
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2723-2734J
civ, tjänstenlän som af öfverståth. r Sjömannaföreningens nöd.
o. magistraten tillsättas; utbet:s hjiilpskassa, e:a kr. 16,000. Sjö.
f. n. till f5 änkor. mannarören.s styrelse ; att af fon.

dens räntor och af medel insaml.
[2724] --- i sparbössor under fören:s sam.

Sjökaptenssocieteten i Stock- mankomster gifva julgåt'vor tfl.l Ie-
holm (stift. 1n2) kr. 90,000. Sjö· damöters änkor och barn.
kapt:ssocietetens deput:e, se [1897J. _
,Ledamöterna måste vara burskaI!s. [2726]
agande sJokap~:r l Sthlm, och socre- Stockholms sjönmnshnskassa
teten har tdll andamål att upptaga, (Sthlms sjömanshus) vid slutet af
diskutera oc~. bes.,:".arasådana rrå- I1905: kr. 623,562: 80. Särsk. direk-
g?1', som berora:.sJofa:rten eller So- tian, se [1195J; underst. åt orkes-
cietetens l.e.d~moters ll?:tressen, '?t. lösa sjömän, deras änkor och barn;
dela pens.1 åt ledamoter af VISS år 1905 utbet:s kr. 27,472: 80 till
ålder samt underst. åt ledamoter, .565undei-st.staaare.
deras .~n~o;~ o~h oför~örida barn, I stockhol;ms nationalkassa
som darat are l behot. (Skeppsred. l Sthlm 1772) slutet af
[2725] --- 11905: kr. 164,171: 42. Sthlms sjö·

S'" f'" .• Imanshus direktion, se [1195). Uno
",~oma~na ore~llngen l ~tock. derst. åt orkeslösa sjömän ; år 1904

h.olm (stift, 1863) c:a kr. 200'000',1 utdelades kr. 4 500.
Barsk. styrelse, se l1899J; pens:r, ,
sjuk. och begrafn:shjälp samt un- [2727] ---
<lerst. Hvarje sjöman (af befäl.. . ..
underbefäl och manskap), som är/ Ang!artygsbe~alhafva~~sal~lska_
svensk .unde~.såte, äger anmäla sig ~et (1807) k;. 170,280. 08.. ,,;arsk. sty:
tf'll tnträde l foren. Kontor: Skepps relse, se [2426J. pens. s- och un
bron 10, n. b. t. v. . deret.skassa. _

[2728J
Handelsftottans pensionsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18114)kr. 912,300: 01. Särsk. direk-
tion, se [18ö7J; pens:berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt., utan att harva begått
rymn.sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
därar hnfvudsak1. tiden, bestämd
till 17 år, å utrikes orter; år 190b
utdelades kr. 122,496: 72 till 1,47"
personer.

[2729]
]Iaskinistföreningen; särsk. sty·

relse, se [2429J; kassabehålln. 31'12
1905: förvaltn:sfonden: kr. 6,130:90;
understödsfonden; kr. 18,985: 96;
pens.-fonden: kr. 4,798; biblioteks,
fonden: kr. 3,668: 60; sångkörsron.
den: kr. 44: 50; sjuk- o. begrafn:s-
fonden: kr. ~7,229:97; nödhjälps-
fonden: kl'. 28,282;43.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämja nde
lärares samt deras änkors och barns pensionering. --

[2733] Kgl. Vitterhets-, Hi- jande (räntan utgår tillsv. till två hans hustru 1864) kr. 20,000:-.
storie- och Antikvitets- lifräntor). l'iII ett stip. åt någon ung, förtjänt

oeh obemedlad vetenskapsidk.
akademien. [2734] Kungl. Vetenskaps- Brandelska donationen (Kamre-

