
G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4721-4734J
fören:g 1870) kl'. 346:28... Särsk .r deras .änkor o~h oförsörjda barn, I[4 7 27J .
styrelse, [se 3888]; beklädn. ät som daraf ara l behof. Ångfartygsbefälhafvaresällska.
fattiga barn hvarje jul. [4725] --- pet (1857)kr.17~,942: 39.. Särsk. sty-
[4722J SjömannaförenIngen i SMck. rel~e,. ~e [41 53}; pens;s- och un-

Fagerbergs pensionsinrättning holm (stift. 1863) c;;, kr .. 250,000. det-st.aka.ssa.
(Sadelmak:älderm. J. Fagerberg S!'rsk. styrelse, .se [~.985], pens:r,
18~0) kl'. 223,421:03. Pens:r åt fat. sjuk- och beljrafn:~hJalp samt un-
tiga och välfrejd. personer, som derst. ~varJe sjoman (af bef~~.
äro eller varit borgare i Sthlm, underbefal och ma~~skap), S.?ffi ~r
deras änkor och oförsörjda barn. svensk undersåte, ager anmäla SIg

till inträde i fören. Kontor: Skepps-
bron 10, n. b. t. v.

~.lömannaförellingens niid-
hjälpskassa. c.a kl'. 16,000. Sjö·
manna.fören:s styrelse; att af fon
dens räntor och af medel insaml.
i sparbössor under fören:s sam-
mankomster girva julgårvor till le-
damöters änkor och barn.

[4723J
Godn's],a pensionsfonden (Segel-

sömmareänlrau K. Godu 1791)kr.
10,976:16. Borgmästaren i Sthlm;
räntan användes till underst. åt
änkor efter ämbetsmän inom Stock-
holms magistrat samt efter sådana
civ. tjänstemän som af ötverståth.
o. magistraten tillsättas; utbet:s
f'. n. till 5 änkor.

[4724J
Sjökaptenssocletet.en I Stock-

holm (stift. 1732) kl'. 90,000. Sjö-
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987J.
Ledamöterna måste vara burskaps.
ägande ajökapter i Sthlm, och socie-
teten hal' till ändarnål att upptaga,
diskutera och besvara sådana n-å.
gor, som beröra sjörarten eller Bo.
cietetens ledamöters intressen l ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst. åt ledamöter,

[4726J
Stockholms sjömansllllskassa

(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
1906: kl'. 639,736: 47. Sär-sk. direk-
tian, se [2620]; underst. ät orkes-
lösa sjömän, deras änkor och barn;
är 1906 utbet:s kr. 30,710: 45 till
595 underst.stagare.

Stockholms nationalkassa
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
1906: kl'. 166,615: 52. Sthlm s sjö.
manshus direktion, se [26201. Uri-
derst. åt orkeslösa sjönlän ; år 1906
utdelades kl'. 4,210.

[4728J
Handelsflottans penstonsan-

statt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18(4) kl'. 919,400: 01. Särsk. du-ek-
tion, se [2950]; pens:berättigad är
den, som uppnätt 55 är, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshua inskrif-
ven samt, utan att hafva begått
rymn.sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, ii utrikes
orter; är 1906 utdelades kr.
125,346:77 till 1,532 personer.

[4729J
~Iaskinistf'örenlngmlj särsk. sty-

relse, se [4157];kassabehålIn. 31/12
1906: rörvaltu.stouden: kr. 7,550:98;
understödsfonden: kr. 20,116:64;
pens.cronden : kl'. 16,084:23; bi bl.io-
teksfonden: kr. 3,788;sångkörston-
den: kr. 46: 25; sjuk- o. begrafn:s-
fonden: kl'. 4],416: 93; nödhjälps.
fonden: kl'. 28,973:25.

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

[4733J Kgl. Vitterhets-, Hi- kr. 20,000; räntan utdelas hvart lönen till Bergianske läraren.
storie- och Antikvitets- 5:te är f. bästa under senaste 5 år Beljerska donationen (af Bok-

utkomna, på svenska, norska eller förläggare Frans Beijer insamlade
akademien. danska förf'. arbete öfver Amerikas 1884) kl'. 10,300. Tillf'rämj. ar Riks-

Antel1ska donationen (test. af arkeologi, etnografi, historia eller musei mineralogiska institutions
Dl' H F Antell, afiämn. 1896) kl'. myntkunskap. (Nästa gäng 1912). syften.
100,000; f'. antikv. och numismat. xcharpska donationen (test. af Ber glunska stiftelsen (Prof. P.
ändamäl. grossh. J. H. Scharp och hans fru, J. Bergius 1784). Donationskapita-

Bergerska donationen (T'ullför f. Westman, 1iJ02)kr. 100,000 för let 8,3:J3kr., egend. Bergiilund, till
valt. i Göteborg C G Bergers test. den historiska vetenskapens hö. pubhet nytta och till en skola för
1883)kr. 290,000. Af räntorna an- jande (räntan utgår tillsv. till två trädgårdsskötselns eller hortdkul-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska lifräntor). turens upphjälpande i riket under
föreläsn:r, det öfrtga för historiska namn af Bergianska trädgärdssko-
och antikv. ändamål, efter utgifts. [4734J Kungl. Vetenskaps .. lan.
stat, som för hvart år bestämmes. . Boskowskn stipendiefonden

Beskowska.donattunenrörverste- akademien. (Öfv:kam:junkare B. v. Beskow och
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kl'. Adelskölriska fonden (lVIaj01'hans hustru 1864) kl'. 20,200: -.
10.000. Underst. föl' yngre, obe- Claes Adefakdld 1"04 och 1906)kl'. Till ett stip. åt någon ung, förtjänt
medL ocn förtjänt forskare inom 44,900. Till medalj för vetenskap- och obemedlad vetenskapsidk.
de vetenskaper som tillhöra om- liga arbeten och till utrikes rese-
rådet för akade~;s verksamhet. stipendier för ingenjörsstudier. Brandelsku donationen (Kamre-

Björnst.i «rnska donattonenuest. Ah]strands testamentsrond (Bi. raren C. H. Brandel19051 kl'. 95,500.
afGeneralmajor o. M.Björnstjerna, bl.iotek. J. A. Ahlstrand 1891)kr. För riksmuseets botaniska och
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till 26,500;-. Tilllifränta åt vissa per- entomologiska afdelningar.
författare inom de kunskapegrenar, soner efter hvålkaa död räntan ut- Byzantfnska resestipendiet (En-
som utgöra föremål föl' akadem:s går till understödjande af zool. voyen P. O. v. Asp 1803)kr. 30,000.
verksamhet. studier. Upsala nniv.; för H af 9 på hvar-

Götiska förbundets donation kr. Arnbergs donation kr. 23,000:-, andra följ. år utses stipendiater af
2,400; för antikv. ändarnål. donerad 1901 af Bankofulllnäkt. ,J Vetenskapsakad .. som för samma

Il,jertbergska donationen (Pro. W. Arnberg. är uppbär år'l. räntan; under de
tokollssekreter.EGHjertbergstest. Arrhenins' fond (Prof. S. Arrhe. öfriga 6 åren utses stipendiater af
1888). kr. 260,000; för Statens hi- nius l!JO-!) kr. 5,200.- Till förstår- Upsala univ., som förvaltar dona-
storiska museum och kgl. mynt- kande af Letterstedtska inrikes tionskapitalet.
kabinettet. resestipendiet. Edlundska donationen (Prof. E.

Loubatska donationen (gårva af Banksska legatet (Josef Banks Edlund 1,80) kr. 35,000: -r-, Bän-
hertig J F de Loubat i Paris 1889) 1792) kl'. 1,288. Säsam tillökn. pä tall användes till prisbelön:r eller
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[4734-4735J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Stipendium Berzelianum (Bergs.

rådet J. L. Aschan 1850)kr. 25,800.
Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka
ägna sig åt kemiens studium.

Snndbergska donationen (Ho~
kvartermäst. E Sundberg 1780)kr.
1,200. Premier.

Söderströmska donationsfonden
(Grossh andl , C. C. Söderström 1904)
kr. 106,700:-. För nationaleko-
nomisk vetenskaplig forskning.

Wahlbergs minnesmedaljfond
kr. 3.100:-; donerad 1901af änke-
fru E. Retzius Till utdelning af
medalj i guld eller silfver åt per-
soner, som på utmärkt sätt främ-
jat de naturhist. vetenskaperna.

Wahlbergs minnestond kr.31,100,
donerad 1896 af änkef. E. Ret-
zius till minne af hennes broder
Afrikaforsk. Johan August Wahl-
berg. Den årl. räntan disp:s för
2 på hvarandra fdlj . år växelvis af
Vetenskapsakad. och Svenska Säll-
sk. för Antropologi och Geografi
som resestip.

Wallmarkska donationen (Öfver-
dir. L. J. Wallmark 18471kr. 5~,700.
Räntan användes till prisbelönin-
gar för rön och uppfinningar, som
akadem. finner befordra veteneka-
pernas och näringarnas framsteg
samt till underst. för undersökn:r
och resor, som akadem. anser le-
da till nämnda mäl.

Vegafonden (sam!. på föranstal-
tande af Svenska sädl sk. för antro-
pologi och geografi, gnm allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af Vega's kringsegl. af Asiens hela
kuststräcka under A. E. Norden-
skiölds ledning, 1880) kr. 69,100.
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 forskn.; såväl stip.
som medaljen utdelas af Svenska
sällsk. för antropologi ochgeografi.

underst. för forskn:r på de fysiskt- inom Sverige; samma bestämmel-
matem. vetenskap:s område. ser som för det utrikes resesti-

Ferruerska belöningen (Kansli pendiet.
rådet B. Ferrner 17951kr. 3,100:~, Letterstedtska ntrikes resestl-
Prernteutdeln. pendiet (Gen.-konsul J. Letterstedt

Plormanska belöningen (Prof. 18601kr. 98,800:-. Btip, åt någon
A. H. Florman 1838) kr. 6,000: -. svensk man med goda moraliska
Till pris och belön. egenskaper och utmärkta insikter

Fonden för reseunderstöd (dir' i en eller flera vetenskaper, för att
Sahlgren m. fl. samt tillskott af sätta honom i tillfälle att, till för-
Akad.) kr. 30,000. Stip:r till kofran af sina insikter, företaga
belopp af 1,300 kr. utdelas ärl. till resor i främ.länder; stipendiat må
yngre naturforskare för utförande tillhöra hvilken samhällsklass som
af resor inom Sverige 'med ända- helst, men får icke vara yngre än
mäl att undersöka landetsnaturför- 25 och icke äldre än 40 år.
hållanden. Letterstedtska släktstipendiet

Ponden för vetenskaplig forsk- bild. 1892 af besparingar å Letter-
,!ing (anonyma gifv.) kr. 211,500:-. stedts fond till pris för öfversätt-
Ökas under gifv:nas lifstid genom ningar (Gen.-konsul J. Letterstedt
räntans läggande till kapitalet. 1860) kr. 50,000.
(Se Por trättfonden). Lindbomska belöningen (Berg-

Grillska donationen (Bruksp. J. mäst. G. A Lindbom1814)kr.4,6nO.
W. Gri111863)kr. 46,800:..,--.Räntan Räntan användes årligen till 1 il.
utgår tillsvidare till Skansens zoo- 2 guldmedaljer, som tilldelas den,
logiska trädgård. Fonden afserbil- utom eller inom akademien, som
dandet af en zoologisk trädgård. ingifver någon afhandl. med nya

Hahne donation (Med. dr Con- och viktiga upptäckter uti kem.
rad Hahn 1896)kl'. 22,100:-r-, till un- eller fysiska vetenskaperna.
derst. för vetenskapl. forskn:r el- Ll ndströms mlnnesfond kr.
ler resor. 2,400:-, donerad 1901 af vänner

Letterstedts tond (Gen:konsnl J. och lärjungar till prof. G. Lind-
Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Rän- ström. Till ett mindre stipendium
tan anslås till ett pris för utmärkte för resor inom landet i syfte att
författare och' viktiga upptäckter. studera de lägre evertebrerade

Letterstedts fond (Gen.konsu'lF. djuren, fossila eller lervande.
Letterstedt 1860)kr. 9,300:-. Rän- von llöllers donation (Ryttmäst.
tan utgår i o. för sär-sk. maktpålig- P. von Möller 1883) kr. 24,000:-.
gandevetenskapl.undersökn:l'samt Till lifränta åt viss person, efter
äfven till andra ändamål, beroende hvars död donationen är ställd till
detta på Vetenskapsakademien. Akad:s fria förfogande.

Letterstedts fond (Gen.konsu'l J' Porträtttonden rutbruten från
Letterstedt 1860)kr. 18.600:-, Till Fonden för vetensk. forskning)
inrättande å Serafimerlasarettet af kr. ~5,200. För utförande af por-
sängar för nödlidande sjuka resan trätt af Akad:s aflidne eller lef-
de, företrädesvis från främmande vande ledamöter.
land. RegnelIs, Anders ~'redrik, bo-

Letterstedts fond till pris för tantska gåfvomedel (D:r A. F. Rog-
öfversättnlngar m. m. (Gen:kon- nell 1872) kr. 89,000: -. Denna
sul -I. Letterstedt 18601kr. 18,400. fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
Af räntan utgår 400 kr. årl . för 1) Stip.-fonden f. anställande afre-
öfversättningar till svenska spri- SOl' i botaniskt ändamål till Bra-
ket a.f något förträffligt utländskt silien eller annat intertropisktland
arbete; återst. ställes till Akade- 2)Fonden för vetenskap!. bearbetn.
miens fria förfogande. af de i Brasilien eller andra triter-

Letterstedtska fonden till för· tropiska länder af den Regnellske
mån ror Yallerstads församling stipendiaten gjorda insaml:r. 3)
m. m. (Gen:konsul J. Letterstedt Fonden för de brasilianska växt- [4735] Kungl. Landtbruks-
1860Ikr.27,900:-. Räntan användes samling:s underhåll och vård. akademien.
till premier och anskaffande afböc- RegnelIs zoologiska gåfvomedel
kel' åt skolbarn, till uppköp afböc- (D:r A.F. Regnell18841kr. 43,400:-. Gnillanmes fond (Maria Josefina
kel' för sockenbiblioteket i Valler- Räntan användes till främj. af zoo. Guillaume 1868) kr. 9,910: 14. Till
stad samt till belön:r åt folkskole- logisk forskning. befordrande af djurskydd.
lärare inom Linköpings stift. Ilegnells donation (D:r A. F. Hallenska donationsfonden

l.etterstedtskaFöreningensfon· Regnell 1880, 1881,18821kr. 43,400. (Bruksäg, N P Hallen 18231 kr.
der (Gen.konsul J.Letterstedt 1861) Medlen använda till inköp af lä- 3,776: 50. För nyttiga företag i
1:0) 89,382:78reservfonden. Denna genh. Kristineberg vid Fiskebäcks- Iandthushålln, såsom skogsplan-
fond ökas med ärl, tillagd ränta kil i o. för anläggande af en zoo- tering, trädgårdsanläggn., oländig
på ränta tills den uppgår till 1100,000logisk hafsstation. marks upparbetande m. m.
kr. 2:0) 3'8,463: 19 besparingsfon- Ilosenadlerska pensionerna(Pre- l,öfvenskiöldska donattonston-
den. Denna fond ökas genom årl. sid. C. A.Rosenadler 1777)kr. 3,000. den (Possess. Ch E Löfvenskiöld
tillagd ränta på ränta tills den npp- 3 pensionsrum för afkoml:r efter 1889) kr. 13,988: 73. 'l'ill befor-d-
går till 5,000,000 kr. 3:0) Återsto. Assessorn i BergskolL Albr. Behm. rande af ändamålsen!. landtman-
den 333,1181:40 kr. utg. den dls- Scheelefonden kr. 14,300:-. Rän- nabyggn.
ponibla fonden, hvilken icke får tan disp:s växelvis af Farm. Insti- xttpendtum Nilsson·Aschanla·
till kapitalet förminskas; den disp. tutet och Vetenskapsakad:n till num (Bergsrådet L Aschan 1851)
fondens ränta öfverlämnas ärl. till underst. för dithörande forskn:s kr. 47,141:67. Stip:r till elever vid
Letterstedtska fören. anställande. landtbruksinstituten.

Lett.rst.dt,ka inrikes resestf- Stenströms fond (Lärov:sadj. ~onn.ns fond (Friv. bidrag för
pendiet (Gen:konsul J. Letterstedt I K. O. E. Stenström 1901)kr.l,900:~, att hedra Edvard Nonnens minne
19031 kr. 20.000. Stip. föl' resor Till stip. för botaniskt ändamå!.118641 kr. 23,712:47. Resestip:r till
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4735-4743]
l t å f å 'k t l dt [4739] Thams donation (änkef. C Tham

~~:~in~tftu~gna r n ri e s an - -Albert Bonniers stipendiefond 1865)kr. 330. Böcker åt fattiga lärj.
Palmgrenskalfonden (Per Palm- för svenska författare » är bildad

gren 1873) kr. 73,754:34. Till a.ka- af ett utaf Albert Bonniers barn
dem:s fria disposition. och arfvingar doneradt oafytterligt

Svenssons stipendiefond (Eko. kapital af 150,000 kr., hvaraf rän.
nomidir. J M Svensson 1890) kr. torna _ med afdrag för sekr-ete-
17,345:30. Såsom uppmuntran till rarens aflöning och andra nödiga
elever vid landtbruksinstituten o. årliga omkostnader - skola au-
Jönköpings läns Iandtbruksskola. vändas till understöd åt på svenskt

Wirens donationsfond (Ea.br-.A språk skrifvande skönlitterära för·
G Wiren 1896) kr. 6,018: 83. Till fattare af talaug.
belön. af folkskolelärare och lära-
rinnor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
åt biskötsel och sprida håg för
dessa sysselsättn:r till allmogen.

[4736]
'I'hunska stipendiefonden (Kam-

martj. A Thun 1731) kr. 98,391:08.
Förvaltning af de under f. d. Kgl.
Öfre Borgrättens vård förr ställda
medel, se [2975]; underst. åt torf-
tiga studerande födda i Stockholm
eller Småland (dock, såsom test.
säger: •Medicin för den ovisshet
jag själf erfarit, undantagen-};
hvart annat år lämnas ett resestip.
af 4,800 kr. åt en studerande för
idk, af studier vid utländskt univ.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån. Ansökn. ingifvas till det
större akad. konsistoriet i Upsala.
[4737] ._-

Lars Hiertas minne (Fru W.
Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk.
styrelse, se [355-5J; att fritt och
oberoende verka för det mänskl.
framåtskridandet och detta hufvud-
sakl. gnm att framkalla och befor-
dra sådana vetenskapl. upptäckter
och uppfinningar, sociala förbätt-
ringar och frisinnade reformer,
som kunna blifva till välsignelse
för mänskligheten i allmänhet och
sär-sk. för Sveriges folk.

[4740] Direktionen öfv.
Stockholms stads undervis-

ningsverk. Se [2301].
Bsrg man-ålfflerska fonden (Sjö·

faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,272. Till böcker åt fattiga

SkB~~k~~ska fonden (Öfv.kam.·
jun.k. frih. B v Beskow och hans
hustru )864) kr. 12,942. Till stip.

Booströmska fonden (Presid. E
Booström 1835) kr. 1,536. Till böc·
kel' och prem:r åt skolyngl.

Erik IIäekströms stipendiefond,
se [4742}.

Höglundska fouden (mksgälds-
kommiss. GHöglund 1870)kr.13,233.
Till lifräntor, sedan stipn-.

Kniageska fonden (Ankef. A M
v. Balthasar Kniggo 1822) 8,~00.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s fol k-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G Lundberg 1878)4,284. 'fill. stip:r.

Julius I.•undmans stipendiefond,
se [4742].

p'etrejiska fonden (Skeppekl a-
rer:n p Petrejus 1847) kr. i,630.
Kläder.böcker ni m.åt skotungdom.

Wallinska fondrn(Ärkebiskopin.
nan A M Wallin 1847) kr. 5,653.
Stip:r åt studerande.

Il,minsska fonIlen (Kyrkoh. J H
Åleuius 1822) 121,561. Till pene..
fyllnad åt afskedade lärare.

Se vidare [47 H].
[4738J

~obelstiftelsen. Grundad på
Ingenjören Doktor Alfred Nobels
testamente af den 27 Nov. 1895.
Grundstadgarfastställda af Kungl. [4741] Högre latinlärover-
Maj:td.29.Juni1900, Hufvudfonden ket å Norrmalm.
d. 31Dec. 1906kr. 28,323,267:19. Te·
stamentet föreskrifver, att fondens Se [2»03].
ränta skall ,årligen utdelas som Erik Johan t'alkmans sttpendle-
prisbelöning åt dem, som under fond (Louise Falkman samt Ivar o.
det förlupna årethafva gjortmänsk· Sven Falkman 1893)kr. 500. Uno
ligheten den största nytta. Räutan derst. åt studerande.
delas i fem lika delar, som till- Fyra bröders stipendiefon,l (fa-
falla: en del den, som inom fy. brikör P A Sjögren 1907) kr.
sikens område har gjort den vik- 1,5pOrO,·'nll'e.och fattigkassan vidtigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, som har gjort den vik- norra Iattnl ärover s et, kr. 3,520.
tigaste kemiska upptäckt eller för- Prem:r och underst. åt studerande.
bättring; en del den, som har gjort Rabes ka fonden (f. d. lärjuugar
den viktigaste upptäckt inom Iy- vid Stblms gymnasium 1871) kr.
siologiens ellermedicinens domän; 6,423. Underst. åt studerande.
en del den som inom litteraturen Ribbingska stipendiet'onilen
har producerat det utmärktaste f (Kammarherren G Ribbing 1868)
idealisk riktning; och en del åt kr. 2,186. Underst. åt studerande.
den som har verkat mest eller bäst Rnbrn Sjögrens stipendiefond
för folkens förbrödrande och af- (Fabrikör P A Sjögren) kr. 3,160.
skaffande eller minskning af stä- Understöd åt studerande.
ende armeer samt bildande och IBrenska stipendiefouden
spridande af fredskongresser'. (Fabr. A. G Wiren 1875)kr. 15,444.
Prisutdelare och styr ••lse se [1631].1Understod åt studerande.

[4742] Södermalms högre
allmänna läroverk.

Se [2305}.
Erik Bäckströms stipendiefond

(Grosshandl. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
andra den 27 nov. utdelas till lär-
junge i 5:te kl. som är behöfvan-
de °har fallenhet för studier och
ut::närker sig i afs; på flit och
uppförande. Fonden förvaltas af
Kungl. Direktionen öfver Sthlms
stads undervisningsverk.

De l) Brdderuas foud (Anonym
1877) kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-
artad yngl: vid gymnasium, med
företräde åt obemedl. ämbetsmäns
söner.

Elmbladska fonden (LektorPM
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för
den i mogenhetsexamen bäst vits-
ordade.

Prans Gnstafs stipendinm (Ano-
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
las till en välartad samt med håg
och fallenhet för studier begårvad
yng!. som af sådant understöd är
i behof.

Adrian Göthes premium (sam-
manskott af lärjungar och vänner
till Adrian Göthe 1904) kr. 200.
Räntan skall hvarje hösttermins-
afslutning utdelas åt en behöt-
vande lärjunge i 3:e klass et;.

Carl v. Friesens stfpendlefoud
(sammanskott af lärjungar o ..vän-
ner till statsrådet Carl v. FrIesen
1906) kr. 3,750 Räntau skall vid
slutet af hvarje läsår utdelas till
mindre bemedlad, 'för studier väl
begåfvad lärjunge, som under läs-
året aftagt studentexamen för att
sedan fortsätta sina studier.

Lilla Johns premium (Anonym
1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2
obemedl , flitige och ordentl. gos-
sar i någon af klasserna 2-5.

Nymarkska fondeu (Rektor J Ny-
mark 1762) kr. 100. Underst. åt
fattiga gossar i Maria skola.

