
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2725-2734]
Sjömannaföreningens nöd- manshus direktion, se [1195J. Un- ven samt, utan att hafva begått

bjälpskassa, c:a kr. 16,000. Sjö- derst. åt orkeslösa sjömän; år 1904 rymn:sbrott, under dessa år idkat
mannafören.s styrelse; att af fon- utdelades kr. 4,500. sjöfart med svenskt handelsfartyg,
dens räntor och af medel insaml. däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
i sparbössor under fören:s sam- [2727] till 17 år, å utrikes orter; år 1904
mankomster gifva julgåfvor till le- ÅngfartygsbefiilhafvaresälIska. utdelades kr. 121,603:34 till 1,458
darnöters änkor och barn. pet (1857)kr. 157,395:66. Särsk. aty- personer.

~~~s{:s~~s~;426J; pene:s- och un- [2729]
lIlasklnistf"orenlngen; särsk, sty-

relse, se [2429]; kassabehålln. 311,2
1904: grundfond: kr. 20,000;sjuk.
o. begrafn:sfonden: kr. H5,90'l:11;
nödhjälpsfonden: kr. 27,691:68; för-
valtn:sfonden: kr. 4,441:84; under-
stödstouden: kr. 16,965:89; biblio·
teksfonden: kr. 2,241:06;pens-fon-
den: kr. 484:46; sångkörsfonden :
kr. 42: 80; summa kr. 87,769:90.

[2726]
Stockholms sj ömanshnskassa

(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
1904: kr. 610,906:02. Särsk. dir-ek-
tion, se [1195]; underst. åt orkes-
lösa sjömän, deras änkor och barn;
år 1904 utbet:s kr. 26,063: 05 till
f>40underst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
1904: kr. 162,043: 46. Sth1ms sjö-

[2728]
Handelsflottans pensions an-

stalt (IL Maj:t och Rikets Ständer
18114)kr. 900,733: 34. Särsk. dtrek-
tion, se [1837]; pens:berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrir-

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

[2733] Kg!. Vitterhets-, Hi-
storie- och Antikvitets·

akademien.
A.nteJIska donationen (gåfva af

Dr H F Antell, aflämn. 1896)kr.
100,000; f. antikv. och numismat.
ändamål.

Bergerska donationen ('l'ullför·
valt. i Göteborg C G Bergers test.
1878) kr. 290,000. Af räntorna an-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska
:f6reläsn:r, det öfriga för historiska
och antikv. ändamål, efter utgifts.
stat, som för hvart år bestämmes.

Beskowska donati onen( Ötverste-
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr.
10.000. Underst. för yngre, obe-
medl. och förtjänt forskare inom
de vetenskaper, som tillhöra om-
rådet för akadem:s verksamhet; ut-
delas t. V. hvartannat år.

Götiska förbnndets donation kr.
2,400; för antikv. ändamål.

Hjertbergska donationen (Pro-
tokollssekreter.E GHjertbergs test.
1888). kr. 260,000; för Statens hi-
storiska museum och kg'l. mynt-
kabinettet.

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

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

går till understödj ande af zoo1. [underst. för forskn:r på de fysiskt-
studier. matem. vetenskap:s område.

Akademiens reseunderstöd (dir. Ferrnerska belöningen (Kanslt-
Sahlgren 1773,bergsrådet Dahlberg rådet B. Ferrner 1795)kr. 3,040: 80.
1815 m. fl.) kl'. 25,945. Stip:r till Premieutdeln.
ett belopp af 1,300 kr. utdelas årl. .-Iorma,nska belöningen (Prof.
till yngre naturforskare för utfö- A. H. Florman 1838) kr. 5,869: 81.
rande af resor inom Sverige med Till pris och belön.
ändamål att undersöka landets na- Fonden för vetenskaplig fnrsk-
turförhållanden. nlng (anonyma gifv.) kr. 209,388:70.

Arnberglol donation kr. 22,024:50, Okas under gifv:nas lifstid genom
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J räntans läggande till kapitalet.
W. Arnberg. Fonden tJII medalj för veten-

Banksska legatet (Josef Banks skapliga arbeten och till utrikes
1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på rese.tlJlendierförlngenjörstndier
lönen till Bergianske läraren. (anonym gifvare) kr. 30,784: 67.

Beljerska donattonen (af Bok- Räntan lägges under donators Itfs-
förläggare Frans Beijer insamlade tid till kapitalet.
1884) kr. 10,088. 'l'ill främj. af Riks- Grillska donationen (Bruksp. J.
musei mtneralogtska institutions W. Grill 18631kr. 45,672:53. Räntan
syften. utgår tillsvidare till Skansens zoo-

Berglanska stiftelsen (Prof. P. logiska trädgård. Fonden afser bfl-
J. Bergius 1784). Donattouskaptta- dandet af en zoologisk trädgård.
let 8,3B3kr., egend. Bergiiiund, till Hahns donation (Med. dr Con-
.publ ict nytta och till en skola för rad Hahn 1896)kr. 21,239:28, till un-
trädgårdsskötselns eller hot-tdku'l- derst. för vetenskapl, forskn.r el-
turens upphjälpande i riket under ler resor.
namn af Bergianska trädgärdssko- Letterstedts fond (Gen:konsul J.
lan. Letterstedt 1860)kr. 18,001:10. Rän·

Beskowska stipendiefonden tan anslås till ett pris för utmärkte
(Öfv:kam:junkare B. v. Beskow och författare och viktiga upptäckter.
hans hustru 1864) kr. 19,741: 75. Letterstedts fond (Gen:konsul J.
'l'ill ett stip. åt någon ung, förtjänt Letterstedt 1860)kr. 9,081:90. Rän-
och obemedlad vetenskapsidk. tan utgår i Q. för särsk. maktpålig-

Branuelskn donationen (Kamre- gandevetenskapl.undersökn:rsamt
raren C. H. Braudel Lsuö) kr. 91,780: ä.fven till andra ändarnål. be~oende
02. För riksmuseets botaniska o. detta på Vetenskapaakademien.
entomologiska afdelningar. Letterstedts fond (Gen:konsulJ.

Byzantinska resestipendiet (En· ~~~:::~~~t 1~~~aif';"~~i~~~~~~teI'~~
voyen P. O. v. A~p 1803)kr. 30,000. sängar för nödlidande sjuka resan.
Upsala unrv.: for :~af 9 på hvar- de företrädesvis från främmande
andra följ. år utses stipendiater af la~d.
Vetenskapsakad ... som för samma Lottersted ts fond till pris fÖr

[2734] Kungl. Vetenskaps- år uppbar årl rantan; under de öfversättnlngar m. m. (Geri.kon-
öfriga 6 åren utses stipendiater af su l J. Letterstedt 18601kr. 18000.

akademien. Upsala univ., som förvaltar dona- Af räntan utgår 400 kr. år!: för
Ahlstrands testamentsfond (Bi- tionskapttal et. öfversättningar till svenska språ-

bliotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr. Edlundska donationen (Prof. E. ket af något förträffligt utländskt
24,472:75. Tilllif'ränta åt vissa per· Edlund 1~80)kr. 34,79:': 16. nun- arbete; återst. ställes till Akade-
.soner efter hvilkas död räntan ut .. tan användes till prisbelön:r eller .miens fria förfogande.
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[2734-2738J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Letterstedtaka fonden till för· Regnells zoologiska gåfvomedel

mån rör Vallerstads rörsamllng (D:rA. F. Regnell 1884)kr. 42,969:03.
ID. m. (Gen:konsul J. Letterstedt Räntan användes till främj. af zoo-
1860)kr. 27,230:96.Räntan användes logisk forskn.
till premier och anskaffande afböc- Ilegnells donation (D:r A. F.
ker ät skolbarn, till uppköp afböc- RegnelI 1880, 1881,18821kr. 41,000.
kel' för sockenbiblioteket i v alter- Medlen använda till inköp af Hi-
stad samt till belön:r åt folkskoJe. genh. Kristineberg vid Fiskebäcks-
lärare inom Linköpings stift. kil i o. för anläggande af en zoo-

Letterstedtska Föreningens fon- logisk hafsstation.
der (Gen:konsul J.Letterstedt 1861) llosenadlerskapensionerna(Pre-
1:0) 83,278:77 såsom reservfond. sid. C. A.Rosenadler 1777)kr.3,000.
Denna reservfond ökas med ärl. 3 pensionsrum för afkoml:r efter
tillagd ränta på ränta tills den upp- Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm.
går till 500,000kr. 2:0) 361,934:82 Scheelefonden kr. 14,312:37. Rän-
såsom bespartngsfund, Denna be- tan dtsp:s växelvis af Farm. Inetä-
sparingsfond ökas genom årl. till- tutet och Vetenskapsakad:n till
lagd ränta på ränta tills den upp- underst. för dithörande forskn:s
går till 5,000,000kr. 3:0) Återsto· anställande.
den 333,581: 40 kr. utg. den dls- Stenströms fond (Lärov:sadj.
ponlbla fonden, hvilken Icke får K. O.E. Stenström1901)kr.1,719:49.
till kapitalet förminskas; den disp. 'I'IIl. stip. för botaniskt ändamål.
räntan öfverlämnas ärl. till Letter- Stipendium Berzelianum (Bergs-
stedtska fören. rådet J. L. Aschan 1850)kr. 25,220.

JJettt'rstedtska inrikes resesti- Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka
pendiet (Gen:konsul J. Letterstedt ägna sig åt kemien s studium.
1903) kr. 20,000. Stip. för resor Sundbergska donationen (Hof-
inom Sverige; samma bestämrnel- kvartermäst. E Sundberg 1780)kr.
ser som för det utrikes reseett. 1,200. Prem.
pendiet. Söderströmska donationsfonden

Letterstedtska utrikes resestt- (Grosshandl. C. C. Söderström 1904)
pendiet (Gen.-konsul J. Letterstedt kr. 103,351:73. För nationa1eko-
1860) kr. 94,722:05. Stip. åt någon nomisk vetenskaplig forskning.
svensk man med goda moraliska lVahlbergs minnesmedaIjfontl
egenskaper och utmärkta insikter kr. 3,484:13; donerad 1901af änke-
i en eller flera vetenskaper, för att fru E. Retzius. 'I'Hl utdelning af
sätta honom i tillf"alle att, till för- medalj I guld eller silfver åt per-
kofran af siua insikter, företaga soner, som på utmärkt sätt fram.
resor i främ. länder; stipendiat må jat de naturhist. vetenskaperna.
tillhöra hvilken samhällsklass som Wahlbergs minnesfond kr "9 400'
helst, ~en f~r ick~. vara yngre än 83, donerad 1896 af änkef. E. JRet~
25 och Icke aldre an 40 år. zius till minne af hennes broder

Letterstedtska släktstipendiet Afrikaforsk. Johan August Wahl-
bild. 1893 af besparingar å Letter- berg. Den årl. räntan dlsp:s för
stedts fond till pris för öfversätt- 2 på hvarandra följ. år växelvis af
ningar (Gen.vkonaul J. Letterstedt Vetenskapsakad. och Svenska Säl.l-
1860)kr. 50,000. sk. för Antropologi och Geografi

Lindbomska belöningen (Berg- som resestip. ..
mäst. G. A Lindbom 1814)kr. 4,534: Wallmarkska donatlonen(Ofver-
12. Räntan användes årl. till 1 " dir. L. J. Wallmark 1847)kr. 53,096:
2 guldmedaljer, som tilldelas den, 73. Räntan användes till prisbe-
utom eller inom akademien, som lön:r för rön och uppfinningar, som
ingifver någon afhandl., med nya akadem. finner befordra vetenska-
och viktiga upptäckter uti kem. pernas och näringarnas framsteg
eller fysiska vetenskaperna. samt till underst. för undersökn:r

Lindströms minnesfond kr. och resor, som akadem. anser le-
2,11.6:51, donerad 1901 af vänner da till nämnda mål.
och lärjungar till prof. G. Lind- Yegafonden (saml. på föranstal-
ström. Till ett mindre stipendium tande af Svenska säl.Isk. för antro-
för resor inom landet i syfte att pologi och geografi, gnm allm. sub-
studera de lägre evertebrerade skription inom Sverige, till minne
djuren, fossila eller lefvande. af Vega's kringseg1. af Asiens hela

von Möllers donation (Ryttmäst. kuststräcka under A. E. Norden-
P. von Möller 1883) kr. 23,919:01. sklölds ledning, 1880) kr. 67,061:
Till lifränta åt viss person, efter 33. Fondens ändamål är att verka
uvars död donationen är ställd till för främj. o. uppmuntran af geo-
Akad:s fria förfogande. grafisk forskn. ; dels under namn

RegnelIs, Anders Fredrtk, bo- afVegastipendiet, underst. för före-
taniska gåfvomedel (Der A. F. Reg- tagande af forskn:sresor i mindre
nell 1872) kr. 86,756: 30. Denna kända trakter; dels medel för ut-
fond sönderfaller i följ. afdeln:r: delande af en medalj I guld, be-
l) Stip.-fonden f. anställande afre- nämnd Vegamedaljen, åt personer,
sor i botaniskt ändamål till Bra- som på ett utmärkt sätt främjat
silien eller annatintertropisktland den geografiska forskn. ; såväl stip.
2)Fonden förvetenskap1. bearbetn. som medaljen utdelas af Svenska
af de i Brasilien eller andra inter- sällsk. för antropologi och geografi.
tropiska länder af den Regnellske
stipendiaten gjorda insaml:r. 3)
Fonden för de brasilianska växt-
samling:s underhåll och vård.

[2735J Kungl. landtbruks-
akademien.

Gnillaumes fond (Maria Josefina
Guillaume 1868)kr. 9,627:85. Till
befordrande af djurskydd.

Hallenska donationsfonden
(Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
3,600: 89. För nyttiga företag i
landthushålln., såsom skogsplan-
tering, trädgårdsanläggn., oländig
marks upparbetande m. m.

Löfvenskiöldska donattonsfon-
den (Possess. Ch E Löfvensklöld
1889) kr. 12,811: 58. Till beford-
rande af' ändamålsen1. landtman-
nabyggn.

Stipendium Nilsson·Aschania-
num (Bergsrådet L Aschan 1851)
kr. 46,292:62. Stlp:r tlll elever vid
land tbruksinsti tu ten.

l'ionnens fond (Friv. bidrag för
att hedra Edvard Nonnens minne
1864) kr. 22,879:48. Resestlp:r till
elever, utgångna från rikets landt-
bruksinstitut.

Palmgrenska fonden (Per Palm-
gren 1873) kr. 73,578: 26. Tlll aka-
dem:s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko-
nomidir. J. M. Svensson 1890)kr.
16,577: 36. Såsom uppmuntran till
elever vid landtbruksinstituten o.
Jönköpings läns landtbruksskola.

Wirens donationsfond (Fabr. A
G Wiren 1896) kr. 5,793: 81. Till
belön. af f'olkskolelärare och Iär-a.
rinnor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
åt biskötsel och sprida håg för
dessa sysselsättn:r till allmogen.

[2736J
Thunska stipendiefonden (Kam-

martj. A Thun 1731)kr. 93,104:89.
Förvaltning. af de under f. d. Kgl.
Öfre Borgrättens vård förr ställda
medel, se [1859J; underst. åt torf-
tiga studerande (dock, såsom test.
säger: »Medicln, för den ovisshet
jag själf erfarit, undantagen» );hvart
s:e år lämnas ett resestip. af 2,400
kr. åt en studerande för idk. af stu-
dier vid utländskt urrlv., med skyl-
dighet att kvarstanna där 1 år, och
2 hemstip:r a 300kr. ärl. Resesti-
pendiet kan på särskild ansökan
förlängas för '/2 år,då1,200kr. utgå.
Ansökn. ingifvas till det större
akudem. konsistoriet i Uppsala.
[2737J -~

Lars Hiertas minne (Fru W.
Hierta, f. Frödlng,1877). Sär-sk. sty-
relse, se [2275J; att fritt och obe-
roende verka för det mänskl. fram-
åtskridandet och detta hufvudsakl.
gnm att framkalla och befordra så-
dana vetenskapl. upptäckter och
uppfinningar, sociala förbättringar
och frisinnade reformer, som kunna
blifva till välsignelse för mänsk-
ligheten I allmänhet och aärsk. ror
Sveriges folk.

[2738J
l'iobelstiftelsen. Grundad på

Ingenjören Doktor Alfred Nobels
testamente af den 27 Nov. 1895.

.Grundstadgar fastställda af Kungl.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [27 38- 2744 J
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden 1[2741 J Högre latintärover-
~t;;'~;t~m:e~~,?;~~~~8'~~~~~~'d;;~ ket å Norrmalm.
ränta skall »ärligen u.tdel.as som ., S~ [1333J .
prisbelöning ät dem, som under Er lk Johan Falkmans stlpendle-
detförlupnaårethafvagjortmänsk. fond (Louise Falkman samt Ivar o.
ligheten den största nytta. Räntan Sven Falkman 1893) kr. 500. Uno
delas i fem lika delar som till. derst. åt studerande.
falla: en del den, so~ inom fy- Premie- o~h fattigkassan vi.d
sikens område har gjort den vik- norra Iutdnläroverket, kr. 2,643.
tigaste upptäckt eller uppfinning; Prem:r och underst. åt stu~e!ande.
en del den, som har gjort den .Rabeska fonden (f. d. lärjungar
viktigaste kemiska upptäckt eller vid .Sthlms gymnasium 1871) kr.
förbättring; en del den, som har 6,40? .Underst. åt ~tuder:ande.
gjort den viktigaste upptäckt inom Rlbhlngska sttpendtefonden
fysiologiens eller medteinens do. (Kammarherren G ,RIbbIng 1868)
män : en del den som inom littera- kr. 2,098. Underst. åt studerande.
ture~ har produ~erat det utmärkta- R.u~e~ S.iögren~ .. stipendiefond
'te i idealisk riktning; och en del (Fabr-ikör P. A. Sjögren) kr. 3,000.
åt den, som har verkat mest eller j Un~er~tod åt .stude!ande.
bäst för folkens förbrödrande och 'llrenskastlpendlefonden(Fabr.
afskaffande eller minskning af stä. A G Wiren 1875) kr. 15,052. Uno
ende arrneer samt bildande och derst. åt studerande,
spridande af fredskongresser). Tr:hams. dona~~on (Ankef. ~ 1'~~~
Prisutdelare och styrelse se [2276]. 1860)kr. 306. Böcker ät rattiga Iärj .

[2739J
»Albert Bonniers stipendiefond

för svenska författare» är bildad
af ett utaf Albert Bonniers barn
och artvingar doneradt oafytterligt
kapital af 150,000kr., hvaraf rän-
torna - med afdra.g för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an-
vändas till understöd ät på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för-
fattare af talang.

[2740j Direktionen öfv.
Stockholms stads undervis-

ningsverk. Se [1331].
Bergman-Iltlterska fonden (Sjö·

faranden A Bergman-Mitler 1831)
kr. 1,268. Till böcker åt fattiga
skolbarn.

Beskowska fonden (Öfv..kam..
junk. frih. B v Beskow och hans
hustru 1864) kr. 12,886. Till stip.

Booströmska fonden (Pre sid. E
Booström 1835) kr. 1,532. Till böc-
ker och prem:r ät skolyng!.

Erik Bäckströms stipendiefond,
se [2742J.

Höglundska fonden (Riksgälds.
kommiss. GHöglund1870)kr.13,510.
'rHl lifräntor, sedan stip:r.

Knlggesklt fonden (Änkef. A. M.
v. Balthasar Knigge 1~22)kr. 8,870.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s folk-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G Lundberg 1878) kr. 4,272. Till
stip:r.

Julius Lundmans stipendiefond,
se [2742)

PetreJiska fonden (Skeppskla-
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,622.
Kläder, böcker m.m.ät skolungdom.

Wallinska fonden(Ärkeblskopin.
nan A M Wallin 1847) kr. 5,549.
Stip:r ät studerande.

Åleninsska fonden (Kyrkoh. J H
Ålenlus 1822)kr. 118,360.Till pens.·
fyllnad ät afskedade lärare.

Räntan skall efter donators död
tilldelas en eller två behöfvande,
kunniga, flitiga och ordentliga lär-
jungar i 6 och 7 klasserna, eller
nyblifna studenter. Fonden för-
valtas af Kungl. Direktionen örver-
Sthlms stads undervisningsverk.

[2743J Högre realläro-
verket å Norrmalm.

Se [1337].
Allmänna premie- och stipendle-

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

S. Almqvists stipendiefond (tfl.l-
kommen gnm insamling 1904) kr.
1,800. Stip:r ät medell. lärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,400. Stlp:r ät medel-
löse lärjungar.

[2744J Direktionen öfver
[2742J Södermalms högre Nya elementarskolan.

allmänna läroverk. Se [1339J.
Se [1335J. Axel Abramsons stipendium

Erik Bäckströms stipendiefond (Grossh. och Fru Axel Abramson,
(Grosshand!. .J. A. Bäckström 1903) 1897) kr. 1,500. Uppmuntran ät en
kr. 10.000. Räntan skall med ena gnm flit och berömvärdt uppfö-
hälften den 18 maj och med den rande däraf förtjänt lärjunge i ngn
andra den 27 nov. utdelas till lär- af skolans 5 lägsta klasser (före-
junge i 5:te kl. som är behöfvan- träde för klasskamrater till stif-
de, har fallenhet för studier och tarnes afl. son).
utmärker sig i afs. på flit och Patrik de Lavals stipendium
uppförande. Fonden förvaltas af (gnminsaml.bland lärjung:ne 1889,
Kungl. Direktionen öfver Sthlms sedermera ökadt gnm upprepade
stads undervisningsverk. gåfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.

De ö Brödernas fond (Anonym Uppmuntran ät i ngt af de natur-
1877) kr. 1,000. Uppmuntran ät väl- historiska ämnena framstäende Iär-
artad yngl , vid gymnasium, med junge.
företräde ät obemedL ämbetsmäns Elementariistipendlet (gnm In-
söner. sam!. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm

Elmbladska fonden (Lektor P lir donation af en f. d. lärjunge med.
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för 1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-
den i mogenhetsexamen bäst vits- vis åt ngn från skolan utgången
ordade. lärjunge, som studerar vid Upsala,

Frans Gustafs stipendium (Ano- universitet, eller åt ngn lärjunge
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde. vid skolan.
las till en välartad samt med häg Otto von Friesens premiefond
och fallenhet för studier begåfvad (Bibliotekarien hos H. 1\.:1.Konnn-
yngl., som af sådant understöd är gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899}
i behof. kr. 3,000. Belön-r i större eller

Adrian Göthes premium (Sam- mindre poster för vackra samlin-
manskott af lärjungar och vänner gal' af djur eller växter eller för
till Adrian Göthe 1904) kr. 200. noggranna skrift!. uppsatser rö-
Räntan skall hvarje hösttermins- rande naturhistoriska ämnen.
afslutning utdelas ät en behör- Hartmansdor1fska stipendiet
vande lärjunge i 3:e klassen. (gnm insam!. 1859) kr. 1,000. Uno

Lilla Johns premium (Anonym derst. ät medellöse flitige lär-
1877) kr. 600. Premier ät 1 eller 2 jungar.
obemedL flitige och ordent!. ges- Hernmarcl<ska stipendiet (Prof.
sar i ngn af klasserna 2-5 J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.

Nymarkska fonden (Rektor J Ny- 3,000. Underst. ät en fattig men
mark 1762) kr. 100. Underst. ät flitig lärjunge vid skola~. •
fattiga gossar i Maria skola. ..Folke Jacobsons stlpendlum

Semlseknlarfonden (samman- (Ankef. Alma Jacobson, f. Wahl-
skott vid sekularfesten 1871) kr. gren, 1896) kr. 2,000. Underst. ät
544. Stip:r vid Sthlms gymnasium. en för studier i naturkunnighet

Thams donation (Änkef. lir O särsk. hägad och skicklig lärjunge
1'ham 1855)kr. 50. Prem:kassa. till företagande inom landet af en

1872 års gåfvofond (Anonym resa I naturvetenskap!. syfte.
1872) kr. 1,000. Underst. och be- Jubelfeststipendiet (genom in-
lön. ät 1 eller 2 behöfvande och sam!. 1878) kr. 2,800. Underst. ät
flitiga lärjungar i 4:e o. 5:eklassen. medellösa flitiga lärjungar i de tre

Julins Lundmans stipendiefond högsta klasserna eller bland de
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000. f. d. skolans lärjungar, som under
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(2744-2750J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
'hvarje läsår aflagt godkänd mogen-
hetsexamen.

:\'ya l'lementarskolans alf-
männa premiefond (genom be-
hållningen af vid läroverket 190{)
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gåfva af en f. d. måls-
man med 500 kr.) kr. 1,700.

Lektor Hngo Schmidts stäpen-
die· och premiefond (genom in-
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidts frånfälle 1901)
kr. 2,091. Stipendier å minst
<;0kr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse: för, och goda kunskaper
i företrädesvis franska språket,
men eljest i öfriga lefvande språk,
.geografi, historia, säng och musik.
Åfven premier i böcker för 15
il. 30 kr. om året åt 1 il 3 lärj.
för framsteg iförenämnda ämnen.

Rubenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,200.
Uppmuntran åt -Iarjunge, hvilken
-däraf gjort sig förtjänt •.

Sång. och mnsikstipendiet (gnm
.af lärjungarne gifna konserter 1882,
1884 och 1888) kr. 1,5UO.Uppmun-
tran åt i sång eller musik fram
stäende lärjungar.

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

Hiibnerska sti pendi efonden(Kol-
lega C G Widmark 1868) kr. 1,000.
Underst. ät medellösa lärjungar.
Lagerströms stipendiefond (Kom-

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

Lundbergska stipendiefonden
. (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr.
'2,000. Underst. ät medellösa lär-
jungar.

M anl .eIlsk a stipendiefonden
(Prof. G A Mankell och hans hustru
gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
användande saknas föreskrift. Rän-
tan har hittills utdelats i ett eller
flere stip:r ät flitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

Widmarl<s fond (Kollega C G
Widmark och hans hustru gnm test.
1882) kr. 10,000. Räntan användes
till förhöjande af de pens:r, som
för lärare vid Jakobs allm. Iärov.
äro el. blifva ä Allm. indragnings-
staten bestämda a.ttutgå, enl. särsk.
i testarn. best: a föreskrifter.

[2746a] Katarina realskola.
Se [1342].

l'hrenp'thls stipendiefond (As-
sessor AEhrenpåhl och hanshustru
17811kr. 250. Preru:r åt lärjungar.

Gråbergs stipendium (Colleg.
Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
ät i säng skickliga lärjungar.

Katarina församlings kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
böcker ät fattiga skolbarn; utgår
med 10 kr. ärl.

Lefllerska stipendiet (Änkef. G
Lefller 1885) kr. 500. Räntan ut-
delas ät en medellös och välartad
yngling om äret.

Millerska fonden (Sjöfaranden
A. Bergman-Miller 1831) kr. 1,200.
Till prem:r åt lärjungar.

Premlekassan, bestäende af in-
skrifn:safgifter för året; prem:r åt
lärjungar.

Töruqvists fond se under V C.
Förmynd.-kamm.

[2746 b] H~.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [1343].
Per Lindstens stipendiefond, kr .

1,050. Förvaltas af Hedvig Eleo·
nora församl:s k:yrko- och skolråd
[12:14], och årl. räntan tillfaller 1
eller 2 lärjungar vid läroverket.
(Jmfr [2626]).

20. 8eptemberfonden kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stäende ka-
pital; år!. räntan användes till iu-
köp af premieböcker.

Widingska donationen(kr.1,380).
Förvaltas af Hedvig Eleonora
församl:s kyrkoråd. Räntemedlen
