
Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
S.jömannaföreningens nöd- manshus direktion, se [1195]. Uno

hjelpskassa c:a kr. 16,000. Sjö· derst. åt orkeslösa sjömän; år 1903
mannat'ören:s styrelse; att af ton. utdelades kr. 3,670.
dens räntor och af medel insaml.
i sparbössor under fören.s sam-
mankomster gifva julgåfvor till le-
damöters enkor och barn.

fl. fonder. [2725-2734]
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat.
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
deraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till 17 år, å utrikes orter; år 1903
utdelades kr. 116,611:67 till 1,433
personer.

[2727J
Ångfartygs bef'ålhafvaresiillska-

pet (1857)kr.l.l3,000: -. Särsk.isty.
relse, se [2426]; pens.s- och un-
derst:skassa.[2726J

Stockholms sjömanshuskassa
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af [2728J
1903: kr. 599,565: 49. Särsk. dn-ek- I
tion, se [1195J; underst. åt orkes. Handelsflottans pensionsan-
lösa sjömän, deras enkor och barn; staIt (K. l\1Iaj:t och Rikets Ständer
år 1903 utbet:s kr. 25,S21: 60 till 18M) kr. 892,833: 34. Särsk. direk-
530 underst:stagare., tion, se [1837J; pens. berättigad är

Stockholms nationalkassa den. som uppnått 55 år, åtnjuter
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af medborg. förtroende o. varit i 25
1903: kr. 160,148: 78. Sthlms sjö- år vid svenskt sjömanshus inskrif.

VI.

[2729J
Uaskinistföreningen; särsk. sty-

relse, se [2429]; kassabehålIn. 31'12
1903:grundfonden: kr. 20,000:sjuk-
o. begrafn:sfonden: kr. 33,958:39;
nödhjelpsfonden: kr. 27,188: 39; för-
valtn.stonden: kr. 3,502: 25; under-
stödsfonden: kr. 15,757: 84; biblio-
teksfonden: kr. 2,221:80;pens.vfon.
den: kl'. 469:78; sångkörsronden :
kr. 40; summa kl'. 83,138: 55.

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

[2733J Kg!. Vitterhets-, Hi-
storie- och Antiqvitets-

akademien.
AnteIlska donationen (gåfva af

Dr H FAntelI, aflemn. 1896) kr.
100,000; f. antiqv. och numismat.
ändamål.

Bergerska donationen (T'ullför-
valt. i Göteborg C G Bergers test.
1878) kr. 290,000. Af räntorna an-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska
föreläsn:r, det öfriga för historiska
och antiqv. ändamål, efter utgifts-
stat, som för hvai-t år bestämmes.

Beskowska donattouent'Öjversto.
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr.
10.000. Underst. för yngre, obe-
medl. och förtjent forskare inom
de vetenskaper. som tillhöra om-
rådet för akadem:s verksamhet; ut.
delas t. v. hvart annat år.

Götiska förbundets donation kr.
2,400; för antiqv. ändarnål.

IIjertbergska donationen (Pro.
tokollssekreter.E GHjertbergs test.
1888), kr. 260,000; för Statens ht.
storiska museum och kgl. mynt.
kabinettet.

Loubatska donationen (gåfva af
hertig J F de Loubat i Paris 1889)
kr. 20,000; räntan utdelas hvart
ä.te år f. bästa under senaste 5 år
utkomna, på svenska, norska eller
danska förf. arbete ötver Amerikas
arkeologi, etnografi, historia eller
myntkunskap. (Nästa gång 1907).

Scharpska donationen (test. af
grossh. J. H. Scharp och hans fru,
f. Westman 1902) In'. 100,000 för
den historiska vetenskapens hö-
jande (räntan utgår tillsv. till två
lifräntor).

[2734J Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Ahlstrands testamentsf'ond (Bi.
bliotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr.
24,091: 75. Tilllifränta åt vissa per-
soner efter hvilkas död räntan ut-

går till understödjande af ZOOI.I Flormanska belöningen (Prof'
studier. A. H. Florman 1838) kr. 5,81S:77.

Akaoemiens resennderstöd (dir. Till pris och belön.
Sahlgren 1773,bergsrådet Dahlberg Grillska donationen (Bruksp. J.
1815 m. fl.) kr. 25,945. Stip:r till W. Grill 1863)kr. 45,274:77. Räntan
ett belopp af 1,300 kr. utdelas årt. utgår tillsvidare till Skansens zoo-
till yngre naturforskare för utfö- logiska trädgård. Fonden afser bil.
rande af resor inom Sverige med daride af en zoologisk trädgård.
ändamål att undersöka landets na- Halms donation (Med. d:r Con.
turförhållanden. rad Hahn1896) kr. 21,239:28, till un-

Arnbergs donation kr. 22,024:50, derst. 'för vetenskap!. forskn:r el.
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J ler resor.
W. Arnberg. . . Letterstedts fond (Gen:konsul J.

Bankska lega!et (Josef ..Banks Letterstedt 1860) kr. lS,OOO. Rän.
1792) kr. 1,288. Såsom tdllölrn. på tan anslås till ett orts för utmärkte
löne~. till Bergians.ka lärar~n. författare och vigtiga upptäckter .
.n~IJerska donattonen (at Bok- Letterstedts fond (Gen.konsul J.

forlaggare Frans Beijer insamlade Letterstedt 1860) kr. 9,000. Räntan
1884) .kr. ~O,OOO.T~ll främj .:af R:l1ts. utgår i och för särsk. maktpältg-
m~sel mineralogtska institutions gande vetenskapl.uudersökn.r samt
syften... äfven till andra ändamål, beroende

Berglanska stiftelsen (Prof: P dotta på Vetenskapsakademien.
J Bergtus 17S4). Douattonasaptta- Letterstedts fond (Gen:konsul J.
let 8,.3~3kr., egend. ~erglllund, t:~~lLetterstcdt 1860) kr. 18,000. Till
pubhel nytta och tfl l en skol a for inrättande å serafimerlasarettet af
trädgårdsskö.tselns el~e~ hort.ikul- sängar för nödlidande sjuka resan-
turens upphjelpando l r-iket under de företrädesvis från främmande
namn af Bergfanska trädgål'dssko- la~d.
lan. Letterstedts fond till pris för

_ Beskon-ska stipendiefonden öt'versättuingar Dl. JU. (Gen-kon.
(Öfv:kam:junkar B. v. Boskow och sul J. Letterstedt 1860) kr. 18,000.
hans hustru 1864) kl'. 19,599: 71, Af räntan utgår 400 kr. årt. föl'
Till ett sttp. åt någon ung, förtjcnt öfversättntngar till svenska språ-
och obemedlad vetenskapsidk. ket af något förträffligt utländskt

Byzantinska resestipendiet (en- arbete; återst. ställes till Aka.de,
voyen P. O. v. Asp 1803)kr. 30,000. miens fria förfogande.
Upsala uni v.; för 3 af 9 på hvar- Letterstedtska fonden till för-
andra följ. år utses stipendiater af mån för Yallerstads församling
Vetenskapsakad .. som för samma 1U. m, (Gen:konsul J. Letterstedt
år uppbär årI. räntan; under de 1860) kr. 27,000. Räntan användes
öf'riga 6 åren utses stipendiater af' till premier och anskaffande af böo-
Upsala univ., som förvaltar dona- kel' åt skolbarn, till uppköp af böc,
tdonskaprtalet, kel' för sockenbiblioteket i Vaner-

Edlundska <louationen (Prof. E stad samt till belön:r åt folkskole.
Edlnnd 1880) kr. 34,032: 16. Itän- lärare inom Linköpings stift.
tan användes till prisbolön:r eller Letterstedtska Föreningens fon.
underst. för fot-skn-r på de tystskt. <ler (Gen.konsnl J Letterstedt lS61)
rnatern. vetenskap:s område. 1:0) 80,392:67 såsom reservfond.

Fernerska belöningen (Kansli- Denna reservfond ökas med åi-L
rådet B. Ferner 1795) kr. 3,014: 40. tillagd ränta på ränta tills den upp.
Premieutdeln. l går till 500,000 kr. 2:0) 349,391:67
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[2n4-27,38] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
såsom besparingsfond. Denna be- Seheelefondenkr, 13,709:57,Bän- l'ionnens fontf (F'rtv. bidrag för
sparlngstond ökas genom ärl, till· tan disp:s, vexelvis af FarnL Insti· att hedra Edvard Nonnens minne
lagd rij,ilta på ränta tills den upp- t'ltet -oeh Vetenskapsakad:n till 1864)kr. 22,708:96. Resestip:r till
går till, 5,000,000kr. 3:0) Återsto· underst. tör dithörande forsko:s elever, utgängna från rikets Iandt-
den, 333,581: 40 kr. utg. den dis· ;mstäUande. bruksinstitut .."
penibla fonden, h'vilkel} ~cke får Stenströms fond (LärQv:sadj. P~lmgren!lka fonden (Per paIl'n·
till kapital~t förminskas; den disp, K. O. E. Stenström 1901)kr. '1,649:09. gren 1873)kr. 73,084: 54. Till aka-.
räntan öfverlemnas ärl, tili Letter- Till' stip. .rör botaniskt ändamål. dem.s' fria disposition. "j l
stedtska 16ren. ' '." Stlpendlu·m Berzellanum (Bergs-

o lid t J L A h 1850)kr 25 000 Svenssons stlpendlefan'd (Eko-
'Letterstedtska Inrikes reseatt- r ,e ,.. " se an "',' rtomtdtr. J M Svensson 1890)''kr.

pendiet (Gen:konsul J. Letterstedt Stip. ttll underst. åt yngl:r, hvifka 16,224: ss. Såsom uppmuntran till
1903) kr. 20,000, Stip. för resor e~a SIg åt kennens studtum. ' .inom Sverige; .samma be'stämmel. Snndbe,:"gska donationen (Hof. elever vid landtbruksiristituten' il'.
ser som för det utrikes resestä- qvartermast. E Sundberg 1180)kr. Jönköpings läns landtbruksskola.
pendiet 1,200. Prem , GWlrens donationsfond '(Fabr. ~A

, • Wahlbergs minnesmedaljfond VVtren 1896) kr. ~,689: 91.' !,ll
Letterstedtska utrikes resestf- kr. g 352:13' donerad 1901af enke- belon. af folkskolelarare och lara··

pendlet (Gen.·konsul J. Letterstedt fru E.' Retzlus. Till utdelning af rinner på landet, som utinärka:sig
1860) kr. 90,000. Stlp. åt någon medalj i guld eller silfver åt per. gum att VId skolhusen plantera
svensk man med goda lll,<?rahska soner, som 'Pi utmärkt sätt främ. frukt,trä9-och bärbuskar el. egna sig
egenskaper och utmarkta rusigter jat de naturhist. vetenskaperna, ät btskötsel .och sprida häg fOr
1"en eller liera vete~skaper, for ~tt Wahlbergsmlnnesfondkr.28,189: dessa sysselsattn:r eui allmof\en.
satta honom " tllllalle att, en rör- 16, donerad 1896,af enkef. E. Ret· (2736) -.-'--
kofran af SIna insigter, foretaga zius till minne af hennes broder .
resor i frärp.,länder; stipendiat må Afrikaforsk Johan August Wahl. Thunska stipendiefonden (Kam-
tillhörahvilkensamhällsk1asss~~ berg .•. Den' ärl. räntan disp:s 'Or m.artL4-.Thtilll731) kr. 89,651:75.
helst, men får Icke vara yngre an 2 pi hvarandra följ år vexelvis af Forvaltlnng. af de under r. d. )rgl.
25 och icke äldre än 40 år. Vetenskapsakad. och Svenska Säll. Öfre Borgrättens vård förr stäl~a

Letterstedtska slägtstlpendlet sk. för Antropologi _och Geografi ~edel, se [1859]; underst. ~t torr.
bild, 1893 af besparingar å Letter. som reseatip. l • t~!!a studer""'!de ('!-ock säso~ test.
stedts fond tili pris för öfversätt- Wallmarkska donationen (Öfver- ~ager,: »Med~cm, 101'den OVIsshet
rungar (Gen.·konsul J. Letterstedt dir. L J Wallmark 1847)kr. 51,338: ~~gsJelferfant,undantag~n]»;hY"rt
1860)kr. 50,000. 81. Räntan användes till pzisbe- 3.e år lenmas ett res~.st~p.af 2,400

Lindbomska belöningen (Berg lön:r fOrrön och uppfinningar, som Jr:. åt ~n st~.derande f.or ldk. af s~".
mäst. G. A LindbomI814)kr.4,324: akadem. finner befordra veteneka- dier VIdutlandskt umv., med skYl·
28. Räntan användes årl. till 1 a pernas och näringarnas framsteg dighet att. q~arstanna der 1 år.?ch
2 guldmedaljer, som tilldelas den, samt tIll underst. 161'undersöko:r rnh~f~::'PifIt J2f k~d:;~ ~k~'::'e~'
utom eller inom akademien, som och .reso~, som akadem. anser -le- ko;sistoriet i 'Upsala. \1 .
ingifver någon afhandl , med nya ~a,till nämnda mål. .. l
och vigtiga upptäckter uti kem. 'egaf~nden (saml. pä fåranstal· (2737) ,
eller fysiska vetenskaperna. taride af svenska sallsk. lor antro- t

Undströms mlnnea(ond kr, POl?gl ooh geografi, !l?m allm. ~ub. Lars Hier as minne (FrU W
2,028:51, donerad 1901 af vänner SkriptlOP-inom Svenge, ttll minne Hierta, f. Fröding1877). Särsk., s.ty·
och lärjungar till prof. G. Lind. af Vega.s krmgsegl. af Asiens hela relse, se [2275]; att fritt och o1'e.
ström. Till ett mindre stipendium kuststräcka .under A E Norden· ä~:~~a':J:t :~~ ~~U~'~~~J~:~:
för resor inom landet i syfte att skiolds lednmg, 1880)"kr. 66,498:studera de lägre evertrebrerade 7~. Fondens ändamål ar att verka gnm att framkalla och befordra så-
djuren, fossila eUer lefvande. for främj. o. uppmuntran af geo- dana vetenskapl. upptäckter och

von Möllers donation (Ryttmäst. grafisk forskri. ; dels under namn uppfinningar, sociala fö..;bättringar
P: vo,:, lI1öller 1883)kr. 23,919:01. ~:~~~st~i~~~~~'~~s,,::\f::;~ ~~fr~~ism~a~:I~~~:s';,"';trm,;~~~
TIll hfranta åt VISSperson, efter k..g d 't kt . d i d l r t ligheten i allmänhet och särsk 101'
hvars död donationen är ställd till an a ra er, e s me e OJ;ut- Sv,' f lk .
Akad:s fria ',orfogande. d~lande af en medalj i guld, be- errges o --- '

Regnens Anders ~'redrlk 'bo- nämnd Vegamedaljen, ät personer, [2738] .
taniska gåfvomedel (D:r A. F:Reg. som på ett utmärkt sätt rr.äm.!at, Nobelstiftelsen. Grundad på
nell 1872) kr. 91,631:'98, Denna den geografi.ska forskri. ; såval sttp. Ingeniören Doktor Alfred Nobels
fond sönderfaller i följ. afdeln:r: som m~?-alJen u~del~s af svenska testamente af den 27 Nov. -{895.
1) Stip ..fonden f. anställande·afre. Säl'lak. for antropologlOchgeografi, Grundstadgar faststäIda af Kongl.
sor i botaniskt ändamål till Bra. Maj:t d. 29Juni1900, Hufvudfonden
silieneUerannatintertropisktland. (2735) Kungl. landtbruks- d.31Dec.1903kr.27,974,762:48. Te·
2)Fonden förvetenskapI. bearbetn. akademien. stamentet föreskrifver, att fondens
af de i Brasilien eller andra inter- ränta skall »årligen utdelas som
tropiska länder af den Regnellska Gulllaumes fond (Maria Josefina prisbelöning åt dem, som under
stipendiaten gjorda insaml:r. 3) Guillaume 1868)kr. 9,215:70, T'ill detförlupnaårethafvagjortmensk-
Fonden för de brasilianska växt- befordrande af djurskydd. ( ligheten den största nytta. Räntan
samltug.s underhåll och värd. Hallenska donationsfouden delas i fem lika delar, som äu.

RegnelIs zoologiska gåfvomedel (Brukseg. N P Hallen 1823) kr. falla: en del den, som inoni'fy·
(D:rA.F.Regn'ell1884)kr,42,818:37. 3,542: 83, För nyttiga företag i sikens område har gj'ort den vik-
Räntan användes till främj. af zoo- Iandth'nshålfn. såsom skogsplan- tigaste upptäckt 'eller uppfinniltg;
logisk rorskri. . _ tering, trädgårdsanläggn., oländig en del den, som har gjort den

Ilegnens donation. (D:r A F Beg. marks upparbetande m, m. viktigaste kemiska upptäckt ell<1
nell 1880, 1881" 1882) kr, 41,000. Löfvenskiöldska donationsfon. förbättring; en del den, som har
Medlen använda till inköp af Iä- den (Possess. Ch E Löfvenskiöld gjort'den viktigaste upptäckt inom
genh,ChristinebergvidFiskebäcks. 1889) kr. 12,494: 26, Till befond- fysiologiens eller medicinens lio:
kil i Q. för anläggande af en zoo- rande af ändamålsenl. landtman- män; 'en del den, som inom Irtera-
logisk hafsstation. nabyggn.J turen har producerat det utmlil'kta·

Hosenadlerska penslonerna(Pre- Stipendium Nilsson.Aschania· ste i idealisk riktning; och en \rel
sid. C. A.Bosenadler 1777)kr, 3,000. tium (Bergsrådet L Aschan 1851) åt den, som .nar verkat mest eller
3 pensionsrum, för afkoml:r efter kr. 44,942:06. Sttp.r; till elever vid bäst 'för folkens förbrödrande och
Assessorn i Bergskoll. Albr, Behm, landtbruksinstituten. afskaffande eller minskolng af.stå

Brand- och Lifförsäkririgs-Aktiebolaget ~VE~.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2738-27 44J
~nde arrneer samt bildande och Thams donation (Enkef', C Tham rande deraf förtjent lärjunge i ngn
spridande af fredskongresser». 186,15)kr. 295.Böcker åt fattiga lärj. af skolans 5 lägsta klasser (före-
Prisutdelare och styrelse se [2276]. träde för klasskamrater till stif-

[2742J Södermalms högre ta~at~ikfl·d~Ol1i~aya.IS sttpendlum
[2739J allmänna läroverk. gnminsaml.blandlärjungarne1S89,
fö~A~~e~·:k~o;ön:;~1t~~~~,e~~~i~~~~ Se [1335]. :l~:~~:~"F::';i;I~egf':a;)p?rr~~;o~e
af ett utaf Albert Bonniers barn Erik Biickströms stipendiefond Uppmuntran åt i ngt af de natur-
och arfvingar doneradt oafytterligt (Grosshandl. .T. A. Bäckström 1903) historiska ämnena framstående läl'~
kapital af 150,000kr., hvaraf rän- kr. 10.000. Räntan skall med ena junge.
torna - med afdrag föl' sekrete- hälften den 18 maj och m~d ~~n
rarens aflöning och andra nödiga andra ?e~ 27 nov. ut~elas t~~l!ar- Blementarf tstlpendtet (gnm in-
årliga omkostnader ~ skola an- junge l ö.te kl. s0:r:?:ar beJ:of"an- saml. 1865) kl'. 1,000. Okadt gnm
vändas till understöd åt på svenskt de, ..~ar fall.enJ:et for studl?r och donation af en f. d. lärjunge, m.ed
språk skrifvande skönlitterära för- utma:~ker SIg l afs. 1~.~ filt och 1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-
fattare af talang uppforande. Fonden forvaltas af vis åt ngn från skolan utgången

. kungl. Direktionen örver Sthlm s larj u.nge som studerar vid Upsala
stads undervisningsverk. univer~itet eller åt ngn lärjunge

'. •. De Ii Brödernas fond (Anonym vid skolan.
[2740 J DIrektionen ofv. 'lS77) kr. 1.000. Uppmuntran åt väl- Otto von Friesens premiefond
Stockholms stads undervis- artad yngl. vid gymnasium, med (13ibliotekarien hos Ho M. Konun-

ningsverk. fs·bo...rneetr~·.ädeåt obemedl. embetsmäns gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899}
kr. 3,000. Belön:r i större eller

Se [1331]_ Elmbladska fonden (Lektor P iV[ miudre poster för vackra samlin-
Bergman.Millerska fondeu (Sjö- Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för gal' af djur oller växter eller för

faranden A Bergman-Mirler 1831) den i mogenhetsexamen bäst vits- noggranna skriftl. uppsatser ro-
lIT. 1,268. Till böcker åt fattiga ordade. rande naturhistoriska ämnen.
skolbarn. Frans (;nstafs stipendium (ano- Hartmausdorffska stipendiet

Beskowska fonden (Öfv.-kam.- nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde- (zum insaml. 1859) kr. 1,000_ Un-
junk, frih. n v Beskow och hans las till en välartad samt med håg dberst. åt meddellöse flitige lä-r-
hustru 1864) kr. 12,859. Till stdp. och fallenhet för studier begårvad

Booströmska fonden (Presid. E yngj., som af sådant understöd är jungar.
Booström 1835) kr. 1,532. Till böc- i behof. Hemmarekska stipendiet (Prof.
kel' och prem:r åt skolyngl. Llfla Johns premium (Anonym J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.

lIöglundska fonden (Riksgälds- 1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2 3,000. Underst. åt en fattig men
kommiss. GHöglun<l1870)kr.13,64~. obemedl. flitige och ordentl. gos- flitig lärjunge vid skolan.
Till lifräntor, sedan stip:r. sar i ngn af klasserna 2-5 Pol ke Jacobsons stipendium

Kniggeska fonden (Enkef', Anna Xymarkska fonden (Rektor J Ny- (Enkef. Alma Jacobson, f. Wahl-
M v Balthasar 1~22)kr. 8,856. Rän- mark 1762) kr. 100. underst. åt gren, 1896) kr. 2,000_ Underst. åt
tan lever:s till Ad. Fredr. förs:s fattiga gossar i :Maria skola. en för studier i naturkunnighet
kyrkoråd att för församl.s folk- Selllisekularfonden (samman- sär-sk. hågad och skicklig lärjunge
skolor användas. skott vid sekularfesten 1871) kr. till företagande inom landet af' en

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J 544. Stip:r vid Sthlms gymnasium. resa i naturvetenskapl . syfte. '
G Lundberg 1878) kr. 4,266. Till l'hams donation (I<;nkef. M C
stip:r. Tham 1855) kr. 50. Prern:kassa. Jubelfeststipendiet (genom in-

Julins Lundmans stil,eudiefoud 1872 års gåfvofond (anonym saml. 1878) kr. 2,800. Underst. åt
(Lektor C J S Lundman 1900) kr. 1872) kr. 1,000_ Underst. och be- medellösa flitiga lärjungar i de tre
10,000. Stipendier åt studerande lön. åt 1 eller 2 behöfvande och högsta klasserna eller bland de
vid Södermalms h. läroverk. flitiga lärjugar i 4:e och 5:0klassen. f. d. skolans lärjungar, som under

Petrejiska fonden (Skeppskla- Julius Lundmans sttpendiefond hvarje läsår aflagt godkänd mogen-
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,617. (Lekt .. J Lundman 1899)kr. 10,000. hetsexamen.
Kläder,böckerm.m_åtskolnngdom. Räntan skall efter donators död :Vya Elementarskolans all.

Wallinska tonden(Erkebiskopin_ tilldelas en eller två behöfvande, männa premiefond (genom be-
nan A 1\1 \Yallin 1R47) kr. 5,493. kunniga, flitiga och ordentliga lär- hållningen af vid läroverket 1900
Stip:r åt studerande. jungar i 6 och 7 klasserna, eller och 1904 anordnade soareer), kr.

Åleniska fonden (Kyrkoh J H nyb.lif'ua studenter. Fonden för- 1,170.
1lenius 1822) kr. 117,190. Till pens.- valtas af Kungl. Direk~i0J?-enöfver Lektor Hugo Sehmidts stipen-
fyllnad åt afskedade lärare. Sthlms stads uudervi su lngavnrk dl e- (Ich premiefond (genom in-

samling af äldre f. d. lärjungar;
realläro- vid lektor Schmidts frånfälle 1901)

kr. 2,091. Stipendier å minst
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse för, och goda kunskaper i
företrädesvis i franska språket,
men eljest i öfriga lefvande språk,
geografi, historia, sång och mustk.
Äfvcn p r e m i or i böcker för 15
" 30 kr. om året åt 1 iL 3 lärj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

Rubouska stipendiet (Bankdir.
Ludvig 1\L Ruben, 1904) kl'. ] ,200.

[2744J Direktionen öfver Uppmuntran åt "lärjunge, hvtlken
däraf gjort sig förtjänt. J)

Nya elementarskolan. Sång. och mnsikstipeudiet (gunr
Se [1339]. Iaf lärjungarne gifna konserter 188~,

Axel Abramsons stipendium 1884 och 1888) kr. 1,;;00. Uppmun-
(Grossh. och Fru Axel Abrarnson, tran åt i sång eller musik fram
1897) kr. 1,500_ Uppmuntran åt en stående lärjungar.
gurn flit och berömv;trdt uppfö. _

[2741J Högre latinlärover-
ket å Norrmalm.

