• 2833
:Roselii f.ond................... 2628
'Roselius' fond................. 2603
'RoseIlska fonden...... .....•.•. 2856
:Rosenadlerska penstonerna., . 2734
Rosenbergska fonden......... 2809
-v, Rosens pens.- o. gratifika-

tionsfond ...•........•.•...... 2809
.Bossanders, C. J., don.-fond 2821
.Bothctfs .fon,d.................. 2617
.Rubens, Moritz, don.-fond... 2640
- J. o. Ch., fond •........... 2640
"Rubensons, ,J., minne 2640
'Ruck;mans donation 2611, 2630, 2631
Rudbecks dona.tion.......... .. 2832
.Rudbeckska stipeudtefonden. 2857
Rudebeckska stiftelsen .,...... 2810
Ruths testamente ..•...•..•.•. 2833
Rymans fond.................. 2628
Röda korset, Svenska fören. 2816

••••abbatsbergs brunnslasarett. 2685
- ålderdomshem ...........• 2660
·Sahlbergs·fond ......••.....•.. 2617
'Sahlstedtska fonden.......... 2601
-Samaritföreningeuj Svenska.. 2816
'Samsons stipendiefond....... 2821
-Sandahls fond .....•..•.......• 2617
Sandbergs testamentsfond •.. 2613
-gaaska fonden................. 2835
-Scharps donation ~..... 2602
- gåfva........ ...........• •.... 2697

'Scharpska donationen ...•... 2733
Schaumkellska understöds-

fonden ...•.. 2823

~~,~~:~::~~~~~:::::::::::::::::: ;~:~
-Schefferska stiftningen.... ....• 2835
'Schewens testamente .....•... 2638
·v. Sche;wenska stipendieinr.. 2835
.Schewes testamente........... 2602
~ testamentsfond.. .• 2613

'Schinkels. testamente.... ...•.. 2638
i>chlotth.auerslegat.. ......•... 2638
.Schmidts legat ..........•...• 2638
~ Hugo .stip.. .0. premiefond 2744
Scholtz.' testamente 2638 å 2 ställen
-Schotteska m. m. don. 2832
"Schröders testamente......... 2657
Schultzes testamentsfond ..•. 2613
v. Schulzers donationsfond ... 2835
'Schumbur:gs, Aug., donatio-

ner inom tyska förs 2638
- Aug., minnesfond ........• 26Og
- R., donation ...........•... 2638
-Sohurer v. Waldheims fond.. 2835
Schiitz·. testamep.te............ 2638
",'Schwartz' stiftelse , ... 0.0 ••• "... 2631
- Remy, .stipendiefond...... 2750

rSclrwartzers. test.-fond ... 2613, 2638

Schweders fond............... 2617 Stjerncronska fonden ......•... 2835
v. Schwerfns, C. o. F. fond 2835 Stjerngranats fond ........•..•. 2607
Schönborgs fond, Botins eller 2615 Stjerngranatska. fonden .... ,.. 2835
scnönes fond .....•... ,........ 2609 v. Stockenströmska fonden.. 283å
Sebaldts donation............. 2611 Stooks legat.................... 2638
_ testamente........... •....... 2696 Sthlms allm. skyddsfören.. .• 28åS
Sebardts fond 2710 - Arbetaref:s sjuk- och be-
Sederholmska test.-fonden... 2681 graf~.-hjelpsfond............ 2720
Segercronas fond ....•....••... 2607 ~ Arbetaref:s tioöresafd.· .... 2721
Sehmanska pensionsfonden .. 2830 - Förmyndarekammare .....• 26911
Selenii testamente .....•.....• 2626 - Gasverkserbet.s nödhielpsf. 2713
Seligmanns stipendium...... 2642 - Gasverksarbet:s sjuk- och
Seminarieelev. hjelpfond .. t.. 2749 begratningskassa ~..• 27.13
Semisekularfonden........ ...• 2742 - Magistrat.. ... '... •.•..... •. .. 2695
Septemberfonden. '20:de ..•..• 2746 - Mosaiska förs:s sjukhj.- o.
Serafimerlasarettets direktion 2681, begrafningssällskap , 2640
Setter'strömafond ......•..••.. 2609 - Nationalkassa... ..•........• 2726
f. d.. Siden- o-,Klädeskramh.- - Nya spärvägs-akt.-bolags