Srmiselmlarfonden (samman-
skott vid sekularfesten 1871) kr.
544. Stip:r vid Sthlms gymnasium.

Thams donation (Änkef, M C
Tham 1855) kr. 50. Prem:kassa.

1872 års. gåf.ofoud (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be'
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjungar i 4:e o. 5:e .klassen.

Jnlius Lund maus stipendiefond
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000.
Räntan skall efter donators död
tilldelas en eller två behöfvande,
kunniga, flitiga och ordentliga lär-
jungar i 6 och 7 klasserna. eller
nyblifna studenter. Fonden för-
valtas af Kungl. Direktionen öfver
Sthlms stads un'dervisningsverk.

[4743J Högre realläro-
verket å Norrmalm.

Se [2307].
Allmänna premie och sttpendle-

fonden(K.Direktionen öfver Sthlms
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[4743-4750j G. Frornmaetiffelsers, pensionskassors m. fl: fonder.
stads underv.·verk 1880) kr. 8,400;
Sthlms reallärov. ; stip:r och pre-
m.r åt f'drtjänte lärjungar.

S. Almqvists stipendiefond (til l-
kommen gnm insarnling 1904)kr.
1,800. Stip:r åt medell. lärjungar.

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

samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidts frånfälle 1901)
kr. 2,091. Stipendier å minst
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse för, och goda- kunskaper
i företrädesvis franska språket,
men eljest i örrtga. lefvande språk,
geografi, historia, sång och musik.
Äfven premier i böcker för 15
a 30 kr. om året åt 1 a 3 llirj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

Rubenska stipendiet -(Bankdir.
Ludvig 1\1.Ruben, 1904) kr. 1,200.
Uppmuntran åt -Iurjunge, hvfIken
däraf gjort sig förtjänt».