AntelIska donationen (gäfva af k raren C. H. Brandel Isuäj kr. 93,800.
Dr H FAntelI, a!lämn. 1896) kr. a ademien. För riksmuseets botaniska och
~~~~:~/ antikv. och numismat. blto~~~~r~~d1.tl~~fs~.~~~ff~~) (~~: entomologiska utdelningar

Bergerska donationen (T'ul.lför- 25,600: -. Tilllit'ränta åt vissa per. Byzantinska resestipendiet (En-
valt. i Göteborg C G Bergers test. soner efter hvilkas död räntan ut. voyen P. O. v. Asp 1803) kr. 30,000.
1878) kr. 290,000. Af' räntorna an- går till understödjande af zool. Upsala univ.; för;, af 9 på hvar-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska studier. andra följ, år utses stipendiater af
föreläen:r-, det öfriga för historiska Akademiens reseunderstöd (dir. Vetenskapsakad., som för samma
och antikv. ändamål, efter utgifts- Sahlgren1773, bergsrådet Dahlberg år uppbär år'l. räntan; under de
stat, som för hvart år bestämmes. 1815 rn, fl.) kr. 25,945. Stip:r till öfriga 6 åren utses stipendiater af

Beskowska donatlouemötverste. ett belopp af 1,300 kr. utdelas årt. Upaa.la univ., som förvaltar dona-
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr. till yngre naturforskare för utfö- tionskapitalet.
10.000. Underst. för yngre, obe- rande af resor inom Sverige med Edluudska donationen (Prof. E.
medl. och förtjänt forskare inom ändamål att undersöka landets na- Edlund 18HO)kr. 34,900: -. Rän-
de vetenskaper, 80m tillhöra om- turförhållanden. tan användes till prisbe!ön:r eller
rådet för akadem:s verksamhet; ut- Arnbergs donation kr. 22,000;-, underst. för forskn:r på de fysiskt-
delas t. v. hvartannat ål'. donerad 1901 af Bankofullmäkt. J matcm. vetenskap.s område.

Götiska förbnndets donation kr. W. Arnberg. Fer rner'ska belöningen (Kansli.
2,400; för antikv. ändamål. Banksska legatet (Josef Banks rådet B. Ferrner 1795) kr. 3,000: ~.

Hjertbergska donationen (Pro- 1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på Premieutdeln.
tokollssekreter.EGHjertbergstest. lönen till Bergianske läraren. Flormanska belöningen (Prof.
18881. kr. 260,000; för Statens ht- Beijerska donationen (af Bok- A. H .. Elorrnan 1838) kr. 5,900: _.
storiska museum och kgl. mynt- förläggare Frans Beijer insamlade Till pris och belön.
kabinettet. 1884) kr. 10,200. Tillfrämj. af Riks- Fonden för vetenskaplig forsk-

Loubatska donationen (gåfva af ruusei mineralogiska institutions ning (anonyma gifv.) kr. 227,800:-.
hertig J F de Loubat i Paris 1889) syften. Ökas under gifv:nas lifstid genom
kr. 20,000; räntan utdelas hvart Bergianska stiftelsen (Prof. P. räntans läggande till kapitalet.
s.te år f. bästa under senaste ö år J. Bergius 1784). Donationskapita- Funden till medalj för veten-

;utkomna, på. svenska, norska eller let 8,3;·H~ kr., egend. Bergiilund, till skapliga arbeten och till utrik~8
danska förf. arbete öfver Amerikas publiei nytta och till en skola för resestipendierföringenjörstudier
arkeologi, etnografi, nietorta eller trädgårdsskötselns eller hortikul- (anonym gifvare) kr. 42,700: -r-',

myntkunskap. (Nästa gång 1907). turens upphjälpande i riket under Räntan lägges under donators Iifs-
Scharpska donationen (test. af namn af Bergianska trädgårdssko- tid till kapitalet.

grosan. J. H. Scharp och hans fru, lan. Grillska donationen (Bruksp. J.
L Westman, 1902) kr. 100,000 för .. Beskowska stipendiefonden W. Grill 1863) kr. 46,400: _~. Räntan
den historiska vetenskapens hö- (Ofv:kam:junkare B. Vo Beskow och utgår tillsvidare till Skansens zoo-
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[2734-2736J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Räntan -anvandes till prisbelöuin-
gal' för rön och uppfinningar, som
akadem, finner befordra vetenska-
pernas och näringarnas framsteg
samt till underst. f6r undersökn:r
och resor, som akadem. anser le-
da till nämnda mål.

Yegafonden (saml. på föranstal-
tande af Svenska sällsk. föl' antro-
pologi och geografi, gnm allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af 'vega's kringsegI. af Asiens hela
kuststräcka under A. E. Norden-
skiölds ledning, 1880) kr. 68,200.
Fondens ändamål är att verka för
främjande o.' uppmuntran af geo-
grafisk forskn.; dels under namn
af Vegastipendiet, underst. för-före-
tagande af forskn:sresor i mindre
kända trakter; dels medel för ut-
delande af en medalj i guld, be-
nämnd Vegamedaljen, åt personer,
som på ett utmärkt sätt främjat
den geografiska forakn. ; såväl stip.
80m medaljen utdelas af Svenska
sällsk. för antropologi och geografi.

logiska trädgård. Fonden afserbil- 2 guldmedaljer, som tilldelas den,
dandet af en zoologisk trädgård. utom eller inom akademien, som

Hahns donation (Med. dr Con- ingifver någon afhandJ. med nya
rad Hahn1896) kr. 22,200:-, ttll un- och viktiga upptäckter uti kem,
derst. för vetenskap!. forskn.r el. eller fysiska vetenskaperna.
ler resor. Ijlndströms nrlunesfond kr.

Letterstedts fond (Gen:konsul J. 2,300:-, donerad 1901 af vänner
Letterstedt 1860)kl'. 18,001:10. Bän- och lärjungar till prof. G. Lind-
tan anslås till ett pris för utmärkte ström. Till ett mindre stipendium
författare och viktiga upptäckter. för resor inom landet i syfte att

Letterstedts fond (Gen:konsul J. studera de lägre evertebrerade
Letterstedt 1860)kr. 9,200:_. Rän- djuren, fossila eUer lefvande.
tan utgår i o. för särsk. maktpålig- von Möllers donation (Ryttmäst.
gandevetenskapJ.uudersökn:rsamt P. von Möller 1883)kr. 23,800:-.
äfven till andra ändamål, beroende Till lifränta åt viss person, efter
detta på Vetenskapsakademien. hvars död dollationen är ställd till

Letterstedts fond (Gen.konaul J Akad:s fna forfogande.
Letterstedt 1860)kr. 18,400:_. Tili H!'gneU!l, Anders ~'redrlk, bo-
inrättande å Serafimerlasarettet af tam ska gafvomedel (D:r A. F. Reg·
sängar föl' nödlidande sjuka resan. neU 18.72) kl'. 88,200::-. Denna
de företrädesvis från främmande fond sonderfaller l följ. afdeln:r:
la,',d. 1) Stip.-fonden f. anställande af re-

Letterstedts fond till pris föl' so~ i botaniskt ändamål.till Bra·
öfversättningar m, Dl. (Gen:kon- 81henellerannatIntertroplsktland.
sul J. Letterstedt 1860)kl'. 18,400. 2).Fonden för vetenskapl , bea,:betn.
Af räntan utzår 400 kr. ärt. 161' af de l Brasi lten eller andra inter-
öfversättninga~' till svenska språ- tropiska länder. af den RegneUske
ket af något förträffligt utländskt sttpendiaten &Jorda. insaml:r ... 3) [2735] Kungl. landtbruks-
arbete; återst. ställes till Akade- Fond.en for de brastrianska växt-
mtens fria förfogande. samlmg:s underhåll ocl1,vård. akademien.

J,etterstedtska fonden till föl'- Itegnells zoologtska gafvomedel Gnillanmes fond (Maria J'osefina
mån rör Vallerstads församling (D.:rA.F. Re~neIJ1884)kl'. 43,200:-. Gutltaume 1868)kr. 9,627:S5. Till'
m. m. (Gen:konsul J. Letterstedt Rantan anvandes tIll främj, af zoo- befordrande af djurskydd.
1860)1'1'.27,700:-.Räntan användes logtsk forskn. . Hallenska donationsfonden
till premier och anskaffande afböc- lte!\'nells donatton (D:r A. F. (Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
kel' åt skolbarn, till uppköp af böc- RegnelI 1880, 1881,1882)k'.',43,20Q.3,600: 89. För nyttiga foretag l
kel' för sockenbiblioteket i Vafl.er- Medlen använda tdl l mkop ~f Iä- landthushåUn, såsom skogsplan-
stad samt till belön:r åt tolkskole- g~nJ;t.KrI~tIneb.~rg vid Ffskebäcks- tering, trädgårdsanläggn., oländig
lärare inom Linköpings stift. kll.I O. 101'anl.aggande af en zoo- marks upparbetande m. m.

Letterstedtska Föreningens fon- Iog.lsk hafsstation. . \ Löfvenskiöldska dunatfonsfon-
der (Gen:konsul J.Letterstedt 1861) .Rosenadlerska penslone~n,,:(Pre- den (Possess. Ch E Löfvenskiöld
1:0) 86,276:81 såsom reservfond. ISId. C. A.Roscnadler 1777)kr, 3,000. 1889) kr. 12,811: 58. Till beford-
Denna reservfond ökas med årl, 3 penslOn~rum for afkoml:r efter rande af ändamålsenl. Iandtrnan.
tillagd ränta på ränta tills den upp- As~essorn l Bergskoll. Alb~. Behm. nabyggn.
går till 500,000kl'. 2:0) 374,964:47 Scheelefondenk.r. 14,300.--o Rän- Stipendinm Nilsson-Aschania·
såsom besparfngsfond. Denna be- tan dISP:S växelvis af Farm. Instt- nnm (Bergsrådet L Aschan 1851)
sparingsfond ökas genom årl. td.Il- tutet och .Yeten8kapsakad:n ttll kr. 46,292:62. Stip:r till elever vid
lagd ränta på ränta tills den upp- und~~·st. for dithorande forskn:s landtbruksinstttuten.
går till 5,000,000kr. 3:0) Återsto- anstalJan,!:e. ..' l'ionnens fond (Friv. bidrag föl'
den 3:J3,581:40 kr. utg. den dis. Stenstroms .fond (Lärov.sadj. att hedra Edvard Nonnens minne
ponibla fonden, hvilken icke får K O.K Stenstrom1901)kr:.1,800:-. 1864)kr. 22,879:48. Reses"tip:r till
_till kapitalet förminskas; den disp. TIU. sttp. for botan~skt andamåJ. elever, utgångna från rikets Iandt-
räntan öfverlämnas årl. till Letter- Stlpendium BerzelIanum (Bergs- bruksinstitut. '
stedtska fören. rådet J, L. Aschan 1850)kr. 25,600. Palmgrenska fonden (Per Palm-

Letterstedtska inrikes resestf- Stip. tdll underst. åt yngl:r, hvilka gren 1873)kr. 73,578:26. Till aka-
pendiet (Gen:konsul J. Letterstedt a~a SIg åt kemiena studtum. dem:s fria disposition.
1903) kr, 20,000. Stip. föl' resor Snndbe.rgska donationen (Hof- Svenssons stipendiefond (Eko-
inom Sverige; samrna bestämrnel- kvartermast. E Sundberg 1780) kr. nomidir. J. 1\1. Svensson 1890) kr.
sel' som för det utrikes resestf- 1,29.0. Pr~!", _. 16,577: 36. Såsom uppmuntran till
pendiet. Soderstromska donatlOns.fonden elever vid landtbruksinstituten o.

Letterstedtska ntrikes resestf- (Grossh,,:ndl. C. C. ~oderstrom1904) Jönköpings läns landtbruksskola.
pendiet(Gen.-konsul J. Letterstedt kr. 104,000:-. For nationaleko- Wirens donationsfond (Fabr . .A-
1860)kl'. 94,800:_. Stip. åt någon nomtsk vetenskapltg forskm~g. G Wiren 1896) kr. 5,793: 81. Till
svensk man med goda mordiska w.ahlb~rg.s mmnesmedal~fo~d belön. af folkskolelärare och lära-
egenskaper och utmärkta insikter kr. 3,100. -'. doner~d 1901 af.anke- I rinnor på landet, som utmärka sig
i en eller flera vetenskaper, för att fru E ..~etzIUs. TIll .utdelnIng af gnm att vid skolhusen plantera
.sätta honom i tillfaUe att, till för- medalj l guld eller..silfver åt ~er· fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
kofran af sina insikter, företaga ~oner, som P~ utmarkt satt fram- åt biskötsel och sprida håg föl'
resor i fram. länder; stipendiat må Jat de naturhtst. vetenskaperna. dessa sysselsättn.r till allmogen.
tillhöra hvilken samhällsklass som Wahlbergs minnesfondkr.30,900,
helst, men får icke vara yngre än donerad 1896 af änkef. E. Bet- [2736]
25 och icke äldre än 40 år. zius till minne af hennes broder 'I'hunska stipendiefonden (Kam-

Letterstedtska släktstipendlet Afrikaforsk. Johan August Wahl- martj. A Thun 1731)kr. 95,871:- .
.bild. 1893 af besparingar å Letter- berg. Den årl. räntan disp:s föl' Förvaltning. af de under f. d. Kg!.
stedts fond till pris för öfversätt- 2 på uvarandra följ. ål' växelvis af Öfre Borgrättens vård förr ställda
ningar (Gen..konsul J. Letterstedt Vetenskap sakad. och Svenska Säll· medel, se [1859]; underst. åt torr-
1860)kr. 50,000. sk. för Antropologi och Geografi tiga studerande (dock, såsom test.

Undbomska belöningen (Berg- som resestip. säger: »Medicin, föl' den ovisshet
mäst, G. A. Lindbom 1814)kl'. 4,600. I WallmRrkska donationen (Öfver- jagsjälferfarit,undantagen»);hvart
Räntan användes årligen till 1 il. dir. L. J. WaUmark 1847)kl'. 54,200. s.e år lämnas ett resestip. af 2,400
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[2739J
»ålberf Bonniers stipendiefond

för sveuska författare» är bildad
af ett utaf Albert Bonniers barn
och arfvingar doneradt oafytterligt
kapital af 150,000kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola au-

-vändas till understöd åt på svenskt
språk ski-ifvaude skönlitterära för-
fattare af talang.

[2743J Högre realläro-
verket å Norrmalm.

Se [1337).
Allmänna premie. och st.lpendie-

fOllden(K.Dil'ektioriell örver Sthlm s
stads underv.-verk 1880) kr. 8,400:
Sthlms reallärov .; stip:r och pre-

[27421 Söd I h" m.r åt förtjänte lärjungar.
~ ..O er~a ms ogre S. AIllllJvists stipendiefond (till-

alImanna laroverk. kommen gnm insamling 1904)kr.
Se [1835]. 1,80Q. Stip:~ åt lI~edell.lärjull~Fu'.

E 'k B" k t" t' l' f d Forsta sttpendtefonden (Okand
( 1"1- acxs .roms.~ .lllen.~ le on 111880) kr. 2,400. Stip:r åt medel-

k~~'Oi~~~~~dlRrint~I~~~~~irl~~1~~3~löse Iärjungar.
hälfteu den 18 maj och med den ---
andra den 27 nov. utdo..las tillläl'-' [2744J Dire.ktionen öfver
junge i ö.te k!. som ä r benorvan. N I t k I
de, har fallenbet föl' studter och ya e emen ars O an.
utmärker sig i ara. på flit och Se lIS 39J.
uppförande. Fonden förvaltas af Axel Abranlsons stlpeudlum

[2740J Direktionen öfv. Kungl. Direktionen öfver Sthlrns (Grossh. och Prn Axel Abramson ,
Stockholms stads undervis- stads undervisningsverk. 1897) kr. 1,500. Uppmuntran åt en

De 5 Brödernas fond (Anonym gnm flit och berömvärd.t uppfö-
ningsverk. Se [1331]. 1877) kr. 1,000. Uppmuntran åt väl- rande däraf förtjänt lärjunge i ngn

nergman·~IilleI·ska fonden (Siö- artad yngl. vid gymnasium, med af skolans 5 lägsta klasser (före.
faranden A Bergman-Miller 18B1) företräde åt obernedl. ämbetsmäns träde för klasskamrater till stif.
kr. 1,268. Till böcker åt fattiga Isöner. tarues an. son).
skolbarn. .. Elmhladska fonden (Lektor P :VI Patr ik de Lavals st.ipendium
. Beskowska fonden (Ofv.vkam.. Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för (guru Insaml.bland Iärjung.ue 1889,
junk, frih. B v Beskow och hans den i mogenhetsexamen bäst vits-l sedermera ökadt gnm upprepade
hustru 1864) kr. 12,915. Till stip. ordade. Igäfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2736-27 44J
kr. åt en studerande för idk. af stu- Booströmska fonden (Presid. E I Frans Gustafs stipendinm (Ano-
d.ier vid utländskt univ., med skyl- Booström 1835) kr. 1.53~. Till böc- nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
dighet att kvarstanna där 1 år, och kel' och prem.r åt skolyngl. las till en välartad samt med håg
2 hemstip:r a 300kr. årl. Resesti- Erik Biickströms st.ipenutef'o nd, och fallenhet för studier begårvad
pendiet kan på särskild ansökan se [2742J. yngl.. som af sådant understöd iir
rörtungus rör '/2år,dål,200kr. utgå. Höglundska fonden (Riksgälds- i behof.
Ansökn. ingifvas till det större kommiss. GHöglund1870)kr.13,378. Adrian Gfithes premium (Sam-
akadem. konsistoriet i Uppsala. rl'ill lifräntor, sedan sttp:r. manskott af lärjungar och vänner

Kniggesk •• fonden (.~nkef. A. !VI., till Adrian Götbe 1904) kr. 200.
[2737J v. Balthasar Knigge 1W!2) kr. 8,885. Räntan S.kan hvarje hösttermins-

liars Hiertas minne (Fru VV. Räntanlever:s till Ad. Fredr. förs:s arslutning utdelas åt en behöf-
Hierta, f. Fröding,1877). Särsk. st y- kyrkoråd att för rörsaml:s folk. vande lärjunge i s:e klassen.
relse, se [2275J; att fritt och obe- skolor användas. Carl v, Prtesens sttpendlefond
roende verka för det mänskl. fram- Lundbergska fonden (Kyrkoh. J (sammanskott af lärjungar o. vän-
å.tski'tdandet och detta hut'vudsakl. G Lundberg 1878) kr. 4,278. '.l'ill ner till statsrådet Carl v. Friesen
gnm att framkalla och befordra så- stip:r. 1906) kr. 3,750. Räntan skall vid
dana vetenskapl. upptäckter och Julius Luudmaus stipendiefond, slutet af hva.rje Iäeår utdelas till
uppfinningar, sociala förbättringar se [2742) mindre bemedlad, för studier väl
och frisinnade reformer, som kunna PetreJiska fonden (Skeppskla- begärvad lärjunge, som under läs-
blifva till välsignelse för mänsk- rer:n P Petr-ejus 1847) kr. I,G2G. året aflagt studentexamen för att
ligheten i allmänhet och särsk. för Kläder,böckerm.1l1.åtskolungdolll. sedan fortsätta sina studier.
Sveriges folk. Wallinskafonden(Arkebiskopin- Ulla Johns premium (Anonym

nan A ]\J Wallin lR47) kr. 5,605. 1877) kl'. 600. Premier åt 1 eller 2
[2738J Stip:r åt studerande. obemedl . tlitige och ordent!. gos-

Xobelstiftelsen. Grundad på Åleniusska fonden (Kyrkob. J H sar i ngn af klasserna 2-5
Ingenjören Doktor Alfred Nobels Ålenius 1822)kr. 119,992.Till pens.. :'iJ'lllarkska fonden (Rektor J Ny-
testamente af den 27 Nov. 1895. fyllnad åt afskedade lärare mark 1762) kr. 100. Underst. åt
Grundstadgar fastställda af Kungl. < • fattiga gossar i Maria skola.
3Iaj:t d. 29Juni1900. Hufvudfonden I Semisekularfonden (sammnu.
d. 31Dec. 1905kr. 28,197,052:15. Te- [2741 J Högre latinlärover-I ~kott vid sekularfesten 1871) kr.
stamentet föreskritver, att fondens ket å Norrmalm 044. Sttp.r- VIdS~hIIlls.gymnasl1ml.
ränta skall nårtagen utdelas som ,.., r. . 'I'hnms donatton (Ankef. 1\1 C
prisbelöning åt dem, som under ;::;el1333] 'I'ha.in 1855) kl'. 50. Prem:kassa.
det förlupna året.hafva gjort.mänsk. Erik Johan FalklllansstiPendie.! 1872 års gåfvofond (Anonym
ligheten den största nytta. Räntan fond (Louise Falkman samt Ivar o. 1872) kr. 1,000. Underst. och be-
delas i fem lika delar, som till- Sven B'al.kman 1893) kl'. 500. un-llön. {tt l eller 2 behötvande och
falla: en del den, som inom fy- derst. åt studerande. flitiga lärjungar i -t:e o. 5:e klassen.
sikens område har gjort den vik- Premie- och f'attigkassan vid Julius Lundmans stipendiefond
tigaste upptäckt eller uppfinning; norra Iattnläroverket, kr. 3,883. (Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000.
en del den, som har gjort den Premir och underst. åt studerande. IRäntan skall efter donators död
viktigaste kerniska upptäckt eller Rabeska fonden (f. d. lärjungar tilldelas en eller två behötvande,
förbättring; en del den, som har vid Sthlms gymriastum 1871) kr. kunniga, flitiga och ordentliga lär-
gjort den viktigaste upptäckt inom 6,408. Underst. ,,\,t studerande. jungar i 6 och 7 klasserna, eller
fysiologiens eller medteinens do- Ribbingska stipendiefonden nyblifna studenter. Fonden för-
män ; en del den, som inom littera- (Kammarherren G Ribbing 1868) valtas af Kungl. Direktionen öfver
turen har producerat det utrnärkta- kl'. 2)16. Underst. åt studerande. Sthlm s stads undervtsniugsverk.
ste i idealisk riktning; och en del Huben S.1ögrens stipendif't'ontJ
åt den, som har verkat mest eller (Fu.brtkör P. A. Sjögren) kr. 3,135.
bäst föl' folkens förbrödrande och Understöd åt studerande.
afskaffande eller minskning af stå- Wiren ska stipendiefonden(Fabr.
ende arrneer samt bildande och A G wiren 1875) kl'. 15,334. Un-
spridande af fredskongresser». derst. åt studerande.
Prisutdelare och styrelse se [2276}. Thams donation (~\.nkcf.C 'l'ham

1865)kr. 317. Böcker åt fattiga lärj.
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[2744-2750J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Uppmuntran åt i ngt af de natur- gerström och hans ohustru genom gier samt K. Gymnastiska central.
historiska ämnena framstäendelär- test. 1883)kr. 5,000. Arsräntan skall institutet; skyldighet att vara del-
junge. utdelas till ett eller flere stipendier ägare i kassan åligger hvar och en,

Elementariistlpendie~ (gnm in- ät flitiga och välartade ynglingar. som efter reglementets utfärdande
saml. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm Lundbergska stipendiefonden blifvitrektor eller ord. ämnes-eller
donation af en f. d. lärjunge med (Kyrkoh. J G Lundberg 1878)kr. öfningslärare vid de allm. lärov:n
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes- 2,000. Underst. ät medellösa lär- och seminarierna samt förest. eller
vis lit ngn frän skolan utgången jungar. lektor vid de tekn. läroverken.
lärjunge, som studerar vid Upsala MankeIlska stipendiefonden
universitet, eller ät ngn lärjunge (Prof. G A Mankell och hans hustru
vid skolan. gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess

Otto von Friesens premiefond användande saknas Idreskrift. Bän-
(Bibliotekarien hos Ho M. Konun- tan har hittills utdelats i ett eller
gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899) flere stip:r ät flitiga och sedliga
kr. 3,000. Belön:r i större eller medellösa lärjungar.
mindre poster för vackra samlin- Widmarks fond (Kollega C G
gar af djur eller växter eller för Widmark och bans hustrngnm test.
noggranna skriftl. uppsatser rö- 1882) kr. 10,000. Räntan användes
rande naturhistoriska ämnen. till i6rhöjande af de pens:r, som

Hartmansdorlfska stipendiet för lärare vid Jakobs allm. lärov.
(gnm insaml. 1859)kr. 1,000. Uno äro el. blifva ä Allm. indragnings-
derst. lit medellöse flitige lär- staten bestämda attutgä, enl. särsk.
jungar. i testarn. best:a föreskrifter.

Hernmarckska stipendiet (Prof.
J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
3,000. Underst. lit en fattig men
flitig lärjunge vid skolan.
..Folke Jacobsons stipendium

(Ankef. Alma Jacobson, f. Wahl·
gren, 1896) kr. 2,000. Underst. lit
en för studier i naturkunnighet
särsk. hågad och skicklig lärjunge
till företagande inom landet af en
resa i naturvetenskap!. syfte.

Jubelfeststipendiet (genom in-
saml. 1878) kr. 2,800. Underst. lit
medellösa flitiga lärjungar i de tre
högsta klasserna eller bland de
f. d. skolans lärjungar, som under
hvarje läsår aflagt godkänd mogen-
hetsexamen,

Nya Elementarskolans all·
männa premiefond (genom be-
hällningen af vid läroverket 1900
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gårva af en f. d. mäls-
man med 500 kr.) kr. 1,700.

Lektor Hugo Schmidts stlpeu-
die- och premiefond (genom in-
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmtdts fränfälle 1901)
kr. 2,091. Stipendier ä minst
50 kr. lit lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvflkeu visat särskildt in-
tresse! för, och goda kunskaper
i företrädesvis .fravska språket,
men eljest i öfriga lefvande språk,
~eografi, historia, sång och musik.
Äfven premier i böcker för 15
" 30 kr. om året ät 1 il 3 lärj,
för framsteg i förenämnda ämnen.

Rubenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M. Ruben, 1904) kl'. 1,200.
Uppmuntran åt »Iärjunge, hvilken
däraf gjort sig förtjänh.

Sång. och musikstipendiet (gnm
af lärjungarne gifna konserter 1882,
1884 och 1888)kr. 1,500. Uppmun-
tran ät i säng eller musik fram
stäende lärjungar.

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

Hiibnerska stipendlefonden(Kol-
lega C G Widmark 1868) kr. 1,000.
Underst. åt medellösa lärjungar.
Lagerströms stlpeudiefond (Kom-

ministern f. d. kollegan C R La-

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

Ehrenpåhls stipendiefond (As-
sessor AEhrenpåhl och hans hustru
1781)kr. 250. Prem:r ät lärjungar.

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

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

Lefflerska stipendiet (Ankef. G
Leffler 1885) kr. 500. Räntan ut-
delas ät en medellös och välartad
yngling om året,

Millerska fonden (Sjöfaranden
A. Bergman-Mlfler 1831) kl'. 1,200.
Till prem:r åt lärjungar.

Premiekassan, bestående af in-
skrifn:safgifter r6r äret; prem:r lit
lärjungar.

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

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

Se [1:343].
Per Lindstens stipendiefond,kr.

1,050. Årl. räntan tillfaller 1 el.
2 lärjungar vid läroverket.

20. Septemberfonden kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stäende ka-
pital; ärl. räntan användes till in-
köp af premieböcker.

Widingska donationen(kr.1,380).
~äntemedlen utdelas till mindre
bemedl. lärjungar.

[2747]
Lärarnos vid elementarlärover·

ken änke- och pupillkassa (Kgl.
regl. 11 okt. 1878)kr. 4,1~5,623:06.
Särsk. direktion, se [1836]; pensio-
nerande af änkor och barn efter
lärare vid de allm. elementarläro-
v:n, folkskolelärare- o. folkskole-
lärarinneseminarierna, högre lära-
rinneseminariet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, vissa pedago-

[2749] Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [13151.
Ellen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,107:
11. Till underst. for seminarie-
elever.

Hllda CassellIs fond (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 5,351:31. Ti-llunderst.
för elever vid Normalskolan.

Reglna PaUlns minne (Semina-
rieelever 1884) kr. 9,709: 09. Till
underst. får seminarieelever.

Seminarieelevernas hjälpfond
(Seminarieelever)kr. 10,093:84. Till
underst. för seminarteelever.

Louise Sundens stipendium (Än-
kef. Christine L Sunden 1887) kr.
5,228: 91. Till underst. för semt.
narieelever.

[2750] Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [1307].
Thorsten Bergstedts stipendie-

fond (Civiling. Thorsten Bergstedt
1881) kr. 5,400. Underst. åt Tekn.
högskolans elever.

Borgareståndets donation (Bor-
gareständet 1866) kl'. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

C.Brandels stipendiefond (Kam-
reraren C. Brandel1904) kr. 15,000.
Stip:r åt Tekniska högsk:s elever.

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

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

Gibson-Cronstedts stfpendie-
fond (lng. C GNorström 1899)
kl'. 16,648. Stip:r ät Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
för släktingar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

A N Holfmans stipendiefond
(Slottsarkitekten AN HofIman 1897)
kr. 20,000. Stip:r lit Tekn. hög-
skolans elever.

C J Hultqvists donation (Hofr.-
rådet C J Lindenerona 1874) kr.
16,000. Stip:r lit Tekn. högskolans
elever.
..John E Kjellbergs stipeudiefond

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

Otto och Augusta Lindstrands
stipendiefond (Änkef. E A T Lind-
strand 1897) kr. 25,000. Reseun-
derst. åt utgångna elever frän Tekn.

hÖ!~~?IM~Chaiilsonsdonation (Fa-
briksidk. J oh. Michaelson 1866)
kr. 5,100. Stip:r lit Tekn. högsko.
lans elever.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2750-27 56J
Samuel Owens stipendiefond Styrelsen för Tekniska skolan i Ifrämj. Under 1905 utbetalades för

<Subskription till hedrande af S Stockholm; till stip:r vid nämnda undervisningsändamål 700 kr .
.Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r skola. . Johnsonska donationsfonden (f.
.åt Tekn. högskolans elever. [2752J d. svenska och norska General-

..Remy Schwartz" stipendiefond konsuln i Alexandria J. W. John.
(Ankef. D S Schwartz, f. Sundblad, Hamelmannska fonden (Fabr ..J son 1890) kr. 219,199:99. Till stip.
1878) kr. H,200.Stip:r åt Tekn. hög. C W Hamelmann, test. 19/. 1882) för ung svensk man, som ingått
skolans elever med företrädesrätt kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty- på konsulatbanan samt till rese-
åt stiftarens släktingar. relse, se [2337); 2 resestip:r il. 250 kostn:r för denne utgick under år

Minne af Civilingenjören An. kr. till handtverksynglingar ej 190" ett sammanlagdt belopp af
.gnst Emil Wilhelm Smitt för tek- öfver 25 år. kr. 4,000 kr.
ni sk undervisning (Gen:konsul J. 'Wallmarkska fonden (Öfverdir. I.•ängmanska donationsfonden
W. Smitt 1904)kr. 100,000 Stip:r L .J Wallmark 1847) kr. 19,000. CBruksäg. E .• J. Längman 1859)kr.
åt Tekniska högskolans elever. Svenska slöjdfören:s styrelse; un- 3,022,176:65. Alhnännytttga ända-

Knut och Amalia. ~Hytfesstlpen- derst. tillynglingar,somgifvahopp mål; får ännu icke disponeras till
-diefond (Öfverd ir. o. fru Styffe 1898) om sig att blifva skicklige närings. de af testator afseddainrättn:rm.Ill.
kr. 40,000. Reseunderst. åt Tekn. idk. för att idka studier vid Tekn. Nornenska testamentsfonden
högsk, afgångna eller afg:de elever. skolan i Sthlm samt belöningar 161' (Kanslirådet J. E. Noreen 1811)kr.

Teknologiskainstitutets elevers uppfinningar oeh förbättringar i 23,223:01. Underhåll af elever vid
'Stipendiefond (subskription 1877) näringar och slöjder. K. Krigsskolan.

S
kkro'la2n3'sOOeol·eveSrt.ip:råt Tekn. hög. [2753J Dlilitärsällskapets i Stockholmkrtgsskolesttpendlefond (1893) kr.
J. G. Törners donation (Kom. Adlerska fonden (Fru Charlotta 3,304:95. Föl' flitig obemedlad elev

missionslandtmät. Törner 1874)h. Adler) kr. 5,321:65 vid 1905 års af hvarje lärokurs vid Krigsskolan
46,500. Stip:r och reseunderst. ä slut. Folk~kol_eöfve~·styrelsen. i såsom beklädnadshjälp el. upp-
Tekn. högskolans elever. Sthl.m, se [13.73J; gärvomedel till muntran .

•Jonas Wenströllls stipendiefond skollofs.kolomer. , Baltzur von Platens stfpendie-
{Al'lm. Svenska Elektr. A.B. i Vä- Benedick sska fonden (Pru Enrma fond (f. d. Statsministern för ut-
steräs 1899) kl'. 10,000. Stip:r åt Benedicks) kr. 10,43.3:If VId 1905 rikes ärendena grefve B. v. Pla.
'Te.lpl. högskolans elever. I~rs slut. Folkskoleötverstyrelsen tens änka och son 1877; fonden,

Ofveringenjör Johan Danielsons l Sthlm, se [~373]; gåfvomedel tfl.l förut under Marinförvaltn:s vård,
'stipendiefond kl'. 40,000. Rese. skollofs,k0lomer. örverflvttades till Statskontoret
understöd åt Tekn. högskolans af- Dubolska fonden (Handlanden 1894)kr. 21,821:9fl. Till stip. åt en
gångna eller afgående elever. P. G. Dubots) kl'. 69,699:80 VId1905 kadett vid afläggandet af examen

års slut. Folkskoleöfverstyrelsen för utnämn. t.sjöofficer(1905 utdel:s
i Sthlm, se [13.73]; underst. åt skol- kr. 854: 27).
barn i folkskolans is.e o. 16:e kur- Gretve Erik Posses donations-
ser eller annan uudervtsu.vanetalt, fond (Sekreter. i Krtgshof'rätteu
som lämpl. kan sättas i samband grefve C. E. TJ. Posse 1871) kr.
med folkskolan. 38,095:77. För ändamål tillh. Riks·

Friedländerska fonden (Grossh. arkivets ämbetsverksamhet.
Herman Friedländer) kr. 26,018:61 l\' estzynthii testamentsfond (t.
vid 1905 års slut. Folkskoleöfver- f. svenske och norske Konsuln i
styrelsen i Sthlm, se [1373];gåtvo- Barcelona W. J. S. Westzynthius
medel till skollofskolonier. 1891)kr. 6H,347:49.Afkomsten skall

användas till att förbättra ställ-
ningen för gamla och redliga sta-

[2755J' Kungl. Statskon- tens tjänare, hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvifkas

toret. pension ä,r otillräcklig, äfvenaom
till att understödja änkor och barn
efter dem. 11' 1905beviljade kungl.
maj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 2,520 kr.

[2751J
Byggmästaren .J ohan Anders-

'Sons fond (Fru 'l'hereseAndersson
och Herr Knut Andersson) kr.
'20,000. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

fllla Cramörs stipendiefond kr.
82~OOO,däraf dock tillsvidare rän-
.tan hufvudsakligen utgår till Iif-
..räntetagare; etyrelsen för tekniska
ekolan i Stockholm; till stipendier.

Baltzar Cronstrands fond (Kom-
mitten för åstadkommandet af en
värdig minnesvård öfver skolans
förste förest. kapten Baltzar Oron.
strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn. Af de under K. Statskontorets
skolan i Sthlm; till stipendier vid förvaltning varande fonder, 60 st.,
.skolan. upptagas följ. såsom varande a.f

John Ericssous stipendiefond allm, intresse.
(Komrnif.teu för John Ertosaona- f. d. Allmänna döfstnminsti-
monumentet i Stockholm) kr. 1,000. tutets donationsmedel (öfverlämn.
.Styrelsen för Tekn. skolan f Sthlm; till K. Statskontorets förvaltning
till stip:r vid skolan. 1894). De till fri disposition ställda

Aug. Honmans stipendiefond donationsfondernas ärt. afkastn.
jSlottsarkitekten A N Hoffman) kr. användes t. v. till en del för döf-
20,000. Styrelsen för Tekn. sko- stumlärarebildn. och döfstumun-
lan i Sthlm; till stip:r vid skolan. dervisn. samt till stip:r åt lärare-

Onämnds stipendiefond 20,000 elever. Af andra donationsfonder
kronor. Styrelsen:tör tekniska sko. utgå f. 11. lif'räntor m. m. - K.
Jan i Stockholm; till stipendier. Maj:ts förordnande aug. användan-

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N det innehålles i nåd. brervet till
.T Sjöstedt 185H)kr. 57,000. Sty- Statekont: af 14 febr. 1896. Vid
relseu för Tekn. skolan i Sthlm, se 190" års slut utgjorde de till fri
[1309J; bildande af en sär-sk. afdel- disposition ställda fonderna kl'.
ning för flickors undervisn. i sven. 229,163:24 och de öfriga fonderna
ska slöjdföreningens skola eller kr. 311,150:81.
nuv. Tekn. skolan i Sthlm. A.rbetaref'örsäkringsfonden (af-

Tekniska skolans allmänna sti· satt vid 189H och följande årens
pendiefond (Aktieb. Industrtpalat- riksdagar, behållning vid 1905 års
set, 112 behållningen af ett tom- slut kr. 17,075.3.47:18.) föl' försäk-
bolalotteri) kr. 3.,000. Styrelsen ring till beredande af pens. vid
ror Tekn. skolan i Sthlm; till sttp:r varaktig oförmåga till arbete.
vid samma skola. }"ileenska testamentstonden

Axel Westins stipendiefond (Kommerserådet P. E. Fil"en 1822)
(Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.. kr. 27,242:92. Folkundervisn:s be'

[2756J Folkskolelärarnes
pensionsinrättning. Se [1835].

Folkskolelärarnes pensionsin-
inrättning (K. Maj:t och r'iksd.a-
gen; Kg!. regI. 30 nov. 186H)kr.
16,096,159:01. Pensionerande af
ordtn. lärare vid folkskolorna i i-i-
ket; förbindelse till delaktighet
åligger hvarje skolområde i riket
för hvar och en af dess lärare-
tjänster vid högre folkskola, samt
hvarje skoldistrikt för dess ordin.
läraretjän:r vid egentlig folkskola.

Folkskolelärarnes änke- och pu-
pillkassa (K. Maj:t och riksdagen;
Kgl. regI. 15okt. 1875)kr. 6,328,710:
19. Pensionerande af änkor o. barn
efter ordinarie folkskolelärare;
skyldighet att vara delägare i kas-
san åligger hvarje folkskolelärare,
som efter regl:ts utfärdande bl.if.
vitordin. innehafvare af tjänst
med delaktighet i folkskolelärarnes
pens:sinrättn.
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[2756-2770] Fromma stiftelsers, pensionskassors m fl. fonder.
Småskolelära~.es m. II. ålder. Döfstumlärarnes. pensionsan'l [27 58J:?

derdomsunderstodsanstalt (Kgl. statt (K. M:t och riksdagen: Kgl. Beskowska skolans fond (188S)
Maj:t och riksdagen; Kill. regl, 22 regl. 30 all~' 1905.). Penstonerande grundplåt kr. 2,000. Till pensions.
juni 1892). Behålån. förvaltad af af ord. dofstumlarare. bidrag åt skolans lärarinnor.
statskontoret. Underst .. åt lärare Söderströmska fonden (Grossh. _
och lärarinnor vid småskolor och F. H. Söderström 1870)kr. 15~000. [27 59J
mindre folkskolor; skyldighet trll Pens. åt r~gleII!ental'lskt oberätti- Lindgrenska 'frasskolan,se [2~19].
delaktighet i anstalten ältgger gade pensionssökande folkskolelä- [27 60J
skoldistrikt f. hvarje Iäraretjänst, rare.
rör hvilken lönetillskott af allm. Phllipsenska testamentsfonden
medel erhålles. [27 57] (Grossh , H. T. Philipsen och hans

Lasarettsläkarnes pensions. hustru, f. Moll. 1811). Särsk. dr-
kl\8sa (R. M:t och riksdagen' Kgl. Svenska lärarinnornas pensions. rektion, se [1391]; skolinrättning;
regl. 13 nov. 1903) kr. 29,080:04. förentag (1855) kr. 833,197:-. ä~~r fastigh. n:r 27 i kv. Rosendal
Pensionerande af ord. lasaretts- Särsk. styrelse, se [1877J; lifränta större l MarIa församl., Hornsg.
läkare. vid 04 år. 31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda,
. [27 62J lande afundervisn. iläsn., skrifn., [2767 b] .. .

A·Il" . stftutet f'o' döf. lämpliga handarbeten m. m. före- »Understodsfonden», lyder un-
manna In l r trädesvis åt sådana arbetsföra der Kungl Direktionen öfver 10-

stumma (Protokollssek:·et. p'. A. blinda, hvilka, när synen förlora- stitutet fö; blinda' tiUg. (enl.190':
~~~~i un~~i~a\~~kyg:a;:o~[aotr~i~~ des, vara för gamla att erhålla in- års ~okslut! kr ..218;024:78; af~astn.

Sed~ detta institut 1 aug. 1894 ~~;;'~e~~~a~De~~~~~~~y::t~Jr;l~ allv~ndes uu främj. af de blmdas
upphört och dess lägenheter, jas i föreningens försäljn:sbod, sJalfverksamhet m. ln.
byggn:r o. inventarier öfverlåtits Jakobsg.19. Fören:s fonder uppgå [2767 eJ
på l:a döfstumskoldistriktet, harva till kr. 119,082:87. Backmanska Stiftelsens ränte-
institutets fonder, enl. K. MaJ:ts --- medels fond, lyder under Kungl;
bref af 9 aug. s. ä., öfverlämuats [2766 aj Direktionen ötver Institutet fpr
till Statskontoret att af Statskon- Döfstumf'öreningen iStockhohu blinda; tillg. (enl.1900 års bokslut}.
tor-et t. v. förvaltas. Angående an- (1868)kr. c:a 34,000.Särsk. styrelse, kr. 13,106:5H;till främj. af de bltn-
vändandet af den behållna årsaf- se [2022J;att medelst lån e!ler gåf. das själfverksamhet m. m.
kastning. af dessa fonder har K. vor understödja döfstumma leda.
l1aj:t lämnat f6reskrift 14 febr. möter, som äro sjuka eller åldriga
1896. Se vidare [2705J. eller annars behöfvande, samt läm-

ra begratuingshjälp äfvensom att
anskaffa bibliotek till utlåning åt
ledamöterna eller gnm föredrag o.
diskussioner å föreningslokalen
(Jakobsgatan 22A, 1 tr.) verka upp-
lysande.

[2766 bJ
De döfstumlJlas Allmänna Sjuk.

och Begrafningskassa (1903) kr.
76,000. Styrelsens säte i Stock-
holm. Afser att lämna sjuk. och
begraf'ningshjälp åt döfstumma i
Sverige. Arsafgift 5 kr.