societetens pensionskassa.. 2697 personals .kasaa ....•.... o. . • 2717
Sifverbergska fonden......... 2835 Sthlms Polispers:s ensk. be-
de Silentzska fonden......... 2835 grafn.- o. understödskassa 2798
Sinnesslöa barns värd.Fören.f., 2663 - Polispersonals ensk, enke-
Sjukvård ifattiga hem, Fören. och pupitlkassa :.:... 279S

for ......•...•.•..•.••.....•..• 2690 - Postkontors brefbär:sen-
Sjöbergs, H., donation ..•.•... 2856 skilda enke- o, pupillkassa 2785
f. d. Sjökaptener, Fond för - Sjukhem ...........•...... 2683

pensioner åt ...........•••.•.• 2698 - Sjömanshuskassa' 2726
Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724 - Skyddsfören. för frigifna .. 2859
Sjömannaföreningen.. 2725 Sthlms stads embetsverks
_ dess nödhjelpskassa....... 2725 enke- o. pupillkassa 2797
Sjöstedts fond ............•...• 2626 - stads konsistorium .....•... 2601
_ testamente ...•....•..•..•... 2681 - stads o. läns kurhus .. : •.• 2683
_ testamentsfond ......•...... 2623 - stads ·undervisningsverk ... 2740
Sjöstedtska fonden .....•..•..• 2751 Stokoes fond ............•....• 2621
Skogman, Agnes, fond 2607 Storkyrkoförsrs barnkl-ubba .. 2602
Bkogsplantering, Premiefond. Strandbergska läkareinrättn. 2689

for ..•... 2735 Ströms donationsfond. ....• 2735
Skolbarn, Beklädnadsfond för Stråhles' test.-fond 2605, 2609, 2617,

fattiga ..•....... : 2628, 2632 . 2621
Skolfonden.. 2809 Stråleska fonden.............. 2835
Skollofskolonier, Katarina, Sturms fond................... 2638

fond för .....................• 2620 Styffes, Knut o. Amalia, stip.-
Skolråd, Församlingarnas: fond •... ...•.• 2750
_ Adolf Fredriks............ 2631 f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
_ Katarina 2620 Hal.lkassan : 2699
_ Ladugårdslands (Hedvig Sundberg P:sons testamente 2697

Eleonora)', ..•......•........ 2627 Sundbergska donationen 2734
_ Maria .....•.................. 2616 Sundens, Louise, stipendium 2749
_ Nicolai...................... 2604 'Sundgrenska fonden' ... :..... 2602
_ Skeppsholms ..•............• 2634 Sundins testamente ....•...... 2697
f. d. Skomak.-emb. (Skomak.- - pens.-fond, Tidmarks och 26å7

mäst.-fören.) ...............• 27.06 Sundströms gäfvomedeI...... 2613
Skyddsförening, Sthlms allm. 2858 Svaans testamente 2830
_ för frigitna, Sthlms 28511Svans, EHn A., minnesfond 2617
Småskolelärares m. fl. ålder- Svanbergs testamente......... 2697

domsunderstödsanstalt .. 2756 Svea Artilleriregementes pen-
Sohms testamente 2833 sionskassor, Första 2810
Soldatbarnhuskassan 2810 Svea Lifgardes fattigkassa 2806
Soopiska fonden "..... 2601 Svenska allm. djurskyddsför . 2856
Spetz'ska fonden 2795 - fören. Röda korset 2816
Sporrongs fond ...•...... 26C9, 2628 - Läkaresällskapet ..•........ 2823
Spångbergska test.·fonden 2619 - - prisfond.:.. .•.....•...... 28211
gtagmane fond ', 2624 - Lärarinnornas pens.-fören. 2757
Stahres donation 2611 - Postrnannaförentngen .....• 2784
Starbus testamente 2638 - Publicist:s understöds- o.
Statens jernvägstrafiks enke- pensionsfören ... ~............ 2778