utdelas till mindre bernedl. lur-
jungar. (J'mf'r [2626]).

[2747]
Lärarnos vid elementarlärover ..

ken 'inke· och pnpillkassa (Kgl.
regl , 11 okt. 1878)kr. 4,022,165:61.
Särsk. direktion, se [1836J; pensio-
nerande af änkor och barn efter
lärare vid de allm. elementarläro·
v:n, folkskolelärare· o. folkskole-
Iärartnneserninarterna, högre lära-
rinneseminariet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, vissa pedago-
gier samt K. Gymnastiska central-
institutet ; skyldighet att vara del-
ägare i kassan åligger hvar och en,
som efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningslärare vid de allm. lärov:n
och seminarierna samt förest. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

[2749] Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [13151-
Enen Bergmans stipendinm

(Frkn Ellen Bergman1887)kr. 2,107:
11. Till underst. för semtnarie-
elever.

Hilda Cassellis fond (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 5,3;)1: 31. Till underst.
för elever vid Normalskolan.

Regina PalUns minne (Semin a-
rieelever 1884) kr. 9,709: 09. Till
underst. för seminarieelever.

Seminarieeievernas hjälpfond
(Seminarieelcverlkr. 10,U93:84.Till
underst. för seminarieclever.

Louise Sundens stlpendlum (Än~
kef. Christine L Sunden 1887) kr.
5,~28: 91. Till underst. för semi-
narieelever .

[2750] Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [1307].
Thorsten Bergstedts stfpendie-

fond (Civiling_ 'l'horsten Bergstedt
1881) kr. 5,400. Underst. åt Tekn.
högskolans elever.

Borgareståndets donation (Bor-
gareständet 1866) kr. 6,800. Stip:r
ät Tekniska högskolans elever.

C.Brandels stf pendtefond (Kam-
reraren C. Brandel1904) kr. 15,OUO.
Stip:r åt Tekniska högsk:s elever.

G de Lavals stipendiefond (Ak-
tieb. Separator 1895), kl'. 10,000.
Stip:r åt Tekn. högskolans elever.

V l'ggertz stipendiefond (bild.
af Prof. Eggertz lärjungar m. 11.
1885) kr. 6,300. Stip:r ät elever vid
Sthlms Bergskola.

Gibson·Cronstedts stipendle-
fond (Ing. C GNorström 1899)
kr. 16,648. Stip:r ät Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
för släktiugar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

A N Hoffmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A NHoffman 1897)
kr. 20,000. Stip:r ät 'I'ekn, hög-
skolans elever.

C J Hnltqvists rlonation (Hofr.-
rädet C J Lindenerona 1874) kr.
1G,000. Stip:r ät Tekn. högskolans
elever.
..Johnl' Kjellbergs stipendiefond

(Ankef. Alma Kjellberg 1897) kr.
30,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

Otto och Angnsta Lindstrands
stipendiefond (Änkef. E A T Lind-
strand 18971 kr. 25,000. Reseun-
derst. åt utgångna elever från Tekn.

hÖ!~~~\UIChaiilsons donation (F a-
briksidk. J oh. Michaelson 1866)
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko-
lans elever.

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

Remy Schwartz' stipendiefond
(Änkef. D S Schwartz, f. Sundblad,
1878) kr. 6,200. Stip:r ät Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
åt stiftarens släktingar.

]linne af Civilingenjören An-
gust Emfl Wilhelm Smitt för tek-
nisk undervisning (Gen:konsul J.
W. Smitt 1904) kr. 100,000 Stdp.r
åt Tekniska högskolans elever.

Knnt och AmaHa styft'es sttpen-
diefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
kr. 40,000. Reseunderst. ät Tekn.
högsk. afgängna eller afg:de elever.

Telmologiskainstitntets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 23,000. Stip:r ät 'I'ekn, hög-
skolans elever.

J. G. Törners donation (Kom-
missionslandtmät. Törner 1874)'kr.
46,500. Stip:r och reseunderst. å
Tekn. högskolans elever.

-lonas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska El.ektr. A.B. i Vä-
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r åt
'I'ekn. högskolans elever.

Ofvl'ringenjör Johan Danielsons
stipeul/iefond kr. 40,000. Rese-
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[2751]
Byggmästaren J ollan Anders.

sons fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knut Andersson) b.
20,000. Styrelsen föl' Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

Ulla Cramårs stipendiefond kr.
82,000, däraf dock tillsvidare rän-
tan hufvudsakligen utgår till Iif'-
räntetaga.re; styrelsen för tekniska
skolan i Stockholm; till stipendier. [27 56] Folkskolela"rarnes

Baltzar Crnnstrands fond (Kom- [2755'J Kungl St t kon
mitten för åstadkommandet af en • a s - pensionsinrättning. Se [1835].
värdig minnesvård öfver skolans toret. Folkskolelärarnes pensions in-
förste förest. kapten Baltzar Oron- ..Af de under K. StatskOn!~rets inrättning (K. Maj:t och rfksda-
strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn. torvaltmng .varande fonder, os st., gen; Kgl. regi. 30 nov. 1866) kr.
'skolan i Sthlm; till stipendier vid uppta&,as folJ. såsom varande af 15,228,196: 12. Pensionerande af
skolan. allm. Intresse.: .. .• ordin. lärare vid folkskolorna i rio

John Erlossous stlpeudiefond f. d. All'!'llllna do~tunnnstl" ket; förbindelse till delaktighet
{Kormnfttån för John Ertessona- t~tets dunattonsmedel (~.fverla.~n. åligger hvarje skolområde i riket
monumentet i Stockholm) kr. 1,000. tIll K. St~tsk~nt?rets. f?rval~lng för hvar och en af' dess lärare-
Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm; 1894).. De tdll frI dtspositron stalIda tjänster vid högre folkskola, samt
till stip:r vid skolan. don.~tlOnsfollder~as ärt. a:~as~~. hvarje skoldistrikt för dess ordin.

Aug. Hoffraans stipendiefond anvandes t . v, tIll en de.1for dör- Iäraretjän:r vid egentlig folkskola.
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr. stumlärarebf ldn. och do!st~mun- Folkskoleliirarnes iinke.oeh pu-
~O,OOO. Styrelsen för Tekn. sko- dervtsn. samt tdfl. stIp:~ at Iärare- pillkassa (K. Maj:t och riksdagen;
Ian i Sthlm; till etip.r vid skolan. ele,::cr.. Af andra donattonsfonder Kgl. regl, 15okt. 1875)kr. 5,967,941:

Oniinmds stipendiefond 20,000 utga 1....n. !lfrantor m. m:. - K. 46. Pensionerande af änkor o. barn
kronor. Styrelsen för tekniska sko- MaJ:ts törordnande aug. arrvändan. efter ordinarie folkskolelärare:
lan i Stockholm; till stipendier. det innehåll"s i I!åd. brervet ~ill skyldighet att vara delägare i !<as~

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N Siatskont. af 14 febr. 1896'. V!d san åligger hvarje folkskolelärare,
J Sjöstedt 1856) kl'. 57,000. Sty- 1904 års slut .utgJorde de tdlf fr. som efter regl:ts utfärdande blif.
relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se dlSP~~II,t;~ll stalld~. f~~)J1de,rnakr. vit ordtri. innehafvare af tjänst
[1309]; bildande af en särsk. afdel- 228,?04.06 .och de öfriga fonderna med delaktighet i folkskolelärarnes
ning för flickors uudervisn. i sven- kr. 311,150. S}.... . , peus.ainrättn.
ska slöjdföreningens skola eller Arbetarerors"krlll~sfondeB (af. Småskolelärares m. fl. ålder.
:nuv. Tekn. skolan i Sthlm. s:,tt VId 1896 och folJ~nde år".ns derdomsunderstödsanstalt (Kgl.

Tekniska skolans allmänna stt- riksdagar, behållnmg VId 1904 [HS Maj:t och riksdagen; Kgl. regI. 22
pendiefond (Aktieb. Induatrtpalat- slut kr. 15,108,926:47.) för förslik- juni 1892). Behällu. förvaltad af
set, 1/2 behållningen af ett tom-' ring t~ll ~.~redande, af pens. VId statskontoret. Underst. åt lärare
bolalotteri) kr, 3,000. Styrelsen varak~I? oförmåga till arbete. och lärarinnor vid småskolor och
för Telm. skolan i Sthlm; till stip:r FIleensk!, testame~~sfonden mindre folkskolor; skyldighet till
vid samma skola. (Kommerseradet P. E. Flleen1822) delaktighet i anstalten åligger

Axel Westins stipendiefond ~r: 26,87g:ö7. Fo~kun(lervisn:s b.e- skoldistrikt f'. hvarje läraretjänst,
{Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000. trämj, lmder .1903utbetalades for för hvilkeu lönetillskott af allm.
Styrelsen för Tekniska skolan i undervi srring'sändamål 1,000 kr. , medel erhålles.
Stockholm; till stip:r vid nämnda Johnsonska donationsfonden (f. Lasnrettsläkarnes penstoas-
skola. d. svenska och norska General- kassa (K. M:t och riksdagen; Kg!.
[27 ] konsuln i Alexandria J. 'V. John- regl. 13 nov, 1903). Pensionerande

52 son 1890) kr. 21.5,515:41. Till stip. af ord. lasarettsläkare.
Hamelma,nnska, fonden (Fabr. J föl' ung svensk man, som ingått Söderströmska fonden (Grossb.

C W Hamelmann, test. 19/. 1882) på konsulatbanan samt till rese- F. H. Söderström 1875)kr. 15;000.
kl'. 11,400. Svenska slöjdfören:s st y- kostn.r tör denne utgick under år Pens. åt reglementariskt oberätti.
relse. se [2337J; 2 resestip:r a 250 190B ett sammanlagdt belopp af gade pens:Rökandefolkskolelärare.
1U'. till handtverksynglingar ej kr. 4,619:22
öfver 25 år. Uingmanska donationsfonden [27 57]

Walllllarkska fonden (Öfverdir. (Bruksäg. E. J. Längman1859) kl'. Svenskaliirarinnornas pension ••
L J Wallmark 1847) kr. 19,000. 2,911,091:52. Allmännyttiga ända- rörening (1855) kr. 730,648:93.
Svenska slöjdi6ren:s styrelse; Ull- mål; får ännu icke disponeras till Säa-sk. styrelse, se [1S 77]; lifränta
-derst. till ynglingar, somgifvahopp de af testator afseddainrättn:rm.m. vid 54 år.
-om sig att blifva skicklige närings- Noreenska testamentsfonden
idk. för att idka studier vid Tekn. (Kanslirådet J. E. Noreen 1811)kr. [27 58J
skolan i Sthlm samt belöningar för 23,210:06. Underhåll af elever vid Beskowska skolans fond (1883)
uppfinningar och f"Orbättringar i K. Krigsskolan. grundplåt kr. 2,000. Till pensions-
'näringar och slöjder. MilitärsäIlskapets i Stockholm bidrag åt skolans Iärarfnnor.

'krlgsskolestipendiefond (1893)kr. [27 59] --- .'[27153J 3,176:08. För flitig obemedlad elev
Adlerska fonden (Fru Charlotta af hvarje lärokurs vid Krigsskolan Ltndgrenska 'I'rassknlan.se [2119].

Adler) kr. 5,319:B8 vid 1904 års mSå,s,Onmtrallb.eklädnadShjälPel. upp- [2760]
slut. Folkskoleöfverstyrelsen i
Sthlm, se [lB73]; gätvomedel till Balfzar von Platens stlpendle- Philipsenska testamentsfondeD.
.akoltofskolonier. fond (f. d. StatsuJ.inistern för ut- (Grossh. H. T. Philipsen och hans

Benedicksska fonden (Fru Emma rikes ärendena grefve B. v. Pla- hustru, f. Moll, 1811). Särsk. di-
Benedicks) kr. 10,422:41 vid 1904 tens änka och son 18.7; fonden, rektion, se [1391]; skoltnrättntng;
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen förut under Marinförvaltn.s vård, äger fastigh, n:r 27 i kv, Rosendal
i Sthlm, se [13n]; gäfvomedel till öfverflyttades till Statskontoret större i lIfaria församl., Hornsg .
.skollofskolonier. 1894)kr. 21,803:15. Till stip. åt en .31, Ad. Fredr, torg N:o 1.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder, [2750-2760
understöd åt Tekn. högskolans af, Dubo'lska fonden (Handlanden kadett vid "fläggandet af examen
gångna eller atgående elever. P. Gv Duboisj kr. 69,693:05 vid 1904 rörutnämn.t.s.iöofficer(1904utdel~s'

års slut. Folkskoleöfverstyrelsen b. 860:33). . .
i Sthlm, se [1373];underst. åt skol- Grefve Erik Posses donatleas;
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur- fond (Sekreter. i Krigshofrätten '
ser eller annan undervtsn.vanstalt, grefve C. E. L. Posse 1871) kr. ',l

som 1ämp!. kan sättas i samband 37,187:41. För ändamål ttllh.Biks-
med folkskolan. arkivets ämbetsverksamhet.

Frieoländerska fonden (Grossh. Westzynthll testamentstond (t.
Herman Friedländer) kr. 26,010;69 f. svenske och norske Konsuln i
vid 1904 års slut. Folkskoleöfvcr- Barcelona W. J. S. Westzynthius
styrelsen i Sthlm, se [1373];gåfvo- 1891) kr. 65,628:54. 11' 1904 ut.
medel till skollofskolonier. delades 2,520 kr. i gratifikationer.
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[2762-27.71J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
[2767bJ

»Understödsfonden», lyder un-
der Kungl. Direktionen äfver In-
stitutet för blinda; tiUg. (enl. 1904
års bokslut) kr. 214,688:64;afkastn.
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet m. m.
[2767 el

(2763]
Kungl. institutet och försko-

lan ror blinda å Tomteboda, Iy-
der under af' Kungl. ~laj:t förord-
nad direktion se [2011]. TilIg. (enl.
1904års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 743,704:77)kr. 1,281,596:
12, hvaraf fastighetens bokförda
värde 488,000 kr.
(2764] --

Arbetshemmet ror blinda i Stock-
kolm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868) [2767aJ
kr. 164,000. Särsk. styrelse, se »Allmäuna donationsfonden»,
[2013]; att inom fäclerneslandet lyder under Kungl. Direktionen
verka för blindas arbetsförtjänst öfver Institutet för blinda; tillg.
m. m.; inträde afglftsfntt.. mot (enl , 1904 års bokslut) kr. 231,90:J:
bpr~en å 100 k~'J s.?m l nodfall ,78; afafkastningen afskiljes årligen
användas som sjukhjälp. 5,000 kr. för att, efter af Kungl.

i\iaj:t fattadt beslut, användas för
frärnj. af blindundervisn. m. m.;
återstoden af fondens afkastn. ef'-
ter afdrag atutgående lifräntor an-
vändes af Direktionen till främj.
af de blindas själfverksamhet.

VII.. Fonder
[2762]

Allmänna institutet ror döf·
stomma (Protokollssekret. P. A.
Borg, under beskydd af Drottning
Hedvig Elisabet Charlotta 1810).

Sedan detta institut 1 aug. 1894
upphört och dess lägenbeter,
byggn:r o. inventarier öfverlåtits
på l:a döfstumskoldistriktet, hafva
institutets fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. s. å., örver-lärnnata
till Statskontoret att af Statskon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna års af-
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [2755].

[2765]
I!'öreningen "J1'ör Blindas väl»

(stift. 1885) har till hufvudsakl.
liJldamål att förmå blinda till själf-
törsörjn., hvarför den gnm sin sty-

Irelse lämnar bidrag till medde-
lande afundervisn. i Iäsu., skrifn.,
lämpliga handarbeten m. m.Töre-
trädesvis åt sådana arbetsföra
blinda, hvilka, när synen förlora-
des, voro för gamla att erhålla In-
träde vid K. Blindinstitutet vid
Tomteboda. Deras arbeten f'6rsäl-
jas i föreningens försäljn:sbod,
Jakobsg.19. Fören:s fonder uppgå
till kr. 114,174:33.

(2766 a] --
Döfstumroreningen i Stookholm

(1868)kr. c:a 33,500.Särsk. styrelse,
se [2022];att bereda arbets16rtjänst
åt döfstumma ledamöter samt me-
deist lån eller gåfvor understödja
dem, som äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, äfvensom
att anskaffa bibliotek till utlåning
åt ledamöterna eller gnm föredrag
verka upplysande.

(2766 bJ
De döfstummas Allmänna Sjuk.

och Begrafnlngskassa (1903) kr.
76,000. Styrelsens säte i Stock-
holm. Afser att lämna sjuk- och
begrafningsbj alp åt döfstumma i
Sverige. Arsafgift 5 kr.

Backmanska Stiftelsens ränte-
medels fond, lyder under Kungl.
Direktionen äfver Institutet för-
blinda; tillg. (enl. 1904års bokslut)
kr. 12,305:14; till främj. af de blin-
das själfverksamhet m. m.

[2767 dJ
»Erika Carolina Nybergs, född

Söderberg, donationsfond»; lyder
under Kungl. Direktionen öfver-
Institutet för blinda; tfllg. (enl.
1904 års bokslut) kr. 118,299:39;
afkastn. användes till främj. af de-
blindas själfverksamhet m. m.

(2767 e]
Samuel Enaadens donations-

fond kr. 127,436:60, J.M Bonne-
dals fond kr. 3,269:28,Hanna Roos'
af Hjelmsäter fond kr. 5,842:70oeh
F Skogbergs fond kr. 10,932:IS
lyda under Kungl. Direktionen öf-
ver Institutet för blinda; afkasbu.
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet.
[2768] --

De blindas förenings sjukkasse-
fond, bild. gnm friv. gåfvor, läm-
nar enl. stadfäst regl . sjukhjälp
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1905 års
början uppgick till omkr. 125,000-
kr., förvaltas af De blindas för-
enings styrelse, se [2015].

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.VIII.
[27 70J Kungl. Akademien

för de fria konsterna.
Se [1303].

Akademiens pensionskassa(upp-
kommen genom influtna exposi-
tionsmedel. Kgl. regI. 1897) kr.
136000. Pens. till akademis pro-
fes~orer, lärare och tjänstemän
samt deras änkor och barn.

Akademiens särskilda under-
stödsfond (Grossh. B. E. Dahl-
gren 1874) kr. 100,000. Rese- och
studfestdp.r, belöningar å. högtids-
dagen.

'l'herese och Knnt Anderssons
fond (1898)kr. 20,000. Till elever.

von Beskows donation (Ofv..
kam:junk. frih. Bov. Beskow 1864)
kr. 10,000. Till stip. åt konstnärer.

Boberghska douationen(Godsäg.
och Fru O. G. Bobergh 1880)kr.
10,000. Till pris eUer uppmuntran
för elever.

flahms donation (Ritiär. P. J.
Gahm 1826) kr. 3,000. Till belö-
ninuar å bögtid~dagen .

Söderbergs donation (Öfverin-
tendent. G. Söderberg 1873) kr.
8,000. TiU belön:r å högtidsdagen.

Uno Troilis fond (Doktorinnan
S. HeUman 1880)kr. 6,206. Stip:r
åt elever; lifränta kr. 90.

W. Wohlfahrts minne (Fröken
Fredrique Wohlfahrt 1892)kr.ll,824.
Till elever.

Hoffmanska fonden (Slottsarkit.
A. N. Hoffman 1897)kr. 21,657. Till
elever i byggnadsskolan.

Kinmansons fond (Karnruarrätts-
rådet C. L. Kinmanson 1874) kr.
35,000. Sttp.r till målare o. bild-
huggare.

Jenny Linds stipendiefond (Fru
Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr.
83,736. Resestip., omväxlande åt
målare, skulptör eller arkitekt. (2771] Kungl. Musikaliska

Lundgrens, Egron, prismedel akademien,
(uppkomna gnm inkomsten för ut- [Se 1305].
ställn. af Egron Lundgrens arbe- Abrahamssons gåfvofond(Gross-
ten 1876) kr. 4,441. Guldmedalj åt haudl. Aug. Abrahamsson 1869)
akvarellmålare. kr. 25,000. Underst. åt sångelever

.Meijers donation (Öfverdirekt. vid Konservatorium.
G. Meijer 1775) (fastighet). Till Akademiens stipendiefond (Mu-
akadem:s inrättn. o. behof. sikaliskaakadem.1856)kr.15,027:50.

>t..- -.;L .-- För obemed!. konservatorie-elever,
-'-Pipers donatton (Hofintendent. Bom visa flit och framsteg.
T. M. Piper 1820) kr. 20,247. Till Benedicks", Emma,lnkefru,sti.
användande af akademien. pendiefond kr. 5,000.

Ribbings donation (Kanslirådet Bergmans gåfvofond (Lärar-u
G. Ribbing 1899) kr -.6,000. Till Ellen Bergman 1880) kr. 6,035-,
stip:r åt elever vid Iärov. ' För sång.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2771-2781 J
Mazers fond (Grossh. J. 1I'Iazer Svenska teaterns donationsfond

1846) kr. 7,000. Till uppehållande kr. 50,000 (tillh. Kg!. Teatrarnos
af ett kvartettsällskap. pens.kassa). Under direkt. för K.

Michaelssons fond (Grossh. Aug. Teatrarnos pens.kassa.
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till W. Svensons donationsfond kr.
uppehällande af nyss nämnda '20,274. Under direkt. fÖl' Kg!.
kvartettsällskap. Teatrarnes pens.kassa

Netherwonds stipendiefond
(Bankokomm. V. Netherwood 1867)
kr. 200. För violin- och vroron-
cellspeIn.
I1enriette Nissen's stipendiefond

(Fru Henriette Nissen-Saloman
1880) kr. 10,000. För underst. åt
en konservatorieelev.

Fredrika stenhammars stipen-
dium kr. 10,000. Dramatisk säng.

Sällskapets Musikens viinuer
i Göteborg stipendiefoud kr.
10,571:20.

'ramms stipeudiefond och Wide.
grens stipendiefond (Bruksp. C.
A. Tamm 1865 och Kassör G. Wi-
degren 1880) kr. 2,000. Plöjtblåsn.

Bergs stipendiefond (Organist.
P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till
berrämj. af organiatbildntngen.

II. Berwalds fond (Ankel'. Hed-
vig Berwald) kr. 4,000 f. underst. åt
konservatoriets elever; f. n.Iifränta,

von Beskows stipendiefond(Ofv:·
kam:junk. Frih. B. v.. Beskow o.
Malin v. Beskow 1864) kr. 20,000.
Resestip.

van Booms stipendiefond (Mu.
sikus J. van Boom 1861)kr. 1,000.
För pianospeIn.
En onämnds stipendium kr.10,000.

För violin- och violoncellspeln.
••• A. Friebergs stipendiefond

(l\Iusikdir. F. A. Frieberg 1902)kr.
5,000. För konservatorfeeluvar.

Hammartns stipendiefond (Fru
E. Hammarin, f. Casparson, 1872)
kr. 20,000. För underst. ät kon-
servatoriets elever.

HasselIs donatlon till Maserska
kvartettsäJlskapets byggnadsfond
(1894) kr. 28.476:66.

Hebbes stipendiefond (K. sekre-
ter. J. Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000.
Till befrämj, af organistbildn.
IIii.ndelska stipendiefonden (Prof.

J. A. Josephson 1871)kr. 500. För
primavista sång o. harm. kunskap.
.Johan Leonuru Uöijers slipen.

dhl1n (Fru Julia .Iustina Höijer,
f. 'westee, 1900,kapitalet öfverlärn-
nadt 1904) kr. 4,000. För studer.
yngling vid Konservatortum.
Konservatorieelevernas gra:ffond

kr. 311: 55.
Kuhlauska arfvingarnns stlpen.

dlefond (Hedvig och A. Kuhlau
samt Evelina Falenins, f. Kuhlau,
1866) kr. 1,000. lcör violinspein.

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

Jenny Linds stdpendlefondt Fi-n
Jenny Lind-Goldschmtdt 1870)kr.
90,000. Resestip.

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

Axel Lundwalls fo nd (v. Hä-
radsh, A LundwaJl 1898)kr. 100,000.
För uppför. af större musikverk

Mankells stipendiefond (Prof.
Gustaf Mankell) kr. 1,000; för or.
gelspein.

[2772]
Kgi. Hofkapellets peusionsin-

rättning (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 501,661:17.
Särsk. dtrektion, se [1863]; pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.

[2773]
Operakörens enskilda. kassa

(Kupe'llmäst, C. Nordqvist 1876'
kr. 12,900.Särsk. styrelse, se [1866].
begrafn:shjiilp, uöd., hjälp. och
låneinrättu.

[2774]
Axel Elmlunds pensionsfond kr.

55,490. (Under direktion afK. Tea-
trarnes pensionsinrättning.)

F. d. Mindre teaterns penslons.
fond (Edw. Stjernström) kr. 6&,400.
Under direkt. för K. 'I'catrarnea
pens-kassa.

Kgl. Teaterns arbetares och be.
t.iäntes s.iuI,. oc4 begrafnillgs.
kassa (Frih. G. F. Akerhtelm 1823)
kr. 83,145. K. Teatrarnes pens:kas-
sas direktion; sjuk- och begraf.
n:shjälp samt underst. ät K. tea-
terns arbetare och betjänte.

Kgi. 'l'eatrarnes penstonsjnrätt,
ni ng kr. 858,000. Särsk. direktion,
se [1862]; pens:r.

[2775]
Operabalettens enskilda' kassa

(Siegfried Saloman och A. Will.
man 1883) kr. 20,600. Särsk. ety.
relse, se [1867j; afsedd till un-
derstöd.

[2776]
Artisternas och iitterntörernas

pensionsförening (Artister o. I'it-
teratörer 1847) kr. 228309: 55.
Sär-sk. direktion, se [1864j; pens.
till1tldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och barn.

De Sceniska Artisterna. Tnder-
stöds fond kr. 75,000. Särsk. st~·.
ref se, se [1& 68].

[2777J
Dramatiska och musikaliska ar.

tisternas pensionsYörening (Tea-
terdir. P .• T. Deland 18;;7). Särsk.
tillg. vid 1902 ärs slut omkr. kr .
227,67;3.Särsk. direktion, se [1866);
att, sä längt förening:s tillg:r med
gifva, utdela pens.r ä 300,\400 kr.
årI.; hvarjämte under röreu:s rår-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 13,960, hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tister.

Svenska teaterrorbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 189ö,
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet,
80m går ut på en spar-, sjuk-,
begrafn:shjälps- och understöds-
fond, vara en centralpunkt för
svenska idkare af scenisk konst.
Förbundets tillg:r utgöra nu kr.
147,',80. Medlemsantalet är 330.
Se f. (j, under [1935J.

[27781
Svenska publicisternas pen.

sionsförening (1901) kr. 270,973.
Sär-sk. styrelse, se [19OIJ.

IX. Fonder för understöd åt civile ämbets- och tjänstemän och därmed
jämförliga personer samt deras änkor och barn.

tonia, f. Wallmark, 1867 0.1876) 1111 CivilstatelIs enskilda änke. och[2781] Civilstatens 1905 kr. 20,661: 58. 'I're pens.r till pupill fond '11 1905 kr. 286,185,
pensionsinrättning. lika belopp att företrädesvis till· hvaraf Haakska donationen [se neo

Se ,r1833]. falla änkor och barn efter i mindre dan] kr.43,803:75. (Off.inrättn.1826.)
goda ekonomiska omständigheter Pens.r åt ctv', ämbets- och tjänste-

.. von Beskows pensionsfond aflidne ämbets- och tjänstemän i mäns änkor och barn,
(Ofv:kam:junk. frih. B. v. Beskow Kungl. Kammarkollegium. Civilstatens kapital. och lif.
o. hans hustru M. v. Beskow, f. af fiviIstatens allmänna änke- och ränterorsäkringsanstalt (Oivtlsta-
Wählberg,1864) 1111905kr. 5,899:98. pupillfond '/l 1905 kr. 300,343:75 tens fullm. med af K. 1I'Iaj:tfastst.
s.ne pens:r f. ämbetsmäns änkor (Otfentl. inrättn. 1798). Pens:r åt nåd. regt. 1866, fömyadt 28 sept.
eller oförsörjda döttrar. orv. ämbets. och tjänstemäns i fat- 1883)1111905kr. 1,348,232:72. Att an-

Ronnedal·Wnllmarkska fonden tigdom efter-l. änkor o. barn; åt. tingen åt deläg:s söner samla kap.
(f. d. Kamrnarrådat .T. M. Bonnedal njuter ärl. statsansl. af 45,000kr.; till utdeln. på en gäng etter vissa
'0. hans hustru Hilda Carolina An- .pröfn:srätt tillkommer K. Maj :t. päförhand bestämda tider, el. ock ät
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder.
[2786]

Tnllstatens enskilda penstona-