[2763J
Kungl. institutet och försko·

lan f'ör blinda å Tomteboda, ly.
der under af Kungl. Maj:t förord-
nad direktion se [2011]. 'I'i'llg. (enl.
1905 års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 750,502:98)kr. 1,300,294:
79, hvaraf fastighetens bokförda
värde 488,000kr.
[2764J --
Arbetshemmet rör blinda i Stock·

llolm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868)
kr. 173,900. Särsk. styrelse, se
[2013]; att inom Iåderneslandet
verka för blindas arbetsförtjänst
m. m.; inträde afgiftsfritt mot
borgen å 100 kr., som i nödfall
användas som sjukhjälp.

[2767 dJ
»Erika Uarolina Nybergs, född

Söderberg, donationsfond»; lyder
under Kungl. Direktionen örver
Institutet för blinda; tillg. (enl,
1905 års bokslut) kr. 119,367:28;
afkastn. användes till frärnj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

[2765J
(I'öreningen »}'ör Blindas väl»

(stift. 1885) har till hufvudsakl.
ändamål att förmå blinda till själf.
försörjn., hvarför den gnm sin sty-
relse lämnar bidrag till medde-

[2767 aJ
»Allmänna donationsfonden»,

lyder under Kungl. Direktionen
öfver Institutet för blinda; tillg.
(enl. 1905 års bokslut) kr. 231,70~:
15; af afkastningen afskiljes ärligen
5,000 kr. för att, efter af Kungl.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främJ. af blindundervisn. m. m.;
återstoden af fondens afkastn. ef-
ter afdrag af utgående lifräntor an-
vändes af Direktionen .till främj.
af de blindas själfverksamhet.

[2767 ej
Samuel Enanders donations-

fond kr. 132,457:et, J ]l Bonna-
dals fond kr. 3,392:H3,Hanna Roos'
af Hjelmsäter fond kr. 6,072:89och
]<' ISkogbergs fond kr. 11,H62:3lt
lyda under Kungl. Direktionen öf-
ver Institutet för blinda; afkastu.
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet.

[2768J
De blindas förenings sjukkasse-

fond, bild. gnm friv. gåfvor, Iäm-
nar enl. stadfäst regl, sjukhjälp
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, 80m vid 1906 års
början uppgick till omkr. 125,000
kr., förvaltas af De blindas för-
enings styrelse, se [2015J.

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

för de fria konsterna.
Se [1303].

Akademiens penslouskassatupp-
kommen genom influtna expoat-
tiansmedel. Kg!. regl, 1897) kr.

138,000. Pens. till akadem:s pro-
fessorer, lärare och tjänstemän
samt deras änkor och barn.

studiestip:r, belöningar å högtids-
dagen.

Therese och Knut Anderssons.
fond (1898)kr. 20,000. Till elever.

Akademiens särsklida under- von Beskows donation (Öfv:,
stödsfond (Grossh. B. E. Dahl- kam:junk. frih. B. v. Beskow 1864)
gren 1874) kr. 100,983. Rese- och . kr. 10,000. Till stip. ät konstnärer.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2770-27 78Jl
Boberghskadonationen(Godsäg. Hammarfns stipendiefond (Fru begratn.shjälp, uöd-, hjälp. och.

och Fru O. G. Bobergh 1880) kr. E. Hammarin, f. Casparson, 1872) Iäneinrättn.
10,000. Till pris eller uppmuntran kr. 20,000. För underst. ät kon- [27 74) .--- .
för elever. servatoriets elever.

lJahms donation (RitIär. P. J. HasselIs donation till Maserska Axel Elmlunds penstousfoud kr..
Gahm 1826) kr. 3,0;)5. Till belö- kvartettsällskapets byggnadsfond 56,955. (Under direktion af K. 'I'ea-
ningar ä högtidsdagen. (1894) kr. 29,435:16. trames pensionsinrättning.)

Hotr.lanska fonden (Slottsarkit. Hebbes stipendiefond (K. sekre. F'. d. Mindre teaterns pensions.
A. N. Hoffman1897) kr. 21,037. Till ter . .T. Ph. Hebbe 1852) kl'. 3,000. fond (Edw. Stjemström) kr 69,600.
elever i byggnadsskolan. Till befrämj. af organistbildn. Under direkt. föl' K. 'I'eatrarnes.

Kinmansons fond (Kammarrätts- Händelska stipendiefonden (Prof. pens:kassa.
rådet C. L. Kinmanson 1874) kr. J. A. Josephson 1871)kr. 500. Föl' Kg!. Teaterns arbetares och be-
35,801. Stdp.r till mälare o. bild- primavista säng o. harm. kunskap. t.iäntes sjuk- och begrafnings.·
huggare. Johan Leonal'd Höi.iers stlpen- kassa (Frih. G. F. Akerhielm1823)·

Jenny I.•inds stipendiefond(Fru dium (Fru Julia .lustina Höijer, kr. 83,145. K. Teatrarnes pens:kas-
Jenny Lind-Gol dschmtdt 1876)kr. f. w estee, 1900,kapitalet örverlum. sas direktion; sjuk. och begraf.
85.869. Resesttp., omväxlande åt nadt 1904) kr. 4,000. För studer. n:shjälp samt underst. åt K. tea-
målare, skulptör eller arkitekt. yngltng vid Konservatorrum. terns arbetare och betjänte.

Lundgrens, Egron, prismedel Konservatorieelevernas graffond KgI. 'I'eatrarnes pensionsinriitt-
(uppkomna gnm inkomsten för ut- kr. 319: 05. ning kr. 876,000. Särsk. direktion,.
stiilln. af Egron Lundgrens arbe- Kuhlauska arfvlngarnas stlpen- se [1862]; pens.r.
ten 1876) kl'. 4,826. Guldmedalj åt diefond (Hedvig och A. Kuhlau Svensk IL teaterns donationsfond.
akvarel lmålure. samt Evelina Falenius, f. Kuhlau, kr. 50,000 (tillh. Kg!. Teatrarnes.

Meijers donation (Öfverdirekt. 1866) kr. 1,000. För violinspein. pens:kassa). Under direkt. för K.
G. lI1eijer 1775) (fastighet). Till Kuhlaus stipendiefond (Gros sh. 'I'eatrarnes pens:kassa.
akadem:s inrättn. o. bchof. C. L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För W. Svensons donattonsfond kr.

Pipers donation (Hofintendent. pianospeln. 20,500. Under direkt. för Kgl..
T. M. Piper 1820) kr. 19,414. Till Jenny Linds stipendiefond(Fru Teatrames pens.kassa.
användande af akademien. Jenny Liud-Goldechmidt 1870) kr.

Hibbings donation (Kanslirådet 98,868:29. Resestip.
G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till Lindströms stdpendlefondtGross-
stip:r åt elever vid lärov. handl . E. E. Lindsta-öm 1864) kr

Söderbergs donation (Öfverin- 1,500. För violiu- och violoncell-
tendent. G. Söderberg 1873) kr. speln.
8,000. Till belön:r ä högtidsdagen. Axel Lundwalls fond (v. Hä-

lno Troilis fond (Doktorinnan radsh. A Lundwall 1898)kr. 100,000.
S. Hellman 1880) kr. 6,561. Stip:r För uppför. af större musikverk.
åt elever; lifränta kr. 90. MankelIs stipendiefond (Prof.

W. Wohlfahrts minne (Fröken Gustaf Mankell) kr. 1,000; rör or-
Fredrtque Wohlfahrt 1892)kr.ll,036. gelspcln.
Till elever. Jllazers fond (Grossh. J. Mazer

1846) kr. 7,000. Till uppehållande
af ett kvartettsällskap.

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

~etherwoods stipendiefond
(Bankokomru. V. Netherwood 1867)
kr. 200. För violin- och violen-
cellspein.
Henrtette :'iissen's stipendiefond

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

Fredrika xten hammars stlpen-
dium kl'. 10,000. Dramatisk sång.

SiiIlskapets ]Iusikens vänner
i Göteborg sttpendtefond kr.
10,77;):70.

'l'nmms stipendiefond och '\'ide-
grens stipendietond (Bruksp. C.
A. 'I'amm 1865 och Kassör G. wt.
degren 1880) kr. 2,000. Flöjtblåsn.

[2771J Kungl. Musikaliska
akademien,

[Se 1305].
Abrahamssons gåf'vofond(Gross-

handl, Aug. Abrahamsson 1869)
kr. 25,000. Underst. åt sånge1ever
vid Konservatorium.
Akademiens stipendiefond (Mu-

sikaliska ekadem .1856)kr .15,356:--.
För obemedl. konservatorie-elever,

• som visa flit och tramsteg.
Benedicks', Emma, Ankefru, sti-

pendiefond kr. 5,000.
Bergmans gåt'vofond (Lärar:n

Ellen Bergman 1880) kr. 6,035.
För sång.

Bergs stipendiefond (Organist.
P. A. Berg 186:» kr. 1,500. Till
befrämj. af organistbildningen.

H. Berwalds fond (Änkef. Hed-
vig Berwald) kr. 4,000f. underst. åt
konservatoriets elever; f. n.lifränta.

von Beskows stipendiefond(Öfv:.
kam:junk. Frih. B. v. Beskowo.
Malin v. Beekow 1864) kr. 20,000.
Resestip.

van Booms stipendiefond (Mu-
sikus J. van Boom 1861)kr. 1,000.
Föl' pl anospeln,
En onämnds stipendium kr.10,000.

För violtn- och violoncellspeIn.
F. Å.. ~'riebergs stipendiefond

(Musikdir. F. A. Frieberg 1902)kr.
5,000. För konservatorieelever.

[2772J
Kgl. llofkapellet.s peustonsiu-

rättning (H. 1\1. Konungen gmn
näd. bref 1816) kr. 510,136:G7.
Särsk. direktion, se [1868]; pens:r
till hofka.pe.l.liater', deras änkor o.
barn.

[2773J
Opernkörens enskilda kassa

(Kapel1mäst. C. Nordqvtst 1876'
kr. 12,nOO. Sac-sk.styrelse, se [1866~,

[2775J
Operabalettens enskilda kass ••,

(Siegfried Saloman och A. \Vill-
man 1883) kr. 20,600. Sär-sk. sty-
relse, se [1867]; afsedd till un-
derstöd.
[2776J

Artisternas och Htteratiireruas-
penstonsförentng (Artister o. lit-
teratörer 1847) kr. 254,416:70.
Särsk. direktion, se lI864]; pens.
till åldriga artister och Iitteratörer-
samt deras änkor och barn.

De Sceniska Artisternas Under-
stödsfond kr. 75,000. Sär-sk. sty-
relse, se [1868].

[2777J
Irrnmntlskn och musikaliska ar---

tisternas pensionst'örening (':I.'ea-
terdn-. P . .T. Deland 1857). Särsk.
tillg. vid 190;') års slut O111kr.kr.
232,095. Särsk. direktion, se [18 65];.
att, så långt förening: s tillg:r med
gifva, utdela pens:r ä 300,,400 kr .
årl.; livarjämte under fören:s rör-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 14,450,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tistel'.

Svenska teaterförbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomieke verksamhet,
som går ut på en spar-, sjuk-;
begraf'n.shjäl ps- o. underetödsfoud
samt pens.-kassa, vara en central-
punkt för svenska tdkure af'eceu lak.
konst. Förb:a tillg:r utgöra nu kr.
166,243. Medlemsantalet är 350.
Se f. Ö. under [1935J.

[27781
Svenska publicisterna.s pen ...

sionsf'örening (1901) kr. 296,337.
Bär-sk. styrelse, se [1901.].
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[2781-2786] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

rx. Fonder för understöd åt civile ämbets- och tjänstemän och därmed·
jämförliga personer samt deras änkor och barn.. . Ihötvande änkor, med företräde för'[2781] Olvitstatens dem, som äga flera minderåriga

pensionsinrättning. barn, äfvensom föräldralösa oför-
Se [1833]. ~~~~a barn af samma samhalls-

von Beskows pensionsfond FiIeenska donationsfonderna
,(Öfv:kam:junk. frth. B. v. Beskow (Kommerser. P. Fileen1822) 1/11906
,0. hans hustru M. v. Beekow, f. af kr. 169,201:51. Pens:r och gratifik:r
Wåhlberg, 1864)1/11906kr. 5,940:48. åtfattiga civ. ämbets-o.tjänstemän,
·2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor äfvensom åt deras ertert. änkor och
-eller oförsörjda döttrar. barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t.

Bonnedal-Wallmarkska fonden GlIfva af en gammal tjänste-
(f. d. KammarrädetJ. M. Bonnedal man (en gammal tjänsteman 1830)
-o.hans hustru Hilda Carolina An- l/l 1906kr. 146,684:ss. Försörjn.s-
-tonia Ronnedal, f. Wallmark, 1867 hus för civ. ämbets- Q. tjänstemäns
-och 1876). l/l 1906 kr. 20,871: 35. i fattigdom efterl. änkor och mm-
Tre pens:r till lika belopp att deråriga barn.

-företrädesvis tillfalla änkor och KgI. Göta hofrätts pensions.
barn efter i mindre goda ekono- fond (K. Maj:t och Göta hofrätt
-miska omständigheter aflidne äm- 1831) l/l 1906kr. 12,409:53. Pens:r
"bets- och tjänstemän i Kungl. Kam- åt i fattigdom efterl. änkor o. barn
markollegium. efter ämbets- och tjänstemän inom

Civilstatens allmänna änke· och Göta hofrätt; pröfn:srätt WIk. K.
')lnplllfond l/l 1906 kr. 341,473:10. Maj :t.
(Offenfl. inrättn. 1798). Pens:r åt Haakska donationen (v. Presid.
-civ. ämbets- och tjänstemäns i fat- M. Haak 1831)l/l 1906kr. 43,803:75.
tigdom efterl. änkor o. barn; ett- Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste-
njuter ärl. statsansl. af 45,000kr.; mäns änkor och barn. Disponeras
::.ansökningar till nya penair emot- för Civilstatens ensk. änke- o. pu-
tagas. icke t. v. ." pillfonds behof. .

CivIlstatens enskilda änke- och Isbergs pensionsfond (Presid. i
pupillfond l/l 1905 kr. 286,185, Sveahofr. C. E.lsberg 1854)1/11906
.hvaraf Haakska donationen [se ne- kr. 45,111:26. Pens:r åt änkor el.
dan] kr.43,803:75.(Off.inrättn.1826.) oförsörjda döttrar samt till upp-
Pens:r åt civ, ämbets- och tjänste- fostringshjälp åt söner efter leda-
-mäns änkor och barn. Pension e- möter i Högsta domstolen eller
ringen, som år 1905 uppgick till Svea hofrätt.
kr. 621.368:35, uppehålles, förutom Langs pensionsfond (M:ll S. E.
.genom afkastningen af kapitalet, Lang 18400.1843) 1/11906kr.13,023:
.genom bidrag af delägarne samt 14. Pens:råt4ogiftafruntimmerel.
.genom tillskott frän civilstatens änkor i torftiga omständigheter.
pensionsinrättnings tjänstemanna- Linds donationsfond (Postrnäst.
fond Ise nedan). Hans Und 1889)'/l 1906kr. 5,762:68.
."Clvil.~ta.!en~ kapital- o~h lif- Till pens:sunderst. åt 4, högst 6

'l'anteforsakrmgsanstalt (Oivilsta- behöfvande änkor och barn efter
tens fullm. med af K. Maj:t fastst. posttjänstemän, att utdelas helst
nåd. regI. 1866, förnyadt 28 sept. till olika ror hvarje år.
1883)lfl1906kr.1,999,697:12. Att an- Qvidings donationsfond (v. Pre-
tingen åt deläg.s söner samla kap. sid. i Kammarkoll. B. C. Qviding
till utdeln. på en gång eller ä vissa o. hans hustru Johanna Wilhelmina
-pärörhand bestämda tider, el. ockåt Westman 1838)l/l H06 kr. 6,209:65.
-derae hustrur o. döttrar ber:a lifr:a År1.gratifikation åt änka efter ctv.
'Vid viss ålder, dock ej före 40 år. ämbetsman af tromans värdighet,

Från och med 1900års ing. kun- som aldrig tjänat inom krtgsstån-
-na nya delägare ej vinna inträde det.
i anstalten. af Tnnelds donationsfond (Stats-

Civilstatens penstonstnrättntngs komm. C.E. af Tuneld 1861)1/11906
1;jiinstemallnafond. (Offent.Inrättn. kr. 53,445:24. Disp. för Civilstatens
[826) l/l 1906 kr. 12,978,690:96. nsk. änke- o. pupillfonds behof',
Pens:r åt civ. ämbets 0- ~jänste·, Törnqvists donationsfond (Kam-
män vid fyllda 60(55) år; åtnjuter rern i Kammarkoll. C. Törnqvist
·år!. statsansl. af 74,271:50. 1861) l/l 1906 kr. 28,501:10. Disp.

ElIs pensionsfond (Kamrer. Carl rör Civilstatens ensk. änke- o. pu-
·Gust. Ell1889) IiI 1906kr. 31,543:70. pillfonds behof.
'Till pension. åt behöfvande änkor Genom nåd. brer SI/S1866ur be-
och barn efter tjänstemän i K. stämdt, att sistnämnda två fonder [27 86J
-Generalpostst:n o. Sthlm s post. skola utgöra grundfond idr Civil-
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pensie- statens kapital o. lifförsäkrings- 1'ullstatens enskilda penstons-
klasserna i pens:sinrättn:s regI. el. anstalt [se ofvan]. inrättning (K. Maj:ts bref 1805)
motsvar. klasser i blifvande regI. --- vid 190;, års slut kl'. 468,156:31.

Elstedtskapensionsfonden(stift. [2782] Särsk. direktion, se [1839]; pens:r
1857afen ämbetsman,hvilken anh. }i'ränckelska understöds fonden åt änkor och barn efter tullverkets
få vara okänd) 1/11906b. 5,402:50. (Maskiudtr. E. Fränckel 1873) kr. ämbets- och tjänstemän samt be-
Afkastn:n användes till underst. 2,000. Dir. för Statens järnvitra- tjänte.
At civ. ämbets- o. tjänstemäns be· . fiks pens:sinrättn., se [1843]; Ull'.

derst. till 2:e ur Statens järnvägs.
trafiks änke- och pupillkassa pens.
änkor.

Statens .iärnviigstraflks änke· o.
pupillkassa (Staten 1872)vid 1905
års slut kr. 12,159,5:;6:15. Pensio-
nering af atl:e delägares änkor o.
barn.

Statens .iärnvägstraflks pen-
sionsinrättning (Staten 1872) vid
1905års slut kr. 10,176,451:92. Pen-
sionering, af ord. tjänstepersonal
vid statens järnvägstrafik.

[2783J -- -
Telegrafverkets peustonstnrätt-

ning samt än),e· och pnpillkassa
(senaste Kgl. regl:n 17 dec. 188G).
Gemensam direktion, se [1841];'a)
pensionsinrättningen (börj.
l/l 1875) för telegrafpersonalens
pensionering kr. 3,744,363:26;stats-
bidrag kr. 214,114:41; b) ä n k e- ocJ.te
pupillkassan (börj. 1/71875) af-
ser pens:r åt telegrafverkets tjän·
stemäns och vaktbetjäntes änkor o.
minderåriga barn kr. 902,576:34;
statsbidrag 8,000 kr. årl.

[2784]
Svenska postmannaföreningen

(18i7) kr. 18,000. Särsk. styrel se,
se [1881]; sjukhjälp åt posttjänste-
män samt begraf'ningshjälp åt an-
höriga.

[2785J
Bromanska s.ink- och begraf.

nlngskassan (donerad af Postdir.
S. A. Broman 1862) kr. 15,500.
Sjuk- och begratnrshjälp till post-
betjänte i Sthlm; förvaltas af dem
själfva.

Centrala postbetjäningens sjuk.
o. begrafningskassa, kr. 6,500.
Sjuk- o. begrafningshjälp till post.
betjänte vid reseposten i Mellersta
och Ö~tra postdistrikten; förval- •
tas af dem själfva.

Postbetjäningeus sjnk- och be·
grafningshjälpsförening kr. 2,500.
Förv:s af postbetjänte själfva.

J'ostbetjäntes i Stockholm en-
skilda begrafningskassa kr. 3,000.
Förv:s af postbetjänte själfva.

Postvaktbetjäntförbundets i
Stockholm sjuk- och begrafnmgs-
fond kr. 1,200. Förvaltas af post-
betjänte själfva.

Stockholms postkontors bref-
bärares enskilda änke- och pupill.
kassa kr. 29,000. Förvaltas af
postbetjänte själfva.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl. fonder.
(27 87] Ibarn efter betjänte vid K. hofvet

Järnkontorets tjänstemäns o. och v~d Ulrtksdals slott.
betjänings änke- och pupillkassa Platmsl,atesta'!'enf,sfonden(Fru
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr -. A; M. Platm, f. Norberg, 1819)kr.
270,894:73. Styrelse: 3 tjänste- 10,024:73. lJnderst. ;,112/3 åt fattiga
män; pens:r åt .Tärnkontorets tjän- ~nom hofforsaml., 13 ttll ett stip.
-stemäns Q. betjäntes änkor o. barn. a 200 kr. åt studerande af Små-

lands nation i Upsala.
Spetz'ska fonden (Slottsförv .

.(2788) P. Bpetz 1765) kr. 8,924:46. Un-
Bankostatens äuke- och pupill. derst. åt K. Hofstatens ringare

kassa (Riksens Ständers Bancc- betjänings fattiga änkor samt fa-
Fullmäktige och Commisearterne der- och moderlösa barn.
i Riksens Ständers Banco 1748)kr. _
919,111:91. ~ärsk. styrelse, ...se [2796]
[1851); pens:r ~t R'kSb,mkenstJan.! KgI. HOfs,tatens gratlalkassa
stem~ns OC~ vaktbctjäntes an~?r (Hofpredikanterna J. G. l<'lodin o.
(J:. minderärtga barn, samt ogifta C. W. Strang 1787) kr. 80,899:65
dottrar efter fyllda 50 år. (den 1 Jan. 1906). Särsk. direktion,

--- se [1860]; månatt. understöd till
[27. 89] . vid dödsfallet i hofveta tjänst va-

Anke- och pupillkassan vid rande eller pensionerade betjäntes
Ril,sbankens afdelningskontor o. änkor o. barn under 18 år; år!.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851) gåtva af konungen 525kr.; kollekt
kr. 303,980. Styrelse: Hrr fullmäk- i slottskapellet c.a 200 kr.
tige i Riksbanken, se [1651];pens:r Uti uärnnda belopp ingår af An-
åt änkor och barn, dels efter kel'. H. J. Akerström test. I'ond
tjänstemän och betjänte vid f. d. 7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3
bankodiskontverket och dels efter pensioner a 120 kr", 80m tfl.ldelus
sådana vid efdelntngekontoren o. fattiga änkor o. döttrar efter vid
Tumba bruk. K. hofvet anställda personer.

(2790] --
Riksgäldskontorets iiuke- och

pnplllkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kr. 104,400. 3:e kas-
saförvaltare, se [1853J; peue:r åt
änkor och barn efter tjänstelll.än
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f d. Generalassistens-
kontoret.

[27.97]
Anke- och pupillkassan vid

Stockbolms stads ämbetsverk (K.
reg!. 9/51902) kr. 1.139,933:54.Sär-sk.
direktion, se ilS 55]; att bereda
pens:r åt delägares' änkor o. barn.

[2798]
Polispersonalens i Stockholm

pensionsinrättning (.K. M:t på (il'.
verståth:ämbet:s hemställan 1854)
kr. 1,391,401:.52. Särsk. direktion,
se [18 56j; peue:r åtpoltapersoualen.

Polispersonalens i stockholm
ä,nke· och pnpillkassa kr. 14,401:13.
Samma styrelse som nästföreg.