Se f13:33J
Erik Johan Fa)kmans stfpendla-

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

Premie. och fatt.igkassan vid
norrn latinläroverket, kr. 2,538.
Prem:r och underst. åt studerande.

Rabeska fonden (f. d. lärjungar
vid Sthlms gymnasium 1871) kr,
6,402. Underst. åt studerande.

lUbbingska stipendiefonden
(Kammarherren G Ribbing 1868)
kr. 2,080. Underst. åt studerande.

Wirenska stipendiefouden(Fabr.
A G Wiren 1875) kr. 14,781. Un-
derst. åt studerande.

[2743J Högre
verket.
Se [1337J.

Allmänna prem lo- och stlpendle-
fonden(R.Direktionen öf'verSthlms
stads underv_-verk 18S0)kr. S,400:
Sthlms reallärov .; stip:r och pre-
rn:r åt förtjänte Iärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
18S0) kr. 2,400. Stip:r åt medel-
lä se lärj ungar.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Otto oeh Augll8ta, Liudst.,aads.

stiJMludlefoud (Enkef, E A T Lind-
strand 1897) kr, 26,000. Reseun-
derst, ät utgångtrå eleverfränTeJm.

hÖl~~~I~W';haiilsons donation (F~-
briksidk. Joh. Michaelssou .1866)
kr, 5,100, Stlp:r ät Tekn. högsko-
lans elever, -

Samuel Owens stlpendiefolld
(Subskribtion iill hedrande af, S
Owens minne 1874)lir, 1J;,OOO."Stjp:r
åt Tekn. högskolans elever. I '

Bemy Schwartz' stlp,endiefond
(Enkef, D S Sohwartz, f. Sundblad
1878) kr. 6,200. Stip:r lit Tem. hög·
skolans elever med i6reträdesrl'tt
åt stiftarens slägtingar, •

Knut OCh Amalla stytfes stip~n.
diefond (Öfverdir. o, fruStyffe,1898)
kr. 40,0,00, Reseunderat. äi Te1ln,
högskolans afgängna e~ler afgäende'
elever. ',' '. ,t

Teknologiskainstitutets elev~rs
stipendiefond, (sl',l1skrlption 1871)
kr. 23,000, Stlp:r ät Tekn. hog-
skolans elever.

Törners donation(Kommlsslon&·
landtmIttaren J G 'l'örner 1874l)kr.
46,'500, Stip:r och reseunderst. ä.
Tekn. högskolans elever. ,.

Jonas 'Venströms s~pendillfo,nd
(Allm. Svenska Elektr, 'A.B. I Ve·
steräs 18991 kr: 10,000. Stlp:rl ät
Te;kn. högskolans elever. '
. Öfveringeniör Johan DanielsonS

stipendiefond 'kr. 40,000, Rese-
understöd ät· Tekn, högskolans al;!
gångna el.ler afgående elever. I

'''on
[2751] . .11

Byggmästaren J olian Anders·
Sllns fond (Fru ThereseA)ldersson
och Herr Knut Andersson) kr,
20,000, Styrelsen för Tekn. sko·
lan I Sthlm: till stlp, vid skolan.

Baltzar Cronstrands 'fond (Ko
mtten för ästadkommandet af en
värdig minnesvård öfver skolans
förste förest. kapten Baltsar Oron-
strand) kr, 1,425, Styr. f. Tekn.
skolan I Sthlm; till stipendier vid
skolan. '

John Erics~ons stlpendiefoud
(Komiten för -Iohn Ertossone-mo-
numentet I Stockholm) kr, 1,0,00,
Styrelsen f'6r Tekn, skolan I Sthlm';
till stip:r vid skolan. ' l

Aug. Hotl'mans stipendiefond
(SlottsarkiteKten A'N Hoffman) kr,
20,000, Styrelsen för Tekn, sko-
lan I Sthlm; till stlp:r vid skollon,

SjöstCdtska fondell ('Kyrkon, N
J Sjöstedt 1856) kr. 57,000, Sty·
relsen för Tekn, skolan I Sthlm; se
[1309]; bildande af en särsk, afdel-
ning för fli,ekors nndervisn. i sven-
ska slöjdföreningens skola elier
nuv. Tekn. skolan I Sthlm.

Tekniska skolans allmjinna sti-
pendiefond (Aktleb. Industripalat-
set, Il~ behållningen af ett -töm-
bolalotteri) kr, 3,000, '8tyrelseJ;l
ror Tekn, skolan I Sthlm; tHlstip:r
v.id samma skola.

Axel Westins, stipelldiefond
(Byggmäat. Axel Westin) kr, 5,/100,
Styrelsen för Tekniska skolaru 't
Stockholm; till stlp:r vid nämnda
skola" l
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[2745-2751J
[2745] Jakobs allmänna [2747] ,

. liroverk. LärarDe's vid elementarlärover.
Se [13~1], ken enke- och pupillkassa (KgL

regL ,11 okt. 1878)kr, 3,857,549:34.
Hiibnerskastlpendlefondeu(Kol· Särsk, direktion, se [1836]; pensto-

lega ,O G Wldmark 1868) kr, 1,POO,nerande af enkor och barn efter
Underst, åt medellösa Iärjungar. lärare vid de allm~ elementarliiro·

Lundbergska stlpeudlefonden' v:n, ~olkskolelär'are· o: folkskole-
(Kyrkoh, J G Lundberg 1878) kr. lit' , h" l"2,000, Underst, ät medellösa lär. rarlnDesemmarierna, ogre ara-
jungar. rinneseminariet, tekn. elementar:

Mankellsk a stipendiefonden skolorna, Chaln'lers tekniska Iäro-
(Prof,GAMankellochhanshustru anstalt I Göteborg vissa pedago-
gnm test. 1871) kr, 1,000, Om dess gler samt K. Gymnastiska central-
snvändande-saknae f'6reskrift. Bän- instdtutet ; skyldighet att vara del-
tan har hittills utdelats I ett eller egare I kassan ällgger hvar och en,
flere stip:r ät tIitlga och sedliga ~1~f[;:it~~g~f~:~;d~sä=~~~~~~
medellösa lärjungar, r öfnlngslltrare 'vid de MIm, lärov:n

Widmarks fond (Kollega C G och seminarierna samt föreat, eller
Wldmark och hans hustru gnm test, lektor vid de tekn. läroverken,
1882) kr, 10,000, Räntan,användes
till rorhöjande af de pens:r, som
ror lärare vid Jakobs allm. Iärov,
äro el. blifva å Atfm, indragnings-
staten bestämda att utgåc enl . särsk,
I testam. beat.a föreskrifter,
Lagerströms stipendiefond (Kom-

ministern f, d, kollegan O R La·
gerström och hans hustru genom
test. 1883)kr, 5,000, Årsrltntanskall
utdelas till ett eller tIere stipendier
åt tIltig" och välartade ynglingar.

[2749] Kungl. Högr~ lär~-
rinneseminarium.

Se [13151.
Ellen Bergmans stipendluJ!l

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,098:
18. Till underst. ror sarninat-ie-
elever.

Bilda Oassellts fond (f, d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr, 4,904: 71. Till underst.
för elever vid Normalskolan.

Reglna Pallins minne (Semina-
rleelever 1884) kr, 9,653: 72. Till
underst, for seminarieelever .

l'Ieminarleelevernas hjelvfond
(Semlnarieeleverj kr, 9,846:05. Till
underst. för seminarieelever .,

Loalse Sundens stlpendinm'(En·
kef. Christine L Sunden 1887) kr,
5,220: 11. Till underst. för semi-
narieelever. '

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

Ehrenpåhls stipendiefond (As·
sessor AEhrenpähl och hans hustru
1781) kr, 250, Prem:r ät lärjungar.

Gråbergs stipendium (Kolleg.
Sphol", E Gråberg) kr, 500, Prem:r
lit I säng skickliga lärjungar.

Katarina församlings kyrkoC ' . ,
råds donation (1814), Till skol- [2750] Kungl. Tekrliska
böcker ät fattiga skolbarn; utgår .' högskolan.
med 10 kr. ärL. - Se [13071,

Lefflersk!, stIpendiet (Enkef. G: Thorsten Bergstedts sttpendle-
Leftler, 1885) kr, 50,0. Rän~an ut- fond (CIviling, Thorsten Bergstedt
delas ät en medellos och valal'tad 1881) kr. 5,400, Underst. ät Tekn,
ynghng om äret. ." högskollins elever.

MIllerska fond.en (S.lofaranden Borgareståndets donation (Bor·
A.BerllIP~·Mill~r, 1831) kr, 1,200, gareständet 1866) kr, 6,800, Stip:r
Till prem.r ät Iärjungar. ,ät Tekniska )J.Ögskolans elever,

P.remiekassant bestäende af m- G de Lavals stlpendhifond (Ak-
s,~fn:safgifter for äret; prem:r ät -lIeb, Separator 1895), kr. 10',000.
larJ~gar; " Stip.r ät Tekn, högskolans elever,

.:rornqV1sts fond se under V C, V Eggertz stipendiefond (bild,
Formynd.·kamm. <. af Prof, Eggertz lärjungar m. tI,

[27 AG b] H" r II - ' 1885) kr, 6,300. Stip:r åt elever vid
.., . ogr~ a manna Sthlms Bergskola.

läroverket å Östermalm. ,Qlbson.Cronste'dts stlpendle-
, Se [1343]. I' fond (!ng. O.G ,Norström 18,~9)

Per Lindstens stlpendlefoJld krr kr, 16,648, Stip.r ät Tekn, hög-
'1,050, Förvaltas 'af Hedvig id.,ä skol alls ,elever m,eil roreträd;~srätt
nora församl:s kyrko- och skoteet ror slag-tmgar tln slagtema. Glbson,
{1234], och årl. räntan tillfaller1 Cronstedt och Norström. •

.eller 2 lärjungar vid läroverket A N HotTmans sttpendlefond
(Jmfr [2626]), ' (Slottsarkitekten A NHoffman18.~7)

20. fSeptemberfon.den ;kr, 2,000, kr. 20,000. Stip:r ät 'I'ekn.. ~og·
hvilken summa inom premie- och skolans eleve::.
fattigkassan bildar ett stäende ka- C J Hultqnsts donation (Hofr,·
pltal; är!. räntan användes till in. rädet C J Llndencrona.1874.) kr,
köp af premieböcker, 16,000. Stlp:r lit Tekn, högskolans

Widlngska donationen (kr,1,380). elever., '
Förvaltas af församl.s kyrkoråd. John E Kjellbergs stipendiefond
Rltntemedlen utdelas till mindre (Enkef, Alma' Kjellberg 1897) kr,
bemedl , lärjungar, (Jmfr [2626]), :r~~~~,Stlp:r åt Tekn, högskolans



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2751-2763]
Onämnds stipendiefond 20.000 utgå f. n. lifräntor m. m. - K.' gen; Kgl. regl. 30 nov. 1866) kr.

kronor: Styrelsen för tekniska sko- Maj.ts förordnande aug. användan- 14,373,238:88. Pensionerande af
lan i Stockholm; till atipend.ier-. det innehålles i nåd. brefvet till ordin. lärare vid folkskolorna i ri-

Ulla Cramers stipendiifond kr. Statskont. af 14 febr. 1896. Fon- ket; förbindelse till delaktighet
82,000,däraf dock tillsvidare rttn- derna utgjorde vid 1903års slut åligger hvarje skolområde i riket
tan hufvudsakligen utgår till lif- kr. 227,752:83. för hvar och en af dess lärare-
ränt.etagare; styrelsen för tekniska A.rbeta.rerorsäkringsfonden (af. tjenster vid högre folkskola, samt
skolan i Stockholm; till stipendier. satta vid 1896,1897,1898,1899,1900, hvarje skoldistrikt för dess ordin.

1901, 1902 och 1903 års riksdagar, läraretjen:r vid egentlig folkskola.
inberäknadt räntor tills. 13,210,990: Folkskoleliirarnes enke- och pu-
97 kr.) för försäkring till beredande pillkassa (K. Maj:t och riksdagen;
af pens. vid varaktig oförmåga till Kgl . regI. 15okt. 1875)kr. 5,615,237:
arbete. 76. Pensionerande af enkor o. barn

Filenska testamentstonden efter ordinarie folkskolelärare;
(Kommerserädet P. E. Fiteen 1822) skyldighet att vara deiegare i kas-
kr. 2ti,826: 02. Folkundervisn:s be- san åligger hvarje folkskolelärare,
främj. Under 1903 utdelades un- som efter regl:ts utfärdande bl.if-
derstöd till belopp af 1,800 kr. vit ordin. innehafvare af tjenst

Johnsonska donationsfondeu (f. med delaktighet ifolkskolelärarnes
d. svenska och norska General- peus.atnrättu. "
konsuln i Alexandria J. W. John- Småskolelärares m. II. Alder-
son 1890) kr. 213,548:45. Till stip. derdomsunderstödsanstalt (Kgl.
för ung svensk man, som ingått Maj:t och riksdagen; KgI. regI. 22
på konsulatsbanan samt till rese- juni 1892). Benånn. förvaltad af
kostn:r för denne utgick under år statskontoret. Underst. åt lärare
1903 ett sammanlagdt belopp af och lärarinnor vid småskolor och
kr. 4.619:22. mindre folkskolor; skyldighet till

[2753J Längmans donatlonsfundt Bruks- delaktighet i anstalten åligger
Adlerska fonden (Fru Charlotta egoE,J. Längman 1859)kr.2,805,594: skoldistrikt f. hvarje läraretjenst,

Adler) kr. 5,317:97 vid 1903 års 14. Allmännyttiga ändamål; fär för hvilken lönetillskott af allm.
slut. Folkskoleöfverstyrelsen i ännu icke disponeras till de af te- medel erhålles.
Sthlm, se [137:J]: gäf'vomedel till stator afsedda inrättn:i- m. m. Lasarettsläkarnes pensrons-
skollofskolonier. Noreenska testamentsfonden 'kassa (K M:t och riksdagen; Kgl.

Duboiska fonden (Stenhuggaren (Kanslirådet J. E. Noreen 1811)kr. regI. 13 nov. 1903). Pensionerande
P. G. Dubois) kr. 6!J,712:9.5vid 1903 23,221:38. Underhäll af elever vid af ord. lasarettsläkare.
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen K. Krigsskolan. Söderströmska fonden (Grossh.
i Sthlm, se [1373];underst. åt skol- Dlilitärsällskapets i Stockholm F. H. Söderström 1875)kr. 15,000.
barn för förkofran, vid högre eller stipendiefond (18B3) kr. 3,055:09. Pens. åt .reglementariskt oberätti
annan skolanstalt, i folkskoleun- För flitig obemedlad elev af hvarje gade pens: sökande folkskolelärare.
dervisn. lärokurs vid Krigsskolan såsom

Benedickska fonden (Fru Emma beklädnadshjelp el. uppmuntran,
Benedicks) kr. 10,419:42 vid 1903 Baltzar von Plåtens stipendie-
års slut. Folkskoteörverstyrelsen foud (f. d. Statsministern för ut-
i Sthlm, se [1373]; gäf'vomedel till rikes ärendena grefve B. v. Pla-
skollofskolonier. • tens enka och son 1877; fonden,

Frf edlilnderska fonden (Grossh. förut under :Marinförvaltn:s vård,
Herman Friedländer) kr. 26,012:61 öfverllyttades till Statskontoret
vid 1903 års slut. Folkskoleöfver- 1894)kr. 21,809:21. Till stip. ät en
styrelsen i Sthlm, se [1373];gårvo- kadett vid afläggandet af examen
medel till skollofskolonier. för utnämn. t.sjöofficer (190:Jutde!:s

kr. 877: 92).
Grefve I<:rik Posses donations-

fond (Sekreter. i Krigshofrätten
grefve C. E. I,. Posse 1871) kr.
37,0:39:37. För ändamål ttllh.Riks.
arkivets embetsverksarnhet.

Wesizynthil testamentstond (t.
f. svenska och norska Konsuln i
Barcelona 'V. .r. S. Westzynthius
1891) kr. 64.893:43. För 1903 ut-
delades 2,520 kl'. gratifikationer.

[2752]
Hamefmannska fonden (Fabr. J

C W Hamelmann, test. 19/4 1882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse. se [2337]; 2 resestip:r a 250
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

Wallmarkska fonden (Öf'verdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifva hopp
om sig att blifva skicklige närings-
idk. för att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och förbättringar i
näringar och slöjder.

[2755J Kungl. Statskon-
toret.

Af de under K. Statskontorets
förvaltning varande fonder, 57 st.,
upptagas följ. som varande af
allm. intresse.

f. d. Alhni'nna döfstllmmeinsti-
tutets donationsmedel (öfverlemn.
till K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition stäida
donationsfondernas år!. afkastn.
användes t. v. till en del för döf-
stumlärarebildn. och döfstumun-
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. Af andra donationsfonder

[2756J Folkskolelärarnes
pensionsi nrättning.

Se [1835].
Folkskolelärarncs pensionsin-

inrättning (K. lVlaj:t och riksda-

[2757J
Svenska lärarinnornas pensions-

t"6rening (1855) kr. 668,515:53.
Särsk. styrelse, se [1877]; lifränta
vid 54 är.

[2758J
Beskowska skolans fond (1883)

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

[2759J
Lindgrenska Trussknlnn (Skol-

föreständ. C. E. Hedqvist). Särsk.
styrelse, se [2119]; att uppfostra
vanartiga gossar om 8 a 16 år till
hörande Sthlms samhälle.

[2760J
Philipsenska testamentsfonden

(Grossh. H. T. Philipsen och hans
hustru, f. Moll. 1811). Barsk. di-
rektion, se [1391]; skolinrättning;
eger fasttgh. n.r 27 i qv. Rosendal
större i Marta församl., Horneg.
31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

VIt. Fonder för under~isning och understöd åt döfstumma och blinda.
[2762] byggn:r o. inventarier öfv.erlätits !kastning. af de~sa fOI~derha~' K.

Allmänna institntet för döf: på l:a döfstumskoldistriktet, haf'va MaJ.:t lemnat fores.krlft 14 febr.
stumma (Protokol'lssekret. P. A. institutets fonder, enl. K. Maj.ts 1896 Se VIdare [2750].
Borg, under beskydd af Drottning brer af 9 aug. s. å. öfverlerunats _
Hedvig Elisabeth Charlotta 1810). till Statskontoret att af Statskon'l [27 63J

Sedan detta institut 1 aug.1894 toret t. v. förvaltas. Angående an- KIln.gl. institptet och försko-
upphört och dess lägenheter, vändandet af den behållna ärBaf-llan for blinda :l TOlllteboda. ly-
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[276~-2771J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. H. fonder.
der under af Kongl. Maj:t'föro'rd- se [2<f22j;attbeteda arbetsf6rtjenst I[2767 e] ' .
nad direktion se [2011J. Tillg. (enl. åt döfst,!-mma'led~mö.ter samt.me. "Baakmanska Stiftelsens be:
1903 års bokslut, inklusive 'under deIst låri eller gåtvor understödja sparade 'Tantor" , lyder under
läroanstalten lydande donations- dem, som aro sJ.uka ell~~ åldriga Kungl. Dfrektionen-ötver Institutet
fonder kr. 721,975:51)kr. 1,266,300: eller annars behofvande, ••fvensom för blinda' tillg. (enl 1903års bok'
62, hvaraf fastighetens bokförda 'att ansk,,:ffa bibliotek till ~tlåning 'slut) kr. 1i,M8: 98; tiil främj. af'e'''
värde 488,000kr.' . 'lO, åt Iedamöterna eller gnm föredrag blindas sjelfverksamhet m. ro:
[2764] --- verka .upplysande. '1' . .""

Arbetshemmett"örbllndaIStock. [2766 b] 'r. , [27,€!7dJ . , . ~',
holm" (f. d. Dir .. O. E. Borg 1868) .De döfstummas AUmänna Sjuk~ ..»Erlka CarolJU!' Nybergs, ro~d
lIT. 10)5,000.. Sarsk. styrelse; se och Begrafningskassa (1903)1kr. Sod~rberg, dOllatlOllsfolld»; lyaer
[2013J; .att ~n?m iadernesla:udet 20,UOO. Styrelsens säte i Stock- under Kuu!!1. Direktionen '1fver
verka ior blindas arbetsförtjenat -holm. Afser att lämna sjuk. och Institutet for blinda ; tIllg. (eh!:
m. m.; inträde afgIftsfrltt: mot begrafningshjelp åt döfstumma i 1903 års bOJ;:slut) kr. ~18,.06~.~9,
bor?en å 100 kr., som 1nodfall Sverige. lrsafgift 5 kr. afkastn. anvandes till fram). af de
anvandas som sjukhjel.p. blmd~s sjelfverkaamhet ID. m·G "

