
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[47,21] gåfvor till ledamöters änkor och

Stockholms arbetarer6renings barn.
tloöresafdelning (Sthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 509:66. Särsk,
styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
fattiga barn bvarje jul.

G.L4715-4733]
[4715]

Tottles, pensionsfond (Sthlms
stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlm s stads Brandför-
säkr:skontor se [2855];räntemedlen
användas till pens:r o. ärl. under-
stöd åt de på brandförsäkr.konto-
rets stat uppförda torn väktares
efterlämn. änkor och oförsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning af
eldsvådor omkommit, äfvensom åt
sådana, som vid eldsläckning blif-
vit skadade.

[4716]
Barnmorskornas I Stockholm

penslonsf"6ren. (1860)kr. 62,602:62.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt
60 år och inbetaldt 25 års afgifter;
f. n. utgå 13 pens:r å 200 kr. st.

[4719]
Johan Anderssons understöds·

fond (Fru ThOrese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
50,363:74. Sthlms arbetarefören.;
se [3888]; årl. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa manl, le-
damöter, som fyllt 55 år och äro
i behof af understöd.

Eliassonska understödsfonden
(Fabr. Levy Eliasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr.
5,296:16. Sthlms arbetarefören:g,
se [3888J; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för bet'riandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond,

Hemslöjdsfonden (Advokatäska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören:g, Be [38881,
räntan användes som prem:r A:t
f'6ren:sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

[4720] --
Stockholms arbetaref"6renlngs

sjuk· och begrafnlngshjiilpsfond
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr.
12,228:-. Särsk. styrelse, se [3888];
sjuk- och begrafn:shjälp åt fondens
ledamöter eller deras stärbhus .
.h 1910 utbet:s 8,722 kr. i sjuk-
hjälp och 3,800 kr. i begrafnings-
hjälp.

[4722]
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 223,421:03. Pens:r åt fat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras änkor och oförsörjda barn.

[4723] --
Godu'ska pensionsfonden (Segel·

sömmareänkan 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 öfverståth.
o.. magistraten tillsättas; utbet:s
f. n. till 5 änkor.

[4724J
Sjökaptenssocieteten I Stoek-

holm (stift. 1732) kr. 106,000. Bjö.
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987].
Ledamöterna måste vara burskaps.
ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie-
teten har till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå-
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn
som däraf äro i behof.

[4~;~~nnafÖreningen : Stock,
holm (stift. 1863). Särsk. styrelse.
se [2985]; pens:r, sjuk- och begraf
n:shjä1p samt underst, Hvarje sjö·
man (af befäl, underbeiål och man-
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 1 tro

Sjömannaf"6renlngens nöd.
hjiilpskassa. Sjömannafören:s sty·
relse; att af fondens räntor och af
medel insam1. i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-

[4726]
Stockholms sjömanshnskassa

(Sthlms sjömanshua) vid slutet af
1910: kr. 688,453:16. Särsk. direk-
tion, .se [2620J; underst. åt orkes-
lösa sjömän, deras änkor och barn;
år 1910 utbet:s kr. 40,570:75 till
'36 underst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
1910: kr. 173,552:58. Sthlms sjö.
manshus direktion, se [2620]. Ilu .
derst. åt orkeslösa sjömän; år 1910
utdelades kr. 5,700.

[4727]
Ångfartygs berålhafvaresiillska-

pet (1857)c:a kr.190,000. Särsk. aty-
relse, se [41 53]; pens:s- och un-
derst:skassa.

[4728]
Handelsflottans penslonsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18tJ4)kr. 972,500: 01. Särsk. drrek-
tion, se [2950]; pens:berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år Idkai
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; år 1910 utdelades kr.
155,795:81 till 1,663 personer.

[4729]
Masklnlstf"6renlngen, särsk, sty.

relse, se [4157]; kassabehåfln. S1112
1910:förvaltn:sfonden: kr. 8,647:81;
undsrstödsfonden: kr. 44,094:-;
sjuk. och begrafn:sfonden: kr.
57,712:68; nödhjälpsfonden : kr.
32,068:78; öfvering. C. A. Liudvalts
fond: kr. 2,030; biblioteksfonden :
kr. 4,756:35; sångkörsfonden : kr.
54: 60.