och pupillkassa............. 2782 - Sjuksköterskornas allm.
_ pensionsinrättning 2782 pens.vtörening .........•. : 2826
Statskontoret....... 2755 - Teateiof6rbundet .. :.. :...... 2777
Steinmetz' fond 2621 - Teaterns donationsfond 2773
Stenbergs fond ....•............ 2630 Svenskarnes i Karlsbad fond 28Mb
Stenhammars, Fredrika, stt- Svenska Samaritf'6reningen. __. 2816

pendium ..••..........•...... 2771 Svenasons stipendiefond 2735
gtenströms fond ..•..•..•...... 2734 - W., donationsfond .....•... 2774
Stift. f. bost, åt fattiga m. fl. Syskonen Mendelsons fond 2640

judar i Sthlm............... 2640 Sll.llg-och mustkstdpendlet; •. 2744
_ för gamla tjeuarinnor 2860 Säfbohms testamente 2657
Stipendium Berzelian:um 2734 Sällsk. Barnavännerna 2674
_ Nilsson Aschanianum 2735 - »De fattigas vänner» 2671
Stjernci'eutzsIia fonden....... 2835 - »De nödlidandes vänner» 2842

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2871]
Säll.k. för dygdigt o. troget Törneboms fond 2620, 2697 Wickholms stiftelse........... 2630

tjenstefolks belönande 2S61 - testamente 2616,2697, 2833 Widboms fond 2630
- fÖr uppmuntran af öm och Törnebomska fonden......... 2699 Widegrens stipendiefond 2771

sedlig modersvård. ••.•..•.. 2677 Törnemans o. Wistrands min- Widell s fond................... 2603
- »Jultomtarne» 2672 nes fond..................... 2617 Widings fond.................... 2626
- Pro Patria 2688 'l'örners donation 2750 Widirigska donationen 2746
- »Till arbetsfiit:s befrämj;n 2862 Törnqvists donationsfond 2781 Widmans fond 2615
Sätherströms fond 2628 - fond 2620, 2621, 2696 Widmarks fond 2745
Söderbergs donation •........ 2770 - J. C., fond 2620 Wiers fond ...............•..... 2609
- John, fond 2619 å 2 ställen Viktualieh. pensionsinrättn 2702
Ssö.dderbter!lSkaffonden 2699 Ugglas' fond 2609 von Willebrands fond 2696
o ers röms ond............. 2602 2607 - understödsfond .. .. .. .. 2801

S- testamentsfond 2613 g~~~~~~~:.f.~~::::::::::::::: 2632 Winboms pensionsfond 2696
öderströmska fonden........ 2756 Vluskänkssoctetetens pens.. o.

Underlöjtnant Peyrons pens> begrafllingshjelpskassa..... 2704
2607 och gratifikationsfond. ..... 2809 wirens donationsfond......... 2735
2771 Uuderotäcerames vid 1. Svea '"'Virenska stipendiefonden 2741

artillerireg:te pens.-kassa 2810 Wtrrwachs fond 2617
Understödsfonden för Nikolai Wistrands fond, Törnemans o. 2617

Folkskolas lärarinnor...... 2604 Vitterhetsakademien.......... 2733
gndervis~.v~k, Sthlms stads ;J~g Wittings testamentsfond 22

8
6
4
1
3
3

nmans on Vivekafonden .
Uno Troilis fond 2770 Wohlfahrts, W., fond 2770

Volontären von Rosens pens>
och gratifikationsfond.. .... 2809

Wraugels testamente......... 2638
Wulfcronska fonden........... 2835
Välgörande fruntim:ssällsk ... 2666