[2767,aJ .
[2765] . . »Allmänna douattousfeudea», [2767 e] ,

.'örelllllgen •.För Bllndas val» lyder under Kungl. Direktionen Samuel, Enanders :dOllations-
(stift. 1885) har till hufvudsakl. öfver Institutet för blinda:; tillg. fond kr. 122,657:75. J M 1I0ane·
ändamål att förmå blinda till sjelf- (enl. 190:1års bokslut) kr. 232,015: dals fond kr. 3,146:68och F Skog·
försörjn., hvarför den gnm sin sty- 53; af.afkastningen afskiljes årligen bergs fond kr. 10,522:21, lyda un-
relse lemnar .bidrag till medde- 5,000 kr. för att, efter af Kungl.' der Kungl. Direktionen öfvei- Tn-
Iande afundervisn. i Iäsn., skrim., Maj:t fattadt besfut, användas för stitutet för blinda; ätkastn. arrvän-
lämpliga handarbeten m. m.jöre- främj. ad' blindundervisn. m. m.; des' till främj. af de blindas sjelf'-
trädesvis åt sådana arbeteföra återstoden af fondens. afkastn. ef. verksamhet. ,f lt
blinda, hvilka, när synen förlora- ter afdrag af-utgående lifräntor an-
des, voro för gamla att erhålla in- vändes af Direktionen tilLfrämj.
~~~~e:~a~De~~i:,~':,~y:~trJr:i~ af ide blindas sjelrverksamhet. ,; [2le~~ldas rörenin~ sjukkasse-
jas i föreningens försäljn:sbod, [2767 bJ fond, bild. gnm friv. gårvor. Iem-
.Iakobsg 19. Fören:s fonder uppgå, »Understöilsfondeu», lyder un .. nar enl. stadfäsf regI. sjukhjelp
till kr. 114,174:33: der Kungl. Direktionen öfver In- åt behöfvande sjuka" blinda inom

stitutet för blinda; tillg. (enLf903 fören. Fonden, som vid 1904'års
års bokslut) kr. 210,328:30;afkastn. början uppgick till omkr. 125,001)
användes till främj. af de blindas kr., förvaltas af De blindas för·
sjelfverksamhet m. m. enings styrelse, se [2015J'~'

r

[2766 a]
Döfstnmröreningen i Stockholm

(1868)kr. c:a 33,000.Särsk. styrelse,

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn.VIII.
[27 70] Kungl. -AkademienstälIn. af Egron Lundgr~ns arbe.· Akademiens stfpendtefond (Mu·

för 'de fria konsterna. ten 1876) kr. 4,500. Guldmedalj åt sikaliskaakadem.185ö)kr.14,708:-.
akvarellmälare. .• För obemedl. kousorvatorre-etever,

, Se [1303J. " Meljers donatlon (Qfv,erdirekt. som visa flit och framsteg.
Akademiens penslenskassatupp- G. Meijer 1775) (fastighet). Till Benedicks, Emma, Enkefru~sti-

kommen genom influtna exposi- akadem.s inrättn. o. behof. pendiifond kr. 5,000.
tionsmedel. Kgl. regl, 1897) kr. Pipers donation (Hofintendent. o ••

141,000. Pens. till akadem:s pro- T. M. Piper 1820) lir. 19,400. Till Bergmans gafvofond (Larar:!"
fessorer, lärare och tjenstemän användande-af akademien. E~~en Bergman 1880) kr. 6,03".
sa.i~a~::le:~~i.r~J~h~:rn~lIder. 'Ribblngs donatton (Kanshnådet ,For sång.
stödsfond (Grossh, B.' E. Dahl. G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till Bergs stipendiefond (Organist.

stip:r åt elever vid Iärov, }'. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till
gren 1874) kr. 100,000. Rese- och Söderbergs donation (Öfvertn- befrämj. al' organistbildningen.
studiestdp:r, b-elöningar å högtids' tendent;. G. ~öderber.g 1873) kr. H. Benvalds fond (Enkef. Hed.
da;~~. Beskows don~tion (Öfv:- 8,000. 'blI belön.r å högttdsdagen. vig Berwajd) kr. 4,000f. underst. åt
kam:junk. frih. B. v. Beskow 1864) Uno Troills fond (Doktormnan konservatoriets elever; f.n.lifränta.

åS. Hellman 1880)kr. 6,000. Stip.r B k t· d'· d(Ofkr. 10,000. '.rill stip. t konstnä- åt elever; lifränta kr. 90. vo'.'. es ows s "pen reron . v:·
rer. W. Wohlfahrts minne (Fröken kam.junk. -Ft-ih. B. v. Beskowo.

Boberghskadonntlonen(Godseg. FredriqueWohlfahrt1892)kr.10,800. Malm Y. Beskow 1864)kr. 20,000.
och Fru O. G. Bobergh 1880)lir.' Till elever. Bosestip.
10,000. Till pris eller uppmuntran HQlfmanska fonden (Slottsarkit. .van Rooms stipeJrdi~fond (Mu·
fö,rG'nehlemveSr'donation'(R1'tla"r.P. J. A. N. Hoffman 1897)kr. 22,000. Till sikus .J. van Boom-1861)kr. 1,000.

elever'i byggnadsskolan. F,?r pI~ospeln. .
Gahm 1826) kr. :J,OOO.Till belö- Ther'se och Knut Anderssons EuonamndsstipendlUmkr.10,000.
ntngar å högtidsdagen. fond (1898)kr. 20 000. Till elever. For violin- .och vtoloncellspeln.

TUnmansons fOlld(Kammarrätts- " F. A. ~'rlebergs stipendiefond
1 rådet C. L. Kinmanson 1874)kr. (Musikdir. p, A. Frieberg 1902)kr.

30,000. Stip:r till målare o. bild· [2771] Kungl. Musikaliska 5,000. För konservatorieelever.
huggare. ' d . Hammarins' stipendiefond (Fru

Jenny Llnds stlpendiefond(Fru aka emlen. E. Hammariu, f. Casparson 1872)
Jenny Ltnd-Goldschrntdt 1876)kr. [Se 1305]. 'kr. 20,000. För underst. åt kon-
83,400. Resestip., omvexlande åt Abrahamssons gåfvofond(Gross. servatoriets elever.
målare,' skulptör eller arkitekt. handl. .Aug, Abrahamsson . 1869) Hassells donation till Mazerska

Lundgrens, Egron, prlsmedel kr. 25,000. Underst. åt sångelever qvartettsällskapets byggnadsfond
_(uppkomna 'gnm inkomsten för ut- vid Konservatorium. . .(1894) kr. 27,54~:ö3.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Hebbes stipendiefond (K. sekre-

ter, J. Ph. Hebbe 1852) kr. 3.000.
Till befrämj. af organistbildn.
Händelska stipend iefonden (Prof.

'J. A. Josephson 1871)kr. 500. För
,primavista sång o. harm. kunskap.
Konservatorieelevernas gratfond

kr. 278.
Knhlauska arfvingarnes stlpen-

diefond (Hedvig och A. Kuhlau
'samt Evelina Falenius, f. Kuhlau
1866) kr. 1,000. För violinspein.

Kuhlaus stipendiefond (Grossh.
C. J•. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För
pianospein.

Jenny Linds stipendiefond (Fru
Jenny Lind-Goldschmidt 1870)kr.
90,000. Resestip.

Lindströms stipendiefond(Gross
handl. E. E. Lindström 1864) kr.
1,500. För violin- och violoncell.
speln.

Axel Lundwal ls fond (v. Hä-
radsh. A Lundwall 1898)kr. 100,000.
För uppförande af större musik-
verk.

J1ankells stipendiefond (Prof.
Gustaf Mankell) kr. 1,000; för or-
gelspoln.

Mazers fond (Grossh. J. Maser
1846) kr. 7,000. Till uppehällande
af ett kvartettsällskap.

Michaelssons fond (Grossh. Aug.
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
uppehållande af nyss nämnda
kvartettsällskap.

Netherwoods stipendiefond
(Bankokomm. V. Netherwood 1867)
kr. 200. För violin- och violen.
cellspein.
Henrtette ~issen's stipendiefond

(Fru Henriette Nissen-Saloman's
1880) kl'. 10,000. För underst. ät
en konservatorieelev.

Fredrika StellhallllllRrs stlpen-
dium kr. 10,000. Dramatisk sång.

Sällska,pets Musikens vänner
i Göteborg stipendiefond kl'.
10,017:70.

[2771-2781)
Tamms stipendiefond och Wide·

grens stipendiefond (Bruksp. C.
A. Tamrn 1865 och Kassör G. Wi-
degren 1880) kl'. 2,000. Ftöjtblåsn.

[2772] --
KgI. lIofkapellets pcnstousin-

rättning (H. ]IL Konungen gnm
näd. brof 1816) kr. 483,127:48.
Särsk. direktion, se [1863J;pens:r
till hofkapellister, deras enkor o.
barn.

man 1883) kr. 20,200. Särsk. sty-
relse, se [1867J; afsedd till un-
derstöd.

[2776J
Artisternas och litteratörernas-

pensionsförening (Artister o. lit-
teratörer 1847) kl'. 228,309:55.
Särsk. direktion, se [1864]; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras enkor och barn.

De Sceniska Artisternas Under-
stödsfond kl'. 68,000. Särsk. sty-
relse, se [1868].

[2773]
Operakörens enskilda kassa

(Kapellmäst. C. Nordqvist 1876'
kl'. 12,900. Sär-sk. styrelse, so [1866]. [27 77J
begrafn:shjelp, nöd., hjelp- och Dramatiska och musikaliska ar ...
Iåneinrä.ttn. tisternas pensionsförentng (Tea-

[27 74] terdir. P. J. Deland 1857). Sät-sk.
tillg. vid 1902 års slut omkr. kl'.

Kg]. 'I'eatr arnes pensionsinrätt- ~23,350. Särek. direktion, se [1865l~
ning kr. 846,000. Sär-sk. direktion, att, så långt förening: s tillga' rued
se [1862); pens:r. gifva, utdela pens:r å 300 å 400 kr.

o Kg!. Te~terns arbetares OC~ be .. årt.: hvarjemte under fören:s för-
tJentes S:lul{~ o;,hu bpg~afnlllg~~ valtn, är stäld Nödhjolpsfond med
kassa (Ft-ih. G. F. Akerlnelm 1823) kapital kr 13 558 hvaruf räntan ut-
kr. 83,145. K. 'I'eatrarnes pens-kas. eär till ~nd~rst: åt nödstäida ar-
sas direktion; sjuk- och begraf- tistel'
n:shjelp samt underst. ät K. tea- [ . _
terns arbetare och betjente .

.11'. d. M.indre teaterns penslons- Svenska teaterförbuudet (stift.
fond (Edw. Stjernström) kr. 67,200. den 4 november 1894), trädde i
Under direkt. för K. 'I'eatrarnes verksamhet den 1 januari 1895.
pens:kassa. Förbundets uppgift är att vid sidan

W. S"l'ensons donationsfond kr. mn sin ekonomiska verksamhet,
19,762. Under direkt. för Kg!. S0111 går ut på on spar-, sjuk-,
'l'eatrarnes pens.kaasa. begrafn:shjelps- och understöds-

Svenska teaterns donationsfond fond, vara en centralpunkt för-
kr. 00,000 (tillh. Kgl. Teatrarnes svenska idkare af scenisk konst.
pens.kassa). Under direkt. föl' K. Förbundets tillg:r utgöra nu kr.
'I'eatrarncs pens:kassa. 98)000. Medlemsantalet är 32(}.

Axel Elrnlunds pensionsfond kr. Se f. Ö. under [1935].
54,000. (Under direktion af K. 'I'ea-
trarnes penstousiurättning.)

[27751 --
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A. Wtl.l-

[27781
Svenska publicisternas pen ...

stonsfdreuiug (1901) kr ". 266,621.
Sät-sk. styrelse, se [19Olj .

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

[2781] Civilstatens Civilstateus kapital. och lit'. kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens:s-
penslousinrättnlnq. ränteförsllkrjugsanstalf (OtvfIsta. klasserna i pens:sinrättn:s regl. el.

tens fulhn. rned af K. Maj.t fastst. motsvar. klasser i blifvande regl.
Se [1833]. näd. regi. 1866, förnyadt 28 sept. Elstedtskupeuslönsfoudenistitt .

.. VOn Beskows pensionsfond 1883)l/l 1904kl'.I,393)80G:96. Att an- 1857afen embetsman.Iivtlken anh ,
(Ofv:kam:junk. frih. B. v. Beskow tingen åt deleg:s söner salnia kap. få vara okänd) 1/11804kr. 5,376:30.
o. hans hustru 1\1:.v. Beskow, f. till utdcln. på en gång efter vissa Afkastn:n användes till underst.
Wåhlberg 1864)1/11904kr. 5)869:65. på förhand bestämda tider, el.ock åt åt civ. ombets- o. tjenstemäns be-
2:ne pens:r f. embetsmäns enkor deras hustrur o. döttra.rber.a Htr-a hötvande enkor, med företräde för
eller oförsörjda döttrar. vid viss ålder, dock ej före 40 år. dem) som ega många minderåriga

Från och med 1900ån; ing. knn- eller oförsörjda barn.
Clvllstatens atlmänna enke .•och na nya dclegare ej vinna inträde }"ileenska penstonsfonderna

pupillfond l/l 1904kr .. 261,643:87 i anstalten. (KommerRer.l'.Ii'ileen1822) 1/11904
(Offerrtl. inrättn. 1798). Pens-r åt Civllstatens penstonstnrättulng kl'. 165,788:59. Pensir och gratdäk:r-
civ. ernbets- och tjenstemäns i fat- (Offent. inrättn. 1826) l/l 1904kl'. åt fattiga civ. embets- o. tjenste-
tigdom efterl. enkor 0_ barn; åt- 12,372,920:54. Pens:r åt ctv. em- män, utvensom åt deras efter-I,
njuter årt. statsansl. af 45,000kr.; bets- o. tjcnstemän vid fylda ,')5år; enkor och barn; pröf'n:srätt tillk.
pröfn:srätt tillkommer K. Maj:t. åtnjutor årl. statsansl. at74,271 kr. K. )faj:t.

Civilstatens enskilda en ke- och Elf.s pensionsfond (Karm-er. Carl Gåha af en gammal tjellste~
pupfflfond '/, 1904 kr. 242,381:25 Gust. E1l1889) '!l1904kr. 31,177:46. lilan (en gammal tjensteman j.gäej
(Olf. tnrättn. 1826). Pens:r åt eiv. Till pension. åt behöfvande enkor '1, 1904kr. 134,516:34. Försörjrus.
embets- och tjenstem:s enkor och och barn efter tjensternän i K. hus för civ, embets- o. tjenstetnäus
barn. .Generalpostst:n o. Sthhns post- l i fattigdOlll efterl. enkol' och barll~
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(2781-2797J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
KgI. Göta .1Iofriitts ..penslo'.'s. [27 83J kr. 271,~80.Styr~lse: Hrr fullmiik·

~ond (K. MaJ:t och Gota hofrätt .Telegrafverkets,penslonslnriitt. ttge l Rikabanken, se [1661J;pens:r,
1831) 1/1.1904kr. 12,217':11). Pens:r nlng samt enke- och pupillkassa åt enk0r. och ba!"!" del~ eftor
åt l fattigdom efter1. enkor o. barn (senaate Kg1. ~eglm 17 dec. 1886). tJenste~an och betjente Vid f. d.
~er embeta- och.tJenB~emäninom Gemensam ~irektion, se [1841J;'a) bankodiskontverke~ och dels efter
Gota hofrätt; pröm.srätt- tIllk. K;. p e n's i'o n s i n r ät t u in g e n (börj. sådan~ Vid afdellllngsk?ntore~ 'O.
Maj:t. . .r ,. '" .l/l ,1876) för telegrafp.ersonalens TUinba bruk. .' 1\' f

Baakska donationen (vi Presid. pensionerjng.Jir.>3,379,,480:27;·5tats· --'- I ' (I
M. Haak 1831)Yl i904k'r. 43:803:76. bidrag kr. 193,103:64; b) enke- och [2790) , ·1
Pens.r åt civ. embets-och tjenste- pupil'lkass'an,(börj. 1/71876~af- Riksgäldskontorets enke- och-
mäns enkor och barn .• ' ,', ser p~'i's:r åt telegrafverkets t~en- pupillkassa (bild. vid 18Q9~11110

ls,bergs pensionsfond (Preaid. i st~mänS,?ch vaktbetJentesenk~:o: års riksdag) kr. 160,700. 3:e ka,i.
Svea hofr. C. E.ls)JergI856) 1/.11904mmde.rårig~ barn kr. 799,880.O~, satörvaltare, se [IS63J; pens:r åt
kr. 44,417:60. Pens:r åt enkor el. statsbldrag 8,000 kr. är1., , enkor och barn efter tjenstemän
oförsörjda döttrar, samt till upp- ~' . och vaktmästare vid Riksgäldskon-
fo~tringshjelp åt söner efter leda- [27 84] ,~ toret. och f. r!" Geper~rassiste~s-
moter af hogsta domstolen eller Svenska postmannaf'örenlngen kontoret. I ,. " Il ~
Svea hofrätt. (1877) kr. 18,000. ' Särsk. styrelse, .---,.'

Langs peuslonsfond (M:ll S. E. se [1881]; sjukhjelp åt poattjenete- [2795J ForvaltnlOgen af1de
Lang 18400.1843) 1/11904kr.12,692: ~än samt begrafningshjelp åt an- under f. .d, ·Kungl. Örre
jl7.Pens:råt40!\,ft8lfrUI~tI~mere1. honga. __ 'J_ BorgJ'ättens vård förr
en~i':d; d~:a~fi.ansf::':J~~!t~~:~: [2785J ' " , ; slÖIda medel,".' _
HansJAnd1891)1111904kr.6,659:71. . Postbetjeningens sjuk-' och be. Se [18.91.
Till peus:sunderst. åt 4, högst 6 grafnlngsll;jelpsförenlng kr. 2,.00.' Bergska fonden (i:Iofbetj. Hal-
behöfvande enkor och barn efter Förvis af postbetjente sjelfva.· vardBerg1709)kr.3,387:68, Untlerl!t
~osttjenstemän, a~t utdelas helst PostbetJentes I Stockholm en. åt •.nkor o. barn efter petjeu:1A>f,id
till ohka f'or hvarje är. skilda begt:afillngskassa kr. ~,OOO,Strömsholms slott o, stuten. I•.

Qvidlngs donationsfond (v. Pre- Förv.s af postbetjente sjelfva. Flachska fonden (Forste H"jf,
sid. i KammarkolL B. C. Qviding '. f,., marskalkenE. Flach1878)kr.l.r,OO.
1838)1111904kr. 6,202:12. År1.gra- BromansklHsjuk. oeh begraf. Räntan utdelas till tvåatskedade
tifikation åt enka efter civ. ernbets- nlngskassan (donerad af Po~tdJr. personer, SOUl tillhört Hofvets
man af tromans värdighet, som S: A. Broman 1862).; kr .. 10,000. Iivrå- och ekonomistater.
.aldrtg tjenat inom krigsståndet. Sjuk- och begrafn:.shJelp till post- Gutheimuthska fonden (Elsa

af 'l'unelds donationsfond (Stats- betjene l Sthlm ; forvaltas af dem Guthennuth f. Willamsberg enka
komm. C. E. afTuneld1861) 1/11904 sjelf'va. efter C.' F. 'Guthennuth 1703) kr.
lIT .• 3,44.: 24. Disp. för Civilstatens postvaktbetjentförbundetll I 16,973:7.. Underst. åt ringare hof-
ensk. enke- o. pupillfonds behof. Stockholm sJUli..och begrafnlngso betjentes fattig.{ barn samt fattiga

Törnqvlsts donationsfond (Ka- fond kr. 1,000. Förvaltas af post- enkor efter hofbetjente.
merer. i KammarkolL C. Törn- betjente sjelNa. I H"mble~ka testamentsfonllen
«vist 1861~~" 1904 kr. 28,501: 10. Stockholms postkontor~ ~ref. (Eva Humble, f.' ij:ollenius 1787)
D1Sl"f'orCivilstatens ensk. enke- o. biirares enskilda-enke. och pupill. kr. 3,041..6. U~derskåt enkor och
fup1llfonds behof; gnm nåd. brer kassa kr "3 000 Förvaltas af barn efter betjente vid K. hofvet
l/S1866bestämda att utgöra grund- postbetje';t;~jelf~a och' vid Ulriksdals .rott.' I ~ _

fond för Civilstatens kapital o.lif· . . Platlnska testamentsfonden(Fru
försäkrmgaanstalt, Summorna äro [27 '86] " , ,.' " , A. M.' Platin, f. Norberg 1819)1kr.
utförda e(ter balanserna vid. 1896 '.' 14,778:31.Underst. till2/s äHattiga
års slut. Tullstatens enskilda pensions. inom hofförsaml., Ils till ett stip.

,Bouuedal.lVallmarkska .fonden Inriittnlng (K. Maj:ts bref 18Q6) it 200 kr. åt studerande af Smi\,
(f. d. Kammarrädet.T. W Bonnedal vid 1903 års slut kr. 3~6,809:94. lands nation i Upsala. 4nsök'
D. hans hustru Oarolina.Antoniaf, Särsk, direktion, se [r8,39]; pens:r ningar till -fattigunderstöd ingU'
Wallmark 1867och 1876)11, 1904k1'. åt enkor och barn efter tullverkets vas till förva1tn:s sekreterare. "
~0,490: 26. l're pens:r till lika be- embets- o,' tjens,te"". san;>~bet~~nlte. Spetz'ska, fonden. (SlpttsföJ1Y.
lopp att företrädesvis tillfalla enkor P. Spetz 176.) .kr. 8,748:80. Un-
-och barn efter i mindre goda eko. derst. åt K. H~fstatens \ringare
nomiska omständigheter aflidne [2787] .. betjenings fattiga_ enkor samt fa,
-embets- och tjenstemän i KongL Jernkontorets tjenstemiins o. der- och moderlösa barn," ",' i
Kammarkollegimn. betJenlngs enke- och pupillkassa , ,

(Jernkontorets tjenstemän 1813)kr. [2796) . 1 ,

271,148:68. Styrelae : 3' tjenste- KgI. Hofstatens gratlalkas8a
(27 82] män; pens:r åt .Ternkontorets tjen- (Hotpredikantema J. G. Floqin o.

Friiuckelska understödstonden stemäns o. betjentes enkor o. barn. C. W. Strang 1787), kr. 75,066:31
(Maskindir. E. Fräncket 1873)kr. --- (den 1 .Tan.1904). Särsk. direktion,
~,OOO. Dir. för Statens jernvitra- [27 88] , se [1860J; mänadtl. underst. till
fiks. pens:sinrättIi., se [1843]; un- B,ankostatens enke- och puplll- vid dödsfallet i. hofvets tjenet Va-
derst. till 2:'" ur Statens jernvägs- kassa (Riksens Ständers ,Banco- rande eller pensionerade betjente~
trafiks enke- och pupillkassa pens. Fullmäktige 'och Oommtsaarterne enkor o. barn under 18 är; w.L .
<mkor.' 'i Riksens Ständers Banco 1748)kr. gäfva af konungen .2. kr,; kollekt

Statlms jernviigstraflks enke- o. 8S6,297:69. Särsk. styrelse, se i slottskapellet c.å 200 kr.' .1 -
'Pupillkassa (Staten 1872) vid 1903 [1861];pens.r åt Riksbankens tjen- keUf.tiHn.ä~Jn.dÅakbereslOtrPo.Pmintegåsrt.aff'oEnnd-
års slut kr. 10,6:JO,679:23. Pensto- stemäns och väkbbetjentes- enkor
.nertng af afl:e delegarea enkor o. o. minderåriga tbara, samt ogifta 7,000 kr., hvaraf räntan utgår i '8
·barn.' döttrar efter fylda 60 är..1 pensioner å 120 kr., som tilldelas

statens jernviigstraflks pen. , . , , fattiga enkor- o. döttrar efter' vid
1l10nslnriittning (Staten 1872)vid [2789J. '.' f ',' K. hOrv.et an_st_ä_ld_e_personer"I'J
1903 års slut kr. 9,758,338:43. Pen-
",ionering af ord. tjenstepersonal . Enk.· och pnpillkas.8an vid [27.97]. . .,
vid statens jernvägstrafik. Riksbankens afdelnlngskontor o. Enke· 'och ,pupillkassan vid

pappersbruk (Rikets 8.tänder 18.1) Stockholms stads embetsverk'(K
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[279~]
Polispersonalens i Stockholm

pensions inrättning (K. M:t på Öf-
verståth:embet:s hemställan 1854)
kr. 1,355,253:21. Särsk. direktion,
se [1856J;pens:r åt.poltepersoualen.

Polispersonalens i Stockholm
enke- och pupillkassa kr. 13,194:09.
Samma styrelse som nästföreg.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2797-2809J
regI. 915 !',02)kr. 985,634:32. Särsk. el. oförsörjda döttrar efter ofrälse !igen försörja, och ogifta döttrar
direktior.. se [1855J; att bereda civ. embets- och tjenstemän. efter uppnådda 55 år. Den l maj
pens:r ',t delegares enkor o. barn. 1904utgjordebehålln.kr.ll,249,012:

59, hvaraf g1"1.wd/unden kr.7,304,983:
09 och uuekotcetoaden kr. 3,944,029:
50. Från förstnämnda fond, som
utgöres af allm. medel, utgå pens.r
till alla berättigade efter !ika grun-
der; vid pens:r från sistn:e fond,
som består af dclegares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsyn äfven
till delegares senast iunehafda
lön. Peus.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-
komst. af den aft:e deleg.rs syssla
frånträdes. För utbekom. af pens.
- i senare hälften af febr. månad
- bör för pensionär årl. under
första hillften af jörpg. nov. manad
anmälan ske medelst attemn:e af
f. pens:s beviljandenödigahandl:r,
i landsorten hos vederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
Samuelsg. 10. Pensionär, som gnrn
egen röraummelse blifvit vid pen-
a.sberäkn. utesluten, förlorar atu
pena-srutt för det år, beräkn:n af-
sett.

[2801] Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wi/le-
brandska understöds-

fonden.
Se [1861].

Groenska fattIgförsörjnings.
fonden (Bergsrådet A. H. Groen
1839)kl'. 167,000. Afräntan utdelas
pens:r å kr. 150-till vederbörI. be-
visade medellösa o. verkl . fattiga,
hvarafhälften s.k.pauvreshonteux.

von Willebrandska understöds-
fonden (Frih:an Ulla v. Willebrand
1860) kr. 03,000.- Af räntan utde.
las pens:r å kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.
[2802]

Prestorskapets enke- och pupill.
kassa. Se [1840]. Stift. 1874, enl.
Kgl. regl. 6nov. s. å., för beredande
af pens. åt delegares enkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte-

Stockholms polispersonals en-
skilda hegrafnings- och under-
stödskasslt kr. 7,128:-.

Stockholms polispersonals en-
skilda enke- och pupillkassa (stift.
9 maj 1883) kr. 136,597:62. Särsk.
direktion, se [1857J. Underst. åt
afl. polismäns enkor och barn.

[2799]
Hebbes penstonsfond (Bruksp.

A. Hebbe 1824)kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergska läkareinrättn.,
se [2043J. Af räntan utgå årt. 9
])ens:r å 100 kr. till fattiga eukor

Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn.
Armens pensions- af K. Maj:t efter direktionens för- [2809] Kungl. Lifgardet

kassa. ~~'ff:ne~~ns:;~~~e'~aå~~,~~a~e~i~ll~: till häst.
Se [1831J. bouppteckn. samt sökandes for-tf'. Lifgardets till häst pensions.

Armens enke- och pupillkassa behof. kassa (gäfvor och tiliskott af offi-
(K' b nn t 1817) k 353164 cerare 1851, samt .11'1. ,afgifter af
Pe~~:~' åt ~nkor o. ba~; efte; ar: [2805] ;underofficerare med vederlikar) kr.
mens embets- o. tjenstemän. Drottningens hospital (grundl. 1106,:,08:91. Särsk. direktion, se

1805 af en »Menntskovän ») kr. [1870]. Pens. tillal'skedadtunder-
Armens nJ'a enke- och pupill. 73,218. Direktion, se [20H6]. Rän- befäl och manskap.

kassa (Krigsbefälet 1883) kr. tan användes till årl. penser åt Prins Oscars hospttaltnrättnlng
7,581,492:10. Pens.r åt armens afskedadt underbefäl o. manskap vid Hg l, Ltrgardet till häst (Gåt-
embets- och tjenstemäns enkor o. af Svea lifg. vor och tillskott af officerare 1816)
barn; statsbidrag: kr.124,861år 1904. Generalmajoren {: H Möller. kr. 38,820:88. Samma direktion.
Antal pensionstagande sterbhus svärds fond grund!. af officerskå- Pens. oc~ underst. åt afskedadt
d. 31 Dec. 1903: 561. ren vid Svea. lifg. till minne af underbefal o. manskap, dess enkor

Armens penstonskassa (Krtgsbe. sekundchefen (1862), då han afgick och barn. .
fälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r från regem:tet; kr. 4,139:ÖO. Sam. . Ilosenbergska fonden (Gåf'va
åt armens embets- och tjenste- ma direktion som föreg. Räntan f~:~n sterbhuset efter atl. ~..u!1der.
män; statsanslag till fyllnads- användes till nådegårvor åt ruedel- Iöj tu..Rosenberg)~r.1,~94-: 4;)..~{,eg:-
pens:r m. m., för ål' 1905(förslags- löse från Svea lifg. afskedade gar- tets pel~s:kassa d.irektton. H~nta]~
anslag) kr. 1,540,000. dist~r. utgår bl pens. åt enka efter l

Horns stiftelse (Grefv:an A. S. tjenst afl. underofficer vid regem:t.
Horn, f. Blomstedt, 1858) kr. (;nder!ö.itnant Claes Erik PeJ-'
224,579: 06. Pens:r åt militäre em- [2806] Kg!. Svea lifgardes rons pensions. och gruttftkattons-
bets- och tjenstemäns i fattigdom fattig kassa. fond (gåfva från nämnda under-
efterl. enkor och barn; företrädes- Gra,'allius' testamente (Fältpr. löjtn. Peyrons sterbhus) kr. 3,567:
vis åt fattiga enkor och döttrar C O Gravalltnej kr. 2,250. Direk- 50. Samma direktion·2Räntan utbe-
efter ryttmäst., kapt:r, löjt:r och tionen öfver Svea lifg:s ruttrekassa. talas ärl. [)juli med 13 80m gratt-
underlöjtn:r. (103 pens:r å 150 kr. .~ fikation åt afskedad underofficer
utgå f. n.) och Ils som pens. åt enka efter

Konungens ensklhta fond (1817) [28 07J unl~l'g~~R~~nVi~::J;;,~mGt~staf"'ils
kr. 7,500 (ärl. ränta). Pens:r åt Kronprins. Josefinas penslons- Conrad von Hosens pensions .. och
enkor och barn efter afl. mälttär- inrättning "id Kungl. (~öta Hf; grattttkatlousrond (gärva afsterb-
personer; pensionärerna utses af g-arde (stiftad 1823 af officerskåren huset efter nämnda volontär) kr.
K. l\'Iaj:t. 243 pensionärer år 1903. till hågkomst af Kronprinsens för- 2,006:33. Samrna direktion. År!mälning) kr. 120,000, Särsk dir-ek-

]Iilitäl·ellke-pensiollsstatell.A.ll- tion, R8 ['2038]. Pensionering åt räntan utgår med 112som ständig
männa, Pens.r åt militäre embets- underofficerare och manskap inom tillökn. i pens. el. tillfällig grati-
'O: tjenstemäns i rattigdom efterl:e regem:tet. fikation till pensionerad under-
ankor och 1:>arn;pens:a tilldelas officer från regem:t el. ock SOln

X.
[2804]
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[2809-2821] Fromma. stiftelsers, pensionskassors m. -fl. fonder.
pens. el. gratifikatfon till enka ef- ''RlIdebeeksklll' stiftelsen (Öfver· kr. 332,,000. Särsk. direktion, se
ter sådan underofficer, och andra ste Rudebeck samt battericheferna [203'4]. Pens:r åt afskedadt man-
f/2 lika med ofvan. el. till enka vid Svea itrt ..-reg:te 1860)kr. 14,061. skap vid' armeen: 'a) efter vissa ärs
efter en i tjenst afl. underofficer Pens; åt enlior o'ch barn efter tjenst eL de, som blifvit skadade;
eL till upptostringshjelp åt ngt. el. underoffrceråre vid regem:t.' b} andra fattiga, lytta och lenilösa,
några fattiga barn till dylik under- Soldatbarnhuskassan' (Offlcers-. som utan eget förvållande b).jfvit
officer vid regem:t. I,. kil:ren vid Svea artilleri) kr. 31,273. vanföra samt ej kunnat intagas på

Skolfonden, kr. 9;538:-.-.Bildad Dels fattiga soldatbarns beklädn. fattighus; år 1903utdelades 11,910
år 1821gnm aubåkr-lpfdonror arvode och underh'äll, dels pens:r åt af· lir. till' 358 personer. 't'~
till en' skollärarebefattning, hvil- skeqadt manskap. ' 1?
ken numera ej tillsättes, sedan [~8 16]. r .)

folkskola' blifvit,·närbelägen. Af' [i8' 14] .' 'j . r , Svenska förenrngen lIöda kor·
fä~I~.fe:~~r ,:;~tte~~~~~~~t~~:Konnngensmilitärhospitals-oeh set (Konung Oscar II m. fl. 186~)
regem.ts församl., efter .sekund- medaJjfonder(Militärhospitalsfon- kr. [58,92

J
6:93. Verkställä utskott,

chefens bestämmande. den .utgöree af: .1) efter 1813och se 2001. Dess ändam I ä,r att
__ '_'_ ,/.' 1814 årens krig af ensk.r'peraouer hos. svenska folket väcka .delta-

I il riket gjorda sammanskott, 2)' af gande 161' värden af sårade och

[28 10] Kgl. Första Svea dåvarande kronprins Karl Johan sjvke i fält samt att medels in,
skänkte större belopp, 3) af kom. samL och förvaltn. affriv. underst,

artiJIeriregementes merseråder P ..li'ilen donerad" nie- Verka ror denna sjukvårds ordnan-
pensions- och under- del; Medaljfonden, stift. af ko- de o~h utvidgn. ; utcielri. är gj<;>rd

stödskassor. nung Karl XIV Johan). Båda fon- tll~ foremn:s sJu.ks~otersk<;>r. !o'.

r l derna harva gemensam direktion . svenska samarItrore~lngen (bol"
Se 1217. se r20~18J.Från Mi\itärhospitals- Jade ';!-n:v~rksamhet 'Jan . ..1,884)

Hygrells stlp.endlefond (Gene- och Medaljfonderna hafva under kr. 5,~62:.8,. Dess uppgift ar att
raladjutant Hygrell och halis 110- 1903 pens:r eL gratiflk:r till omk. gpm inrättande af ~a~antnn!ler-
stru 1833). Premier åt fattiga skol- 16,500 kr. utgått till i fattigdom v,sn:skUl:ser bland allmänhetennt-
barn. inom Första Syea art .-reg.; stadda enkor o. orörsörjda döttrar. breda. k;mll"dom om den hJelJlI
kapitalet ingår i soldat-bariilius- efter, befäl, underbefäl och civ. som vid plotshga olyeksfall i fOl:;
kassan. . ,tjenstemän vid armeen och flottan. s~a hand erfordras; åh\lgande,. det

MarkUnska fonden (Enkef. C E Nya penarrum komma hädanefter foremn:s aktiva ledamoter, b,-:llk~
Marklin 18(1) kr. 5,586.,Underst. icke att tillsättas, utan skola, i mån g~nomgått sådan ku,:s, att ~,d '!l'
åt officersenkor eJ. döttrar. af hittills varande pensdonarers t~~ffa:ndeo~yckE!fan, Innan lak:~~~

Mnslkkårens enskilda· kassa- afgåug, .alla underst. från fonden h!~lp hunmter!J.ållas, utan ersättn,
(Musikpersonalen vid Svea art.- utgå under formen af gratiäka- gitve .det bltrad~, som erfordras
reg:te 1875) kr. 22,876. Begrafn. tioner. Medaljfonden iiI' afsedd o?h af dem kan lamn,,:s. Anmaln.r
hjelp till delegarnes sterbhus samt att bereda underofficerare och ge- :or:~C!ebå~a d:es~a foren:r kunna
tillralligt underst. åt delegare, menskap i armeen och "flottan, mlam~as till raltmtendenten ~>\.x~,l
som från regem:t afgår. hvilka erhållit medalj för tapper. v. Heijne, adr. Engelbrektsg. 5.•

Oflleerskar,ens penslonstöre- h t . n·lt å j' . l '"
ll;lnges kassa (Officerskåren vid d~" a .' enh' rf19 pef~tSlOn,~nten [28 17],
S rt 18 O kl 11- 74 P ••ingen mne a vare a apper e s- Hantbolsternas lIndersto"dskas-
s;'':e'~in~re!i f.

5
~. 'Offi~~ra;~~fd~~~;je~e~~u:~~'::'le~~ve:;i::::[. sa (stift den 28 nov. 1869 för i

Första Svea art ..reg. kastn. såsom underst. frän Militär- armeens och flottans tjenst varan-
Pensions- och gratlalkassan rör hospitalfonden. de eller. derstädes förut. anstäld

underofftcerare och manskap (Dffl- musiker af undeeofficers grad) kr.
cerskåren vid Svea art.-reg. 1850) 12,081:-. Siirsk. styrelse, se [18711·
kr. 30,550. Utdeln. af underst. åt [28 15] Utbetalar t. v. begrafn:shjelp vid
atskedade underofficerare, 'kousta- Konungens hospital (Sthlms delegares dödsfall och tilllalligt
plar, trumpetare och a"!'illerister, stads borgerskap o. magistrat 17~6) Underst. till delegare el. dess e~

:\'"

XI. Fonder för undervisning och understöd. åt läkare och veterinär;r
samt deras en kor och barn. \

[2821 J Karolinska Till underhåll och förökande af Kirurgiska stipendiefonden iDo.
Institutet. sKaamroliln.g,.an's'llte,.tuOteCth.bibkioteke't vid nation af okänd, pseudo »Amicusl'gnm Prof. C J Rossander 187lj)kr,
Se [1283]. Fru Wilhelmlna Hiertas stt- 1p,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män,

AbeUns foud (Prof. Hj. Abelin pendlefond till understöd åt min- s'lm vid institutet idka eller nylt-
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- dre bemed!. kvinnor som egna sig gen derst. afslutatsinamed. studier
rande vid Karolinska institutet. åt tandläkarekonsten kr. 13,578:02. och ådagalagt synnerl. flit jemte

Akrelska fonden (Prof. C Santes- HJertas stipendiefond (Frökn:a intresse och fallenhet för kirurgi
son'1879) kr. 10,000. Stip:r åt stu- H och A Hterta 1873)kr. 15,000. och oftalmiatri.
derande vid Karolinska institutet. Stip:r åt kvinnor, som studera Ad. Kjellbergs stlpendlefOli.r

Altlns fond (Stadsläk. M L AI- medicin. (Prof:senkan Therese Kjellberg
tKlnaro\87m.7)stkr,.tu·ttt1s0tOt'·d.Sn~iePd:rkåatnd':.·rd.Magnus Huss, stipendiefond 1884)kr. 11,182:ia..S,tip. till med.

(P f u H f . kandidat' eller licentiat, som stu:
Benedleks stipendiefond (Kam- ro. '" uss' 01'11elärjungar derar vid institutet. ,:

marh. A W Benedicks 1861) kr. 1863)kr. 5,075. Stip:r åt vid Karol.
:10,000. Till vid Karolinska inati- inst. studerande med. kandidater. Ljungbergs stipendiefond (Fält.
tutet studerande med."kandidater. Karolinska Institutets reserv- läk. N J Ljungberg 1866)kr. 42,500.

lIagnar Bruzellus' stlpendle- fond (Dr A F RegnelI 1883)kr. Resestip. 161'med. doktorer. ,
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. 32,975:60. Disponibla afkastningen Chr. Lovåns fond (f. d. prof. Chr:
10,158:53.Sttpendier åt med. kandi- skall användas till befrämj. af den Loven 1903) kr. 10,008:34; till be-
dater, som studera vid institutet. "medicinska forskningen och dess främjande af forskning inom fysid-

Bylundska testamentsfonden tillgodogörande så väl för under· logi, experimentell farmakodyna-
(Apotek. E. Bylund 1818)kr. 3,000. visn:n som för lttteraturen., .mik och fysiologisk kemi ..
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
löna värdefulla, af svensk med-
borgare förf. skrifter, hvilka blif-
vit för tätlan om detta pris till
sällsk. inlemn. och behandla ngt
till de medicin. vetenskap:a hö-
rande ämne. 'I'ääingsskrttt skall
vara iulemn. till sällskap:s sekr-e.
terare före lf' jan.

Hel!:nellska prisfonden (D:r An-
ders '-Fr. Regnell, gnm gåfvobref
26 mars 181;6)kr. 22,111:21. Hvart
4:de år, fr. o. m. 1870, utdelas 4
års ränta som prtsbelön. för sådan
afhandl., som efter föreskrifven
pröfn. :finnes deraf förtjent. Före
1 sept. 1866 och sedermera före
samma dag hvart ä.de år står det
livar och en af svenska läkaresäll-
sk:s ledamöter öppet att till säll-
sk.ts nämnd iugifva förslag till
prisämne. Hvilken svensk med-
borgare som helst eger att om
priset täfla. ':eäflingsskrift skall
vara inlemn. till sällsk:ts sekrete-
rare före slutet af mars under det
för prisets utdeln. best. året.

Pasteurs-fondon (Svenska Lä-
karesällskapet m. fl.) kr. 29,569:-
(deraf medalj- och reservfond kr.
13,891:93 och stipendiefond kr.
15,677:(7). Har till ändamål att
främja forskn. på bakteriologiens
och hygiens område. Medel affon-
elens räntor få användas dels till
utdelande för sällsk:s Pasteur-s-
medalj i guld åt forskare, som
främj. bakterio1:s eller byg:s fram-
steg, dels till reeestip.r för studier
i utlandet i bakterio1. eller hyg.,
dels ock till underst. föl' veten-
skapl. uudersökn:r inorn nämnda

[28 23J S k l"k områden.vens a a are- And. Hetzins' fond, kr. 34,223: 36
sällskapet. (deraf medalj- och reservrond kr.

Se [2363]. 13,861: 56 och stipendiefond kr.
A. P1'is- och sti peruiief on der : 20,361:80) för att främja studiet
Svenska läknresiillska,pets pris. ar' de vetenskaper, i hv.il.ka.stjenst

fond (stift. 27 april 1858 till er-in- Anders Retzius verkat, i främsta
ran om säUsk:ts öu.åriga verksam- rummet den normala anatomien,
het) kl'. 24,965: 04. Har till ända- dernäst äfven tvstotogten. Stadgar
mål att genom sin afkastn. eller för fonden kunna erhållas gnm
eljes inflytande medel sätta sällsk. Svenska Läkaresällskapet.
i tillfälle att belöna värdefulla, af Uerzelius-fonden kr. 6,045:17.
svensk medborgare förf:e skrifter IliT denna fond utdelas sällskapets
inom de till sällsk:ts verksamhet Berzel ius-rnedalj i guld åt forskare,
hörande forslen.sområden. Horn gjort sig förtjänta om den

AlvareIlga do Planhys prisf'ond medicinska kemien.
(Prof. i Lissabon, med. d:r P F da
Costa Alvarenga) kr. 23,390:58. Har
till ändamål att gnm sin afkastn.
sätta sällskapet i tillfälle att· be-

P II Malmstens fond (Prof. P II
Malmsten 1876)kr. 5,000. Stip:tr å
vid inst. nyblifne med. licentiater.

Fonden för P II ~Ialmstells pro-
fessur kr. 101,993:39.

Caroline Andriette XobeIs fond
(A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst.
för experimentel medic. forskning.

Caroline Andriett. Nobels re.
servfond kr. 12,144:52.

A Regnalls fond för barnkltnlk
(D A J RegnelI 1876) kr. 20,000.
För klinisk undervisn. i barnaål-
derns sjukdomar bl. barn inom 2
-8 är vid Kronprinsessan Lovisas
vårdanstalt.
. Anders Iletzil stipendiefond

(Svenska läkare sällskapet 1864)kr.
32,000. Stip:r till studerande vid
Karol. inst. samt till underst. för
vetenskap!. forskningar och resor.

Uoos 0.1'I1jehusäters sttpendle-
fond (Kammarh. A Roas af Hjelm.
säter 1862) kr. 5,000. Stip:r åt stu-
derande vid Karel. institutet.

Professor Carl J Hossanders
donationsfond (1893) kr. 9,951: 83.
För ändamål som lärarekollegium
anser gagna de medicinska veten-
skaperna.

Samsons stipendiefond (Bok-
handl. A Samson 1888)kr.U,535: 37.
Stip:r åt 111ed.kandidater, som
studera vid institutet.
[2822J
Weners),a testamentsfonden (Lif-

medikus 'Vener 1813)kr. 5,458:65.
Medicinalstyrelsen, se [1575], Till
gratifikationer åt e. o. tjenstemän
och betjente.

R. Umderstödsf onder :
Schsumkel lska understödsfon-

den (Assessor J E Schaumkell1833)

[2821--2830J,
kr. 136,439:27. Att bereda underst
åt fattiga, i verkl. behof varande
enkor eller oförsörjda barn efter
afl. svenske legitim:e läkare; fon-
den har ökats genom Provinsial-
läk, p E Stagnells test. 186G, gnm
d:r H Stoltz' test. 1880, gnm dn-
Rabes test., 5,000kr. samt af okänd
gifvare med 3,000kr. m. fl. gåtvor.

Liikare-nddhjelpsfendan (Åt-
skilliga svenske läkare 1885) kr:
31,902:16. Understöd åt i behof
varande svenske läkare, deras en-
kor och barn ; fonden uppkom ge-
nom upplösn. af en pens:inrättning
för svenske läkare, hvarvid af nå-
gra delegare förbehåll gjordes OUl
förmånsrätt för deras efterlefvande.

"Vincent. och Loulse Lundbergs
fond (Lifmedikus Vincent Lund-
berg 1886) kr. 51,959:86. Ärl. rän-
tan användes till pens:r il 300 kl'.
åt medellösa enkor o. oförsörjda
barn efter legitim. svenska läkare.

t' fubes fond (Sjökapt, F Cube
d. 6 dee. 1888) kr. 5,000.

Ragnar och Helena Bruzelius'
pensionsfond (Eukerru Professor-
skan Lott y Bruzelius HlO'l) kr.
104,177:92. Har till syftemål att be-
reda. understöd åt i behof varande
enkor eller oförsörjda barn efter
aflidna legitimerade svenska lä-
kare.

Kam ratf'onden för nödställda
svenska Iäkare (Svenska läkare
1902)kr. 8.777:51. Är afsedd till un-
derstöd åt nödställda svenska lä-
kare.

Dtemerska fonden (insamlad af
Svenska badgäster i Aachen, örver.
lemned till Svenska Läkaresäll-
skapet 1903) kr. 6,797: 80. Afsedd
till understöd åt fattiga svenska
badgäster i Aachen.

[2824] ---
Jacobiska testamentsfonden(Ye-

terinärläk. A Jaeobi 1869)kr. 13,300.
Direkt. öfver Yeterinärinstitutet
genom dess förest. Se l12911.Re-
sestip. utdelas hvart 3:e ellor 4:0
år till en ung veterinärläkare.

[2826J
Svonska sjuksköterskornas all-

miinna pensionsförening (181)5)kr.
300,000. Särsk. styrelse, se [1908".
Lif'rän ta vid fylda 50 år.

XII.

[2828] terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm- fonder c:a 13,000,000 kr.) har till '
Hoblns, Emtle, belöning (Frans- net insändas af K. J\Iaj:ts vederbö ändarnål att åt svenska undersåtar.

mannen EmileRobin1886) kr. 5,210. rande befaltntngsh. före 1 juli som icke uppnått 60 år samt med
Arl. utdelas 200 kronor antingen till Kommerskollegium, se [1415j, afseende å helsotilIstånd profvas
såsom belön. åt svensk sjökapten som inom augusti månad afgifver till törsäkr. antag1., lemna tillfälle
i längre fart, som under föreg. året förslag ang. användandet till K. att antingen mot viss afgift på en
från öfverhängande fara räddat Maj.t. gång el. mot år]. premir vinna för-