inrättning (K. Maj:ts bref 1805)
vid 1904 års slut kr. 369,549:13.
Säl·sk. direktion, se [18R9J;pens.r
åt änkor och barn efter tullverkets
ämbete- o. tjänstem samt betjänte.

[2781-2795J
deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a I Törnqvists donationsfond (Kam'
vid viss ålder, dock ej före 40 år. rem i Kammarkoll. C. TörnqYlst

Från och med 1900års Ing. kun- 1861) l/l 1905 kr. 28,501:10. DISp.
na nya delägare ej vinna inträde f~r CiVilstatens, ensk. äuke- Q. pu-
i anstalten. piltfonds behor.

Civilstatens pensionsinrättning Genom nåd. bref SI/S1866är be-
(Offent. Inrättu. 1826) "1 1905kr. stämdt, att sistnämnda tv~ fonder
12658917: 92. Pens.råt civ, ämbets- skola utgora grundfond for CIVII-
o.' tj~stemän vid fyllda 60(55)år; statens kapital o. lifföl'säkrings.
åtnjuter ärl. statsansl . af 74,271:50. anstalt [se ofvan].

Ells pensionsfond (Kamrer. Carl ---
Gust. Ell1889) 1/,1905kr. 31,333:68. [2782]
Till 'pension. åt behöfvande änkor Frällckebkn understddsfouden
och barn efter tjänstemän i K. l(Maskindf r. E. F'l'änekel 1873) kl'.
Generalpostst.n o. Sthlms post- 2,000. Dir. för Statens järnv:tra·
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens.s- tiks pells:sillrättn., se [1843]; un-
klasserna i pens:s~nrä~~n:s regl. el. derst. ~~ll 2:e 111' Stat~ns järnväg's-
motsvar. klasser l blttvende regl. trafiks iluke- och pup il'lkassa pens.

Elstedtska llensionsfonden(stilt. \ änkor.
1857af en ämbet.sman, hvflkeu anh. Statens jii,rnviigstrnfiks iil.lke .•o.
få vara okänd) :t/, 1905kr. 5,385:17. pupillkassa (Staten 1872) vid 1904
Afkastn:n användes till underst. års slut kr, 11,23;',648: on. Pensto-
åt civ, ämbets- o. tjänstemäns be- nering ~~fatl:e delägares iin.kot' o.
höfvande änkor, med företräde föl' barn.
dem, som äga flera minderåriga Statens .1ärnvä.gstrafiks pen-
ätvensom oförsörjda barn. sionsinriittning (Staten 1872) vid

Fileenska penstuusfönderna 1904 års slut, kr. 9,990,458:72. Pen·
(Kommerser. Pc Ff.leen 1822)111 1905 sionering af ord. tjä,nstepersonal
)...1',167,133:19. Pensir och gratiftk:r vid statens järnvugsta-attk.
åt fattiga civ. ä1l1bets-o.tjänstemän,
ätvensom åt deras efterL änkor och [27 83 J
barn; pröfn:srätt WIk. K. Maj.t, Telegraf,crkets pensionsinrätt.

Gåfva, af en gammal tJänste. ning samt iinkc· och pupillkassa
man (e;l gammal tJansteIllaII18~O) (senaste KgL regl:n 17 dec. 1886).
'/l 19.00b.140,367: 80. :':':orso]'Jo,:s,Gemensam direktion, se [1841J; a)
!Ius f?l' crv, all;tbet8~.o.tJunstema:ns Ip en s i on s i 111'~i,t tn in g en (börj.
l fatt~gdom efterL ankor och nUll-

1

l/1 1875) föl' telegrafpersonalens
derånga b.~rn.., . pensionering kr. 3,559,645:18; state-
. KgI. Gota .!lOfb'tt~ ..llcnsloIls·1 bidrag kr. 21l,~~2:28; b) ä n k e- och

fond (Ko !lfaJ:t och Gota holratt pupillkassan (börj. :t/7 1875)af-
!83~),lit. 1905kl'..12,33.~:88. Pens:r ser pens:r åt telegrafverkets tjän-
at l tattigdom efterl. ankor o. barn stemäns och vaktbetiäntes änkor o.
ef~er ämb~.ts- oc~.t:iäns.~e]n~ninom minderåriga barn kr. 850,643: 76;
Got.a hafratt; pröru.srätt hUk. K. statsbidrag 8,000 kr. årl.
MaJ:t.

Haakska donationen (Y. Presid.
l\!. Haak 1831)'/, 1905kr. 43,803:75.
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste.
mäns änkor och barn. Dispoucras
för Civilstatens ensk. änke- o. pu-
pillfonds behot.

Isbergs peuslousrond (Presi d. i
Svea hotr. C. E. Isberg 1854)'/,1905
kr. 44,699:77. Pens:r åt änkor el.
oförsörjda döttrar, samt till upp-
fostringshjälp åt söner efter leda-
möter i Högsta domstolen eller
Svea hofrätt.

Laugs pensionsfond (!oUl S. E.
Lang 18400.1843) '/, 1905kr.12,845:
11. Pens:r åt4 ogifta fruntimmer el.
änkor i torftiga omständigheter.

Linds donationsfond (Postmäst.
Hans Lind 1889) 111 1905 kr. 5,705:91.
Till pens.sunderat. åt 4, högst 6
behöfvande änkor och barn efter
posttjänstemän, att utdelas helst
till olika f'6r hv arje ål'.

f!vidings donationsfond (v. Pre-
sid. i Earmuarkol l. B. C. Qviding
o. hans hustru Johanna Wifhelmiua
Westman 18S8)'/11n05 kl'. 6,171:91.
ÅrL gratifikation åt änka efter civ.
ämbetsman af tromans värdighet,
som aldrig tjänat Inom krtgsstån.
det.

af Tnnelds donationsfond (Stats-
komm. C. E. af Tuneld 1861)1/11905
kr. 53,445:24. Disp.Tör Civtlatatens
nsk. änke· o. pupillfonds behof.

[2784]
Svenska postmanuattireuingen

(1877) kr. 18,000. Särsk. styrelse,
se [1881j; sjukhjälp åt posttjänste-
män samt begrafningshjälp åt an.
höriga.
[2785J

Bromanska sjuk- och begraf-
nlngskassau (donerad af Poetdir.
S. A. Broman 1862) kr. 15,500.
Sjuk- och begratn.snjälp till post.
betjänte i Sthlm; förvaltas af dem
själfva.

('entrala, !lost.beljiiningcus sjnk-
o. begraf'ningskassl1, kr. 6,500.
Sjuk- o. begratningehjälp till post.
betjällte vid reseposten i Mellersta
och Östra postdistrikten; förval-
tas af' dem själfva.

Postbetjiiniugens sjuk- och be-
grafningshjälpsförening kr. 2,500.
Förv:s af postbetjänte själfva.

PostbetJiintes i Stockholm en-
skilda begra.fningskassa kl'. 3,000.
Förv:s af postbetjällte själfva.

postva.ktbetjäntförbundets i
Stockholm sjuk. och begrafnlngs-
fond kr. 1,200. Förvaltas af post.
betjänte själfva.

Stockholms postkontors href-
bärares enskilda änke- och·pupill.
kassa kr. 29,000. Förvaltas af
postbetjänte själfva. .

[2~.87] t ." t ..Jlunkontore s t.JO'llS emuns o.
bet.jiinings iinke· och pnpillkassa
(,Järnkontorets tjänstemän 1813)kl'.
271,253:26. Styrelse: 3 tjänste·
män; pens.r åt~Tärnkontoretstjän-
stemäus o. betjäntcs änkor o. barn.

[2788J
Bankostatens iiuke- ocb pupill.

kassn (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
903,743:82, Särsk. styrelse, se
[1851]; pens.r åt Riksbankens tjän·
stomuns och vaktbetjäntes änkor
o. mtndcråriga barn, salut ogifta
döttrar efter fyllda 50 åi-.

[27. 89]
Anke- och pupltlkassan "id

lIi1,sbankens af'delningskontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 294,480. Styrelse: Hrr ful.lmdk.
tige i Riksbanken, se [1651];pens:1'
åt änkor och barn, dels efter
tjänstemän och betjänte vid f. d.
bankodiskontverket och dels 'efter
sådana vid afdelniugskontoren o,
Tumba. bruk.

[2790J
IUksgäldskontorcts ii.nke· och

pnpillkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kl'. 153,600. a.e kas-
saförvaltare, se [18f>3]; pensir åt
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f d. Genoral asaistens-
kontoret.

[2795] Förvaltnlnqenaf'de
under f. d. Kungl. Ofre

Borgrättens vård förr
ställda medel.

Se f18591.
Bergska fonden (Hofbctj. Hal-

vard Berg 1709)kr.3,433:17. Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Plaehska fonden (Förste Hor-
marskalken E. Flaeh 1878)kr. 1,000.
Räntan utdelas till två atakedade
personer, Rom tillhört Hofvets
Iivre- och ekonomistater.

Guthcrmutbska fonden (Elsa
Guthennuth, f, Will ams berg, änka
efter C. F. Guthermuth, 1703) kr.
16,079:20. Underst. åt rinfi'are hof-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Humbleska testamentsfonden
(Eva Humble, f. Hollenius, 1787)
kr. 3,089:98. Underst. åt änkor och
barn efter betjänta vid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.

Platinska testamontsfonden(Fru
A. !If. Platin, f. Norberg, 1819)kr:
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14,821:71. Underst. till2/a åt fattiga
inom hoftörsaml., l/a till ett stip.
a 2-00kr. åt studerande af Små-
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fonden (Slottsförv.
P. Spetz 1765) kr. 8,849:70. trn-
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjänings fattiga änkor samt fa-
der- och moderlösa barn.

[2796J
Kgl. Hofstatens gratialkassa

(Hofpredikanterna J. G. Flodin o.
C. W. Strang 1787) kr. 77,851:16
(den 1 Jan. 1905). Särsk. direktion,
se [1860]; månatI. understöd till
vid dödsfaUet i hofveta tjänst va-
rande eller pensionerade betjäntes
änkor o. barn under 18 år; är].
gåfva af konungen 515 kr.; koUekt
i slottskapeUet c:a 200 kr. __

Uti nämnda belopp ingår af'An-
kel". H. J. Akeratröm test. fond
7 000 kl' hvaraf räntan utgår i 3
pellsion~~' a 120 kr. som tilldelas
fattiga änkor o. döttrar efter vid
K. hofvet anställda personer.

[27. 97J
Anke- och pupfllkassan vid

Stockholms stads iimbetsverk (K.
regI. 9/51902) kr. 985,634:32. Särsk.
direktion, se [1855]; att bereda
pens:r åt delägares änkor o. barn.

[2798]
Polispersonalens i Stockholm

penstonstm-ättntng (K. M:t på Öf-
verståth:ämbet:s hemställan 1854)
kr. 1,374,969:,1j8. Särsk. direktion,
se [18561; pens.r åt polispersonalen.

[2795-280\1J
Polispersonalens i Stockholm

iinke- och pupillkassa kr. 13,729:27.
Samma styrelse som näströreg.

[2802]
Prästerskapets änke-och pupill-

kassa. Se [1849]. Stift. 1874, enl.
Kg!. regl. 6nov. 8. å., tör beredande
af pens. åt delägares änkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdorn
äro urståndsatta att sig nödtortte-
ligen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådd u 55 ål'. Den 1 maj
1905utgjorde behälln. kr.ll,439,143:
57, hvaraf grulId;ondf.n kr.7,396,817:
83 och tillskotts/onden kr. 4,042,325:
74. Från föratnämuda fond, som
utgöres af allm. medel, utgå pens:r
till aUa berättigade efter lika gruu-
der; vid pens.r från sistn:e fond,
som består af delägares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsyn äfven
till delägares senast inneliatda
lön. Pens:a utgå ej med ngt på

[2801 J Förvaltningen för förhand bestämdt belopp, utan de-
.' ras storlek är beroende på den bo-

Groenska fattigförsorj- räkn. inkomsten för hvarje ål' ur-
ningsfonden Och Wille- vensom på antalet pens:slotter.
brandska understöds- Pensionsrätt inträder när lönein-

d korrist. af den atl:e deläg:s SYSShl
fon en. Se l1861]. 'frånträdes. För utbekom. af pens.

Groenska fattlgl'örsörjnings- ~ i senare häll'ten af' febr. månad
fonden (Bergsrädot A. H. Groen -- bör för pensionär lirl. under
1839) kr. 167,000. Afräntan utdelas företa /tiil/ten u/ jörpg. nov. manad
pens:r a. kr. 150 till vederbör!. be- anmälan ske medelst aflämn:e af
visade medellösa o. verkl.. fattiga, 1'.peners beviljandenödigahandl:r,
hvarafhälftens.k.pauvreshonteux. i landsorten hos vederb. pastoro.

von WiIIebl'andska understdds- i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
fonden (Frih:an Ulla Y. w tllebrand samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
1~60)kr. 93,000.~ Af räntan utde- egen försummelse blifvit vid pen-
las pens:r il. kr. 200 till fattiga, s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
företrädesvis gamla sjuka eller pens:srätt för det år, beräkn:n af-
sjukl. n-untdmmer. sett.

Poltspersonalens i Stoekhnlm
enskilda begrafnings- o. under-
stödskassa kr. 8,291:H.

Polispersonalens i Stockholm
enskilda iinke- och pupiIlkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 144,219:43.
Sär-sk. direktion, se [1857]. Under-
stöd åt afl. pottsmäns änkor o. barn.

[2799]
Hebbes penslonsfond (Br-uksp.

A. Hebbo 1824)b. 15,000. Direkt:n
örver Strandbergska Iäkaretnrättn.,
se [2043]. Af räntan utgå åi-l. 9
peus.r å 100 kl'. till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. limbete- och tjänstemän.

X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.
[2804] Armens penSionS-I !\Iilltäränke.p~nshmsstaten,AII-1 [28 07]

kassa S 18 lJ manna. Pens.r at milrtäre ambetS'

j

Kronprins. Josefinas pensions-
. .." e I 3 ~ tJånstemans l fattigdom ettert c inrättning vid Kungl. böta lif.

A~mens unke- och puptllkussa ankor och barn, pens:a fil lde'las garde (sttrtad 1823af officerskåren
(Krtgsbetälet 1817) kr. 353,164. af K. MaJ t efter direktdonens för- tIU hågkomst af Kronprinsens för-
PenST A-t ankor o barn efter ar- slag; pens ratten grundar sig på mälning) kr 120000 Sårsk direk-
mens ämbets- o. tjänstemän. mannens eller faderns bestalIn., IItäou, s~ [2038].' Pe~1slOnenng åt

Arln{ms nya iinke- och pupill. bouppteckn. samt Bokandes fortf. underofficerare och manskap iuom
kassa (Krigshefälet 1883) kr. b[2e1810

0
1.5J .. Iregem:tet.

8,100,177:78. Pens:r åt armens
ämbete- och tjäneternäus änkor o.
barn; statsbidrag: kr.114,082år1906. Drottningens hospital (grundl.] [28 09J Kungl. Lifgardet
Antal pensionstagande sterbhus 1805 af en »Mttuntakovän») kr. j ' ..
d. 31 Dec. 1904: 620. 73,245. Direktion, se [2036J. Rän- till hast.

~.b'Dlenspensionskassa (Krigsbe- tan användes till ~r!. pensa' åt Lifgardets till häst penstons-
fälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r afskedadt underbefäl o. manskap kassa (gåfvor och tillskott af ofä-
åt armens ämbets- och t.jänste- af Svea hfg. I cerare 1851, samt år!. afgifter af
män; statsanslag till fyllnads- Generalma.loren e H Möller. underofficerare med vederlikar) kr.
pensa' m. m., för år 1906(förslags- svärds fond grund!. af officerskå- 106,866: 12. Särsk. direktion, se
anslag) kr. 1,540,000. ren vid Svea lifg. till minne af [1870J. Pens. till afskedadt under

Horns stiftelse (Grefv:an A. S. sekundchefen (1862), dä han afgick befäl och manskap.
Horn, f. Blomstedt, 1858) kr. från rege~1:tet; kr. 4!139:tiO •. Sam. Prins Oskarshospitalinrättning
227,607:8~. Pens:r åt militäre ärn- ma ,(hrektlOn ~~m fore~ .. Rantan vid Kgl. Llfgardet un häst (GM-
bets- och tjänstemäns i fa.ttigdom a:~van?-es ti ll na,.~egå.fvOlåt medel- vor och tillskott af officerare 1816)
efter!. änkor och barn; företrädes- l~se, n-ån Svea hfg. afskedade gar- kr. 39,388:44. Samma direktion.
vis åt fattiga änkor och döttrar dister. Pens. och underst. åt afskedadt
efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r och Iunderbefäl o. manskap, dess änkor
underlöjtn:r. (120 pens.r å 150 kr. [2806J Kgl. Svea lifgardes och barn.
utgå f. n.) f ttl k llosenbergska fonden (Gåfva,

Konungens enskilda fond (1817) a Ig assa, från sterbhuset efter all. Under-
h. 7,500 (år-I. ränta). Pens.r åt Gral'l111ius' testamente (FältPr., iöjtn. Rosenberg)kr.1,298: 08. Reg:.
änkor och barn efter afi. militär- C O Gravallius) kr. 2,250. Direk- tets pens:kassas direktion. Räntan
personer; pensionärerna utses af tionen öfver Svea lifg:s fattigkassa. utgår till pens. åt änka efter i
K. Maj :t. 239 pensionärer år 1905. . tjänst afi. underofficer vid regem:t.
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[2815]

Konungens hospital (Sthlms
stads borgerskap o. magistrat 17D6)
kr. 333,000. Särsk. direktion, se
[2034]. Pens.r åt afskedadt man-
skap vid armen: a) efter vissa års
tjä.llst el. dc, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och lemlösa ..
som utan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; år 1904 utdelades 12,015
In', till 361 personer.

[2809-2821J
T;nderlö.itnant Claes Erik Per-

rons pensions. och gratifikations·
fond (gåfva från nämnde under-
Iöjtn. Peyrons sterbhus) kr. 3,589:
60. Samma direktion. Räntan utbe-
talas år!. 5 juli med 2/380111grati-
fikatton åt afskedad underofficer
och l/S som pens. åt änka efter
underofficer vid reaem.t.

Yolontären Grehe Gustaf ~ils
Courad von 1I0sens pensions. och
gratiflkatioJlsfond (gåfva af sterb-
buset efter nämnde volontär) ckr.
2j041:16. Samma direktion. Arl.
räntan utgår med 112 som ständig
tillökn. i pens. el. tillfällig grati-
fikation till pensionerad under-
officer från regem:t el. ock som
pens. el. gratifikation till änka ef-
ter sådan underofficer, och andra
1/2 lika med otvan eL till änka
efter en i tjänst afl. underofficer
el. till uppfostringslljälp åt ngt el.
några fattiga barn till dylik under-
officer vid regem.t.

Skolfonden, kr. 9,598: 25. Bildad
år 1821 gnm subskription för arvode
till en skollärarebefattning, hvi'l-
ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola blifvit närbelägen. Af
räntan utgår en del somjulgårvor
i kläder ID. m. åt skolbarn Inom
regern.ts församl., efter sekund-
chefens bestämmande.

Svea art.-l'eg.1850) kr. 115,745. Pen-
sionering af f. d. officerare vid
Svea m-t.o-eg.

Penslons- och gratialkassan för
underofllcerare och manskap (Uffl-
cerskären vid Svea art.vreg. 1850)
kr. 30,550. Utdeln. af underst. åt
afskedade uuderofficer.re, konstap-
lar, trumpetare och artillerister

Hndebeckska stiftelsen (Öfver·
ste Rudebeck samt battericheferna
vid Svea art.vreg.te 1860) kr. 14,061.
Pens. åt änkor och barn efter
underofficerare vid regem.t.

Soldatbarnhuskassan (Officers-
kåren vid Svea artilleri) kr. 31,273.
Dels fattiga soldatbarns beklädn.
och underhåll, dels penarr åt af-
skedadt manskap.

[2816]
Svenska föreningen nöda kor'

set (Konung Oscar II m. fl. 1865)
kr. 59,263: 04. Verkställ. utskott,
se [2001]. Dess ändamål är att
hos svenska folket väcka delta-

[28 14] srande för vården af sårade och
~juke i mit samt att medels in-

Konungens mtlttärhospitals- och saml. och förvaltn. affriv. underst.
medal,jfonder(Militärhospitalsfon· verka för denna sjukvårds ordnan-
den utgöres af: 1) efter 1813 och de och utvidgn. ; utdeln. är gjord
1814 årens krig af ensk. personer till :f6renin:s sjuksköterskor.
i riket gjorda sammanskott, 2) af S,-enska samaritföreningen (bör-
dåvarande kronprins Karl Johan jade sin verksamhet i jan. 1884)
skänkta större belopp, 3) af kom- kr. 5,066: 86. Dess uppgift är att
merserådet ~. Ftteen dO:r;t~radeDlC- gum inrättande af samaritunder-
del; Medaljtonden. stift. af ko- vtsn-akurser bland allmänheten ut-
nung Karl XlV Johan). B~da f~)ll- breda kännedom om den hjälp,
derna ~~fva, &elll~;:s.a~ dll'e~tIon SOlll vid plötsliga olycksfal! i för-
se [202'~J' .~ran Milttärhospi tals- sta hand erfordras; aUggande det
och Meda.ljfouderna hafva under förenin:s aktiva ledamöter hvilka

[28 10] Kg!. Svea artiJIeri- 1904 pens.r el. pratifik:r till omkr. genomgått sådan kurs, att' vid in-
regementes pensions- och 16,000 1,1'. utgatt ..tIll. l fattIffdom träffande olycksfall, innan läkare-

st.adda a~~or o. ofor80.~:ldadott~al' hjälp hunnit erhållas, utan el·~ättn.
understödskassor. Se [1217]. el.ter befal, underb~fal och C1V. gifva det biträde, som erfordras

H)'grells stipendiefond (Oe11o-tjänstemän VId armen och flottan. och af dem kan lämnas. Anmäln:r
raladjntaut Hygt-el.l och hans hu- Nya pens.rum komma hädanefter rörande båda dessa Iöreu.r kunna
stru 1833). Prem. åt fatt. skolbarn icke att tillsättas, utan skola, i mån inlämnas till fältintendenten Axel
inom Kgl. Svea art.-reg.; kapita- af hittills varande pensionärers v. Heijne, adr. Eugelbrektsg. a.
let ingår i soldat-barnhuskassan. afgång, alla underst. från fonden .

Marklinska fonden (Ankel". C E utgå under form af g'rutiflkati o-
Marklin 18.51) kr. 5,586. Underst. ner. Medaljfonden är afsedd att [28 17]. ..
åt officersänkor el. döttrar. bereda underofficerare och ge- Hautbolsternas understödskas-

Musikkårens enskilda kassa menskap i armen och flottan, sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
(Musikpersonalen vid Svea art., erhållit medalj för tapperhet i armens och flottans tjänst varan-
reg:te 1875) kr. 22,876. Begratn. fält, en årlig pension, Iucn då de e~ler därstädes förut anställd
hjälp till delägames sterbhus samt Iingen Inneharvare af tapperhets, Imustker af underofficers grad) kr.
tillf"ålligt underst. åt delägare, medaljen num. finnes i lifvet, utgår 12,089: 68. Särsk. styrelse, s~J18 7~1·
som från regem.t afgår. större delen af fondens räntear- Utbetalar t .. v. "?egrafn:shJalr '?d

Officerskårens pensionsfdre- kastn. såsom underst. från Mi'lifär- delägares dödsfall och bllfalhgt
nings kassa <Officerskåren vid hoapttalronden. Iunderst. till delägare el. dess änka.

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

[2821] Karolinska Institutet. 10,261:99. Stipendier åt med. kandi-
dater, som studera vid institutet.

Se rI283'. Bylundska testamentsfonden
Lbeltus fond (Prof. Hj . Abelin Apotek. E. Bylund 1818) kl'. 3,000.

1882) kr. 5,000. Stip:r åt studc- Till underhåll och. törökande af
rande vid Karolinska institutet. samhng:arn~ och biblioteket VId

..lkrelska fonden (Prof. CSantes- K~~~~~.lWWI~~::;ina Hiertas sti-
son 1879) kr. !O,OOO.Sti!!'" åt stU'lllendiefond till understöd åt min.
dera~de VId Karohlls~.a instttutet. dre bemedl. kvinnor som ägna sig

Altms fond (Stadsläk. iii L Al· I åt tandläkarekonsten kr. 13712: 66.
tin 1877) kr. 6,100. Stdp.r åt vid Hiertas stipendiefond (Frökn:a
Knrol. instrtutct stud. med. kandn-. H och A Hierta 1873) kr. 15,000.

Benedicks' stipendiefond (Kam. Stip:r åt kvinnor, som studera
marh. A VVBerredleks 1861) kr. medtein.
:JO,OOO.Till vid Karolinska insti'l DIagnns Huss' stipendiefond
tutet studerande med. kandidater. (Prof. M Huss' forne lärjungar

Ragnar Bruzeltus" stlpeudie- 1863) h-r. 5,100. Stip:r åt vid Karo!.
fond (Prof. Brnzelins 1902) kr. inst. studerande med. kandidater.

Karufinskn tnstttutets reserv-
fond (Dr A F RegnelI 1883) kr.
33,951: 67. Disponibla afkastningen
skall användas till befrämj. af den
medicinska for skningen och dess
tillgodogörande så väl för uuder-
visn:n som för litteraturen .

Klrurgisl,a stipendiefonden (Do-
nation af okänd, pseudo »Amicus:»
gnm Prof. C J Rossander 1871) kr:
10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män,
SOUl vid institutet idka eller nyli-
gen därsb. afslutatsinamed. studier
och ådagalagt synnerl. flit jämte
intresse och fallenhet för kirurgi
och oftaImiatri.

Ad. Kjellbergs stlpeudiefond
(Prof:sänkan Therese Kjellberg
1884) kr. 1l,2t4: 42. Stip. till med.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,



Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
kandidat eller licentiat, som stu- sätta Sällskapet i tiUfäUc att be-
-derar vid institutet. löna värdefulla, af svensk med-

Ljungbergs stipendiefond (Fält- borgare förf, skrifter, hvi'lka bl if-
läk, N J Ljungberg 1866)kr, 42,500, vit föl' täfian om detta pris till
Resestip. 161' med. doktorer. Sällsk. mlämn. och behandla ngt

Ohrv Lovens fond (f. d. prof. Chr. till dc medic. vetenskaperna hö-
I .•oven 19o;.~)kr. 10,107: 41; till be- rande ämne. Täflingsskrift skall
främjande af forskning inom fysio- vara inlärnn. till Sällskap:s sekre.
logi, experimentell farmakodyna- terare före 15 jan.
mik och fysiotogisk kemi. Pasteurs-fondeu (Svenska Lä-

p H Malmstens fond (Prof, P H karesäUskapet m. fi.) kr. 31,748:88
Malmsten 1876)kr. 5,000. Stip:r åt (däraf medalj- och reservfond kr.
'Vid inst. nyblifne med. liceutiater. 16,C71:81 och stipendiefond kr.

Fonden för P II Malmstens pre- 15,677:07). Har till. ändamål att
feCSSaUrrOlkrl,','elAOln'd96r6"e:t6t2e'',"obels f'ond främja forskn . på bakteriologiens

n och hygienens område. Medel af
(A NobelI8~0) kr. 50,000. Underst. fondens räntor få användas dels till
för experimentell medic. forskning. utdelande 161' Sällsk:s Pasteurs-

Caroline Andriette Iiobels re- medalj i guld åt forskare, som
-servfond kl'. 13,336:57. främj. bakteriol:s eller hyg:s fram-

A !legnells fond föl' barnklinik steg, dels tillresestip:r föl' studier
CD A J RegneUl876) kl'. 20,000. Föl' i utlandet i bakterio!. eller hyg.,
klinisk undervtsu. i barnaälderns dels ock till underst. för veten-
sjukdomar bl. barn inom 2-8år vid slrapl . undersökn.r inom nämnda
Rronprins:san Lovisas vårdanstalt. områden.

Anders lIetzii stipendiefond Regneflska prisfonden (Drr An-
(Svenska läkaresällskapet 1864)kr. ders Fl'. Regnell, gnm gåfvobref
132,000. Stipa' till studerande vid 26 mars 18h6) kl'. 22,111:21. Hvart
Karel. inst. samt till underst. för 4o:c1e år, fr. o. m. 1870, utdelas 4
-vetenskap'l. forskningar och resor. års ränta som prisbelön. för sådan

Roos af Hjelmsäters sttpeudte- afhandl., som efter föreskrtfven
fond (Kammarh. A Roas er Hjelm. pröfn. finnes däraf f'6rtjänt. Före
-säter 1862) kr. 5,000. Stip:r åt stu- 1 sept.. 1866 och sedermera före
derande vid Karel. institutet. samma dag hvart 4:de år stål' det

Professor Ca,r} J Rossanders hvar och en af Svenska Läkaresäll-
>donationsfond (1893)In'. 9,54:J:48. sk:s ledamöter öppet att till säll-
För ändamäl Romlärarekollegium sk:ts nämnd ingifva förslag till
anser gagna dc medicinska veton- prisämne. Hvi lken svensk med-
skaperna. borgare som helst äger att mu

Samsons stipendiefond (Bok- priset täfla. Täfiingsskrii't skall
hand!. A Samson 1888)kl'. 11,651:66. vara inlämn. till Sällsk:ts sekrete.
.Stdp:r åt med. kandidater, som rare före slutet af mars under det
studera vid institutet. för prisets utdeln. best. året.
[2822J --- Ånd. Retzius' fond, In'. 36,752: 89

(där-af ruedalj- och reservfond kr.
Wenersl,a testamentsfonden (Lif- 16,384: 81 och stipendiefond kr.