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

~~~te~J till förmån för lärj. vid
Statens profskola,

Nya elementarskolan.
Förvaltas af K. Direktionen för
Sthlms stads undervisningsverk.

Se [2301;.
Axel Abramsons stipendium

(Grossh. och Fru Axel Abramson,
1897) kr. 1,500. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande däraf förtjäntlärjunge i ngn [4745J Jakobs realskola.
af skolans 5 lägsta klasser (töre. Se [2313].
träde för klasskamrater till stif· Häbnerska etfpendfefondencxol-
tames afl. son). lega C G Widmark 1868) kr. 1,000.

Patrik de Lavals stipendium Underst. åt medellösa lärjungar.
(gnminsaml.bland lärjung:ne 1889, Lagerstrdms stlpeudiefond(Kom-
sedermera ökadt gnm upprepade ministern f. d. kollegan C n. La-
gäfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000. gerström och hans ~hustru genom
Uppmuntran åt i ngt af de natur- test. 1883)kr. 5,000. Arsräntan skall
historiska ämnena framstående lär- utdelas till ett eller flere stipendier
junge åt fhtiga och välartade ynglingar.

Ele;"entarlistipendie~ (gn;" in- Lundbergska stipendiefonden
saml. 1865) kr. 1,000. Okadt gnm (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr.
donation af en f. d. lärjunge med 2,000. Underst. åt medellösa lär-
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes- jungar.
vis åt ngn från skolan utgången ~Iankellska stipendiefonden
lärjunge, som studerar vid Upsala (Prof. G A Mankell och hans hustru
universitet, eller åt ngn Iärjunge gnm test. 18711kr. 1,000. Om dess
vid skolan. användande saknas föreskrift. Rän.

Otto von Friesens premiefond tan har hittills utdelats i ett eller
(Bibliotekarien hos H. M. Konuri- flere stip:r åt flitiga och sedliga
gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899) medellösa lärjungar.
kr. 3,000. Belön:r i större eller Widmarks fond (Kollega C G
mindre poster för vackra samlin- Widmark och hans hustru gnm test.
gal' af djur eller växter eller för 1882) kr. 10,000. Räntan användes
noggranna skrift1. uppsatser rö- till förhöjande af de pens:r, som
rande naturhistoriska ämnen. för lärare vid Jakobs allm. lärov.

Hartmansdorffska stipendiet äro el. blifva å Allm. indragnings.
(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Un staten bestämda att utgå, enl. sär-sk.
derst.' åt medellöse flitige lär- i testarn. best:a föreskrifter,
jungar.

Hernmarckska stipeudiet (Prof.
,J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
3,000. Underst. åt en fattig men
flitig lärjunge vid skolan.

Folke Jacobsons stipendium
(Änkef. Alma Jacobson, f. Wahl.
gren, 1896) kr. 2,000. Underst. åt
en för studier i naturkunnighet
särsk, hågad och skicklig lärjunge
till företagande inom landet af en
resa i naturvetenskap1. syfte.

Jubelfestslipendjet (genom in-
sarnl. 1878) kr. 2,800. Underst. åt
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-
hållningen af vid läroverket 1900
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gätva af en f..d. måls-
man med 500 kr.) kr. 2,000.

Lektor Hugo ~chmidts sttpen-
die. Qch premlefoud (genom in-

[4746aJ Katarina realskola.
Se [2315].

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

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

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

Lerflerska stipendiet (Änkef. G
Leffler 1885) kr. 500. Räntan ut.
delas åt en medellös och välartad
yngling om året.

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

Premiekassan, bestående af in-
asrtm-sargirter för året; prem:r åt
lärjungar.

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

[4746 b] Hö.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [2309].
Allan Abenius' stipendiefond,

kr, 1,nOO..Ärliga räntan tillfaller
såsom stipendium en behöfvande
lärjunge i 4:de eller ö.te klassen.

En lärj nnges donation, kr. 1,000.
Ärliga räntan tilldelas en lärjunge
i 2:dra eller 3:dje klassen.

Gustaf Elmquists' stipendie-
fond, kr. 5,000. Årliga räntemed-
len utdelas såsom stipendier till
förtjänta lärjungar.

Per Lindstens stipendiefond, kr.
1,050. Är!. räntan tillfaller 1 el.
2 lärjungar vid läroverket.

20. Septemberfonden, kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stående ka-
pital; år1. räntan användes till iu-
köp af premieböcker.

Widingska donationen (kr.1,380).
:Räntemedlen utdelas till mindre
bemedl. lärjungar.
[4747J --

Lärarnes vid elementarlärover.
ken änke- och pupillkassa (Kgl-
reg'l. 11 okt. 1878)lIT.4,354,971:57.
Särsk. direktion, se [2945]; pensio-
nerande af änkor och barn efter
lärare vid de allm. elementarläro-
v:n folkskolelärare- o. folkskole-
lär~rinneseminariernaJ högre lära-
rmneseminariet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-'
anstalt i Göteborg, vissa pedago-
gier samt K. Gymnastiska central-
institutet ; skyldighet att vara del-
ägare i kassan åligger hvar och en,
som efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningslärare vid de allm. lärov:n
och seminarierna samt förest. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

[4749] Kungl. Högre lära-
. rinneseminarium.

Se [22361.
Ellen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,535
'I'Ill. underst. för semtnarteelever.

HlIda Cassellis foud (f. d. el e-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 5,5B5. Till underst. för
elever vid Normalskolan.

Ilegina Palllns minne (Semina-
rteelever 188·1)kr. 9,916. Till un-
derst. för seminarieelever.

Seminarieelevernas hJälpfond
(Semtnarieelever i kr. 10,750. rl'ill
underst. för seminarieelever.

Louise Sundens stipendium (Än.
kef. Christine L Sunden 1887) kr.
5,270. Till underst. för semina-
rieelever.

r4750J Kungl. Tekniska
- högskolan.

Se [2204].
Thorsten Bergstedts stfpendie-

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

Borgareståndets donation (Bor-
gareståndet 18661kr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska. högskolans elever.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4750-4755J
c Brandels stipendiefond (Kam- .och Herr Knut Andersson) kr: som lämpl. kan sl\ttas i samband

reraren O. Brandel1904) kr. 15,000. 20,000. Styrelsen för Tekn. sko- med folkskolan.
Stip:r åt Tekniska högsk:s elever. lan i Sthlm; till stip. vid skolan ~'riedländerska fonden (Grossh.

G de Lavals stipendiefond (Ak I'Ila Cramers stipendiefond kr. Herman Friedländer) kr. 26,016:80
tieb. Separator 1895), kr. 10,000. 82,000, däraf dock tillsvidare räu. vid 1906 års slut. Folkskoleöfver-
Stip:r åt Tekn. högskolans elever. tan hufvudsakligen utgår till Iif- styrelsen i Sthlm, se [1864];gåfvo-

V Eggertz stipendiefond (bild. räntetagare; styrelsen för tekniska medel till skollorskolonter.
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl. skolan i Stockholm; till stipendier.
1885) kr. 6,300. Stip:r åt elever vid Baltzar Cronstrands fond (Korn-
Sthlms Bergskola. mitten för åstadkommandet af en [4755 j

Gibson-Cronstedts stfpendie- värdig minnesvård öfver skolans
fond (Ing. O GNorström 1899) förste förest. kapten Baltzar Oron-
kr. 16,648. Stip:r åt Tekn. hög- strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn.
skolans elever med företrädesrätt skolan i Sthlm; till stipendier vid
för släktingar till släkterna Gibson , skolan.
Cronstedt och Norström. John Ericssons stipendiefond

A N Hoft'mans stipendiefond (Kommitten för John Ericasens-
(Slottsarkitekten AN Hoffman 1897) monumentet i Stockholm) kr. 1,000.
kr. 20,000. Stip:r åt 'I'ekn . hög- Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
skolans elever. till stip:r vid skolan.

C J Hu1tqvists donatlon (Hofr.· Aug. Hoffmans stipendiefoud
rådet O J Lindencrona 1874) kr. (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans 20,000. Stvrelsen för Tekn. sko-
elever. lan i Sthlm.; till stip:r vid skolan.
..John E Kjellbergs stipendiefond Onämnds stipendiefond 20,000

(Ankef. Alma Kjellberg 1897) kr. kronor. gtyrelsenrör tekniska sko-
30,000. Stip:r åt Tekn. högskolans lan i Stockholm; till stipendier.
elever. S.jöstedtska fonden (Kyrkoh. N

Otto och Au(!:usta Lindstrands .T Sjöstedt 1856) kr. 57,000. Sty-
stipendiefond (Ankef. E A T Lind., relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se
strand 1897) kr. 25,000. Reseun- [2206]; bildande af en särsk, afdel-
derst. åt utgångna elever från Tekn. ning för flickors undervisn. i sven-

hÖ!~~~I~i~haelsons donation (Fa. ~~~. ~~~~fö~~~i~~e~sSt~~~~ eller
briksidk. Joh. Michael.son 1866) Tekniska skolans allmänna stl-
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko- pendlefond (Aktieb. Ind ust.r-lpalat-
lans elever. set, 1/2 behållningen af ett torn-

Samuel Owens stipendiefond bolalotter!) kr. 3,000. Styrelsen
(Subskription till hedrande af S för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
Owens minne 1874)kr. 15,000. Stip:r vid samma skola.
åt Tekn. högskolans elever. Axel Westlns stipendiefond

Remy Sclnvartz' stipendiefond (Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
(Ankef. D S Schwartz, f. Sundblad, Styrelsen för 'l'ekniska skolan i
1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög- Stockholm; till stip:r vid nämnda
skolans elever med företrädesrätt skola.
åt stiftarens släktingar.

Minne af Civilingenjören Au-
gust Emil \Vilhelm Smitt för tek-
nisk undervisning (Gen:konsul J.
W. Smitt 1904) kr. 100,000. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

Knut och Amalia Styft'es stlpen-
dlefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
kr. 40,000. Reseunderst. åt Tekn.
högsk. afgångna eller afg:de elever.

'l'eknologiskainstitutets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 23,000. Stip:r åt 'l'ekn. hög.
skolans elever.

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

.Jonas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska El.ektr, A.B. i Vä-
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r åt
Te.\rn. högskolans elever.

Ofverlngenjör J oban Danielsons
stipendiefond kr. 40.000. Rese-
understöd åt Tekn. högskolans af-
gångna eller afgående elever.

Donation till C J Yngströms
minne kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans elever eller
personer, som arbeta inom järn-
handteringen.

[4751] --
Byggmästaren Johan Auders-

sons fond (Fru ThereseAndersson

[4752]
Hamelmaullska'ifonden (Fabr. J

C W HameImann, test.k19/4 1882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören;s sty-
relse, se [3883]; 2 resestip:r a 250
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

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

[4753]
Adlerska fonden (Fru Charlotta

Adler) kr. 5,253:20 vid 1906 års
slut. Folkskoleöfverstvrelsen i
Sthlm, se [1864]; gårvomsdel •.till
skollofskolonier.

Benedtcksska fonden (Fru Emma
Benedicks) kr. 10,436:41 vid 1906
års slut. Folkskoleörverstyrelseu
i Sthlm, se [1864]; gåfvomedel till
skollofskolonier.

Duboiska fonden (Handlanden
P. G. Dubots) kr. 69,702:43 vid 1906
års slut. Folkskoleöfverst;yrelsen
i Sthlm, se [1864];underst. åt skol-
barn i folkskolans 15:e o. 16;e kur-
ser eller annan uudervisn. -anstalt,

Kungl. Statskon-
toret.

Af de under K. Statskontorets
förvaltning varande fonder upp-
tagas följ. säsom varande af allm.
intresse.

f. d. Allmänna döfstuminsti.
tutets donationsmedel (öfverlämn.
till K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas årl . afkastn.
användes t. v. till en del för dör-
stumlärarebildn. och dörstumun.
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
Ma]:ts förordnande ang. arrvändan-
det innehålles i nåd. brervet till
Statskont. af 14 febr. 18il6. Vid
1906 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
229,792:45 och de öfriga fonderna
kr. 317,323:76.

Arbetareförsäkringsfonden (af.
satt vid 1896 och följande årens
riksdagar, behållning vid 1906 års
slut kr. 19,121,753: 22.) för försäk-
ring till beredande af pens. vid
varaktig oförmåga till arbete.

Fileenska testamentsfonden
(Kommerserådet P. E. Fileen 1822)
kr. 27,744:42. Folkundervisn:s be'
trämj, Under 1906 utbetalades för
undervisningsändamål 600 kr.

J ohnsonska donationsfonden (f.
d. svenska och norska General-
konsuln ir-Alexandria J. W. John-
so, 1890) kr. 222,502:96. Till stip.-
för ung svensk man, som ingått
på konsulatbanan samt till rese-
kostn:r för denne utgick under år
1906 ett sammanlagdt belopp af
kr. 4,415: 76.

Längmanska donationsfonden
(Bruks äg. E .•T. Längman 1859)kr.
3,1:39,2ö7:16. Alhnännyttiga ända-
mål; får ännu icke disponeras till
de aftestator afseddainrättn:rm.m.

Noreenska testamentsfonden
(Kansltrådet J. E. Noreen 1811) kr.
23,246:20. Underhåll af elever vid
K. Krigsskolan.

Militärsällskapets I Stockholm
krtgssknlestfpendlefund (1893)kr.
3,440:81. För flitig obemedlad elev
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan
såsom beklädnadshjälp el. upp-
muntran.

Baltzar von Platens stipendie-
fond (f. d. Statsministern för ut-
rikes ärendena grefve B. v. PIa-
tens änka och. son 1877; fonden,
förut under Marinförvaltn:s vård,
öfverflyttades till Statskontoret
1884) kl'. 21,836:28. Till stip. åt en
kadett vid afiäggandet af examen
för utnämn. t.sjöoffieer(1906utdel:s
kr. 873:08).

Grefve Erik Posses dunatdons-
fond (Sekreter. i Krigshofrätten
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[4755-4776J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors ro fl. fonder.
grefve C.E. L. Posse 1811) kr.
39,661:79. För ändamål tillh. Riks-
arkivets ämbetsverksamhet.

IVestzynthii testamentsfond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W. J. S. Westzynthius
1891)kr. 67,250:44. Arkorneten skall
användas till att förbättra ställ-
ningen för gamla och redliga sta-
tens tjänareJ"hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvilkas
pension är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och barn
efter 'dem. Ar 1906beviljade kungl.
maj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 2,600 kr.

[4756] Folkskolelärarnes
pensionsinrättning. Se [2946].

Folkskolelärarnes penstonsta-
inrättning (K. Maj:t och riksda-
gen; Kg!. reg!. 30 nov. 1866) kr.
17,004:,114:85. Pensionerande af
ordin. lärareqvid folkskolorna i ri-
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 or-din.
läraretjän:r vid egentlig folkskola.

Folkskolelärarnes änke· och pu-
pIllkassa (K. Maj:t och riksdagen;
Kg!. regI. 15okt. 1875)kr. 6,712,158:
13. Pensionerande" af änkor Q. barn
efter ordinarie folkskolelärare;
skyldighet att vara delägare i kas-
san åligger hvarje folkskolelärare,
som efter regl:ts utfärdande b.lif.
vit ordin. innehafvare af tjänst
med delaktighet i folkskolelärarnes
pens:sinrättn. .

Småskolelärares m. II. ålder·
derdomsunderstödsanstalt (Kg!.
Maj:t och riksdagen; Kg!. reg!. 22
juni 1892). Behålln. förvaltad af
statskontoret. Underst. åt lärare
och lärarinnor vid småskolor och
mindre folkskolor; skyldighet till
delaktighet i anstalten åligger
skoldistrikt f. hvarje läraretjänst,
för hvilken lönetillskott af allm.
medel erhålles.

Lasarettaläkarnes pensions-
kassa (K. M:t och riksdagen; Kgl.
regI. 13 nov. 1903) kr. 55,797:58.
Pensionerande af ord. laaaretts-
läkare.

Döfstumlärarnes penslonsan-
stalt (K. M:t och riksdagen; Kg!.
regl. 30aug. 1905)kr. 6,433:75. Pen-

Fonder för undervisning och understödVII.
[4762]

Allmänna institutet för dör·
stumma (Protokollssekret. P. A.
Borg, under beskydd af Drottning
Hedvig Elisabet Charlotta 1810).

Sedan detta institut 1 aug. 1894
upphört och dess lägenheter,
byggn:r o. inventarier öfverlåtits
på l:a döfstumskoldistriktet, hafva
institutets fonder, en!. K. Maj:ts
bref af 9 aug. s. å., öfverlämnats
till Statskontoret att af St atskon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna års af-
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [4755].

sionerande af personalen vid dör
stumskolor och folkhögskolor.

Söderströmska fonden (Grossh.
F. H. Söderström 1875)kr. 15,000.
Pens. åt reglementariskt oberätti-
gade penstoussökande folkskolelä-
rare.

[4757]
Svenska lärarinnornas pensions.

förening (1855) kr. 923,908:47.
Särsk. styrelse, se [30371; lifränta
vid 54 år. -

[4758J
Beskowska skolans':fond (1883)

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

[4759]
'I'rasskolan, se [3429].
[4760J

Philipsenska testamentsfonden
(Grossh. H. T. Philipsen och hans
hustru, f. Moll. 1811). Särsk. di-
rektion, se [2440]; skolinrättning;
äger fastigh. n:r 27 i kv. Rosendal
större i Maria församl., Hornsg.
31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

åt döfstumma och blinda.
ändamäl att förmå blinda till själ!· Maj:t fattadt beslut, användas för
försörjn. hvarfdr den gnm sin sty- främj. af blindundervisn. m. m.;
relse 'lä~nar bidrag till medde- återstoden af fondens afkastn. ef.
lande afundervisn. iläsn., skr~~n., ter afdrag af utgående lifräntor an-
lämpliga handarbeten m. m. f~!,e- vändes af Direktionen till främj.
trädesvis åt sådana arbetsfora af de blindas själfverksamhet.
blinda, hvilka, när synen förlo~a'l
des, vore för gamla att erhålla in- [4767bJ
träde vid K. Blindmstltute.t ':Id »Understödsfonden», lyder un-
Tomteboda ".Deras ar:?et.~~ törsäl- der Kungl. Direktionen öfver In.
jas i f'örenmgens rörsäljn.ebod, stitutet för blinda; tillg. (en!. 1906
Jakobsg.19. Fören:s fonder uppgå års bokslut) kr. 222,607:51; afkastn.
till kr. 119,082:87. användes till främj. af de blindas
[47 66 a] --- själfverksamhet m. m.

Döfstumföreningen i Stockholm [47 67 o]
(1868)kr. c:a 34,000. Särsk. styrelse, Backmanska Stiftelsens ränte.
se [3691];att medelst lån eller gåf. medels fond, lyder under Kungl.
vor understödja döfstumma leda- Direktionen äfver Institutet för
möter som äro sjuka eller åldriga blinda; tillg. (en1.1906års bokslut)
eller ~nnars behöfvande, samt läm- kr. 8,840:31; till främj. af de blin-
ra begrafningshjälp äfvensom att das själfverksamhet m. m.
anskaffa bibliotek till utlåning ät
ledamöterna eller gnm föredrag o. [4767 dJ
diskussioner il föreningslokalen »Erika Carolina Nybergs, född
(Jakobsgatan 22A, l tr.) verka upp- Söderberg, donationsfond»; lyder
lysande. under Kungl. Direktionen öfver

[47 66 b] Institutet för blinda; tilli\. (enl,
.. . 1906 års bokslut) kr. 120,197:30;

De döfstummas Allmanna SJuk. Iafkastn. användes till främj. af de
och Begrafningskassa (1903) kr. blindas själfverksamhet m. m.
76,000. Styrelsens säte i Stock-
holm. Afser att lämna sjuk- och [4! 67 e] , .
begrafningshjälp åt döfstumma l Samuel Enandel:s donattons-
Sverisre. Arsafgift 5 kr. fond kr. 134,840.60, J 1II.Bonne-

b dals fond kr. 3,1;25:74,Hanna Roos'
[4767 aJ . af~.Jelmsäterfondkr. 6,311:72~ch

»Allmänna donatIonSfonden», F Skogbergs fond .kr. 11,809'.18
lyder under Kungl. Direktio.nen lyda un~er Kun.~l. D.lrek~lOnenof-
öfver Institutet för blinda; tIllg. ver .!nstItu!et f?r ,?lInda, afk;astn.

[4765J ---- (enl. 1906 års bokslut) ·kr. 233,.460:all.vandes till f'räm] , af de blmdas
Föreningen 'För Blindas väl» 50; af afkastningen afskiljas årligen sJalfverksamhet.

stift. 1881;)\jhar till ~hufvudsakl .. 5,000 kr. för att, efter af Kungl.

[4763]
Kungl, institutet och försko.

lan rör blinda å Tomteboda, ly.
der under af Kungl. l\'Iaj:t förord-
nad direktion se [2296]. Tillg. (enl.
1906 års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 71;1,401: 68) kr. 1,33:3,067:
34, hvaraf fastighetens bokförda
värde 514,500 kr.
[4764] --
Arbetshemmet för blinda i Stock.

holm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868)
kr. 177,354. Särsk. styrelse, se
[3529]; att inom Iåderneslandet
verka för blindas arbetsförtjänst
m. m.; inträde afgiftsfritt mot
borgen å 100 kr., som i nödfall
användas som sjukhjälp.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4768-4'775 J
[4768J Inar enl. stadfä~t regI.. sjukhjälp \ börja~. uppgick till omkr. 121,000

D@blindas f'orenlngs sjukkasse. åt behöfvande sjuke bhnda inom kr:, forvaltas af De bhfldas för-
fond, bild. gnm friv. gåfvor, läm- fören. Fonden, som vId 1907 års emngs styrelse, se [3687].

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.
[47 70] Kungl. Akademien För obemedl. konservatorie-elever, MlchaeIssons fond (Grossh. Aug.

som visa flit och framsteg. Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
för de fria konsterna. Benedlcks", Emma, Änkefru,stl. uppehållande af nyss nämnda

Se [1626]. pendlefond kr. 6,000. kvartettsällskap.
Akademiens pensionskassatupp- Bergmans gåfvofond (Lärar:n Netherwoods stipendiefond

kommen genom influtna expost- Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. (Bankokomm. V. Netherwood 1867)
tionsmedel. Kg!. regl. 1897) kr. För sång. kr. 200. För viol.in- och violen-
138,000. Pens. till akademis pro- Bergs stipendiefond (Organist. cellspein.
fessorer, lärare och tjänstemän P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till Henriette Nissen's stipendiefond
samt deras änkor och barn. befrämj. af organistbildningen. (Fru Henriette Nissen-Saloman

Akademiens särskilda under- H. Berwalds fond (Änkef. Hed- 1880) kr. 10,000. För underst. åt
stödsfond (Grossh. B. E. nsni- vig Berwald) kr. 4,000f. underst. åt en kons~rvatorieelev.
gren 1874) kr. 100,983. Rese- och konservatoriets elever' f.n.lifränta. Predrtka xtenhammars stlpen-
studiestip:r, belöningar å högtids' von Beskows stipeniUefond(Öfv:. dium kr. 10,000. Dramatisk sång.
dagen. kam:junk. Frih. B. v. Beskow o. ~Vilhe.Im och HilmaSvedboms

'l'herese och Knnt Anderssons Malin v. Beskow 1864)kr. 20,000. stlpcndlerond (Fru Htlrna Sved-
fond (1898)kr. 20,000. Till elever. Resestip. bom 1906)kr. 40,000. För elever.

von Beskows donation (Ofvr- van Booms stipendiefond (Mu- . Säl!sl<apets n!,sike~s vänner
kam:junk. frih. B. v. Beskow18G4) sikus J. van Boom 1861)kr. 1,000. l Goteborg stlpendtefond kr.
kr. 10,000. Till stip, åt konstnärer. För pianoapeln. 10,773:70.

Boberghska donatlonen(Godsäg. En onämnds stlpendlumkr.10,000. Tamms stipe?,dlefond och Wide·
och Fru O. G. Bobergh 1880)kr. För violin. och violoncellspein. grens stipendIefond (Bruksp. C.
10,000. Till pris eller uppmuntran Doktor Ernst Fogmans . dona- A. Tamm 1865 och Kassör G. Wi·
för elever. tionsfond (fru Carin Fogman 1907) degren 1880)kr. 2,000. Flöjtblåsn.

Gahms donation (Ritiär. P. J. kr. 5000. Till elever och f. d. ele- D. A. T Westmans donation (v.
Gahm 1826) kr. 3,035. Till belö· ver i' valthornsblåsning. Häradshöfdmg D A T Westman
ningar å högtidsdagen. F. A. ~'riebergs stipendiefond 1906)kr. 6,000. För en elev i piano-

Hoffmanska fonden (Slottsarkit. (Musikdir. F. A. Frieberg 1902)kr. spelning.
A. N. Hoffman 1897)kr. 21,984. Till 5,000. För konservatorieelever. [4772] ---
elever i byggnadsskolan. Hammarlns stipendiefond (Fru

Klnmansnns fond (Kammarrä tts- E H marin f Casparson 1872) ..KgI: HofkapelIets penslousln-