~~~f.;-;;s~r::ttt~t~;~m~~~l~o;ftlh;;~t [2830J Allmänna enke- och :::-f;~~d~e~~l:t~~e o~i,P~~,::;.åt;{
no. användning ej gifves, såsom un- pupillkassan i Sverige. dan försäkr. meddelas dels åtmau
derst. ät enkor. efter svenska. sjö- Se i1847]. för bereda.nde af pens. till hans
män el. fiskare, SOlll under utörn. Allmänna enke- och puprl lkas- hustru, dels åt fader eller moder
af sitt yrke funnit döden och ef-. san iSverig'e (Stift. 1784;l'egl.1886, . för beredande af pens. till visst

Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
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f2830-2835] Fromma stiftelsers, pensionskassors ni. fl. fonder ..
uppgifvet barn och dels åt man 161.''Till stip:r åt ~kiCklig jordbrukare höfvande, som genom en bUttre
beredande af pens. till hans hustru inom Skaraborgs län. • uppfostran blifvit urståndsa~te att
och deras barn gemensamt. Thnrgrens pensionsfond (test:e sig med gröfre arbete I6rsörja el.

Bohmanska testamentsfonden af M:ll Charlotta Coflander] kr. att i fattighus kunna intagas.
(Grosah, F O Bohman 1767) kr. 3,000.. Till underst. åt åldriga o. Levins donation (v Presld;' C A
173,503:.74,. Understöd åt sjuka fattiga tjenare. Levinjemtearfvingar1849)kr.5,04S.
barn af delegare j Allm. enke- 'Ich " Af räntemedlen utgå 3:ne pens:r "I
p~:~t~~~:ka . testamentsfonden [2833] Direktionen öNer 75 kr., och ega testators sUigtillga"
(Enkefru S M Mannerheim, f. Gris' Nödhjelpskassan. dertill 10reträdesrätt. l
back 1777)kr. 6,750, Tlnderstöd åt Se [2049J. ' Lundals testamente (M:ll O J
behöfvande enkoreller fader. och Berggrens, R C. Grosshandl., Lundal 1824)kr. 1,500. Pens:r ät'
moderlösa barn. testamentsfond 1895kr. 80,821:95, 2 enkor el. o16rsörjda döttrar efte"

Sehmanska pensionsfonden Pens:r på samma vilkor som 'frän a1l, preater i Stnlm.
(M:Uerna Angelina o. Ida Sehman Nödhjelpskassan. Nordlanders testamente (Stade-
1882) kr. 7,643: 72.'. Pens:r .tt fat- Bomans testamente (Vfktualfe- majoren E Nordlander 1842)IlIT.
tiga fruntimmer, som icke äro el. handl. E E:son 1827)kr. 5,000. Af 75,000. Pens:r a 150kr. åt 20 enkor
varit gifta. ' räntan skola utgä 2 pens:r a 75kr. eUer döttrar efter borgare i Sthlm,

Svaans testamente !Enkef. A M och äterstoden an-vändas efter di- samt 5 enkor el. döttrar efter civ,
Svaan f, Volckamer 1763)kr. 18,000, rektionens godtärinande. embetsmltn vid hufvudst:s verk.
Räntan är anslagen till pens:r ät Brukspatrenen J A Bångs och Nödhjelpskassan I ..Stockholm
fattiga'enkor af god frejd, hvilkas dess Fru U L Bångs, född 'J,nth, (Prosten P Norman i Osmo o, kyi'.
män'varit anstälda i statens tjenst, donation å 10,000kr. till Nödhjelps- koh. Åhman m. 11.1768) kr, 420,000:
utan afseende på stånd el. vistelse- kassan i Sthlm enl. donationsbref 64, U,tdelande af underst. till i
ort; och. ega släktingar till gifva- af 22 Dec. 1881med anledn. af ett ,Sthlm boende fruntimmer tillh.
rinnan el. hennes a1l:eman företrä- 25:årigt lyck!. äktenskap. Pauvres honteux; 1903 utdelades
desrätt. Pens:r, a 75kr. hvarje pens., till kr. 18,821:25 till 360 personer!"

Thernbergska testamentsfon. sådana inom Sthlms stad bosatte Preis' testamentsfond (Frih. A
(len (Handelskassören J Themberg behöfvande personer; utan afseen· M Preis 1810) kr. 6,000, RäIJ,tan
1821) kr, 5,400. Understöd åt be- de på samhällsklass, hvilka gnm fördelas i 4 pens:r a 75 kr., 2 till
höfvande enkor, företrädesvis eä- obotlig sjukdom, olyckshändelse enkoraffrälseoch2afofrälsestånd.
dana, som af enke- och pupflfkas- eUer ålderdomssvaghet äro ur- Roospiggs testamente (Enkef. C
san åtnjuta små pens:r och hafva ståndsatte att sig 16rsörja o. icke M Roospigg 1839)kr. 16,250. Pen-
flera oförsörjda barn; f. n. utgå 3 äro el. kunna anses vara föremål s:r till fattiga enkor el. ogifta frun-
pens:r å tillhopa kr. 265: 50. för den egentl. fattigvården. timmer.

. Dahlgrens donatlon (Bankokom- Ruths testamqente (Enkefru ~ C
mis. O P Dahlgren- 1891)kr. 40,000. Rllth 1803 kr. _,136. Pens:r fpre-

[2832] Kg!. Patriotiska Pens:r på samma vi,lkor som från tra,desVIs ät fattiga prestenkon
Nödhjelpskassan. ~ohms testamente (Bankokom-

sällskapet. Dahlgrens Charlotta Wllhelml- mrs: enkan U Sohm 1842). Af fon-
Se [1952]. na fröken ~nderstödsfond. 1895 den utIemnas årl. 20 pens:r a 6010;.