medikus Wener 1813) kl'. 5,475:39 20,368:08) för att främja studiet
vid 1904 års slut. Medtotnalatyrel- af de vetenskaper, i hvilkas tjänst
sen, se [15Ut]. Till gratifikationer Anders Retzius verkat, i främsta
åt e. o. tjänstemän o. betjänta. rummet den normala anatomten,

därnäst äfven fysiologien. Stadgar
för fonden kunna erhållas gnm
Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapets prts-
fond (stift. 27 april 1858 till eriu-
ran om Sällsk:ts 50-åriga verksam-
het) b. 25,042: 81. Hal' till ända-
mål att genom sin afkastn. eller
eljes inflytande medel sätta sällsk.
i tillfälle att belöna värdefulla, af
svensk medborgare förf:e skrifter
inom de till Sällsk:ts verksamhet
hörande torskn.scmråden.

[28 23] Svenska Läkaresäll-
skapet. Se [2363 aj.

A.. Pris- odt stipendiefonder:
Berzelius-fonden kr. 6,282: 14.

Ur denna fond utdelas sällskapets
Berseltus-medalj iguld åt forskare,
som gjort sig förtjänta Olll den
medicinska kemien.

Alvarenga do Pianhys prisfond
(Prof. i Lissabon med. d:r P F da
Costa Alvarenga) kr. 23,522:10. Har
.tf H ändamål att gnm sin afkastn.

fl. fonder; [2821--2830]
B. Understödsfonder:

Ragnar och, )Ielena Brnzelins'
pensionsfond (Ankefru Professor-
skan Lott Y -Bruzeltus 1902) kr.
104,744:65. Hal' till syftemål at~ be-
reda understöd åt i behofvarande
änkor eller 'oförsörjda barn efter
afltdna legitim. svenska läkare:

~' Cuhes fond (SjökaptvI" Oube
d. 6 dec. 1888) kr. 5,000.'

Diemerska fonden (insamlad'af
svenska badgäster i Aachen,' öfvet~
lämnad till Svenska I,äkaregllll·
skapet 1903)kl'. 6,797:79. Afsedd
till understöd åt fattiga svenska
badgäster i Aachen.

KUlIlratfonden för nödställda
svenska Iäkare (Svenska läkare
1902)kl'. 8,820:39. Är afsedd till un-
derstöd åt nödställda svenska' lä,
kare.

Yincent och Louise Lundbergs
fond (Lifmedi1rns Vincent Lund-
berg 1886) kl'. 52,732:49. Arl. rän-
tan användes till penen- :\ 300 kt-.
åt medellösa änkor o. oförsörjda
barn efter legitim. svenska Iäkare.

Läkare.nödhjälpsfonden (Åt-
skilliga svenska läkare 1885) kl'.
31,929:02. Understöd åt i behof
varande svenska läkare, deras än-
kor och barn; fonden uppkom ge~
nom upplösn. af en pens:inrättning
för svenska läkare, hvarvid af nå-
gra delägare förbehåll gjordes om
förmånsrätt för deras efterlefvande.

Schanmkellska understddsfön-
den (Assessor J E Schaumkell1833)
kr'. 136,611:61. Att bereda underst.
åt fattiga, i vet-kl. behof varande
änkor eller of'drsörjda barn efter
att. svenska legitiIn:e läkare; fon-
den har ökats genom Provinaial-
läk. p E Stagnells test. 1865,gnm
d:r H Stoltz' test. 1880, gnm d:r
Rabes test., 5,000b. samt af okänd
gifvare med 3,000kr. m ..fl. gåtvor.

[2824J
Jacohiska testamentsfondentve-

tertnärläk. A Jacobi 18.9) kr. 13,300.
Direkt. öfver Veterinärinstitutet
genom dess förest. Se [1291]. Be-
sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
år till en ung veterinärläkare.

[2826J
Svenska sjuksköterskornas all-

männa pensionsförening (1895)kr.
300,000. Sär-sk. styrelse, se [19081·
Lift-änfa. vid fyllda 50 år.

XII.
[2828]

Roblns, Bmlte, belöning (Frans·
mannen Emile Robin 1886)kr. 5,210.
År!. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, som under föreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, e!. om tillfälle till den-
na användning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och er-

Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
ter!. oförsörjda barn. Uppg. i äm- fonder c:a 13,000.000kr.) har till
net insändas af K. Maj:ts vederbö- ändamäl att åt svenska undersåtar,
rände befallningsh. före 1 juli som icke uppnått 60 ål' samt med
till Kommerskollegium, se [1415], afseende å hälsotillstånd profvas
som inom augusti månad afgifver till försäkl .. antagl., lämna till.fä.lle
föralag ang. användandet till K. att antingen mot viss afgift pä en
Maj:t. gång eL mot ärl. prem:r vinna f'or·

säkr. för beredande af pens. åt ef-
[2830J Allmänna änke- och terlefvande hustru och barn. ss-

pupillkassan i Sverige. dan försäkr. meddelas dels åt man
Se [1847]. idr beredande af pens. till han.

Allmänna iinke- oeh pupttlkas- hustru, dels åt fader eller moder
san I Sverige (Stift. 1784; reg!.1886, . föl' beredande af pens. till visst
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[20830-2835J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
uppgifvet barn och dels åt man för
beredande af pens. till hans hustru
och deras barn gemensamt.

lloh",anska testamentsfonden
(Geossh. F O Bohman 1767) kr.
176,103: 88. Understöd åt sjuka
barn af delägare i Allm. änke- och
pupillkassan.
..t>risbackska testamentsfonden

(Ankefru S M Mannerheim, f. Gris'
back, 1777)kr ..6,7;;0. Understöd åt
behöfvande änkor eller fader- och
moderlösa barn.

Sehmanska pensionsfonden
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman
1882) kr. 7,687: 69. Pens:r åt fat-
tiga fnmtinuner, som icke äro el.
varit gifta.

STaans testamente (Änkef. A M
Svaan, f.Volckamer, 1763)kr. 18,000.
Räntan är anslagen till pens:r åt
fattiga änkor af god frejd, hvilkas
män vant anställda i statens tjänst,
utan afseende på stånd el. vistelse-
ort; och äga släktingar till gifva-
rmnan el. hennes atl:e man företrä-
desrätt.

Thernbergska testameutsrou-
den (Handelskassören J Thernberg
1821) kr. ",400. Understöd åt be-
höfvande änkor, företrädesvis så-
dana, som af änke- och pupillkas-
san åtnjuta små pensa' och hafva
flera oförsörjda barn; f. Il. utgå 3
pens:r å tillhopa kr. 265: 50.

[2832] Kg!. Patriotiska
sällskapet. Se [1952J.

Branders donation (Kamrer. H
A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medaljer till industriidkare, nså-
Bom mästare, gesäller eller arbe-
tare, hvilka visat utmärkt skick-
lighet i sitt arbete, förenads med
långvarig trogen tjänst, gällande
dessa belön:r såväl män som kvin-
nor, i städer och å. landet», för-
utom till 6 ex. i silfver af svenska
'I'rädgårdsfören.a medalj till nämn-
da förening.

Brandstodsmedlen (C H Berch
17,78. J v Balthasar Knigge o. hans
hustru 1795 m. tl.] kr. 10,000. Rän-
tan användes till underst. å.t tor-
pare o. andra fattiga personer på
landet, som hemsökts af eldsvåda
och ej äga rätt till brandstods-
understöd.

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna (Prura
Cl A C Eberstein o. M eSchotte
m. fl. 1799,1807och 1817)kr. 2.500.
Räntan ntdelas årl. till hemgift åt
2:ne fa.ttiga. och dygdiga flickor af
den arbetande klassen.

Med. dr C. Bahns testamente
af .1896å 20,000 kr,

Patriotiska sällskapet, Knngl.
Prestd. i Kommerskollegium E Car-
leson 1772) kr. 160.800 vid 1905
års slut efter afdrag af särsk. fon-
derna. Att befrämja näringarnas
uppkomst och gnm belöningar för
beröml. gärningar o. företag ID. m.
uppmuntra 11 a t i o n a l idoghetens
tillväxt.

Rndbecks donation (Öfv.-kam.-
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.

Knigges donationer (Änkef. _-l.
M B Knigge) kr. 12 ~86. '

Konung Karl JoJlans donatioll
(1815)kr. 7,500. Räntan utgärmed
pens:r å minst 60 kr. för år åt be-
höfvande, som genom en bättre
uppfostran blifvit urståndsatta att

[2833] Direktionen ärver sig med gröfre arbete försörja el.
att i fattighus kunna intagas.

Nödhjälpskassan. Levins donation (v Presid. C A-
Se 120(9). Levinjämtearfvingarl8(9)kr.5,048.

Till minne al' framl, Pres'lden- Af räntemedlen utgå s.ne pensa' il.
ten K J Berg (donation af okänd 75 kr., och äga testators släktingar
23/5 1905) kr. ;,000. Till pensioner därtill företrädesrätt.
åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim- Lundals testamente (M:ll C J
mer i Stockholm. Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r åt

Berggrens, Il C, Grosshandl., 2 änkor el. oförsörjda döttrar efter
testamentsfond 1895kr. 80,821:95. all. präster i Sthlm.
Pens:r på samma villkor som från Nordlanders testamente (Stads-
Nödhjälpskassan. majoren E Nordlander 184\1)kr.

Bohmans testamente (Viktual'ie- 75,000. Pens:r il. 150kr. åt 20 änkor
handl. E Bohman E:son 1827)kr. eller döttrar efter borgare i Sthlm,
5,000. Af räntan skola utgå 2 pensa' samt 5 änkor el. döttrar efter civ,
:\ 75 kr. och återstoden användas ämbetsmän vid hurvudst:s verk.
efter direktionens godtfinnande. l\ödhjälpskassan i ..Stockholm

Brnkspatronen J A Bångs och (Prosten P Norman i Oemo o. kyr-
dess Fru U L Bångs, född Luth, koh. Åhman m. fl. 1768)kr. 420,000:
donation å 10,000kr. till Nödhjäl.ps- 64. Utdelande af underst. till i
kassan i Sthlm enl. douationsbref Sthlm boende fruntimmer tillh.
af 22 Dec. 1881 med anledn. af ett Pauvres honteux; 1903 utdelades.
25:årigt lyckl. äktenskap. kr. 18,821: 2; till 360 personer.

SRPdaennsa:r,~naom7öSktrl,'lhmVsarsjteaPdebnOsS''attitlal Prels' testamentsfond (Frih. A.~ !VI Preis 18101 kr. 6,000. Ränta ••
behöfvande personer, utan afseen- fördelas i 4 pensa' :175 kr., 2 till
de på samhällsklass, hvilka gom änkoraffrälse och 2af ofrälse stånd.
obotlig sjukdom, olyckshändelse Hoospiggs testamente (Änkef. C-
eller ålderdomssvaghet äro ur- M Roospigg 1839)kr. 16,250. Pen-
ståndsatte att sig försörja o. icke s:r till fattiga änkor el. ogifta frun-
äro el. kunna anses vara föremål timmer.
för den egentl. fattigvården. Ruths testamente (~nkefru B C

Dahlgrens donation (Bankokom Ruth 1803 kr. 2,lö6. Pensir före-
miss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. trädesvis åt fattiga prästänkor.
Pens:r på samma villkor som från Grossh. J H Scharps och .'1'11;
Nödhjälpskassan. flara Scharps donation, kr 23,000.

Dahlgrens, Charlotta Wilhelm;. Till pensioner åt s, k. bättre frun
na, fröken, uuderstödsfond. 1895 tiS~e;.si ~:~~:~~~'re(Bankokom-
krilfe~~~Chsonska donationerna miss:änkan U Sohm 18(2). Af fon-
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru) den utlämnas årl. 20pens:r il. 60kr.
kr. 55,487. Afräntan utdelas pensa' TimelIs testamente (M:ll UTi·
å 60 kr. mell b31l kr. 6,000. Räntan an-

Falcks testamente (l\f:ll B Ch vändes till4pens:ra75kr .. afhvi1-
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut. ka s.ne tilldelas Döfvcr 50år gamla,
delas till 2 i Sthlm boende fattiga, fattiga döttrar, den ena efter eiv.
välfrejdade, oförsörjda juvelerare- el. militär tjänsteman och den an--
döttrar el., om sådana ej finnas, till dra efter borgersman i SthlmD.
guld. eller silfverarbetares döttrar. Törnebohms testamente (Asaes-

Flobergs fond (Guldsmed. S Flo. sorn o. stämpelmäst. E Törnebohm
berg 1822) kr. 1,500. 1831) kr. 113,500. Pens:r till änkor-

Graans testamente (Kryddkr.vh. och barn efter civ. tjänstemän vid
C D Graan 1836. kr. 22,169. Af Sthlms stads styrelses juridiska.
räntan utgår 11 pensir. verk salut pens:r till fabrfkaidk.s.

Bagbomska stiftelsen för Pau- änkor o. barn i Sthlm.
vres Honteux (M:ll C U Hagbom
1833) kl'. 20,000. Räntan utgår så- [2835] Riddarhusets fonder.
som underst. åt ofärdiga eller sjuka Se [23111.
och behöfvande fruntimmer med Adliga kadettskolefonden kr.
bättre uppfostran. 177,175. Stip:r å olika belopp och.

Hedströmska testamentet(Fabr. för flera ändamål.
C Hedström 1832)kr. 6,OUO.Bän- Friherre Oscar AIströmers fond.
tan är anslagen till 4 pens:r a 75 (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ-
kr. åt änkor och oförsörjda barn mer 1884)kr. 19,784. Lifstidsränta.
efter otv. tjänstemän vid Sthlms lIofmarskalken J F Amlnolfs.
juridiska verk. och dess Fru A C AminoIfs .dona.

Isbergs donationsfond, (Frk. Ma.· ttonsfond, kr. 12,879. 3 pens:r a
rra Charl. Isberg) kr. 41,700. Pens:r 155 kr.
för pauvres honteux. Berg von Linde-fonden (Frkn_

Jungblads testamente (Prosten Henriette Berg v Linde o. Asses-
B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000. som August Berg v Linde) öfverl.
2:ne pens:r il. 75 kr. utdelas år!. 1897-98, kr. 10,053. Lifstidsränt •••.

Till stip:r åt skicklig jordbrukare
inom Skaraborgs län.

Thurgrens pensionsfond (test:e
af M:ll Charlotta Collander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjänare.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2835J
Bergenstjernska fonden, kr von Kotben Uibbingska fonden Psilandersköldskafonden N:o (}.

0)7,346. Stip:r och pensir. (Enkef. v Kothen, f. Ribbing, 1888) (Änkef', Psilandersköld f. Isberg,
BerghmaIlska f'onden; kr. 9,481 kr. 2,229. En pens. af räntan. 1890)kr. 9,41i1. Lifstidsränta. .

förutom kr. 71i,017 i fastigh:r o. Fröken Jnliana Charlotta La- Qneekfeldt-Rosencrantzskafon •.
frälseränta. 3 stip:r och 5 pens:r. gercrantz" donationsfond (Lager. den, kr. 63,565.. '4 stip:r a 200kr.,

von Beskowska fonden, kr. 6,140. crantzska fonden) kr. 4,648.1pens:n 8 pens:r a 200 kr. o. 3 handpen-
2.pens:r a 110 kr. a 75 kr. ningar a 120 kr.

Bethuuska fonden, kr. 18,699. Lefrpnska fonden, kr. 17,914. QneckfeJdtska stlpendtefenden-
11 pens:r a 60 kr. Leljonflychtska fonden, kr.9,594. (Hofrllttsrildet C S Queckfeldt 1875)

von Blockska fonden, kr. 15,443. 2 pensir a 185 kr kr. 12,928. Lifstidsränta.
5 pens:r a 60kr. o. 10pens:r a 25kr. GrefvInnall A Lewenhaupts f. Qneckfeldtska pensionsfonden.
fa-:;'~ijre~:ndG~1~~f) Bk~lte~~~~:~~ ~Pl~~r~~~nd(1899)kr. 9,339. 2pensa' ~O~:;;Sl.ild1~i~t~d~~';t~eldt 1815;
Afkastn. skall t. v. läggas till von Llewenska fonden,kr.68,955. Stiftsfröken !Iarla Charlotta
kapitalet. 1 pens. a 450kr. o.13pens:raI50kr. (1 kf Id

Bondeska fonden (Grefve Gustaf Ll llleeronska fonden (Frökn:a .vec e ts fond (1841)kr. 20,597.
Trolle Bonde 1885) kr. 13,958. Af. S M o. M C Lilliecrona 1869) kr. 3 pens:r a 200 kr.
kastn. skall t. v. läggas till kapi- 12,894. 3 pens:r a c:a 200 kr. Rehnbergska fonden (Majoren
talet. I Lfljenstnlpaka fonden (1897)kr. C G Rehnberg 1887)kr. 9,193. Från

Bungenoronska fonden, kr. 60,845. Litstidsränta. fonden utgil3 pens:r, hvard. a 100kr,
26,818. F. n. 12 gratifik:r a 80 kr. A och (' M Llnds af Hageby fond Kammarherren Johan Axel Reu-
för 1 år. (Fru Abela Lind af Hageby 1894) tersklölds pensionsfond (1810)kr'.

farlesonska familj fonden (1896) kr. 20,933. Lifstidsränta. 67,702; 4lifstidspens:r a 500kr. och
kr. 77,451. Lifstidsräntor. Lindenercrnnas. af Klintebergs 1 stip. a 500 kr.

farlesonska stipendiefonden donationsfond (Öfverstelöjtn. G. Hofmarskalken Henrik l!'abi:tJ>c.
(1896)kr. 307,063. 2 stip. il5,000kr. V. Lindenercrona o. h. h. Hedvig Reuterskjdlds pensionsfond (Beu-

Magnus Georg Danckwardts pen. af Klinteberg 1901) kr. 54,495. terskjöldska fonden) kr. 62,224; Iif-
stonsfond, kr. 3,357. 2 pensioner Pensir. räntor, 2 pens.s å 600 kr.
a 60 kr. Unnerhjelmska fonden, kr. Öfverstelöjtllanten C G neuter •.

De la Gardieska fonden (1901) 25,988. 10 pens:r a 100 kr. skjölds pensionsfond (1899) kr.
kr. 38,949. 4 pens. l,öfvenskJöldska fonderna, kr. 15,.?40. Pens:r.

Friherre A G von Dubeus foud 3öf:,801. 1 utrikes stip. a 4,000kr. Ofverstelöjtuanten C G Reater-
(18911kr. 6,165. Lifstidsränta. och 3 undervisu.vstip.r a 1,800kr. skjölds stipendiefond (1899) kr

Däckerska fonden (Crefve C F Grefve J A Mörner. fond (1902) 19 110. Stip:r. .
Diicker 1885) kr. 126,143. 20 pens:r kr. ?6,484. 3 ~ens... I Fröken S A l!ibbings fond (1896)
a 200 kr. 1I0rnerska fonden (Ankel'. J C kr. 46217. Lifsttdsränta.

Ehrenborg.Reiherska fonden Mörner 1869 o. 1872) kr. 7,270. l Carl nrika Roos' af Hjelmsät-er
(1899)kr. 15,741. 2 pens:r. pens. a 90 kr. o. 3 a 45 kr. donationsfond kr'. 39 854' 4pens:r-

En onämnd välgörares fond, kr. . Bankokommissarien Wilhelm a 300 kr. ' "
16,804. 6 pens:r a 110 kr. ~etherwoods testamentstnnd, kr. l<'röken C. Iloos' af' lIjelmsäter

Gyllenbergska fondeu (Godsäg. 8,760. 2 pens:r a 150 kr. donationsfond, kr. 5,201. Lifsttds-
E J Gyllenberg 1877) kr. 200,446. von l\'olckeuska fonden (1896) rllnt~:
21 gratif:r a 100 kr. o. 2 stip:r a kr. 10,797. 8 pens.r. froken Hanua Roos' af Hjelm •
.500 kr. m. m. ~ordenskjöldska familjefondeu sat.er donatdonsfond (18801 kr

Gyllenborgskafondell,kr.30,675. (bildad 1897)kr'. 4 328 21,o6~; 2 pens:r a 420 kr. .
15 gratifik:r a 75 kr. " . ~'rokcu lIanna 1100S'uf HJellll'

Gyllenbååtska fonden kr. 3 593. PalmsfJernskaf'onden(Frökn:na säter testam,v fond kr. 166,230; s:
1 pens. a 160 kr. ' l Selma o. Asta Pa~:mstJerna 1888) pens., 2 stip. å 1,000, o. 2 stip .. ii,

l<'röken Emilie Gyllencreutz' kr. 6,784. Understod. 500 kr'.
fond Jl895) kr. 1,214.1pens. af ränt. Paultska fastighetsfonden ){aml!!arherren Carl Hoos' ar

Froken Emilie (,yllencrentz' (Karnmarjunk. O G Pauli; öf'verl. RJelmsater fond (1890)kr. 100,803.
fond N:o 2 (1903)kr. :;,004. 1 pens. 1894)kr. 665,977.Lifstidsräntortill Lifstidsrllnta.

l<'röken S J, l, Gyllenrams fond af' testator utsedda personer. Sasska fonden (Majoren J F Sass
(1882)kr. 35,807. Pensa' till gifvar- Paultska lösöref'onden (Kam- och hans hustru G A Nisbeth 1866)
inrians närmaste anhöriga. marjunk. O G Pau;li; öfverl. 1894) kr. 32,3~O. ~ens:r. ~.

Hugermanska fonden (1883)kr. kr. 160,302. Pens:ra 200kr; 2{ltip:r Grefllga Schelferska s.tlftnlu,'
35,905. Pens:r till gif'varens när. a 500 kr. och 2 krigsskoleatip.r a gen, kr. 51,959. 13 pens:r ~ 150kr.
maste anhöriga. 500 kr. Scheft'ers, C, kapten, fond kr;

Hamlltonska släktfonden (bit- von Plåtenska släktfollden (bil· 20,036. ~ifstidsränta.. •
dad 1891) kr. 52,119. Pene.r inom dad 1893)kr. 41,324. Pens:r inom von Schewenska stdpendtelu-
släkten. släkten. rättningen (Agent G B v Schewen

Augnst "on Hartmansdorlfs sti- Majoren Nils Georg Psflander- m. fl. 1721)kr. 30,976. 2 stip:r a
pendlefond, kr. 89,097. 6 akudem. skölds donationsfond för adliga 500 kr'.
stip:r a 500 kr. fruntimmer (Kammarh. J. F. Pai- Holfrökell Carolina von Schul-

Fru Brita !I VOll Hauswolffs landersköld 1875)kr. 20,625. Lifs- zers donationsfond (v Schulzersk a.,
fond, kr. 27,558. 4 pensir a 200kr. tidsränta och pens.r till af' gifva- fonden) kr'. 4,520; 1 pens. a 80b.

li'röknarna von HauslVol:ffs fond ren nämnda personer. ~'röken Schiirer von \Valdheims
(v Hauswolffska fonden) kr. 38 93S. Majoren MIs Georg Psflander- fond, kr. 16,320; 2 jjf'stidsräntor a
7 pensir a 225 kr. o. 1 pens. å 36kr. skölds pensionsfond för adelsmän 300 kr. .

Carl Johan Htertas fond (1879) (Kammarh.J Jj'P.silandersköldI8i8) (' och F vou Schwerms fQntf.
In'. 8,653. 1 pens. iL 150kr.; ilterst. kr. 18,554. Lifstidsränta och pens:r (1900)kr. 48,381.
ränteafkastning. lägges till kapita- till ~f gifvaren nämnda personer. de Silentzslia fondel;l, kr. 8,321;
let, SOill enl. gåfvobref'vet bör ökas Psflander skdldska fonden N:o 3 3 pens:r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.
till 25,000 kl'. (Kammarh.J F Psilandersköld 1884) Silfverbergskn fonden,kr.32,911l;.

llårdska fonden (i.nkef. J CHård b. 8,3"2. Pens.r till af gifvaren 15 pensir iL 85 kr. .
af' Thorestorp 1888)kr. 16 521. Lits- nämnda personer. SfJerncreutss I.a fonden, kr',
tidsränta. ' Psilandersköldskafonden N:o et 46,000; 22 gratifik:r a 80 kr., hvi l-

Ulrika Christina Högmarks te. (Kammarh.JFPsilandersköldI885) ka få uppbäras under 6 år.
stamentsfond (18690.1874)kr.9,300. kr. 6,702. Pensir till af gif'varen Stjerncronska fonden, kr. 29,394;.
4 pens:r a 50 kr. .nämnda personer. S pens:r a 350 kr.
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[2835-2854J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
polis- el. kormnunalmyndtghet hos
roren. anmälas el. på grund at'dom-
stols förordn. skola i Mim. upp-
fostr:sanstalt insättas samt att be-
reda skydd åt frigifna; å fören:s
åkerbrukskoloni Hall inom Öster-
tälj e socken af Sthlms län vårda-
des under 1904-1905 i medeltal per
dag 170 gossar, för hvilka i me-
deltal erhållits bidrag från staten
med kr. 146:41, från kommuner
m. fl. med kl'. 200:48; omkostn.
ror hvarje gosse uppgick år 1904
-1905 till 447: 35.

Stjerngranatska fonden,
13,971: 1 pens.

von Stockenströmska fonden
(Bruksäg .Axel vStockenström 1894)
1lT. 5,933. Ett seip. a 180 kr.

Stråleska fonden, kl'. 38,219; 19
pens:r a 75 kr.

Thamlska donationen (Kommer-
serädet S Tham 1727)kl'. 6,468; rän-
tan öfverl. till Vetenskapsakade-
mien

TeJ:8medenska fonden, kr. 16,971;
~ penarr.

Vadstena adliga jungfrustift.
sr. 379.647; so pens.rå 100kr.; 175
pens:r il 50 kl'. och 15 peus:r till
olika. belopp.

Ft1herrlnnan A. von Vege.acks,
f. Sergel. donatlonsfund, kl'. 16,797;
-1 pension Q. lifstidsränta.

v.on Vegesackska fonden (Fru [2843J Diakonissällskapets
Carefina von Vegesack 1885) kr.

.5,Ol2; lifstldsränta. styrelse.
Wulfcronska fonden, kl'. 17,324; Se [2007]

J.1..pensir å, 35 kr. Q. 9 pensa' il. K E Bernnit donationsfond kr.
'20,krke'rh'lelmska fonden (Fröken 26,221: 57. .

il Casparsons fond (Löjtn. S E Cas-
Ulla Åkerhielm 18tl3) kl'. 9,980: 1 parson) kr. 2,000.
nens. o. 1 lifstidsränta. Fru Eldes fond kr. 4,000.
- Riddarhusets samtl. fonder upp- Majorskan Geijerstams fond kr.
gå till ett bokfördt belopp af 1,000 .
5,878,003 kl'. A. M. Holmgrens minnesfond
{2836J kr .. 20,000. ..

lYennberg, »I,otten lYennbergs <i.Ljunglofs fond !'r. 10,000.
·fo"lI. för bjälpbehöfvande» (1864) ',vekafonden kr. >,000.
kapitål c.a 44,000 kr. Särsk. direk- [2844J

-tlon, se [2055]; fonden är afsedd
till: 1) inlösen och underhåll af 1 Almgrens pensionsfond (Advo-
d~2 värnlösa, döfstumma el. blin- katfiskal J PAlmgren 1811)kl'. 450.
da barn i därför lämplig anstalt el. Kommerskollegium, se [1415J; rän.
barnhem; 2) underst. åt sädane tan användes till underst. åt torf-
fattige välfrejd. personer, som ge. tiga änkor efter att. skiokl. ämbete-
nom sjukdom el. annan oförvällad män å bergsstaten.
olycka äro i behof af en tillfallig

.el. ögonblicklig hjälp.

kl'. under ·16 år samt af äkta börd.
Fondens redogörare: Jansson,
Herm .. 12 Kammakareg. 1 tr.:

[2841J
Aktiebolaget Praktiska hus-

hållsskolan för 6ickor (subslrrl-
benter 1870). Särsk. direktion, se
{21-26]; att uppfostra.rettdga och väl-
artade If, års flickor från Sthlms
församkar till tjänarinnor.

[2842J ---
Sällskapet »De nödlidandes vän-

ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di.
rektion, se [2047J. Pensioner och
underst. åt pauvres honteux.

[2849J
Hammars kIöld- Risellschöldsl< a

stipendiefonden (1842) kl'. 61,000.
Särs'k. styrelse, se [2313]; ärl. ut-
betaln. 1,800 kl'. att fördelas mel-
lan Artilleri- och Ingenjörhögsko-
lan samt Krigshögskolans elever .

[2850]
Hemnoet för friglfna kvinnor.

Benämnes numera Drottningens
~.kyddsheno. (Hertiginnan Sofia af
Ostergötland 1860) kr. 105,163:53.
Sär-sk. direktion, se [2093J; före-
trädesvis att upprätta fråniångelset
f'rigitna kvinnor; i hemmet vistas
högst 12 kvinnor.

[2851J
Fru w Hiertas stipendiefond

för tandläk arinnor (stift.afL Hier-
tas minnesfond) kr. 13,712:66. Ka-
rolinska medikokirurg. inst., se
(1283); utdelas till obemedlade
kvinnor, som ägna sig åt tand-
läkareyrket.

[2852J ..
J oseftnahemmet (Ankedrottning

[2845-J Josefina 1872) kl'. 277,863.. Särsk.
styrelse, se [2127]; hemmet be-

Björckska stlpendleronden stämdt föl' fattiga af katolska be-
(Grossh:n S Björck 1802) kr. 200. kännelsen.
Samf. Pro Fide & Christianismo, ---
se [2152); stip:r till skollärare. 1[28 53J
[2846] --- Kniperska pensionsinrättnin-

'f f . gen (Ankef. C Kniper, f. Wittfoth,
Brudga ve onden (Stiff.. af ko- 1780) kr. 123;068: -; särsk. direk-

nung Oskar I till åmmne1.se af.kron- tion, se [2051J underst. åt fattiga
prmeesean Lovisas fon;nalulng o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
1850) Öfveratåth., Pastor.prim., De- företrädesvis dem afborgerl. stånd;
puterad for stadens fathgv.-styrel- 1904 utdelades kr 5677'50 till 113
se. Brudf;åfva af 150 kr. åt 5 dyg- personer. Underst. ;"td~las fortfa-
~Iga oc~ ar~~ra brudpar, som år- rande gnm kamreraren i Allm.
h.gen 19 juru l Storkyrkan samman. änke. och pupillkassan.
VIgas.

[2838J Fosterländska för-
eningen.
Se [1903].

Dahlgrenska donationsfonden
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr.
19,165: 92. Prem. till lifräntein-
satser åt späda barn: utdeln . skall
börja 1912.

Fosterländs ka före ni ngen(på in-
bjudu. af generaldir. G F Almquist
'1869) kr. 61,367: 95. Minskande af'
fattigdomens tillväxt: år 1904 ut-
delades 3,201: 38 kr. i prem:r och
idrvaltn:safgifter; hvarjämte at' bi- [284 7J
drag från särskild stdttelse utdelats Drakeska testamentsfonden
1,500 kr. föl' beredande aflifränta (LinkrämarenJonasDrake1783)c:a
lit tjänare m. fl. 40,000 kl'. Styrel.se : Klädeshandl:e

Prinsessan Lovisas minuesfond L Eug. Westin, Handelsbokh. G
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre- W:son Munthe och Bageriidkaren