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

[4733] Kg!. Vitterhets-, Hi. och antikv. ändamål, efter utgitts- Götiska förbundets donation kr.
storie- och Antikvitets- stat, som 161' hvart år bestämmes. 2,600; för antikv. ändamål.

Besko .••.skadonationen(Öfverste- Hjertbergska donationen (Pro-
akademien. kammarjunk. B v Beskow 1880)kr. tokollssekreter.E GHjertbergs test.

10,000. Underst. för yngre, obe- 1888), kr. 254,000; för Statens hi-
medl. och förtjänt forskare inom storiska museum och kgl. mynt-
de vetenskaper, Bom tillhöra om- kabinettet.
rådet för akadem:s verksamhet.

Björnstjernskadonatlonen(test. Loubatska donationen (gåfva af
af Generalmajor O M Björnstjerna, hertig J F de Loubat i Paris 1889)
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till kr. 20,000; räntan utdelas hvart
f"6rfatta.reinom de kunskapsgrenar, i:te år f. bästa under senaste 5 år
som utgöra föremål för akadem:s utkomna, på svenska, norska eller
verksamhet. . danska förf. arbete öfver Amerikas.

AnteIlska donationen (test. af
Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr.
100,000; f. antikv. och numismat.
lIndarnål.

Bergerska donationen (Tullför·
.•alt. i Göteborg C G Bergers test,
1883) kr. 290,000. Af räntorna an-
vändas: 1000 kr. 161' arkeologiska
föreläsn:r, det öfriga för historiska
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G. Fromma stiftelsers,pensionskallsors m. fl. fonder. [4733-4734J
arkeologi, etnografi, historia eller Flormanska belöningen (Prof. IS60) kr. 100,000. Stip. åt någon
myntkunskap. (Nästa gång 1912). A H Florman 1838) kr. 6,800: -. svensk man med goda moraliska

Scharpska donationen (test. af Till pris och belön. egenskaper och utmärkta insikter
grossh. J H Scharp och hans fru, Fonden för reseunderstöd (dir. i en eller flera vetenskaper, för att
f. Westman, 1902) kr. 100,000 för Sahlgren m. fl. samt tillskott af sätta honom i tillfälle att, till för.
den historiska vetenskapens hö. Akad.) kr. 31,700. Stip:r till kofran af sina insikter, företaga
jande (större delen af räntan ut- belopp af 1,300 kr. utdelas år!. till resor i främ.länder; stipendiat må
går f. n. till en lifränta). yngre naturforskare för utförande tillhöra hvilken samhällsklass som

W. Blaire-Bruce's donation af resor inom Sverige med ända- helst, men får icke vara yngre än
(don. af Fru Carolina Benedtcks- mål att undersöka landetsnaturrör. ~5 och icke äldre än 40 år.
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall hållanden. .. . Letterstedtska släktstipendiet
användas för arkeol. forskningar .Fonden for vetenskaphg fursk- bild. 1893 af besparingar å Letter.
och gräfningar på Gotland, sär· ,!lDg (anonyma gifv.) kr. 2.50,600:-. stedts fond till pris för öfversätt,
skildt i och nära Visby. Ökas under gifv.nas Iifatid genom ningar (Gen..konsul J. Letterstedt

räntans läggande till kapitalet. 1860)kr 50 000.
[47 34J K I V t k (Se Porträttfonden). ".. .

ung. e ens aps- Grillska donationen (Bruksp, J Llndbomska belonmgen (Berg.
akademien. W Grill 1863)kr. 48,600:_. Räntan ",;äst. G A Lil1dbom 1814)kr ..4,900.