Branders donation (Kamrer. H kr' 2 000 ' Tlme}Js testamente (M:ll U TI-
A Brander 1869)kr. 5,000. Räntan i)\edrl~hsonska donatlonerpa meU 1831) kr. 6,000. ,Räntan "!l-
användes till utdeln. af sällsk:s (Dir. G F Diedrichson o. hans fru) vandes' tIll 4 pens ..r ~70kr., af hvfl-
medaljer till industriidkare, nsä- kr. 55,487. Afräntan utdelas pens:r ka z.ne tIl.ldelas »örver 50å~gamla
som mästare, gesäller eller arbe- å 60 kr fattIga döttrar, den ena efter ClV.
tare, hvilka visat utmärkt skick. Falcks testamente (M:ll B Ch el. militär tjensteman .oeh den an-
lighet i sitt arbete, förenadt med Falck 1815)kr. 6,198.. Räntan ut. dra ..efter borgersman l Sthlm a.
långvarig trogen tjenst, gällande delas till l' i Sthlm boende fattiga, Torneb?hms t~.stame,,:te (Asses-
dessa belön:r såväl män 80m kvin- välfrejdade, oförsörjda juvelerare- sorn o. stampelmast. E To~ebohm
nor, i städer och ä landet», iår. döttrar el., om sådana ej finnas, till 1831) kr. 113,500:.PeJ?-s:r tIll.~nk?r
utom till 6 ex. i silfver af svenska. guld. eller silfverarbetares döttrar. och barn efter crv, tJenst~m~.'Vld
Trädgårdsfören:s medalj till nämn. Flob~rgs fond (Guldsmed. S Flo- Sthlms stads styrelses juridtska
da förening. . berg 1822)kr. 1,500. verk samt pen~:r tIll fabrfkaidkra

Brandstodsmedlen (C R Berch Graans testamente (Kryddkr ..h. enkor o. barn r Sthlm.
1778. J v Balthasar Knigge o. hans C D Graan 1836. kr. 22,169. Af
hustru 1795m. 11.) kr. 10,000.Ban- räntan utgår 11 pens:r.
tan användes till underst. åt tor- Hagbomska stiftelsen för Pan.
pare o. andra fattiga: personer på vres Hontenx (M:ll C U Hagbom
landet, som hemsökts af eldsvåda 1833)kr. 20,000. Räntan utgår så-
och ej ega rätt till brandstods- som underst. åt ofärdiga eUer sjuka
understöd. och behöfvande fruntimmer med

Ebersteinska, Schotterska och bättre uppfostran. •
Kulmanska donationerna (Fru:a Hedströmska testamentet(Fabr.
Cl A C Eberstein o. M C Schotte C Hedström 1832)kr. 6,000. Rän·
m. 11.1799,1807och 1817)kr. 2,500. tan är anslagen till 4 pens:r a 15
Räntan utdelas år!. till hemgift åt kr. åt enkor och oförsörjda barn
2:ne fattiga och dygdiga 1Iiekor af efter eiv. tjenaternän' vid Sthlms
den arbetande klassen. juridiska verk.

Patriotiska sällskapet, Kungl. Isbergs donationsfond, (frk. Ma·
Presid. i KommerskoUegiumE Car- ria Charl.) kr. 41,700. Pens.r 161.'
leson 1772) kr. 155,700 vid 1902 pauvres honteux.
års slut efter afdrag af särsk. fon- Jungblads testamente (Prosten
derna. Att befrämja näringarnes B Jungblad 1832 0.1834) kr. 3,000.
uppkomst och gnm belöningar för 2:oe pens:r il. 75 kr. utdelas årl.
berömt. gerrungar o. företag m. m. Knlgges donationer (Enkef. A
uppmuntranationalidoghetens M B Knigge) kr. 12,986.
tillväxt. Konnng Karl Johans donation

Rudbeeks donation (Öfv.-kam.- (1815)kr. 7,500. Räntan utgår med
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000. pens:r å minst 60 kr. 101.'år åt be-

[2835] Riddarhusetsfonder.
Se [2311].

Adliga kadettskolefonden kr.
175,798. Stip:r å olika belopp och
för 1Iera ändamål.

Friherre Oscar Alströmers fond
(f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ-
mer 1884)kr. 19,783.Lifstidsränta.

Hofmarskalken J F AminoIfs
och dess Fru A C AminoIfs dona-
ttonsrond, kr -. 12,792. 3 pens:r il.
155 kr.

Berg von Llnde-fouden (Frkn
Henriette Berg v Linde o. Asses-
sorn August Berg v Linde) öfverl.
1897-98, kr. 10,002. Litstidsränta.

Bergl'nstJernska fonden, kr.
96,066. Stip:r och pens:r.

BerghmaIlska fonden, kr. 8,816
rör-utom kr. 75,549 i fastigh:r o.
frälseränta. 3 .st.iprr och 5 pens:r.

'von Bes kowska fonden, kr. 6,092.
2 pens:r a 110 kr. .
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2835J
Bethuuska fonden, kr. 18,537. Lefrenska fonden, kr. 17,159. Queckfeldtska stipendiefonden

11 pens:r a 60 kr. Leijonflychtska fonden,kr.9,545. (Hofrättsrådet a s Queckfeldt 1875)
von Blockska fonden, kr. 15,322. 2 pens:r a 185 kr kr. 12,926. Lifstidsränta.

5 pens:r a 60kr. 0.10 pens:r a 25kr. Grefvinnan A Lewenhaupts f. Queckfeldtska pensionsfonden
Thurow Gnstaf Boltensterns Sparre fond (1899)kl'. 9,261. 2pens:r (Hofrättsrådet a s Queckfeldt 1875)

familjefond (1901) kr. 162,660. a 165 kr. kl'. 14,230. Lifstidsränta.
Afkastn. skall t. v. läggas till vonUewenska fonden,kr.68,427. Stiftsfröken ~larla Charlotta
kapitalet. 1 pens. a 450kl'. o. 13pens.r a 150kr. (),veckfeldts fond (1841)kl'. 20,112.

Bondeska fonden (Grefve Gustaf Lilliecronska fonden (Frökn:a 3 pens:r it 200 kr.
Trolle Bonde 1885) kr. 13,369. Af· S 1\1 o. 1\1a Lilliecrona 1869) kr. Rehnbergska fonden (Majoren
kastn , skall t. V. läggas till kap i- 12,892. 3 pens:r a c:a 200 kr. a G Rehnberg 1887)kl'. 9,093. Från
talet. Li~jenstolpska fonden (1897)kr. fonden utgå 3pens:r, hvard. å luö kr.

Bungenoronska fonden, kr. 60,841. Lifstidsränta. Kammarherren Johan Axel Reu-
26,626. F. n. 12 gratifik:r a 80 kr. Å och C M Linds afHageby fond terskiölds pensionsfond (1870)kr.
för 1 år. (Fru Abela Lind af Hageby 1894) 67,146; 4lifstidspens:r it 500kr. och

farlesonska familjfonden (1896) kr. 20,923. Lifstidsränta. 1 stil'. a 500 kr.
kr. 77,446. Lifstidsräntor. Lindenereronas· af Klintebergs lIot'marskalken Henrik Fnhlan

farlesonska stipendiefonden Idonationsfond (Öfverstclöjtn. G. lIenterskjölds pensionsfond (Reu-
(1896) kr. 303,679. 2 stil'. a 5,000kr.J V. Lindenet-crona O. h. h. Hedvig terskjöldska fonden) kr. 62,224; Ii.f-

Magnus Georg Dauck wardts pen- af Klinteberg 1901) kl'. 52,675. räntor, 2 pens. a 600 kl'.
siousfond, kr. 3,329. 2 pensioner Pens-r. Ofverstelöjtnanteu C G Reuter-
it 60 kr. Llnuerhjelmska fonden, kr. skjölds pensionsfoud (1899) kl'.

De la Gardieska fonden (HOI) 25,722. 10 pens-r a 100 kr. 15,.1110.Pens:r,
kr. 38,647. 4 pens. J,öfvenskjöldska fonderna, kr. Otvorsteltlltnnnten C G Reuter.

Friherre A G von Diibens fond 351,543. 1 utrikes stil'. a 4,000 kr. skjölds stipendiefond (1899) kl'.
(1897) kr. 6,165. Lifstidsränta. och 3 undervisn ..stip:r " 1,800 kr. 19,094. Stip:r.

Diicl,erska fonden (Crerve a F Grefve J A Mörners fond (1902) Fröken S A Ilibbings fond (1896)
Duckar 1885)kr. 124,561.20 pens:r kr. 38,944. 3 pens. kr. 46,214. Ltfsttdsränta.
a 200 kl'. Mörnersl,a fonden (Enkel'. J C (jarl Ulrika Hoos' af H.jehnsäter

Ehreuborg·Reihel'ska fonden Mörner 1869 O. 1872) kl'. 7,173. 1 donationsfond, kl'. 39,323; 4pens:l'
(1899) kl'. 15,"13. 2 peus.r. pens. a 90 kl'. O. 3 a 45 kl'. a 300 kl'.

En onämnd välgörares fond, kl'. Rankokommissarien Wilhelm Fröken Hanna Iloos' af Hjelm.
16,703. 6 pens:r a 110 kl'. Netherwoods testnmentstond, kl'. säter douationsfond (1880) kl'.

Gyllenbergska fonden (Godseg. 8,528. 2 pens:r a 150 kl'. 21,463; 2 pens-r å 420 kl'.
E J Gyllenberg 1877) kl'. 196,769. VOn Nolekenska fonden (1896) Fröken Hanna Uoos' af Hjelm.
21 gratif:r a 100 kl'. O. 2 stip:r a kl'. 10,800. 8 pens:r. siiter testam •• fond kr. 168,620; 3
500,kr. m. m. Nordenskjöldska fallli~jefonden peus... 2 stil'. å 1,000, O. 2 stil'. a.
-Gyllenbor"sl,afondeu,kr.30,363. (bildad 1897) kl'. 4145. 500 kl'.

Ii> gratIfik:r a 75 kr. .'.. Ka.mmarherren Carl Roos' af
Gyllenbååtska fonden, kl'. 3,560. PahnstJernskafonden(Frokn:na lI,jeilllsäter fond (1890)kl'. 100,797.

1 pens. a 160 kr. Selma O. A~ta Palmstjerua 1888) Lifstidsränta.
Prdkeu Emilie Gyllencrentz' kl'. 6,497. Understod. Sasska fonden (Majoren J F Sas s

fond (1895)kl'. 1,213.1 pens. af ränt. Paultska fastighetsfonden och hans hustru G A Nisbeth 1866)
Fröken Emilie Oyllencreutz' (Kammarjunk. O G Pauli; öfverl. kr. 31,903. Pens:r.

fond N:o 2 (1903)kl'. 3,073. 1 pens. 1894)kr. 660,962. Lifstidsräntor till Grefliga Scheft'erska stiftnin.
Fröken S L L Gyllenrams fond af testator utsedda personer. gen, kr. 51,537. 13 pens:r a 150 kr.

(1882) kl'. 35,805. Pens:r till gifvar- Paul iskn lösöret'onden (Kam· Seheffers; C, kapten, fond kr.
innans närmaste anhöriga. marjunk. O G Pauli; öf'verl. 1894) 19,478. Lifstidsränta.

lIa.germanska fonden (1883) kr. kr. 155,6t7. Pens.r å 2COkr; 2 stip:r von Schewensk a stdpendl eln-
35,898. Pens:r till gifvarens när. a 500 kr. och 2 krigsskolestip:r a rättningen (Agent G B y Schewen
maste anhöriga. 500 kr. m. fl. ]721) kr. 30,626. 2 sttp.r å,

HanIiltouska slägtfouden (bi l- von Plåtenska slägtfonden (bil- 500 kl'.
dad 1891) kl'. 41,850. Pens:r inom dad 1893) kl'. 41,295. Pens:r inom Hottröken Caroltnr, von Sehnl-
slagten. slägten. zers donationsfond (v Schulzerska

August von Hartmansdorlfs sti- ~lajoren Nils Georg Pstlander- fonden kl'. 4,402; l pens. a 80 kr.
pendiefond, kr. 87,728. 6 åkadem. skölds donattonsrond för a,dliga Fröken Schiirer von Waldheims
stip:r a 500 kr. fruntimmer (Kammarh. J. F. Psi- fond, kr. 16,207; 2lifstiUsräntor å,

Fru Brita ~[ von Hauswolffs landersköld 1875) kl'. 20,623. Lifs- 300 kr.
fond, kr. 27,228. 4 pens-r a. 20n kr. tidsränta och pens:r till af gifva. C och F von Schwerins fond

Prtlkunrua von Huuswnlffs fond ren nämnda personer. (1900)kl'. 48,377.
(v Hauswolffska fonden) kl'. 38,~72. Ma,joren Nils Georg Psl lander- de Silentzska fonden, kl'. 8,203;
7 pens:r il 225 kr. o. 1 pens. a 36kr. skölds pensionsfond för adelsmän 3 pens:r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.

Carl Johan Hlertas fond (1879) (Kammarh.J FPsilandersköld1878) Silfvel'bergsl<a fonden,kr.32,780;
kr. 8,431. 1 pens. a. 150 kr.; äterst, kr. 18,553. Lifstidsränta och pensa' lfi pens:r å, 85 kr.
länteafkastning. lägges till kapita till af gifvarell nämnda personer. Stjerncreutzska fonden, kr.
ret, som enl. gäfvobl'efvet böl' ökas Psilandersköldska fonden N:o 3 45,728; 22 gratifik:r a 80 kr., hvil-
till 25,000 kr. (Kammarh ..JF Psilandersköld 1884) ka få uppbäras under 6 ål'.

Hårdska fonden (Enkef. JCHård kr. 8,296. Pens:r till af gifvaren Stj erncrons ka fonden, kl'. 29,173;
af Thorestorp 1888)kr. 16,519. Lirs. nämnda personer. 3 pens:r iL 350 kr.
tidsränta. Pstlandersköldska fonden N:o .• stjerngranatska fonden, kl'.

[irika Christina Högmarks te· (Kammarh.JFPsilandcrsköld 1885) 13,859. 1 pens.
stamentsfond(1869 O. 1874)kr.9,099. kl'. 6,663. Pens:r till af gifvaren von Stockenstrdmska fonden
4 pens:r å 50 kr. nämnda personer. (Brukseg.Axel vStockenström1894)

von Kothen Rlbblngska fonden Psilandersköldsl,a fonden N:o 5 kl'. 5,853. Ett scip. a 180 kl'.
(Enkel'. v Kothen, f. Ribbing, 1888) (Enkef. Psilandersköld f. Isberg, Stråleska fonden, kr. 37,874; 19
kl'. 2,228. En pens. af räntan. 1890) kl'. 9,450. Lifstidsränta. pens:r ": 75 kl'. .

Fröken Juliana Charlotta La- Queckfeldt·l!osencrantzskafon. 'I'hnm leka donatdonen (Kommer.
gercrantz' donationsfond (Lager- den, kr. 62,889. 4 stip:r a 200 kr., seridet S 'l'ham 1727)kr. 6,468; ran-
crantzskafonden)kr. 4,520·.Lpena.n 8 pens:r å 200 kr. o. 3 handPen-j tan ötverl. till Vetenskap sakade-
a 75 kr. uinga!' a 120 kr. mien.

I
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[2835-2855] Fromma stifte~sers, pensionskassors m. fl.. fonder.
Ters,medenskafonden,kr.16,970; [2842] . ~. fl. m!,d kr. 1.-17:58~ omkostn.

2 pens:r. : Siillskapet»Denödlidalldesvån. för hva:Je gosse uppgick år 1903
'Vadstena adliga .j.ungfru~tlft. ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda -1904 un 439: 61.

kr. 374,~08; 60pens:r a 100kr.; 175 stadgar) k;r. 212,000. Särsk. di-
pens:r a 50 kr. och 15 pe:q.s:r tIll rektion, se [2047J. Pensioner och [2849] .'
olika belopp. , underst. åt pauvres honteux., Hammarsklöld.Rlsellschöldska

von Vegesackska fonden \FJ;"U -c--- tl dl" d (18) kr 1000Carolina von Vegesack 1885) kr'. ' s pen eron en 42 . 6, .
5,031,' lifstid.rän!a. ' [28 :"'3] , DI'ak"Onl'ssa"llskapets, Särsk. styrelse, se [2313); årl. ut-~ betaln. 1,800 kr'. att fördelas /nel.

Wulfcronska fond~n, kr. 17,081; styrelse. lan Artilleri- och Ingeniörhögsko-
11 pens:r å 35 kr. o. 9 perrs:r a Se '[2007) lan samt Krigshög~kolans elever.
20Åt'"~rhlelmska fonden (Fröken K E 'BeronIi donationsfond kr
Ulla Åkerhielm 1883) kr. 9,930; 1 26,221:'57. '[2850]
pens. o. 1 lifstidsränta. Casparsons,fond (I,öjtn. S E Oas- Hemmet för rrlglfna qvlnnor.

Riddarhusets samtl. fonder upp- parson) kr. 2,000. ,Benämnes numera. Drott\lingens
gå till ett bokfördt belopp af Fru Eldes fond kr. 4,000. skyddshem. (Hertiginnan Softa af
5,934,336kr. MBjorskan GeIjerstams fon~ kr. Östergötland 1860) kr. 104,329:99.

--- 1,000. , ,- Särsk. dtrektiort, se [2093]; f'6re·
[2836] A. M. 1I0lmgrens minnesfond trädesvisattupprättafrånfängel.et

Wennberg, »Lotteu Wennllergs kr: 20,000. .• , ' frigifna kvinnor; i hemmet vistas
'fond för hjelpbehöfvande» (1864) C Ljunglofs fond kr. 10,000. högst 12 kvinnor.
kapital c:a 44,000 kr. Särsk. drrek- Vivekafonden kr. 5,000.. ,
tion, se [2055J; fonden är afsedd [2844] ---. [2851] •
till: 1~.inlösen ?ch underhåll af 1 ' • l Fru W Hlerta.' stipendiefond
el. 2 värnlösa, dofstumma el. bltn- Aimgren. pen.lo".fo,nd, (j\.dvo· förtandiiikarinnOr(stlft af L Hier-
da barn i derför lämplig anstalt el. katftskal J PAlmgren 1811)kr. 450. t' f d) kr 13 578'02 Ka

.ban;iliem) 2). underst. åt s~dane . omme~skolleg:ium, se [1415); rän- r~~i::~=e~fkOkiI:';Irg:i~Bt",s~
fattige välfrejd. personer, ~om ge· t:-n användes ttll underst. åt torf- [1283l' utdelas till obemedlade
nom sj~kdom, el. annan of'~rv~l~d tIlf.aenkor efter afl. skickl. ernbets- kvinn~r som egna sig ät tand.
olycka aro l behof af en tlllialhg map. ä bergsstaten. Iäkar 'k t
el. ögonblicklig hjelp, a a eyr e .

__ [2845J
Björckska stipendiefonden

[2838] Fosterländska för- (Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.
eningen Samf. Pro Fide & Christianismo,

• se [21(2); stip:r till skollärare.
Se [1903].

Dahlgrenska dona~lonsfonden [2846] "
(Apotek. J A Dahl~en .1876) kr. .Brudgåfvefonden (Stift. af ko-
18,428: 77. Prem. tIll hfrantem- nung Oskar I till åminnelse afkron- [28 53]
satser ät späda barn: utdeln. skall prinsessan j:.ovisas f'6rmälning Kniperska penslonslnrättnin-
bö;ja 191t.. . '18(0) Öfverstäth., Pastor prim., pe· gen (Enkef. C Kniper, f. Wittfoth,

F osterlandskaf?reningen(påm· puterad för stadene fattigv.·styrel· 1780)kr. 122,685: -; särsk. direk-
bjudn. af generaldir. G F Almquist se. Brudgåfva af 150 kr. ät 5 dyg.. tion, se' [2051]-uuderst. åt fattiga
1869)kr. 58,967: 3ft Minskande af diga och ärbara brudpar, som är- o. älderstigna ogifta fruntimmer,
fattigdomens tillväxt..: år 1903 ut- ligen 19juni i Storkyrkan sammen. företrädesvia dem afborgerl.,stånd;
delades 3,712: 79 kr. l premir och vigas. 1903 utdelades 'kr. 5,477:50tfll- 108
förvaltrusafgifter ; hvarjemte af b" personer. Underst: utdelas fortfa-
drag från aäraktld. stiftelse utdelats [2847] rande gnm kamereraren i Allm.
1,375 kr, för beredande af lifränta Drakeska testamentsfond~n enke- och pupillkassan.
åt tjenare m. fl. (Ltnkrämaren Jonas Drake 1~83)c:a

Prinsessan Lovisas minnesfond 40,000 kr. Str:else: Klä<).eshandl:e [2854] , ..
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre- L Eug. West!n, Handelsb?klI. G K. Kommerskollegil armbosse-
mier till lifränteinsatser åt späda w.aon Munthe och Bagel~ldka:.en medel (st. 1686)kr. 13,051:~4. Af·
oarn. Carl G Schroder. Afk~stn. an5~n. kastn. användes, på förslag afve-

des till små pensir ät aldre fattIga derb. bergrnäst., 'till underst. ät
fruntimmer. , fattiga o. i arbete skadade grur-

arbetare. ,
r2848J Klbbe fattigkassa (stift. gnm
.• Föreningentlllmlnneafkonnng kgl. bref 4/11 '18n) kr. 5,761: 03.
Oscar l och drottning Joseflna (eft, Underst. åt fattiga grufarbetare.
inbjudn. stift:s rören. gnm sub- I,erbäcks Bergslags Mahitöres
skription. Enkedrottning Josefina kassa (kgl. bref 13/S1891)kr. 10,696:
skänkte 30,000kr. 1873); kr. 488,494: 18. Underst. ät älderstigne" och
49: Särsk. styrelse, se [2089}; att fattige grufarbetare. .•
i förbättringsanstalt upptaga och l'iora Bergslags Malmores kassa
värda vanartade gossar, hvilka af (stift. gnm kgl. bref 13/3 1891)kr.
polis. el. kon'lmunalmyndighethos 3006: '39, Afkastn. användes till
fören. anmälas el. på grund af dom- u'nderst. åt älderstigne o. fattige
stols f'6rordn. skola i allm, upp- grufarbetare.
fostr:sanstalt insättas samt att be-
reda skydd åt frigifna; ä '{(!.ren:s [2855]
äkerbrukskoloni Hall inom Oster- Ljungmans, Carl, minne (f. d.
telje socken af Sthlms län 'värda: läsbarn tIll kyrkoh. 1886)Pastor i
des u'nder 1903-1904 i medeltal per Klara kr. 1700. Räntan utdelas
dag 168 gossar) för hvflka i me- till en elle~ flere sjuka eller be-
deltal erhällits bidrag från staten höfvande inom Klara förs.
med kr, 166:23, frän kommuner' --- '

[2852]
JosefInahemmet (Enkedrottning

JQsefina 1872) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se [2127J; hemmet- be-
stämdt f'6r fattiga af katolska be-
kännelsen.

'1

[2840] .
PanIlska donationsfonden (En-

kef. Ch. Pauli 1789)jemte egend.
n:o 24 Svartruang , kr. 300,000.Fon-
den förvaltas at' Dir. f. Norrafriv.
arbetshuset, se [2077J; pens:r iL 50
kr. utdelas till 173 enkor, som
fyllt 38 år, och hvilkas män varit
prester el. borgare, samt a 25 kr.
till 74 fader- och moderlösa flickor
under 16 är samt af äkta börd.
Fondens redogörare: Jansson,
Herm., 12 Kammakareg , 1 tro

[2841]' ,
Aktiebolaget Praktiska hus-

J,ållsskolau för flickor (subskri-
benter 1870)~ Sär-sk. direktion, se
[2126); att uppfostra fattiga och väl-
artade Il' års flickor frän Sthlms
församl:ar till tjenarinnor.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2856-2864].
[2856aJ Svenska allmänna [2856 dJ Nordiska Djur- sonska fonden (Enkef. A C Cas-

djurskyddsforeningen. skyddsforeningen i Up- parson. f. Hamberg) å 15,000kr. är
Se [2221J. sala och i Stockholm. den största. De örrtga fonderna

ArlVidssons, N., donation (Hä- äro å 2,000, 1,500 o. 1,000 kr.
'radshöfding, 1902)kr. 10,000. orenåtonder. _

Berglunds, C W, donation, (Kro. Häggs, Victorine, Fröken, te- [2862J
nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000. stamentsfond kr. 20,000. Sällskapet »Till arbetsllitens

Berglunds, Magdalena Chr l- Jervlngs, ]1., testamentsfond befrämjande» kr. 11,000. Särsk.
stina Chaj-I, donation (Fröken, kr. 3,768: 53. direktion, se [1959]; räntemedlen
Stockholm 1901) kr. 250. jemte årsafg:r användas till anskar.

Björkmans donation (Frkn, lIral- [2857J fande af arbete åt obemedl. frun.
mö 1887) kr. 5,000. Rndbeckska stipendiefonden timmer.

Eks Caroltua, (Frkn, Sthlm 1899 (Frih. Öfverste A Rudbeek 1802)kr.
och 1900) donation kr. 11,454. 250. Samf. Pro Fide & Chrf stda-

Bonden Erssons enka, Helena nismo; se [2152]; stip:r till skol.
Henriksdotters donation (Ånge lärare.
1891) kr. 1,000.

Enkefrn Christina Gustafva
Gerles och X)"lografen Carl ~'re.
drik Gerles donation kr. 55,300.

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

Janssons, 1V1Ihelmina Gustafva,
{Frkn, Dalarö, 1895) kr. 500.

Llndbargs, Henrika, donation
(Frkn, Strengnäs, 1885) kr. 1,000.

»Okänd, som med egeu hand
plöjer stn jord)) (1897)kr. 500.

Phllipsons, Carl David (Koneuj,
Sthlm 1899) donation kr. 500.

RoseIlska fonden kr. 2,911: 54.
Från fonden tilldelas tj enare med
tjenstetid af minst 10 år belön. f.
synnerl. ömhet mot husdjur.