.mier till lifränteinsa.tser åt späda Carl G Schröder. Afkastn. arrvän-
barn. des till små pens:r åt äldre fattiga
[%840J fruntimmer.

Paulfst, a donationsfonden (Än. [2848J
kel'. Ch. Pauli 1789) jämte egend. Föreningen till minne af ko-
n.o 24 Svartmang. kr. 300,000. Fon- nung Oskar l och drottning Jose-
den förvaltas af Dir. f. Norra friv. fina (efter inbjudn ... stift:s fören.
arbetshuset, se [2077J; penarr a 50 gnm subskription. Ankedrottning
kr. utdelas till 173 änkor, som Josefina skänkte 30,000 kr. 1873);
f'yllt 38 år, och hvilkas män varit Särskild styrelse, se [20 89]; att

-präster el. borgare, samt a 25 kr. i förbättringsanstalt upptaga och
.lill 14 fader- och moderlösa flickor . vårda vanartade gossar, hYilka af

[2854J
K. Knmmerskofleglt armbässe-

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

Kibbe fattlgkassa (stift. gnm
kg!'. bref 4/u 1892) kr. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäcks Bergslags Illalmöres
kassa (kgl. bref la/3 1891)kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och

fa~~~~ 1f~~~~:;:l~aIDlöreskassa
(stift. gnm kgl. bref 13/3 1891) kr.
3,006: 39. Atkastn. användes till
underst. åt ålderstigne o. fattige
grufarbetare .
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[2856-28.64JFromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[28 ~ a] sven~ka. ~lImänna rafli!Vande af smärre husdjur (se

dJurskyddsforenmgen. Haogs anstalt).
Se [22211 [2856 d] Nordiska Djur-

Arwidssons. N., donation (Hä· k dd ,,-. . U
radshöfding, 1902) kr. 10,000. S Y erorenmqen I p-

Berglunds, C. W. donation (Kro· sala och i Stockholm.
nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.

Berglunds. Ma:gdalena Chrt-
stina Charl, donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250.

Björkmans donation (Frkn, Mal-
mö 1887) kr. 5,000.

Eks, Carnlf na, donation' (Frkn,
Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.

Bonden Erssons änka Helena
Henriksdotters donation (Ange

18x~k~~J,00~jlristina Gnstafva
t;erles och Xylografen Carl Pre-
.drik Gerles donation kr. 55,520.

Häggs. Hetorine. donation
(Frkn, Visby 18~9)kr. 20,000.

Janssons,IHlhelminaGnstafva,
donetlon (Frkn, Dalarö 1895)kr.500.

Llndbergs, Henrika, donation
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000.

»Okänd, som med egen hand
plöjer sin jOl'd)) (1897)kr. 500.

Philipsons, Carl David, rtona-
~ion (Konsul, Sthlm 18~9) kr. 500.

Platens, Ludv, von, tlon"tlon
(Frih., Sthlm 1904) kr. ;;3,214:75.

Rosellska fonden kr. 2,911: 54.
Från fonden tilldelas tjilnare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
svnnerl. örnhet mot husdjur.

Sjöbergs, Jlelene, donation
{F'rkn, Strängnäs 18~4)kr. 1,000.

Smitts, J. W, donation (Gene-
ralkonsul, Sthlm 1905) kr. 5,000.

[2856b] De svenska djur-
skyddsföreni ngarnas

centralförbund.
Jlägg. Johanna (Fröken, Visby

1898) kl'. 700.
Hiiggs, Yictorine"ftonatioll(Fl'kn,

Visby 18991kl'. 30,000.

[2856c] Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [2223].

Berwalds, Hedvig, Pru, dona ..
tion 1."1.'. 2,194: 62.

Heurlins, Louise, Pru, dona ..
1ion kr. 2,000.

Häggs, Hetorine, Fröken, do-
nation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, införande af för.
bättrade slaktmetoder m. m.; hal'
inrättat en anstalt för smärtfritt

Or-uruif oruier :
Häggs, Victorine, Fröken, te-

stamentsfond kr. 20,000.
Jervlags, M., testamentsfond

kr. 3,860: 11.

[2857J ~~
Ilndb~ekska stipendiefonden

(Frih. Orverste A Rudbeck 1802)kr.
250. Sam!'. Pro Fide & Ohnistia-
ntsmo ; so [2152]; stip:r till skol-
lärare.

[2858]
Stoekholms allmänna sk)'dds.

förening,kr.47,639:64. Särsk. direk-
tion, se [2065]; inkomsterna .. som
bestå af räntor och frlv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[2859]
Stockholms Skyddsförening för

fi'igiflla (stift.på initiativ afSthlms
arbetarefören. 1879). Särsk. styr:se,
se [2091]. Har till ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif-
ne, företrädesvis yngre för l:a gän-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
Iande salut att mildra den allm.
fördomen o. oviljan hos arbetsgif.
vare o. arbetare gent emot straf-
fade personer; åtnjuter f. n, 1,000
kr. om året af tångvårdsmedel.
Grundfondsmedlen uppgå nu till
kr. 8,158.

parson, f Hamberg) å 1.5,000kr. är
den största. De äfriga fonderna
äro å 2,000, 1,500 o. 1,000 kr.

[2862]
Sällskapet »Till arbetsflitens

befrämjande» kr. 11,000. Särsk.
direktion, se [1959}; räntemedlen
jämte årsafg:r användas till anskaf-
fande af arbete ät obemedl. fruu-.
ttmmer.

(2863J
'I'Immermans-Ordens hospital

(inrättadt år 1796). Särskild di-
rektion, se [2041]. Med möblerade'
rum, i särskild för ändamålet uppe'
förd stenhusbyggnad 'med park.
anläggning, skötsel, tvätt, ved, ljus,'
läkarvård, medikam., visst månat-
ligt penningebidrag m. m, förses
där ett antal män, f. n. 25, dels or-
densledamöter, dels utom orden
varande, synnerl. enl. ordens sta-
tuter sådana, som i krig eller under'
byggande blifvit skadade; hvar-
törutom pens.r o. gratifik:r till-
delas i bebor stadde ordensmed-
lemmar el. deras efter!. närmaste
anhöriga. Den särskilda pensions-
fonden, 80m är i stigande, Iämnar,
efter gångbar ränta, årliga pen.
sioner å hvart 10,000-taLaf fond-
kapitalet. Tillf'alliga pensioner 0'
gratifikationer utdelas v:idjultlden
hvarje år med omkring 3,500 kr.
Kostnaderna för hospitalet ber-äk-
nas numera till omkr. 20,000 kr.'
föl' ål'.

[2864 a]
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) :!förvaltn. se [1911].
Stiftelsen lämnar, sedan inskri.fn:s-

[2860J afgift af 800 kr. erlagts, underst.
Stiftelsen föl' gamla tjiinarin- åt i Sverige, Norge el. Danmark in-

nor. Böljade sin verksamhet 1883, födda kvinnor, så länge de, enl ,
Sär-sk. direktion, se [19931; till.g:a för~tedt intyg M tjä~stell1an, äro
fördelade i 2'e fonder »Bostads. välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
fonden och P~nsionsf'dllden» utg. deland~ af.pens:r och, intill dess
tills. 829,946: 77. Fria husrum med pens. tIll.~rades, utbe.tal~nde ~f 3/4
vedbrand el. årl. pens:r till galula ~f den ;ranta, s~:m till lnskrlfn,:s-
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä. fon~~n l~~~er for ~en erlagda in-
nar-innor 90 st. och utdelas pensir sknfn:safglften ... 'I'Illsv. 36 pens-.-
till 175 sådana. rum, hvaraf 28 aro besatta.

I

Fonder vid 1904 slut 157,552kl'.
[2861] ~~ ~~,

Sällskapet till dygdigt och tro- f2864 b]
get tjiinstefolks belönande (Grefve - Svenskarnes i Karlsbad fond.
e A Löwenhtelm 18281kr. 119,000,! Ett stip., som fl'. »Konung Oscars
Särsk. direktion, se [1957]; belön:rl stiftelse» ärl. tilldelas 1 el. 2 be
och pensir åt ålderstigna tjänare höfvande svenskar, hvilka i Karls-
från åtsk. fonder, .hvarfbl , raspar .• bad måste söka hälsans återvm-
sonska fonden (Ankef. A C Cas- Ilande.
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(28-65J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.

[2865]
Register

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å lwfvltdafdelninga1'na, se före [2601].

Abelins fond ••••..••••.• 2632, 2821IArrhenn donation ••••••••.•.. 2602
Abrahamsons lifrantetond... 2617 Artisternas o. litteratörernas
Abrahamsons gåfvofond 2771 pensfonsfören .•..••.• u •••• 2776
Abramsons stipendium...... 2744 Artisternas,Dramat.o.muslk.,
Adlerska. fonden 2753, pensionsfbrening ...•••••.••. 2777
Adliga Kadettskolefonden ••. 28351- De sceniska, understöds-
Adolf Fredriks rörsamltngs fond ._...... .•.. •...•.••••.••• 2776

kyrkoråd •..••.•.•.•••••••.•.. 2630 Arwidasons, N., donation .. , 2856a
-r- skolråd •••.•.••••.•.•.•.•.•. 2631 Asklings fond .....•.•.••••••.•• 2634
-,fattigvårdsstyrelse •.•.•.•.. 2632 Asplunds fond •••.•.••.•••.•. 2628
1814 års fond ....•.....•....... 2615 - testamentsfond ••••.•••.•.. 2697
1853 års kolerafond ..•.•.•.•. 2615 Asylet för pauvres honteux., 2655
1872 års gäfvofond............ 2742 - för fattiga barnaföderskor
1884 års fond •.•..••..••.•.•••. 2615 och deras barn 2687
Ahllöfska testamentsfonden. . 2695
Ahlstrands t<!stamentsfond... 2734
~strömska testamentsfond. 2695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa...... 2770
- reeeunderatöd .........•.. 2734
- särsk, understödsfond •.. 2770
Akrelskafonden •.•..••.•.•.•.. 2821
Aktieb. Prakt. hushåtlsskol.

för 'ätckor •..••.•.•.•••.•.•• 2841
Allmänna barnbördshuset... 2687
-'barnhusinrättn.... •••... ••• 2fi59
- djurskyddsföreningen...... 2856
- donationsfonden '2767a
'- f. d. döfstummeinstitutets

don-medet 2755
- inst. för döfstum~a...... 2762
- militäränkepens.·staten... 2804
- premie- o. stipendiefond. 2743
- .änke- och pupillkassan 2830
Almgrens fond •.•.•....•.••.. 2621
- .penstonsfond .......•.•...•. 2844
Alms, fru, donation ..••.•.... 2611
:- fond ...•.•.•..••••.••.•.•.•. 2612
-'-.stiftelse •.•••••.•.••......... 2675
- testamente ...•.•••.•.••...•. 2612
Alrequtsts, S., stip.-fond ... 2743
:'U~trömers fond... •.•... •.. •.. 2835
'4J.tins fond ..••..••.••.•••..••• 2821
Alvarenga do Pianhys pris-

fond .........•.•.•.•....•... 2823
Aminoffs donationsfond...... 2835
Andersons, C., fond......... 2626
Anderssons, Johan, fond 2688,2751
Anderssons, Johan, under-
, stödsfond..... ..........•..... 2719
'Anderssons, 'I'herese o. Knut,
, fond ........•.•.......•...•. 2770
Anndals fond.. .•.•.•..•....•.. 2605
Antells donation 2733
Apelgrens fond •••..•.••..•.•. 2615
Apotekare societeten ...•.•.•. 2710
Arbetareförsäkr:sfonden ... . . . 2755
Mbetshemmet 16r blinda ••. 2764
Arbetsstugor 16r barn....... 2651
Arfvedsons testamente....... 2602
Armbössemedel, Kommers-

kollegli ..•..•...•.•.•.•..... 2854
Armens pensionskassa 2804
I änke-o. pupillkassa •••.•. 2804
- nya dtto ••.•..•.••.•..•.•. 2804
Arnbergs donation............ 2734

Berghmanska fonden......... 283&
Bergianska stiftelsen......... 2784
Berglunds, C. W., donation 2856a
Berglunds M. C. C.• donation 2856a
Bergman-Milferska fonden... 2740
Bergmans gäfvofond.......... 277l
Bergmans, Ellen, stipendrum 2749
Bergqvists fond •...•...•.•.... 2609
Bergs stipendiefond •.•...... 277l
- testamente •.•..•.•...•••.... 2657
Bergska fonden............... 279&
Bergstedts fond............... 2617
- Th., stipAond •.•..•...... 2750
Bergstenska fonden ..•.•..•... 2601
Bernegaus fond............... 2607

Backmanska stiftelsen 2767e Beronit donation 2659, 2843
Bagges fond •..•..•...•.•.•..•. 2607 Beronii donationsfond ...••.•• 2848
Bankostatens änke- o. pupill- Berzelianum, Stipendium .... 2734:

kassa •••.••.•..•..•...•.....• 2788 Berzelius-fonden •••.•....... 2823
Bankska legatet •.•..•.•...•..• 2734 Bersene. C. D:,' fond ..•..•.•. 2602
Barkerska testamentet, Eole- Berwalds, H., fond ... 2771, 2856c

kerska och.................. 2626 Beskowska donationen....... 2733
»Barnavännerna •.............. 2674 - fonden 2740
Barnbördshuset, Allmänna .. 2687 - skolans fond •...•....•..... ~758
Barnbördshuset Pro Patria .. 2688 - stipendiefonden ...•..•..•.. 2734
Barnhjälpsfonden •.•.•.•..... 2613 Beskows stipendiefond...... 277l
Barnhusbarn af kvinnokönet, - testamente 2638

Fond för ..............•...... 2659 von Beskows donation 2170
Barnhusinrättn., Allmänna.. 265tl - B., o. h. h:s donat.-fond 2683
Ba~krubba, Katarina, fonden von Beskowska fonden 2836

for 261H von Beskows pensionsfond .. 2781
Barnkrubbas. Ladugårds- Besparade medelfonden 2617

lands, fond .............•.•.. 2626 Beethuns fond ...•....•..•..... 2626
Barnmorskefonden •..•.•..•.•. 2716 Bethuueka fonden •.•.•.•.•... 283&
Barnmorskornas i Sthlm pen- Billbergs fond •..•.....•..•.. 2634

stonsfören. .....•.•......•... 2716 Björckska stipendiefonden... 284&
Baumgardts, H. G., testarn. 2638 Björkmans donation ...•.•... 2856a
Bayards fond ..•... 2632 å 2 ställen Björuatjernas, O. M., general-
Becker-Silberhochzeits fond 2038 major, fond •.•........•...•.. 2681
Behrens donation •.•..•.•.•.. 2R Il Blancks fond...... •..•..•..•.. 269~
Beijerska donationen......... 2734 Blindas fören:s sjukkasse-
Beklädnadsfonden för fattiga fond ..•..•.•..•....•..•..... 283&

nattvardsbarn .........•..•.. 2617 Blindas väl, Fören 101' •••••• 2765
- skolbarn •.•..•.•.••. 2628, 2632 Blindessjälfverksamhet,Fon-
Bemedlingskommission •. .. .• 2697 den för .•.•.•.•.•...•....... 2767b
Bendix' fond •...•.....•...•... 2640 Blind·institutet ...•..•.•...•.. 2763
Benedieks, C., donation ..•... 2640 von Blockska fonden •.•....•. 2831>
- donationsfond ........•... 2640 Blomstedts fond............... 2634
- E., fond 2660, 2753 Boberghska donationen...... 277()
- W. k, fond •.•.•....•..... 2676 Bohman E:sons fond 2604, 2621,
- stipendiefond........ 2640, 2821 2628, 2833
- Xnkefru Emma, stip.-fond 2771 Bohmanska test:tsfonden.... 2830
- testamentsfond •.•.•...••.. 2613 Bohmans testamente' ..•...... 2833
- E. O., understödsfond 2640 Boijeska fonden .•.•.•...•.•••. 2602
Benedickska asylerna. 2687 Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 27O()
Berendts, S., understödsfond 2693 Bolins fond •...•..•..•. 2607, 2609
- Bernhardina, fond .•....... 2640 Bollins fond ....•.•...•.•...... 2632
Berg von Linde-fonden...... 2835 Boltensterns, 'I'h. G., fam.-
Bergenstjernska fonden ..•... 2835 fond ...•..•..•.•.•.•.....•.•.. 2831>
Bergers stipendium........... 2697 Bomans fond... •.. 2623
Bergerska donationen......... 2733 Boman, se äfven Bohman.
Berggrens. M., fond 2609,2632, 2688 Bondeska fonden.............. 283&
- R. C., fond .•.......•..•.. 2626 Bonnedal-Watlmarkaka fond. 2781
- Makarne. understödsfond 2602 Bonniers, Alb., stipendiefond
- Rob.o.Eleonore,don.·fond 2602 för svenska författare ...•.•. 2739-
- R. C., groRAh.. test.fond ... 2RBa.van Booms stipendiefond •.. 2771
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [280o}.
Booströmaka tonden 2740 Davidsons, 1\1., fonder 2640 Falkmans, E. J., st ip.sfond ••. 2141
Borgareständets donation .. , 2750 - W, donationsfond 2640 Fattiga barns vänner .•..••..• 2673
Borgerskapets bemedlings- De blindas förenings sjuk. Fatetgvårdsstyrelser:

kommission 2697 kassefond ........•......... 2768 - Adolf Fredriks .....•.••..•• ,11632
- egen diap. ad pios usus 2697 De döfstummas allm. sjuk- o. - Hedvig Eleonora 2628
- gubbhus 26.>8 begrafningskassa (1903) ..• 2766b - Jakobs och Johanncs' 2613
~ änkhus 2657 »De fattiges vänner» 2671 - Katarina ................•..• 2621
Borgrättens medel, Öfre 2795 De fl brödernas fond 2742 - Klara 2609
Bostäder åt vissa judar i De Geers donation 2611 - Kungsholms .............•. 2624

Sthlm, Stiftelse för 2640 - donationsfond .. 2613 å 3 ställen - Maria 2617
Botins eller Sehönborgs fond 2615 De la Gardieska fonden 2835 - Nikolai \ 2605
Brandels donation 2611, 2734 »De nödlidandes vänner»... 2842 Fehrs, Fr., doktor, minne... 26'01
- fond ......•...........• 2607, 2626 de Lavals, G., stipendiefond" ~750 Femte Mars-fonden 261.
Braadelska fonden 2653 - Patrik, stipendium 2744 Femöref'öreningen 2661
Branders donation 2832 Diakoniss-sällsk:ts styrelse 2843 Ferms fond ,2626
- fond 2696 Didrikssons fond ......•....... 26lö F~rnerska. belöningen .....••.. , 27':14
- kamrer, fond 2619 Diedrichsonska donationerna 28B3 Ferons minne 26;02
- mamsell." 2619 Diemerska fonden ..•......... 2823 Ffleeus fond ..•......•........ 2~·32
Brandes fond 2621 Djurskyddsfören., Sv. allm. 2856 Fileenska pensionsfonderna .. 2217'~~
Brandstodsmedlen 2832 Doktor Fr. Fehrs minne 2602 - testamentsfonden.......... 8.,
Brefbärares, Sthlms, ensk. do Pianhys prisfond 2823 Fischers testamente.......... 2638

änke- o. pupillkassa 2785 Drakeska testamentsfonden .. 2847 Flachska fonden 279.
Brenners legat 2638 Dramat. o.musik. artist. pen- Flickskolans slöjdafdelntngs
Brobergs fond................. 2609 sionsförening................ 2777 fond........ ..•........ ..... 2621
- pensionsfond............... 2698 Drottningens hospital......... 2805 Flobergs fonder2604, 2621,26 96,~$,3-1
Brogrens fond 2605 - skyddshem 2850 - testamente ....•...•..•..•.•. 269,7
Bromanska sjuk- o. begrafn· Drottninghuset 2653 Flodinska sttpendieinr 26,9';

kassan 0.0 2785 Duboleka fonden 0.0... 2753 Flormanska belöningen o" 27'34:
Broströms fond 2621 v. Dubens, A. G., fond 2835 Folckerska och Barkerska
Brudgåfvefonden 2846 Diickerska fonden............ 2835 testamentet.................. 2~26
Bruzelii, R., fond 2681, 282l Dyks fond..................... 26~6 Folkskolelärarnes pensions-
- R. o. H. pens..fond ....•. 2823 Döfstumföreningen i Sthlm 271i6a rättning ......•.•.......•..... 2756
f. d. Bryggarelimbetets i Sthlm Döfstuminstitntet 27<52- änke- och pupillkassa 27ö6

pensionskassa 2705 Fond för barnhusbarn af
Bungeneronska fonden....... 2835 Kbersteinska, Schotteska och kvinnokönet.... . 2659
Bylundska testamentsfonden 2821 Kulmanska donationerna ..• 2832 - för tillfällig hjälp......... 2~09
Byzantinska resestipendiet... 2734 Edbergs lifräntefond......... 2605 - föl' Katarina skollofskolo-
Bångs,J.A.o.U.L.,donation 2833 Edlundska donationen 2734 nier 2620
- fond 2621 å 2 ställen Eggertz', V., stipendiefond .. 2750 - till biblar åt nattv.-barn .. 2.~i9
- testamente 26B8 Ehlerta testamente .........•.. 2638 - till kläder åt " 2619
Bäckströms fond ."......... 2619 Ehrenborg-Reiherska fonden 283. - pens. åt f. d. sjökaptener 2U8
- stipendiefond 2740, 2742 Ehrenpåhls stipendiefond 2746a Fonden föl' bespisande affatt.
Bäärenhtelrne fond 2631 Eks, Carolina, donation 2856a skolbarn 2640

Ekebergs, Nils Wilh., fond.. 2(:02 - föl' Katarina burukrubba ,; 261~
2615 Ekholms testamentsfond ..... 2613 Fonden för O. H. Malmstens
2611 J<:klunds fond ..•............... 2660 professur 2821
2607 Ekströms donationsfond 26117 - föl' Vetenskaplig forskning 2734
2611 - fond 26l'7 -- till medalj för vetenskap!.
2835 Ekströmska fonden 2604 arbeten ...........•..•..•... 2734
2835 Eldes, fru, fond 284:1 Fonden tIll minne af Hugo
2624 Eldkvarnsfonden .. .. . 2623 Fåhrrnus.. .. .. ....•.. .. .. . ... 2659
2833 Elementariistipendiet 2744. Foragrens, C. R, fond 2688
2843 ~l'ementarläl'arnes änke- och Forssmans fond............... 2809
2861 pupillkassa 2747 Fosterländska föreningen 2838
2699 Eliassons, Levy, minnestond 2640 Franckeska fonden 2~12
2749 - understödsfond 2640 Frans Gustafs stipendium... 27,42
2697 Eliassonska understödsfond. 2719 Fredenholms fond 2619, 2~20
2670 Elis pensionsfond ...........• 2781 Frederieia, Sophus. fond ...•. 2.8'10
2607 Elrnbludsku foriden 2742 Friebergs, F. A., stip.-fond ~771

Elmlunds, A.xel,pensionsfond 2774 Friedländers stipendium.... 2642
Elstedtska pensionsfonden ... 2781 Friedländerska fonden ..•... 27.3

2781 Enandereka donationen 2630, 2688 v. Friesens, Otto, premietond 21-44
2781 Enanders, S., donationsfond 2767e Frimans fond 2634
2781 v. Engeströms stiftelse 26M. Frinluratebarnhuset 2,661
2710 Engstedts fond .•.............. 2600 Fru Hanna B:s fond : 2688
2602 Enke-, se .:i.nke-. Fruntimmerssällsk., Välgöl'. 2686
2751 En onämnd välgörares fond. 2835 Fränekelska understödsfond. 2'782
2751 En onämnds stipendium .... 2771 Fröknarna Malanders fond ... 2619
2823 En ärlig mans fond ..•.•...... 2609 Fuhrmans fond ... 2609,2613,2617.

Eriessons,John,stipendiefond 2751 2621,2628,2638 å 3 stäl~en
Eriksons, E. R., fond 2620 å 2 ställen F.öreningen för blindas väl... 276li

2634 Erikssons fond 2628 - förbiståndåtlyttao. vanr, 2663'b
2833 Erssons, Bonden, änka Helena - för sinnesslöa barns vård2663 a

Henriksdotters donation ... 2856a - för sjukvård i fattiga hem 2890
- till minne af Oskar I och .

Josefina .................•.... 2848
Förmyndarekammaren. ..... .. 2696
Första Svea Artillerireg:tes

pensionskassa............... 2810
Första stipendiefonden....... 21'3

Oaoauts fond .
Cadiers', R., minne .
Caminska testamentsfonden ..
Carlboms donation .
Carlesonska familjfonden .
- sttpendietonden .
Carlgrens fond .
Carl Johans donat.. Konung
Casparsons fond .
Casparsonska fonden .
Oasparssons penstonsinrättn
Cassellis fond .
Castelins fond .
Cavalli-Holmgrenska stiftels.
Cederschiöids fond .. oo ••••••••

Centrala _..
Civilstatens änke- o. pupf'll-

fonder .
- försäkringsanstalt .
- pensionsillrättning .
Collianders fond .
Collijns fond .
Cramers, U., fond .
Oronstrands. Baltzai-, fond .
Cubes fond .

Dahls fond .
Dahlgrens donation .
- C. 'V., fröken, understöds-

fond .............•..........
Dahlgrenska donationsfonden
Dahlqvists fond .
Danckwardts pensionsfond .
Danielsons, Joh., stip.vfond ..
Davidsons. H.. donationsfond

2833
2838
2615
2835
2750
2640

Fabriksfattigkassan ...•...... , 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamente ..•.....•..• 2833
Falks fond 2605, 2607, 2628, 2632
Falks fond..................... 2634
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[2867J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Gahms donation ......•....•..• 2770 Hanssons, Johan, fond 2620 Högre allm. lärov. å Öster-
Garvens donation ....•........ 2638 Hartmansdorffska stipendiet. 2744 malm ...•..............•..... 2746b
Geijers fond .....•••.....•..... 2605 v. Hartmansdorffs stip.-fond 2835 - latinlärov. å Norrmalm 2741
Geijerstams fond 2843 Hartmans fond 2630 - latinlärov. åSödermalm 2742
Generalmajor C. H. Möller- Hassells donation............ 2771 - lärarinneseminarium. o.... 2749

svärds fond 2805 von Hauswolffs, Fru, fond 2835 - realläroverket 2743
Georgiska fonden 2601 - Fröknarna, fond 2835 Höijers fond 261!l'
Gerles, C.G. o. C.F., donation 2856a Hautboist. understödskassa.. 2817 Höijers stipendium 0.0... 2771
.Gfbson-Cronatedts stip.-fond 2750 Hays fond 2628 Höpfners legat 2638
G~?rckes donationsfond .....• 2620 Hebbes donation 2602 Hööks, C. E. o. J., fond 263Q-
Gjöthrnans fond 26211_ legat 2638 Höökske fonden 2659
Godlunds testamentsfond.. .. 2611 _ pensionsfond............... 2799
Godus fond 2605, 2609, 2617, 2619, _ stipendiefond ....•.•........ 2771
··2621 å 2 st., 2624, 2628, 2632 _ testamente 2638 å 2 ställen

- te~tamentsfond .. : 2613 Hedbergs fond ..............• 2605
Godu ska penaionsfonden.. .. 2723 Hederhielms testamentsfond 2613
Gondretska fonden............ 2659 Hedings fond 2696
Gothera fond ....•............. 2607 Hedrens fond , · 2611
Govenius' fond 262? Hedströms fo;':<i·.:·:::::.:·;i620, 2621

.·Graans testamente............ 2833 _ pensionsfond............... 2696
Granholm, A" fond ..••....... 2688 _ testamente 26972833
Gravaiiii fond 2616 ............,
Gravallius' testamente....... 2806 Hedvi.g Eleonora församlings
Grewesmiihlska skolan 2612 fattigvårdsstyrelse 2628
Grillska donationen........... 2734 - kyrkoråd 2626
Grisbackska test:tsfonden 2S30 - skolråd : : 2627
Greenska fattig16rsörjn,-fond. 2801 Helms don:'tlOnsfond......... 2613
Grosshandelssocietetens pen. Hellmans fond, :......... 2628

sionskassa................... 2698 HelmfeldtskastIJlend18fonden 2695
.Groths testamente 2638 Hemmet for f'rigffua kvmnor 2850
Grundbergs o. A8pi~~d~'f~;;d2617 Henlm~~sJ Tyska, byggn.sfoud 2638
Gråbergs stipendium 2746a Hemalöjdsfonden : 2~19
Gnbbhus, Borgerskapets..... 2658 Hennksdotters d~matH~n .. , 2806a
Guillaumes fond 2735 Hernmarckska stipendtet.. 2744
Gutenbergska stiftelsen 2711 Hertzers, FatI,:"a, fond .•..... 2602

"Guthermuthska fonden 2795 Henrhns, LOUIse, fond 2602,2626,
Giihlstoril"s testamente....... 2638 2630, 2856c
-Gyldenstolpes donationsfond 2613 Hiertas, Carl Johan, fond 2835
Gyllenbergska fonden 2835 - Lars, minne 2737

,Gyllenborgs fond ............•. 2688 - stipendiefond 2821
Gyllenborgska fonden 2S35 - W., stipendiefond .......•. 2821
Gyllenbäätska fonden 2835 - W., stipendiefond för tand-
~Gyllencreutz' fond 2835 läkarinnor 2851
Gyllenra,:"s fond .. 2835 å 2 stäl~en Hillbergs stipendiefond 2611
Gymnastisk-ortoped. In.st. ... 2682 Hirschs understödsfond. 2640
Gåfva af en gammal tjänste- Hjertbergska donationen..... 2733

.~au... .. ... .... .. .. ..... ... ... 2781 Hochschilds pensionsfond... 26 96
Gaderms fond................. 2621 Hoffmans A donationsfond 2607
G?sches fond 2617,. 2638 å 2 ställen Hoffmans' fo~d 2607
G?ta hofratts penaionsfond ,; 2781 Hoffmans stipendiefond...... 2750
G~tahfgarde~PenslOnsl.nr. VId 280~ Hoffmans,Aug., stipendiefond 2751
G~t~es, ~drlan, premluID;'" 274 Hoffmanska fonden 2770
Gotiska forbundets donation 2733 Hofkapellets pensionsinrättn. 2772

Hofstatens gratialkassa....... 2796
Holmbergs fond 2605, 2609, 2613,