rådet C. L. Kinmanson 1874)kr. ,. am '.. . t å't k rättning (H. M. Konungen gnm
35,837. Stip:r till målare o. bild. kr. 20,000. For unders. on- nåd. bref 1816) kr. 558,799:93.
huggare. seI;'::~:ll:s d~~:ti~n till Mazerska Särsk, direktion, se [3015.1.;penarr

Jenny Linds stlpendiefond(Fru kvartettsällskapets byggnadsfond ttll hofkapelllster, deras ankor o.
Jenny Lind·Goldschmidt 1876)kr. (1894)kr. 30,427:41- barn. _
86,733. Resestip., omväxlande åt Hebbes stipendiefond (K. sekre- [4773]
målare, skulptör eller arkitekt. ter. J. Ph. Hebbe 1852)kr. 3,000. Operakörens enskilda kass.

Lundgrens, Egron, prIsmedel Till berrämj. af organistbildn. (Kapellmäst. C. Nordqvist 1876'
(uppkomna gnm iukomsten för ut- Händelska stipendiefonden (Prof. kr. 12,900.Särsk. styrelse, se [3021]'.
ställn. af Egron Lundgrens arbe- J. A. Josephson 1871)kr. 500. For begrafn:shjälp, nöd-, hjälp. ocb
ten 1876) kr. 5,043. Guldmedalj åt prtmavista sang o. harm. kunskap. låneinrättn.
ak.':aerlJ'~ellrmsådlaornea'tion(Öfverdtrekt. Joltan Leonard Höi,jers stfpen- [4774] ---

.IU. dium (Fru Julia Justina Höijer, ~
G. Meijer 1775) (fastighet). Till f. Weatee 1900 kapitalet örverläm. Axel Elmlunds pensionsfond kr.
akadem:s inrättn. o. behof. nadt 1904) kr.' 4,000. För. studer. 57,852. (Under d~relttion af K. Tea·

Pipers donation (Hofintendent. yngling vid Konservatorium. trarnes pensionstnrättntng.)
T. M. Piper 1820)kr. 19,489. Till Konservatorieelevernas gruffond }'. d. ]lindre teaterns pensions.
användande af akademien. kr. 326: 55. fond (Edw. Stjernström) kr 71,714.

lIibbings donation (Kanslirådet Kuhlauska artvingarnas stlpen- Under direkt. för K. 'l'eatrarnes
G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till <Iiefond (Hedvig och A. Kublau peI;s:inr.
stip:r åt elever vid lärov... samt Evelina Falemus f. Kuhlau, KgI. Teaterns arbetares och be.

Söderbergs donation (Ofver-in- 1866) kr. 1,000. För vio'linspeln. tJäntes s,iul'. o,ch begrafntngs-
tendent. G. Söderberg 1873) kr. Knhlans stipendiefond (Grossh. kassa (Fr-ih. G. F. Åkerhlelm 1823)
8 000. Till belön:r å högtidsdagen. C. L. Kuhlau 1860)kr. 1,000. För kr. 83,145.K. Teatrarnes pensions-

J Uno Troilis fond (Doktorinnan pianospeIn. kassas dtrektion; sjuk- och begraf-
S. Hellman 1880) kr. 6,766. Stip:r Jenny Linds stipendlefond(Fru n:shjälp samt underst: ..åt K. tea-
åt elever; lifränta kr. 90. Jenny Lind-Gol.dschmtdt 1876)kr. terns arbetare och betjänte.

W. Wohlfahrts minne (Fröken 99,564:29. Resestip. KgI. 'I'eatrnrnes !,enslo~sinrätt.
FredriqueWohlfahrt1892)kr.ll,533. Lindströms stlpendlefond(Gross- ning kr. 907,800. Sarsk. direktiou,
Till elever. hand!. E. E. Lindström 1864) kr. se [3013]; pens:r.

1,500. För vtoltn- och violoncell- Svenska teaterns donationsfond
spein. kr. 50,000 (tillh. Kg!.. Teatra.rnes

Axel LnndwalIs fond (v. Hä- pens:kassa). Under direkt. for K.
radsh, A Lundwall 1898)kr. 100,000. Teatrarnes pens:inr.
För uppför. af större musikverk. W. Svensons dnnatdonsfond kr.

lIlankelIs stipendiefond (Prof. 20,500. Under direkt, for Kg!.
Gustaf Mankell) kr. 1,000; för or- Teatrarnes pens.mr.

geM'~:l~s fond (Grossh. J. Mazer [4775J -.---
1846)kr. 10,000. Till uppehållande Operabalettens enskilda kassa
af ett kvartettsällskap. (Siegfried Saloman och A. Will·

[4771J Kungl. Musikaliska
akademien.

[Se 1627].
Abrahamssons gåfvofond(Gross.

handl. Aug. Abrahamsson 1869)
kr. 26,000. Underst. åt sångelever
vid Konservatorium.
Akademiens stipendiefond (Mu-

sikaliska akadem.18M) kr.15,677:75.
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[4775-4782j .Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
man 1883) kr. 20,600. Särsk. sty· terdir. P. J. Deland 1857). Särsk. om sin ekonomiska verksamhet,
relse, se [3023J; afsedd till un- tillg. vid 1906 års slut omkr. kr. som går ut på en spar-, sjuk-,
derstöd. 236,202. Särsk. direktion, se [3017]; begram.shjälps- o. understödsfond
[47'76] att, så längtförening:s tillg:rmed samt pens.vkassa, vara en central-

i gifva, utdela pens:r å 300 å, 400kr. punkt för svenska idkare af scentak
Artisternas och litteratörernas årt.; hvarjärnte under fören:s för- konst. Förb:stillg:rutgöranu kr.

pensionsförening (Artister o. lit- valtn. är ställd Nödhjälpsfond med 176,709. Medlemsantalet är 354.
teratörer 1847) kr. 256,509:15. kapital kr. 14,515,hvaraf räntan ut- Se f. Ö. under [3098].
Särsk. direktion, se l3032]; pens. gär till underst. ät nödställda ar-
:~~~l~~ff:"a~::~~r ~C~l ~i:~~atörer 'tistel'.

De Sceniska Artisternas Ilnder-
stödsfond kr. 78,000. Särsk. sty-
relse, se [3019].
[4777] --

Dramatiska och musikaliska ar-
tisternas pensionsförening (Tea-

Svenska teaterförbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan

..

[4778]
Svenska publicisternas pen.

slonsförentng (1901) kr. 316,304.
Särsk. styrelse, se [3034].

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

[47 81] Civilstatens 1 Civilstatens pensionsinrättnings Sv~~rho~rä~~gsta domstolen eller
pensl on sin rättni ng. tjänstemannafond. (Offent.inrättn.

1826) 1/, 1907 kr. 13,318,054:74. Langs pensionsfond or.n S. E.
Se [2943]. Pens:r ät civ. ämbets 0- tjänste· Lang 1840o. 1843)1/11907kr. 13,209:

von Beskows pensionsfond män vid fyllda 60 (55) är. 18. Pens.r ät40gifta fruntimmer el.
(Öf k . k frth B B k Ells pensionsfond (Kamrer. Carl änkor i torftiga omständigheter.

v: am.jun . fl. . v. es ow Gust. Eli 1889)'/11907kr. 31,763:17. Linds donationsfond (Postmäst.
o. hans hustru M. v. Beskow, f. af Hans Lind 1889)'/,1907 kr. 5,772:_.
Wåhlberg,1864) 1/11907kr. 6,007:80. Till pension. åt behöfvaude änkor Till pens:sunderst. åt 4, högst 6
2:ne pens.r f. ämbetsmäns änkor och barn efter tjänstemän i K. behöfvande änkor och barn efter
eller oförsörjda döttrar. Generalpostst:n o. Sthlms post- posttjänstemän, att utdelas helst

Bonnedal-waflmarkska fondeu kontor, tillhör. 4, 5 och 6 peners- till olika för hvarje år.
(f. d. Kammarrådet.r. M. Bonnedal klasserna i pens.sinrättn:s regl. el. Qvidings douattonstoad (v. Pre-
o. hans hustru' Htl daCaroltna An- motsvar. klasser i blifvande regI. sid. i Kammarkoll. B. C. Ovtdtug
torria Ronnedal. f. Wallmark, 1867 Elstedtska pensionsfonden(stift. o. hans hustru Johanna Wilhelmina
och 1876). 1/, 1907 kr. 21,090: 56. 1857afen ämbetsman,hvilken anh. Westman 1838)1/,l~07 kr. 6,249:08.
Tre pensir till lika belopp att fä vara okänd) '/11907 kr. 5,420:61. Årl. gratifikation ät änka efter eiv.
företrädesvis tillfalla änkor och Afkastn:n användes till underst. ämbetsman af tromans värdighet,
barn efter 'i mindre goda ekona. åt civ. ämbets- o. tjänstemäns ~e- som aldrig tjänat inom krigsstån-
miska omständigheter aflidne äm hötvande änkor, med företräde ör d t
b t h' dem, som äga flera minderåriga e.

e s- oc tJänstemän i Kungl. Kam- barn, äfvensom föräldralösa oför- af Tunelds donationsfond (Stats-
maCr,.kvolllsletag't·uenmS·allmaoonnaänke- och sörjda barn af samma samhnlls- komm. C.E. afI'uneld 1861)'/,1907

kr. 53,445:24. Disp. för Civilstatens
pupillfond '/, 1907 kr. 386,103:97. klass. nsk. anke- o. pupillfonds behof.
(Offentl. inrättn. 1798). Pens:r åt Ff leenska donationsfonderna Törnqvists donationsfond (Kam-
civ. ämbets- och tjänstemäns i fat- (Kommerser. P. Fileen1822) 1/11907 rem i Kammarkoll. C. Törnqvist
tigdom ettert. änkor o. barn; an- kr. 173,870:17. Pens:rochgratifik:r 1861) 1/, 1907 kr. 28,501:10. Disp.
sökningar till nya pens-r emot- åt fattiga civ. ämbets-o.tjänstemän, för Ofvifstatens ensk. änke- o. pu-
tagas icke. äfvensom åt"deras efterl. änkor och pillfonds behof',

Civilstatens enskflda.änke- och barn; l'röfn:srätt tillk. K. Maj.t, Genom nåd. bref3'/s186& är be-
pupillfond 1/, 1907 kr. 256,185, Gåfva af en gammal tjänste. stämdt, att sistnämnda två fonder
hvaraf Haakska donationen [se ne- man (en gammal tjänsteman 1830) skola utgöra grundfond för Civil-
dan] kr.43,803:75. (Off.inrättll.1826.) '/1 1907kr. 153,285:15. Försörjn.s- statens kapital o. lifförsäkrings-
Pens.r åt civ. ämbets- och tjänste- hus för civ. ämbets- o. tjänstemäns anstalt [se ofvan].
mäns änkor 'och barn. Pensione. i fattigdom efterl. änkor och min-
ringen, som ål' 1906 uppgick till deräriga barn.
kr. 626.947:84,uppehälles, förutom Kgl. Göta bofrätts pensions.
genom afkastningen af kapitalet, fond (K. Maj:t och Göta. hofrätt
genom bidrag af delägarne samt 1831) 1/,1907 kr. 12,489:63. Pens:r
genom tillskott från civilstatens åt i fattigdom efterl. änkor o. barn
pensionsinrättnings tjänstemanna- efter ämbets- och tjänstemän inom
fond (se nedan). K

Civilstatens kapital. och lif. Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. .
räntef"Orsäkringsanstalt (Oivilata- Maj:t.
tens fullm. med af K. Maj:t fastst. Haakska donationen (v. Presid.
nåd. regl. 1866. förnyadt 28 sept. M. Haak 1831)l/l 1907kr. 43,803:75.
1883)1/11907kr.2,000,369:80. Attan. Pens:r ät civ. ämbete- och tjärrete-
tingen åt deläg.s söner samla kap. mäns änkor och barn. Disponeras
till utdeln. på en gäng eller å vissa för Civilstatens ensk. änke- o. pu-
päförhandbestämdatider, el. ockät pillfonds benor,
deras hustrur o. döttrar ber: a lifr:a Isbergs pensionsfond (Fresid. i
vid viss ålder, doek ej före 40 år. Svea hofr.D. E. Isberg 1854)1/,1907

Från och med 1900års ing. kun- kr. 45,141:27. Pens:r åt änkor el.
na nya delägare ej vinna inträde oförsörjda. döttrar samt till upp-
i anstalten. fosttingshjälp ät söner efter leda-

IX.

[4782]
Fränckelska understödsfonden

(Maskindir, E. Fränckel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens järnv:tra-
fiks pens: einrättn. , se [2948]; un-
derst. till 2:e ur Statens järnvägs-
trafiks änke. och pupillkassa pens.
änkor.

Statens järnvägstrafiks pen-
sionsinrättning (Staten 1872) vid
1906års slut kr. 10,362,510:50. Pen-
sionering af ord. tJänstepersonal
vid statens järnvägstrafik.

Statens järnvägstrafiks änke- o.
pupillkassa (Staten 1872) vid.1906
års slut kr. 12,938,354:84. Pensto-
nering af afl:e delägares änkor o.
barn.
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[4783J
Telegrafverkets penslonstnrätt-

nlng samt änl.e· och pupillkassa
(senaste Kg!. regl:n 17 dec. 1886).
Gemensam direktion, se [29.56]; a)
]J en si on sinrättningen (börj.
1/l 1875) för telegrafpersonalens
pensionering kr. 3,933,687:77; stats-
bidrag kr. 220,691:77; b) ä n k e- och
pupillkassan (börj. 1/7 1875)af-
ser pens:r åt telegrafverkets tjän-
stemäns och vaktbctjäntes änkor o.
minderåriga barn kr. 956,323:-;
statsbidrag 8,000 kr. år!.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. .tl. fonder. [4783-4802J
o. minderåriga barn, samt ogifta [47.' 97J
döttrar efter fyllda 50 år. Anke. och pupillkassan vid

Stockhulms stads ämbetsverk (K.
[47.'89J ' reg!. 9151902)kr. 1.237,518:76.Särsk.

Anke·'f och pupillkassan vid direktion, se [2967]; att bereda
Riksbankens afdelningskontor o. pens:r åt delägares änkor o. barn.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 320,7.00.Styrelse: Hrr fullmäk-
tige i Riksbanken, se [1611];pens:r
åt änkor och barn, dels efter
tjänstemän och betjänte vid f. d.
bankodiakontverket och dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
Tumba bruk.

[4784]
Svenska postmannaföreningen

(1877) kr. 18,000. Särsk. styrelse,
se [2~95]; sjukhjälp åt posttjänste-
män samt begrafningshjälp åt an-
höriga.

[4785J
Brumansk a sjuk. och begraf.

nlngskassun (donerad af Postdir.
S. A. Broman 1862) kr. 18,500.
Sjuk- och begrafn:shjälp till post-
betjänte i Sthlrn; förvaltas af dem
själfva.

Centrala postbetjäningens sjuk-
o: begrafniugskassa, kr. 6,500.
Sjuk- o. begrafningshjälp till post-
betjänte vid reseposten i Moltersta
och Östra postdistrikten; förval-
tas af dem själfva.

Postbetjäningeus sjuk- och be-
grafningshjälpsförenlng kr. 2,500.
Förv:s af postbet,iänte själfva.
r; Postbetjäntes i Stockholm en.
skilda begrafningskassa kr. 3,000.
Förv:s af postbettante själfva.

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

Stockholms postkoutors bre f,
bärares enskilda änke- och pupill.
kassahkr.1f 30,000. Förvaltas af
postbetjänte själfva.

Svel'iges'posthetji;nteföl'enings
sJuk- o. begrafningskasstt kr.
4,000. Förvaltas af centralstyrel-
sen för Sv. postbetjänteförening.

[4786J
Tullstatens enskilda pensions.

inrättning (K. Maj:ts bref 180')
vid 190r, års slut kr. 509,907:87.
Särsk. direktion, se [29541; pens:r
åt änkor och barn efter tullverkets
ämbets- och tjänstemän samt be-
tjänte.

[4787J
Järnkontorets tjänstemäns o.

betjänings änke· och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
269,514:43. Styrelse: 3 tjänste-
män; pens:r åt Järnaontorets tjan-
stemäns o. betjantes änkor o. barn.

[4788J
Bankostatans äuke· och pupill.

kassa (Riks ens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
938,230:23.Särsk. styrelse, se
12963J; pene-r åt Riksbankens tjän-
stemäns och vaktbetjäntes änkor

[4790]
Riksgäldskontorets änke· och

pupillkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kr. 155,noo. 3 kas-
saförvaltare, se [2965]; pens.r åt
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och gr d. Generalaeststens-
kontoret.

[4795] Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se [29 75J.
Bergska fondeu (Hofbetj. Hal-

vard Berg 1709)kr.3,549:46. 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 afskedade
personer, som tillhört Hofvets
Iivre- och ekonomistater.

Gutermuthska fonden (Elsa
Gutermuth, f. Willamsberg, änka
efter C. F. Gutermuth, 1703) kr.
16,332:81. Underst. åt ringare hof-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Humbleska testamentsfonden
(Eva Humble, f. Hollenius, 1787)
kr. 3,136:99. Underst. åt änkor och
barn efter bet j änte vid K. hofvet
och vid UJriksdals slott.

Platinska testamentsfonden(Fru
A. M. Platin, f. Norberg, 1819)kr.
15,011:76. Underst. till2/s åt fattiga
inom hofförsam!., l/S till ett stip.
a 200 kr. åt studerande af Små-
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fonden ISlottsförv.
P. Spetz 1765) kr. 8,981:61. Un-
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjänings fattiga änkor samt fa-
der- och moderlösa barn.

[4796]
KgI. Hofstatens gratialkassa

(Hofpredikanterna J. G. Flodin o.
C. W. Strang 1787) kr. 83,840:54
(den I jan. 1907). Särsk. direktion,
se [2~77]; månat!. understöd till
vid dödsfallet i hofvets tjänst va-
rande eller pensionerade betjäntes
änkor o. barn under 18 år; årl.
gåfva af konungen 250 kr.; kollekt
i slottskapellet c:a 200 kr. ..

Uti nämnda belopp ingår af An-
kel'. H. J. Åkerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgär i a
pensioner a 120 kr., som tilldelas
fattiga änkor o. döttrar efter vid
K. hofvet anställda personer.

[4798J
Polispersonalens i Stockholm.

pensionsinrättning (K. M:t på Öf-
verståth:ämbet:s hemställan 1854)
kr. 1,411,880:79. Särsk. direktion,
se [2969]; pens:r åt.pollspersonalen.

Polispersonalens I Stockholm
änke· och pupillkassa kr .:15,112:77.
Samma styrelse som nästföreg.

Polispersonalens i Stockholm
enskilda begraf'nlngs- o. under-
stödskassa kr. 8,350:20.

Polispersonalens I Stockholm
enskilda änke· och pupillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 159,372:13.
Särsk. direktion, se [2975]. Under-
stöd åt at!. polismäns änkor o. barn.

[4799]
Hebbes pensionsfond (Bruksp.

A. Hebbe 1824)kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergska Iäkareinrättn.,
se [3535]. Af räntan utgå år!. 9
pens:r å 100 kr. till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbets- och tjänstemän.

[4801] Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille-
brandska understöds·

fonden. Se [30 66J.
Groenska fattigförsörjnings-

fonden (Bergsrådet A. H. Groen
1839) kr. 174,000. Afräntan utdelas
pens:r a kr. 150 till vederbör!. be-
visade medelrösa o. verkl. fattiga,
hvarafhälften s.k. pauvres honteux.

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

[4802]
Prästerskapets änke-och pupill.

kassa. Se [2961J. Stift. 1874, enL
Kgl. regI. 6 nov. s. å., för beredande
af pens. åt delägares änkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte-
ligen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 år. , Den 1 maj
1907utgjorde behålIn. kr.ll,910,766:
90,hvaraf grundfonden kr. 7,663,449:
8~ och tillskotts/anden kr. 4,247,317:
01. Frän förstnämnda fond, som
utgöres af allm. medel, utgå pens:r
till alla berättigade efter lika grun-
der; vid pens:r från aistn:e fond,
som består af delägares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsyn äfven
till delägares senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej med ngt på
förhand bestämdt belopp, utan de·
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[4802-4814J G.Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
ras storlek är beroende på den be- - I senare hälften af febr. månad I Sthlm I kassans lokal, Mäster·
räkn. inkomsten för hvarje år äf- - bör för pensionär årl. under samuelsg. 10. Pensionär, 80m gnm
vensom pit antalet pens:slotter. första hälften af jörpg. nov. månad egen försummelse blifvit vid pen-
Pensionsrätt inträder när lönein- anmälan ske medelst afiämn:e af s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
komst. af den afl:e deläg:s syssla f.pens:s beviljandenödlgahandl:r, pens:srätt för det år, beräkn:n ar-
frånträdes. .För utbek. af pens. I landsorten hos vederb. pastor o. sett.

X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.
[4804] . Armens pensions- [4807J [48 lOJ Kgl. Svea artilleri-

kassa. Se [2941J. Kronprins • .Josefinas pensions- regementes pensions- och
Armens änke- och puplflkassa Inrättning vid Kungl. liöta Ilf- understödskassor.

(Krigsbefålet 1817). Peus:r åt änkor ~arde (stiftad 1823af officerskåren
o. barn efter armens ämbete- o. till hågkornet af Kronprinsens för- Hygrells stipendiefond (Gene-
tjänstemän, kapital o. förbindelser mälning) kr. 120,000, Sär-sk direk- raladjutant Hygrell och hans hu-
öfvertagna af Armens nya änke- o. tlon, se [2983J. Pensionering åt stru 1833). Prem. ät fatt. skolbarn
pupillkassa. underofficerare och manskap inom inom Kgl. Svea art.-reg.; kap lta-

Armens nya änke- och pupill- regem:tet. let ingår I soldat-barnhuskaesan.
kassa, (KrIgsbefälet 1883) kr. Marklinska fonden (Änkef. C E
9,519,290:74. Pens:r ät armens [4809] Kungl. Marklin 1851)kr. 5,723:74. Underst.
ämbets- och tjänstemäns änkor o. Lifgardet ål officersäpkor el. döttrar.
barn; statsbidrag: kr.116,S04är1908. till häst. Musikkarens enskilda kassa
Autal pension~ta~ande stä!b~us Lifgardets till häst pensions- (Musikpersonalen vid Svea art.-
d: 31 dec. 1906.:720. I pupf'll tdl'l-]kassa (gåfvor och tillskott af offi- reg:te 1875) kr. 26,968:52. Begrafn.
laggutdeladesf?rär 1906132~50kr., cerare 1851, samt ärl. afglfter af hjälp till delägames stärbhus samt
(?ff.sbarn), 175a 20 (und.off.sbarni, underofficerare med vederlikar) kr. tillfälligt underst. åt delägare,
tIlls. kr 22,290: . 107,087: 93. Särsk. direktion. se som frän re\1em:t afgär .
..Armens pensIOnskassa (Kngsb~. ~2980J. Pens. till afskedadt urider- Officers karens pensions före-

falet 175,6)kI;: 3,747,794.38. :p'ens.r befäl och manskap. nlngs kassa (Officerskären vid
åt armens ambets- och tjänste- ." . Sveaart,·reg.1850)kr.127,064:10.Pen-
män; statsanslag till fyllnads- .Prlns Os~ars hospI~alin!:attn~ng slonering af f. d. officerare vid
pens:r m. m., för år 1908(förslags- VId Kgl. I.Ifgardet tIll hast (Gäl- Svea art.-reg.
anslag) kr. 2,350,000. vor och tillskott af officerare 1816) Pensions- och gråttalkassan för

Grefvinnan Horns stiftelse kr. 40,087:27. Samma direktion. underofficerare och manskap (Offi-
(Grefv:au A. S. Horn, f. Blomstedt, Pens. och underst. åt afskedadt cerskären VId Svea art.·reg 1850)
1858)kr. 732,666:49. Pens:r åt mili- underbefål o. manskap, dess änkor, kr. 34,617:05. Utdeln. af underst. åt
täre ämbete- och tjänstemäns i fat. och barn. afskedade underof'ficer:re, koustap-
tigdom efterl. änkor och barn; före. Rosenbergska fonden (Gäfva Iar, trumpetare oc!' artillerl~ter.
trädesvis åt fattiga änkor och dött. frän stärbhuset efter afl. Under- kudebeekska stiftelsen (Ofver-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r löjtn. Rosenberg) kr. 1,301:-. Regr- ste Rudebeck samt battericheferna
och underlöjtn:r. (180 pens:r ä 150 tets pens.kåssas direktion. Räntan v!d Svea a:-t.-.reg:te1860)kr. 16,445:
kr. utgå f. n.) utgår till pens. ät- änka efter i 3D. Pens. at ankor och barn efter

Konungens enskilda fond (1817) tjänst afl. underofficer vid regem:t. underofficerare VId regem:t.
kr. 7,500 (ärt. ränta). Pens:r åt I'nderlöjtnant Claes Erik Pey- Snldatbarnhuskassan (Officers-
änkor och barn efter afl. militär- rens pensions- och gratifikations. kåren VId.Svea ar ulleri) kr. 34,086.
personer; pensionärerna utses af fond (gåfva från nämnde under- Dels fattige soldatbarns beklädn.
K. Maj:t. 282 understödstagare är löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,623: och underhåll, dels pens:r ätaf-
1907. S3. Samma direktion. Räntan utbe- skeda.dt manskap.

!lilitiiränke.pensi?~s.staten,All- talas. årl. 5 juli med 2/S som grati- [48 14] ---
manna; Pens:r åt mtlrtäre ambets- fikatlon åt afskedad underofficer
o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e och 1/3 som pens. åt änka efter 'Kon~ngensmilitärhospitals.och
änkor och barn; pens:rätten grun- underofficer vid regem:t. meda.]jf~~der(Militärhospitalsfon.
dar sig på mannens eller faderns 'olontä,ren Grefve Gustaf Nil. den utgöres .af: 1) efter 1813 och
beställn., bouppteckn. samt sökan- Conrad von Hosenl>i pensions .. och ~81.4åre~s krig af ensk. personer
des fortf. behof. gratifIkationsfond (gåfva af stärb- l riket gjorda san:manskott, 2) af

[4805J buset efter nämnde volontär) kr. då."arande.kronprms Karl Johan
• . 2,089:16. Samma direktion. Årl. skankta större belopp, 3) af kom-

Drottntngens .hospltal ..(grundl. räntan utgår med 1/2 som ständig me:serådet ~ .Fileen do~erade me-
1805 .af eI! »Manmsk?van») .kr. tillökn. I pens. el. tillfällig grati- del, Medaljfonden, stift. o af ko-
7~~.80 ..Direktiou, se [HO72J.Ran- fikatlon till pensionerad under- nung Karl XIV Johan). Bada fon-
t~ anvandes till ~rl. pens:r åt, officer från regem:t el. ock som derria hafva gemensam direktion
afskedadt underbefal o. manskap pens. el. gratifikation till änka ef- se [30701· Frän Militärhospitals-
af ~vea hfg. • .. ter sådan underofficer, och andra och Medaljfonderna harva under

.!'eneralmllJoren C H Moller· 1/2 lika med ofvan el. till änka 1907 pens:r el. gratifik:r till omkr.
svards. fond grundl. af officerskå- etter en i tjänst afl. underofficer 16,lJOOkr. utgått till I fattigdom