Adelsköldska fonden (Major Iutgår tillsvidare till Skansens zoo- Rantan anvandes århgen un 1 a
Claes Adelsköld 1904och 1906)kr. logiska trädgård. Fonden afser bil- : guldmeda~Jer, som tllld~las den,
50,000. Till medalj för vetenskap- dandet af en zoologisk trädgård. ~to~ eller Inom akademien, som
liga arbeten och till utrikes rese-j Hahns donation (Med. dr Con. lnglfv~r ~ågon af?:tandl. m~d nya
stipendier för ingenjörsstudier. rad Hahn 1896)kr. 23,100:-r-, till un- och viktiga upptackter uti kem,

Ahlstrands testamentsfond (Bi. derst. för vetenskap!. forskn:r el. eller fyai.aka vetenskaperna.
bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. ler resor. Undströms minnesfond kr.
30,600:-. TillIifränta åt vissa per- Letterstedts fond (Gen:konsul J 2,8UO:-, donerad 1901 af vänner
soner efter hvilkas död räntan ut- Letterstedt1860) kr. 18,000:-. Rän- och lärjungar till prof. G. Lind.
går till understödjande af zool. tan anslås till ett pris f6r utmärkte ström. Till ett mindre stipendium
studier. författare och viktiga upptäckter. för resor inom landet i syfte att

Arnbergs donation kr. 24,200:-, Letterstedts fond (Gen:konsul J studera de lägre evertebrerade
donerad 1901 af Bankofullmakt. J Letterstedt 1860)kr. 9,500:-. Ban, djuren, fossila eller lefvande.
W Arnbe~g., tan utgår i o. för särsk. rnaktpålig. Sven Lovens minnesfond kr.

ArrheDIus fond (Prof. S Arrhe- gandevetenskap!.undersokn:rsamt 3600 donerad 1909 af' släktingar
ntus 1904) kr. 5,200. - Till förstä~. äfven till andra ändamål, be\oende o~h ~änner till prof. S. Loven till
kand e af Letterstedtska resestt- detta på Vetenskapsakad~mlen. prisbelöning i form af medalj öf-
pendiet. Lstterstedts fond (Gen.konsul J ver Loven af förtjänstfulla arbeten

Banksska legatet (Josef. Banks Let~erstedt 1860)kr.19,OOO:-. Till i zoologi.
1!92) kr. 1,288.. Såsom .tlllokn. på lIlrattan<ie å.Serafimerlasarettet af von l!löllers donation (Ryttmäst.
lonen. nu BergIan:o:kelararen. sanga:! for .nodl~da1?-~es~~.karesan- p von Möller 1883) kr. 24,800: _ .
..B~jJerska donatl~!1en. (af Bok- de, företrädesvis från frammande Till lifränta åt viss person, efter

forlaggare Frans Beijer Insamlade land. hvars död donationen är ställd till
1884)kr.10,700. Till frä~j. af Rika- .. Lett~rst~dts fond till pris för Akad:s fria förfogande.
muser mineralogiska tnstituttons ofversattnlngar m. m. (Gen-kon- Porträttfonden (utbruten från
syften. sul J. Letterstedt 1860) kr. 18,4~. Fonden för vetensk. forskning)

Bergianska stiftelsen (Prof. P -!!-fräIltan utgår 400 kr. år!. for kr. 26,100. För utförande af por.
J Bergtus 1784). Donationskapita- ofversattmnga~ tIll svenska. språ- trätt af' Akad:s afiidne eller Ief-
let 8,333kr .• egend. Bergiilund, till ket af något fortraffilgt .utlandskt vande ledamöter.
public! nytta och till en skola för arbete; återst.,' stalles tIll Akads- RegnelIs, Anders .'redrik, bo.
trädgårdsskötselns eller hortilrul- miens fria fortogande. • .. tantska gåfvomedel (D.r A F Reg-
turens upphjälpande i riket under r,ette.rstedtska fonden. tIll ~or. nell 1872) kr. 105,700:_. Denna
namn af Bergianska trädgårdssko. man ror Vallerstads forsamhng fond sönderfaller i föl]. afdeln:r:
lan. m. m. (Gen:konsul. J Lette~stedt 1) Stip ..fonden f. anställande af re-