~~~~ 2617,2620,2621,2624,2628,2632
Holms fond 2621 å två ställen
- legat........... 2638
Holmgrens, A. M., minnesfond 2843
Hoppenstedta, Sofie, fond.... 2609
Horns donationsfond......... 2683
- stiftelse...... ......•........ 2804
- testamentsfond.. 2613
Hults fond... ....•..•.......... 2615
Hultgrens fond ...•............ 2628
Hultqvists donation.......... 2750
Humbleska testamentsfonden 2795
Hushållsskolan, Prakt. 2841
Huss', Magnus, stipendiefond 2821
Hiibnerska stipendiefonden.. 2745
Hiilphers fond................. 2609
Hygrells stipendiefond....... 2810
Hårdska fonden............... 2835
Häggs, Joh:a, don 2856b
Häggs, Victorine, don. 2856 a, b, e, d.
Häggmanska fonden.......... 2601
Händelska stdp.cfonden ..••.. 2771
Högl.undska fonden 2740
Högmarks testamentsfond 2835

Haakska donationen .
.Hagboms testamente ..•......
-Hagbornska stift. föl' Pauvres

honteux .... ,................. 2833
Hagermanska fonden......... 2835
Haglinds fond................. 2617
Hagmans fond 2620
Hahns donation............... 2734
Hahns, C., testarn. 2661, 2681, 2832
Hallengrenska fonden......... 2710
-Hal.lenska donationsfonden ... 2735
Hallgrens fond... 2607 å 2 ställen
'Hal.lgrene, M. S., fond 2615, 2623
Hamelmannska fonden....... 2752
Hamiltonska släktfonden.. ... 2815
Hemmarins stipendiefond... 2711
·Hammarskiöld -Risellschöld-