[2787-2804]
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbets- och tjänstemän.

[2801] Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille-
brandska understöds-

fonden. Se [1861].
Groenska fattigförsörjnings-

fonden (Bergsrådet A. H. Groen
1839) kr. 167,000. Afräntan utdelas
pena:r a kr.150 till vederbörl. be-
visade medellösa o. verkl. fattiga)
hvarafhälften s.k.pauvres honteux.

von Willebl'andska understöds-
fouden (Frih:an Ulla v. Willebrand
1860) kr. 93,000.- Af räntan utde-
las pens:r a kr. '200 till fattiga,
företrädesvis gamle sjuka eller
sjukl. trunttmmcr.

[2802]
Prästerskapets änl •• -och pupill-

kassa. Se [1849j. Stift. 1874, eul.
Kgl. regI. 6nov. s. å., för beredande
af pens. åt delägares änkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn) som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte-
Iigeu försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 år. Den I maj
1906utgjorde behåll,l. kr.ll,671,135,
hvaraf grundfonden kr. 7,5'24,iW6:
51 och tiltskottefon den kr. 4,146,768:
49. Från förstnämnda fond, som
utgöres af allm. medel, utgå pens.r
till alla berättigade efter lika grun-
der; vid pens:r från sistn:e fond,
som består af delägares efter lön
beräkn. afgifter, tages hausyn ätven
till delägares senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej med ngt på
förhand bestämdt belopp, utan de-
ras storlek är beroende på den be-
räkn. inkomsten för hvarje år ur-
VenI30m på antalet pens:slotter.
Pensionsrätt inträder när lönein-
kornst. af den aft:e deläg:s syssla
frånträdes. För utbekom. af pens.
- i senare hälften af febr. månad
- bör föl' pensionär årl. under
första hälften affår eq, 1!nt'. månad
anmälan ske medelst aftämn:e af
f. peue:s bevi lj and.e uöd.iga h and.lrr,
i landsorten hos vederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
egen rörsummel se blifvit vid pen-
s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
pens.srätt för det år, bet-äknrn at-
sett.

[2795] Förvaltninqen af
borgrättsfonderna.

Se 11859].
Bergska fonden (Hofbetj, Hal-

yard Berg 1709)kr.3,494:01.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flachska fonden (Förste Hof-
marskalken E. Flach 1878)kr. 1,000.
Räntan utdelas till två at'skedade
personer, som tillhört Hofvets
Itvt-å- och ekonomistater.

Gnttermuthska fonden (Elsa
Guttermuth, f. Wil larnsberg, änka
efter C. F. Guttermuth, 1703) kr.
16,221:86. Underst. åt ringare hof- [27 99]
betjäntes fattiga barn samt fattiga Hebbes pensionsfond (Bruksp.
änkor efter h ofbetjärrte. A. Hebbe 1824)kr. 15,000. Direkt:n

Humbleska testamentsfonden örver Stralldbergskaläkareinrä,ttn.,
(Eva Humble, f. Hollenius, 1787) se [2043]. Af räntan utgå år!. 9
kr. a)116: 54. Underst. åt änkor och lpens:r å 100 kr. till fattiga änkor

l'oHspersonal"ns i Stockholm
enskilda begrafnings. o. under-
stödskassa kr. 7,777:01.

Polispersonalens i Stockholm
ensldlda änke· och pnptl lkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 151,471:01.
Sär-sk. direktion, se [18f)7}. Under-
stöd åt afL polismäns änkor o. barn.

X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.

[2804] Armens pensions- 8,585,157:84. Pens:r åt armens pens:r m. m., för årl907 (förslags-
k ämbete. och tjänstemäw;; änkor o. anslag) kr. 2,3:)0,000.
assa. Se [1831]. barn; statsbidrag: kl'.1li>,617år 1907. Horns stiftelse (Grefv:an A. S.

Armens iinke- och pupfj.lkassa Antal pensionstagande sterbhus Horn, f. Blomstedt, 1858) kl'.
(Krtgsberälet 1817) kr. 353,164. d. 31 Dec. 190,j: 672. n9,7~9: 59. Pens.r åt militäre äm.
Pens:r åt änkor o. barn efter ar- Armens penslunsknssn (Kngsbe. bets- och tjänstemäns i fattigdom
mens ämbets- o. tjänstemän, fälct 1756) kr. 3,747,794:38. Pens.r efterl änkor och barn' företrädes-

Armens nya änke .• och puprll- åt armens ämbets- och tjänste- vis ä:t fattiga änkor 'och döttrar
kassa (Kl'igsbefälet 1883) kr .. män; statsanslag till rylluads- . efter ryttmäst., kapt.r, löjtn:r och
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[28 04- 2817J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. .fl. fonder.
del; Medaljfonden, stift. af ko-
nung Karl XIV Johan). Båda fon-
derna harva gemensam direktion
se [2033). Från Milttärhospitals-
och Medaljfonderna hafva under
1906 pens:r el. gratifik:r till omkr.
16,000 kr. utgått till i fattigdom
stadda änkor o. oförsörjda döttrar
efter befål, underbefäl och civ.
tjänstemän vid armen och flottan.
Nya pens:rum komma hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills varande pensionärers
afgång, alla underst. från fonden
utgå under form al' gratiflkatic-
ner. Medaljfonden är afsedd att.
bereda underofficerare och gemen-
skap i armen och flottan, hvilka
erhållit medalj för tapperhet i.
fält, en ärlig pension, men då.
ingen inneha.fvare af tapperhets-
medaljen Dum. finnes i lifvet, utgår
större delen af fondens ränteaf-
kastn. såsom underst. från Militär-
hospitaltonden.

[28 lOJ Kgl. Svea artilleri-
regementes pensions- och
understödskassor. Se [1217].

Hygrells stipendiefond (Gene-
raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1833). Prem. åt fatt. skolbarn
inom Kgl.. Svea art ..reg.; kapif.a-
let ingår i soldut-barnhuakaeaan.

MarklInska fonden (Änke!'. C E [2816J
Mark1in 1851) kr. 5,586. Underst. Svenska föreningen nöda kor-
ål officersänkor el. döttrar. set (Konung Oscar II m. fl. 1865)

Musikkårens enskilda kassa kr. 86,127:27. Öl'verstyrelse m. m.
(Musfkpersoualsn vid Svea art.· se [2001]. Dess ändamål är att
reg:te 1875) kr. 22,876. Begrafn. hos svenska folket väcka delta-
hjälp till delägarnes sterbhus samt gande rör vården af sårade .och
tillfälligt underst. åt delägare, sjuke i mlt samt att medels in-
som från regem.t afgår. saml. och förvaltn. affriv. underst.

Offtcerskil,rens pensions före- verka för denna sjukvårds ordnan-
nlngs kassa (Officerskåren vid de och utvidgn. ; 'utdeln. är gjord
Svea art,·reg.1850) kr. 115,745.Pen- till förenin:s sjuksköterskor.

[2809J Kungl. Lifgardet sionering af f. d. officerare vid, Svenska samaritförenlngen (bör-
ti II häst. Svea art.-reg. jade sin verksamhet i jan. 1884)

Pensions- och gratlalkassan för kr. 4,106: 29. Dess uppgift är att
Ufgardets till l.äst penstons. underofficerare och manskap (Offi- gum inrättande af samarttunder-

kassa (gåfvor och tillskott af offl- cerskåren vid Svea art.c-eg. 1850) visn:skurser bland allmänheten ut-
cerare 1851, samt årl. afgifter af kr. 30,550. Utdeln. af underst. åt breda kännedom om den hjälp"
underofficerare med vederlikar) kr. afskedade underofficer:re, konstap- som vid plötsliga olycksfall i för.
106,829:34. Särsk. direktion, se Iar, trumpetare och artillerister. sta hand erfordras; åliggande det
[1870J. Pens. till afskedadt under. Uudebeckska stiftelsen (Öfver- f'6renin:s aktiva, ledamöter, hvilka
befäl och manskap. ste Rudebeck samt batlericheferna genomgått sådan kurs, att vid in.

Prins Oskars hospitalinrättning vid Svea art ..reg:te 1860)kr. 14,061. träffande olycksfall, innan läkare.
vid Kgl. l,lfgardet till häst (Gål- Pens. åt änkor och barn efter hjälp hunnit erhållas, utan ers-äten,
vor och tillskott af officerare 1816) underofficerare vid regem:t. gifva det biträde, som erfordras
kr. 40,087:27. Samma direktion. I Soldatbarnhnskassan (Officers. och af dem kan lämnas. Anmäln:r
Pens. och underst. åt afskedadt kåren vid Svea artilleri) kr. :31,273.rörande båda dessa fören:r kunna
underbeiål o. manskap, dess änkor Dels fattiga soldatbarns beklädn. inlämnas till fältintendenten Axel
och barn. och underhåll, dels pens:r åt af- Y. Heijne, adr. Engelbrektsg. 5.

Hosenbergska fonden (Gåfva skedadt manskap. _
från sterbhuset efter ad. Under- --- [28 17J
Iöjtn. Rosenberg)b.l,300: -. Reg.. [28 14J Hautbolsternas understödskas-
tets pens:kassas direktion. Räntan Konnngens mllltärhospltals- och sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
utgår till pens. åt änka efter i medaljfonder(Militärhospitalsfon· armens och flottans tjänst varan.
tjänst afl, underofficer vid regem:t. den utgöres af: 1) efter 1813 och de eller därstädes förut anställd

Uhderlöjtnant Claes Erik Pey- 1814 årens krig at' ensk. personer musiker af underofficers grad) b.
rons pensions- och gratlflkatlons- i riket gjorda sammanskott, 2) af 11,939:07. Särsk. styrelse, se (1871).
t~.nd (gåfva från nämnde under-I dåvarande kronprins Karl Johan Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid
10Jtn. Peyrons sterbhus) kr. 3,608: skänkta större belopp; 3) af kom. delägares dödsfall och tillfälligt
60. Samma direktion. Räntan utbe- merserådst P. Ffleen donerade me- underst. till delägare el. dess änka.

underlöjtn:r. (150 pens.r å 150 kr. Italas årl. 5 juli med 2/s som grati-
utgå f.. n.) fikatton åt afskedad underofficer

Konnngens. enskilda fond (1817) och lis som pens. åt änka efter
kr. 7,500 (år!. ränta). Pens-r åt underofficer vid regem.t,
änkor och barn efter afl. militär- Volontären Grefve Gnstaf Xlls
personer; pensionärerna utses af Conrad von Rosens pensions .. och
K. MaJ:t. 227 pensionärer år 1906. gratifIkationsfond (gåfva af sterb·

Mllltäränke.penslonsstaten,All_ huset efter nämnde volontär) b.
männa, Pene-r åt militäre ämbets- 2,059:-. Samma direktion. År1.
o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e räntan utgår med l,f2 som ständig
änkor och barn; pens:a tilldelas tillökn. i pens. el. tilWillig grati-
af K. Maj:t efter direktionens för- fikation till pensionerad under-
slag; pens:rätten grundar sig på officer från regem:t el. ock som
mannens eller faderns beställn., pens. el. gratifikation till änka ef-
bouppteckn. samt sökandes fortf. ter sådan underotäcer, och andra
behof. '/2 lika med ofvan el. till änka
[28 05] efter en i tjänst afl. underofficer

el. till uppt'ostringshjälp åt ngt el.
D.rottnlngens .hospltal.(grundl. några fattiga barn till dylik under'

~80~ af e~ »l\;Ianlllskov~n_») .~T. officer vid regem:t.
/3,138:65:.Direkt.ion, se [20'>6J.Ran· Skolfonden, kr. 9,659:28. Bildad
t~n anvandes t.1I ~rl. pena-r åt Iål' 1821gnm subslrription för arvode
atskedadt underbefal o. manskap till en skollärarebefattning, hvfl-
af ~vea [Ifg. . .. ken numera ej tillsättes, sedan

.~eneralma~oren C U Moller- folkskola blifvit närbelägen. At'
srärds fond grund!. ~j officei-skå- räntan utgår en del somjulgåfvor
ren VId 8yea Iifg, tdl.l. mInne. af i kläder m. m. åt skolbarn inom
~ekundchefen (1862), då han afgick regem.ts församt. efter sekund-
trän regem:tet; b. 4,139:60...Sam. chefens bestämm,{nde.
ma direktion som foreg. Rantan
användes till nådegåfvor åt medel-
löse, från Svea lifg. afskedade gar-
dister.

[2806J Kg!. Svea lifgardes
fattigkassa.

Gravalllus' testamente (Fältpr.
C O Gravallius) kr. 2,250. Direk·
tionen öfver Svea lifg:s fattigkassa.

[2807] --
Kronprins. Josel'lnas pensions-

Inrättning vid Knngl. Göta lif.
I(arde (stiftad 1823at' officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
wälning) kr. 120,000, Särsk. dn-ek-
tion, se [2038]. Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[2815J
I{ onungens hospital (Sthlms

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 334,000. Särsk. direktion, se
[2034J. Pens:r åt afskedadt man-
skap vid armen: a) efter vissa års
tjänst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och lemlösa,
som utan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; år 1905 utdelades 12,150
kl'. till 352 personer.
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[2821-2823JFromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

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

[28 21J Karolinska Institutet. Caroline Åndriette Nobels fond
(A Nobel1S90) kl'. 50,000. Underst.

Se [1283]. för experimentell ruedie. forskning.
Åbelins fond (Prof. Hj. Abelin Caroline Åndriette Nobels re-

1882) kl'. 5.000. Stip:r åt stude. servfond kl'. 16,358:50.
rande vid Karolinska institutet. Å Hegnells fond föl' barnklinik

Akrelska fonden (Prof. C Sante •. (D A J Regnell1876) kl'. 20.000. För
son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt klinisk undervisn. i barnaålderris
studerande vid Karolinska insti- sjukdomar bl. barn inom 2-8år vid
tutet. Krouprtns.san Lovisas vårdanstalt.

Altins fond (Stadsl äk , M L Al. Anders Iletzii stipendiefond
tin 1877) kl'. 6,100. Slip:r åt vid (Svenska läkaresällskapet 1864)kl'.
KaroL institutet stud. med. kandi- 32,000. Stip:r till studerande vid
dater. Karol.. iust. samt till underst. för

vetenskapl. forskningar och resor.
Benedtcks' stipendiefond (Kam- Hoos af Hjelmsäters stfpendie-

marh. A W Benedicks 1861) kl'. fond (Kamma.rh. A Roos af Hjelm-
20,000. Till vid Karolinska tnett. säter 1862) kr. 5,000. Stip:r åt atu-
tutet studerande med. kandidater. derande vid Karol . institutet.

Ragnar Bruzelius' stäpendie- Professor Carl J Rossanders
fond (Prof. Brnzelius 1902) kr. donationsfond (1893)kr. 9.628:75.
10,374:49.Stipendier åt med. kandi. För ändamål soru lärarekol'legium
dater, SOlU studera vid institutet. anser gagna de medicinska veteu-

Bylundska testamentsfonden skapurna.
Apotek. E. Byl nud 1818)kr. 3,UOO. Samsons stipendiefond (Bok-

Till underhåll och rörökande af handl. A Surnson1888)kr.1l, 773:9B.
:samlingarna och biblioteket vid Stdp.r åt med. kandidater, som
Karol. institutet. studera vid institutet.

Frn WilhelmlJla Hlertas sti-
pendiefond till understöd åt min-
-dre bemcdl , kvinnor som ägna sig
åt tandläkarekonsten kr. 14.110:68.

Hiertas stipendiefond (Frökn:a
H och A Hierta 1873) kr. 15,000.
.Stip.r åt kvinnor, som studera
medicin.

lIagnus Huss' stipendiefond
(Prof. 1\1 Huss' forne lärjungar
1863) kr. 5,100. Stipendier åt vid
Karol.inst. studerande med. kandi-
dater.

Karolinska institutets r eserv-
fond (Dl' A F Regnell 1883) kr.
il4,975: 12. Disponibla afkastningen
skall användas till befrämj. af den
medicinska for skningen och dess
tillgodogörande så. väl för under.
vtsn:u som för littera.turen

Kirurgisl,a stipendiefonden (Do-
nation af okänd, pseud.»Amicus»
gnm Prof. C J Rossander 1875)kr.
10,000. Stip:r åt 1 d. 2 unge män,
som vid institutet idka eller nyli-
gen därst. afslutat siua med.studier
och ådagalagt synuerl. flit jämte
intresse och fallenhet för kirurgi
-och öftalmiatri.

Ad. Kjellbergs stipendiefond
(Pronsäukan Therese Kjellberg
1884) kr. 11,309:08. Stip. till med.
kandidat eller licentiat, som stu-
-derar vid institutet.

I,jnugbergs stipendiefond (Fält-
läk. N J Ljungberg 1866)kr. 4'3,500.
Resestip. för med. doktorer.

Chrs Lovens fond (f. d. prof. Chr.
Loven 190:1)kr. 10,438:44; till be-
främjande af forskning inom fysio-
logi, expertmenten rarmakodyna.
mik och fysiologisk kemi.

p H lIalmstens fond (Prof. P H
l\'Ialmstell 1876)kr. ;>,000. Btipeu-
dier åt vid inst. uyultfue med. li.
centiater.

Fonden för P II lIalmstens pro-
:fessur kr. 101,9:;8:50.

och veterinärer

[2822J
wenerska testameutsfoudeu (Lif-

medikus weuer 181a) kl'. 5,455:78
vid 1905års slut. Medicinalstyrel-
sen, Re[1575]. Till gratifikationer
åt e. o. tjänstemän o. hetjänte.

Reguelfaka prisfonden (D:r All'
ders Fr. Regnell, gnm gåfvobref
26 mars 18"6) kr. 22,117:39. Hvart
4:de år, fr. o. m. 1870,utdelas 4
års ränta 80m prisbelön. för sådan
afhandl., som efter föreskritven
pröfn. finnes däraf förtjänt. Hvil-
ken svensk medborgare som helst
äger att om priset täfla. Täflings-
skrift skall vara inlärnn. till Sal l.
skapets sekreterare före 15januari
under det för prisets utdeln. best.
året.

And. Retztus' fond, kr. 37,393:60
(däraf medalj- och reservfond kr.
17,393: 60 och stipendiefond kr.
20,000: -) för att främja studiet
af de vetenskaper, i hvilkas tjänst
Anders Retztus verkat, i främsta
rummet den normala anatomien,
därnäst äfven tvstologten. Stadgar
för fonden kunna erhållas gnnl
Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresätlskapetajubt-
Ieumsfond (stift. 27 april 1858till
erinran om Sällsk:ts 50-åriga verk-
samhet) kl'. 25,038:62.Har 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: somräden.

R. Understöds/onde,':

Hugnar och .Helena Bruzelius'
vensionsfond (Ankefru Professor-

[28 23] S k Läk "II skan Lott Y Bruzeltue 1902) kr.
vens a a aresa - 105,390:64. Har till syftemål att be-

skapet. Se 12363 al. reda understöd åt i behofvarande
Å. P1'i:;~och stipendiefonder: änkor eller oförsörjda barn efter

aflidna jegtttm. svenska läkare.
Berzef lus-funden kr. 6,.;28:40. ~'('ubes fond (Sjökapt. F CuM

Ur denna fond utdelas sällskapets d. 6 dec. 1888)kr. 5,000.
Berzelf us-ruedalj i guld åt forskare,
som gjort sig förtjänta om den Dtemerska fonden (insamlad af
medicinska kemien. svenska badgäster i Aachen, öfver-

Alvarenga do Planbys prisfond lämnad till Svenska Läkaresalt-
(Prof. i Lissabon med. d:r P F da skapet 1903) kr. 7,31;J:13. Afsedd
Costa Alvarenga) kl'. 2.444:16. Hal' till understöd åt fattiga svenska
till ändamäl att gnm siu afkastn. badgäster i Aachen.
sätta Sällskapet i tillfälle att 1Je· Kmurntfuudeu för nödställda
löna värdefulla, af svensk med- svenska läkare (Svenska läkare
borgare förf. skrifter, hvilka bl if- 1902)kr. 8,9:19:37. Xl' afsedd ti.ll un-
vit för täflau om detta pris till derstöd åt nödställda svenska Iä-
Sällsk. inlärnn. och behandla ngt kar-e.
till de inedtc . vetenskaperna hö- Ylnceut och Louise Lundbergs
rande ämne. 'I'äätngsskrtrt skall fond (Lifmedikus' Vincent Lund.
vara julärnn, till Sällskap:s sekt-e- berg 1886)kr. 53,935:9'2. 11'1. rän-
terare före 15 jan. tan användes till pens.r å 300 kr.

Pasteurs-fonden (Svenska Lä- åt medellösa. änkor o. oförsörjda
karesäl lakapet m. fl.) kl'. ;{2,873:91 barn efter jegtttm. svenska läkare.
(däraf medalj- och reservfond kr.
17,87:J:n och stipendiefond kl'. T,äkare.nödhjälpsfonden (Åt.
15,OCO:_). Har till ändamål att skill iga svenska läkare 188,1)kr.
främja. torskn . lJå baktertotogteus 31,929:08. Understöd åt i behof
och hygienens område. :\Iedel af varande svenska läkare, deras än-
fondens räntor få användas dels till kor och barn; fonden uppkom ge-
utdelande föl' Sä.llsk:« Pastours- nom npplöau. af en pens:inrättning
medalj i guld åt forskare, som för svenska läkare, hvarvid af nä-
främj, bakterio1:s eller hyg:s fram- gra delägare förbehåll gjordes om
steg, dels till resestip:r föl' studier förmånsrätt för deras efterlefvande.
i utlandet i bakteriol. eller hyg., Schaumkellska understddsfou-
dels ock till underst. för veten- den (Assessor J E Sohaumkoll Igäg)
skapl. uudersöku:r inom nämnda I' kr. 136,666:47. Att bereda under-
områden. stöd åt fattiga, i verkligt behof
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[2823--2833J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
varande änkor eller oförsörjda samt af okänd gifvare med 3,000 sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
barn efter atlidne svenska legfti- kr. m. fl. gåfvor. år till en ung veterinärläkare.
merade läkare; fonden har ökats
genom Provinsialläk. P E Stag- [2824J --- [28261 ---
nells testamente' 186.5,genom d:r Jaeoblska testamentsfonden(Ve· Svenska sjuksköterskornas all-
H Stoltz' testamente 1880, genom terinärläk. A Jacobi 1869)kr .13,300. männa pensionsf'örenlng (1895)kr;
d:r Rabes testamente 5,000 kr., Direkt. öfver Veterinärinstitutet 300,000. Särsk. styrelse, se[1908].
genom d:r Hahns test. 20,000 kr. genom dess förest. Se [12911.Re' Lifränta vid fyllda 50 år.

Berggrens, R C, (lrosshandl.,
testamentsfond 1895kr. 80,821:95.
Pens:r på samma villkor som från
Nödhjälpskassan.

Bohmans testamente (Viktualie-
handl, E Bohman E:son 1827)kr.
5,000. Af räntan skola utgå 2 pensa'
il. 75 kr. och återstoden användas
efter direktionens godtfinnande.