Sjöbergs, Helene, donation
(Frkn .. Strengnäs, 1884) kr. 1,000.
[2856 b] De svenska djur-

skyddsforeningarnas
ce ntralförbund,

Hägg, Johanna (Fröken, Visby
18981kr. 700.

Häggs,. Vlctorlne (Fröken, Visby
1899) donation kr. 30,000.
[2856c] Svenska allmänna

kvinnoforeningen till
djurens skydd.

Se [2223].
Berwalds, Hedvig, Fru, dona.

tion kr. 2,194: 62.
Henrlins, Louise, Fru, dona ..

tlon kr. 2,000.
Häggs, Victorine, Fröken, do.

nation kr. 20,000.
Verkargnm att gratis sprida djur-

skyddslitteratur, införande af för-
bättrade slaktmetoder m. m. j har
Inrättat en' anstalt för smärtfritt
afilfvande af smärre husdjur (se
Häggs anstalt).

[2863J
Timmermans.Ordens hospital

(inrättadt år 1796). Särskild di-
rektion, se [2041]. Med husrum,

[2858J tvätt, skötsel, ved, ljus, Iäkar-
Stockhulms allmänna skydds. vård, medikam., visst månatligt

förening,kr.46,481:31. Särsk. direk. penningebidrag m. m. förses der ett
tian, se [2065]; inkomsterna, 80m antal män, dels ordensledamöter,
bestå af räntor och friv. bidrag, dels utom orden varande, synnerl.
utdelas åt behöfvande. enl. ordens statuter de, som i krig--- Ieller under byggande blifvit ska-
[2859J dade ; .hvarf'or.utom pens:r o. gra-

Stockholms Skydds förening för hfik:r tilldelas l behof stadd~ or-
frigifna (stift. på initiativ afSthlms dens.medlemmar. el.. deras efterl.
arbetarefören. 1879). Särsk. styr:se, anhOrIga. De~ ~ar~kilda pensions-
se [2091]. Har till ändamål attfrån fonden, 80m ar Istlgande,lemnar,
återfall i brott söka bevara frigif* e~ter gångbar ranta, årlIga pen-
ne, företrädesvis yngre för l:a gån- slO~er å hvart 10,~OO:!a~affonde;lls
gen straffade, värnlösa fångar, som kapItalbelopp. ~lnfallIga penSI?-
under långeIsetiden ingifvit för- ~er .och gratl~atlOner utdelas ytd
hoppningar om framtida välförhål- Ju!tIden hvarje år med .omkrIn~
lande samt att mildra den allm. 3,;)00 kr. Kostnaderna 101' hOSPI-,
fördomen o. oviljan hos arbetsgif- talet anses utgöra minst 12,000kr.
vare o. arbetare gent emot straf- 101' år.
fade personer; åtnjuter f. n. 1,000
kr. om året af fångvårdsmedel.
Grundfondsmedlen uppgå nu till
kr. 8,029.

[2S~i~~isen för gamla 1Ijenarin-
nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [H 931; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, »Bostads-
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 829,946:77. Fria husrum med
vedbrand el. årl. pens:r till gamla
tjenarinnor. I hemmet intagna tje-
nat-innor 90 st. och utdelas pens:r
till 160 sådana.

[2864 a]
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

lIrath. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [1911].
Stiftelsen lemnar, sedan Inskrffnrs.
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
ät i Sverige, Norge el. Danmark in-
födda kvinnor, så länge de, enl.
företedt intyg af tjensteman, äro
välf'rejd , och lefva ogifta, gnm ut.
delande af pensir och, intill dess
pens. tillträdes, utbetalande af sJ.
af den ränta, som till inskrifn:s-
fonden inflyter för den erlagda in-
skrifn:safgitten. Tillsy. 36 pens..
rum.

[2861J
SällSkapet till dygdigt och tro.

get tjenstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhielm 1828)kr. 118,000.
Särsk. direktion, se [1957]; belön:r
och pens:r åt ålderstigna tj enare
från åtsk: fonder, hvaribl. Oaspar.

[2864 bJ
Svenskarnes i Karlsbad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Oscars
stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be-
höfvande. svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka helsans återvin-
nande.

Brand- 'uch· Lifförsäkrings~Aktiebolaget SVEA. 13;Drottninggatan .:
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[2865]

Register öfver fonder,'fromma stiftelser m. m.(2865]

R e g,i set e r ""if'"
• ~ b lf· {; \1

b. öfver ''i.-'''J;r(~'' fl"".) -lod

.fondee, from~a' stiftelser, 'stipe~cJiefond~r; pensionsarisfalter" m. 'm. "':~~oI
_. ' ,,-,,_. i Ii»I , ' t' ~

, o b s. I' FörteckniJ;lg, å h1tjvudajdelnin'ga,rna, se före [26.01]. [I >l
• ' , "..., ' '"1.1.10'; 1:

Abelins fond •••}.,::~:.'••• '26,32, 2821'I'\'rWidssons, N" do';ation .J;':::ilA'56aBergs stipendj.efond .•.••.•. ::" 27.7'1,
Abrahamsons hfrllntefond •.. 2617 IAsklings fond ...•....••••.••••. 2634 - testamente ••.•..•.•.••.•.••. 2657
Abrahamsons r::åfvo~ond•..•.• 27,'(1 Asplunds fond •••.•.•.••..• , ••. 2628 Bergska fonden ..•.•.•.•••.•..• 27.~5
Abramsons stipendium ..•.•. 27U _ testamentsfond •.•••••.••.• 2697 Bergstedts fond ...•.•..•••••. ·,. 2617
Adlerska fonden ..•.....•.•. 2753 Asylet fot pauvres honteux .• 26'51>.f-'Th., stip,·fond •.•.• ~.•..•. 2750
Adliga Kadettskolefonilen ••. 2835 Asylet för fattiga: barnaföder~ , Bergstenska fond,en .. :........ 2601
Adolf Fredriks församlings skor och de bras..rn •...•.. 2687 Bernegaus fond ••.•...••. " •• ,·. 2607

kyrkoråd..................... 2630 Backmanska stiftelsen .•.... 2767c Beronit donation •..•.•..•.••. 2602
':"'skolråd •••••••••••••••••.••• '2631 Bagges fond ••••••••. t......... 2607 Berorrit don';tion~fonll........ 28U
_ fattigvårdsstyrelse ••. :.:••• ~. 2632 Bankostatens enke- o. pupill' Berzellanum, Stipendi~m""f 2,734
1853 års kolerafond ••.••••••• 2615 kassa........................ 2788 ,Ber2;elIUs.fonlfen .,••, •.•.•.•.• , ~823
1872 års gåfvofond .••••••••••• 2742 Bankska legatet.: •..••.•.••..• 2734 Bersena C: D" fond .,•.•••. ., 2602
1884 års fond •..•..•..••.•••.•••• 2615 Barkerska testamentet, Folc", Berwalds, R, fond' .••••••. ,. '2771
Ahllöfska testamentsfonden,. 2695 kerska och ..•.,~••; •.•.••• : •.• 2626 Beskowska donatIonen .• :: •. , ,2733
Ablstrands testamentsfond ..• 2734 »Barnavännerna •.•••.••.••.•.•• 2674 - fonden .•.,.••..••..•••.•.••.• 2740
Ahlströmskå' testaine'ntsfond. 2695 Barnbördshuset, Allmänna.. 2687 - skolans fond •.•.••••• ;..... 2751!
Akadeniiims för de fria kon. Barnbördshuset"Pro Patria .. ' 2688 - stipendiefonden ....•.••••.• ' 2734

sterna penSiOnSKaSSa·;..•.• 2770 Bambjelpsfonden .••.•.. : •..• '2'613 Beskows stipendief6nd ••.•.• ' 2
711

.-::.Bärsk. understödsfond •••• 2770 Barnhusbarn af,qvinnokönet, - testamente ..•. ; ..•••..•..•. '2638
Akrelskafonden ••••••.•••••••. 2821 Fond för ......••...• ';: .•..•.. 2659 von Beskows donation •.•.•. 2770

'A\;ctleb,.,Prakt. hushå~lsBkol." ,Barnhusinrättn., ~llmänna:'" r659 - B., o. h. h:s dona~':f.0nd 2683
,för Jll,.ckor ., ••,•.••.••.•.•••• 2841 Barp.krubba"Kat ••npa,fonden , . v'on'Beskowska fonden ., •.• ; ~835

Allmänna barnbördshuset ••. 2687 för ••......•........ " .......•• 26.m von Beskows pepsionsfond •. '2781
_ barnhusillrättn .••.•••.• , ••• 2659 Barnkrubbas, Ladugå~ds· Be~parade' medelfonden •..•. ; '2617
_ djurskyddsföfe~ingen...... 2856 lands, fond .......•. '0' •.:. t. :.. 2626 Beethuns fond ...,., •...•.•••..••/: 2626
_ enke- och pupIllkassan ... 2830 Barnmorskefonden •.• , •••.••.• , 27fll Bethunska fonden ...••••••••. ~~85
_ mst, för döfstumma •.•••. 2762 Barnmorskornas i Sthlm pen- Billbergs fond ..•.•.. :~..• ~. 2634
_ militl1renkepens.'staten •.• 2804sionsfören ...•. :•..•.•...•...• 2716 BJörckska stipendiefo;nden.:. ~2846
,- premie. o. 'stipendiefond.- 2743 Baumgardts, H. G" testarn .. 'i6~8Björkmans1ddnat'ion •.••.• ::. 2856
Almgrens fond •..•••••••.• ,.: •• 2621 Bayarda fond •... •• 2632 å 2 ställen Björnstjernas, O. M., general· .'
_ pensionsfond ....•..•..••.•.•• '2844 Becker"Silberhochzefts fond' 2638 major, fond .••• ~;-:·... ~.\~.l-~.268~
Alms, fru; donation .• : ••••••• ,2611 Behrens donation •.••..•••.. : 2611 BlanckS'fond ••.. ::;.~! ~:'t>~699
_ fond .•.••'•••.• ~•.,.'•.•.•.• ".~. ~6'12 Beijersk':. dollatiohen;......... 2734 Blind~s väl, Fören. fÖr .••••~.' 27·6~
_ stiftelse ••••• ; ••-:•••..••. ; •. : 2675, Bekll1dnadsfonden'fÖr fattiga" ' l. Blindessjelfverksamhet;Fon- ~
_ testamente ...•••••.•••.••• ~••) 2612 . nattvar~barn.l~ ..•; .• :.:~.: .. '; (2617 den i6r ...•....... -.•. : .. l~I.:!•.. T1276li'
Alströmersfond ••; •••••••.•• ·.•,. 2835 _ s)rol1'>arn ; •. ~;: •.•..• 2628:12632 Blind-institutet ••. :: .••~•..• :., '2763'
Al~s fond ..• ; •• ~:•• ~••,~'••{:.•.•,1\),2821 Beme.d~ing8k9~~·i~s~,on 0,0: ••• ,,2697 yon, BlocJrska fonden •.• :"\,,.; 283&
Alvarengo., do Planhys pns. Bendix. fond .•.....•.•.•...••. '2640 Blomstedts fond ...•..••••••••• 2634

fond '.}..•. ;j •• I.':: •• ; •.•~.';',I•.. ·2823 Benedicks, C.(donåtion'; ..•.. · '26'40 :J:\oberghska ·doriatfcillenV'••.•. "2770
Aminoffs donationsfond .. :~~•. 2835 _ Enkefru Emilia, stip,·fond· 2771 .Bohman E:sons fond 2604, 2621,
4»Q.ersons, C., fond •.... .:.;~-,;(;~~26__ dpnationsfon~ .,;:'.•. ~.tt~;,:;;~2f;)~OJ , -.' •• ',~'T ~r-::262~
A,nderss'?'1-s,Jo4al\, fond: T.t 2! 51 ~. E., fond ..•. : ;'" ":,,,,W ,i 2660 B?!'Jnanska ,test.t~f'i,~den •.. '.:, 2830
Andersf?ons,~ Joh~) un~er~' - fo~d .•.. : ••.....•• '.l •• lf~···'··· 2()J~ BelJeska fo~:u;len:.....•.•• ; ••... ;<)2602
• stödsfond: ...•.....•.•.. , •. ",., ~719 T.' .tIpendIef~nd ..•.•••. ; 'Y~1l40,.,28,21Bok:o. MUSIkhandL ~ens .•för. ~27

00

A~derssons, There.se p, :jCt\ut, . ~ testamen~srond •.••..•••••• 26'13 Bolins fond .•..•..•..•• 2607,2609
fond ...,',.,,::.,.:;· .•• ,••••;.• ,.; •.•:·,~'2J70 -:E;, ~:; 'und~rstö<!:~f?nd·~.:.1~640 .Bollins fond ..•.•.•..•..•..• •.• 2632

Anndats fönd.. •••••••.••...••• 2605 ;Benedickska asylerna ...•.••.• 2687· Bomans fond •...•.•.•..•. ·•.•• 2623
Antells donation ..•.••.•...• 2733 Berendts,'S., uilderstödsforid ~693 Bomans testamente •.•.•••.••• 2838
Apelgrens fond •••••.•••••. ~•• ;'lJ2615" Berg, von Lindeaffonden •.••. ' .' 1 2835 Boman, se äfven'Bo-hman"J r
Apotekaresocieteten .:: •••••t; '2710 Bergenstjernska fonden ••••.• 2835 Bondeska fonden ...•• !'!.;·•.••. 2835
Arbetshemmet f<jr blinda ••• 2764 ~ergers stip.enjlium ..•••••••.• ·, 2697 Bonnedal,Wallma~kska fond. ~78~
Arbetsstull"r för barn .••.••• 2651 Berllerska donationen .... ;I.•.. 2733 Bonnedals, iL M., fond •..; ••• 27&7e
Arfvedsons testamente .•••••• 2602 Berggrens; M., fond.!: •.. 26091 2626 'gonnters, Alb·., stipendiefond "",
Armbössemedel

J

Kornmera- _.~. C., fond~ .~.• ~·."•.. ?·•.... Jl26261 IC:i6r svenska i&rfa.ttare.~ ...• 273"9
~kollegii •••••• '••~............ - Makarn~; u'nderstödsfond ~2828 van ~OOni8 .stipenaiefond

3
••• ·2'1'71

Armens enke- o. pupillkassa - Rob. o. Eleonore, don,' 0228 Booströmska fonden •.. 1'i ••·.:. 2740
;e. nya ~ito •••,.•• ,.: ••i...... . fond ..........•.. , ... ,••. , •.. ,.: .•~~,~O Borgareståndets dofiatiö~ '''.: .2750
_ p_enslohska.s~a.............. ~,R. C., gr~wfh:.' t~Bt;.fon~+:;rf" ' ~orger8~a~ets-< Jbemedltng~t _ 'l(
Arnbergs donatIOn............ 2734 Ber.ghmanslla fonden •.•.•••.•. 2835 v kommtesron .',.. ,............ 26~
Arr!'enii donati~m ••••.: ••, •••• 2~O: l:J~~gia~1j:1'st~ftel~e~.;J ••~.?;.\27"8~1 -, egen di"p"a~"pios \1SUI(.;7

l
,26.9'i

Artiste!"as ?.lItte~!'to~ernas :§~f'r::lunds, C. W., donatl'!n .• ~5& - epkhus .•••.••.•. ; •.••. ;.;,.· ••· 26M
pensIOnsforen •.•••..•.•••.•• 2776, Berglunds·M. C. Q" don~ti6tl 280M - .g]lbbhus ...•.••.• ·i., ll 265,

Artisteriias,Draina~.o.musik., v Bergman,Mtllle~ska.fonden ::'''21'40' Borgrättens ·medel, Öfre ••::·.1
d

2791
pensiö;nSfW;ening ...••• :..... 2777 Bergmans gåfvofond! ••,:!:.'.." 2771 :Bostäder åt. vissa judar'; .;) ,.'

-.:pe sceniska, understöds- Bergmans, Ellerl;'stipen'dium 2749 Sthlm,' Stiftelse-för .••.• '.:.;t 264
l

,fond •..•••••• ::•..•.•..••• ': ••••.••= 2775 Bergqvists fond,: ••".'!.•.•.•• : •• l.) 2609" Botins eller'Schönborgs fond. 261,
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Brandels donation .•....•..•..
- fond ......................•.•
Brandelska fonden ..•......•..
Branders donation .
- fond ........•...............
- kamrer, fond .
- mamsell,,, .
Brandes fond ...........•......
Brandstodsmedlen .....•......
Brefbärares, Sthlms, ensk.

enke- o: pupillkassa .
Brenners legat 0.0

Brobergs fond .
- pensionsfond .
Brogrens fond .
Bromanska sjuk- o. begrafn-

kassan 0.0 •••••••••••••

Broströms fond .
Brudgåfvefonden ........•.••..
Bruzelii, R., fond .
f. d. Bryggareembetets i Sthlm

pensionskassa 270ö
Bungencronska fonden....... 2835
Burens fond ....•..•.•..•...... 2603
Bylunds fond.................. 2603
Bylundska testamentsfonden 2821
Byzantinska resestipendiet... 2734
Bångs donation............... 2833
- fond ......•..... 2621 å 2 ställen
..,..testamente .....•...•........ 2638
Bäckströms fond . .. •.•. .. .. . 2619
-r- stipendiefond ......•.•... 2742
Bäärenhielms fond............ 2631

Cabanis fond ..•.....•.........
Cadiers', R., minne .
Camrnska testamentsfollden ..
Carlboms donation , .
Carlesonska fauliIjfond,en .
- stipendiefonden .
Carlgrens fond ....•.••........
Carl Johans donat., Konung
Casparsons fond .
Casparsonska fonden .
Oasparsons pensionsinrättn ..
Cassellis fond .
Oastelins fond ..•..............
CavaIIi-Ho1mgrenska stiftels.
Cederschiöids fond .
Civilstatens enke- o. pupill-

.fonder; .....................••
o- försäkringsanstalt .
- pensionsinrättning .
OOllianders fond ......•.•......
CoUijns fond .................•
Crarners, U., fond .
Gronstrands, Baltzar, fond .
Cubäs fond .

Dahls fond..................... 2634
Dahlgrens donation........... 2833
-:- c. W., fröken, understöds-

fond .........•.•..•......... 2833
Dahlgrenskadonationsfonden 2838
Dalqviats fond 2615
Dan:ckwardts pensionsfond 2835
Davfdsona, H., donationsfond 2640
-r- M., fonder "' 2640
..;.W.• donationsfond ....•. 2640
De blindas förenings sjuk-
.kassefond ..............•... 2768

De-döfetummaa allm, sjuk-o.
begrafningskassa (1903) ••. 2766b

I.De fattiges vänner»......... 2671
~e·5 brödernas. fond......... 2742
)e'Geers donation ........•... 2611
-- donationsfond .. 2613 å. 3 ställen
)e Ja Gardieska .fonden.. .. .. 2835.

[2866J
2611»De nödltdandes vänner» ...
2626 de Lavals, G., stipendiefond
2653 - Patrik, stipendium .
2832 Diakoniss-sällsk:ts styrelse .
2696 Didrikssons fond ..•...........
2619 Diedrichsonska donationerna
2619 Diemerska fonden .
2621 Djurskyddsfören., Sv. allm.
2832 Doktor Fr. Fehrs minne .....

do Pianhys prisfond ..•......
Drakeska testamentsfonden ..
Dramat. o. musik. artist. pen-

sionsförening .
Drottningens hospital .
- skyddshem ...•.............
Drottninghuset •.......•...•..
Duboiska fonden .
v. Dubens, Å. G., fond .
Diiekerska fonden .
Dyks fond ...........•.....•...
Döfstumföreningen i Sthlm •..
Däfstuminstitntet •.......•...

2842
~7 50
2744
2843
2615
2833
2823
2856
2602
2823
2847

- Hedvig Eleonora 2628
- Jakobs och Johannes' 2613
- Katarina 2621
- Klara 2609
- Kungsholms ............•.. 2624
- Maria ...•.................... 2617
- Nicolai ..•.................. 2605
Fehrs, Fr., doktor, minne ... 2602
Femte iVrare-fonden........... 2615
Felnöreföreningen . . . 2667
Ferms fond ................•... 2626
F~rnerska. belöningen......... 2734
Ferons mInne................. 2620
Fileens fond.................. 2632
Fileenska pensionsfonderna .. 2781
- testamentsfonden .• .. .. . .. . 2755
Fischers testamente.......... 2638
FIachska fonden . 2795
Flickskolans slöjdatdelnings

fond .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. 2627
Flobergsfonder 2604,2621,2696,2833
- testamente.................. 2697
Flodinska stipendieinr 2695
Flormanska belöningen...... 2734

Ebersteinska, Schotteska och B'o.lcket-ska och Barkerska
Kulmanska donationerna... 2832 testamentet.................. 2626

Edberg 2605 Folkskolelärarnes enke- och
Edlundska donationen....... 2734 pupillkassa.................. 2756
Eggertz', V., stipendiefond .. 2750 - pensionsrättning 2756
Ehlerts testamente .........•.. 2638 Fond för barnhusbarn af
Ehrenborg-Reiherska fonden 2835 qvinnokönet................. 2659
Ehrenpåhls stipendiefond... 2746'- för Katarina skollofskolo-
Eks, Carolina, donation 2856 nier 2620
Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 2(:02 - till biblar åt nattv.-barn.. 2619
Ekholms testamentsfond ..•.. 2613 - till kläder åt ., .. 2619
Eklunds fond ..•...•..•....•. ,. 2660 - pens. åt f. d. sjökaptener 2698
Ekströms donationsfond ... 261)7 Fonden för bespisande af fatt.
- fond •...........•........... 2607 skolbarn 2640
Ekströmska fonden 2604 - för Katarina barnkrubba .. 2619
Eldes, fru, fond 284:1 Fonden för O. H. l\falmstens
Eldqvarnsfonden ....•. .. .. .. 2623 professur. .. . .. .. .. .. 2821
Elementariistipendiet ....•... 2744 Fonden trl l minne af Hugo
ElementarIärarnes enke- och Fåhrams ..........•.......... 2659

pupillkassa ................•. 2747 Pcrsgrens, C R, fond 2688
Eliassons, Levy, minnesfond 2640 Forssmans fond............... 2609
- understödsfond ......••.... 2640 Fosterländska föreningen ... 2838
Elias son ska understödsfond. 2719 Franckeska fonden............ 2612
ElIs pensionsfond............ 2781 Frans Gustafs stipendiuu1... 2742
Elmbladska fonden .....•..... 2742 Fredenholms fond ... 2619 och 2620
Elmluuds,Axel,pensionsfond 2774 Friebergs, F. A., stipendie-
Elstedtska pensionsfonden... 2781 fond... ..•. ... .. .. .. .. .. .. .. 2771
Enanderska donationen 2680, 2688 Friedländers stipendium 2642
Enanders, S., donationsfond 2767e Friedländerska fonden 2753
v. Engeströms stiftelse 264fi v. Friesens, Otto, prerni et'ond 2744
Engstedts fond.; .......•...... 260(; Frimans fond 2634
Enkedrottning .Josefinas fond 2605 Frimurarebarnhuset 2661
Enkehjelpsfonden 2711 Fru Hanna B:s fond......... 2688
Enke- och pupillkassan vid Fruntinlmerssällsk., Välgör. 2666

Riksbankens afd.-kontor ... 2789 Fr-än ekelaka understödsfond. 2782
- vid Sthlmsst.embetsverk. 2797 Fröknarne Melanders fond ... 2619
Enkhus, Borgerskapets 26fi7 Fuhrmans fond 2609, 2613, 2617~
En onämnd välgörares fond. 2835 2621, 2628, 2638 å 3 ställen
En onämnds sttpeudium -r :- 2771 Föreningen för blindas väl ... 2765
En ärlig mans fond ..•....•... 2609 - förbistånd åt lytta o. vanf.2663 b
Ericssons,John, stipendiefond 2751 - för sinnesslöa barns vård.2663 a
Eriksons, E. R., fond 2620å 2 ställen - för sjukvård i fattiga hem 2690
Erikssons fond................ 2628 - tiII minne af Oscar r och
Erssons, Bonden, enkaHelena Josefina.. 2848

Henriksdotters donation... 2856 Förmyndarekammaren. .. .. 2696
Första Svea .Artillerireg:tes

pensionskassa............... 2810
Första stipendiefonden....... 2743

2785
2638
2609
2698
2605

27 77
2805
2850
26fi3
2753
2835
2835
2696
27(;6
2762

2785
2621
2846
2681

261.5
2611
2607
2611
2835
2835
2624
2833
2843
2861
2699
2749
2697
2670
2607

2781
2781
2781
2710
2602
2751
2751
2823

Fabriksfattigkassan 2699
Fagerbergs pensionsinråttn.. 2722
Falcks testamente ..........•. 2833
Falks tond . 2605, 2607, 2628, 2632
Falks fond..................... 2634
Falkmans, E. J.,stip.-fond •.. 2741
Fattiga barns vänner......... 2673
FattigYårdsstyrelser:
- Adolf Fredriks ..•......... 2632