T. af U:s' fond .
Tamms o. Widegrens stipA.
Teaterns, Kgt.. arbetares sjuk-

och begrafningskassa .
Teatrarnes, Kgl., pensinr .
Tekniska högskolan .
- skolans allm. stip.-fond .
Tekniskt stipendtum .
Teknol. instit:s elevers stip.·

fond........................... 2750
Telegrafverkets pens.-inrättn.

samt enke- och pupillkassa 2783
Tengströms fond.............. 2621
Terrades fond.................. 2660
Tersmedenska fonden......... 2835
Thams donation 2741, 2742
Thamiska donationen......... 2835
Tharmouts fond 2624
Thernbergs testamente 2657
Thernbergska test-fonden 2830
Thunska stipendiefonden..... 2736
Thurgrens pensionsfond...... 2832
'l'hurow G., Boltensterns fam.

fond 2835
Thåströms fond............... 2696
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 2657
Timells testamente 2631,283:3
Timmermansordens hospital 2863
Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860
Tjenstefolks belönande, Säll-

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

pensionskassa.. . .. .. . .. . . . . . 2697
'f orkens fond.. ....•........... 2624
Totties pensionsfond......... 2715
Toutins testamente............ 2602
Trasskolan, Lindgrenska ... . . 2759
Troilis, Uno, fond............ 2770
Trolles fond 2634
'I'rolte-Bondeska fonden...... 2835
Tullstatens ensk. pens.-iur... 2786
af Tuuelds donationsfond.... 2781
Tunelii fond................... 2609
Tvenne systrars testamente 2607
Typografiska föreningen...... 2712
Tyska församI. stiftelserm. m. 2638

2774
2774
2750
2751
2642

W. A. Benedicks fond........ 2676
Wadstena adliga jungfrustift 2835
Wadströms fond ... 2607, 2626, ~696
- testamente.................. 2602
Wretterdahls test.-fond........ 2613
Wahlbergs medaljfond 2734
Wahlbergs minnesfond 2734
Vahlskogs stipendium........ 2611
Wahrendorffs fond 2(;02
Wallenbergs, A. O., fond 2688
Wallerska fonden.............. 2710
Wallins fond....... 2630 å 2 ställen
'Vallins fond.................. 2632
Wallin ska fonden 2740
Walltns, M. F. och Emma,

pensionsfond ......•. , ... 2H 97
Wallmarkska donationen.... 2734
- fonden....................... 2752
WarodeIls pensionsfond...... 2697
Vega-fonden.................... 2724
von vegesackska fonden...... 28a5
weuerska testamentsfouden.. 2822
Weuuberga, Aug., fond 2688
Wennbergs, Lotten, fond... 2836
wenatröms, Jonas, sttp.vfond 2750
Wertrnul lers fonder 2H17
Wessmans fond............... 2H04
Westerbergs testamente...... 2fl97
Westfeldts fond 2';32
Westins, Axel, stipendiefond 'l. 7 ;jJ
- fond 2630
Westmans fond 2(;32
Westzynthii fond.............. 2602
Westzynthius fond 2604
Vetenskapsakademien 2734
- reseunderstöd 2734
Wibergsfond 2607
Wibergs, Fr. fond............ 2602
Wickbergs, A. C., fond 2602

Yhleus legat . 2638

Zetllerstens fond .
- testamente .
Zettersten P:s testamente .
zdervogels donation .
ZiInmermanns donation .

2621
2602
2657
~611
2638

Aln'bergs fond 2607
Åkerblads donationsfond..... 2613
Akerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond......... 2602, 2630
Åleniska fonden............... 2740
Åni(fartygsbef.-sällskajlet..... 2727

Ädelgl'ens mtnnesfond ..•...
Ärlig mans fond, En .

2617
2609

Öbergs fond 2607
Öfvertng. Johan Danielsons

stip.fond 2750
Öfre Borgrättens medel...... 2795
Öfverströms fond.............. 2619
Öhmans fond.................. 2615
- testamente 2657
Östbergs fond.................. 2621
Östergrens fond ... 2617, 2621,2660
Östermalms förs., se Hedvig

Bleonol'a.
Östermanska test.·fonden..... 2615

Adresskalendern 1904.
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