[2832] K I P t t· k Brukspatronen J A Bångs och
g • a rio IS a dess Fru U L Bångs, född Luth,

sällskapet. Se [1952]. donation å 10,000kr. till Nödhjälps.
Branders donation (Kamrer. H kassan i Sthlm enl. donationsbrer

A Brander 1869)kr. 5,000. Räntan af 22 Dec. 1881med an1edn. af ett
användes till utdeln. af sällsk:s 25:årigt lyckl. äktenskap.
medaljer till industriidkare, nså- Pens:r, il. 75kr. hvarje pens., till
som mästare, gesäller eller arbe- sådana inom Sthlms stad bosatta,
tare, hvilka visat utmärkt skick. behöfvande personer, utan afseen-
lighet i sitt arbete, förenadt med de på samhällsklass, hvilka gnm
långvarig trogen tjänst, gällande obotlig sjukdom, olyckshändelse
dessa belön:r såväl män som kvin- eller ålderdomssvaghet äro ur-

[2830] Allmänna änke- och ~~~~\inäte:~.of~il:v~~~est.:~n~'l:'~ ~;~n~fa~~~t ~:~r~~:-~af~~e~~t
pupillkassan i Sverige. Trädgårdsfören:s medalj till nämn. för den egentl. fattigvården.

Se [1847]. da förening. Dahlgrens donation (Bankokom-
Allmänna änke. oeh pupillkas. Brandstodsmedlen (C R Berch miss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000.

san i Sverige (Stift. 1784; regl. 1886, 1778. J v Balthasar Knigge o. hans Pens:r på samma villkor som från
fonder c:a 13,600,000kr.) hal' till hustru 1795m. fl.) kr. 10,000.Bän- Nödhjälpskassan. .
ändamål att åt svenska undersåtar tan användes till underst. åt tor- Dahlgrens, Charlotta Wilhelmi·
som icke uppnått 60 år samt med pare o. andra fattiga personer på na, fröken, understödsfond. 1~9l>
afseende å hälsotillstånd pröfvas landet, som hemsökts af eldsvåda kr. 2,000.
till försäkr. antagl., lämna tillflllle och ej äga rätt till brandstods- Diedrichsonska donationerna
att antingen mot viss afgift på en understöd. (Dir. G F Diedrichson o. hans fru)
gång el. mot årl. prem:r vinna ror. Ebersteinska, Schotteska och kr. 55,487. Afräntan utdelas pensa'
säkr. för beredande af pens. åt ef- Knlmanska donationerna (Fru:a å 60 kr.
terlefvande hustru och barn. Så- el A C Eberstein o. M C Schotte Faleks testamente (M:ll B Ch.
dan försäkr, meddelas dels lit man m. fl. 1799,1807och 1817)kr. 2,500. Falck 1815)kr. 6,198. Räntan ut-
lor beredande af pens. till hans Räntan utdelas årl. till hemgift åt delas till 2 i Sthlm boende fattiga.
hustru, dels åt fader eller moder 2:ne fattiga och dygdiga flickor af välfrejdade, oförsörjda juvelerare.
för beredande af pens. till visst den arbetande klassen. döttrar el., om sådana ej finnas, till
uppgifvet barn och dels åt man för Patriotiska sällskapet, Kungl. guld- eller silfverarbetares döttrar.
beredande af pens. till hans hustru Presid. i Kommerskollegium E Car- Plobergs fond (Guldsmed. S Flo-
och deras barn gemensamt. leson 1772) kr. 150,700 vid 1905 berg 1822)kr. 1,500.

Bohmanska testamentsfonden års slut efter afdrag af särsk, fon-
(Grossh. F O Bohman 1767) kr. derna. Att befrämja näringarnas (lraans testamente (Kryddkrv-h,
178,821:02. Understod åt sjuka uppkomst och gnm belöningar för C D Graan 1836. kr. 2~,169. Af
barn af delägare i Allm. änke- och beröml. gärningar o. företag m. m. räntan utgår 11 pens:r.
pupillkassan. uppmuntra n at i o n alidoghetens Hagbomska stiftelsen för Pan-
..brisbackska testamentsfondenltillväxt. vres Honteux (M:ll C U Hagbom

(Ankefru S M Mannerheim, f. Gris- Uudbecks donation (Öfv..kam .. 1833)kr. 20,000. Räntan utgår så-
back, 1777)kr. 6,750. Understöd åt junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000. som underst. åt ofärdiga eller sjuka.
behöfvande änkor eller fader. och ITill stip:r åt skicklig jordbrukare och behöfvande fruntimmer med
moderlösa barn. inom Skaraborgs län. bättre uppfostran.

Sehmanska pensionsfonden Thurgrens pensionsfond (test:e Hedströmska testamentet(Fabr.
(M:llerna Angelina o. Ida Senman Iaf M:ll Charlotta Collander) kr. C Hedström 1832)kr. 6,000. Rän·
1882) kr. 7,733: 64. Pens:r åt fat. 3,000. Till underst. åt åldriga o. tan är anslagen till 4 pens:r il. 7f>
tIga rruntdmmer, som Icke äro el. fartiga tJanare. kr. åt änkor och otörsörjda barn
varit gifta. --- efter civ. tjänstemän vid Sthlms,

S Svaa~s,testamente (Änkef1·A M [2833] Direktionen öfver jy:g;~kg: d~~~tionsfOnd,(Frk.Ma.
vaan, f.' olckamer, 1763)kr. 8,000. N- '''1 k

Räntan är anslagen till pens.r åt odhJa pS assan. riaCharI. Isberg) kr. 41,700. Pens:r
,fattiga änkor af god frejd, hvilkas Se [2049]. föl' pauvres honteux.
män varit anställda i statens tjänst, Till minne af framI. Prestden- Jungblads testamente (Prosten
utan afseende på stånd el. vistelse- ten K J Berg (donation af okänd B Jungblad 18320.1834) kr. 3,000.
Ort; och äga släktingar till gifva- 23/5 1905)kr. 5,000. Till pensioner 2:ne pens:r il. 75 kr. utdelas årl.
rInnan el. hennes afl:e man företrä- åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim- Knigges donationer (Änkef. A
desrätt. mer i Stockholm. .M B Knigge) kr. 12,986.

XII.
[2828]

Uobins, Emile, belöning (Frans-
'Pannen Emile Robin 1886)kr. 5,210.
Arl. utdelas 200 kronor antingen
så~om belön. åt svensk sjökapten
l langre fart, som under föreg, året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, el. om tillfälle till den-
na användning ej gifves, såsom un-
derst. åt äukor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och ef-
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1415]
som inom augusti månad afgifve{'
mrslag ang. användandet till K.
Maj:t.

Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
Thernbergska testamentsfon-

den (Handelskassören J Thernberg
1821) kr. 5,400. Understöd åt be-
höfvande änkor, företrädesvis så-
dana, som af änke. och pupillkas-
san åtnjuta små pens:r och hafva
flera oförsörjda barn; f. n. utgå 3
pens:r å tillhopa kr. 243: -.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2333-2835])
Konung Ka,rl Johans donation Isom August Berg v Linde) örverl. let, som enl. gåfvobrefvet bör ökas

(1815)kr. 7,500. Räntan ntgår med 1897-98, kr. 10,053. Lifstidsränta. till 25,000 kr.
pens:r å minst 60 kr. för år åt be- Bergens1jernska fonden, kr. Hårdska fonden (Änkef. JCHård
hörvande. som genom en bättre 98,72'2. Stip:r och pens:r. af Thorestorp 1888)kr. 16,521. Ltrs-
uppfostran blifvit urståndsatta att Berghmauska fonden, kr. 10,480 tidsränta.
sig med gröfre arbete försörja el. förutom kr. 75,017 i fastigh:r o. Ulrika Christina Högmarks te-
att i fattighus kunna intagas. frälseränta. 3 stip:r och 5 pens:r. stamentsfond (18690.1874)kr.9,5Hi.

Levins donation (v Presid. C A "on Beskowska fonden, kr. 6.190. 4 pens:r i150 kr.
Levinjämtearfvingar1849)kr.5,048. 2 pens:r i1110 kr. von Kothen ltibbingska fonde",
Af räntemedlen utgå 3:ne pens:r il Bethunska fonden, kr. 19,048. (Enkel'. v Kothen, f. Ribbing, 1888)
15 kr., och äga testators släktingar 11 pens:r il. 60 kr. kr. 21230. En pens. af räntan.
därtill företrädesrätt. Generalmajoren O II Björn. Fröken Juliana Charlotta La-

Lundals testamente (M:ll C .1 stjernas fond kr. 190,896. St.ipen- gercrantz' donationsfond (Lager-
Lundal 1824)kr. 1,500. Pens:r åt dier och peusioner. crantzska fonden) kr. 4,783.1pens:n!
2 änkor el. oförsörjda döttrar efter von Blockska fonden, kr. 15>569.a. 75 kr.
afl. präster i Sthlm. 5 pens:r a 60kr. o. 10pens:r a 25kr. Lef'rånska fonden, kr. 18,705. 3".

Nordlanders testamente (Stads- 'l'hurow Gustaf Boltensterns pens:r å 200 kr.
majoren E Nordlander 18421 kr. familjefond (1901) kr. 176,813. Leljonflychtska fonden, kr.9,645.
75,000. Pens:r a 150kr. åt 20 änkor Afkastn , skall t. v. läggas till 2 pens:r a 185 kr.
eller döttrar efter borgare i Sthlm, kapitalet. Grehlnnan A Lewenhaupts f•.
samt 5 änkor el. döttrar efter eiv. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Sparrefoud(1899)kr.9,421. 2pens:r'
ämbetsmän vid hufvudst:s verk. Trolle Bonde 1885) kr. 14,575. Af- a 165 kr.

Nödhjälpskassan i. iStockholm kastn. skall t. v. läggas till kapi- von J,leweuska fonden, kr.69,359;
(Prosten P Norman i Osmo o. kyr- talet. 1 pens. a 450kr. o. 13pens-r-å 150kr.
koh. Åhman m. fl. 1768)kr. 420,000: Bungenerunska fonden, kr. Lilliecronska fonden (Frökn: a,
64. Utdelande af underst. till i 27,141. F. n. 12 gratifik:r il 80kr. S M o. M C Lilliecrona 1869) kr.
Sthlrn boende fruntimmer tillh. för 1 år. 12,990. 3 pens r a c.a 200 kr
Pauvres honteux; 1903 utdelades Cartesonska famIljfonden (1896) LILjenstolpska fonden (1897)kr.
kr. 18,821: 25 till 360 personer. kr. 77,458. Lifstidsräntor. 160,845. Lifstidsränta.

Preis' testamentsfond (Frih. A farlesonska stipendiefonden A och C M Linds af Hageby fond
M Preis 1810) kr. 6,000. Räntan (1896)kr. nO,62? 2 stip. ,,5,000 kr. (Fru Abela Lind af Hageby 1894)
fördelas i 4 pens:r a 75 kr., 2 till Magnus Georg Danckl'fa,rdtspen .. kr. 20,934. Lifstidsränta.
änkoraffrälseoch2 afofrälse stånd. sionsfond, kr. 3,385. 2 pensioner Lindenercronas- af Klintebergg·

Uoosp testamente (Änkef. C il 60 kr. donationsfond (Öfverstelöjtll. lT.
M R 1839)kr. 16,250. Pen· de Bergs, G M och II S, fond V. Lindenererona o. h. h. Hedvig
s:r till änkor el. ogifta fr-un- kr. 13,005. Afkastn. skall t. v. läg- af Klinteberg 1901) kr. 56,482.
firnmer. gas till kapitalet. Pens:r.

Hnths testamente (Änkefru B C De la Gardleska fonden (1901) Llnnerhjelmska fondeu, kr.
Ruth 1803 kr. 2,lR6. Pens:r före- kr. 39,266. 4 pens. 26,249. 10 pens:r a 100 kr.
trädesvis åt fattiga prästänkor. ~'riherre A G von Dilbens fond J.öfvenskjöldska fonderna, kr;

Grossh. J H ~chnrps "ch Fru (18971kr. 6,161:. Lifstidsränta. 364,801. 1 utrikes stip. i14,000kr.
Clar ••iScharps donation, kr 23,000. Diickerska fonden (Crefve C F och 3 undervisn ..stip:r a 1,800kr.
Till pensioner åt s. k. bättre frun- Diicker 1885)kr. 127,694. 20 pens:r Grefve J A !Ilörners fond (1902)
timmer l Stockholm. a 200 kr. kr "G 784 3 pens

Sohms testamente (Bankokom- Ehrenborg.Reiherska fonden :iJ.Ör;"erska fond'en (Änkef. J C
mtss.änkau U oSoh~ 1842). Af fon- (18~9)kl:: 10,87~: ? pens:r. Mörner 186" o. 1872)kl'. 7,372. l
de,~.utlanll1aS arl. .,0pens:r a 60~~. ~n onämnd vnlgorares fond, kr. pens. il. 90 kr. o. 3 a 45 kl'.

I'Imefls testamente (lVI:llU 'Il· 16,909. 6 pens:r a 110 kr. BankokommissarIen Wilhelm,
mell h31) kl'. 6,000.• Ränta',' an- GyHenbergska fonden (Godsäg. :\'etherwoods testamentsfond, kl'.
van~est~1l4peIls:.~'~7D~1\.afhvll. E J Gyllen.uorg 1877)kr. 2'20,417.8,8;')4. '2 pens:r a 150 kr.
~a ~.ne tI~.ldelas »öfver DO a~'ga~la 21 gratif:r a 100 kr. o. 2 stip:r a , 1'\ l k sk f d (1896}
fattIg~.~.ott~~r, den ena efter CIV. 500 kr. m. Dl. kr,ol~8~g c8enen:-r on en
el. ml.lItar tjänsteman och den au- Uvllenborgskafonden,kr.30,901. ,'. -v- .'. p .. ..
dra ..efter borgersman i Sthlm». 15 gratifik:l' il. 75 kr. Nord~nskjoldska unde!'stodsfon-

Tornebohms testamente (Asses- HyHenbååtska fonden kr. R626. den (blld~d 1897)kl'. 4,019...
sorn o. stan:p~lmast. E To~ne~ohm 1 pens. a 160 kr. ,. l l)almstJernskafonde~Cli'rokn:na
1831) kr. 113,000.. Pen.s:r tlll.ank?r fröken Emilie GyHencreutz' Sel~a o. Asta Pal mstjerua 1888)'
~ch barn efter CIV.tjänstemän VId fond (1895)kr. 1,214.1pens. afränt. kr. 6,960. Understod.
Sthlms stads styrelse~ juridiske Fröken Emilie (,yHencreutz' Pauliska fastf ghetsfonden.
:verk samt pens:~ tikl fabrfksidk.s fond 1'1:02 (1903)kr. 3,004. 1 pens. (Kammarjnnk. O G Pauli; öfverl.
ankor o. barn t Sthlm. I Fröken S L L lJyHenrams fond 1894)kr. 671,218.Li.fstidsräntor till.

___ (1882)kl'. 35,809. Pens.r till girvar- i af testator utsedda personer.

[28 35] R
'dd h t f d inrians närmaste anhöriga. Paul iska lösörefonden (Kam·
I ar use s on er. Hagermauska fonden (1883)kr. marjunk. O G Pauli; öfverl. 1894)

Se [2311]. R5,91::l.Pensrr till gifvarens när- kr. 163,524.Pens:ra 200kr. .å.kad-
.-\delns Diskusslonsklubhs Wall· I maste anhöriga. stip:r, 1 å 600 kl'. och 2 a 500 kr.

stenastift,fond kl'. 1,845. Afkastn. Hamiltonska släktfonden (bil. samt 4 krigsskolestip:r, däraf 2 a.
skall t. v. läggas till kapitalet. dad 1891) kr. 52,30G. Pens:r inom 600 kr. och 2 il,500 kr.

Adliga ].adettskolefonden kr. släkten. von Platensl.a släktfonden (bil-
177,842. Stip:r å olika belopp och i August von Hartmansdortfs stl- dad 1893)kl'. 69,391. Pens.r inom
för flera ändamål. pendiefond, kr. 90,279. Akadem.· släkten.

Friherre uscar AIströmers fond stip:r a 500 kr. Majoren Nils Georg Psilander.
(t'. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ- Fru Brita n von Hauswoltfs skölds donationsfond för adliga.
mer 1884)kr. 19,784. Lifstidsränta. fond, kr. 27,903. 4 pensa' il. 20n kr. fruntimmer (Kammarh. J. F. Psi-

Hofmarskalken J F Aminotfs Fröknarna von Hauswoltfs fond landersköld 1875)kr. 20,625. Lifs-
och dess Fru A C Aminotfs dona. (v Hauswolffska tondem kr. 39,007. tidsränta och pens:r till af gtrva-
tionsfond, kr. 1'2,969. 3 pens:r a 7 pens:r a 225 kr. o. 1 pens. a 36kr. ren nämnda personer.
155 kr. Carl Johan Hlertas fond (1879) Ma.ioren Nils Georg Psilander·

Berg von Llnde.fonden (Frkn kr. 8,~86. 1 pens. a 150kr.; återst. sl.ölds pensionsfond för adelsmän.
Henriette Berg v Linde Q. Asses- .ränteafkastning. lägges till kapita· (Kamluarh.JFPsilandersköld1878,.
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[~835-2847J Fromma stiftelsers, pensionskassors m,
lIT. 18,554. Lifstidsränta och pensir- C och F von Sehwertus fond
·till af gifvaren nämnda personer. (1900)kr. 48,383. Lifstidsräntor.

I'silandersköldska fonden N:o 3 de Stleutzska fonden, kr. 8,520;
.(Kammarh.JFPsilandersköld1884) 3 pens:r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.
kr. 8,308. Pens:r till af gifvaren Silfverbergskn fonden,kr.33,137;

närsll~~J':::kij\eJ'skn fonden N:o 4, 15s1J:r':;~r~:t~s~å fonden, kr.
-(Kammarh.JF Psi!andersköld 1885)46,364; 22 gratifik:r a 80 kr., hvil-
'kr. 6,804. Pens:r till af gifvaren ka få uppbäras under 6 år.
nämnda personer. Sljerncronska fonden, kr. 29,625;

Psilandersköldska fonden N,o l) 3 pens:r a 350 kr.
·(Ankef. Psi!andersköld f. Isberg, Sljerngranatska fonden, kr.
1890) kr. 9,451. Lifstidsränta. 14,089. 1 pens.

Qneckfeldt.Uosencrantzskafon.. von Stockenströmska fonden
-<len, kr. 64,173. 4 stip:r a 200kr., (Bruksäg.Axel vStockenström1894)
.i'I pens:r a 200 kr. o. 3 handpen- kr. 6,017. Ett adp. a 180 kr.
rungar a 120 kr. Stråleska fonden, kr. 38,656; 19

Qneckfeldtska stipendiefonden pens:r a 75 kr.
·(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875) Thamiska donationen (Kommer-
"kr. 12,929. Lifstidsränta. seråder S Tham 1727)kr. 6,468; rän-

Qneckfeldtska pensionsfonden tan lägges t. v. till kapitalet.
·.(Hofrättsrådet C S Queckfeldt1875) Tersmedenskafonden,b.16,972;
b. 14,232. Lifstidsränta. 2 pens:r.

StIftsfröken liaria Charlotta Vadstena adliga jnngfrnstift,
Qveckfeldts fond (1841)kr. 21,089. b. 385,704; 60 pens.r å 100ke.; 175
:3 pens:r a 200 kr. pens:r a 50 kr. och 15 pens:r till

Rehnbergska fonden (l\lajoren olika belopp.
e G Rehnberg 1887)kr. 9,299. Från Friherrinnan A. von Vegesacks,
fonden utgå3 pens:r, hvard. a 100b. f. Sergel, donationsfond, kr, 16,399;

Ueuterskiöld·Nordenfalkska fon- 1 pension o. lifstidsränta.
-den, kr. 34,945. 1 pension. von Vegesackska fonden (Fru

Kannnarherren Johan Axel Ren. Carolina von Vegesack 1885) b.
1tersklölds pensionsfond (1870)kr. 4,993; lifstidsränta.
<68,284;4lifstidspens:r" 500kr. och Wnlfcronska fonden, kr. 17,648;
il. stip. a 500 b. 11 pens:r a 35 b. o. !I pens:r a

Hofmarskalken Henrik }'abian 20 kr.
Renterskjölds pensionsfond (Reu- Åkerhielmska fonden (Fröken

1;erskjöldska fonden) b. 62,224; lif- Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,032; 1
.räntor, 2 pens. iL 600 kr. pens. o. 1 lifstidsränta.

Öfvel'stelöjtnanten C G Reuter- Riddarhusets sallltl. fonder upp-
,gkjölds pensionsfond (1899) kr. gå Illl ett bokfordt belopp af
J.5,?71. Pens.r. 6,232,881kr.

4?!Terstelöjtna!'ten C GRenter. [2836J
skjolds stipendiefond (1899) kr. Wennberg, »Lotten Wennbergs
:l9,12~._ Stlp:r., , fond för hjälpbehöfvande» (1864)

Fr~ken S A.~lIbbll~!!,Sfond (1896) kapital c:a 44,000 kr. Särsk. direk-
Xl'. 46,217. Litstidsränta. tion se [2055J' fonden är afsedd

Car~ I!lrik Roos' af Hjelmsäter till:' 1) inlösen' och underhåll af l
10:0~t~~lsfond, b. 40,410; 4 pens:r el. 2 vä~lö.sa,. döfstull?-ma el. blm-

}' "k . C R 'f II' I "t da barn ldarfor lamphg anstalt el.
ro ,-en • oos a Je nl:s~ er barnhem; 2) underst. åt sådatie

.d.?natlollsfond, kr. 4,991. Lifst ids. fattige välfrejd. 'personer, som ge.
ra~t~: ,. nom sjukdom el. annan oförvållad
..~roken Ha~ma Iloos af HJelm. olycka äro i behof af en tillflillig

-säter dnnationsfönd (1880) kr el. ögonblicklig hjälp.
'11,680; 2 pens:r a 420 kr.

Fröken Hanna Roos' nr Hjelm-
",äter testam.. fond kl'. 176,309; 3 [2838J Fosterländska för-
pens., 2 stip. å 1,000, o. 2 stip. å

·<500 kr. eningen.
Kammarherren Carl Iloos' af S [1 .

.JJ.jelmsäter fond (1890)b. 101,838. e 903J.
Lifstidsränta. Dahlgrenska donationsfonden [2846]

Sasska fonden (Majoren J F Sass (Apotek. J A Dahlgren 1876) b. Brudgåfvefonden (Stift. af ko-
-och hans hustru G A Nisbeth 1866) 19,932: 56. Prem. till lifräntein- nung Oskar I till åminnelseafbon-
.kr. 32,733. Pens:r. 8~.t~eråt ~Pädabarn: utdeln. skall prinsessan Lovisas förmälning

Grefliga Schefferska stlftntn, bO~Ja 191~. '" . 1850)Öfverståth., Pastor prim., De-
,gen, kr. 52,676. 13 pens:r a 150kr. .Fosterland8kaf~relllngen(på~n- puterad ;6r stadens fattigv.-styrel-

Scheffers, C, kapten, fond kr. bjudn. af generaldir. G.F Almquist se. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dyg-
'10,616. Lifstidsränta. 1869)b. 60,438: 46:. Mlllskan~e af diga och ärbara brudpar, som år-

von Sehewenska stipendieiIl' fattIgdomens tIllvaxt.; år 1900 ut- ligen 19juni i Storkyrkan samman-
l1'ättningen (Agent G B v Sohewen delades 3,187: 87 kr. I prem:r och vigas
m. fl. 1721)h. 31,341. 2 stip:r a förvaltn:safgifter; hvarjämte afbi- .
·500 kr. drag från särskild stiftelse utdelats [284 7J

Hoft'röken Carolina von Sehul- 1,525 b. för beredande af lifränta Drakeska testamentsfonden
-zers donationsfond (v Schulzerska åt tjänare m. fl. (Linkrämaren Jonas Drake 1783)c:a
fonden) kr. 4,643; 1 pens. a 80·kr. Prinsessan Lovisas minnesfond 40,000 b. Styrelse: Klädeshandl:e

Fröken Schörer VOnlYaldheims (Flera ;persqner 1869)b.6,000. :.:'re- L Eug. Westin, Handelsbokh. G
fond, kr. 16,440; 2 lifstidsräntor a. mier tIll Itfräntetusatser åt spada W:son Munthe och Bageriidkaren
::l00b. .barn. ICarl G Schröder. Afkastn. använ-

fl. fonder,
[2840J

Pauliska donationsfondeu (Än-
kef. Ch. Pauli 1789)jämte egend .
n:o 24 Svartmang. b. 300,000.Fon-
den förvaltas af Dir. f. Norra friv.
arbetshuset, se [2080J; pens:r a 50
kr. utdelas till 173 änkor, som
fyllt 38 år, och hvilkas män varit
präster el. borgare, samt a 25 kr.
till 74 fader- och moderlösa flickor
under 16 år samt af äkta börd.
Fondens redogörare: Jansson,
Herm .. 12 Kammakareg. 1 tro

[2841J .
Aktiebolaget Praktiska hus-

bållsskolan för flickor (subskri-
benter 1870). Särsk. direktion, se
[2126J; att uppfostra fattiga och väl.
artade 16 års flickor från Sthlms
törsaml-ar till tjänarinnor.