ren VId Svea Iifg. ttll mmne. af el. till uppfostringshjälp åt ngt el. st.adda ä,!kor o. oförsörjda döttrar
sekundchefen (18~), då han afgick några fattiga barn till dylik under- eiter belal, underbefal och civ.
från ~ege~:tet; kr.'~,139:tiO...Sam- officer vid regem:t. tjänstemän vid armen och flottan.
ma .dIrektIOn som f~reg. Rant an Skolfondeu, kr. 9,840:88. Bildad Nya pens:r,;,m komma hädanefter
$.nvandes tIll nådegåJ~or ät medel- är 1821gnm subskription för arvode icke att tdllsättae, utan skola, i mån
l~se, från Svea llfg. fskedade gar- till en skollärarebefattning hvil- af hittills varande pensionärers
dister. '. ken numera ej tillsättes 'sedan afgång, alla underst. frän fonden
[4806J Kgl: Svea hfgardes f?lkskola blifvlt närbelägen. Af utgä ;,nder form a.f gratifikatio-

fattlqkassa, rantan utgår en del somjulgäfvor ner. Medaljlonden ar afsedd att
Gravallius' testamente (Fältpr. l klader m.: ID. åt skolbarn inom bered~ und~rofficerare och ge~en-

C O Gravallius) kr. 2,'250. Direk- regem:ts försarnl., efter sekund- skap l. armen ~ch...tlottan, hvilka
tionen öfver Svea Iifg.s fattigkassa. chefens bestämmande. ~.~hållIt J!le?-alJ for tapperhet i, --',,- falt, en arhg pension, men då
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. :fl. fonder.
ingen innehafvare af tapperhets-
medaljen 1111111. finnes i l'lfvet, utgår
större delen af fondens räntear-
kastn, såsom underst. från Milttär-
hospitalfonden.

[4815J
Konnngens hospital (Sthlma

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 335,000. Särsk. direktion, se
!3071J. Pene: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 förvällande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; år 1906 utdelades 12,430
kr. till 362personer.
[4816J --

Svenska föreningen ((öda kor-
set (Konung Oscar II m. fl. 1865)

[4814-4823J
kr. 37,710:38. Ötverstyrejse m..m. 1

1

hjälp hunnit erhållas, uian ersnun.
Be [3656]. Dess ändamål är att gifva det biträde, som erfordras
hos svenska folket väcka delta- och af dem kan lämnas. Anmäln:r
gande för vården af sårade och i rörande båda dessa fören-r kunna
sjuke i fält samt att medels in- inlämnas 'till fältintendenten Axel
saml. och förvaltn. aff'riv. underst. v. Heijne, adr. Engelbrektsg. 5.
verka för denna sjukvårds ordnan-
de och utvidgn.; utdeln. är gjord
till föreningens sjuksköterskor.

Svenska samaritföreningen (bör.
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,032: -. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder-
visn:skurser bland allmänheten ut-
breda kännedom om den hjälp,
som vid plötsliga olycksfall i för.
sta hand erfordras; åliggande det
förenin:s aktiva ledamöter, hvilka
genorngått sådan kurs, att vid in-
träffande olycksfall, innan läkare-

[4817]
Hantboisternas understödskas-

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flottans tjänst' varan.
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kl'.
12,197:G9.Särsk. styrelse, se [3027].
Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid
delägares dödsfall och tillfälligt
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821 JKarolinska Institutet. gen därst. afslutatsinamed. studier [48 22J
Se [2208]. och ådagalagt synnerl. flit jämte Wenerska testamentsfonden (Lir-

Abeltus fond (Prof. Hj. Abelin intresse och fallenhet för kirurgi medikus Wener 1813) kr. 5,455:78
1882) kr. 5,000. Stip:r åt arude- och oftalmiatri. vid 1905 års slut. Medicinalstyrel·
raride vid Karolinska institntet. Ad. Kjellbergs stipendiefond sen, se [lo 49J. Till gratifikationer

Acrelska fonden (Prof. OSantes- (Prof:sänkan Therese Kjellberg åt e, o. tjänstemän o. betjänte.
son 1879) kr. 10,000. Stipendier åt 1884) kr. 11,376:69. Stip. till med. _
studerande vid Karolinska inatt. kandidat eller licentiat, som stu-
tutet. derar vid institutet.

Altins fond (Stadsläk. M L Al. r.jnngbergs stipendiefond (Fult-
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid läk. N J Ljungberg 1866)kr. 42,500.
Karol. institutet stud. med. kandi. Resestip. för med. doktorer.
dater. Chr. Lovens fond (f. d. prof. Chr.

Loven 1903) kr. 10,952:79; till be.
Benedicks' stipendiefond (Kam. f'rärujande af forskning inom fysto.

marh. A W Benedielee 1861) kr. logi, experimentell rarmakodyna.
XO,OOO.Till vid Karolinska Instd. mik och fysiologisk kemi.
tutet studerande med. kandidater. p H Malmstens fond (Prof. P H

Ragnar Rrnzelins' stipeudle- Malmsten 1876) kr. 5,000. Stipen-
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. dier åt vid inst. nyblifue med. Ii-
10,483:40. Stdpendier åtmed. kandi- centiater.
dater, SOIIl studera vid institutet. Fonden för l' H Malmstens pro ..

Rylnndska testamentsfonden fessur kr. 101.909:18.
(Apotek. E. Bylund 1818)kr. 3,000. Caroline Anddette Nobels fond
Till underhåll och förökande af (A NobeI18~0) kr. 50,000. Undcrst.
samlingarna och biblioteket vid för experimentell medio. forskning.
Karol. institutet. Caroline Andriette Nobels re.

Frn Wilhelmina Hiertas stl- servfond kr. 18,197:80.
pendiefond till understöd åt min- A Hegnells fond för barnklinik
dre bemedl. kvinnor som ägna sig (D A J Regnell1876) kr. 20,000. För
å. andläkarekonsten kr. 14,796:59. klinisk undervisn. i barnaålderns

tertas stipendiefond (Frökn:a sjukdomar bl. barn inom 2-8 år vid
H och A Hierta 1873) kr. 15,000. Kronprins:san Lovisas vårdanstalt.
S lP:r åt kvinnor, som studera Anders Hetzii stipendiefond
m dicin. (Svenska läkaresällskapet 1864)kr.

Magnns Hnss' stipendiefond 32000 su un t d d 'd
(I of. ]\il Huss' forne lärjungar K~rol: ins~::~am\t~llUu~;~rs~. ;tr
18 B) kr. 5,100. Stipendier åt vid vetenskapl. forskningar och resor.
K rol.inst. studerande med. kandi- Roos af Hj.lmsäters stipendle-
d er. fond (Kammarh. A Roos afRj.lm.

arolinska institntets reserv- säter 1862) kr. 5,000. Stdp:r åt stu-
f d (Dr A F Regnell 1883) kr. derande vid Karol. institutet.
3 ~94:07. Disponibla afkastningen Professor Carl J Rossanders
s 11användas till befrämj. af den donationsfond (1893)kr. 10,060:21.
ffi dicinska forskningen och dess För ändamål som lärarekollegium
~i ~~nd~~~afö~elft~e;:iu;.~~.under- anser gagna de medicinska veten.

irurgiska stipendiefonden (Do· SkS~:~~~s stipendiefond (Bok-
n ion af okänd, pseudo »Amicus » handl. A Samson 1888)kr. 11,896:33.
g ~ Prof. O J Rossander 1875)kr. Stip:r åt med. kandidater, som
l 000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män, studera vid institutet.
s In vid institutet idka eller nylt. _

[4823J Svenska Läkaresäll-
skapet. Se [3949j.

A. P1'is- och stipendiefonder:
1l<lrzelins·fonden kr. 6,784:32.

Ur denna fond utdelas hvart 10:e år
sällskapets Berzelrus-medalj iguld
åt forskare, som bidragit till fram-
stegen inom den medicinska ke-
mien.

Alvarenga do Pi an hys prisfolld
(Prof. i Lissabon med. d:r P F d.
Costa Alvarenga) kr. 24,502:37, har
till ändamål att gnm sin afkastn.
sätta Sällskapet i tillfälle att be-
löna värdefulla, af svenska med-
borgare förf. till täflan tnlärnnade
skrifter äfver ämnen tillhörande
det medio. forskningsområdet.
Täfiingsskrift skall vara inlämn.
till Sällskap:s sekreterare före 15
jan.

Pasteurs-fonden (Svenska Lä-
karesallskapet m. fl.) kr. 33,562:57
(däraf medalj- och reservfond kr.
18,562:57 och stipendiefond kr.
15,OCO:-). Har till ändamål att
främja rorekn . på bakteriologiens
och hygienens område. Medel ~f
fondens räntor få användas dels till
utdelande för Sällsk:s Pastcurs-
medalj i guld åt forskare, som
främj. bakteriol:s eller hvg.s rram.
steg, dels till resestip:r för studier
i utlandet i bakterfel. eller hyg.,
dels ock till. underst. för veton-
skapl. undersökn:r inom nämnda
områden.

Hegneflska prisfonden CD:rAn-
ders Fr. Regnell, gnm gåfvobref
26 mars 1866) kr. 22,117:39. Hva.rt
4:de år, fr. o. m. 1870,_utdelas. 4
års ränta som prisbelön. föl' sådan
skrift, som efter föreskrifven pröfn ,

Adresskal eudern l no8.
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.

befinnes däraf förtjänt. Hvilken
svensk medborgare som helst
äger att om priset ·täfla,; Täflings ..
skrift skall vara inlämn. till Säll-
skapets sekreterare före 15januari
under det för prisets' utdeln.: best.
året.

And. Retzius' fond, kr. 37,406:07
(däraf ruedalj. och reservfond kr.
17,406: 07 och stipendiefond kr.
20,000:-'-)"ärafseddattfrämja stu-
diet af de. vetenskaper, i hvilkas
tjänst Anders Retzius verkat, i
främsta. rummet den normala ana-
tomien, därnäst äfven fysiologien.

Svenska Läkaresällskapets.iubi.
leumsfond (stift. 27 april 1858till
erinran om Sällsk:ts öO-årigaverk-
samhet) kr. 25.095:63,har till ända.
mål att genom sin afkastning sätta
sällsk. i tillfälle att belöna värde-
fulla, af svenska medborgare förf:e
skrifter öfver ämnen tillhörande
det uredic. forskn.sområdet.

B. U'nsierstö dsforuier r
Ragnar och Helena Bruzellns'

pensionsfond (ii.nkef"u Professor-
skan Lott Y Bruzelius 1902} kr.
105,961:96, har till ändamål att be-

XII.
[4828]

Robins, Emile, belöning (Frans-
mannen EmileRobin 1886)kr. 5,210.
År!. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, som under föreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, el. om tillfälle till den-
na. användning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö.
män el. fiskare, Bom under utörn.
af sitt yrke funnit döden och ef-
ter!. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1564J,
som inom augusti månad afgifver
förslag aug. användandet till. K.
Maj:t.

reda understöd åt behöfvande än- vid af några del~gare förbehåll
kör eller oförsörjda barn efter af- gjordes. öm förmånsrätt föl' deras'
lidna svenska läkare. efterlefvande. c

~' (:ubes fond (Sjökapt. F Oube l Schaumkellska understddsfon-
d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. 'den (Assessor J E Schaumkelll833)

Diemerska fonden (insamlad af kr. 136,667:74, har till ändamål att
svenska badgäster i Aachen, örver- bereda understöd åt beborvande
lämnad till Svenska Läkaresälj- änkor eller oförsörjda barn efter
skapet 1903) kr. 7,044:15. Afsedd a:flidna svenska läkare; fonden.har
till understöd åt fattiga svenska ökats genom Provinstaltäk. P E
badgäster i Aachen.' StagnelIs testamente 1865, genom

Kamratfonden för nödställda d:r H Stoltz' testamente 1880,ge-
svenska läkare (Svenska läkare nom d.r Rabes testamente 5,OOOkr.,
1902)kr. 28,939:37. ii.rafsedd till un- genom d:r Hahne test. 20,000 kr.
derstöd åt nödställda svenska Iä- samt af okänd gifvare med 3,000
kar-e. kr. m. :fl. gåfvor.

Vincent och Loutse Lundbergs [4824J ~~.-
fond (Lifmedikus Vincent Lund-
berg 1886) kr. M,7~2: 09. Är!. rän- Jacobiskatestamentsfonden(Ve-
tan användes till pens:r il 300 kr. terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,SOO.
åt behöfvande änkor eller oförsörj- Direkt. örver Veterinärinstitutet
da barn efter a:flidna svenska lä- genom dess .rektor. Se [22181. Re.
kare. sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e

Läkare.nödhjälpsfonden (Åt. år till en ung veterinärläkare.
skilliga svenska läkare 18,55)kr.
31,929:14. Understöd åt nödställda
svenska läkare, åt behöfvande än-
kor eller oförsörjda barn; fonden
uppkom genomupplösn. afen pens:
inrättning för svenska läkare, hvar-

[4826J
Svenska sJuksköterskornas all.

männa pensionsförening (1895)kr.
300,000. Särsk. styrelse, se [3050].
Lin-aute vid fyllda 50 år.

Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.

[4830J Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959].
Allmänna änke- oeh pupflfkas-

San i Sverige (Stift. 1784; reg!.1886,
fonder c:a 13,730.000kr.) har till
ändamål att åt svenske undersåtar,
som icke uppnått 60 år samt med
afseende å hälsotillstånd prörvas
till försäkr. antag!., lämna tillfälle
att antingen mot viss afgift på en
gång el. mot årl. prem:r vinna för-
såkr.' för beredande af pens. åt ef-
terlefvande hustru och barn. Sä.
dan försäkr. meddelas dels åt man
för beredande af pens. till hans
hustru, dels åt fader .etler moder
för beredande af pens. till visst
uppgifvetbarn och dels åt man för
beredande af pens. till hans hustru
och deras barn gemensamt.

Bohmanska testamentsfonden
(Grossh. F O Bohman 1767) kr.

181,505: 94. Understöd åt sjuka I'I'rädgårdsrören..:s medalj till. nämn-
barn af delägare i Allm. änke- och da förening.
pupillkassan. Brandstodsmedlen (C R Berch
..lirisbackska testamentsfonden 1778. J v Balthasar Kniggc o. hans

(Ankefru S M Mannerheim, f. Gris- bustru 17.95m. fl.) kr. 10,000. Bän-
back, 1777)kr. 6,750. Understöd åt tan användes till underst. åt tor-
behöfvande änkor eller rader- och pare o. andra fattiga personer på
moderlösa barn. landet, som hemsökts af eldsvåda

Sehmanska pensionsfonden och ej äga rät.t till brandstods-
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman understöd.
1882) kr. 7,781: 65. Pens:r åt· fat- Ebersteinska, Schotteska och
tiga fruntimmer, som icke äro el. Kulmanska donationerna (Fru:a.
varit gifta. Cl A C Eberstein o. M C Schotte

Svanns testamente (ii.nkef. A M m. fi. 1799, 1807och 1817)kr. 2,500.
Svaan, f.Volckamer, 1763)kr. 18,000. Räntan utdelas ärt. till hemgift åt
Räntan är anslagen till pens:r åt ä.nc fattiga och dygdiga fiickor af
fattiga änkor af god frejd, hvilkas den arbetande klassen.
män varit anställda i statens tjänst. Patriotiska sällsl,apet, Kungl.
utan afseende på stånd el. vistelse- Presid. iKommerskolleg~umECar-
ort; och äga släktingar till gifva- leson 1772) .kr. 153,OQOvid 1906
rtnnan el..hennes a:fl:eman företrä- års, slut efter afdrag af särsk. fon.•
desrätt. derna. Att befrämja näringarnas

Thernbergska testamentsfon- uppkomst och gnm belöningar för
den (Handelskassören J Thernberg berömt. gärningar o. företag m. m.
1821),kr. 5.400. Understöd åt be- uppmuntra n a t i o n a l idoghetens
hörvande änkor, företrädesvis så- tillväxt.
dana, som af änke- och puptlfkas- Rudbecks douatiou (Öfv..kam..
san åtnjuta små pensir och harva junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
flera oförsörjda barn; f. n. utgil 3 Till stip:r ilt skicklig jordbrukare
penen- å tillhopa kr. 243: -. inom Skaraborgs län.

Thurgrens pensionsfond (test:e
af M:ll Charlotta Collander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjänare.

[4832J Kgl. Patriotiska
sällskapet, Se [3750].

Branders donation (Kamrer. H
A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medaljer till industriidkare, »så-
80m mästare, gesäller eller arbe-
tare, hvilka visat utmärkt skick-
lighet i sitt arbete, förenadt med
iilngvarig trogen tjänst. gällande
dessa belön:r såväl män som kvin-
nor, i städer och å landet», för"
utom till 6 ex. i ailfver af svenska

[4833J Direktionen ärver
Nödhjälpskassan.

Se [3547].
Till minne af frami. Pres'ldea-

ten K J Berg (donation af okänd
2315 1905) kr ..5,000. l'ill pensioner
åt 2 fattiga s. k. bättre rruntim-
mer i Stockholm.
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G. Fromma-stiftelsers, pensionskassorsm. fl. fonder. [4833-4835J
Berggrens, It C, Grosshandl., Lundals testamente (M:ll O.T Generalmajoren O iii B,jörn·

testamentsfond 1895kr. 80,821: 95. Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r åt st,jernas fond kr. 192,707. Sttpen.
Pens:r på samma villkor som från 2 änkor el. oförsörjda döttrar efter di er och pensioner.
Nödhjälpskassan. afl. präster i Sthlm. von Blockska fonden, kr. 15,687.

Bohmans testamente (Vikt.ual.ie- Nordlanders .testamente (Stads- 5 pens:r å 60kr. o. 10pens-r it 25kr,
handl. E Bohman E:son 1827) kr. majoren E N~rd;'ander_ 1~42) kr. T1~n."ow Gnstaf Bo'ltsnsterns
5,000. Af räntan skola utgå 2 pens:r 75,000 .. Pens:r ~ 100 kr. at ~Oankor famtljefond (1901) kr: 184,214.
a 75 kr. och återstoden användas eller dottrar efter borgare l Sthlrn, Afkastn. skall t. v . .laggas tIll
efter direktionens godtflrmand.e. samt 5 änkor el. döttrar efter civ. kapitalet .
.Brukspatronen J A Bångs och äm!?etsl;ll.änvid hufv~d~t:s verk. Bondeska fonden (Grefve Gustaf

dess Fru UJ, Bångs född Luth Nodhjalpskassan I.Stockholm Trolle Bonde 1885) kr. 15,203 Af.
donation å 10,000 kr. t{IlNödhjälps: (Prosten P Norman i Osmo o. kyr. kastn. skall t. v. läggas till kapi-
kassan i Sthlm enl. donationsbref koh. Ahman m. fl. 1768)kr. 420,000: talet.
af 22 dec. 1881 med anledn. af ett 64. Utdelande af underst. till i Bnngencronska fonden, kr
25:årigt lyckl. äktenskap. Fondens Sthlm boende rruntimmer ttl.lh 27,389 F n 12 gratifik:r a 80 kr
storlek för närvarande kr. 11,278. Pauvre~ honteux; IDOGutdelades Ifor 1 år

Pens:r., a 75 kr. hvarje pens., till kr. 18~2?1' 25 td.Il 390 pers~ner.. Carlesonsku famil,ifonden(18961
sådana mom Sthlms stad bosatta Prets testamentsfond (Fr-lh. A kr. 77,225. Lifstidsräntor.
belrörvande personer, utan atseen. l\~ Pr81S .1810) kr. ,6)000. Rant:;Lll . Carlesonskn stipendiefonden
de på samhällsklass, hvilka gnm ~ordela~ 1..4 pens:~ a.7?.kr., 2 an (1896) kr. 314,272. ä stip. a 5,000kr.
obotlig sjukdom, olyckshändelse ankoraf~ralse och M aroträlee stå:r;d. Magnus Georg Danckwardts pen-
eller ålderdomssvaghet äro ur- UOOSPI1!'gStestamente (Ankel. C slonsfond, kr. 3,412.. 2 pensioner'
ståndsatte att sig försörja o. .icke M Roos'p,gg 1~39)b. 16,260. Pen- it 60 kr.
äro eL kunna anses vara föremål s:r em rattiga ankor el. ogtrte, frun-I' de Bergs, G. M och III S, fond
för den egent!. fat:igvården. tll~::thS testamente (Änkefrn B Oln'· 13,565. Afkastn. skall t.v.Iäg.

IJahlgrens donat ron (Bankokom- Ruth 1803 kr. 2,lB6. Pens:r före- gas uu kap'ta~et.
miss, O P, Dahlgren 1891)kr. 40,000. trädesvis åt fattiga prästänkor. De la Gardleska fonden (1901).
Pe.ns:r.ya samma vfllkor- som från Grossh. J U Schnrps och Fru i kr. 3?,613. 4 pens... .
Nödhjälpskasaan. ,. . Clara Seharps donation. kr 24,201.1 Frfherre A G v".n Dub~ns fond,

Dah~.grens, Charlo.!ta 'lIlhelml' Till pensioner åt s. k. bättre frun. (189!.!kr. 6,lGJ. Lifstideräuta.
na, f'röken, undersfödsfond. 1895 timmer i Stockholm Dflcket-sk a fonden (Orefve O F
kr. :,OO~. . . Sohms testamente (Bankokom- D~cker 1885) kr. 129,287. 20 pens:r

DIe~rIchsonSI~a donatIone~na miss:änkan U Bohm 1842). Af fon. a .0,0 kr. .
(DIr~.G F DIe~!IChson o. hans fru) den utlämnas årl. 20 pens:r a 60kr. Ehrenborg-Retherska fonden
kr. 05,487. Af rantan utdelas pens:r Timells testamente (M:ll U Ti. (18~9)k,:: 16,00~; 2.pens:r.
å 60 kr. mell 1831) kr.· 6,000. Räntan an. En onämnd välgdrares fond, kr.

Falcks testamente (Mrll B Ch vändes till 4 pens:r å 75kr .. af hvil- 17,?03. 6 pens:r a 110 kr. ..
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut- ka 2:ne tilldelas »öfver 50år gamla Gyllenbergska fonden (Godsag.
delas till 2 i Sthlm boende fattiga, fattiga döttrar, den ena efter ctv. E J G)'llenberg 1877) kr.. 22.4,376.
välfrejdade, oförsörjda juvelerare- el. militär tjänsteman och den an- ~lgratlf:r a 100 kr. o. 2 stlp:r å
döttrar ef., om sådana ej finnas, till dra efter borgersman i .Sthlm». ;)00 kr. m. m.
guld. eller silfverarbetares döttrar. Törnebohms testamente (Asses- Gyllenborgsl<a fonden,kr.31,108.

Flobergs f'ond(Guldsmed. S Elo- sorn o. stämpelmäst. E Törnebohm 15 gratifik,,; å 75 kr.
berg 1822) kr, 1,500. 1831) kr. 118,760. Pens:r till änkor Gyllenbaatska fonden, kr. 3,658.

Graans testamente (Kryddkr.vh. och barn efter civ. tjänstemän vid 1 pens. a 160 kr.
O D Graan 1836. kr. 2~,169. Af Sthlms stads styrelses juridiska Fröken Emilie Gyllencrentz'
räntan utgår 11 pens:r. verk samt pens:r till fabriksidk:s fond (1895)kr. 1,213. lpens. afränt.

Hagbomska stiftelsen för Pan. änkor o. barn i Sthlm. Fröken Emilie (,yllencrentz'
vres Honteux (JH:ll O U Hagbom fond N:o 2 (1903) kr. 3,001. 1 pens.
1833) kr. 20,000. Räntan utgår så- Fröken Kerstin Gyllencrentz'
som underst. åtofardigaellersjnka [4835J Riddarhusets fonder, fond (1906) kr. 24,025. S pens:r.
och behöfvande fruntimmer med ~ Frtiken S L L (Oyllenrams fond
bättre uppfostran. Se [4051]. (1882)kr. 35,775. Pens.r' till girvar-

Hedströmska testamentet (Fabr. Adelns Disknssionsklnbbs Wad· innans närmaste anhöriga.
C Hedström 1832) kr. 6,000. Rän- stenastff't-fond kr. 2,228. Afkastn. Hagermanska fonden (1883)kr.
tan är anslagen till 4 pens:r å 75 skall t. v. läggas till kapitalet. 35,885. Pens.r ttll gifvarenamär-
kr. åt änkor och oförsörjda barn Adliga kadettskolefonden kr. maste anhöriga. ..
efter civ. tjänstemän vid Sthlms 178,268. Stip:r å olika belopp och Hamtltonska släktfondea. (bi'l-
juridiska verk. för flera ändamål. dad 1891) kr. 57,447. Pens:r inom

Isbergs donationsfond, (Frk. Ma- Friherre Oscar AIströmers fond släkten.
ria Chaa-l. Isberg) kr. 43,761. Pens:r (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ'l An~ust von Hartmansdorffssti-
for pauvres honteux. mer 1884)kr. 19,766. Lifstidsränta. pendlefond, kr: 91,827. Akadem ..·

Jnngblads testamente (Prosten Hofmarskalken J F AminoIfs I stip:r å 500 kr.
B Jungblad 1832 0.1834) kr. 3,000. och dess Frn A C AminoIfs dona- FI'n Brita M von HanswolIfs
2:ne pens.:r a 75 kr. utdelas årl: tionsfond,. kr. 13,205. 3 pen.s:r il I fond, kr. 28,237. 4 pens:r a 200kr.

Knigges donationer (Änkef. A 155 kr. . Fröknarna von HanswolIfs fond
M B Knigge) kr. 12,~86. Berg von Linde-fonden (Frkn (v Hauswolffska fonden) kr. 39,040.

Konung Karl Johans donation Henriette Berg v Linde o. Asses-17 pens:r it 225 kr. 0.1 pens. å 36kr.
(1815) kr. 7,500. Räntan utgår med sorn August Berg v Linde) öfver!. Carl Johan Hiertas fond (1879)
pens:r å minst 60 kr. för år åt be- 1897-9S, kr. 10,044. Lifstidsränta. kr. 9,121. 1 pens. a 150 kr.; återst.
höfvande, som genom en bättre R-ergenstjernska fonden, kr. ränteafkastning lägges till kapita-
uppfostran blifvit urståndsatta att 99,613. Stip:r och pens:r. let, som enl. gåfvobrefvet-börökas
sig :med gröfre arbete försörja el. Berghmausk a fonden, kr. 86,565 till 25)000 kr.' ..
att, fattighus kunna intagas. förutom kr. 75,017 i fastigh:r o. IIårdska fonden (Ankef. J OHård

Levins donation (v Presid. O A frälseränta. 3 stip:r och 5 pens:r. af Thorestorp 1888)kr. 16,505. Lire-
Levin j ämte arfvingar 1849)kr.5,048. von Beskowska fonden, kr. 6,237. tidsränta.
Af räntemedlen utgå 3:ne pensir å 2 pens:r å 110 kr. Ulrika Christina Uögmarks te.
7? kr.,o.?h ä~a testators släktingar I Bethuuska fonden, kr. 19,274. stamentsfond (1869o.1874)kr.9,720.
dart,ll foretradesri>tt. . 11 pens:r a 60 kr. .4 pens:r a 50 kr.
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[4835-4838J G. B'romma stiftelsers, pensionskassors m.if]. fonder.
von Kothen Ribblngaka fonden kr. 6,874. Pens:r till af gifvaren Stjerncreutzsl'lI fonden, kr.

(i.nkef. v. Kethen, f. Ribbing, 1888) nämnda personer. 46,619; 22 gratifik:r a 80.kr., hvil-
kr. 2,228. En pens. af räntan. Pstlnndersköldska fonden N:o l) ka få uppbäras under 6 år.