Beskowska stipendiefonden 1860)kr. 28,400:-. Rantan användes SOl' i botaniskt ändamål till Bra.
(Öfv:kam:junkare B v Beskow och till prermer och a~skaffan.~e afb~c. silien eller annatintertropisktland.
hans hustru 1864) kr. 21,900: -. kel' åt. skolbarn, tIll uppkor' af'böc- 2)Fonden för vetenskapl. bearbetn.
Till ett stip. åt någon ung, förtjänt kel' for soc~enblb.~I~teket l Vakler- af de i Brasilien eller andra inter-
och obemedlad vetenskapsidk. s.~adsamt tlll bel~n:r åt folkskole. tropiska länder af den Reguellske

Brandelska donationen (Kamre- larare Inom Linköpinga stift. stipendiaten gjorda insaml:r. 3)
raren C H Brandell905) kr. 103,600. LetterstedtskaFörenlngensfon. Fonden för de brasilianska växt.
För riksmuseets botaniska och der (Gen:konsul J Letterstedt 1861) samling:s underhåll och vård.
entomologiska afdelningar. 1:0) 103,200 reservfonden. Denna RegnelIs zoologiska gåfvomedel

Byzantinskaresestipendiet (En- fond ökas med ärl, tillagd ränta (D:r A F Reguell 1884)kr. 44,000:-.
voyen P O v Asp 1803) kr. 30,000. på ränta tills den uppgår till 500,000 Räntan användes till främj. af zoo.
Upsala uni v.; för 3 af 9 på hvar- kr. 2:0) 448,400kr. bespartngsfun- logisk forskning.
andra följ. år utses stipendiater af den. Denna fond ökas genom ärl. Regnens donation (D:r A F
Vetenskapsakad., som för samma tillagd ränta på ränta tills den upp- RegnelI 1880, 1881,1882)kr. 43,400.
år uppbär årl. räntan; under de går till 5,000,000kr. 3:0) ÅterRto. Medlen använda till inköp af lä.
öfriga 6 åren utses stipendiater af den 333,581: 40 kr. utg. den dis- genh. Kristineberg vid Eiskebäoks.
Upsala univ., som förvaltar dona- ponibla fonden, hvilken icke får kil i o. för anläggande af en zoo.
tionskapitalet. till kapitalet förminskas; den disp. logisk hatsstatton.

C A Carlsons fond 3,600 kr. för fondens ränta öfverlämnas år!. till Rosenadlerskapensionerna(Pre.
riksmuseets vertebratafdelning. Letterotedtska fören. sid. C A Bosenadler 1777)kr. 3,000.

Edlnndska donationen (Prof. E Letterstedtska inrikes resestf- 3 pensionsrum för afkoml:r efter
Edlund 1880) kr. 37,700: -. Rän- pendiet (Gen:konsul J Letterstedt Assessorn i Bergskol!. Albr. Behm.
tan användes till prisbelön:r eller 1903) kr. 20,000. Stip. för resor Scheelefonden kr. 15,600:_. Bän-
underst. för forskn:r på de fysiskt inom Sverige; samma bestämmel- tan disp:s växelvis af Farm. Insti-
matem. vetenskap:s område. ser som för det utrikes resesti- tutet och Vetenskapsakad:n till

Ferrnerska belöningen (Kansli. pendiet. underst. för dithörande forskn:s
rådet B Ferrner 1.95) kr. 3,200:-. Letteratedtska utrikes resestf- anställande.
Premieutdeln. pendiet (Gen.·konsul J Letterstedt Stenströms fond (Lärov.sadj ,
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[4734-4741J G. .Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
KOE Sten ström 1901)kr. 3,600:-. att hedra Edvard Nonnens minne den som har verkat mest eller bäst
Till stip. för botaniskt ändarnål. 1864) kr. 26,205:52. Resestip:r till för folkens förbrödrande och af-

Stipendium BerzeUanum (Bergs- elever, utgångna frän rikets landt- skaffande eller minskning af stå-
rådet .J. L. Aschan 1850)kr. 28.000. bruksinstitut. ende armeer samt bildande och
Stip. till underst. ät yngl:r, hvilka Palmgrenska fonden (Per Palm- spridande af fredskongresser •.
ägna sig ät kemiens studium. gren 1873) kr. 77,678:98. Till aka- Prisutdelare och styrelse se [1631].