ska stipencliefonden .
Handelsbakhåll. pens.-fören.
Handelsflottans pens.-anstalt
f. d. Handelsföreningens öf-
o Terskottsfond .
Hanes fond .

iHanna .Bra fondyF'ru .
,Hanssons fond .

2849
2703
2728

2697
2607
2688
2696

Institutet för blinda .
- för döfstumma, Allm ,
Isbergs donationsfond .
- fond .
Isbergs pensionsfond .
Israelitiska ynglingafören .

2763
2762
283lt
2609'
2781
264Z

Jacobiska testamentsfonden ..
Jacobsons stipendium .
- testamente '" .
Jakobsans och Mattsans fond
Jakobs allm. läroverk .
Jakobs o. Johannes' försam-

lings fattigvårdsstyrelse.. .. 2613
- kyrkoråd ..........•.•.••.... 2611
Janssons, W. G., donation 28560.
Jenny Linds stip.-fond .. 2770, 2771
Jernbergska donationen...... 263Q-
Jervings, ::\I.,testam.-fond ... 2856d
Johan Hanssons fond .. .. .. 262&
Johnsonska don.-fonden 2756
J osefinahemmet.... ... ... .. 2852
Josennas, Kronprinsess., pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde
Josephsons, Fanny, fond .
Jubelfeststipendiet .
»Ju1tomtarne» ,
Jungblads testamente .
Jungbladska fonden .
Justelii fond .
Järnkontorets tjänstemäns

änke- och pupillkassa...... 2787
f. d. Järnkramhand~lssociete-

tens pens. o. begrafn.-kassa 265S
Jönssons, Vifve, fond 262&

2824
2744
2696
2696
274f>

2807
264<i
2744
2672
2833
2601
271Q-

Kadetfskolefonden, Adliga .
Kaisers, Pastor, fond .
Kalls fond .
Kamratfonden för nödställda

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

gusta, fond 262&
Katarina allm. läroverk 2746 a,
- arbetsstugors fond 2620
- barnkrubba, fonden för... 261~
- församlings fattigvärds-

styrelse 2621
- kyrkoråd •....••••••......••• 261~
- kyrkoråds donation 2746a
- skollofskolonier, fond för 2620
Kellners testamente 2638
Kibbe fattigkassa 2854
Kihlströms testamentsfond.. . 2613
KindevaIls fond 2688
Kinmansons fond............. 277&
Kirchrings legat...... 2638
Kirurg. stipendiefonden...... 2821
Kjellbergs, Ad., stip.·fond... 2821
Kjellbergs, JohnE., stip. fond 2751}
Klara församlings fattigvårds~

styrelse....................... 260~
- kyrkokassa 260,

2835
2638
2711}

282S
2619
261Z
2S33
2821
2604
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2868j

Ladous fond................ ... 2696
Ladugårdslandsförs., se Hedv.Rl.
Lagercrantz' donationsfond .. 2835
Lagermans testamentsfond o.. 2623
Lagerströms stipendiefond... 2745
Lagus fond .................•... 260l
Lamms fond .....•......•..... 2640
Landtbruksakademien ... ... . . 2735
Langs pensionsfond.......... 278l
Lasarettsläkarnes pensions-

kassa... ..•..... 2756
Lefi1erska stipendiet. 2746 a
Lerrenska fonden.............. 2835
.Leljonflychtaka fonden ......• 2835
Leijonhufvuds fond 2632 å 2 ställen
Lejas välgörenhetsstiftelse ... 2612
Lennbergs fond ........•...... 2660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa.................. 2854
Letterstedts fond ..• 2734 å 3 ställen
Letterstedts fond till pris för

öfversattniugar .
Letterstedska fonden till för-

mån för Vallerstads förs.
-r- föreningens fonder .

Kleins?l:gs testamente o-o..... 2638

1

Letterstedtaka inrikes resesti- ... IL~karesällskapet. ~venska... 2823-
Klerckska fonden.............. 2623 pendiCt.................. .•.. 2134 Langmanska donattonsfonden 2755
Knigges donationer o-o.. 2833 ~ utrikes resestipendiet 0.0.. 2134, I Lärarinnornas pensionsrör-
Kniggeska fonden 2653, 2740 - släktstipendiet 2734 ening, Svenska 275.1
Kniperska pensionsinrättn .. 2853!Lettströms fond 262~ Lärarnes ..vid elemen~ar1äro-
Knochs donatIOn.............. 2638 Lewenhaupts fond............ 2830 verken änke- o. puprllkassa 2141'
Knut Bernh, Beronii fond... 2659 Leviris donation............... 2833 Läroverk: Högre latinlärover-
Kolerätond, 1853 års 2615 - Ludvig, fond 26M, 2640 ket å Norrmalm , 2741
f. d. Kolerafonden 2609 - J. P.,fond 261(; - å Södermalm 2742~
Kollektmedclkassan för fat- - A., minne 2640 - Högre realläroverket .....• 2743.

tiga nattvardsbarn 2602 - J., stipendiefond 2640 - Jakobs allmänna .........•• 2H5.
Kommerskollegii armbösse- - M. o. E., fond 2640 - Katarina allmänna 27.6a

medel. 2854 Lieberts o. h. h. donationsf... 2683 - Nya elementarskolan •..... 2744
Konservatorieelevernas graf- Lieberts fond ..... 2609, 2632, 2638, Löfgrenska fonden............ 2604

fond 2771 2657,2660 Löfvenskiöldska fonden 2735, 2835·
Konsistorium, Sth1ms stads 2601 Liedbergska fonden ..•...••• 2604 Löwens fond 2601
Konstakademien 2770 von Liewenska fonden 2835
Konstförvantskapets kassa 2711 Lifgardetstillhästpens.kassa 2809 llagistraten i Sthlm 2695
Konung Karl Johans donat. 2833 Lifgardet till häst, Prins Os- Ma1mqvistska barnuppfostr.-
- Oskar Irs minne 2654 karshospitalsinrättningvid 2809 anstalten ......•..•.......•... 266~
Konungens enskilda fond 2804 Liljebergs fond 2611 Malmstens. P. H., fond 282J
- h~s!,ital. ... :................ 2815 Liljenstolpeska fonden...... 2831\!Malmstens professur, Fonden
- mthtärhoepttals- och me- LIlla Johns premium 27421 for .

daljfonder 2814 Lilliecronska fonden 2835 Mamsell Branders fond .
v. Kothen-Ribbingska fonden 2835 Lind af Hagebys, A. o. C. M., Mankells stipendiefond .
Kreijs testamente............. 2602 fond 283:; MankeIlska stipendiefonden.
KronprinsessanJosefinaspen- Linds donationsfond 2781 !Manns testamentsfond .

sionsinr. vid Göta lifgarde 2807 Linds, Jenny, stip.-fond 2770, 2771 Mariaförsamlingsfattigvärds-
Kronprinsessan Lovisas vård. Lindbergs fond...... 2630 styrelse... 2617

anstalt för sjuka barn 2684 Lindbergs. H., donation 2856a Maria förs:s kyrkoråd 2615
Krutrneijers fond 2607 å 2 ställen Lindblads testamentsfond 2623 - skolråd ..................••• 2616
J. d. Kryddkramhandelssocie- Lindbomska belöningen...... 2734 Marii testamente.............. 2696

tetens pensionskassa 2697 Lindenercronas- af Klinte- IlV1arklinskafonden 2810
Kuhlaus stipendiefond 2771 bergs donationsfond 2835 l\Iaskinistföreningen 27'29
Kuhlauska arfv:s stipendie- Lindgrens donation 2612 IMathias Lundins fond 2619, 262(l'

fond 2771 - fond 2609 å 3 ställen IMattsons fond, Jakobsons o. 2896
Kungsholms församlings fat- Lindgrenska fonden ...•....... 2627 Mazers fond ................•.. 2771

tigvårdsstyrelse 2624 L~ndgrenska. trasakolan 27?9 1\tle~~ersdona~on .............• 27'70,
- kyrkoråd 2623 Lmdholms fond 2628 Meijer'bergs fond ............•. ~631
Kumlings fond 2605 Lindhohns, J. A., fond 2626 Mendelsons, Syskonen, fond 2640,
Kyrkofattigkassa, Nikolai. 2602 Lindmanssons, .T. A. W., do- Metzgers testamente ......••.. 2602'
Kyrkoråd: nationsfond 2657 Meuniers fond ~609"
- Adolf Fredriks 2630 Lindstens stip.-fond •.. 2626,2746b Meyers, Jenny, fond 2616,2620
- Hedvig Eleonora........... 2626 Lindstrands, O. o. A., fond 2626, 27liO Meyerssons pensionsfond.... 2640
- Jakobs och Johannes' 2611 Lindströms minnesfond 2734 M. F. W:s fond 2681.
- Katarina 2619 Lindströms stipendiefond 2771 Michaelsons, JOh., donation. 2750,
- Klara 2607 Linnerhjelmska fonden 2835 Michaelssons donation 2640
- Kungsholms 2623 Litteratörernas pensionsföre- - fond 27'71
- Ma.ria 2615 ning, Artisternas och 2776 - testamente 2602:
r-« Nikolai...................... 2602 Ljungbergs stipendiefond 2821 l\'Iilitäränkepensionsstateu,
- Skeppsholms 2634 Ljungcrantz' testamente '" 2697 Allmänna ..........••........ 2804
Kåbergs fond 2605,2628 Ljungcrantz'ska test.-fonden 2659 Militärhospitalsfonden 2814
Köhlers premiefond 2678 Ljunglöfs, C., fond 2843 Militärsällsk. i Sthlm krigs-
Hör-ners fond 2615 Ljungmalls minne 2607 skotesttp.cfond ....•••.•....•. 2755

Lohes legat.................... 2638 Millerska fonden .......•.....• 2146a
- testamente 2638 t'. d. Mindre teaterns pens.-
Lohes, Ad., testamente 2638 fond 2714·
- Joh:a, " 2638 l\o'Iinuthand1ar.efören. peus.-
Loubatska donationen 2733 kassa 2101.
Lovens, Chr., fond 2821 Mobergaka fonden :. 2604:~
Lundals testamente........... 2833 Modersvård, Sällsk. rör upp-
Lundbergska fonden 2740 muntran af .
- stipendiefonden 2745 Molins fond .
Lundbergs testamentsfond •.• 2613 Morbergska fonden .
- C. O., fond 2621 Moritz Rubens donate-fond .
- V. och L., fond 2823 Mosaiska församlingen .
Lundblads donation ......•... 2611 - fattigfond ...........••.....
- fond .............•........... 2609 - skolfond .
Lundgrens fond............... 2632 Mosanders fond .
- Egron, prismedel. . . ... ... . 2770 Murbecks inrättning rör fat-
Lundins, Mathias. fond 2619, 26 20 tiga ilickors uppfostran.... 2665
Lundmans, Jul., stip.-f. 2740, 2142 Musikaliska akademien, Kgl. 2111
Lunds testamente 2697 - -s stip.-fond ....•...•...... 2711
LundwalIs, Axel, fond 2771 Mustkons vänners, Sällsk., i
Lykttändarnes sjuk- och be- Göteborg, stipendiefond... 2111

grafn.·kassa ........•....•.... 2714 Musikkårens ensk. kassa ... 2810
2734 - och sifonpumparnes vid Musikstipendiet, Sång- och, .• 27«

Sthlms gasv. ensk. pens.- MUllers testamente .......•.• 2638-
2734 fond 27J4 Möllers fond 2615, 2624 (3 olika)
2734 Läkare-nödhjälpsfonden 2823.- stipendiefond ........•..••.. 2U6.