Präken J'nlfaua Charlotta La- (Änkef. Petlandetsköld f. Isberg, Stjerncronska fonden, kr. 29,838;
gercrantz' donationsfond (Lager- 1890) kr. 9,442. Lifstidsränta. 3 pens:r å 350 kr.
crantzska fonden) kr. 4,919. 1pens:n Queckfeldt. Rosencrantzska fon. Stjerngrllnlltska fonden, kr.
a 75 k~. den, kr. 64,445. 4 stip:r a 200kr., 14,lin. 1 pens .
.Lefre~skll fonden, kr. 18,911. 3 8 pens:r a 200 kr. o. 3 handpen- von Stoekenstrdmska fonden

pens:: a 200 kr. ningar il, 120 kr. (Bruksäg.Axel vStockenströrn18D4)
LeIJonllychtskll fonden,kr.9,689./ Queckfeldtska. stipendiefonden kr. 6,096. Ett stip. a 180 kr.

2 pens.r a 185 kr. (Hofrättsrädet O S Queckfeldt 1875) Stråleska fonden, kr. 38,924; 19
Grefvinnan Å Lewenhaupts r. kr. 12,916. Lifstidsränta. pens:r iL 75 kr.

Sparre fond (18~9)kr. 9,498. 2pens:r Qneckfeldtska pensionsfonden Thamiska donationen (Kommer.
a 165 kr. (Hofrättsrådet O S Queckfeldt1875) serådet S Tham 1727)kr. 6,766; rän.

von Llewsnska fonden, kr.69,787. kr. 14,219. Lifstidsränta. tan lägges t. v. till kapitalet
1 pens. iL 4,50kr. o. 13pens:r a150 kr. Stiftsfröken !laria Charlotta 'I'ersmedenska fonden, kr. 16,956;

Lilliecronska fonden (Frökn:a Qveckfeldts fond (1841)kr 21596. 2 V~d~::ena'adliga jungfrustift,
S M o. M O Lilliecrona 1869) kr. 3 pens:r a 200 kr. ., '1 k 1
12,982. 3 pens:r a c:a 200 kr. Hehnbereska fonden (Majoren kr. 390,265; 60pens:r a 00 r.; 75

UI,ienst.olp.ska ..fonden (1897)kr. O G Rehnb~rg 1881)kr. 9,399. Frän pens:r a 50 kr. och 15 pens:r till° 8' L f t d t olika belopp.
617 O. l S l sran a. fondenutgå3pens:r,hvard.alOOkr. Friherrinnan Å. von Vegesacks,

Å och C !l Linds af Hageby fond Reuterskttild-Norrlenf'a.lkskn fon- f. Serget.donatlonstond, kr. 16,521;
(Fru Abela Lind af Hageby 1894) den, kr. 35,051. 1 pension. 1 pension o. Iifst.id.sränta.
kr. 20,914. Lifstidsränta. Kammarherren Johan Axel Heu- von Yegesackska fonden (Fru

Lludenereronas- af Klintebergs tersklölds pensionsfond (lR70)kr. Oarolina von Vegesack 1885) kr.
donationsfond (Öfverstelöjtn. G. 68,825;4lifstidspens:r ä 500kr. och 4,970; lifstidsränta.
V. Lindenercrona o. h. h. Hedvig 1 stip. iL 500 kr. )\rnlferonska fonden, kr. 18,005;
af Klinteberg 1901) kr. 58,562. Hofmarskalken Henrik Publan 11 pens:r a 35 kr. o. il pens:r a
Pens:r. Iteutcrskjölds pensionsfond (Reu- 20 kr.

Linnerhjelmska fonden, kr. terskjöldska fonden) kr. 62,224; Iif- Wästfelts, !lä,.tha llIagdalena,
26,497. 10 penarr å 100 kr. räntor, 2 pens. iL 600 kr. donationsfond (1906) kr. 10,033;
o I,öfvenskjöldska fonderna, kr. Öfverstelöjtnanten C GRenter. 2 Hrsttdsräntor.
,,71,963. 1 utrikes sttp. ,a 4,000kr. skjölds pensionsfond (1899) kr. Åkerhielmskll fonden (Fröken
och 3 uudervten.vetip.r a 1,800kr. 15,.?99 Pens:r Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,074: 1

Grefve J Å Mörners fond (1902) Öfv~rstelöjt';anten C G Reuter- pens. o. 1 lifstidsränta.
kr. ?7,084. 3 pens... skjölds stipendiefond (1899) kr, Riddarhusets samtl. fonder upp·

lllornerskll fonden (Ankel'. J O 19,259. Stip:r. gå till ett bokfördt belopp af
Morner 1869 o. 1~72) kr. 7,471. 1 FrökenS Å Ribbings fond (1896) 6,342,728 kr.
pens. a 90 kr. ? 3 ~ 45 kr.. . kr. 46,171. Lifstidsränta .
• Bank~kommlSSarIen ~VI!helm Carl Ulrik Roos' lIf H.ielmsäter [4836J

Nethen,oods testamentsf'ond, kr. donationsfond, kr. 40 949; 4pens:r .
8,943. 2 pens:r il 150 kr. å 300 kr ' I Wennberg, »Lotten 'lennbergs

von Nolekenska fonden (1896) ~'röke;' C. Itoos' af Hjelmsäter fond för hjälpbehöfvl!lIde» (1864)
kr. 10,963.. ? penser. .. donationsfond kr. 5 009. Lirstids- kapital c:a 44,000 kr. Sarsk. dir'ek-

Nordenskjoldska understodsfon .. ränta " tion, se [8538]; fonden ar afsedd
den (bildad 1897) kr. 5,746., .: ,. till: 1) inlösen och underhåll af1

Palmstjernska fonden (Frökn:na ..Froken Ha~ma Roos af HJelm. el. 2 värnlösa, döfstumma el. bl.in-
Selma o. Asta Palmstjerna 1888) sliter donationsfond (1880) kr da barn i därför lämplig anstalt el.
kr. 7,012. Understöd. 21,!7~; 2 pens:r a 420~.. barnhem; 2) underst. åt sädane

Paul lska fastighetsfonden .J roken Hanna Roos ,,!HJel?,- fattige välfrejd. personer, som ge-
(Kamrnarjunk. O G Pauli; öfverl. sater testa:m·"å fond kr. 1~6,0~8,f nom sj':l.kdo;mel. annan of~rY~~l~.d
1894)kl' 676fi98 Lifstidsräntor till :pens., 2 stIp. 1,000, o. '" ati'p. olycka aro l behof af en tIllfallIg
af test~tor ~t~~'~?-apersoner. OO~~marherren Carl Hoos' af' el. ögonblicklig hjälp.

Paultaka losorefonden (Kam- Hjelmsäter fond (1890)kr. 101,220.
marj unk. O G Paul i ; ofverl. 1894) Lifstidsränta.
kr. 166,192. Pens:r a 200kr. Akad. .
stip:r, 1 å 600 kr. och 2 a 500 kr. Sasska fonden (Majoren J F Sass [48 38J
samt 4 krigsskolestip:r, däraf 2 i; och hans husta-u G A Nisbeth 1866)
600 kr och 2 a 500 kr kr. 33,142. Pens.r.

von 'Platensh släkifonden (bil. Grelliga Schefferska stiftnin-
dad 1893) kr. 69,891. Pens:r inom gen, kr. 53,250. 13 pens:r a 100kr.
släkten. Sche1fers, C, kapten; fond kr.

lllljoren Nils Georg Pstlander- 21,20.. ~"if8tidsränta.. •
skölds donationsfond för adliga ..von Sehewenska stipendleln-
frnntimmer (Kammarh. J. F. Psi. rättningers (Agent G B v Schewe,:,
landersköld 1875) kr. 20,605. Lifs- m. fl. 1721) kr. 31,690. 2 stlp:r a
tidsränta och pens:r till af gifva- 500 kr.
ren nämnda personer. Hoffröken Carolina von Schul«

Majoren Nils Georg Pstlander. zers donationsfond (v Schulzerska
skölds pensionsfond för adelsmän fonden) kr. 4,768; 1 pens. å 80kr.
(Kammarh.J F Psilandersköld1878, Fröken Schiirer von Waldheims
kr. 18,536.Lifstidsränta och pens:r fond, kr. 16,548;2 lifstidsräntor a
till af gifvaren nämnda personer. 300 kr.

Ps il andersktildska fonden N:o :I C och F' von Sehwerrns fond
(Kammarh.JF Psilandersköld1884) (1900) kr. 48,337. Lifstidsräntor.
kl'. 8,806. Pens:r till af gifvaren de Silentzska fonden, kr. 81645.
nämnda personer. 3 pene.r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.

Psflander-skiil ds ka fonden N,o 4 Silfverbergska fonden,kr.38,251;
(Kammarh.J FPsilandersköld 1885)115 pens:!' a 85 kr.

Fosterländska för-
eningen.
Se [3062j.

Dahlgrenska donatlonsfonden
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr.
201729: 86. Prern. till lifräntein-
satser åt späda barn: utdeln. skall
börja 1912.

Fosterländska föreningen(på in-
bjudn. af generaldir. G F Almquist
1869) kr. 60,184: 46. Minskande af
fattigdomens tillväxt; år 1906 ut-
delades 3,142: 86 kr. i prem:r och
förvaltn:safgifter; hvarjämte af bi-
drag frän särskild stiftelse utdelats
11355 kr. rår beredande af lifränta
åt tjänare m, fl.

Prinsessan Lovisas. minnesfond
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre-
mier. till lifränteinsatser åt späda
barn.
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G. Fromnia stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [.1840-'4856J
[.4840J Iriidkaren Carl. G Schröderöfv~r-I derb. bergmäst., till rinder~t åt

P aul'ls k.a dunattonsfonden (Än l~:nnad tdl.l FOrenUlge.ll _for rVal-j fattiga Q. l arbete ~ka.dad.8 ~uf-
kef. Ch. Pauli 1789)jämte eaend. gorenhetens Ordnande (F , O). arbetare.
n:o 24 Svartmang. kr. 300,000.bFon. Afkastn. ~nvändes till små pens:r Klbbe fattigkassa (stift.gnm
den förvaltas af Dir f Norrafriv åt aldre rattiga fr-untimmer. kg!. bref 4/U 1892) kr, :;,761: 03.
arbetshuset, se [aH7];· pens.r a 50 [4848J --- Underet. åt fattiga grUfarbet.a:.,e.
kr. utdelas till 183 änkor som , Lerbäcks Bergslags 1IIahnores
fyllt 38 år, och hviikas mä'; varit Föreningen till minn!, af ko- kassa (kg!. bref 191s1891)~r, 10,696:
präster el. borgare, salut a 25 kr. nu ng Oskat: I ~ch drott,DIng ~ose. 18.. Underst. åt ålderstigne och
till 74 fader. och moderlösa flickor fina (efter inbjudn. atiftcs foren. fattige grufarbetare.
under 16 år samt af äkta börd. gnm subskription. Xnkedrottning Nora ,Bergsla.gs Malmöres kassa
Fondens redosrörare r Jansson Josefina skänkte 30,000.kr. 1873); (stift. gnm kgL bref 191:l1891) kr.
Herm -. 1o Karnmaka.reg .. l tro ' särskild styrelse, se [3637]; att 3,006: 3Q. Afkastn. användes till

. ., i förbättringsanstalt upptaga och underst. åt ålderstigne o. fattige
(4841 J vårda vanartade gossar, hvilka af grufarbetare.

Aktiebolaget l'raktiska hus- polis. eL kommunalmyndighethos
hållsskolan för flieJior (subskri- fören. anmälas el. på grund af dom-
benter 1870). Särsk. direktion, se ;~~i;:s~~~:a~~·i;s~~~~s is:~~t~b~~
[2251]; attuppfostrafattigaochväl. reda skydd åt frigifna; å fören:s
artade 16 års flickor från Stlilms åkerbrukskoloni Hall inom Öster-
församl:ar till tjänarinnor. tälj e socken af Sthlms län vårda-

des under 1906-1907 i medeltal per
dag 169 gossar, för hvilka i me-
deltal erhållits bidrag från staten
med kr. 114:34, från kommuner
m, fl. med kr. 270:49; omkostn.
16r hvarje gosse uppgick år 1905
-1906 till 467: 14.

(4842J -. ~
Sällsl,apet »De nödlidandes vän·

ner » (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di-
rektion, se [3707]. Pensioner och
underst. åt pauvres honteux.

[4843J Diakonissanstaltens
styrelse.
Se [2255]

K E Beronii donationsfond kr.
2(;,221: 57.

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

~'rn Eldes fond kr. 4,000.
lIajorskan Geijerstams fond kr.

1,000.
,\; 111.Hulmg'rens minnesfond

kr. 20,000.
C Ljnnglöfs fond kr. 10,000.
Vlvel,afonden kr. 5,000.

[4844J
Umgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommerskollegium, se [1564]; rän-
tan användes till underst. åt torf-
tiga änkor efter afl. skickl. ämbets-
män å bergsstaten.

[4845j
lljörcl, si, a stlpen diefonden

rGr-os.sh.n S Björck 1802) kl'. 200.
Sumf', Pro Fide & Christianismo,
se [3573]; stip:r till skollärare.

[4846J
Brndgåfvefonden (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse afkron-
prinscsaau Lovisas förmälning
185(;)Ofverståth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv.-styrel-
se .. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, som år-
ligen Iu juni i Storkyrkan samman-
vigas.

[4856aJ Svenska allmänna
dj urskyd dsfören ingen.

Se [3802].
Arwidssons, N., donation (Hä·

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

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.
Berglnnds, 1IIa,gdalena Chri·

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

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

Björnstjernas, O 111,donation
[4849j (Generalmajor) Stockholm, 1906)

llammarsklöld.R1sellschÖldska kr. 5,000.
stipendiifonden (1842) kr. 62,000. Eks, ('arolIna donation, (:~rkn,
Sär-sk. styrelse, se [3559J; årl. ut- Stl;lm 18~9 och 1900) kr .•11,4D4.
betaln. 1,800 kr. att fördelas mel- Ers~ons, Helena J!enrtksdotter,
lan Artilleri. och IngenjörhÖgsko'l donatton (Anka, Ange 1891) kr.
lan samt Krigshögskolans elever. l'~O·1 Ch' 't! ,., t f ("\.•er es, rIS IDa nUS a va, Au-
[4850J kefru, Stockholm 1903)och Gerles,

Hemmet för frigifna kvinnor. Carl ~'r (Xylograf, Stockholm 1903)
Benämnes numera Drottningens donation kr. 55,520.
skyddshem, (Hertiginnan Sofia af Häggs, Vlctorine, donation
Ostergötland 1860) kr. 105,163:53; (Frkn, Visby 18~~)kr. 20,000.
sär-sk. direktion, se [3523]; före. Janssons, IVilhelminaGnstafva,
trädesvis att upprättafrånfängelset donation (F'rkn, Dalarö 1895)kr.500.
frigifna kvinnor; i hemmet vistas Lindbergs, E Å, donatton (Stry-
högst 12 kvinnor. kerska, Sala, 1907) kr. 1,811:01.

Llndbergs, Henrika, donation
(F'rkn , Strängnäs 1885) kr. 1,000.

»Okänd, som med egen hand
plöjer sin jord» (18!17)kr. 500.

PhillpSons, Carl David, dona-
tion (Konsul, Sthlm 1899) kr. 500.

Platens, Lndv. von, donation
(Frih., Sthlm 1904) kr. 53,214:75.

RoseUska fonden kr. 2,992: 72.
Från fonden tilldelas tjänare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
synnerl. .ömhet mot husdjur;

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

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

[4851J
Fru W lliertas stipendiefond

för tandliikarinnor (stift.afL Hier-
tas rntnncsfond) kr. 14,796: ,39; Ka-
rolinska m ed.ikokiru rg. inst., se
[2208]; utdelas till obemedlade
kvinnor, som ägna sig åt tand-
läkareyrket.

[4852j ..
Joselinahemmet (Ankedrottning

Josefina 1872) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se U~509]; hemmet be-
stärndt för fattiga af katolska be-
kännelsen.

[4856bJ De svenska djur-
skyddsföreningarnas

centralförbund;
Hägg, Johanna (Fröken, Visby

1898) kr. 700.
Häggs, Vjctorine,donatlon(Frkn.

Visby 1899) kr. 30,000.

[4853J
Kniperska penstonslnrättnln-

gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 123,554: 88; särsk, dtrek-
tion, se [3065] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädesvis dem afborgerl. stånd;
1906 utdelades kr. 5,742:50 till 110
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm kamreraren i Allrn. [4856 c] Svenska allmänna

[4847j änke- och pupillkassan. kvinnoföreningen till
Drakeska testamentsfonden

(Linkrämaren Jonas Drake 1783)c:a [4854 j --- djurens skydd.
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes· K. Kommerskollegii armbösse- Se [3806].
handl:e L Eug. Westin, Handel.s- medel (st. 1686) kr. 13,051:14. Af- Benvalds, Hedvig, Frn, dona.
bokh. G w.sou Munthe och Bage- .kastn. användes, på f"drslag af ve· [tlon kr. 2,194: 62.
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[4856-4865J G. Fromma'stiftelsei's, pensionskassors m.fi'.fonder.
Henrlins, Louise, Frn, dona.[ från åtS.k' fonder, h.varibl. caspar'l stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be·

tlon kr. 2,000. sonska fonden (Änkef. A C Oas- höfvande svenskar, hvilka i Karls.
H.iggs, ,rictorine, Fröken, do- parson, f. Hamberg) å 15,000kr. är bad måste söka hälsans återvin-

nation kr. 20,000. den största. De äfriga fonderna nande.
Verkargnm att gratis sprida djur. äro å 1500 o. 1000 kr. ....__

akyddslttteratur, införande af för- " '
bättrade slaktmetoder m. m.; har [48 62J ----
inrättat en anstalt för smärtfritt Sällskapet »'l'ill arbetsftitens
aflifvande af smärre husdjur (se befrämjande» kr. 11,000. Särsk.
Häggs anstalt). dtrektrori, se [3881J; räntemedlen

jämte årsafg:r användas till enekar.
faride af arbete åt obemedl. frun-
timmer.

[4856 dJ Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

(; rundfonder :

Häggs, \'ictOrine, Fröken, te.
stamentsfond kr. 20,000.

Jervings, M., testamontsj'ond
kr. 4,008: 86.

[4857J
Rndb~~k.ska stipendiefonden

(Frih. OfversteA Rudbeck 1802)kr.
250. Sarnf', Pro Fide &christia.
nismo; se [3573]; stip:rtill skol.
lärare.

[4858J
Stockholms allmänna skydds r

förenlng,kr.48,837:27. Barsk. direk-
tion, se [S710};. inkomsterna, som
bestå af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[4859J
Stoekho lms Skyddsförening för

frigifna (stift. på initiativ afSthlms
arbetarefören. 1879).Särsk. .styr.se,
se [37X8].Har till.ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif·
ne, företrädesvis yngre för I.a gän-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
lande samt att' mildra den allm.
fördomen, o. oviljan hos arbetsgif-
vare o., ,arbetare gent emot straf-
fade _personer ; åtnjuter .f, n. 1,000
kr. om året af fångvårdamedel.
Grundfondsmedlen uppgå nu till
kr. 8,702: 50.

[4860J
Stlrtelsen för gamla .tJänarin·

nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [3505.1;tillg:a
fördelade i 2:e fonder, »Bostads-
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 843,266:55.,Fria husrum med
vedbrand el. årl. penarr till gamla
tjänarinna •. I hemmet intagna tjä~
nar-innor 90 st. och utdelas pens:r
till 184 sådana.

[4861J
SällSkapet till dygdigt och tro-

get tjänstefolks belönsnde (Grefve
C A Löwenhielm 18281kr. 121,000.
Särsk. direktion, se [3777J; belön:r
och pens:r åt ålderstigna tjänare

[4865J Johannes försam-
lings kyrko- och skolråd.

Se [2025].
Brandels donn ti'on(Anna MBran-

del 1195) kr. 2,7('0. Underst. till
fattiga änkor m. fl. inom försarnl.

»R fadiers minne» (Änkefru Ca-
[4863J roline Oadier 1901)kr. 50,000. Till

'I'lmmermans-Grdens hospital bestridande af kostn. af s. k. skol-
(inrättadt år 1796). Särskild di- lofskolonierför folkskolebarn, till-'
rektion, se [3515]. De åhospitalet hörande Johannes' församL
intagna erhålla' fri bostad i sur- de Geers donation (K Ch:a Btb-
skild för ändamålet uppförd sten- I bing 1783)kr. 2,250. Underst. till
husbyggnad med park, skötsel, 6, fattiga af J'oh. förs., af hvilka
tvätt, ved, ljus, läkarvård, medio 4 änkor.
karuenter, visst månatligt pen· 1J0dlnnds testamentsfond (Dir.
ningebidrag m. m. uppgående till J Godlund 1868)kr. 4,000: Underst.
om~r. 4-00kr. för hvarje underhålls- till fattiga' o. orkeslösa inom förs.
tagare. Antalet är f. n. 28 äldre Liljebergs fond (Målaremäst. G
män, dels ordensledamöter, dels E Liljeberg 1887)kr. 45,000. Rän-
utom" orden varande, synnerligen' tan användes till utdeln. blandgifta
enl. ordens statuter sådana, som i och ogifta kvinnor inom Johan-
krig eller under byggande blifvit nes' församl., dock ej i mindre
skadade; orden bestrider begraf. 'belopp än 20 kr.
ningskostnaderna för dem som å Lundblads donatlon (CChristina
hospitalet aflida och, i olikhet med Lundblad 1865).kr. 500. Underst.
hvad eljest är brukligt, gör icke till 2:e nattvardsbarn, en gosse
anspråk på hvad ..de aflidne vid och en flicka.
dödsfallet"efterlämna, livarförutom. Norens donatton (Kamrer' JNo-
pensioner och gratifikationer till- ren 1837) kr.' 1~500. Underst. vid
delas i behof stadde ordensmed. julen till högst 4 inom Johannes
lemmar' el. deras efterl. närmaste förs. boende änkor eller värnlösa
anhöriga. Den särskilda pensions- barn,
fonden, 80m är i stigande, lämnar, Buokmans donatioD(F:r::kll,)1:aria
e~ter gångbar ränta, årliga pen- Ruckman 1887)kr -. 10,000. Pens-r
slO,:er å hva.rt .10,OOO.tal~f fond- af lika belopp åt 40bemedl. öfver
kapItalet.. 'I'Il.lfäl.ltga p~ns~oner o. 60 år gamla och för en hedrande
gr-atifikationer- utdelas VId ju ltiden vandel kända fruntimmer vare
h~arje år med..'4,OOO~ 5,OOQ.kr. sig ,änkor eller ogifta.' ,
KOstnaderna for hospitalet l ett Seba ld ts donatlon (Justitiekans.
för allt beräknas numera till~am. lerskan M Sebaldf 1797) k" 8.333.
manlagdt omkrmg 20,000kr. for år. Underst. till änkor efter eiv..tjän.

t stemän och deras ogifta döttrar
[4864 aj (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-

Nollerothska stiftelsen (Ulrika åldern och 12 fattiga änkor utan
Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16 uppgifvet stånd.
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068]. Stahres donation (Komminister
Stiftelsen lämnar, sedaninskrifn:s- N J Stahre och han hustru) .kr.
afgift af 800 kr. erlagts, underst. 39,250. Till behöfvande änkor eller
åt i Sverige, Norge e'l.Danmark in- ogifta personer, företrädesvis af
födda kvinnor, så länge de, enl. prästfamilj eller släkt till kom-
företedt intyg af tjänsteman, äro minister Stahre eller hans hustru.
välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut- Franckeska fonden (Fru Olena
delande. af pens:r och, intill dess Francke 1895)kr. 20,000till utdeIn.
pens. tillträdes, utbetalande afB/4 vid jultiden till fattiga fam. inom
af den ränta, som till inskrtm.a- försarnl., 25,000kr. till fattiga folk-
fonden Inflyter för den erlagda in- skoleb:s bespisn., 5,000kr. till fat.
skrifn:safgiften. Tillsv. "36 pens.- tiga sjukaförsamlingsmedl:s ,vår~
rum, hvaraf 28 äro besatta. dande i deras hem.

Fonder vid 1906års slut158,907 kr. Lindgrens do.nation(Emil Ch.
Lindgren 1866\ kr. 500. ·Skolrådet
i Johannes' rörsamt., se [2025],
till 6 st. af folkskolans flickor vid
julen.

[4864 bJ
SvenskarneS i Karlsbad fOlld.

Ett stip., som fr. »Honuug Oscars
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Register öfver fonder, frodlma stiftelser m. m.

[4865J

C4865]

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å hltfvudafdelningarna, se före [4601J.

!belins fond............ 4632, 48211Arm.ens pensionskassa ••••••
Abrahamsons lifräntefond... 4617 - änke- o. pupfl.lkassa •••••.
Abrahamsons gåfvofond 4771 - nya dito ••..••••••••••••••
Abramsons stipendium 4744 Arnbergs donation .
Adelns Diskuss:klubbs wad- Arrhenii donation .•.••.••..••

stenastifts fond ~........... 4835 Artisternas o. litteratörernas
Adlerska fonden 4753 pensionsfören ••.......•••••• 4776
Adliga Kadettskolefonden 4835 Artisternas,Dramat.o.musik.,
Adolf .Eredriks församlings pensionsförening ...•••••••.. 4777

kyrkoråd .••.•••....•••••••••• 4630a -- De sceniska, understöds-
- skolråd ••••..••.....••...... 463la; fond ..••••••....•........••••• 4776
- fattigvårdsstyrelse ••••••.•• 4632 Arwidssons, N., donation ... 4856a
1853 års kolerafond ....••.... 4615 Asklings fond ........••••.••..•• 4634
1872 års gäfvofond •.•••••••••• 4742 Asplunds fond ••••••••••••••• 4628
1884 års fond •••.•••••••..••.•• 4615 - testamentsfond •••••.•••... 4697
Ahjjöfska testamentsfonden .. 4695 Asylet för pauvreshonteux .. 4655
Ahlstrands testamentsfond... 4734 - för fattiga barnaföderskor
Ahlströms fond ...•.•....••... 4628 och deras barn 4.687
Ahlströmska .testamentsfond 4695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensfcnskasaa ...•.. 4770
- reseunderstöd '" 4734
-r- särsk. understödsfond ••• '4770
Akrelska fonden............... 4821
Aktieb. Prakt. hushålls skol.

för flickor ..••.......••••••• 4841
Allmänna barnbördshuset... 4687
- barnhusinrättn .••.• ; ••••••• 4659
- djurskyddsföreningen...... 4856
- donationsfonden 4767a
- f: d. döfstummeinstitutets

don.vmedel ...........•...... 4755
- inst. för döfstumma .••••• 4762
'- militäränkepens.-staten... 4804
---.;.premie- o.' stipendiefond. 4743
- änke- och pupillkassan 4830
Almgrens fond .....•...•••... 4621
- pensionsfond .......••..•••• 4844
Alms, fru, donation .•••••.••• 4611
- fond ........•••••••••••..•.• 4612
- stiftelse ••.•• ; ••..••...••.... 4675
- testamente.................. 4612
Almquists, S., stip ..fond .. , 4743
Aletrömers fond ..••..•••••. ; •. 4835
Altins fond.................... 4821
Alvarenga do Pianhys prisfond 4823
Aminoffs donationsfond ..••.• 4835
Andersons, C., fond ..•.. '..•. 4626
Anderssons, Johan. fond 2688,~4751
Anderssons, Johan, under-

stödsfond..................... 4719
Anderssons, Therese o. Knut,

fond ............•••......... 4770
Anndals fond ..•••••••••...•••. 4605
Antells donation 4733
Apelgrens fond............... 4615
Apotekaresocieteten ..••••..• 4710
Apotekaresocietetens kassa 4710,å

2 ställen
- studiestip ...•............... 4710
Arbetareförsäkr:sfonden...... 4755
Arbetshemmet för blinda ..• 4764
Arbetsstugor för barn....... 4651
Arfvedsons testamente....... 4602
Armbössemedel, Kommers-

kollegii .•........•..•••• '.. 4854

Backmanska stiftelsen •••... 4767C
Bagges fond................... 4607
Bankostatens änke- o. pupill-