Gahms donation ..•... ;........ 2770
Garvens donation............. 2638
Geljet-s fond ....•....•.....•... 2605
Geijerstams fond .....•. .. .... .. 2843
Generalmajor C. H. Möller-

svärds fond ••.........•...... 280
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[2867] Register' öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Georgiska fonden ..•.•.•••• , •• .' 2601 Bebbes ·pe~sion"f0nd •••.• ·•...• 2799 Isbergs f!onationsfond •.•:: •.• ~~8~3
G~les, O.G. o. C.F.,d~mation 285.6a 'il, stäpendtefond ....•••••..•.•••• 2171 - fonil .•••. ·,· •• ,,···· •. ••••.···, .2,6jl9
Glbson.Oronstedts stlp.-fond 2150 - testamente •• f;;'. '2638 Il,2 ställen Isbergs pensIOnsfond .••.• d.. .21~1
G~?rckes donationsfond ••.••. 2620 H. E:s don"'ti9nS~?~o:t••••••••. 2856 Israelitiska yngling.~6ren .•• , : ~~2
GJötbmans fond •..•..••..•••••. 2(.211Hedbergs fond .•••••.••••.••. 2605 r ',) wi:(,·(f
Godlulids testamentsfond.... ss n Hederhielms te~tamentsfond 2,613 . '. L" 'do(
Godus fond 2605, 2609,.26.17, 2619" Hedi~gs fond:J.~r: •.,••••••. ;.'~. 2~96 Jacobiska te~tam~ts'fo'!deJi.; ,,~8.24

2621 å 2 st., 2624, 26~8,26.32, H9dren~ fond ..... , ••.•. 1.r .. ~· .2611 J,acobsons attpendium ,.",." 2144
_ testamentsfond .• , ..•.. r ... 2613, Hedströ.!"s fon<l:....•• ,... 2j.O'j26~1 - testamente· .. •·••. ·, ..••••• ··w2696
Godu'ska pensionsfonden.; •• ,2723: - pensIOnsfo~~ ••••...••.••. :~ .26M/akobsons och.~attsons"f?~d;, 2~96
Gondretska fonden .....••• \;r',; 26li9' -.~e~tamente ... ,•.. : •..••• 2~9't!,1~311Jakobs al~lJ1.,Ia].'o;v,"fk:••, •. ,. ,il745
Gotber.s f~ndl •••,:••••.••..• : •• 26,97 He.dvlg Eleorqra,försam1iI\gs •. , Ja~obs o. J,o.hannes f\lrs~jIl- '~~'
Govem~s fOIl,~f"r""" •••: •••,. "26.0 fattigvårdss~telse .•••••••.. , J 2,628 hngs fattlgvård~s~el~e., ••• je? J3
Graans fond .......•••••••..•.• :. 26011- kyrkoråd ••••.•••.•• ,••••.••. ~,::.6.26 - kyrkflrfd .; ..·.. ·-•. ,·: •. :··' ••,h26~1
_ \esta~ente .••••••••. , •..•••.. 2833 - ~kolråd''':'''''''''''''''''''ll."627 Janssp'n~,W· ~., ,ilOpatIOJ,l... ,,2856
Gravallll fond ..•.••••• :.. •.••• 2616 Hehns donationsfond •.•••••• " '2613 Jenny !tlPds stjp·,fop.d .. 2770, ~711
Gravallius' testamente....... 2806 Hellmans fond •.:'. :::; ••.... , ~'" !2'628 Jernbergska(don3,tion'e.n.·: ••. o 26'30
Grewesmll.hlska friskolan .••• 2612 Helmfeldtskastipendiel'onden"2'6'9l\ Jetnkontorets,\_ tjenstemllns.·
G~llska donationen ....••.• : •. '27M H~Jnmet fdr frigifna 'qvinnor"r 1850' enke",?c!,>.·pupil,lkass .••,;·•..•, t,787
Gnsbackska test:tsfund.en .... 2830 Hemmets,Tyska,byggnallsfd,ld ~638 f. d. Jernkrainhan(lelssocle~e- .
Groenska fattigfdrsörjn.-fond. 1280}lHemsöjdsfonden :............• u 2719 tens pens. o. begr~fu.',kassa· 2658
Grosshandelssocietetlms m. fl. Heni'iksdotters donatton ... ;' t'2856 J ervtngs, [/11•• testalne,nt~fond' 28116

pensionskassor ...••••..••..• 2698 'Hernmarkska stipendiet ••... : 2744 Johan Hanssons fond ••... ~ ,~'20
Groths, testamente............ 2638. Hertzers, Fatima, fond... ::: .. J 2602 J.oseft1lahcmm~t;; •.•..••• ,., .. ' 28ii2
Grundbergs .0. Asplunds fond. 2617 Heurlins, Louise, fov-,d~602"12:626,1Joseftn~s, K;rbnpri~ses~:, I\~D.~"';
Gråbergs stlpendmm......... 2746.. . . l' ~630 '.' ,\IOnsmr. vid G~ta ,h!g"t,de i,8U7
Gubbhus, Borgerskapets.. .•• 2658 Hlertas, Oarl Johan, fond... 2835 Josephson~ fond .. "'rl'''n ;1640
Guillaumes fond .......•. .'..•• 2135 - Lars, llli~ne .•.•.•..•.••...• · '2737 ·Jupelfeststipendlet ....• ; .• ,.! /J'2744
Gutenbergska stiftelsen: ••. .'.' 2711 c... stipendieforld ...• .J••••••• ..; 2821 »Jultomtarne» .•••.. .'•.•... ""'1 (~6'i2
'Gutbermuthska fonden .•••..• 2795 - W.,stipendie.fqn~'förtlltiil· f J'ungbfads- testamente'; .... : •.: •. 2833
Gll.hlstOl;ffs testamente .••c, ••• 2638 lllkarinnor .'•.. ~'... 'r ••••• '; ••• '285~ Jupgbladska fonde'\ ...••••.. :~·26(h
GyldenstOlpes donationsfond 2613 Hlflbergs stipendiefond ••. '••• 2611 .)'tlstelii fond ....•... ,: •.••• ,.;:-. ;1710
Gyllenbergska fonden v- : •••••• 2835 Hirschs understö4s!?nd:"i't'''r".26~Q ~ö~sso~s, y,lf)';e, .'ff'n~..•.•. ,.. ~ '2628
GyllenllOrgs fond ...•..•.•••••. 2688 Hjertbergska donattonen 2733 r o-i : I
Gyllenborgslfa f0n,den......... 2835 Ho.chschllds 'penSio'U,sfond,•.. ; 26~6 ,\-~; • r '·""i~ -
GylleJibååtska fonden ...•••••• 2835 Hoffma1)-s A., ddnatIOllsfond 26'0. l).'ädetts1wlefonden, Ad~iga••• J2835
pyUencreutz' fond ....•....... 2835 Hoffmans fond ..•. ::'•...... .': '26'0~ Kaisers, Pastor, fond .. :: ••.';.':'yr2638
Gyllenramil ,(Qnd., .2835 å 2 stlll~~n Hoffmans stip'eljldiefond .~.... 275Q Kalls fond .....•..... : ... ":;" 'y27,10
Gymnas{fsk-ortoped. i~st .••. 2682 lifoffmans,Aug., s~ipe!,-di~f?o~~'1~7'51K)!mra~fonden fOr ·'iM·s.tjpifa' .
Gåfva af en gammal tJens~e- , Hoffmanska fonden ....•..••. 2770 sv. lakare .·•• · ••..•.•. ·C •••• 2823

·man........................... 2781 Hbfkapellets pensionsinr1lttn:'''2772 Kamrer Branders fond';; •.';~"~ :tal9
GMerins fond ..••..•.••.•...•. 2621 Hofstatens gratialkassa.:;":.: f,796 K"arells fond ..•.. '.; •. : ... : •.•. : 26"12
Gösches fond 2617, 2638 å 2 ställen .HOlmbergs fond .. '11l03,2605; 26'09 Karl Johans donat.; Konung'

J
li81l3

Göta 1iofrätts pell~iönsfond., 2781 2613,2617,2620,2621,2624,-2628. Karolinska inst. reservfo.nd .... 28~1
O'ötalifgarde,Pensionsinr. vid 2807 .:I.;l.l • f O .~.D. 1'2682 Karströroska fonden ..•).'~~J;.~!~q2804
Götiska förjjundet~ donation 27~3 .H~lms 'fond .... ,•..•.. ., ::.;' .••.'-,.)1,2621 ~.astln~,*,;j' 'Jo1'-a:,i'?~" '\~ A:1~}i· j

. . _ legat ...•...•••.....•..•..••.• '!litS8. gustå', fond ....••........•..• ~626
BaakaRa d~nationen •••..• : •.. )\ 27 81 \H~).mgrens A. 'M~,miFe~~on~C\'~84~i Katarina a~l~'; l~t?te!l//.\~::.~,27r46a
J;Iagboms testamen~e.,....... ~698 Hoppenstedts, Soft.e, fona... 2609 ,- arbets stugors ±'dndT· .... , 2620
~bomska s'tift-t0r Pauvres Hbrns d~nätiOl:'sfond:.) ..•.•. ':26:83 'f-J ~arnkrubba, .~onde,nJöJ"·r 1-:26~9

. Jionteux. ..••..•. \ : .. \... 2833 Hy.rns stiftelse ..•.....•.... ; •.•• v2804 -;- forsaml")!l.~,I.f~~t.~'r,~~'l!'j! ,'-
H&ge~anska fon4en •••.•.••. , 2835 - testame~~s~?~di ...•. ··t.···D 26 l~." styrelse , ..ub••;"•.·i~J·L~:(~;;l··,;.2'61:1
Hagllnds fond ..•...•.•....•.•. 2617 Hul.ts fond ......•...••.•..••••• 2615 -kyrkoråd ......•...• , •..•••.• , 2619
Hagmans fond ........•.. '..• :l! 2620 Hultgrens forrd ; ..•.. : ••.•.• l..r'12628 -ckyrkoråds·dbriaSibn. ..• ;".~·,·~'2He
Hahns donation ....••. .'~••..•. '2734 Hultqvists dona:tlo\d~ •......• ' 27-p0'- skollofskoioui'm', j~md·to/"262fj
Hallel'grenska fonden :.':: "27 JO Humbleska testamen'i:sfondeu' 2791~Kellners te!ltå1Jle~t'e·.-".l!'!;r.::'p.263E
:aallgreI}s fOn.~':. 2601'ä; 2'stitilen Hushållsskolan, l'J" ,.. .'••..l> 2a;~1 'Kihbe-l'Milli'il:a~g5 .'~'.':~!,;~i~.or2854
.Hallgren., M.,S:; : ••.1•• 26P'-' 26.23 Huss.'Mllgrlus, sii ef6rl~'1l28-211'Kihlst!:Öi'ns i<ist'aili'ent.sfond... E.'.!6-l1
s. k. Hallkassan,;~""::~,,,~-<,~696 llll.bnerska st,ipen r- :~en~1:'~214JöKind~v;aps;f?nd ~·i<·;i;8·:;!~~t.t2681
Hamelmannska fon~e'n .••.•.• 2752 Hll.lphers fond ... ·•••.••.•..•..• · 26019Kmmansons tona.; •..••.• ,; .• 277(
Hamiltonsu slll!fifo.n~en..~~LL<2l283e Iiygrells stipe~.diefo..rir~"{J" 'J'28lJid 'Ki~chring~ ~ega~... ·,.,':. r j,' ',~.~ ~263~
Hammarins ,stipend1elond,...( 277., Hårdska fonden , •.•• 28S)l Kirurg. stlpenlliefonde:n •••••• 282.
Hammarskiöl~ _RiSfl~schBl.d-1r," HlIggS', Vict!,~n,~, '.?-onation ..:: 02856 K,jellbergs,' Ad!, sti~' ..fo~d •.';"'282:

ska strpendtefondeu .......•.. , .2849 Häggmanska fonden ...••.••.• U 260,1-Kjellbergs, ;ro~,:J'!l' stip.f6n 2751
,B ••ndelsllokhåll. pens~-f6reil?1 '2703, Händelska stip,-fon'den .,:~'.'!'2771 Klaraförsa'11lingsla~g"äras. ,
rBand~IS:flottan~ pe:~uj.-a~Bt~lt, 27~,~<HR~lul1ds~a fo~4ep.~......•..•.. /~ 2740 i~tyrelse ..... ~!.;.~'i.;.:..;I~····.....r 260:
f. d. Handelsforenm~ens öf-. .Hpgmarks t'estamentsfo)ld ••• ' 28~5 - kyrkOkassa ... ;\ .•.; ..•••••••• 260

versJr'ottsfond .......• ".,'~ ••..• 2697 Högre 311I:h.'lll';ÖV?"lIösterPl Kleinsorgs testamellte ..•• ·•. ;I:"263
Hanes l'0.nd ....•.....•. : ••, •• , 2607 ,:"al~ ..... .'. .'.; ....•.•.•.•.. ,. ~746b )U~rckska fondep"rMi,~:'~~"?'I' 262
Banna Bis fond, Fru ...••....• 2688 Hogre latinlllrov. å Non:malm 2741 ~Illgges donatmo:ner, •..•.•. .-., .283
lIanssons fond; ..... ,t •••••••••• "2&96 Högre latinlllrov.å Söderma-lni« 2742- Kniggeska fonden ".'.:' .~, IJf53{ 274
Harlmallsdorffska stfpetidiet'.1I144 -r-. illrh.riljllesemi'llarlvm ..•• '.; 'o 2749 Kiliperska penslonJ.inl'li'ttn~". 2S5
v. Hartmansdorffs stip.-fond 2835 - rea11ärbverket ..•.••• !.•..~·Ll....2743 'Kh09hB donation.-.~.~.Hf.;'P.Q.(~{l26'3
H~rtJ?la~s fond...•... .i~..ll;.:.tl 263~ Höijers fond .. ~~fl~•.;.;.'t..·.'·~~,,2fr-19: Iqlut Bernh. Beronii ~on~.~tO·t265
Bassells donatlon ..•..•..••.• 2Ut ers legat ..•...•••.•..••••. '026~8Kolerafond, 1853·års, ....•••. , ·261
von Haus)Volffij,fonder.~:~ ••. 2&35' s; -O. E,· o','U., fond"..:.:'." 2630 r: d.·Kolerafond,en.· .• .'.: •• .':•• u

2f>fj
Hautboist., u'n,d~~~Jöd,~~ass.a.iL 2817' , 'kska f~~den.; •.•. ;.. ';~;YJ~i.26.5~.. ~[o~lek,tmedelkasS'ant för !~~,;;;
gays fp\ld .,•. ~.••.• f.t..)lt.i.···å ;.628 . I.' •• ," 'Us ,J! ~"11 "..,.~lga n~-ttvard~~arn···'".:·;···i2&(

J)Hebbes <lonatIOll... ••••...•... 2602 hlsbtut .~o.rI>,hn4a"••:.,....... 27..3 tpmmerskO'llegn armboss6"
._...hlgat:...._ .•__ ~~ ...J638 -.for d fsl:i!m~ ~l1m •• 2162m~del .~~ •• 281.. I.



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Kqnservatorieelevernas graf- Liedbergska fonden .

f' fond 2771 von Licwenska fonden .
Konsistorium, Sthlms stads 2601 Lifgardets till hästpens.kassa
K{)nstakademien............... 2770 Lifgardet till häst, Prins Os-
Konstförvandtskapets kassa.. 2711 cars hospitalsinrättning vid 2809
Konung Oarl Johans donat. 2833 Liljebergs fond 2611 ]Iagistraten i Sthlm 2695
-. Oskar I:s minne............ 2654 Liljenstolpeska fonden 283f>Malmqvistska barnuppfostr.-
Konungens enskilda fond 2804 Lilla Johns premium 2742 anstalten 2664
- hospital. ...........•........ 2815 Lilliecronska fonden 2835 Malmstens, P. H., fond 2821
- militäJ;"hospitals· och me- Lind af Hagebys, A. o. C. M., Malmstens professur, Fonden

daljfonder 2814 fond 2835/ för .................•.•....•.. 2821
v. Kothen-Ribbingska fonden 2835 Linds donationsfond.......... 2781 Mamsell Branders fond...... 2619
Krafftiska skolan ..•...•..•.... 2604 Linds, Jenny, stip.-fond 2770, 2771 Mankells stipendiefond ...•.. 2771
Kreijs testamente .....•....•.. 2602 Lindbergs fond ............•... 2630.IMankellska stipendiefonden .. 2745
Kronprinse,ssanJosefinaspen_ Lindbergs, H., donation 2856 Manna testamente 2603

sionsinr. vid Göta lifgarde 2807 Lindblads testamentsfond 2623 - testamentsfond ...•........ 2640
Kronprinsessan Lovisas vård- Lindbomska belönIngen...... 2734/l\iariaförsamlings fattigvårds-

anstalt för sjuka barn 2684 Lindenorcronas- af Klinte- styrelse '2617
Krutmeijers fond 2607 å 2 ställen bergs donationsfond 2835 Maria förs:s kyrkoråd........ 2615
f. d. Kryddkramhandelssocie_ Lindgrens donatton ...•....•.. 2612 _ skolråd ...........•......... 2616

tetens pensionskassa .....•. 2697 - fond ...•..•..... 2609 å 3 ställen Marii testamente ..•........•.. 2696
Kuhlaus stipendiefond....... 2771 Lindgrenska fonden........... 26271Marklinsk~. fonden............ 28io
Kuhlauska arfv:s stipendie- LIndgrenska trasakolan • 2759/ ::'Vlaskullstforenlngen 2729

fond ....................•..... 2771 Lindholms fond ......•..•...•. 2628 Mathias Lundins fond 2619, 2620
Kulmanskadonationernam.tl. 2832 Lindholms, J. A., fond •..... 2626 Mattsons fond, Jakobsons o. 2696
Kungsholms församlings fat- Lindmanssons, J. A. 'V., do- Mazers fond 2771

tigvårdsstyrelse .•....•...... 2624 nationsfond ........•...•.... 2657 Meijers donation.............. 2770
- kyrkoråd ...........•...•..•. 2623 Lindstens stipendiefond 2626, 2746 Meijerbergs fond 2631
Rumlings fond 2605 Lindstrands stipendiefond 2750 Meudelaons, Syskonen, fond 2640
jryrkofattigkassa, Nicolai.. 2602 Lindstrands, O. o. A., fond .. 2626 Metzgers testamente ....•..... 2602
Kyrkoråd: Lindströms minnesfond 2734 Meuniers fond 2609
- Adolf Fredriks ..•....•.... 2630 Lindströms stipendiefond 2771 Meyers, Jenny, fond 2616, 2620
- Hedvig Eleonora 2626 Linnerhjelmska fonden 2835 Meyerssons pensionsfond 2640
-' Jakobs och Johannes' 2611 Litteratörernas pensionsföre- M. F. W:s fond 2681
- Katarina 2619 ning, Artisternas och 2795 Mfchaelsons, Joh., donation. 2750
- Klara •....................•.• 2607 Ljungbergs stipendiefond .•. 2897 Michaelssons donation ..•...• 2640
- Kungsholms .•.•..•...•.... 2623 Ljungcrantz testamente .•.••. 2672 - fond ....•.....•.......•.•.... 277'1
- Maria 2615 Ljungcrantz'ska test.-fonden 2616 - testamente 26~2
- Nicolai...................... 2602 Ljunglöfs, C., fond............ 2843 Militärenkepensionsstaten,
- Skeppsholms.. •......•..... 2634 Ljungmans minne............ 2855 Allmänna.................... 28'04
Kåbergs fond ....•....•. 2605,2628 Lohes legat ..•.......•.•.•.•.•. 2638 Militärhospitalsfonden ...•.•.. 2814
Köhlers premiefond ...•.•.•. 2678 - testamente .......•.•...•.•.. 2638 Millerska fonden .....•.....•.• 2746
Körnors fond 2615 Lohes, Ad., testamente 2638 f. d. Mindre teaterns pens.-

- Joh:a, " ...•..•..... 2638 fond ..........•....•.....•.•... 2774
Loubatska donationen........ 2733 Minuthandlarefören. pens.-
Lovens, Ohr., fond...... 2821 kassa.................... 2701
Lundals testamente ..•...•.•.. 2833 Mobergska fonden 2604
Lundbergska fonden.......... 2740 Modersvård, Sällsk. för upp- ,
- stipendiefonden 2745 muntran af',•.•.•...•..•••••• 2677
Lundbergs testamentsfond.. • 2613 Molins fond .......•.....•.•.. 2692
- C. O., fond 2627 Morbergska fonden 2626
- V. och L., fond ..•....••.. 2823 Morits Rubens donat.-fond 2640
Lundblads donation ....•..... 2611 Mosaiska församlingen ..•.•. 2640
- fond .......•.......•....•.•.. 2609 - fattigfond ...•.•........•... 2640
Lundells testamente ....•.•.•. 2603 - skolfond ............•....•.. 2640
Lundgrens fond............... 2632 Mosanders fond............... 2710
- Egron, prlsmedet. 2770 Murbecks inrättning för fat-
Lundins, Mathias fond 2619, 2620 tiga flickors uppfostran .... 2665
Lundmans. Jul., stipA. 2740, 2742 Musikaliska akademien, Kgl.' 27'71
Lundwalls, Axel, fond 2771 Muaikens vänner, Sällsk., i 2'7

1
71

Lunris testamente............. 2697 Göteborg, stipendiefond ...
Lykttändarnes sjuk- och be- Mnsikpersonalens ensk. kassa 2810

grafn.-kassa ...•....•.....•.•. 2714 Musikstipendiet, Sång- och 27.44
2734 - och sifonpumparnes vid MUllers testamente .. , 2638

Sthlms gasv. ensk. pens.- Möllers fond ... 2615, 2624 (2 olika)
fond .........•........•....•.•. 2714 - stipendiefond ......•.•.•.•.. 26'96

Läkare-nödhjelpsfonden ..•.•. 2823 v. Mötlers donation ......•.•.•. 2734
Läkaresällskapet. Svenska ... 2823 Möllersvärds fond, General-
Längmans donationsfond..... 2755 major O. H. ..•..•......•...• 22~0

0
5
7Lärarinnornas pensionsför- Mörnere fond , 1-"

ening, Svenska 2757 Mörners, J. F., grefve, fond '2835
Lärarnes vid elementarläro- Mörnerska fonden 2835

verken enke- o. pupillkassa 2747
Läroverk: Högre Ia.tln.lärover-

ket å Norrmalm ....•....•.. 2741
- å Södermalm •.•...•...•.•.. 2742
- Högre realläroverket ....•. 2743
- Jakobs allmänna .....•.•.•. 2745
- Katarina allmänna 2746
- Nya elementarskolan...... 2744

Ladous fond ...•.•.•........... 2696
Ladugårdslandsförs .,seHed v.Eleon.