[2842J
Sällskapet »Denödlldandes vin.

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

[2843J Diakonissällskapets
styrelse.
Se [2007J

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

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

Fru Eldes fond kl'. 4,000.
Majorskan Geijerstams fond kr.

1,000.
A. M. Holmgrens minnesfond

kr. 20,000.
C Ljunglöfs fond kr, 10,000.
Vivekafonden kr. 5,000.

[2844J
Almgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommerskollegium, se [1415J;rän-
tan användes till underst. åt torr-
tiga änkor efter afl. skickl. ämbets •
män å bergsstaten.

[2845J
Björckska stipendiefonden

(Grossh:n S Björck 1802)b. 200.
Samt'. Pro Fide & Ohrtstianismo,
se [2152J; stip:r till skollärare.
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des till små pens:r åt äldre fattiga
fruntimmer.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2848-2862J

[2848]
Föreningen till minne af ko-

nung Oskar I och drottning Jose·
fina (efter inbjudn. stift:s fören.
gnm subskription. Änkedrottning
Josefina .skänkte 30,000 kr. 1873);
Särskild styrelse, se [20 89J; att
i förbättringsanstalt upptaga och
värda vanartade gossar, hvilka af
polis. el. kommunalmyndighethos
rören, anmälas el. pil.grund af dom-
stols !örordn. skola i allm. upp-
fostr:sanstalt insättas samt att be-
reda skydd åt frigifna; ä fören:s
åkerbrukskoloni Hall inom Öster-
tälje socken af Sthlms län värda-
des under 1905-1906 i medeltal per
dag 170 gossar, för hvilka i me-
deltal erhällits bidrag frän staten
med kr. 126:99, från kommuner
m. fL med kr. 234:71; omkostn.
för hvarje gosse uppgick är 1905
-1906 till 380: 29.

[2849]
Hammars kiöld· Ri sellschöldska

stipendiefonden (1842) kr. 62,000.
Särsk. styrelse, se [2313]; årl. ut-
betaln. 1,800 kr. att fördelas mel-
lan Artilleri· och Ingenjörhögsko-
lan samt Krtgshögskolans elever.

[2850]
Hemmet för frigifna kvinnor.

Benämnes numera Drottningens
skyddshem. (Hertiginnan Sofia a
Östergötland 1860) kr. 105,163:53.
ärsk. direktion, se [2093]; före-
trädesvis att upprätta frän fängelset
frigi.fna kvinnor; i hemmet vistas
högst 12 kvinnor.

[2851] --
Fru W Hiertas stipendiefond

förtandläkarinnor(stift.afL Hier·
tas minnesfond) kr. 14,110: 68. Ka-
rolinska medikokirurg. inst., se
11283]; utdelas till obemedlade
kvinnor, som ägna sig åt tand-
läkareyrket.
[2852]

Joseflnahemmet (Änkedrottning
Josefina 1872) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se [2127); hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.
[28:53]

Kniperska pensleustnrättnln,
gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 123,164: -; särsk. direk-
tion, se [2051] underst. ät fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädesvis dem afborgerl. stånd;
1905 utdelades kr. 5,953:- till 110
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm kamreraren i Allm.
änke- och pupillkassan.

[2854]
K. Kommerskollegli armbösse-

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

Klbbe fattigkassa (stift. gnm
kgl. bref 4/11 1892) b. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäcks Berlfslags Malmöres
kassa (kgl. bref 18/.1891) kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grufarbetare.

Nora Bergslags Malmöres kassa
(stift. gnm kgl. bref 13/S 1891) kr.
3,006: 39. Afkastn. användes till
underst. åt äiderstigne o. fattige
grufarbetare.

[2856a] Svenskaallmänna
djurskyddsföreningen.

Se [22211.
Arwldsoons, N., donation (Hä-

radshöfding, 1902) kr. 10,000.
Berglunds, C. W, donation (Kro·

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.
Berglunds, Magdalena Chrt-

stlna Charl, donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250.

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

Björnstjernas, O ]1, donation
(Generalmajor, Stockholm, 1906)
kr. 5,000.

Eks, Carolina donatlou, (Frkn,
Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.

Bonden Erssons iinka Helena
Henriksdotters donation (Ånge
1891) kr. 1,000.

Ankefru Christina Gnstafva
Gerles och Xylografen tar! Pre-
drtk Gerles donation kr. 55,520.

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

Janssons,lI'llhelminaGllstafva,
donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.500.

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

»Okiind, som med egen hand
plöjer sin jord» (1897) kr. 500.

Philipsons, Car! David, dona-
tion (Konsul, Sthlm 1899) kr. 500.

Plåtens, Ludv, von, donation
(Frih., Sthlm 1904) kr. 53,214:75.

Rosellska fonden kr. 2,992: n.
Frän fonden tilldelas tjänare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
synnerl. örnhet mot husdjur.

Sjöbergs, Helene, donation
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000.

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

[28,56bJ De svenskadjur-
skyddsföreningarnas

centralförbund.
Hägg, Johanna (Fröken, Visby

1898) kr. 700.
Hii,ggs, Victorine,donatioll(Frkn,

Visby 1899) kr. 30,000.

[2856cJ Svenskaallmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [2223J.

Berwalds, Hedvig, .'ru, dona.
tion kr. 2,194: 62.

HeurUns, Louise, Fru, dona-
tlon kr. 2000.

Häggs, 'Victorine, Fröken, do.
nation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, införande af för·

bättrade slaktmetoder 111. m.; har
inrättat en anstalt för smärttrttt
aflifvande af smärre husdjur (se
Häggs anstalt).

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

Grundfonder:
nägg~, Yictorine, 'Pr-öken, te-

stamentsfond kr. 20,000.
Jervings, M., testamentsrond

kr. 3,860: 11.

[2857]
Rudbeckska stipendiefonden

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

[2858]
Stockholms allmiinna skydds.

förenlng,kr.48,322:12. Särsk. direk.
tion, se [2065]; inkomsterna, SOUl
bestå af räntor och frtv bidrac
utdelas åt behöfvande.· nJ

[2859]
Stockholms Skyddsförening för

frigifna (stift.päinitiativ afSthhus
arbetarefören. 1879). Särsk. styr:se,
se [2091]. Har till ändamäl att frän
återfall i brott söka bevara frigif-
ue, företrädesvis yngre för l:a gän-
gen straffade, värnlösa fångar, S0111
under fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
lande samt att mi.ldra den a111n.
fördomen o. oviljan hos urbetsgtr-
vare o. arbetare gent emot straf-
fade personer; åtnjuter f. IL 1)000
kr. om året af täugvårdsmedel.
Grundtondsrnedlen llppgå uu till
kl'. 8,447' 50.

[2860J
Stiftelsen för gamla tjiinarin·

nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [19931; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, »Bostads-
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 880,261: 17. Fria husrum med
vedbrand el. ärl. pens-r- till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä-
narinnor 90 st. och utdelas pe118:1'
till 184 sådana.

[2861]
Sällskapet till dygdigt och tro-

gettjänstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhielm 1828)kr. 120,000.
Särsk. direktion, se [1957J; belön:r
och pens:r åt ålderstigna tjänare
från åtsk. fonder, hvarib!. Caspar-
sonska fonden (Änkef. A C Oas-
parson, f. Hamberg) å 15,000kr. är
den största. De öf'riga fonderna
äro ä 1,500 o. 1,000 kr.

[2862J
Sällskallet »Till arlJetsliitens

befrämjande» kr. 11,000. Sursk.
direktion, se [1959J; räntemedlen
jämte årsafg:r användas till anskaf-
fande af arbete åt obemedl. rrun-
timmer.

Adresskalendern 1907
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
[2863J

'l'Immermans-Grdens hospital
(inrättadt år 1796). Särskild di-
rektion, se [2041]. De å hospitalet
intagna erhålla fri bostad i sär-
skild för ändamålet uppförd sten-
husbyggnad med park. skötsel,
tvätt, ved, ljus, läkarvård, medi-
kamenter, visst månatligt pen-
ningebidrag m. m., antaletärf. n.
25 män, dels ordensledamöter, dels
utom orden varande, synnerligen
enl. ordens statuter sådana, som i
krig eller under byggande blifvit
skadade; orden bestrider begraf-
ningskostna.derna för dem som å
hospitalet atltda och, i olikhet med
hvad eljest är brukligt, gör icke
anspråk på hvad de aflidne vid
dödsfallet efterlämna, livarförutom

[2863-2864J
pensioner och gratifikationer till-
delas i behof stadde ordensmed -
lemmar el. deras efterl. närmaste
anhöriga. Den särskilda pensions-
fonden, 80m är i stigande, lämnar,
efter gångbar ränta, årliga pen-
sioner å hvart 10,000-tal af fond-
kapitalet. Tillfälliga pensioner o.
gratifikationer· utdelas vid jultiden
hvarje år med 4,000 ä 5,000 kr.
Kostnaderna för hospitalet beräk-
nas numera till sammanlagdt om-
kring 20,000 kr. för ål'.

[2864 aj
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) F'örval.tn. se [1911].
Stiftelsen lämnar, sedan inskrifn:s-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.

fl. fonder.
åt i Sverige, Norge el. Danmark in-
födda kvinnor, så länge de, enl.
företedt intyg af tjänsteman, äro
välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
delande af pens:r och, intill dess
pens. tillträdes, utbetalande af3/4
af den ränta, som till inskrifn:s-
fonden inflyter för den erlagda in-
skrifn:safgiften. Tillsy. 36 pens.·
rum, hvarat' 28 äro besatta.

Fonder vid 1905 slut 158,907kr.

[2864bJ
Svenskarnes i Karlsbad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Oscars
stiftelse» årl. tilldelas"! el. 2 be-
höfvande svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka hälsans återvin-
nande.
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. t:2865]

[2865J
Register

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
O b s.! Förteckning å lmfvudafdelitin{}lll"nl1, se före [2601].

Å. belins fond •••.•.•.•.•• 2032, 2821 lArmens pensionskassa ••..•.
Abrahamsons Iifräntefond .•. 2617 - änke- o. pupillkassa ••..••
Abrahamsons gåfvofond ·2771 - nya dito •••.•..••.....•••.
Abramsons stipendium...... 2744 Arnbergs donation .
Adelns Diskuss:k1ubbs Wad- Arrhenii donation •••••.••.•..

stenastifts fond ...••..•.••. 2835 Artisternas o. litteratörernas
Adlerska fonden .........••. 2753 pensionsfören .......•.••.•..
Adliga Kadettskolefonden .. , 2835 Artisternas,Dramat.o.musik.,
Adolf Fredriks församlings pensionsförening .

kyrkoräd ..••••••.••••••••..•• 2630a - De sceniska, understöds-
- skolräd .....••••...••••.••.. 2631a fond .....•.•.•.......••••••••.
- fattigvärdsstyrelse ...•..... 2032 Arwidssons, R, donation ...
1853 års kolerafond ....••.... 2615 Asklings fond .........•••••••••
1872 års gäfvofond ••••..••••.. 2742 Asplunds fond •••.......••••.
1884 ärs fond.................. 2015 - testamentsfond ••••••••....
Ahllöfska testamentsfonden.. 2095 Asylet för pauvres honteux ..
Ahlstrands testamentsfond... 2734 - för fattiga barnaföderskor
Ab1ströms fond............... 2028 och deras barn .
Ahlströmska testamentsfond 2695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa...... 2770
- reseunderstöd 2734
- särsk. understödsfond 2770
Akre1ska fonden............ .. . 2821
Aktieb. Prakt. hushällsskol.

för flickor ..•....•.••....••• 2841
Allmänna barnbördshuset... 2687
- barnhusinrättn............. 2659
- djurskyddsföreningen...... 2856
- donationsfonden 2767 a
- f. d. döfstnmmeinstitutets

don.vmedel ....•............. 2755
-r- inst. för döfstumma ••.. .. 2762
- militäränkepens.-staten... 2804
- premie- o. stipendiefond. 2743
- änke- och pupillkassan . 2830
Almgrens fond ..•••••........ 2621
- pensionsfond ......••••..... 2844
Alms, fru) donation 2611
- fond •••..•••••••••.....•.... 2612
- stiftelse ..........••....•..•. 2675
- testamente ...•••••••..••.... 2612
Atmquists, S., stip.-fond 2743
Alströmers fond............ 2835
Altins fond.................... 2821
Alvarenga do Pianhys prisfond 2823
Aminoffs donationsfond...... 2835
Andersons, C., fond 2626
Anderssons, Johan, fond 2688,2751
Anderssons, Johan, under-

stödsfond.. ... .. . ... .. .. .. ••.. 2719
Anderssons, Therese o. Knut,

fond ............•••......... 2770
Anndals fond .....•.•.......••• 2605
AntelIs donation 2733
Apelgrens fond 2615
Apotekaresocieteten ..••••••• 2710
Apotekaresocietetens kassa 2710 ii

2 ställen
- studiestip .....•.......•••... 2710
Arbetareförsäkr:sfonden 2755
Arbetshemmet för blinda .•. 2764
Arbetsstugor för barn....... 2651
Arfvedsons testamente....... 2602
Armbössemedel, Kommers-

kollegii •••••••••••.....• ',. 2854

Backmanska stiftelsen 2767 c
Bagges fond •...•••.......•.... 2607
Bankostatens änke- o. pupill-

kassa... ..••................. 2788
Bankska legatet............... 2734
»Barnavänrrerna» 2674
Barnbördshuset, Allmänna.. 2687
Barnbördshuset Pro Patria .. 2688
Barnbjä1psfonden 2013
Barnhusbarn af kvinnokönet,

Fond för..................... 2659
Barnhusinrättn., Allmänna.. 265!)
Ba~·.nkrubba, Katarina, fonden

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

lands, fond.................. 2626
Barnkrubbefonden , 2630 a, b. c
Barnmorskeronden. 2716
Barnmorskornas i Sthlrn pen-

sionsfören. 2716
Baumgardts, H. G., testarn. 2688
Bayards fond...... 2632 ä 2 ställen
Becker-Si lberhoclizeits fond 2638
Behrens donation ....•....... 2611
Beijerska donationen......... 2734
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn ......••....... 2617
- skolbarn 2628,2032
Bemedlingskommission 2697
Bendix' fond.................. 2040
Benedicks, C" donation 2640
- donationsfond 2640
- E., fond ............••. 2060,2753
- W. A., fond 2676
- stipendiefond ..•..... 2040, 2821
- Änkefru Emma, stip.-fond 277l
- testamentsfond 2613
- E. O., understödsfond 2640
Benedickska asylerna 2687
Berendts, S., understödsfond '2693
- Bernhardina, fond 2640
Berg K J, Till minne af fram-

lidne Presidenten . . . . . . . . . 2833
Berg von Linde-fonden 2835
Bergenstjernska fonden...... 2835
Bergers stipendium 2697
Bergerska donationen 2733

2804
2804
2804
2734
2602

Berggrens. l\L, fouc126 09, 26il2, 2688
- R. C., fond 2020
- Makarne, understödsfond 2602
- Rob. o. Eleonore, don.-fond 2602
- R. C., grossh., test.fond ... 2883
Berghmanska fonden......... 2835
Bergianska stiftelsen......... 2734
Berglunds, C. W., donation 2S56a
Berglunds M. C. C., donation 2856a
Bergman·Millerska fonden ... 2740
Bergmans gäfvofond.......... 2771
Bergmans, Ellen, stipendrum 2749
Bergqvists fond .......•....... 2609
Bergs stipendiefond .......•. 2771
- testamente 2657
Bergska fonden............... 2795
Bergstedts fond............... 2617
- 'l'h., stip.-fond............ 27 fio
Bergstenska fonden 2601
Bernegaus fond .............•. 2607
Beronii donation ... 2602,2659, 284:1
Beronii donationsfond 284ii
Berzelianum, Stipendium.... 2734
Berzelius-fonden . .•. . . .. . . •. 2828
Ber-såns, C. D., fond 2602
Berwalds, H., fond · 2771, 2856c
Beskowska donationen....... 2733
- fonden ...............••..... 2740
- skolans fond 2758
- stipendiefonden .......•.... 2734
Beskows stipendiefond...... 277l
- testamente .......•.......•. 2638
von Beskows donation 2770
- B., o. h. h:s donat.-fond ~683
von Beskowska fonden 28SU
von Beskows pensionsfond.. 27SI
Besparade medelfonden. . .... 2617
- räntors fond 2631 a,b,c
Beethuns fond................. 2626
Bespisningsfonder 2631 a, b, c
Bethunska fonden............ 2835
Billbergs fond .............•. 2634
Björckska stipendiefonden ... 2845
Björkmans donation .....•.... 2856a
Björnstjernas, O. M., general-

major, fond .. 0 2681, 2835, 28;;6 a
Blancks fond 2099
Blindas förerus sjukkasse-

fond ................•....... 2768
Blindas väl, Fören för...... 2765
Blindes själfverksamhet, Fon-

den för ..........•..•.....•. 2707b
Bltnd-institutet 2763
von Blockska fonden......... 2835
Blomatedts fond............... 2034
Boberghska donationen...... 2770
Bohman E:sons fond 2604, 2021,

2628, 28 33
Bohmanska test:tsfonden .... 2830
Bohmans testamente......... 2838
Boijeska fonden............... 2602
Bok- o. Musikhandl. pens.-för. 2700
Bolins fond 2607, 2009
Bollins fond................... 2632
Boltensterns, 'I'h. G., fam.·

fond.................... .•.... 2835

2770

2777

2776
2856a
2634
2628
2097
2655

2687
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[2866] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Bomans fond 2623 Dahls fond 2634 En onämnd välgörares fond. 2835
Boman, 'se äfven Bohman. Dahlgrens donation........... 2833 En onämnds stipendium.... 2771
Bondeska fonden.............. 2835 - C. W., fröken, understöds- En ärlig mans fond........... 2609
Bonnedal-Wallmarkska fond. 2781 fond........................ 2833 Ericssons,John, stipendiefond 2751
Bonniers, Alb., stipendiefond Dahlgrenska donationsfonden 2838 Eriksons, E. R., fond 2620 ä 2 ställen

ror svenska författare 2739 Dahlqvists fond 2615 Erikssons fond .. :: ......•..•.. 2628
van Booms stipendiefond 0.0 277] Danckwardts pensionsfond 2835 Ersson~JBonden,anka~elena .
Booströmska fonden 2740 Danielsons, JOh., stip ..fond .. 2750 Henriksdotters donation .•• 2856a
Borgareständets donation 27M Davidsons, R, donationsfond 2640
Borgerskapets bemedlings- Davidsons, M., fonder 2628, 2640

kommission .......•.•....•... 2697 - W., donationsfond 2640
- egen disp. ad pios usus ... 2697 de Bergs, G. M. o. M. S., fond 2835
- gubbhus ....•.•......•....... 2658 De blindas förenings sjuk.
- änkhus ..•.•....•.•.......•.. 2657 kassefond 2768
Borgrättsfonderna, Förvalt- De döfstummas allm. sjuk- o.

ningen af.. .. .. ..... ..••.. .... 2795 begrafningskassa (1903) ... 2766b
Bostäder ät vissa judar i »De fattiges vänner»......... 2671

Sthlm, Stiftelse för .•....... 2640 De 5 brödernas fond ..•...... 2742
Botins eller Schönborgs fond 2615 De Geers donation 2611
Brandels donation 2611, 2734 - donationsfond .. 2613 ä 3 ställen
- fond 2607, 2626, 2688 De la Gårdieska fonden...... 2835
- stipendiefond ............•.. 2750 »De nödlidandes vänner» ... 2842
Brandelaka fonden .....••..... 2653 de Lavals, G., stipendiefond 2750
Branders donation .•.•.•...... 2832 - Patrik, stipendium .....•.. 2744
- fond ..•.......... .. ......•.. 2696 Diakoniss-sällsk:ts styrelse.v. 2843
- kamrer, fond 2619 Didrikssons fond ....•.•....... 2615
- mamsell, JI ••••••••••••••• 2619 Diedrichsonska donationerna 2833
Brandes fond .•..•.•......•.•.. 2621 Diemerska fonden .........•.• 2823
Brandstodsmedlen •........... 2832 Djurskyddsfören., Sv. allm, 28561'
Brefbärares; Sthlms, ensk. Doktor Fr. Fehrs minne o-o.. 2602

unke- o. pupillkassa ......•. 2785 do Pianhys prisfond 2823
Brenners legat 2638 Drakeska testamentsfonden.. 2847
Brobergs fond ..............•.. 2609 Dramat. o. musik. artist. pen-
- pensionsfond............... 2698 sionsrOrening................ 2777
Brogrens fond 2605 Drottningens hospital.. ...•... 2805
Bromanska sjuk- o. begrafn . ~ skyddshem................. 2850

kassan ............•........... 2785 Drottninghuset 2653
Broströms fond............... 2621 Duboiska fonden.............. 2753
Brndgäfvefonden 2846 v. Diibens, A. G., fond 2835
Brnzelii, R., fond 2681, 2821 Diickerska fonden 2835
- R. o. R pens.-fond 2823 Dyks fond ...•................. 2696
f. d. Bryggareämbetets i Sthlm Döfstumroreningen i Sthlm 27(;6a

pensionskassa .•......•....•. 2705 Döfstuminstitutet 2762
Bungeneronska fonden....... 2835 Döfstumlärarnes pensionsan.
Bylundska testamentsfonden 2821 stalt...... ..... ... .. ... .. .. . 2756
Byzantinska resestipendiet... 2734
Bängs, J -,A. o. U. L., donation 2833
- fond............ 2621 ä 2 ställen
- testamente .......•.•...•.... 2638
Bäckströms fond ....•....... 2619
- stipendiefond .•....... 2740, 2742
Bäärnhielms fond 2631 a, b c,

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna... 2832

Edbergs lifräntefond......... 2605
Edgrens S., fond 2626
Edlundska donationen....... 2734
Eggertz', V., stipendiefond.. 2750
Ehlerts testamente............ 2638
Ehrenborg·Reiherska fonden 2835

Oabanis fond 2615 Ehrenpähls stipendiefond 2746a
Cadiers", R., minne 2611 Eks, Carolina, donation 2856a
Caminska testamentsfonden.. 2607 Ekebergs, Nils Wilh., fond.. 2ti02
Carlboms donation ...•........ 2611 Ekholms testamentsfond ..... 2613
Carlesonska familjfonden 2835 Eklunds fond ...•........•..... 2660
- stipendiefonden 2835 Ekströms donationsfond 26<17
Carlgrens fond 2624 --'- fond 26(17
Carl Johans donat., Konung 2833 Ekströmska fonden 260~
Casparsons fond 2843 Eldes, fru, fond 284~
Casparsonska fonden......... 2861 Eldkvarnsfonden ...•....• 2623
Casparssons pensionsinrättn 2699 Elementariistipendiet 2744.
Cassellis fond .. .. ..... .. .. .. 2749 Elementarlärarnes änke- och
Castelins fond................. 2697 pupillkassa.................. 2747
Cavalli.Holmgrenska stiftels. 2670 Eliassons, Levy, minnesfond 2640
CederschiöIds fond ....•....... 2607 - understödsfond 2640
Civilstatens änke- o. pupill· Eliassonska understödsfond. 2719

fonder •....•...............•.. 2781 Elis pensionsfond ..........•• 2781
- rorsäkringsanstalt......... 2781 Elmbladska fonden........... 2742
- pensionsinrättnings tjän- Elmlunds, Axel, pensionsfond 2774

stemannafond .. .•.. 2781 Elstedtska pensionsfonden... 2781
Collianders fond .......•....•.. 2710 Enanderskadonationen2630a. 2688
Collijns fond .... s ••••••••••••• 2602 Enanders, S., donationsfond 2767e
Cramers, U., fond i2751 v. Engeströms stiftelse ...•.. 2641\
Oronstrands, Baltzar, fond 2751 Engstedts fond ..•........•.... 260b
CuMs fond 2823.. Enke-, se Änke ..