kassa •.••••••....•..••.• '••..•
Bankska legatet .•••.•......••.
»Barnavännerna» ........•.. ,...
Barnbördshuset, Allmänna ..
Barnbördshuset, Pro Patria ..
Barnhjälpsfonden .
Barnhusbarn af kvinnokönet,

Fond för ....•••......•.......
Barnhusinrättn., .Allmänna ..
Ba:.nkrubba, Katarina, fonden

for .
Bernkrubbas. Ladugårds.

lands, fond 4626
Barnkrubbetonden ..•... 4630 a,b.c
Barnmorskefonden. ....•...... 4716
Barnmorskornas i Sthlni pen~

stonsrören ' ~ 4716
Baumgardts, H. G., testarn. 4638
Bayards fond 4632 å 2 ställen
Becaer-Btlberhochzetts fond 4638
Behrens donation .... ~....... 4611
Beijerska donationen......... 4734
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn ......••.•..•.. 4617
- skolbarn : 4628,4632
Bemedlingskommission .....• 4697
Bendix' fond .....••........... 4640
Benedicks, C., donation ...••. 4640
- donationsfond 4640
- E., fond 4660, 4753
- W. A., fond 4676
- stipendiefond 4640, 4821
- Änkefru Emma, stip.-fond 4771
- testamentsfond ........••... 4613
- E. O.,,;nnderstödsfond .•'. 4640
Benedickska asylerna 4687
Berendts, S., understödsfond 4693
- Bernhardina, fond......... 4640
Berg K J, Till minne af fram-

lidne Presidenten .. '" ,
Berg von Linde-fonden .
Bergenstjernska fonden •.....
Bergers stipendium ...•...••..
Bergerska donationen ...•.....

4804 IBerggrens, M., fond 4609;4632, 46 88
4804 - R. C., fond ........••..... 4626
4804 - Makarne. understödsfond 4602
4734 ~ Rob. o. Eleonore, don.sfond 4.602
4602 - R. C., grossh., test.fond ... 4833

Berghmanska fonden......... 4835
Bergianska stiftelsen :. 4734
Berglunds, C. W., donation48~6a
Berglunds M. C. C., donation 4856a
jjergman-Mil.lerskafouden ... 4740
Bergmans gåfvofond.......... 4771
Bergmans, Ellen, stipendium 4749
Bergqvists fond ..... ,...... 4609
Bergs stipendiefond 4771
- testamente 4657
Bergska fonden . 4795
Bergstedtsfond......... 4617
- Th., stipAond ;; 4750
Bergstenska fonden........... 4601
Bernegaus fond............... 4607
Beronii donation ... 4602, 4659, 4843
Beronii donationsfond s » 4843
Berzelianum, Stipendium~;~. 4734
Berzelius-fonden ; •• 4823
Bersens, C. D., fond 4602
Berwalds, H.,. fond 4771, 4856c
Beskowska donationen ;'.. . 4733
- fonden ,.. 4740
~ skolans fond .....••.... ' 4758

4659 ~ stipendiefonden............ 4734
4659 Beskows stipendiefond 4771

- testamente ;. 4638
4619 von Beskows donation 4770

- B., o. h. h.s douat.vfond 4683
von Beskowska fonden .. ;... 4835
von Beskows pensionsfond.. 4781
Besparade medelfonden ..... 4617
--- räntörsfond ....• , 46'31 a,.b,c
Beefhuns fond '.... 4626
Bespianingsfouder •..... 4?31.a, b, c
Bethunska fonden ..........•• 4835
Billbergs fond 4634
Björckska stipendiefonden 4845
Björkmans donation ......•.. 4856,a
Björnstjernas, 0.1\1., general-

major, fond ...• 4681, 4835,4856 a
Blancks fond •... ; ••. ; .••...... 4699
Blindas förerus sjukkasse-

fond .....••........• ·.......• 4768
Blindas väl, Fören. för •.. ;.. 4765
Blindes själfverlrsamheb.F'on- .

den för .........••.......... 4767b
Blind·institutet ........•...•.. 4763
von Blockska fonden.. 4835
Blomstedts fond s , 4634
Boberghska donationen...... 4770
Bohman. E:sons. fond 4604, 4621,

4628, 4833
Bohmanska test:tsfonden.... 4230
Bohmans testamente......... 483'3
Boijeska fonden 4602
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 4700
Bolins fond 4607,4609
Bollins fond 4632
Boltensterns, Th. G., fam.-

fond ..............•••......... 4835

4788
4734
4674
4687
4688
4613

4833
4835
4835
4697
4733
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:[4866J Register. öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Bomans fond 4623 Dahls fond .....•............... 4634 En onämnd välgörares fond. 4835
Boman, se äfven Bohman. Dahlgrens donation ....•...... 4833 En onämnds stipendium 4771
Bondeska fonden 4835 - C. 'V., fröken, understöds- En ärlig mans fond 4609
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781 fond 4833 Ericssons,John, stipendiefond 4751
Bonniers, Alb., stipendiefond Dahlgrenska donationsfonden 4838 Eriksons, E. R., fond 4620 å 2 ställen

för svenska författare...... 4739 Dahlqvists fond............... 4615 Erikssons fond................ 4628
van Booms stipendiefond... 4771 Danckwardts pensionsfoud., . 4835 Erssons. Bonden, änka Helena
Booströmska fonden 4740 Danielsons, J'oh., stip ..fond .. 4750 Henriksdotters donation ..• 4S.5öa
Borgareståndets donation 0.0 4750 Davidsons. H., donationsfond 4640
Borgerskapets bemedlings- Davtdsons, l\f., fonder 2628, 4640

kommission ~•........ 46,97 - W., donationsfond, -, 4640
- egen dtsp. ad pios usus .. , 4697 de Bergs, G. M. 0.1\1. S., fond 4835
- gubbhus ~.'...•....... 4668 De blindas förenings sjuk.
- änkhus. 4657 kassefond 4768
Borgrättsfonderna, Förvalt- De döfstummas allm. sjuk- o.
,.ningenaf 4795 begrafningskassa (1903) 4766b
Bostäder åt vissa judar i »De fattiges vänner» ......•.. 4671
., Sthlm, Stiftelse för 4640 De 5 brödernas fond ........• 4742
Botinseller Schönborgs fond 4615 De Geers donation .., 4865
Brandels donation 4611, 4734 - donationsfond .. 4613 å 3 ställen
- fond 4607, 4626, 4688 De la Gardieska fonden 4835
....:.-stipendiefond 4750 DDe nödlidandes vänner» ..• 4842
Brandelska fonden .........•.• 4653 de, Lavals, G., stipendiefond 4750
Branders donation 4865 - Patrik, stipendium 4744
- fond 4696 Diakoniss-sällsk:ts styrelse 4843
- kamrer, fond 4619 Didrikssons fond 4615
~ mamsell, Il ••••••••••••••• 4619 Diedi'ichsonska donationerna 4833
Brandes fond.................. 4621 Diemerska fonden......... ... 4823
Brandstodsmedlen ...........• 4832 Djur'akyd.daffiren. Sv, allm. 4856a
Brerbärares. Sthlnis, ensk. Doktor Fr. Fehrs minne ..... 4602

änke- o. pupiIlkassa .......• 4785 do Pianhys prisfond ..•...... 4823
Brenners legat .,............. 4638 Drakeska testamentsfonden.. 4847
Brobergs fond................. 4609 Dramat. o. musik. artist. pen-
- pensionsfond 4698 sionsförening 4777
Brogrens fond 4605 Drottningens hospitaL 4805
Bromanska sjuk- o. begrafn.- - skyddshem .....•..........• 4850

kassan ......................•. 4785 Drottninghuset •..........•.•. 4653
Broströms fond.;............. 4621 Dnboiska fonden.............. 4753
Brudgåfvefonden 4846 v. Diibens, A. G., fond 4835
Bruzelii, R., fond 4681,4821 DUckerska fonden 4835
- R. 0_ H. pens.-fond 4823 Dyks fond ....................• 4696
f. d. Bryggareämbetets i Sthlm Döfstumföreningen i Sthlm 47(;6a

pensionskassa................ 4705 Döfstuminstitutet............. 47li2
Bungencronska fonden....... 4836 Döfstumlärarnes pensionsan.
Bytundska testamentsfonden 4821 stalt ..•.....•............... 4756
Byzantinska resestipendiet... 4734
Bångs, J. A. o.U. L., donation 4833
- fond ..........•. 4621 å 2 ställen
- testamente 4638
Bäckströms fond .. , .. .. 4619
- stipendiefond 4740, 4742
Bäärnhielms fond 4631 a, b c,

Cabanis fond ..............•..•.
Cadiers', R., minne .••......
Caminska testamentsfonden,.
Carlboms donation .
Carlesonska familjfonden •..
- stipendiefonden .......••...
Carlgrens fond ....•.. ; .•......
Carl Johans donat., Konung
Oasparsons fond .
Casparsonska fonden ..•......
Casparssons pensionsinrättn
Cass ellis fond .
Castelins fond .
Cavalli.Holrngrenska stiftels.
CederschiöIds fond .
Civilstatens änke- o. pupill.

fonder .
- försäkringsanstalt .
- pensionsinrättnings tjän-

stemannafond .
Collianders fond ............•..
Collijns fond .
Cramers, U., fond .
Cronstrands, Baltzar, fond .
Oubes fond ...•..............

4615
4865
4607
4611
4835
4835
4624
4833
4843
4861
4699
4749
4697
4670
4607

4781
4781

4781
4710
4602
4751
4751
4823

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna... 4-832

Edbergs lifräntefond......... 4605
Edgrens S., fond 4626
Edlundska donationen 4784
Eggertz', V., stipendiefond.. 4750
Ehlerts testamente .._ 4638
Ehrenborg-Reiherska fonden 4835
Ehrenpåhls stipendiefond ... 4746a
Eks, Carolina, donation. . . . .. 4856a
Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 4(:02
Ekholms testamentsfond 4613
Eklunds fond 4660
Ekströms donationsfond 46\)7
- fond.... •.•..•.•.....•...... 46(17
Ekströmska fonden .. .. . 4604
Eldee, fru, fond 484:1
Eldkvarnsfonden _.. .. 4623
Elementariistipendiet "...... 4744
Elementarlärarnes änke- och

pupillkassa 4747
Eliassons, Levy, minnesfond 4640
- understödsfond •.•. .. .. .... 4640
Eliassonska understödsfond. 4719
ElIs pensionsfond 4781
Elmbladska fonden 4742
Elmlunds, Axel, pensionsfond 4774
Elstedtska penstonstondon ... 4781
Enanderska donationen 46SO a, 4688
Enanders, S., donationsfond 4767e
v. Engeströms stiftelse...... 464r)
Engstedts fond................ 460/,
Enke-, se Änke-.

Fabriksfattigkassan 46(99
Fagerbergs pensionsinrättn.. 4722
Falcks testamente............ 4811:)
Falks fond 4605, 4607, 4628, 4632
Falks fond.. 4634
Falkmans, E. J., stip.-fond... 4741
Fattiga barns vänner 4673
Fattigvårdsstyrelser:
- Adolf Fredriks ...•.•......
- Hedvig Eleonora .
- Jakobs och Johannes' .
- Katarina .
- Klara .....................•. ;
- Kungsholms ............•..
- Marta ~..........•......
- Nikolai .
Fehrs, Fr., doktor, minne .
Femte Mars-fonden .
Femöreföreningen .
F~rnerska. belöningen .
Ferons mInne ,..............•.
B'Ileena fond .
B'Ileenska donationsfonderna
- testamentsfonden .
Fischers testamente .
Flachska fonden .
Flickskolans slöjdafdelnings

fond ........•............... 4627
Flobergs fonder ss 04,4621,4696,483:1
- testamente 4697
Flodinska stipendieinr, 4(;95
Flormanska belöningen ' 4734
Folkskolelärarnes pensions-

rättning.. 47 fi(i
~ änke- och pupillkassa 4756
Fond för barnhusbarn af

kvinnokönet 4659
- för tiIlfäIlig hjälp 460~
- för Katarina skollofskolo-

nier .
- till biblar åt nattv.-barn ..
- till kläder åt " ..
- pens. åt f. d.: sjökaptener
Fonden för bespisande af fatt.

skolbarn............ 4640
-för Katarina barnkrubba .. 4619
Fonden för O. H. Malmstens

professur _ 4821
- för vetenskaplig forskning 4734
-- till medalj för vetenskap!.

arbeten .................•... 4734
Fonden ta Il. minne af Hugo

Fåhrmus..................... 4659
- till minne af Presidenten

K. J. Berg ..• ,,_ 4833
Forsgrene, C R·; fond 4688
Forssmans fond , 4609
Fosterländska föreningen 4838
Franckeska fonden 4865
Frans Gustafs stipendium... 4742
Fredenholms fond 4619,4620
Fredericia, Sophus, fond..... 4640
Friebergs, F. A., stip.-fond 477I
Friedländers stipendium.... 4642
Friedländerska fonden 4753
Y.' Friesens, Carl, stipendie-

fond ..•.. ••••• .••.. ••• ••.... 47,42
- Otto, premiefond 4744
Frimans fond... ..... 4634
Frimurarebarnhuset .. ~...... 4661

4632
4628
4613
462I
4609
4624
4617
4GM
4602
4615
4667
4734
4602
4632
4781
475fj
4638
4795

4620
461!l
4619
4698 ,

- , .....



Registeröfver fonder, fromma stiftelser IIl. m. [4S67]
Fru Hanna E:s fond......... -I6S8 Hallenska donationsfonden... 4735 Humbleska testamentsfonden 4795
Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666 Hallgrens fond 4607 å 2 ställen Hushållsskolan, Prakt 4841
Fränckelska understödsfond. 4782 Hallgrens, M. S., fond 4615, 4623 Iluss", Magnus, stipendiefond 4821
Fröknarna Malanders fond 4619 Hemelmannska fonden 4752 Hubnerska stipendiefonden .. 4745
Fuhrmanns fond 4609,4613,4617, Hamiltonska släktfonden 4835 Hulphers fond 4609

4621, 4628, 4638 å 3 ställen Hammarins stipendiefond... 4771 Hygrells stipendiefond....... 4810
Föreningen för blindas väl. .. 4765 Hammarskiöld c Riseltschöld- Hårdska fonden •.....•••••..•• 4835
- för bistånd åt Iyttao. vanf. 4663 b ska stipendiefonden......... 4849 Häggs, Joh:a, don 4856b
- för sinnesslöa barns vård4663 a Handelsbokhåll. pene.cfören. 4703 Häggs, Victorine, don. 4856a, b, e, d.
- för sjukvård ifattiga hem 4690 Handelsflottans pens.-anstalt 4728 Häggmanska fonden 4601
- till minne af Oskar I ooh f. d. Handelsföroningens öf- Händelska stip.-fonden .1771

Josefina... .....•............. 4848 verskottsfond.. ...•.......... 4697 Höglundska fonden 4740
Förmyndarekammaren 4696 Hanes fond 4607 Högmarks testamentsfond 4835
Första stipendiefonden ;. 4743 Hanna B:s fond, Fru 4688 Högre allm. lärov. å Öster-
Gahms donation .....••....•... 4770 Hanssons fond ........•........ 4696 malm 4746b
Ga~.vens donation ...•......... 4638 Hanssons, Johan, fond 4620 - latinlärov. å Norrmalm 4741
Geljet-a fond .••..•••••.••...••. 4605 Hartmansdorffska stipendiet. 4744 - latinlärov. åSödermaltn 4742
Geijerstams fond .....•........ 4843 v. Hartmansdorffs stip.-fond 4835 - lärarinneseminarium •..... 4749
Generalmajor C. H. 1\1ö11er- Hartmans fond -4630 a, b, c - realläroverket 4743

svärds fond 480.j HasselIs donation 4771 Höijers fond ............•..... 4619
Georgiska fonden ...........••. 4601 von Hauswolffs, Fru, fond 4835 Höijers stipendium 4771
Gertes, C.G. o. C.F.,donation 4856a - Fröknarna, fond 4835 Höpfners legat ..............•.. 4638
Gibson-Oronstedts stip.-fond 4750 Hautboist. understödskassa .. 4817 Hööks, C. E. o. J., fond 4630.a
Gjörckes donationsfond 4620 Hays fond 4628 Höökska fonden 4659
Gjöthmans fond .........•..... 46~0 Hebbes donation 4602
Godlunds testamentsfond. ... 4865 - legat........................ 4638
Godus fond 4605, 4609, 4617, 4619, - pensionsfond............... 4799

4621 å 2 st., 4624, 4628, 4632 - stipendiefond 4771
- testamentsfond. ......•.•... 4613 - testamente .....• 4638 å 2 ställen
Godu-ska pensionsfonden 4723 Hedbergs fond 4605
Gondretska fonden 4659 Hederhielms testamentsfond 4613
Gothers fond... ..•.......•..•. 4607 Hedingsfond.................. 4606
Govenius' fond 4620 Hedrens fond..... 4611
Graans testamente "0 •• oo... 48331 Hedströms fond o••••••.• 4620, 4621
Granholm, A., fond ...•. · 4688 - pensionsfond 4696
Gravallii fond 4616 - testamente 4697,4833
Gravallius' testamente....... 4806 Hedvig El.eonora församlings
GrewesmUhlska skolan....... 4612 fattigvårdsstyrelse 4628
Grillska donationen •.......... 4734 - kyrkoråd : 4626
Grisbaokska test:tsfonden.... 4830 - skolråd...................... 4627
Groenska fatttgförsörjn.vfond. 4801 Helins donationsfond......... 4613
GrosBhandelssocietetens- pen- Hellmans fond................. 4628

sionskassa ;.. 4698 Helmfeldtska stipendiefonden 4695
Groths testamente............ 4638 Hemmet för frigifna kvinnor 4850
Grundbergs o. Asplunds fond 4617 Hemmets, Tyska, byggrusrond 4638
Gråbergs stipendium 4746a Hemslöjdsfonden.... 4719
Gubbhus. Borgerskapets..... 4658 Henriksdotters donation 4856a
Guillaumes fond 4735 Hernmarckska stipendiet..... 474~
Gustaf Wasas förs:s kyrkoråd 4630b Hertzers, Fatima, fond 4602
Gutenbergska stiftelsen...... 4711 HetrrIins, Louise, fond 4602, 4626,
Guthermuthskafonden 479/; 4630 a, b, o, 48560
GUhlstorffs testamente 4638 Hiertas, Carl Johan, fond 483.0
Gyldenstolpes donationsfond 4613 - Lars, minne................ 4737
Gyllenbergska fonden 4835 - stipendiefond 4S21
Gyllenborgs fond ,...... 4688 - W., stipendiefond......... 4821
Gyllenborgska fonden......... 4835 - W., stipendiefond för tand"
Gyllenbååtska fonden 4835 läkarinnor 4851
Gyllenoreutz' fond 4835 å 2 ställen Hillbergs stipendiefond...... 4611
Gyllenrams fond 4835 Hirschs understödsfond 4640
Gyrnnastisk·ortoped. inst 4682 Hjertbergska donationen 4733
Gåfva af en gammal tjänste- Hochechtlds pensionsfond... 4696

man 4781 Hoffmans, A., donationsfond 4607
Gädertns fond 4621 Hoffmans fond ......•........ 4607
Göaches fond 4617, 4638 å 2 ställen Hottmans stipendiefond...... 4750
Göta hofrätts pensionsfond.. 4781 Hottmana. Aug., stipendiefond 4751
Götalifgarde,Pensionsinr. vid 4807 Hoffrnanska fonden 4770
Göthes, Adrian, premium ... 4742 Hofkapellets pensionsinrättn. 4772
Götiska törbundets donation 4733 Hofstatens gratialkassa....... 4796

Holmbergs fond 4605, 4609, 4613,
4617,4620,4621,4624,4628,4632

4781 Holms fond 4621 å två ställen
4698 ~ legat 4638

Holmgrens, A. M., minnesfond 4843
Hoppenstedts, Sofie, fond.... 4600
Horns donationsfond......... 4683
- stiftelse 4804
- testamentsfond. . 46 13
Hults fond 4615
Hultgrens fond 4650
Hultqvists donation 4728

Haakska donationen .
Hagborns testamente .
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux 4833
Hagermanska fonden '" . 4835
Haglinds fond 4617
Hagmans fond .........•..... 4620
Hahns donation............... 4734
Hahna, C., testarn ,.. 4661,4681
Hallengrenska foudeu 4710

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

4763
4762
4833
4609
4781
4642

Jacobiska testamentsfonden ..
Jacobsons stipendium .
- testamente .
Jakobsons och Mattsons fond
Jakobs allm. läroverk .
Jakobs '0: Johannes' försam-

lings tattigvårdeetyrelse. 4613
- kyrkoråd 4611
Janssons, 'V. G., donation 48fi6a
Jenny Linds stip.-fond .. 4770, 4771
J'ernbergska donationen 4630 a, b, c
Jervings, M., testam.cfond .•. 4856d
Johan Hanssons fond 4620-
Johnsonska don.-fonden 4755
Josefinahemmet. 4862
Josefinas, Kronprtnsess. J pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde
Josephsons, Fanny, fond ...
Jubelfeststipendiet •...........
»J'ul.toruta.rue»..•••....•...••.•
Jungblads testamente .
Jungbladska fonden .
.Iuste'llt fond .
Järnkontorets tjänstemäns

änke- ooh pupillkassa...... 4787
f. d. .Iärnkrarnhandel.saociete-

tens pens. o. begratn.ckasea 46'.S8
Jönssons, Vifve, fond......... 4628

4824
4744
·4696
4696
4746

4807
4640
4744
4672
4833
4601
4710

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

sv: läkare .
Kamrer Branders fond .
KarelIs fond .
Kar-l Johans donat., Konung
Karolinska inst. reservfond ...
Karströmska fonden ..•........
Kastmans. Johannes' och Au-

gusta, fond ..............•... 46'l6
Katarina allm. läroverk .. , 4746a
- arbets stugors fond 4620
- barnkrubba, fonden för... 4619
- församlings fattigvårds.;.

styrelse 4621
- kyrkoråd 4619
- kyrkoråds donation ..; 4746 a

4835
4638
4710

4823
46 i9
4612
4833
4821
4604
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[4868J Registeröfvcr fonder l' fromma stiftelser m-. ur,
Katar-lna realekol a ....•.•.•..• 4746a Lefflerska stipendiet .. ; 4746a ILundbergs V. 'och L., fond 4823
~ skollofskolonier, fond för '4620 Lefrenska fonden .......•... , 483~ILundblads donation ....•. :: .. 4865
Kelmera testamente .....•.••... 4638 Leijontlyohtska fonden 4830 - fond ........•...•.•.......... 4609
Ktbbe fattigkassa •........... 4854 Leijonhufvuds fond 4632 å 2 ställen Lundgrens fond •.............. 4632
Kihlströms testamentafond. 4613 Lejas välgörenhetsstiftelse ... 4612 - Egron, prismedel. ..•... : .. 4770
KindevalIs .fond 4688 Lennbergs fond .....••...••.•. 4660 Lundin", Mathias. fond 4619,4620
Kinmansons fond............. 4770 Lerbäcks Bergslags Malmöres Lundmans, Jul., stip.-f. 4740, 4742
Kirchrings legat •......•....•.. 4638 kassa ..................••.... 4854 Lunds testamente..; ...•..•.•. 4697
Kirurg, ettpendteronden 4821' Letterstedts fond •.. 4734 å 3 ställen LundwalIs, Axel, fond ....•.... 4771
Kjellbergs, Ad., stip.-fond... 4821 Letterstedts fond till pris för Lykttändarnes sjuk- och be.
Kjellbergs,John,E.,stip.fond 4750 öfversättningar : 4734 grefn.ckassa , 4714
Klara församlings fattigvärds- Letterstedska .ronden fäjl.för- - och sifonpumparnes vid

styrelse ......•.............•.. 4609 . mån föl' Vallerstads förs. 4734 Sthlms gasv. ensk. pens.-:
- kyrkokassa 4670'- föreninaens fonder ...•..... 4734 fond ;.....• 4714
Kleinsorgs testamente 0.0..... 4638 Letterstedtska inrikes resesti- Läkare-nödbjälpsfonden....... 482:3
Klerokska fonden.............. 4623 pendiet.................. ...• 4734 Läkaresällskapet. Svenska... 4823
Knigges.donationer " 4833; ~ utrikes resestipendiet' 4734 Längmanska donationsronden 475'5
Kniggeska.fonden 4653, 4740 ~ släktstipendiet .. ~ ~ 4734 Lärarinnornas penstonsför-
Rniperskapensionsinrättn .. 4853 Lettströms fond '.:. 4621, ening, Svenska 4757
Knochs donation , ~. 4638 Lewenhaupts fond - 4835 Lärac-nes vid elementartäro-
Knut Bernh. BeroniiJÖnd... 4659 Leviris donation .. ~~~.......... 48:13 verken' änke- o. pupillkassa 4747
Kolerafoud , 1853 års ~ 4615:- Ludvig, fond · 4604,_t64~ I Läroverk: Högre latinlärover- ..•
f. d. Kolerafonden ~ 4609 - J. P., fond •............•.... 46161 ket å Norrmalm 4,41
Kollektmede1kassan för fat- ...,..-A., minne ~ ~ 4640: -,... å Södermalm , n ·474,2

tiga nattvardsbarn 4602 ~,.J., stipendiefond.; · 4640~- Högre reall~~Qyerket ...••• '47.43
Kommerakol legii armbö-sse.- - M. o. E., fond -4.640:- .Iakobs allmanna , 4145

medel 48M Lieberts o. h. h. donationsf 46831- Katarina realskola ....••.. _4746a
Konservatorieelevernas graf- Lieberts fond 469,9-, '4632.,4'638,,1- Nya elementarskolan, ••..• 4744

fond........................... 4771 4657, 4660 ILötgrenska fonden..... ..... ..4604
Konsistorium, Sthlm s stads 4601 Liedbergska fonden ........• 4604. Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835
Konstakademien. •....... 477'0 von Liewenska fonde.n ,.... ,4835.. L.. öwens fond ".' '~""..•...... ,460,7
Konstf'6rvandtskapets kassa... 47l1. Lifgardets till häst pens.kassa 4809
Konung Karl Johans donat. 4833 Lifgardet till häst, Prins Os- llagistraten i Sthlm 469/;
- Oskar I:s minne .. , 4654 karshospita1sinrättningvid 4809 Malmgvistska barnuppfostr ..
Konungens enskilda fond; , 4804 Liljebergs fond 4865' anstalten 4664
- hospital. ..........•......... 4815 Liljenstolpeska fonden .. , 4835 Malmstens, P. R, fond 4821
- militärhospitals- och me- Lilla Johns premium 4742 Malmstens professur, Fonden

daljfonder ...............•.... 4814 Lilliecronska fonden 4835 för ..•.............. : ........• 4821
v. Kothen-Ribbingska fonden 4835 Lind af Hagebys, A. o. C. M" Mamsell Branders fond... ...• 4619
Kreijs testamente ;.....• 4602 fond , ; .........•... 4835 Mankells stipendiefond 4771
Kronprinsessan Joseäuas pen- Linds donationsfond .. "'" . ~'.. .4781 Mankeltska .stipendiotonden.. 4746

stonstur. vid Göta lifgarde 4807 'Linds, Jenny, sttp.cfond 47.70',4771 Manns testameritsfond 4640
Kronprinsessan Lovisas värd- Lindbergs donation 4680 Ma:riaförsamlingsfattigvärds-

anstalt för sjuka barn 4684 Lindbergs, H., donation 4856a styrelse . 4617
Krutmeijers fond 4607 å2 ställen Lindblads testamentsfond •.. 4623 Maria förs:s kyrkoråd 4G15
f. d. Kryddkramhandelssocie- Lindbomska belöningen....... 4734- skolråd ,........ 4616

tetens pensionskassa....... 4697 Lindenereronas. af Klinte- Marii testamente 46'96
Kuhlaus stipendiefond 4771' bergs donationsfond 4835 Marklinska fonden .. 4810
Kuhlauska arfv:s stipendie- Lindgrens .donation ... ~.,•....• 4865 Maski~istföreningen .........• •. 4729

fond c» 4771 ~ fond 4609 å 3 ställen Mathias Lundins fond 4619, 4620
Kungsholms församlihgs fat- Lindgrenska fonden 4627 Matteus törsamlinga kyrkoråd 46.30c

tigvårdsstyrelse ; .. 4624 Lindgrenska trasskolan ....• : 4759 Mattsons fond, Jakobsons 0.4696