.Lagercrantz ' donationsfond.. 2835
Lagermans testamentsfond ... 2623
Lagerströms stipendiefond... 2745

.Lagus fond ...•....•.......•...• 2601
Lamms fond ...•...•...•....•. 2640
oLandtbrnksakademien........ 2735
Langs pensionsfond.......... 2781
Left1erska stipendiet......... 2746

.•Lefrenska fonden ......••...... 2835
Leijontlychtsk" fonden....... 2835
Leijonhufvnds fond 2632 å.2 ställen

..Lejas v:älgör~nhetsstiftelse... 2612
Lennbergs fond............... 2660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa ....•.•...•.....•...•. :. 2854
:Getterstedts fond •.• 2734 å 3 ställen
Letterstedts fond till pris f(ir

ötversättniugar .........••.
Letterstedska fonden till för-

mån för Vallerstads förs. 2734
- föreningens fonder ',' . .. . •.. 2734

,.!;- inrikes rese$tipendiet..... 2734
,- resestipendiet............... 2734

, ',- slägtstipendiet............. 2734
Lettströms fond •.•.•. ".....•.. 2621

" Lewenhaupts fond .•.. ,........ 2835
Levins donation ..•... .'........ 2833
,""',fond •..•. ,•..•...•.•.•... 2604, 2616
-- A., minne ,.. 2640

.- J., stipendiefond ..•...•.•.. 2640
- M. p. E., fond ......•......•. 2640
Lieberts o. h. h. donatdonsr., . 2683
Lieberts fond ....• 26;09, 2632, 2638,
b 2657, 26~O

[286~J
26041Löfgrenska fonden... 2604
2835 Löfvenskjöldska fonden 2735, 2835
2809' Löwens fond... ..•.....•.•.•... 2607

Nachmansons, E., fond .
Nathans fond .
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga .....••..•.
- Kollektmedelkassan för fat-

tiga "

2617

2602
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[2869] Register-öfver fonder; fromma stiftelser m. m. ,
Netherwoods fond .••...••..••. 2616 Paykulls. Lincolns-minne ..• 26S1 Rehnbergska fonden. 1887 .•.•. 283l>
_ stipendiefond •....•.•...••.• · 2771 Penstonsfrd f. fattiga sjökapt. 2698 Reinholds,Ferdinand,donati<ln26sg
_ testamentsfond .....•..•..•.•. 2835 .Penstons- o. grat4>lkassan f'ör Reinholds fond ••..•..•.••..• l '26a2
Nicolai församlings kyrkofat· unde;rofficerare o. manskap 2810 - testamente •.••.••.... ; ••.••• · 2638

tigkassa ..•.•.•.•.••.••. 2603 P-s donationsfond ..;........ 26ra Reinstedts donationsfond ..••.. J 2613
Nicolai församlings kjrkoräd 2602 Petreji fond c ••••• , •• ~ ••• 2616,2617 Renströmska fonden ..•.• ';.;,. 1·2601
_ skolråd................. •...•• 2604 Petrej.iska fonden ..•.••.• 2698, 2740 Retzii stipendiefond ... !.•...:""28'21
Nilsson Aschanianuin Stlp: .. 2735 Petterssons fond •....••.• 2617,2627 Retzius', And., fond .~' •.• ~i'. .2823
Nissens, Henriette,'stip.·fond· 2711 ...:....S.M., fond 2602 Reuchners fond ••.·........•. " 2617
Nobels, C. A., fond .........•.. 2821 Peyrons penstons- och grabi- I Reuckners fond ... 2605 il:2 ställe!!'
_ reservfond ....•.•.•. : •...... : 2821 fikationsfond ...••.• L ••.•.• :' 2809 Reuterskjölds,C.G.pension.t\ 2835
Nobelstiftelsen ...•.....•.....• 2738 Pfeils testamente ..•..••..• 1•. J '2602 Reuterskiölds,H.F. ,pens.·fond 2885
von No1chenska fonden .....• 2835 Philipsenska test.·fonden.' ..• "2760 Relj.terskjölds .pensionsfond .. 2835
Nollerothska stiftelsen...... 28640. Philtpsous, Carl U••vid, don! 2856 Ribbings donation ..•......•.• :: .2719
Nonnensfond ......•....•.•...• 2735 Pihlgrens' fond .......•.... ;·•..• 2609, Rtbbtngs, S. A.• fröken. fond 2885
Nora Bergs1:s Malmöreskassa 2854 Pihlmanska el. Östermanska RibbinIlska stip.·fonden.... ..27·~1
Norbergs fond ...•........•..•.. 2615 testamentafonden .......•. :.. Richters, C. H.. fönd •.•....•.• "2620
Nordenskjöldska familjefond. 2835 Pinchards fond ....• ~.. '.•...••• ' f. "d, Riddarholmsf'örsamlin-
Nordenstolpes fond .. :.,.~ ...• 26112Pipers douattonv.: .•..•......•. '":} gens ensk. pensionskass ••.. ·2602
Nordfors' fond .....•....•.•... ·.• J2607 v. PlateI\ska·slägtfonden..... Riddarhusets fonder .•.•..•• :. 2835
_ testamente •...•.•..•...••.•. 2696 P1atinska. testamentsfonden.. Riksbankens ••fdelningslwnt. j ,

Nordlanders testamente ..•.. ; 2838 Polispersonal:s i Sthlm'lmke- ' enke- och pupi'llkaasax ... : 2189
Nordlunds, Fru Lotten, fond 2681 och PlIpillkas'sa .......••..•• Riksgäldskontorets enke- och d'-'
Nordströms fond ........•..•.• 2632 - pensionsinrättning......... pupillkassa ...•......•.. ·.•• !') 2790
_ testamente ...•...•.•.....••. 2609 Possiethska fonden............ Ringqvists fond ••.•.•.•••.. :!!,· 2621
Norens donation............... 2611 Postbetjeningens sjuk- o. be- Rinmansk a -fouden •...•.• \ .,«. 2603
Noreens fond :......... 2624. gr ••fningshjelpsf'örening.... Robins belöning •.•.•.•.•• .i,», 2828
_ pensionsfond.n~ ••.... : ••.• 2613 Postbetjentesenskilda'begraf-. Rogstadii· testamente ., ••.•..•.• 2602
No.reenska fonden............. 2696 ningskassa .• : ..'.............. 2785 Rohtliebs donation..... ••.••..• ,2688
_ testamentsfonden .•.••... '. 2755 Postniannaförenirig., Svenska 2784 Roos' fond ........• 2607,2621,2624
Norgrens fond •.• : ......••.•. 2632 postvaktsbeljentsförbundetsi' Roos' af Hjelillsäter donc-fond 283l>
Normans testamentsfond ..••. 2613 SthIInsjuk-o. begrafn.-fond 2785 - Carl, 'fond •..•.. ' •...•.•. , •• 2835
Norra latinläroverket ...••.... 2T41 Prakt. hushållsskol. f. flickor 2841 - H.•. donationsfond •..•.••.• '2835
Norrlands apotekaref'örenings I Preis' .testamentsfond........ . 2833 - H., testathentsfond ••.•.• i. 28'35

donationsfond ..•.•.......••. 27110Premiefond. f'ör skogsplenter. 2735 - stipendiefond .. ,..•.•.••.•.• ;'28.21
Norstedts fond .... 2602, 2603, 2605 Premiekassan •......•...•••..•. 2746 Roospiggs testamente ....• ~.':. 2833
Nya elementarskolan .. :...... 2744, Premie-, och fattigkassan vid Roselii fond ...•. : .. ·•·..•. !.i'.'. 2628
-s Allm. pensionsfond ..••.• 2744 Norr •• latinläroverket .•..•.• 2741, Roselius' fond .....•..•..••..• -, ''.1603
Nybergs, Erika, fond ....•.••. 262.6 Premie- och stipendiefonden, Rosellska fondenv,' .....•.•• '.•., '''.i8·56
_ Erika, enkefru, fond ..•..• 2628 Allmänna .......•.. , .....•.... · 2743 Rosenadlerska pensionerna.<. 27034
N-ybergska fonden ..........•. 2627 Presterakapets enke- oolr.pu- 4. Rosenbergska fonden ......••• 2809
Nygrenskastipendiefonden •.• 2710 pillkassa .•... :"..•.•.. :: •.. ::. 2802 v. 'Rosens pene.- o.· gratifika-
Nymarkska fonden ..•.•.•.•..• 2742 Phns Carls uppfostr. inrattn.' tionsfond ....•• : •. : ••••.••••.. 11809
Nyströms fond ...•.....•. 2603,2621 för värnlös!. barn., •••.. ·•... ' 2662 Rossanders, C. J., don.-fond 2821
_ testamente ...••..•.•.•...••. 2697 PrinsOscarshospitalsinr.vid Rothoffs fond .......••..• : •.•.• '2617
Nödhjelpsfonden :•......• 2687 lifgardet till häst ....• ! 2809 Bubens,' MÖritz. don.·fond l 2641)
Nödhje1pskassan i Sthlm ..•.. 2833 Prinsessan Lovisas minnes-: - J. o. Ch.• fond .•.•. '..••.. !' '.1640

• fond ... : .•.•.•... '...•• ; ...•• .'?,. 2&38 Rubenska stipendiet ••..•...• '2744
Probsts donatton .....•.• ~.••. : 263'0 'Ruben~on8, J., minne! •.•.. ~L.' 26'40
Professor Carl J. Rössanders'" ., Ruckmans donation 2611,26'30,,'2631

donationsfond, .• '•.•.•••~.~... 2821 Rudbecks donation ..•••...•.. · .2832
Pro Patrra- •.'..•• ; .'.••..••.•.. :'. 2688 Rudbeckska stipendiefonden 28;r;
Psi.landeraköl.ds' doriat(fond.! 2835 R'!-debecksll;a;stiftelsen ..•.•.. ,28:'10
_ pensionsfond ..•.....••••..• 2835 Buths testamente .....• ! '2833
Psilanderskö1dska fonderna .. 2835 Rymans 'fond'''''~''''')'':''!'' 26<28
Publicist. understödsfond, Sv. 2778 Röda korset, .Svenska fören. '2'816
Pukes fond ... ~... l.:;/ .• q ••• ) •• ,~, ,2607 , r: ~ •.I'I. el] ~.:, .~~.raiLi.~

Sabbatsbergs brunnslaaarett,' '1~6ga
Queckfe1dt.Rosencrllntzska,a . v, - ålderdomshem :•.• : ...•.•.. - 2660
·'·fonden ...•.•.•.... '......•••• !..!'2835 Sahlbergs fond ....•....•.. ;'(•• 2617
Queckfeldtska pens .•fohden .., '2835' Sahlstedtska 'fonden .....••.••• 2601
_ stipendiefonden ....•..•.•.. 2835 Si1lnaritförenfngen, Svenska ... 2816
Qveckfeldts fond « ?, 2835 Samsons stipendiefond ....••• 2821

. t Qvidings donationsfond .'; .•-.. · 2781 Sandahls fond ...•.•• ·........• ! 2617
Pallins,R~l\ina, minne ..•••.• · 2749 _ fond ..•...... ; .• :.: ..• 2609,26'28 Sandbergs testamentsfond .•• 2613
Palmgrenska fonden ..•..•.••• ' 2135 J LJ " Sasska fonden.................. 283,5
Palmstjernskafonden 2835 f"·~'): Scharps donation iI2602
PasteUl's.fonden.. .. •... .•. ...• 2823 !tabeska fonden. I:'. r .'... 2741 - gåfva.· ...•.......••....• \ .••• 2697
Paator Kaiser-fond ...• : ..•.. 2638' Ragnar Bruzediu's' stip.fond 2821 - testamentsfond ......••. , .. 26'02
Patersens fond ...•.... :;....... 2657 R. o. H. Bruzelius' penstons- Scharpska donationen .... !'.. 2733
Patriotiska sällskapet, ·Kgl. .. 2832. fond : ..•.....•... ,.~:' 2823 Schaumkellska 'understöds- "
Paulis fond ...•....•..•••.. : .•• 2635 Rambachs donation ....• '2607; 2638 fond,en .......•. ' •.: ......•. ·..• 28211
_ testamente •.•...•• ;•.•.•.•.•!.. 2607 Redingska' fonden ..••...••.... '2710 Scheelefonden '.•.•. ::.' ..•. 27<34
Pauliska donationsfonden ..•• 2840 Begnel ls , A., fond för'barn- u . Scheffers fond ...............•• : 2835
=1' fOasntdigenhe.t.s.f.o.n•.d.e.n..•.•...•.•.....•.•.•.•.2~683995.k1inik .. '•...•.•....•..... '•. :.... 2721 Schefferska strttntngen ..•... 7. 2835-(donation ~'~: <:~...,... 21·34 Schewens testamente '.. 10:2638
_ 1ösörefond,m :'.•...•....•. : .. 2835 - gäfvomedel ~..•. W'34Ll\ 2' Jtä~len v. Schewenska stipendieinr.

i
. fl·2835

Pauvres honteux, Asylet f'or 2656 - ,Prlsfonii., ••..........•...... "823 Schewes testamente ...•.•..• '·. 112602
-:::.Hagbomska stifte1se,n för 2~33.::::: D,.;r A. F., ~endi§fO!!d .. >2681.- 'testamentsfond .. : •.••...••. 2613

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

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

plöjer sin jord» ...•.•...... 2856
Onämnds stipendiefdnd .... :. 27·51
(')nämnd välgörares fond, En 2835
Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa ..f !27,73
Osesngit fond.................. 2621
van der Ostenska fonden ...•. · 2699

_ Otterska fonden .•..•.••... ;.:.' 26q2
owens~ Samuel, stip.·fond ..• 2750

Brand .•' och Li"rörsäkrlngs"AktietJolag'eJi1SVEA. t3 brottningga1ail.



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2870]
Schinkels testamente 2638 Sporrougs fond 2609,2628 Svenska Läkaresällskapet 2823'
Sohlotthauers Iegat.. 2638 Spångbergska test.-fonden 2619 - -s prisfond 2823
Schmidts legat ..... 0.0....... 2638 Stagmans fond................. 2624 - Lärarinnornas peus.vföron. 2757
..-- Hugo stip.- ov premiefond 2744 Stahres donation 2611 - Postmannaföreningen 2784
Scholtz' testamente 2638 å 2 ställen Starbus testamente............ 2638 - Publicist:s understöds. o.
Schotteska m. m. don 2832 Statens .lernvägstranks enke- pensionsfören 2778
Schröders testamente......... 2657 och pupillkassa............. 2782 - Sjuksköterskornas allm.
Schultzes testamentsfond 2613 - pensionsinrättning 2782 pens ..förening 2826
Y. Bchulzers donationsfond... 2835 Statskontoret.................. 2755 - Teaterförbundet 2777
Sehumburgs, Aug., donatio- Stetnrnetz" fond............... 2621 - Teaterns donationsfond... 2173

ner inom tyska förs 2638 Stenbergs fond 2630 Svenskames i Karlsbad fond 2864b
- Aug., minnesfond 2G09 Stenha.mmars , Fredrika, sti- Svenska Samaritföreningen.. . 2816,
-. R., donation............... 2638 pendium..................... 2771 Svenssons stipendiefond...... 2735
Schlirer v. Waldheims fond .. 2835 Sten ströms fond 2734 - 'V., donationsfond 2774
Schiitz' testamente 2638 Stift. f. bost. åt fattiga m. ä. Syskonen Mendelsons fond 2640
Schwartz' stiftelse 2631 judar i Sthlm 2640 Sång- och musikstipendiet 2744
- Berny, stipendiefond 2750 - för gamla tjellarinnor 2860 Säfbohms testamente 2657
Schwartzers test.·fond 2613, 2638 Stipendium Berzelianum 2734 Sällsk. Barnaväunerua 2614
Schweders fond 2617 - Nilsson Aschanianum 2735 - »De fattigas vänner» 2671
Y. Schwerins, C. o. F. fond 2835 Stjerncreutzska fonden....... 2835 - »De nödlidandes vänner» 2812
Schönborgs fond, Botins eller 2615 Stjerncronska fonden......... 2835 Sällsk. för dygdigt o. troget
Schönes fond 2609 Stjerngranats fond 2607 tjenstefolks belönande 2861
Sebaldts donation 2611 Stjerngranatska fonden 2835 - för uppmuntran af öm och
- testamente 2696 v. Stockenströmska fonden.. 2835 sedlig modersvård. 26 '77
Sebardts fond .......•......... 271U Stocks legat.. 2638 - »Jultomtarne» 2672
Sederholmska test.-fonden 2681 Sthlms a.Ilm. skyddsfören 2858 - Pro Patria 2688
Segercronas fond 2607 - Arbetaref:s sjuk- och be- - »Till arbetsflit:s befrämj.n 2862
Sehmanska pensionsfonden .. 2830 grafn.-hjelpsfond 2720 Sätherströms fond 2628
Selenii testamente............ 2626 - Arbetaref:s tioöresafd. 2721 Söderbergs donation......... 2770
Seligmanns stipendium 2642 - Förmyndarekammare 2696 - John, fond 2619 å 2 ställen
Seminarieelev. hjelpfond..... 2749 - Guaverksarbet.s nödhjelpsf. 2713 Söderbergska fonden......... 2699
Semisekularfonden 2742 - Gasverksarbet:s sjuk- och Söderströms fond 2602
Septemberfonden, 20:de 2746 begrafllingskassa............ 2713 - testamentsfond... 2613
Serafimerlasarettets direktion 2681 - :l\'Iagistrat.................... 2695 Söderströmska fonden........ 2756
Setterströms fond 2609,... Mosaiska förs:s sjukhj.- o.
f. d. Siden- o. Klädeskramh.- begrafningssällskap 2640

societetens pensionskassa.. 2697 - Nationalkassa. . .. . .. . . 2726
Sifverbergska fonden......... 2835 - Nya spårvägs-akt.-bolags
de Silentzska fonden 2835 personals kassa 2717
Sinnesslöa barns vård.F'ören.r. 2663 Sthlms Polispers:s ensk. be.
Sj~kYård i fattiga hem, Fören. grarn.. o. understödskassa 2798

for 2690 - Polispersonals ensk. enke-
Sjöbergs, H., donation 2856 och pupillkassa 2798
f. d. Sjökaptener, Fond för - Postkontors brefbär:s en.

pensioner åt 2698 skilda enke- o. pupillkassa 2785
Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724 - Sjukhem 2683
Sjöulannaföreningen.... 2725 - Sjömanshuskassa 2726
- dess nödhjelpskassa....... 2725 - Skyddsfören. för frigifna.. 2859
Sjöstedts fond 2626 Sthlms stads embetsverks
- testamente ...........•...... 2681 enke- o. pupillkassa 2797
- testamentsfond 2623 - stads konsistorium 2601
Sjöstedtska fonden 2751 - stads o. läns kurhus 2683
Skogbergs, F., fond 27'7e - stads undervisningsverk 2740
Skogman, Agnes, fond 2607 Stokoes fond.................. 2621
Skogsplanteräng, Premiefond. Storkyrkoförs:s barnkrubba.. 2602

for............................ 2735 Strandbergska läkareinrättn. 2689
Skolbarn, Beklädnadsfond för Ströms donationsfond......... 2735

fattiga 2628, 2632 Stråhles testo-fond 2605,2609,2617,
J:lkolfonden..................... 2809 2621
Skollofskolonier, Katarina, Stråleska fonden.............. 2835

fond för 2620 Sturms fond 2638
Skolråd, Församlingarnas: Styffes, Knut o. Amalia, stip.-
- Adolf Fredriks.... 2631 fond........................ 2750
- Katarina 2620 f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
- Ladugårdslands {Hedvfg Hallkassan.. 2699

Eleonora)'................... 2627 Sundberg P:sons testamente 2697
- Maria · 2616 Sundbergska donationen 2734
- Nicolai. 2604 Sundens, Louise, stdpendium 2749
- Skeppsholms .. . .. .. .. .. .. .. 2634 Sundgrenska fonden.......... 2602
f. d. Skomak.-emb. (Skomak.- Sundins testamente........... 2697

mäst.-fören.) 2706 - pens.-fond, Tidmarks och 2657
Skyddsförening, Sthlms a.Ilm. 2858 Sundströms gåtvomedel 2613
- för frigifna, Sthlms 2859 Svaans testamente 2830
Smitts testamentsfond •..... 2623 Svans, Elin 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 allrn. djurskyddsrör. 2856
petz'ska fonden 2795 - fören. Röda korseL 2816

T. af Urs' fond 2607
Tamms o. Widegrens stip.-f. 277l
Teaterns, Kgl., arbetares sjuk-

och begrafningskassa .
'I'eatrarnee, Kg!., pensinr .
Tekniska högskolan .
- skolans allm. stip.vfond .

~~=~~l~ti~~ift~~d:~~e~~'~tip·.:
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.vfonden 2830
Thunska stipendiefonden..... 2736
Thurgrens pensionsfond...... 2832
Thurow G., Boltensterns tam.

fond 2835
Thåströms fond............... 2696
Tidmarks o. Sundins pens.-r. 2657
Timells testamente 2631, 2833
Timmermansordens hospital 2863
Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860
Tjenstefolks belönande, Säll-

skap för .
Tjugonde Septemberfonden ..
Tjugufemte Juni-fonden .
f. d. Tobakshandels-societet.

pensionskassa .
Torkens fond .
Totties pensionsfond .
Toutins testamente .
Trasskolan, Lindgrenska .
'l'roifis, Uno, fond .
Trolles fond .
Trolle-Bondeska fonden .
Tullstatens ensk. pens.-inr .
af Tnnelds donationsfond ...•
Tunelii fond .

2774
2774
2750
27,51
2642

286~
2746
2617

2697
2624
2715
2602
2759
2770
2634
2835
2786
2781
260
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[2871] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.. .
Tvenne systrars testamente 2607\wallmarkSk •• donationen .••. 2734 Wittings test amentsfond...... 2613
TypograJlsk a föreningen •..... 2712 _ fonden ..•........•.....••.•.. 2752 Vivekafonden .•..•...••..•..•.. 2843
Tysk ••t6rs ••ml.stiftelserm.m. 2638 Warodells pensionsfond •..•.• 2697 Wohlfahrts, W., fond •.••.••.• 2770
Törnebohms fond .•..•.•.•.•.. 2697 Vega.fonden....... ...•..••...•. 2784 Volontären von Rosens pens>
_ testamente ...•.. 2616, 2697, 2833 von Vegesacksk ••fonden...... 2835 och gratifikationsfond. •.•.. 2809
T~rnebohmska ~onden ..•.. :.. W 'ofenerska est\"m..!'ptSfonde ~1J.2J WJ:lloDgelstestamente......... 2638
Törnemans o. WIstrands mm. Wennbergs, Aug.,'tolid....... 2\188'Wulfcronsk a fonden........... 2886

nes fond ..•..•.•...•.•.••.•.• '2617 Wennbergs, Lotten, fond •.. 2886 Välgörande frnntim:ssällsk ... 2666
Törners don ••tion ..•..•.......• 2750 Wenströms, Jonas, stip.-fond 2750
Törnqvisif.don"!:d0,'lsfon~ .••. 2781 WertmUl,l,ers.f'?,nder ..• ;,' .... :::' .2r:17 'Yhlens l~gat' .•••.~n..,~..J!~i'.'2688
_ fond •..•........ 2620, 2621,2696 Wessm ans fonu .•.•..•....•.•. 21004
-.J. C'

J
fond •..•.•...••.•.•.•. 2620 Westerbergs test amente •..•.• ~H9!

_ :Westfeldts -fönd ...•..•..•.•••. 2HS2Zetherstens fond ...• ; •. ::::.~ .• ~621

U
gglas' fond ,r 9 2609 Westins, .A,xel, sp.pe~diefon~i12751 - test amente ••.•• ".: ••].·•....•:. 2602mi .., 2607 - fo~d •....•••.•..•.•.•..••... 2680 Zettersten P:s test ••mente •.. 2657u~~~:~~~,;J'.~~.:::::::::::::::2682 Westmans fond.: .. •.. ••. ·i .... 2682 :;>;fervO'gelsdon ation.:: •.••.•. ." 2611

Und
e Iöitnant, Peyrons ens Westzynthii fond ..••.•... ,..••. 2602 Zinlmermanns donation •.•.•. 2638

r • ' p.' 28'09 Westzynthius fond............ 2604
och gratifikationsfond...... V t k k d . 2784Unde.rof1i~er••rpes ·d,l. Svea .• e e!ls ap;a a..~mle~......... ,.. I' .'
arti11enreg:~~ pens .•kass ••... 2810 -.reseun ersto ...•. ~•..••.•.• 2734 'Allrbergs fond .•••....•.•••• ! ta07

Understödsfonden för Nikol ••i ' Wlbergs foDd ... ,.............. 2607. Äkerblads donationsfond..... 2613
F lksk l lä' ,- 2604 W!bergs,.:F;.r. fond •...•..•.... 2602 ak'1rJiielmska fonden .....•.•. 2835

o o as raemnor •••. v, 2740 W~ckbergs>uA: q., fond .:.... 2§02 iker\unds fond ....•.•. :.' 2602, 2630
Undervisn.verk, Sthlmsstads I WlCkho1ms stift~lse ........•... fl26180··Ål"· f d . 2740
Unmans fond .••..•...•....•..• 2660 Widbom~ fond ., ..•.••...•.••. 2680 emska on. en •... :.;.•: .. ;:•• ]
Uno Troilis fond: ...••.• ..-•.. 2770 Widegrens stipendiefond ..... 2771 Ångf ygsbef ••säJlskape.t.. ••. 2727

. !" I .' Widells fond .•.. '•..•....•..•.•.. 2608 :'f'iJ' (I'~ il .J./ "So
W. A. Benedicks fond ..•.•• :. 2676 Widings fond : ..•...•.. 26'26 'Ya ,. "r'. "rI];' d~i 1J 2617
Wadstena adlig a j~~tift 2835 Widingska donatdonan •.•...... 2746~, eIgrens mmnesron •.•. ;.ii
W&dströmsfond ..• \\607,2626,2696 Widmans fond ..•.••. : •.•.•.•.. 2615 Arlig mans fond, En •..•. ';;.;·· 2609
_ testamente.~ ..••••.... : •.•.. '. 2602 Widmarks fond l 21'45 . ~ • .
Wretterdahls test.·fond""lI .• 2613 Wiers fond •..•..•.•..•.•..•.••. 2699 .•~ij.? 260'7
Wahlbergs medaljfond •.•.•.. 2784 Wiggrens, E. o, 'G., fond ..• ,.• ·2634 Obergs fond .•.......•. ",..•..•
W••hlbergs minnesfond •.;.... 2784 Viktnallell. pensionslnrättn... 2702 Öfvering. Johan Danielsons
Vahlskogs sttpendfum .....•.. 2611 von Willebrands fond ...• ,..••. 2696 .·stip.fond ••.......... ;:: ...•. · 27110
Wahrendorffs fond •......•.•.•. 2603 _ understödsfond ..••..••.••. 2801 Öt'r!!.Borgrättens medel. •.•.• 2795
Valentins, ,A. S., fonder .•..•• 2640 WinlJoms pensionsfond •..... 2696 Öfverströms fond ..•.....•.• , •• 2619
Wallenbergs, ·A. O., fond ..•.• 2688 inskänkssocietetenspens.-o. Öhmans fond" ..........•..•.• ::" 2615
Wallerska fonden.............. 2710 begrafningshjelpskassa ..•.. 2704 - testamente .'..•...•. : ••.'•.': •.1. ,2657
Wallins fond, ..• ~•. '26:t0 å,2 ställen Wirensdonationsfond ... ,;....• 2735 Östbe~l(s fond"~')#"";lt,,,,,,, 2621
Wallins fond , ...•... , ..•.•..•• 2632 ,Wirenska stipen,diefopden .•.. 22'!.4ll7östewens fond-1" 2617,,2621,2660
Wallinska fonden .... : ... : •..•• 2740 WirrWachs fondl ... .'•... J..... 6 ~stetmalms iors., .e''HedVig,
Wallins, M. F. och Emma, Wistrandsfond,Törnemanso. 2617 JEleonora, il '--'" (~,

pensionsfond •••.•.•••. ',' •. , 2697' :v;itterhetSakadexpien ..•... '.. .. . 2738 Ö.steJ1llanska test.,fonllen ..• ,. 2616
i. 0:'1 er 1u
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