Fabriksf'attigkassan........... 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamente............ 2833
Falks fond 2~05, 2607, 2628, 2632
Falks fond..................... 2634
Falkmans, E. J., stip.-fond... 2741
Fattiga barns vänner......... 2673
Fattigvärdsstyrelser :
- Adolf Fredriks •....•.•...•
- Hedvig Eleonora ......•....
--.:.Jakobs och Johannes' .
- Katarina .
- Klara .........•..........•...
- Kungsholms ..............•
- Maria .
- Nikolai ........•.....•..•...
Fehra, Fr., doktor, minne ...
Femte Mars-fonden ...•.•.....
Femöreföreningen .
Fernerska belöningen ...•.....
Ferans minne .
B'Heena fond ..........•.......
Fileenska donationsfonderna
- testamentsfonden .
Fischers testamente .
Flachska fonden .
Flickskolans slöjdafdelnings

fond 2627
Flobergs fonder 2604,2621,2696,2833
- testamente.................. 2697
Flodinska stipendieinr. ..••.. 2695
Flonnanska belöningen...... 2734
Folkskolelärarnes pensions-

rättning ...........•.•........ 2756
- änke- och pupillkassa ... 2756
Fond för barnhusbarn af

kvinnokönet ; 2659
- för tillfallig hjälp......... 2609
- rör Katarina skollofskolo-

nier ..•..................... 2620
- till biblar ät nattv.-barn .. 2619
- till kläder ät " .. 2619
- pens. ät f. d. sjökaptener 2698
Fonden för bespisande af fatt.

skolbarn 26~0
- för Katarina barnkrubba .. 2619
Fonden för O. H. Malmstens

professur ..........•....... 2821
för vetenskaplig forskning 2734

- till medalj för vetenska pI.
arbeten •....•..•.•..•.••.... 2734

Fonden tm minne af Hugo
Fährreus.. ....•.............. 2659

- till minne af Presidenten
K. J. Berg ..•.•.•..••....... 2833

B'oragrens, C. R, fond 2688
Forssmans fond............... 2609
Fosterländska roreningen •. , 2838
Franckeskafonden 2'612
Frans Gustafs stipendium... 2742
Fredenholms fond .....• 2619, 2620
Fredericia, Sophus, fond..... 2640
Friebergs, F. A., stip.-fond 2771
Friedländers stipendium.... 2642
Friedländerska fonden ..•... 27'i3
v. Friesens, Carl, stipendie-

fond ........•..•............ 2742
- Otto, premiefond 2744
Frimans fond 2634
Frimurarebarnhuset 2661

2632
2628
2613
2621
2609
2624
2617
2605
2602
2615
2667
2734
2602
2632
2781
2755
2638
2795
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [21\67]
Fru Hanna B:s fond......... 2688 Hallenska donationsfonden... 2735 Humbleska testamentsfonden 2795
Fruntimmerssällsk., Välgör. 2666 Hallgrens fond 2607 å 2 ställen Hushållsskolan, Prakt 2841
Fränckelska understödsfond. 2782 Hallgrens, M. S., fond 2615, 2623 Huss', Magnus, stipendiefond 2821
Fröknarna Malanders fond 2619 Hamelmannska fonden 2752 Hiibnerska stipendiefonden .. 2745
Fuhrmans fond 2609,2613,2617, Hamiltonska släktfonden 2835 Hillphers fond 2609

2621,2628,2638 å 3 ställen Hammarins stipendiefond 2701 Hygrells stipendiefond 2810
Föreningen för blindas väl... 2765 Hammarskiöld-Risellschöld- Hårdska fonden 2835
- för bistånd åtlyttao. vanf. 2663 b ska stipendiefonden 2849 Häggs, Joh:a, don 2856b
- för sinnesslöa barns vård 2663 a Handelsbokhåll. pens.-fören. 2703 Häggs, Victorine, don. 2866 a, b, e, d.
- för sjukvård i fattiga hem 2690 Handelsflottans pens.-anstalt 2728 Häggmanska fonden 2601
- till minne af Oskar I och f. d. Handelsföreningens öf- Händelska stip.-fonden 2771

Josefina 2848 verskottsfond 2697 Höglundska fonden 2740
Förmyndarekammaren 2696 Hanes fond 2607 Högmarks testamentsfond 0.0 2835
Första stipendiefonden 2743 Hanna B:s fond, Fru 2688 Högre allm. Iärov , å Oster-
Gahms donation ......•.•...... 2770 Hanssons fond 2696 malm 2746b
Garvens donation 2638 Hanssons, Johan, fond 2620 - latinlärov. å Norrmalm •.. 2741
Geijers fond................... 2605 Hartmansdorffska stipendiet. 2744 - latinlärov . å Södermalm 2742
Geijerstams fond .............• 2843 v. Hartmansdorffs stip.-fond 2835 - lärarinneseminarinm 2749
Generalmajor C. H. Möller- Hartmans fond 2630 a, b, c - realläroverket 274~

svärds fond 2805 HasselIs donation 2771 Höijers fond 2619
Georgiska fonden 2601 von Hanswolffs, Fru, fond 2835 Höijers stipendium .......•..• 2771
Gedes, C. G. o. C.F., donation 2856a - Fröknarna, fond 2835 Höpfners legat 2638
Gibson-Cronstedts stip.-fond 2750 Hautboist. understödskassa .. 2817 Hööks, C. E. o. J., fond 2630a
Gjörckes donationsfond...... 2620 Hays fond..................... 2628 Höökska fonden............... 2659
Gjöthmans fond 2620 Hebbes donation 2602
Godlunds testamentsfond.. .. 2611 - legat........................ 2638
Godus fond 2605, 2609, 2617. 2619, - pensionsfond 2799

2621 å 2 st., 2624, 2628, 2632 - stipendiefond 2771
- testamentsfond.. 2613 - testamente 2638 å 2 ställen
Godu'ska pensionsfonden.... 2723 Hedbergs fond 2605
Gondretska fonden............ 2659 Hederhielms testamentsfond 2613
Gothers fond.. ...•............ 2607 Hedings fond.................. 2696
Govenius' fond 2620 Hedrens fond 2611
Graans testamente 2833 Hedströms fond 2620, 2621
Granholm, A., fond 2688 - pensionsfond 2696
Gravallii fond .......•......... 2616 - testamente 2697, 2833
Graval1ius' testamente 2806 Hedvig Eleonora församlings
Grewesmiihlska skolan....... 2612 fattigvårdsstyrelse 2628
Grillska donationen........... 2734 - kyrkoråd 2626
Grisbackska test:tsfonden.... 2830 - skolråd...................... 2627
Groenska fattigförsörjn.-fond. 2801 Helins donationsfond......... 2613
Grosshandelssocietetens pen- Heltmans fond 2628

sionskassa . ... .. .... ... .. .. .. 2698 Helmfeldtska stipendiefonden 2695
Groths testamente............ 2638 Hemmet för frigifna kvinnor 2850
Grundbergs o. Asplunds fond 2617 Hemmets, Tyska, byggn.sfoud 2638
Gråbergs stipendium 2746a Hemslöjdsfonden.. 2719
Gubbhus, Borgerskapets..... 2658 Henriksdotters donation 2856a
Guillaumes fond... 2735 Hernmarckska stipendiet..... 2744
Gustaf Vilasas förs:s kyrkoråd 2630b Hertzera. Fatima, fond 2602
Gutenbergska stiftelsen...... 2711 Heurl ins, Louise, fond 2602, 2626,
Guthermuthskafonden 2795 2630 a, b, e, 2856c
Giihlstorffs testamente 2638 Hiertas, Carl Johan, fond 2831\
Gyldenstolpes donationsfond 2613 - Lars, minne................ 2737
Gyllenbergska fonden 2835 - stipendiefond 2821
Gyllenborgs fond 2688 - W., stipendiefond 2821
Gyllenborgska fonden 2835 - W., stipendiefond för tand-
Gyllenbäätska fonden 2835 läkarinnor 2851
Gyllencreutz' fond 2835 å 2 ställen Hillbergs stipendiefond...... 2611
Gyllenrams fond 2835 Hirschs understödsfond 2640
Gymnastisk-ortoped. inst. 2682 Hjertbergska donationen..... 2733
Gäfva af en gammal tjänste- Hochschilds pensionsfond... 2696

man 2781 Hoffmans, A., donationsfond 2607
Gäderins fond 2621 Hoffmans fond............... 2607
Gösches fond 2617, 2638 å 2 ställen Hottmans stipendiefond 2750
Göta hofrätts pensionsfond.. 2781 Hoffmans,Aug., stipendiefond 2751
Götalifgarde,Pensionsinr. vid 2807 Hoffmanska fonden 2170
Göthes, Adrian, premium... 2742 Hofkapellets pensionsinrä.ttn. 2772
Götiska förbundets donation 2733 Hofstatens gratialkassa....... 2796

Holmbergs fond 2605, 2609, 2613,
2617,2620,2621,2624,2628,2632

Haakska donationen 2781 Holms fond 2621 å två ställen
Hagboms testamente......... 2698 - legat........................ 26.38
Hagbomska stift. för Pauvres Holmgrens, A. M., minnesfond 2843

honteux...................... 2833 Hoppenstedts, Sofie, fond.... 2609
Hagermanska fonden 2835 Horns donationsfond 2683
Haglinds fond 2617 - stiftelse..... ..•... 2804
Hagmans fond 2620 - testamentsfond.. 26 13
Hahns donation 2734 Hults fond 2615
Hahns, C., testam .•..... 2661, 2681 Hultgrens fond 2628
Hallengrenska fonden ....•.... 2710. Hultqvists donation 2750

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

2763
2762
2833
2609
2781
2642

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

!ings fattigvårdsstyrelse. •.. 2613
- kyrkoråd 2611
Janssons, ""V.G., donation 2856a
Jenny Linds stip.-fond .. 2770, 2771
Jernbergska donationen 2630a, b, c
Jervings, M., testam.Tond ... 2856d
Johan Hanssons fond •.•... 2620
Johnsonska don.-fonden 2755
Josefinahemmet............... 2852
.loseflnas, Kronprinsess., pen-

stonstur. vid Göta lifgarde
Josephsons, Fanny, fond .
Jubelfeststipendiet .
»Jultomtarne» .
Jungblads testamente .
Jungbladska fonden .
.JusteIii fond .
Järnkontorets tjänstemäns

änke- och pupillkassa...... 2787
f. d. Jttrnkramhandelasociete-

tens pens. o. begrafn.-kassa 2658
Jönssons, Yifve, fond 2628

2824
2744
2696
2696
2745

2807
2640
2744
2672
2833
2601
2710

Kadettskolefonden, 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 2626
Katarina allm. läroverk 2746a
- arbetsstugors fond......... 2620
- barnkrubba, fonden för... 2619
- töraamltngs fattigvå,ds-

styrelse 2621
- kyrkoråd 2619
- kyrkoråds donation .......• 2746 a

2835
2638
2710

2823
2619
2612
2833
2821
2604
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[2868J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Katarina realskola ...••••...•. 2746a
- skollofskolonier, fond för 2620
Kellners testamente........... 2638
Kibbe fattigkassa 2854
Kihlströms testamentsfond 2613
KindevalIs fond •............. 2688
Kinmansons fond............. 2770
Kirehrings legat............... 2638
Kirurg. stipendiefonden...... 2821
Kjellbergs, Ad., stip.-fond ... 2821
Kjellbergs, John E., stip. fond 2760
Klara församlings fattdgvårds-

styrelse •.•.•....•.........•.•. 2609
- kyrkokassa ....•.••.......... 2670
Kleinsorgs testamente........ 2638
Klerekska fonden.............. 2623
Knigges donationer ..........•. 2833
Kniggeska fonden 2653, 2740
Kniperska pensionsinrättn... 2853
Knochs donation.............. 2638
Knut Bernh, Beronii fond... 2669
Kolerafond, 1863års.......... 2616
f. d. Kolerafonden ...•........ 2609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvardsbarn.......... 2602
Kommerskollegii armbösse-

mede!. •...............•...... 2864
Konservatorieelevernas graf-

fond .....•.•................... 2771
Konsistorium, Sthlm s stads 2601
Konstakademien............... 2770
KonstfOrvandtskapets kassa... 2711
Konung Karl Johans donat. 2833
- Oskar!:s minne ..........•. 2664
Konungens enskilda fond.... 2804
- hospital. .•.........•........ 2816
~ militärhospitals- och me-

dal.ifonder.................... 2814
v. Kothen-Ribbingska fonden 2836
Kreijs testamente............. 2602
Kronprinsessan Josefinas pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 2807
Kronprinsessan Lovisas vård.

anstalt för sjuka barn .... 2684
Krutmeijers fond 2607 å 2 ställen
f. d. Kryddkramhandelssoeie·

tetens pensionskassa....... 2697
Kuhlaus stipendierond 2771
Kuhlauska arfv:s stipendie-

fond.......... .•..•. 2771
Kungsholms församlings tat-

tigvårdsstyrelse............. 2624
- kyrkoråd 2623
Kumlings fond............... 2606
Kyrkofattigkassa, Nikdlai..... 2602
Kyrkoråd:
- Adolf Fredriks............ 2630
- Hedvig Eleonora........... 2626
- Jakobs och Johannes' ..... 2611
- Katarina.................... 2619
- Klara.................. 2607
- Kungsholms ........•...... 2623
- Maria ....•........•....•..... 2616
- Nikolai.. ..•...............•. 2602
- Skeppsholms 2634
Käbergs fond ........•.. 2605, 2628
Köhlers premiefond 2678
Körners fond ...•..•........... 2616

Ladous fond................... 2696
Ladugårdslands förs., :seHedv. El.
Lagercrantz' donationsfond.. 2835
Lagermans testamentsfond ... 2623
Lagerströms stipendiefond... 2745
Lagus fond..................... 2601
Lamms fond .•...•.........•.. 2640
Landtbruksakademien .... . . . . 2735
Langs pensionsfond.......... 2781

, Lasarettsläkarnes pensions-
kassa ..•••......... 2766

Le1l1erska stipendiet ....•.•.. 2746alLUndbergS V. och L., fond 2823
Le~renska fonden ....•.•..•.... 2835 Lundblads donation ......•... 2611
Leijonäychtska fonden....... 2836 - fond..................... ..... 2609
Leijonhufvuds fond 2632å 2 ställen Lundgrens fond ..•...•....•... 26'32
Lejas välgörenhetsstiftelse ..• 2612 - Egron, prismedel.. ..•..... 2770
Lennbergs fond............... 2660 Lundins, Mathias, fond 2619, 2620
Lerbäcks Bergslags Malmöres Lundmans, Jul., stipA. 2740, 2742

kassa 2854 Lunds testamente ....••...••.• 2697
Letterstedts fond 2734å 3 ställen Lundwalls, Axel, fond........ 277l
Letterstedts fond till pris för Lykttändarnes sjuk. och be-

öfversättningar 2734 grafn.·kassa ....•.....•....... 2714
Letterstedska fonden till för- - och sifonpumparnes vid

mån för Vallerstads förs. 2734 Sthlms gasv, ensk. pens.-
-- föreningens fonder .......•. 2734 fond .....•.•....•.•...•.•..•... 2714
Letterstedtska inrikes resesti- Läkare·nödhjälpsfonden...... 2823

pendiet ....•...........•..... 2734 Läkaresällskapet, Svenska •.. 2823
- utrikes resestipendiet ..... 2734 Längmanska donationsfonden 2765
- släktstipendiet " . . .. 2734 Lärarinnorna. penstonaför-
Lettströms fond .......•....... 2621 ening, Svenska ........•.•. 2767
Lewenhaupts fOl.ld............ 2835 Lärames vid elementarläro-
Levins donation 2833 verken änke·o. pupillkassa 2747
- Ludvig, fond •........ 2604, 2640 Läroverk: Högre latinlärover-
- J. P., fond •.••...•..•.•...•. 2616 ket å Norrmalm ..••.•.•..•. 2741
- A., minne ...........•...... 2640 - å Södermalm •.•.•.••.•.•.•. 2742
- J., stipendiefond •.•.....•.. 2640 - Högre realläroverket •..... 2743
- M. o. E., fond .....•.•...... 2640 - Jakobs allmänna .•.•.••.•.• 2746
Lieberts o. h. h. donationsf ... 2683 - Katarina realskola ..•..... 2746a
Lieberts fond ....• 2609, 2632, 2638, - Nya elementarskolan •.•.•. 2744

2657,2660 Löfgrenska fonden •.... ·•....•. 2604
Liedbergska fonden ...•.•.•. 2604 Löfvenskiöldska fonden 2736, 2835
von Liewenska fonden....... 2835 Löwens fond................... 2607
Lifgardets till häst pens.kassa 2809
Lifgardet till häst, Prins Os- Magistraten i Sthlm .•.•..•.•. 2695

kars hospitalsinrättning vid 2809 Malmqvistska barnuppfostr .•
Liljebergs fond •........•.•...• 2611 anstalten ••.....•.• ~.•..•..•.. 2664
Liljenstolpeska fonden 2831\ Malmstens, P. H., fond •.••.• 2821
Lilla Johns premium......... 2742 Malmstens professur, Fonden
Lilliecronska fonden .......•. 2835 fOr ••..•.•...•....•.•.•.•.•...
Lind af Hagebys, A. o. C. M., Mamsell Branders fond ..•.•.

fond .......•.....•.•........•. 2835 Mankells stipendiefond •.....
Linds donationsfond.......... 2781 Mankellska stipendiefonden ..
Linds, Jenny, stip.·fond 2770, 2771 Manns testamentsfond ....•.
Lindbergs donation ....•.... 2630 Mariaförsamlingsfattigvårds·.
Lindbergs, H., donation 2856a styrelse ............•.••.....•. 2617
Lindblads testamentsfond •.. 2623 Maria förs:s kyrkoråd ...•.... 2615
Lindbomska belöningen...... 2734 - skolråd..................... 2616
Lindenereronas- af Klinte- Marii testamente.............. 2696

bergs donationsfond ".". 2835 Marklinska fonden •....•.••.•. 2810
Lindgrens donation ......•.... 2612 Masktntstföreningen ......•.•. 2729
- fond .....••.•.•. 2609 å 3 ställen Mathias Lundins fond 2619, 2620
Lindgrenska fonden .....•..... 2627 Matteusförsamlingskyrkoråd 2630e
Lindgrenska trasskolan ..•... 2759 Mattsons fond, Jakobsons o. 2696
Lindholms fond............... 2628 Mazers fond................... 2771
Lindholms, J. A., fond...... 2626 Meijers donation.............. 2770
Lindmanssons, J. A. W., do- Meijerbergs fond ....•....... 2631 a

nationsfond 2657 Mendelsons, Syskonen, fond 264.0
Lindstens stip.·fond .....•.... 2746b Metzgers testamente ..•.....•. 2602
Lindstrands,0.o.A.,fond2626,2750 Meuniers fond ....•...........• 2609
Lindströms minnesfond 2734 Meyers, Jenny, fond ..•. 2616, 2620
Lindströms stipendiefond ...• 2771 Meyerssons pensionsfond .•.. 2640
Linnerhjelmska fonden ...•... 2835 M. F. W:s fond 2681
Litteratörernas· penstonsföre- Michaelsons, Joh., donation. 2750

ning, Artisternas och...... 2776 Michaelssons donation....... 2640
Ljungbergs stipendiefond ..• 2821 - fond ...•..•..•........•••.•.. 2771
Ljuugcrantz" testamente ... 2697 - testamente ••..............•. 2602
Ljungcrantz'ska test.-fonden 2659 Militäränkepensionsstaten,
Ljunglöfs, C., fond .....•.•.... 2843 Allmänna .....•.•........•... 2.804
- C M., donation •....•.•••.. 2630 a Militärhospitalsfonden •.•..... 2814
Ljungmans minne............ 2607 Militärsällsk. i Sthlm krigs-
Lohes legat ...•................ 2638 skolestip.-fond ....•.•........ 2755
- testamente 2638 Millerska fonden •........•.•.• 2746a
Lohes, Ad., testamente 2638 f. d. Mindre teaterns pens.-
- Joh:a, " •........... 2638 fond •..•...•..•...•...•..•..•.• 2774
Loubatska donationen........ 2733 Minuthandlarefören. pens,»
Lovens, Chr., fond .•.....•.•.• 2821 kassa .•......•..•.•.•.••..... 2701
Lundals testamente........... 2833 Mobergska fonden............ 2604
Lundbergska fonden.......... 2740 Modersvård, Sällsk. för upp-
- stipendiefonden •.•......•.• 2746 muntran af..•...........•...
Lundbergs testamentsfond •.. 2613 Molins fond ....••.•.....•.•.•
- C. O., fond................. 2627.Morbergska fonden ..•..•...•.