2821
~619'
2771
21"41)
2640·

2677·
2602'
2626
2640,
2640
2640
2640
2710
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[2869] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
v. Möllers douation 2734 Pastor Kaiser-fond 2638 Queckteldtska stip.-foudeu 283ii
Möllersvärds fond, General- Patersens fond .....•...•....••. 2667 Qveckfeldts fond ......•........ ~835

major C. H..............•..• 2805 Patriotiska sällskapet, Kgl. .. 2832 Qvidings donationsfond ..••.. 2781
Mörners fond .......•.......... 2607 Paults fond ...•.•..•........••• 2635 - fond 2609,2628
Mörners, J. F., grefve, fond 2835 - testamente 2657
Mörnerska fonden 2835 Pauliska donationsfonden ..•• 2840 Itabeska fonden 2741

- fastighetsfonden 2835 Ragnar Bruzelius' stip.fond 2821
Nachmansons, E.t fond 2640 - fonden 2699 R. O. H. Bruzelius' penaions-'
- Rosa .0. Em. fond ..•...... 2640 - lösörefonden 2835 fond .....•.................. 2823
Nathans fond ...............•.. 2640 Pauvres honteux, 'Asylet för 2655 Rambachs donation ...•• 2607,2638
N'Ittvardsbarn, Beklädnads- - Hagbomska stiftelsen föl' 28331Redingska fonden............. 2710

fonden föl' fattiga........... 2617 Paykults, Lincoln, minne... 2681 RegnelIs, A., fond för barn-
-'Kollektmedelkassanförfat- Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 2698 klinik , ...............•.••.•.. 2121

tiga 2602 Pensions- o. gratialkassan för - donation ........•.........•.. 2734
Nether\\"oods fond 2616 underofficerare o. manskap 2810 - gåfvomedel 2734 il 2 ställen
- stipendiefond 2771 P-s donationsfond ..••.••.••• 2613 - prisfond .••.................. 2823
- testamentsfond .........•... 2835 Petreji fond ...••..••••• 2616,2617 - D:r A. F., stipendiefond .. 2681
Nikolai församlängs kyrkofat- Petrejiska fonden ...•..•• 2698,2740 Rchnbergska fonden 1887.... 2835

tigkassa .......•••.. 2602 Petterssons fond ...••.... 2617. 2627 Reinholde,Ferdinand,donation 2638
- kyrkoråd .............•...... 2602 - S. M., fond 2602 Reinholds fond 2632
- skolråd....... 2604' Peyrons pensions- och grati- - testamente........ 2638
Nilsson Aschanianum Stip 2735 fikationsfond .....••.•••.••.•. 2809 Reinstedts donationsfond 2613
Nissens, Henriette, stip.-fond 2771 'Pfeils testamente ..•..••••••... 2602 Renströmska fonden 2601
Nobels, C. A., fond 2821 Philipsenska test.-fonden 2760 Retzii stipendiefond 2821
- C. A., reservfond 2821 Philipsons, Carl David, don. 2856a Betztus", And., fonrl 2823
Nobelstiftelsen ..........•..... 2738 Pihlgrens fond ....•...........• 2609 Reuckners fond 2605 å 2 st., 2617
'von Nolckenska fonden...... 2835 Pihlmanska el. 0stermanska Rellterskjölds,C.G.,pensionsf. 2835
Nollerothska stiftelsen 2864a testamentsfonden ...........• 2615 - stipendiefond ...........••.. 2835
Nonnens fond 2735 Pinchards fond ...•....•....••• 2604 Reuterskjölds,H.F.,pens.-fond 2835
NoraBergsl:s~rltlmöreskass:.L 2854 Pipers donation 2770 ReuterskiÖlds,J.A.,pensionsf. 2835
Norbergs fond .........•....... 2616 v. Platens, Ludv., don 2856a Ribbings donation ........•... 2770
Nordenskjöldska familjefond. 2835 - Baltzar, stip.-fond 27ii5 Ribbings, S. A., fröken, fond 2835
Nordenstolpes fond .......•... 2632 v. Plåtenska släktfonden 2830 Ribbingska stip.-fonden ~741
Nordfors' fond 2607 Platinska testamentsfonden .. 2795 Richters, C. H.,fonel. 2620
- testamente.................. 2696 Polispersonal:s i Sthlm änke- f. d. Riddarholmsförsamlin-
Nordlanders testamente 2833 och puptllkassa 2798 gens ensk. pensionskassa .. 2602
Nordlunds, Fru Lotten, fond 2681 - ensk. begrafnmgs- o. under- Riddarhusets fonder .•.... .... 2835
:Nordströms fond 2632 stödskassa ........••......... 2798 Riksbankeus afdelningskont.
- testamente.................. 2609 - eusk. änke. o. pupillkassa 2798 änke- och pupillkassa...... 2789
Norens donation 2611 - pensionsinrättning 2798 Riksgäldskontorets änke- och
Noreens fond 21124Posses, Erik, donationsfond 2755 pupillkassa 2790
- P!'nsi~nsfond 2613 Possieth.ska fonelen : .•...... 2601IRin~qVists..fond 2621
Noreenska tonden ...........•. 2696 Pestbetjäningens sjuk- o. be- Robms belomng .•............. 2828
- testamentsfondeu.......... 2755 grafningshjälpsförening .... 2785 Rogstadii testamente.. .•.. 2602
Norgrens fond ..........•.... 2632 - centrala sjuk- o. begrafn.- Rohtliebs donation 2638
Normans testamentsfond 2613 kassa 2785 Roos' fond 2607, 2621, 2624
Norra latinläroverket......... 2741 Postbetjäntes enskilda begraf- Roos' af Hjelmsäter don.-fond 2835
Norr1andsapotekarei6renings ningskassa 2785 -- C., donation 2835

donationsfond... 2710 Postmannaförening., Svenska 2784 - Carl, fond 2835
Norstedts fond .........• 2602,2605 Postvaktsbetjäntsf"6rbnndetsi - H., donationsfond 2835
Nya elementarskolan 2744 Sthlm sjuk-o. begrafn.-fond 2785 - H., testamentsfond 2835
-s allm, premiefond 2744 Prakt. hnshållsskol. f. flickor 2841 - stipendiefond ...•.•..•...... 2821
·Nybergs, Erika, fond 2626, Preis' testamentsfond ••....... 2833 Roospiggs testamente 2833

2628, 2767d Premiefond. föl' skogsplanter. 2735 Roselii fond .............•..... 2628
Nybergska fonden 2627 Premiekassan ..........•....... 2746a RoseIlska fonden ........•.... 2855.a
Nygrenskastipendiefonden 2710 Premie- och fattigkassan vid Rosenadlereka pensionerna 2734
Nymarkska fonden 2742 Norra latinläroverket ....••. 2741 Rosenbergska fonden 2809
Nyströms fond 262] Premie- och stipendiefonden, v. Rosens pens.- o. gratifika-
- testamente 2697 Allmänna .............•...•... 2743 tionsfond ................••... 2809
Nödhjälpskassan i Sthlm..... 2833 Prins Carls upptostr. tnrättu. Rossanders, C. J., don.-fond 2821

idr värnlösa barn.,._ •...... 2662 Rothoffs fond ............•..... 2617
Prins Oscars hospitalsinr. vid Rubens, Moritz, don.-fond... 2640

Lifgardet till häst ..••.•••... 2809 - J. o. Ch., fond 26M!
Prinsessan Lovisas minnes- Rubenska stipendiet 2744

fond .....•........•...•..•....• 2838 Rubensons, J., minne 2640
Probsts donation .....•....••.. 2630 Rnckmansdonation 26B, 2630,2631
Professor Carl J. Rossanders Budbecks donation .•.......... 2832

donationsfond •.•••.•••...... 2821 Rudbeckska stipendiefonden 2857
Pro Patria •.••.••.....•.•....•. 2688 Rudebeckska stiftelsen ...•... 2810
Prästerskapets änke- och pu- Ruths testamente 2833

pillkassa •••...••.•..........• 2802 Rymans fond .•......•...•.••.. 2628
Psilanderskölds donat.-fond.. 2885 Röda korset, Svenska fören. 2816
- pensionsfond .•.........••.. 2835
Psilandersköldska fonderna.. 2835
Publicist. nnderstödsfond, Sv. 2778
Pukes fond.... ..•.. 2607

'Officerskåreus pens.fören.kass. 2810
-Okänd 2609,2613, 2617, 2620, 2621,

2623, 2624, 2632, 2697, 2833
Okänd gifvarea testamente... 2602
llOkänd, som med egen hand

plöjer sin jord» ....•....... 2856a
Onämnds stipendiefond...... 2751
·Onämnd välgörares fond, En 28a5
·Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa.. 2773
Osrengii fond ..........••..•.•. 2621
.•an der Ostenska fonden ..•.. 2699
Otterska fonden............... 2602
-Owens, Samuel. stip..t"ond... 2750

Pallins, Regina, minne .
Palmgrenska fonden .••••••••.
PaImstjernska fonden •.•.••...
Pasteurs-fonden .

2749
2735 Queckfeldt-Rosencrantzska
2831\ fonden ....••..•...•.•..•..•...
2828 Queckfeldtska pensAonden ...

Sabbatsbergs brunnslasarett.
-- ålderdomshem .
Sahlbergs fond ...•.....•...•..
Sahlstedtska fonden .....••...
8a1omonssons, Betty, minne ..

2835 Samaritf'6reningen, Svenska ..
2835. Samsons stipendiefond ...••..

2685
2660
2617
2601
2640
2816
2821
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2870]
Salldahls fond 2617 Skolråd, församlingarnas: Sundberg P:sons testamente 2691
Sandbergs testamentsfond 2613 - Ladugårdslands (Hedvig Sundbergska donationen ...•.. 2134
'Sasska fonden 2835 Eleonora) .............•..... 2627 Sundens, Louise, stipendium 2749
Scharps donation............. 2602 - Maria 2616 Sundgrenska fonden.. 2602
- gåfva........................ 2697 - Nikolai...................... 2604 Sundins testamente 2697
~ testamentsfond 2602 - Skeppsholms.. 2634 - pens.-fond, Tidmarks och 2651
·Scharpskadonationen ... 2733, 2833 f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.- Sundströms gåfvomedel. ..... 2613
Schaumkellska understöds- mäst.-fören.) 2706 Svaans testamente............ 2830

fonden 2823 Skydd.förening, Sthlms allm. 2858 Svans, Elin A., minnesfond 26.11
Scheelefonden.................. 2734 - för frtgifna, Sthlms... ..... 285lJ Svanbergs testamente.... ....• 2697
Scheffers fond.................. 2835 Skyddsfiireningens fond...... 2638 Svea Artilleriregementes pen-
Sohefferska stiftningen 2835 Smitts testamentsfond •..... 2623 sionskassor, Första 2810
v. Schewens testamente 2638 Smitts, A. E. V., minne ...••. 2750 Svea Lifgardes fattigkassa 2806
Y. Schewenska sttpendietnr .. 2835 - J. 'V., donation 2856a Sweders fond 2617
Schewes testamente 2602 Småskolelärares m. fl. ålder- Svenska allm. djurskyddsför. 2856
- testamentsfond 2612 domsunderstödsanstalt 2756 _ fören. Röda korset 2816
'Schinkels testamente......... 2638 Sohms testamente............ 2833 Svenska Läkaresällskapet.... 2823
Schlotthauers legat 2638 Soldatbarnhuskassan 2810 _ -s prisfond 2823
Sehmidts legat 2638 Soopska fonden 2601 _ LärarinnornaspenS.MI6ren. 2767
- Hugo, stip .. ov premiefond 2744 Spetz'ska fonden 2795 _ Postmannaföreningen 2784
Scholtz' testamente 2638 å 2 ställen Sporrouge fond 26C9, 2628 _ Publicist:s pensionsfören. 2778
Schotteska m. m. don. 2832 Spångbergska test.-fonden... 2619 _ Sjuksköterskornas allm.
'Schröders testamente 2657 Stagmans fond 2624 pens ..förening 2826
'Schultzes testamentsfond.... 2613 Stahres donation.............. 2611 _ Teaterförbundet 2777
'V. Schulzers donationsfond 2835 Starbus testamente 2638 _ Teaterns donationsfond 2174
.Schumburgs, Aug., donatio Statens järnvägstrafiks änke- Svenskarnes i Karlsbad fond 2864:b

ner inom tyska förs 2638 och pupillkassa 2782 SvenskaSamaritföreningen ..• 2816
- Aug., minnesfond 2609 - pensionsinrättning 2782 Svenssons stipendiefond 2735
- R., donation 2638 Statskontoret 2755 _ W., donationsfond 2114
'Schurer v. Waldheims fond.. 2835 Stens, Hilda, understödsfond 2604 Syskonen Mendelsons fond 2640
Schiitz· testamente............ 2638 Steinmetz' fond 2621 Sång- och musikstipendiet.. . 2144
Schwartz' stiftelse............ 2631 Stenbergska stift., se Stokoes fond. Säfbohms testamente......... 2657
- Berny, stipendiefond 2750 Stenhammars, Fredrika, sti- Sällsk. Barnavännerna ......•. 2674
Schwartzers test.-fond 2613,2638 pendium 2711 _ »De fattigas vännen 2671
Schweder., se Sweder. Stenströms fond ........•...... 2734 _ DDe nödlidandes vänner» 2842
v. Schwerins, C. o. F., fond 2835 Stift. fe bost. åt fattiga m. fl. _ till dygdigt och troget
Schönborgs fond, Botins eller 2615 judar i Sthlm............... 2640 tjänstefolks belönande...... 2861
.Schönes fond 2609 - rör gamla tjänarinnor 2860 _ till uppmuntran af öm och
'Sebaldts donation............. 2611 Stipendium Berzelianum..... 2734 sedlig modersvård. 2677
- testamente 2696 - Nilsson Aschanianum 2735 -.»Jultomtarne» 267'J
Sebardts fond 2710 Stjerncreutzska fonden 2835 _ Pro Patria 2688
.8ederholmska test.-fonden 2681 StjerneroIlska fonden 2835 _ »Tillarbetsflit:s befrämj.» 2862
'Segercronas fond .......•...... 2607 Stjerngranats fond 2607 Sätherströms fond 2628
Sehmanska pensionsfonden .. 2830 Stjerngranatska fonden 2835 Söderbergs donation 2170
Selenii testamente 2626 v. Stockenströmska fonden .. 2835 _ John, fond 2619 å 2 ställen
Seligmanns stipendium 2642 Sthlms allm. skyddsfören 2858 - Char-l. o. Johanna. minne 2619
Seminarieelev. hjälpfond 2749 - Arbetaref:s sjuk- och be- Söderbergska fonden : 2699
Semisekularfonden 2742 grafn.-hjälpsfond 2720 Söderströms fond 2602,2734
Septemberfonden, 20:de 2746b - Arbetaref:s tioöresafd 2721 _ testamentsfond 2613
Serafimerlasarettets direktion 2681 - F'örmyndarekammare 2696 Söderströmska fonden 2156
Setterströms fond .........•... 2609 - Gasverksarbet:snödhjälps_
f. d. Biden- o. Klädeskramh.- fond 2713

societetens pensionskassa.. 2697 - Gasverksarbet:s sjuk- och
Sitverbergska fonden......... 2835 begrafningskassa............ 2713
-de Silentzska fonden......... 2835 - Magistrat.................... 2695
Sinnesslöa barns vård, För- - Mosaiska förs:s sjukhj.- o.

eningen för..... 2663 begrafningssällskap......... 2641
Sjukvård i fattiga hem, Fören. - Nationalkassa....... 2726

f"or 2690 - Postkontors brefbär:s en-
SjÖbergs, R, donation 2856a skilda änke- o. pupillkassa 2785
Sjögrens, Ruben, stip -fond 2741 - Sjukhem 2683
f. d. Sjökaptener. Fond för - Sjömanshuskassa 2726

pensioner åt................. 2698 - Skyddsfören. för frigifna.. 2859
Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724 - stads konsistorium 2601
·Sjömannaföreningen 2725 - stads o. läns kut-hus 2683
- dess nödhjälpskassa 2725 - stads undervisningsverk 2740
Sjöstedts fond 2626, 2751 - stads ämbetsverks änke-
- testamente.................. 2681 och pupillkassa............ 2797
- testamentsf'ond............. 2623 Stocks legat.................... 2638
Skogmans, Agnes, fond 2601 Stokoes fond 2621
'Sk?gsplantering, Premiefond. Storkyrkoförs:s barnkrubba... 2602

for 2735 Strandbergska läkareinrättn. 2689
Skolbarn, Beklädnadsfond för Stråhles test.-fond 2605,2609,2617,

fattiga.. .. .. .. .. . 2628, 2632 2621
Skolfonden 2809 Stråleska fonden 2835
Skollofskolonier, Katarina, Sturms fond 26~8

fond för 2620 Styffes, Knut o. Amalia, stip.-
Skolråd, Församlingarnas: fond .. . .. .. . .. 2750
- Adolf Fredriks .....•...... 2631 f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
- KatarIna....... 2620 Hallkassan.. .. 2699

T. af D:s' fond ...............• 2607
Tamms o. Widegrens stip.-f. 2171
Teaterns, Kgl., arbetares sjuk-

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

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

samt änke- och pupillkassa 2783
Tengströms fond 2621
Terrades fond 2660
Tersmedenska fonden 2835
Thams donation 2741, 2142
Thamiska donationen......... 2835
'I'harmo uts fond ...........•... 2624
Thernbergska test.-fonden... 2830
Thunska stipendiefonden..... 2736
Thurgrens pensionsfond.... .. 2832
Thurow G. Boltensterns fam.

fond 2835
Thåströms fond............... 2696
Tidmarks o. Sundins pens.-r, 2657
Timells testamente .....• 2631, 2833
Timmermansordens hospital 28 68
Tjugonde Septemberfonden .. 2146b
Tjugufemte Juni-fonden...... 2617

2774
2774
2750
2751
2642
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[2871] Register öCver fonder, fromma stiftelser m. m.
Tjänarinnor, Stift. för gamla 2860 Vahlskogs stipendium.; ..•... 2611 Wirrwachs fond ....•......•..•
Tjänstefolks belönande, Säll- Valentins, A. S., fonder ....•• 2640 Wistrands fond, Törnemans o.

skapet till ............•....... 2861 Wallenbergs, A. O., fond ....• 26'8 Vitterhetsakademien ......•.•.
f. d. Tobakshandels-societet. Wallerska fonden.............. 271u Wittings testamentsfond .

pensionskassa............... 2697 Wallins fond ......• 26ao å 2 ställen Vivekafonden ........•........•
Torkens fond ................•. 2624 Wallin s fond .............•.••• 2632 Wohlfahrts, W., fond ..•..••••
Totties pensionsfond ..•...... 271ö Wallinska fonden ........•..•.. 2740 Volontären von Rosenspens.-
Toutins testamente ....•..•.•.. 2602 Wallins, M. F. och Emma, och gratifikationsfond .
Trasskolau, Lindgrenska. ..•. . 2759 pensionsfond .. . •. . .••.•• 2697 Wrangels testamente •..•...••
Troilis, Uno, fond •.....•..... 2770 Wallmarkska donationen ..•. 2'i'M Wulfcronska fonden ..•.......•
Trolles fond •.....•.•..••..•.• 2634 - fonden ..•...........•.......• 2752 Välgörande fruntimerssäll-
Trolle-Bondeska fonden...... 2835 WarodelIs pensionsfond...... 26H7 skapet ......•..............•..
Tullstatens ensk. pens.-inr ... 2726 Vega-fonden ....•............•.• 2734
af 'l'unelds donationsfond .•.. 278] von Vegesacks, A" f. Sergel,
Tunelii fond .......•........... 2609 don.-fond ......••...•..••.. 2835 Yhlens legat .
Tvenne sYHtrars testamente 2607 von Vegesackska fonden 28ii5
Typografiska föreningen...... 2712 Wenerska testamentsfonden .. 2822
Tyska församI. fattigkassa .•. 26RKWennbergs, Aug., fond ...•..• 26~~
Tyska hemmets minnesfond 2638 Wennbergs, Lotten, fond .•• 2~ö6
Törnebohms fond ....•. .•..... 26!J7 Wenströms, Jonas, attp.cfond 'l75U
_ testamente ...•.• 2616, 2697, 283ö Wertmiillers fonder ......•..•. 2Hl7
Törnebohmska fonden ..•...•. 2699 Wessmans fond ........•....•• 2604
Tömemans o. Wistrands min- Westerbergs testamente ...•.• 21i!17

nesfond ..•.....•..••.••.•.•• 2617 Westfeldts fond ..•..•......•.. 26:12
Törners donation 2750 Westins, Axel, stipendiefond 'U5!
Törnqvists donationsfond .•.. 2781 - fond .....•..•.....•.....•..• 263'.
_ C., fond .......•. 2620, 2621, 261'6 Westmans fond................ 2632
_ J. C., fond ..•.....•..••..... 2620 Westzynthii fond ....•... 2602, 2604

_ testamentsfond ...•...•...• 2755
Vetenskapsakademien..... .... 2J:J4
_ reseunderstöd ............•.. 27M
Wibergs fond .....•..••....•.•. 2607
IVibergs, Fr .• fond ..••........ 2602

2809 Wickbergs, A. C.• fond .....• 2602
Wickholms stiftelse........... 26ÖU

2810 Widboms fond .........••.•••. 26RO
Widegrens stipendiefond ..... 2771
IVidings fond ........•....•.•...• 2626
Widingska donationen .••••.• 2746b
Widmans fond .....•....••.••.• 2611;
Widmarks fond ....•..••.•..•. 2745
\Vicrs fond ......•.............. 2f,O!I
lViggmans, E. o. G., fond 2632, 26ö4
Viktualieh. pensionsinrättn... 270'2
von Willebrands fond ......•.. 26!16
_ understödsfond ..........•. 2801
Winboms pensionsfond .....• 2696
VinskänkssocietetenR pens." o.

begrafningshjälpskassa ..•.• 2704
Wirens donationsfond......... 27af}
_ stipendiefond ...•••......... 2741

Ugglas' fond ...............•..
Ulfsparres fond •....•...•.••..
Undens fond ...••....•.......•.
Underlöjtnant Peyrons pens>

och gratifikationsfond .
Underofficerarnes vid Svea

artillerireg:te pens ...kassa ...
Understödsfonden för Nikolai

Folkskolas lärarinnor...... 2604
Understödsfonden för blinda 2767b
Undervisn. verk, Sthlms stads 2740
Unmans fond.................. 2660
Uno Troilis fond .......•...... 2770

W. A. Benedicks fond ..•.•... 2676
Wadstena adliga jungfrustift 28öi,
Wadströmsfond .•. 2607,2626, '161h.
_ testamente .....••....•.•...• 260~
Wretterdahls test.-fond........ 26 1:<
Wahlbergs medaljfond .••.... 27ö4
_ minnesfond ...•.••.....•... 2734

2609
2607
2632

2617
2617
2733
2613
2843
27 79

2809
2688
2835

2666

2638

Zetherstens fond ..............•
- testamente .........•.......•
Zettersten P:s testamente •..
zfervogels donation .
Zimmermanns donation .•....

2621
2602
2657
2611
26g8

Åhrbergs fond •....•.•...•.•• 260,
Åkerblads donationsfond..... 2618
Akerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond ..•.••... 2602,2680
Åleniusska fonden............ 2749
Ånwartygsbef.-sällskapet..... 2727

.\delgrens minnesfond •••.••
Änkedrottning J osefinas fond
Änkehjälpsfonden ..••....•...
Änke- och pupillkassan vid

Riksbankens afd.-kontor ...
- vid Sthlms st. ämbetsverk.
Änkhus, Borgerskapets .••....
Ärlig mans fond, En .....•...

2611
2605
2711

2789
2797
26;;7
2609

Öbergs fond .....••.........•• 2607
Öfvering. Johan Danielsons
.. stip.foud............ .. .... 2750
Ofre Borgrättens medel .• _... 2795
0fverströms fond.............. 2619
0hmans fond .••.••..••........ 2616
_ testamente ...•...•..••.•.•.• 26.7
0stbergs fond ........•..•..•..• 2621
0stergrens fond ... 2617,2621,2660
0stermalms rörs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden..... 2611>
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