- kyrkoråd .................• ;. 4623 Lindholms fond 4628 Masers fond ...........•....... 4771
Kumlings fond .............•. 4605 Lindholms, J. A., fond ., 4626 Meijers donation : •..... 4770
Kyrkofattigkassa, Nikolai.. 4602 Lindmanssons, J. A. W., do- Meijerbergs fond : 4631 a
Kyrkoråd: nationsfond :•.... ~ 4657 Mendelsons, Syskonen, fond 4640
~ AdölfFredriks 4630 Lindstens sfip.vfond , 4746b Metzgers testamente.;...... ..46 02
~ Hedvig Eleonoru..; •......• 4626 Lindstrands.tö. 0.A.,fond4626,4750 Meuniers fond 4609
- Jakobs och Johannes' ....• 4611 Lindströms minnesfond 4734 Meyers, Jenny, fond 4616, 4:620
- Katarina; ~ ,....•.. 4619 Lindströms -stipendiefond 4771 Meyerssona penstonstond , ..• · 4640
- Klara _.........•. 4607 Linnerhjelmska fonden 4835 M. F. W:s fond 4681
- -Kungsholms ..•.......... ~•. 4623 Litteratörernasp.ensionsföre·· Michaäl sons, Joh.,. donation. 4750
- Maria ...................•.... 4615 nmg, Artisternas och 4776 'Michaelssons donation 4640
-Nikolai.. ........•..... , ..•.. 4602 Ljungbergs stipendiefond ••. 4821 - fond , ; 4771
- Skeppsbolms 4634 Ljungcrantz' testamente 4697 - testamente ...........•.....• 4602
Kåbergs fond 4605, 4628 Ljungeranta'ska -test.-fonden 4659 Militäränkepensionsstaten, '
Köhlers premiefond 4678 Ljunglöfs, C., fond 4843 Allmänna .......•...•........ 4804
Körnere fond 4615 ~ C M., donation ; :.. 4630 a Militärhospitalsfonden 4814

Ljungmans minne 4607 Militärsällsk. i Sthlm krigs-
Ladous fond 4696 Lohes legat •................•.. 4638 skolestip.·fond .........•... : 4755
Ladugårdslandsförs.,seHedv.El. - testamente ....•............. 4638 Millerska fonden ' 4746a
Lagercrantz' donationsfond .. 4835 Lohes, Ad., testamente 4638 r.vd. Mindre teaterns pens.«,
Lagermans testamentsfond 4623 - Joh:a, •• .. 4638' fond ............•........ . :. 4774
Lagerströms stlpendlefond, .. 4745 Loubatska donationen 4733 Mtuuthaudlarerören, pens.,
Lagus fond .- ,: 4601 Lovens, Chr;, fond 4821 kassa 4701
Lamms fond ....•• ; 4640 Lundals testamente 48'33 Mobergska fonden ; 4604
Landtbruksakademien........ 4735 Lundbergska fonden.......... 4740[Modersvård, Sällsk. för upp'
Langs pensionsfond 4781 - stipendiefonden 4745 muntran af....•......... .- 4677
Lasarettsläkarnes pensions- Lundbergs testamentsfond .. ,. 4613 -Moftns fond... .....• 4602

kassa •....................... 4756·-'- C. O., fond ........•........ 4627 Morbergska fOjldeh , ..... 4626
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Register. öfver fonder, from uia '.•stiftelserm. m. [4869]
Moritz Rubens dcnat.vfoud.c. 4640 Officerskårens pens.rören.lrass.: 4810 I Prins Oscars hospitalstur. vid
Mosaiskaförsamlingen .....• 4640 Okänd 460!l, 4613, 4617,4620,4621, I Lifgardet till häst ..... , ..•..•. 4809
...:-fattigfond ..•..•••••..••.••. 4640 4623, 4H24,46H2,469i, 4833 Prinsessan Lovisas minnes •.
- skolfond 4640 Okänd gtrvares testamente 4602 fond ................•..... ; .•.• 4838
Mosanders fond 4710 »Okand, som med egen hand Probsts donation •••••• 46?Oa; b, .c
Murbecks inrättning föl' fat- plöjer sin jord}J.~ 485.631 Professor Carl J.Rossanders

tiga flickors uppfostran.... 4665 Onämnds sttpendierondv.v, .. 4751 donationsfond .. .. ~~......... 4821
MnBikaliska akademien, Kgl. 4771 Onämnd välgörares fond, En 4835 Pro' Patria ; 4688
- .-s stip.-fond ........••...•. 4771 Operabalettens ensk. kassa,... 477.5 Prästerskapets änke- och pu ..
Musikens vänners, Sällsk., i Operakörens enskilda kassa .. 4773 pinkasS'a , ~ ' 4802

Göteborg, stipendiefond... 4771 Ossengti fond.................. 4621 Psilanderskölds donat.·fond.. 4835
Musikkårena ensk. kassa... 4810 van der Ostenska fonden..... 4699 - pensionsfond............... 4835
Musikstipendiet, Sång- och ... 4744 Otterska fonden' •.•..•....•..• 4602 Psilandersköidska fonderna, .. 4835
Miillers testamente .......•.. 4638 Owens, Samuel, stip.-fond... 4750 Pnblicist. understödstond, Sv. 4778
Möllers fond 4615, 4624 (3 olika) Pukesfond .....• ; 4607
- stipendiefond ....•.••..•.•.• 4696
v."Möllers donatton. 4734 Palltna, Regina, minne .•.•.•• 4749 Queckfeldt-Rosencralltzska
Möllersvärds fond, General- Palmgrenska fonden .••...•• ·•. 4736 fonden ......•...............•. 4835

major C. H......•.....•..••. 4805 Palmstjemska fonden .•....••. 4835 Qneckfeldtska pens.·fonden ... 4835
Mörners fond.................. 4601' PaBtenrs·fonden.......... ..... 4823 Qneckfeldtska Btip.-fonden... 4835
Mörners, J. A., grefve, fond 4835 Pastor Kaiser-fond .......•.. 4638 Qveckfeldta folld 4835
Mörnerska fonden ... _;........ 4835 Patersens fond................. 4657 Qvidings donationsfond.... ..4781

Patriotiska sällskapet, Kgl..; 4832' _ fond ...•. ; .........•.• 4609,462.8
Paulis testamente ..........•. 4657
Pauliska donationsfonden ...• 4840
~ fastighetsfonden 4835 Habeska.fonden ....•.....• ;; .. 4741
- fonden ............•.•....... 4699 Ragnar Bruzeltus' stip.roud 4821
- lösörefonden ........•...... 483å R. o. HvBruzel iu s'<penaions-
Pauvres honteux, Asylet för 4655 fond 4823
_ Hagbomska stiftelsen för 4833 RambachB donatibn 4607,4638
Paykulls, Lincoln, minne 4681 [Bedtngske fonden 4710
Penstonsfrd f. fattiga sjökapt. 4698 Redogörarens gäfvofond. 4609
Penstons- o. gratialkassan för Regnells, A., fond för barn-

underofficerare o. manskap 4810 klinik........................ 2821
Pc-ss donationsfond ...•••••.•. 4613 - donation 2734
Petreji fond .•.••.•.•.•• 4616,4617 - gäfvomedel ..••• 4734 å 2 ställen
Petrej lska fonden •.•..•• ' 4698.4740 - prisfond.; ....•... ,'; .. ; ...•.. 4823
Petterssonsfond .•.•....•.....• 4617 -'- D:r A. F., stipendiefond .. ·1681
- S. M., fond .•.....•......... 4602 Rehnbergska fonden 1887.... 4835
Peyrons pensrons- och grati- Beinhold-Becker. donation .. 4638

ftkationsfond;.......... ...••. 4809 Reinholde,Ferdinand,dona;tion 4638
Pfeils testamente ..•...•.•.•.•• 4602 Reinholds fond .....•...... ;... 4632
Philipsenska test.-fonden ....• 4760 - testamente ..•.............••. 4638
Philipsans, Carl David, don. 4856 a Reiristedts .donationetond.i, , . 4613
Pihlgrens fond ...•............• 4609 Renströmska fonden 4601
Pihlmanska el. Östermanska Retzii stipendiefond .......•.. 4821

testamentsfonden .......•..•• 4615' Retzius', And., fond 4823
Pinchards fond .......•.••...•• 4604 Renckners fond 4605 å 2 st.,
Pipers donation; 4770 4G13, 4617
v. Platens, Ludv., don ...•.•. 4856a Reuterskiöld-Nordenfalkska
- Baltzar,stip.·fond 4755 fonden 4835
v. Platenska släktfonden 4835 Reuterskjölds,C.G.,pensionsf. 4835
Platinska testamentsfonden .. 4795 -'stipendiefond ...........•.•. 4835
Polispersonal:s.i Sthlm änke- Reuterskjölds,H.F.,pens.-fond 4835

och pupillkassa .......•.••. 4798 Reuterskiölds'-J.A.,pensionsf. 4835
- ensk. begrafnings- o: under- Ribbings donation............ 4770

stödskassa ..........•........ 4798 Ribbings, S. A., fröken, fond 4835
~ ensk, änke. o. pupillkassa 4798 Ribbingska stip.-fonden .....• 4741
- pensionsinrättning ..... ~... 4798 Richters, C.,H.jfond:, ..~.; .•'..-, 4620
Posses, Erik, donationsfond 4755 f. d. Riddarholmsf'6rsamlin-
Possiethska fonden... ..•...... 4601 gens ensk. pensionskassa.. 4602
Postbetjäningens sjuk- o. be- Riddarhusets fonder .•.... :•. ,.. 4835

graruiugehjälpsröreuiug .... 4785 Riksbankens. ,afdelningskont.
---.,..centrala sjuk-o. begrafn.- änke- och pupillkassa .. '.••• 4789

kassa 4785 Riksgäldskontorets änke- och
Postbetjäntes enskilda begrar- pupillkassa.................. 4790

ningskassa 4785 Ringqvists f-Ond•... ,..•........ 4621
Postmannaförening., Svenska 47R4 Robins belöning '...• 4828
Postvaktsbetjäntsförbundets i Rogstadii testamente......... 4602

Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 4785 Rohtliebs donation........ ...• 4638
Prakt. hushålls skol. f'. flickor 4841 Roos' fond 2607,2621,4624
Preis' testamentsfond. 4833 Rooe' af Hjelmsäter dou.crond 4835
Premiefond. för skogsplanter. 4735 ~ C., donation .. ' ; 4835
Premiekassan ...•.............. 4746a - Carl, fond.................. 4835
Premie- och fattigkassan 'vid - H., donationsfond ..•...... 4835

Norra latinläroverket .•..... 4741 -:.....:.H., testamentsrond 48,35
Premie- och stipendiefonden, ~ stipendiefond ... ·...•••...... 4821

Allmänna 4743 Hoospiggs testamente ........• 4833
Prins Carls uppfostr. inrättn. Boselti fond. ... ,.....•........... 4628

för värnlösa barn., 4662 Rosellska fonden ............• 4856 a

NachmansonB, E., fond 4640
- Rosa o. Em. fond •....•... 4640
Nathans fond ..............•... 4640.
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga 4617
..;....Kollektmedelkassan förfat-

tiga. ...•.... 4602
Netherwoods fond ...•........ 4616
- stipendiefond 4771
-'- testamentsfond ~ ' 4835
Neumlillers, E., fond till skol-

lofskolonier..... .....•. ...•.. 4620
Nikolai förs.s fattigvårdssty-

styrelse 4605
- kyrkofattigkassa .•........ 4602
-r- kyrkoråd .............•...•.. 4602
- skolråd...... ..........•..... 4604
;Nilsson Aschanianum ,~tip'... 4735
Nissens, Heru-iette, attp.vtond 4771
Nobels; C. A., fond 4821
-'- C. A., reservfond 4821
Nobel stif'te.lsen ............•..• 4738
von Nolokenska fonden...... 4835
Nollerothska stiftelsen ...•.• 4864a
Nounens fond ..........•....... 4735
:Nara Bergel: s Malmöres kaesa 4854
'Norbergs fond.............. .... 4615
NordenBkjöldska understöds-

fonden .....•.•............ ,. 4-835
Nordenstolpes fond 4632
Nordfors' fond 4607
- testamente .............•.... 4696
Nordlanders testamente...... 4833
Nordlunds, Fru Lotten, fond 468]
Nordströms fond 4632
- testamente.................. 4609
Norens donation ........••..... 4865
Nereens fond ..............•.... 4624
-,. 'pensionsfond... ..........•.. 46]3
Noreonska fonden .....•......• 4696
- testamentsfonden .• . .•. ... . 4755
Norgrens fond .........•.•... 4632
Normans testamentarond ••... 4613
Nprra latinläroverket ..•.... ~. 4741
Norrlands ,apotekareförenings
.. donationsfond............... 4710
Norstedts fond ......•... ' 4602,4605
Nya elementarskolan ..•... '•.. 4744
.,..,sallm. premiefond......... 4744
Nybergs, Erika, fond 4626,

, 4628, 4767d
Nygrenska stipendiefonden... 4710
Nymarkska fonden ......•..... 4742
Nystroms fond 4621
-r- tcstarnente.. 4.697
Nödhjälpekassan i Sthlm 4833
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C4870J Register Öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Rosenadlerska pensionerna 4734 Sinnesslöa barns vård, För- Sthlms Magieta-at ...•.. : 4695
Rosenbergska fonden 0.0. 4809 eningen för 0.0. 4663 a - Mosaiska förs:s sjukhj.> O.
v. Rosens pens.- ö. gratinka- Bjukvård i fattiga hem, Fören. begrafningssällskap......... 4641

tionsfond ;...... 4S09 för 4690 - Nationalkassa..... 4726
BoesaudersvO. J., don.-fond 4821 Sjöbergs, H., donation 4856a - Postkontors brefbär:s en-
Rothoffs fond 4617 Sjögrens, Ruben, stip ..fond 4741 skilda änke- o. pupillkassa 4785
Rubens, Moritz, don.-fond 4640 f. d. Sjökaptener, Fond för - Sjukhem 4683
Rubenska stipendiet 4744 pensioner åt ......•...•••...• 4698 - Sjömanshuskassa 4726
Rubensons. .T., mtnue ~4640 Sjökaptens-societeten i Sthlm 4724 - Skyddsfören. för frigifna .. 4859
Ruckmans donation 4865, Sjömannaföreningen 4725 - stads konsistorium 4601

4630a, 4631a .- dess nödhjälpskassa 4725 - stads o. läns kurhus 4683
Rudbecks donation 4832 Sjöstedts fond 4626, 4751 - stads undervisningsverk 4740
Rudbeekska stipendiefonden 4857 - testamente 4681 - stads ämbetsverks änke-
Rudebeckska stiftelsen 4810 - testamentsfond 4623 och pupillkassa 4797
Ruths testamente 483:1 Skogmans, Agnes, fond 4607 Stocks legat.. ; 4638
Rymans fond.................. 4628 Sk?gsplantering, Premiefond. Stokoes fond';................. 4621
Röda korset, Svenska fören. 4816 for 4735 Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602

Skolbarn, Beklädnadsfond för Strandbergska läkareinrättn. 4689
. fattiga 4628, 4632 Strähles testc-fond 4605, 4609, 4617,

Skolfonden 4809 4621
Skollofsko1onier, Katarina, Stråleska fonden 4805

fond för ;............. 4620 Sturms fond... 46~8
Skolräd, Församlingarnas: Styffes, Knut o. Amalia, sttp>
- Adolf Fredriks 4631 a fond 4750
- Katarina 4620 f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
Skolråd, församlingarnas: Hallkassan. 4699
- Ladugårdslands (Hedvig Sundberg P:sons testamente 4697

Eleonora) 4627 Sundbergska donationen .., 4734
- Marta 4616 Sundens, Louise, stipendium 4749
- Nikolai...................... 4604 Sundgrenska fonden.......... 4602
- Skeppsholrns 4634 Sundins testamente ; .. 4697
f. d. Skomak.cärnb. (Skomak.· - pens.-fond, Tidmarks och 4657

mäst.·fören.) 4706 Sundströms gäfvomedel. 4613
Skyddsförening, Sthlms allm. 4858 Svaans testamente 4830
-' för frigifna; Sthlms 485U Svans, Elin A., minnesfond 4617
Skydds'föreningens fond...... 4638 Svanbergs testamente......... 4697
Smitts testamentsfond 4623 Svea Artilleriregementes pen-
Smitts, A. E. V., minne 47vO sionskassor a , 4810
c_ J. W., donation 4856a Svea Lifgardes fattigkassa 4806
Smäskolelärares m. fl. ålder- Sweders fond 4617

domsunderstödsanstalt..... 4756 Svenska a.llrn. djurskyddsför-
Sohms testamente. 4833 eningen .......•............. 4856a
Soldatbarnhuskassan......... 4810 - fören. Röda korset......... 4816
soopska fonden 4601 Svenska Läkaresällskapet 4823
Speea'eka fonden 4795 - -s jubileumsfond......... 4823
Sporrouge fond 4609,4628 - Lärarinnornaspens.-fören. 47v7
Spängbergska testAonden... 4619 - Postmannaföreningen 4784
Stägmaus fond 4624 - Pu"Qlicist:spensionsfören. 4778
Stahres donation.............. 4865 - Sjuksköterskornas allm.
Starbus testamente 4638 pensAörening 44~'27~/
Statens järnvägstrafiks änke- - Teaterförbundet .

och pupillkassa 4782 - Teaterns donationsfond 4774
- peusionstnrättniug 4782 Bvenekarnes i Karlsbadfond 4864b
Statskontoret.................. 4755 Svenska Samaritföreningen. .. 4816
Stens, Hilda, understödsfond 4604 Svenssons stipendiefond...... 4735
Steinmetz' fond 4621 - "W.,donationsfond 4774
Stenbergs, A., donation 4630 a, b Syskonen Mendelsons fond 4640
Stei::Lbergskastift., se Stokoes fond. Sång- och musikstipendiet. .. 4744
Stenharnma.re, Fredrika, sti- Säfbohms 'testamente......... 46;")7

pendium 4771 Sällsk. Ba;rnavännerna........ 4674
Stenströms fond 4734 - »De fattigas vänner» 4671
Stift. f. bost. ät fattiga m. ti. - »De nödlidandes vänner» 4842

judar i Sthlm............... 4640 - till dygdigt och troget
- för gamla tjänarinnor 4860 tjänstefolks belönande 4861
Stipendium Berzelianum 4734 - till uppmuntran af öm och
- Nilsson Aschanianum 4735 sedlig modersvärd 4677
Stjerncreutzska fonden....... 4835 - »Jultomtarne» 4672
Stjerncronska fonden......... 4835 - Pro Patria.. 4688
Stjerngranats fond............ 4607 - »Till arbetstiit:s befrämj.» 4862
Stjerngranatska fonden .... ~.. 483v Sätherströms fond............ 4628
v. Stockenströmeka fonden .. 4835 Söderbergs donation , 4770
Sthlms allm. skyddsfören.. .. 4858 - John, fond 4619 ä 2 ställen
- Arbetaref:s sjuk- och be- :....-Charl. o. J ohanna, minne 46] 9

grafrr.vhjälpsfond 4720 Söderbergska fonden 46U9
- Arbetaref:s tioöresard 4721 Söderströms fond 4602, 4734
- Förmyndarekammare 4696 - testamentsfond.. 4613
- Gasverksarbet:snödhjälps- Söderströmska fonden 4756

fond 4713
- Gasverksarbet:s sjuk- och T. af Urs' fond................ 4607

begrafningskassa 4713 Tamms o. Widegrens stip.-f. 4771

Sabbatsbergs brunnslasarett. 4685
- älderdomshem 4660
Sahl.bergs fond 4617
Sahlstedtska fonden.......... 4601
Salomonesona, Betty. minne. 4640
Samaritföreningen, Svenska.. 4819
Samsons stipendiefond....... 4821
Sandahls fond................. 4617
Sandbergs testamentsfond 4613
Sasska fonden 4835
Scharps donation............. 4602
~ gäfva........................ 4697
~ testamentsfond 4602

'Scharpska donationen ... 4733, 4833
Schaumkellska understöds-

fonden 4823
Scheelefonden.................. 4734
Scheffers fond ............•..•.. 4835
.Schefferska stiftningen........ 4835
v. Schewens testamente...... 4638
v. Schewenska stipendieinr .. 4835
Schewes testamente 460~
- testamentstond.. 4612
Schinkels testamente 4638
Schlotthauers legat............ 4638
Schmidt s legat............... 4638
7 Hugo, atip.. o. premiefond 4744
Scholtz' testamente 4638 ä 2 ställen
Schotteska m. m. don. 4832
Schröders testamente 4657
Schultzes testamentsfond .. .. 4613
v. Schulzers donationsfond... 4835

"Bchumburgs , Aug., donatio-
ner inom tyska förs 4638

"-Aug., minnesfond ~ 4609
-:- R., donation 4638
Schlirer v. Waldheims fond.. 4835
Schlitz' testamente............ 4638
Bchwartz.' stiftelse 4631 a, b, c
"""":-Remy, stipendiefond 4750

.Schwartzers test.·fond ... 4613, 4638
Schweder, se Sweder.
v. Schwerins, C. o. F., fond 4835
Schönborgs fond, Botiris eller 4615
Schönes fond 4609
Sebaldts donation 4865
- testamente............ 4696
Sebardts fond 4710
Segerholmska test.·fonden... 4681
Segercronas fond 46'07
Sehmanska pensionsfonden.. 4830
Selentt testamente 4626
Seltgrnunns stipendium' 4642
Seminarieelev. hjälpfond 4749
!3emisekularfonden........ 4742
.Septembertondeu, 20:de 4746b
Serenmerlasarettets direktion 4681
Setterströms fond............. 4609
f. d. Siden- o. Klädeskramh.·

societetens pensionskassa ..
Silfverbergska fonden ......•..
de Silentzska fonden .•.••.••.

4697
4835
4835
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Register öfver fonder, fromma stiftelserm. m.
Teaterns, Kg!. l arbetares sjuk-

och begrafningskassa .
'I'eatr'arnes, Kg!., penstur. o ••

Tekniska högskolan .
- skolans allm. stip ..fond .
Tekniskt stipendium .•.......
'r'cknol. instit:s elevers stip.-

fond .
Telegrafverkets pene.dnrättn.

samt änke- och pupillkassa 4783
'I'engströms fond.............. 4621
Terrades fond ......•....•...••• 46,60
l'ersmedeuska fonden 48,35
'I'nams donation 4741,4742
Thamiska donationen......... 4885
Tharmouts fond............... 4624
Thernbergska test.vfonden .. , 4830
Thunska stipendiefonden..... 4736
Thurgrens pensionsfond...... 4832
Thurow G. Bolteusterns fam.

fond ..........•............. 4835
Thåströms fond............... 4696
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 4657
Timells fond .....• 4631 a, b, e, 4833
Timmermansordens hospital 4863
Tjugonde Septemberfonden .. 4746b
Tjugufemte Juni-fonden...... 4617
Tjänarinnor, Stift. för gamla 4860
Tjänstefolks belönande, Säll-

skapet til!.. 4861
f. d. Tobakshandels-societet.

pensionskassa............... 4697
Torkens fond.................. 4624
Totties pensionsfond......... 4715
'I'outdris testamente............ 4602
'I'raeskolan, Lindgrenska 4759
'I'ro ll.is, Uno, fond 4770
Trolles fond 4634
'I'rollo-Bondeska fonden...... 4835
Tullstatens ensk. pens.-inr. .. 4786
af 'I'unelds donationsfond.... 4781
Tunelii fond................... 4609
Tvenne systrars testamente 4607
Typografiska föreningen...... 4712
Tyska församl. fattigkassa.. . 4638
Tyska hemmets byggnadsfond 4638
Törnebohms testamente...... 4616,

4697, 4833
Törnebohmska fonden........ 4699
'I'örnernans o. Wistrands min-

nesfond 4617
Törners donation 4750
Törnqvists donationsfond.... 4781
- C., fond 4620, 4621, 4696
- J. C., fond ........•......... 4620

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

och gratifikationsfond .

4774
4774
4750
4751
4642

[4871J
4609
4634
4702
4696
48.01
4696

Underofficerarnes vid Svea Wiers fond .
artillerireg:te pens.-kassa,.. 4810 Wiggmans, E. o. G", fond .

Understödsfonden för Nikolai Viktualieh. :pensionsinrättn .
Folkskolas Iärartnuor 4604 von wttlebrande fond .

Undorstödstondon förblinda 4767b "7 understödsfond .
Undervisn.verk, Sthlms stads 47,40 wtnbom s pensionsfond .
Unmans fond.................. 4660! Vinskänkssocietetens pens.- o.

4750 Uno Troilis fond.............. 4774 begrafnfngshjälpskassa .
wirene donationsfond .
- stipendiefond .
Wirrwachs fond ~ .
Wistrands fond, Törnemans o.
Vitterhetsakademien ..... ;, .
Wittings testamentsfond .
vfvekafouden .
Wohlfahrt.s, 'V., minne ~
Volontären von Rosens pens.-

och gratifikationsfond .
Wrangels testamente .
"\Vulfcronska fonden .
Välgörande fruntimerssäll-

skapet ...........•............

4704
4735
4741
4617
4617
4733
4613
4843
4770

4609
4607
4632

4809

W. A. Benedicksfond 4670
Wadstena adliga jungfrustift 4835
Wadströms fond 4607, 4696
- testamente............ .•.... 4602
wsetterdahls test.-fond 4613
Wahlbergs medaljfond 4734
- minnesfond 4734
Vahlskogs stipendium 4611
wahlsta-öms, Peter, under-

stödsfond .......••...•••.•. 4605
Valentiua, A. S.~ fonder...... 4640
Wallenbergs, A. O., fond..... 4688
Walleraka fonden 4710
wallrue fond 4630 a) b, c å 2 ställen
~~:m~:k~o~~';d~;;.·.:::::::::::: ~mIhlens legat................... 46,,8
"'Yallins, M. F. och Emma"

pensionsfond 4.697
Wallmarkska donationen 4734
- fond'en....................... 4752
Wal'odells pensionsfond...... 4697
Vega-fonden.................... 4734
von Vegesacks, A., f. Sergel,

don.cfond .••..•••••••••..•• 4835 Åhrbergs fond 4607
~~n~res1re:~~~~~~'~~~~f~~d~;"·.:m~4.kerblads donationsfond..... 4618
weunberge, Aug., fond .....•. 4688 1}-kerhielmska fonden 4835
Wennbergs, Lotten, fond 4836 Akerlunds fond ·46Sii;; 4~~~2~
Wenetröms, Jonas, stip.-fond 4750 Ålenlusska fonden : 4740
Wertmi1llers fonder........... 4411.,il

04
7[Åni;fartygsbef -sällskapet 4727

Wessmans fond .
Westerbergs testamente 44~.,i9372~delgrens minnesfond •••... 4617
Westfeldts fond , . J fi f d 460"
westtns, Axel, stipendiefond 4751 f Ankedr.?ttulng ose nas on 'J

_ fond för fattiga barns be- Ankehjälpsronden 4711
klädn. . , 4630 a Anke- och pupillkassan vid

- fond för ålderstigna 4630a _l~~;~~~~:,sstaft,-,;,~~~~~;.k·. m~
westmans fond 4682 ..
Westzynthii fond 4602,4604 Ankhus, Borgerskapets 4657
_ testamentsfond 4755 Ärlig mans fond, En......... 4609
Vetenskapsakademien ....•.... 4734
- reseunderstöd 4734 Qbergs fond 4607
Wibergs fond 4607 Öfvering. Johan Danielsons
Wibergs, Fr., fond ..........•. 4602 .. stip.fond ..............•...... 4700
Wickbergs, A. C., fond 460.2 Ofverströms fond .........•.•.. 4619
Wickho1msstiftelse 4630a, b, c Öhmans fond ......•............ 4615
Widbomsfond 4626, 463Ua - testamente .................• 4657
Widegrens stipendiefond 4771 Östbergs fond 4621
Widings fond ................•... 4.626 (istergrens fond 4617,4621,4660
Wid.ingska donationen ...•... 4746b Ostermalms föra., se Hedvig
Widmans fond................. 4615 Eleonora.
Widmarks fond............... 4745\ Östermanska test.-fonden..... 4615

4809
4638
4835

4666

Zetherstens fond .
- testamente .
Zettersten P:s testamente .
Ziervogels donation .
Zimmermanns donation .

4621
4602
4657
4611
4638
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