2821
2619
2771
2745
2640
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Register öf'vor fonder, fromma stiftelser m. m. [2869J
Moritz Rubens donatc-fond 2640 Officerskårenspens.fören.kass. 2810 Prins Oscars hospitalsinr. vid
Mosaiska församlingen 2640 Okänd 2609,2613,2617,2620,2621, Lifgardet till häst 2809
_ fattigfond ...........•...... 2640 2623,2624,2632,2697, 2833 Prinsessan Lovisas minnes-
_ skolfond 2640 Okänd gifvares testamente ••. 2602 fond ...••...................•.. 2838
Mosanders fond ......•........ 2710 »Okänd, som med egen hand Probsts donation •••••• 2630 a, b, c
Murbecks inrättning för fat- plöjer sin jord» 2856a Professor Carl .r. Hossanders

tiga flickors uppfostran 2665 Onämnds stipendiefond 2751 donationsfond ••............. 2821
Musikaliska akademien, Kgl. 2771 Onämnd välgörares fond, En 2835 Pro Patria..................... 2688
_ -s stip ..fond ..•............ 2771 Operabalettens ensk. kassa ... 2775 Prästerskapets änke- och pu-
Musfkeus vänners, Sällsk., i Operakörens enskilda kassa.. 2773 pillka,ssa..................... 2802

Göteborg, stipendiefond... 2771 Osrengii fond.................. 2621 Psilanderskölds donat.-fond.. 2835
Musikkårens ensk. kassa ..• 2810 van der Ostenska fonden ..... 2699 - pensionsfond •....•......... 2835.
Musikstipendiet, Sång- och... 2744 Otterska fonden............... 2602 Psilandersköldska fonderna.. 2835
MUllers testamente.......... 2638 Owens, Samuel, stip.·fond... 2750 Publicist. understödsfond, Sv. 2778
Möllers fond 2615, 2624 (3 olika) Pukes fond 2607
_ stipendiefond 2696
v. Möllers donation........... 2734
Möllersvärds fond, General·

major C. H.....•....••...... 2805
Mörners fond.................. 2607
Mörners, J. A., grefve, fond 2835
Mörnerska fonden .••_.. . .. ..•. 2835

Nachmansons, E'J fond 2640
_ Hosa o. Ern. fond 2640
Nathans fond ••................ 2640
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga........... 2617
_ Kollektmedelkassan för fat-

tiga........................... 2602
Netherwoods fond............ 2616
_ stipendiefond ..........•.... 2771
_ testamentsfond. .. .•.. .... .. 2835
Neumlillers, E., fond till skol-

lofskolonier .....•............ 26
Nikolai förs:s fattigvårdssty-

styrelse ......••....•........ 2605
_ kyrkofattigkassa 2602
_ kyrkoråd .............•.•...• 2602
_ skolråd...................... 2604
Nilsson Aschanianum Stip... 2735
Nissens, Henriette, stip.-fond 2771
Nobels, C. A., fond........... 2821
- C. A., reservfond .....•.•. 2821
Nobelstiftelsen ..........•....• 2738
von Nolekenska fonden...... 2835
Nollerothska stiftelsen .....• 2864a
Nonnens fond 2735
Nora Bergsl: s Mahnöres kassa 2854
Norbergs fond 2615
Nordenskjöldska understöds-

fonden ......•......•....... 2835
Nordenstolpes fond ...•....... 2632
Nordfors' fond 2607
_ testamente 2696
Nordlanders testamente...... 2833
Nordlunds, Fru Lotten, fond 2681
Nordströms fond 2632
_ testamente.................. 2609
Norens donation............... 2611
Nereens fond.... ....•.....•... 2624
_ pensionsfond............... 2613
Noreenska fonden ...•..•.....• 2696
_ testamentsfonden ... ...• .. . 2755
Norgrens fond ...........•... 2632
Normans testamentsfond ..... 2613
NOlTa latinläroverket......... 2741
Norrlands apotekareförenings

donationsfond ..............• 2710
Norstedts fond 2602,2605
Nya elementarskolan......... 2744
-s allm. premiefond......... 2744
Nybergs, Erika, fond 2626,

2628, 2767d
Nygrenska stipendiefonden... 2710
Nymarkska fonden............ 2742
Nyströms fond 2621
_ testamente.................. 2697
Nödhjälpskassan i Sthlm..... 28:in

Pallins, Regina, minue....... 2749
Palmgrenska fonden.......... 2736
Palmstjernska fonden......... 2835
Pasteurs-fonden.. .. .. .. . .. . . .. 2823
Pastor Katser-fond 2638
Patersens fond................. 2657
Patriotiska sällskapet, Kgl... 2832
Paulis testamente 2657
Pauliska donationsfonden.... 2840
_ fastighetsfonden 2835 Ilabeska fonden............... 2741
_ fonden...................... 2699 Ragnar Bruzelius' stip.fond 2821
_ Iöaörefonden 2835 R. o. H. Bruzeltue' pensions-
Pauvres honteux, Asylet föl' 2655 fond 2823
_ Hagbomska stiftelsen föl' 2833 Rambachs donation 2607,2638
Paykulls, Lincoln, minne... 2681 Redingska fonden.......... ...• 2710
Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 2698 Redogörarens gåfvofond...... 2609
Pensions- o. gratialkassan föl' Regnells, A., fond för barn-

underofficerare o. manskap 2810 klinik........................ 2821
P-s ,lonationsfond 2613 - donation ...•................• 2734
Petreji fond ..........•. 2616,2617 - gåfvomedel. .... 2734 å 2 ställen
Petrejiska fonden ...••... 2(:fJ8,2740 - prisfond ..•..............•... 2823
Petterssonsfond ...•..........• 2617 - D:r A. F., stipendiefond .. 2681
_ S. M., fond 2602 Hehnbergska fonden J887 2835
Peyrons pensions- och grD,ti- Reinhold-Becker donation... 2638

fikationsfond........... 2809 ReinholdE!,Ferdinand,donatioll 2638
Pfeils testamente.............. 2602 Reinholds fond............... 2632
Philipsenska test.-fonden..... 2760 - testamente.................. 26:18
Philipsons, Carl David, don. 2856a Reinstedts donationsfond ..•.. 2613
Pihlgrens fond................. 2609 Henströmska fonden.......... 2601
Pihlmanska el. ÖstermanAIra Retzii stipendiefond.......... 2821

testamentsfonden 2615 Retzi us", And., fond 2823
Pinehards fond .......•........ 2604 Reu ckners fond 2605 å 2 st.,
Pipers donation 2770 2613, 2617
Y. Platens, Ludv., don 'lRi:i6a Reuterskiöld·Nordenfalkska
_ Baltzar,stip ..foncl 2755 fonden •... ~............. 2835
v. Platenska släktfondell..... 2835 Rellterskjölds,C.G- .,pensionsf. 28a5
Platinslm testamentsfonden.. 2795 - stipendiefond ...•.• 2835
Polispersollal:s i Sthhn änke- Reutersk.iölds,I-LF.,pens.~fond 2835

och pupillkassa ...........• 2798 Reuterskiölds, J. Av.pousionsf. 2835
_ enak. 'hegraf'niugs- o. under- Ribbings donation............ 2770

stödskassa 2798 Hibbings, S. A., fröken, fond 2835
_ ensk. anke. o. ptrpi llkaasa 2798 Ribbingska stip.-follden •..... ~741
_ pensionsinrättlling 2798 Richters, C. H., fond 2620
Posses, Erik, donationsfond 2755 f. d. Riddarholmsförsa,rnliIl-
Possiethska fonden............ '1601 gens ensk. pensionskassa.. 2602
Postbetjällillgens ejuk- o. be- Riddarhusets fonder 2835

grafningshjälpsförelling .... 2785 Riksbankens atdelntngskont.
_ centrala sjuk- o. begrafn.· änke- och pupillkassa 2789

kassa......................... 2785 Riksgäldskontorets änke- och
Postbetjäntes enskilda bograt- pupillkassa.................. 2790

nillgskassa................... 2785 Ringqvists fond............... 262]
Postmannaförelling., Svenska 27R4 Robins belöning ..........•.... 2828
Postvaktsbetjäntsförbulldets i Rogstadii testamente......... 2602

Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 2785 Rohtliebs donation 2638
Prakt. hushållsskol. f. flickor 2841 Roos' fond 2607, 2621, 2624
Preis" testamentsfond 2833 Roos' af Hjelmsäter don.vfond 2835
Premiefond. för skogsplanter. 2735 - C., donation 2835
Premiekassan 2746a - Carl, fond.................. 2835
Premie- och fattigkassan vid - H., donationsfond ........• 2835

Norra latinläroverket 2741 - H., testamentsfond 2835
Premie- och stipendiefonden, - stipendiefond ...•........... 2821

Allmänna..... ..... .. ... .. .. .. 2743 Roospiggs testamente......... 2833
Prins Carls upptostr. inrättn. Roselii fond................... 2628

för viirnlöRa barn., 2662.Hosellska fonden 2856a

Queekfeldt- Rosenerantzska
fonden ...••................... 2835

Queekfeldtska pens.-fonden ... 2835
Queckfeldtska stip.·fonden... 2835
Qveekfeldts fond............... 2835
Qvidings donationsfond...... 2781
- fond.................. 2609, 2628
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[2870J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Rosenadlerska pensionerna... 2734
Rosenbergska fonden......... 2809
v. Rosens pens.- o. grattfika-

tionsfond 2809
Rossanders, C. J., don.-fond 2821
Rothoffs fond .........••....•.. 2617
Rubens, Moritz, don.-fond·... 2640
Rubenska stipendiet......... 2744
Rubensons, .J., minne 2640
Ruckmans donation 2611,

2630a, 2631a
Rudbecks donation 2832

'Rudbeckska stipendiefonden 2857
Rudebeckska stiftelsen....... 2810
Ruths testamente............. 2833
Rymans fond.................. 2628
Röda korset, Svenska fören. 2816

Sabbatsbergs brunnslasarett. 2685
- ålderdomshem 2660
Sahlbergs fond ..•............. 2617
Sahlstedtska fonden ....•••... 2601
Salomonssons, Betty t minne.. 2640
Samaritföreningen, Svenska.. 2819
Samsons stipendiefond....... 2821
Sandahls fond ....•..........•• 2617
Sandbergs testamentsfond •.. 2613
Sasska fonden ......••......... 2835
Scharps donation............. 2602
- gåfva 2697
- testamentsfond .....•.....• 2602
Scharpska donationen .•• 2733, 2833
Schaumkellska understöds-

fonden 2823
Scheelefonden.................. 2734
Scheffers fond .......•........•. 2835
Schefferska stiftningen........ 2835
v. Schewens testamente 2638
v. Schewenska stipendieinr.. 2835
Schewes testamente........... 2602
- testamentsfond .........•... 2612
Schinkels testamente •........ 2638
Schlotthauers legat 2638
Schmidts legat .............•. 2638
- Hugo, stip .. o. premiefond 2744
Scholtz' testamente 2638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don. 2832
Schröders testamente......... 2657
Schultzes testamentsfond .... 2613
v. Schulzers donationsfond... 2835
Schumburgs, Aug., donatio.

ner inom tyska förs. 2638
- Aug., minnesfond •........ 2609
- R, donation 2638
SchUrer v. Waldheims fond.. 2835
Sohuta' testamente............ 2638
Schwartz' stiftelse...... 2631a, b, c
- Remy, stipendiefond...... 2750
Schwartzers test.-fond ... 2613, 2638
Schweder, se Sweder.
v. Schwerins,lJC. o.,~F., fond;: 2835
Schönborgs fond, Botins eller 2615
Schönes fond 2609
Sebaldts donation............. 2611
- testamente .....•....•....•.• 2696
Sebardts fond 2710
Sederholmska test.-fonden... 2681
Segercronas fond.............. 2607
Sehmanska pensionsfonden.. 2830
Selenii testamente............ 2626
Seligmanns stipendium...... 2642
Seminarieelev. hjälpfond..... 2749
Semisekularfonden............ 2742
Septemberfonden, 20:de....•• 2746b
Serafimerlasarettets direktion 2681
Setterströms fond............. 2609
f. d. Stden- o. Klädeskramh.-

societetens pensionskassa.. 2697
Sifverbergska fonden 2835
de Silentzska fonden......... 2835

Sinnesslöa barns vård, För.
eningen för 2663a

Sjukvård i fattiga hem, Fören.
för .........•..............•... 2690

Sjöbergs, H., donation ......•• 2856a
Sjögrens, Ruben, stip ..fond... 2741
f. d. Sjökaptener, Fond för

pensioner åt 2698
Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724
Sjömannaf'6reningen........... 2725
- dess nödhjälpskassa.. ..... 2725
Sjöstedts fond ...........• 2626, 2751
- testamente ...........•..•..• 2681
- testamentsfond. .........••• 2623
Skogmans, Agnes, fond ..•... 2607
Sk,?gsplantering, Premiefond.

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

fattiga 2628, 2632
Skolfonden.. •.................. 2809
Skollofskolonier, Katarina, Stråleska fonden .

fond f'6r ....................• 2620 Sturms fond .
Skolråd, Församlingarnas: Styffes, Knut o. Amalia, stip.-
- Adolf Fredriks 2631a fond .....................•.• 27'50
- Katarina ...•.....•.•....•.... 2620 f. d. Stämpelafgifts- eUer s. k.
Skolråd, f'6rsamlingarnas: HaUkassan .
- Ladugårdslands (Hedvig Sundberg P:sons testamente

Eleonoral: ......•......•••... 2627 Sundbergska donationen .
- Maria ...•.............•...... 2616 Sundens, Louise, stipendium
- Nikolai...................... 2604 Sundgrenska fonden .
- Skeppsho1ms............... 2634 Sundins testamente ....•......
f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.- - pens.-fond, Tidmarks och

mäst.-fören.) ...•............ 2706 Sundströms gåfvomedel ..•...
Skyddsförening, Sthlms allm. 2858 Svaans testamente .
- för frigifna, Sthlms 2859 Svans, Elin A., minnesfond
Skyddsföreningens fond 2638 Svanbergs testamente .
Smitts testamentsfond •.•... 2623 Svea Artilleriregementes pen-
Smitts, A. E. V., minne 2750 stonskassor ...••..••......•..
- J. W., donation ..........•• 2856a Svea Lifgardes fattigkassa •..
Småskolelärares m. fl. ålder- Sweders fond .

domsunderstödsanstalt 2756 Svenska aUm. djurskyddsför-
Sohms testamente 2833 eningen ........•.....•...... 2856a
Soldatbarnhuskassan......... 2810 - fören. Röda korset......... 2816
Soopska fonden 2601 Svenska Läkaresällskapet 2823
Spetz'ska fonden ........•... 2795 - -s jubileumsfond ........• 2823
Sporrongs fond 2609,2628 - Lärarinnornaspens.-fören. 27'57.
Spångbergska test.-fonden 2619 - Postmannaföreningen 2784
Stagmans fond................. 2624 - Publicist:s pensionsfören. 2778
Stahres donation ....•......... 2611 - Sjuksköterskornas allm.
Starbus testamente 2638 pens ..förening 2826
Statens järnvägstrafiks änke- - Teaterförbundet .. .. • 2777

och pupillkassa .........•... 2782 - Teaterns donationsfond ... 2774
- pensionsinrättniI/g 2782 Svenskarnes i Karlsbad fond 28Mb
Statskontoret.................. 2765 Svenska Samaritr6reningen... 2816
Stens, Hilda, understödsrond 2604 Svenssons stipendiefond...... 2735
Steinmetz' fond ...........•... 2621 - W., donattonsfond .....•... 2774
Stenbergs, A., donation ... 2630a, b Syskonen Mendelsons fond 2640
Stenbergska stift., se Stokoes fond. Sång- och musikstipendiet •. , 2744
Stenhammars, Fredrika, sti- Säfbohms testamente......... 2657

pendium •.•........•......... 2771 SäUsk. Barnavännerna 2674
Stenströms fond •...•...•...... 2734 - aDe fattigas vännen ...•.• 2671
Stift. f. bo st. åt fattiga m. fl. - nDe nödltdandes vänner» 2842

judar i Sthlm............... 2640 - till dygdigt och troget
- för gamla tjäI/arinnor 2860' tjänstefolks belönande 2861
Stipendium Berzelianum..... 2734 - till uppmuntran af öm och
- Nilsson Aschanianum 2735 sedlig modersvård 2677
Stjerncreutzska fonden ...•... 2835 - nJ'ultomtarnen 2672
Stjerncronska fonden 2835 - Pro Patria 2688
Stjerngranats fond 2607 - »Tillarbetsflit:s befrämj.e 2862
Stjerngranatska fonden 2835 Sätherströms fond •...... , 2628
v. Stockenströmska fonden .. 2835 Söderbergs donation .....•... 2770
Sthlms allm. skyddsfören 2858 - John, fond 2619 å 2 ställen
- Arbetaref:s sjuk- och be- - Char!. o. Johanna. minne 2619

grafn.-hjälpsfond ........•... 2720 Söderbergska fonden : 2699
- Arbetaref:s tioöresafd 2721 Söderströms fond .•.•... 2602,2734
- Förmyndarekammare 2696 - testamentsfond 2613
- Gasverksarbet:snödhjälps_ Söderström ska fonden........ 2756

fond ..•........•............ 2713
- Gasverksarbet.s sjuk- och T.~af D:s' fond 2607

begrafningskassa............ 2713 Tamms o.~Widegrens stipA.. 2771

Sthlms Magistrat.............. 2695
- Mosaiska förs:s sjukhj., o:

begrafningssällskap .....••.• 2641
- Nationalkassa .........•..... 2126
- Postkontors brefbär:s en.

skilda änke- o. pupillkassa
- Sjukhem ...........•......
- Sjömanshuskassa .
- Skyddsfören. för friglfna ..
- stads konsistorium .
- stads o. läns kurhus .
- stads undervisningsverk .
- stads ämbetsverks änke-

och pupillkassa............ 2797
Stocks legat 2638
Stokoes fond ........•......... 2621
Storkyrkof'6rs:s barnkrubba.. 2602
Strandbergska läkareinrättn. 2689
Stråhles test.-fond 2605,2609,2617,

2621
2835
2638

2785
2683
2726
2859
2601
2683
2740

2699
2697
2734
2749
2602
2697 .
2657
2618
2830
2617
2697

2810
2806
2617
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Register Giver fonder, fromma stiftelser m. m.
'I'eaterus, Kgl., arbetares sjuk-

och hegrafningskassa 2774
'l'eatrarnes, Kgl., pensinr. 2774
Tekniska högskolan 2750
- skolans allm. stip.-fond... 2751
Tekniskt stipendium 2642
Teknol. instit:s elevers stip.a

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

samt änke- och pupillkassa 2783
Tengströms fond 2621
Terrades fond 2660
Tersmedenska fonden......... 2835
Thams donation 2741,2742
Thamiska donationen......... 2835
Tharmouts fond........ 2624
Thernbergska test-fonden 2830
Thunska stipendiefonden 2736
Thurgrens pensionsfond...... 2832
Thurow G. Baltensterns fam.

fond 2835
'I'häströms fond............... 2696
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 2657
Timells fond 2631 a, b, c, 2833
Timmermansordens hospital 2863
Tjugonde Septemberfonden .. 2746b
Tjugufemte Juni-fonden...... 2617
Tjänarinnor, Stift. för gamla 2860
Tjänstefolks belönande, Säll-

skapet till 2861
f. d. Tobakshandels-societet.

pensionskassa............... 2697
Torkens fond 2624
Totties pensionsfond......... 27Hi
Toutins testamente............ 2602
Trasskolan, Lindgrenska ... . . 2759
Troilis, Uno, fond............ 2770
Trolles fond 2634
Trolle-Bondeska fonden 283:;
Tullstatens ensk. pens.-inr... 2786
af Tunelds donationsfond.... 2781
Tunelii fond................... 2609
Tvenne systrars testamente 2607
Typografiska föreningen...... 2712
Tyska församI. fattigkassa .. . 2638
Tyska hemmets byggnadsfond 2638
Törnebohms testamente...... 2616,

. 2697, 2833
Törnebohmska fonden........ 2699
'l'örnemans o. Wistrands min-

nesfond ...............•..... 2617
Törners donation.............. 2750
Törnqvists donationsfond.... 2781
- C., fond 2620, 2621, 2696
- J. C., fond 2620

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

och gratifikationsfond.. .... 2809

W. A. Benedicks fond 2676
Wadstena adliga jungfrustift 2835
Wadströms fond ...•.. 2607, 2696
- testamente.................. 2602
Wartterdahls test.·fond........ 2613
Wahlbergs medaljfond 2734
- minnesfond 2784
Vahlskogs stipendium 2611
wahlströme, Peter, under-

stödsfond _ 260:;
Valentins, A. S., fonder ....•. 2640
Wallenbergs, A. O., fond ..... 2688
Wallerska fonden.............. 2710
Wallins fond 2630 a. b, c il 2 ställen

;:m~~k~o~~,;d~;;.·.:::::::::::: ;m Yhlens legat ....•......•....... 2638
Wallins, :i\L F. och Emma,

pensionsfond ... 0.0 ••• 0.0 2697
Wallmarkska donationen 2,34
- fonden 2752
WarodelIs pensionsfond...... 2697
Vega-fonden...... 2784
von Vegesacks, A" f. Sergel,

don.-fond . .. . .. .. .• .. .. .. .. 283:; Åhrbergs fond ...•........... 2607
von Vegesackska fonden. . .. .. 2835 Åkerblads donationsfond..... 2618
Wenerska testamentsfonden .. 2822 Åkerhielmska fonden 2836
Wennbergs, Aug., fond 226

8
8
3
8
6

Åkerlunds fond ...•.....•••... 2602,
Wennberga, Lotten, fond 0.0 2630 a, 2630c
Wenströms, Jonas,stip.-fond 27.50 Åleniusska fonden .........••• 2740
Wertmiillers fonder 2ii17[Åni(fartygsbef.-sällskapet.. 2727
Wessmans fond............... 2H04

;:~~~:~~~g~o~e;:~~~.~:~:::::: ~:;~~ 4delgrens ~innesfond .••••. 2617
Westins, Axel, stipendiefond 2751 ~~nked~.?ttnlngJosefinas fond 2605
- fond för fattiga barns be- Ankehjäl psfonden ...•........ 2711

klädn. .. ..........••...... 2630 a A~~sboa~t~~p~ii~_~s~~fo;i.~ 2789
- fond för ålderstigna 2630 a _ vid Sthlms st. ämbetsverk. 2797Westmans fond 2632 ..
Westzynthii fond 2602, 2604 Ankhus, Borgerskapets 2657
- testamentsfond 2755 Ärlig mans fond, En......... 2609
Vetenskapsakademien 2734
- reseunderstöd 2734 Öbergs fond .................• 2607
Wibergs fond 2607 Öfvering. Johan Danielsons
Wibergs, Fr .• fond 2602 .. stip.fond 2750
Wickbergs, A. C., fond 2602 Ofverströms fond .......•...... 2619
Wickholmsstiftelse .•.... 2630a, b, c Öhmans fond 2615
Widboms fond 2626,2630 a ~ testamente 2657
Widegrens stipendiefond..... 2771 Östbergs fond.................. 2621
Widings fond 2626 Östergrens fond 2617, 2621,2660
Widingska donationen 2746b Ostermalms röra., se Hedvig
Widmans fond.......... 2615 Eleonora.
Widmarks fond............... 27451Östermanska test.-fonden..... 2615

Underofficerarnes vid Svea
artillerireg:te pens.-kassa ... 2810

Understödsfonden för Nikolai
Folkskolas lärarinnor...... 2604

Understödsfonden för blinda 2767 b
Undervisn.verk, Sthlms stads 2740
Unmans fond.................. 2660
Uno Trailis fond 2774

[2871]
2609
2634
2702
2696
2801
2696

Wiei-s rond ..................•..
Wiggmans, E. o. G., fond 0.0

Viktualieh. pensionsinrättn .
von Willebrands fond .
- understödsfond ..........•.
Winboms pensionsfond .
Vinskänkssocietetens pens o.

begrafningshjälpskassa .
Wirens donationsfond ..... O" •

- stipendiefond ..............•
Wirrwachs fond .........•.....
Wistrands fond, Törnemans o.
Vitterhetsakademien ......•...
Wittings testamentsfond .
Vivekafonden .
Wohlfahrts, W., minne .
Volontären von Rosens pens.«

och gratifikationsfond ...•..
Wrangels testamente ...•.....
Wulfcronska fonden ..•.......•
Välgörande fruntimersaäll-

skapet ............•...........

2704
2736
2741
2617
2617
2733
2618
2843
2770

2809
2688
28M

2666

Zetherstens fond .
- testamente 0.0

Zettersten P:s testamente •.•
Ziervogels donation .
Zimmermanns donation .•.•..

2621
2602
2657
2611
2688
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