Sundbergska donationen (Hof. dem:s fria disposition.
kvartermäst. E Sundberg 1780)kr. Svenssons stipendiefond (Eko-
1,200. Premier. nomidir. J M Svensson 1890) kr.

Söderströmskadonationsfonden 17,893:75. säsom uppmuntran till
(Grosshand!. C C Söderström 1904) elever vid landtbruksinstituten o.
kr. 112,100:-. För nationaleko- Jönköpings läns landtbruksskola.
nomisk vetenskaplig forskning. Wirens dnnatf onsfond (Fabr. A

Wahlbergs minnesmedaljfond G Wiren 1896) kr. 6,582:01. Till
kr. 4,100:-;' donerad 1901af änke- belön. af folkskolelärare och lära-
fru E. Retzius Till utdelning af rinnor på landet, som utmärka sig
medalj i guld eller silfver åt per- gnm att vid skolhusen plantera
söner, 80m på utmärkt sätt främ- fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
jat de naturhist. vetenskaperna. ät biskötsel och sprida häg för

Wahlbergsmlnnesfondkr.32,300, dessa sysselsättn:r till allmogen.
donerad 1896 af änkef. E Bet- A G Wirens fastighetsdona.
zius till minne af hennes broder tion (Fabr. A G Wiren 1906) till
Afrikaforsk. Johan August wahl- befrämjande af trädgärdsskötsel
berg. Den åa-l. räntan disp:s för m. m. Fastighet. L:a Vattug. 21 C.
2 på hvarandra följ. år växelvis af
Vetenskapsakad. och Svenska Säll·
sk. för Antropologi och Geografi
80m resestip.

WalJmarkska donationen (Öfver-
dir. L J Wallmark 1847)kr. 54,900.
Räntan användes till prisbelönin-
gar för rön och uppfinningar, som
akadem. finner befordra veteneka-
pernas och näringarnas framsteg
samt till underst. for undersökn:r
och resor, Bom akadem. anser Ie-
da till nämnda mål.

Vegafonden (saml. på föranstal-
tande af Svenska sällsk. för antro-
pologi och geografi, gnm a11m. sub-
skription inom Sverige, till minne
af Vega's kringsegI. af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden-
skiölds ledning, 1880) kr. 71,500.
Fondens ändamål är att verka för
främjande o. uppmuntran a.f 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 pä ett utmärkt sätt främj at
den geografiska forskn.; sävälstip.
som medaljen utdelas af Svenska
sällsk. för antropologi och geografi.

[4736J
'I'hunska sblpendtefcndeu (Kam.

martj. A Thun 1731)kr. 102,066:51.
Förvaltningen af borgrättsfonder-
na, se [29751; två hemstipendier
ät torftiga studerande födda i Stock-
holm eller Småland (dock, såsom
test. säger: »Medicin,för den OViSB·
het jag själf erfarit, undantagen-);
hvartannat år lämnas ett resestip.
af 4,800 kr. ät en studerande rör
idk. af studier vid utländsktuniv.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 män. Ansökn. ingifvas till det
större akad. konsistoriet i Upsala.

[4737J
Lars Hiertas minne (Fru W

Hierta, f. Frödin~, 1877). Särsk.
styrelse, se [3555J; att fritt och
oberoende verka för det mänskl.
framåtskridandet och detta hurvud-
sakl. gnm att framkalla och befor-
dra sädana vetenskapl. upptäckter
och uppfinningar, sociala förbätt-
ringar och frisinnade reformer,
som kunna blifva till välsignelse
för mänskligheten i allmänhet och
särsk. för Sveriges folk.

[4739J
Albert Bonniers stipendiefond

för s,venska författare är bildad
af ett utaf Albert Bonniers barn
och arfvingar doneradt oafytterli~
kapital af 150,000kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga.
ärliga omkostnader - skoia arr-
vändas till understöd ät på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för-
fattare af talang.

[4740J Direktionen äfver
Stockholms stads undervis-

ningsverk. Se [2301J.
Bergman.lIIillerska fonden (Sjö·

faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,383. Till böcker åt fattiga
skolbarn.

Beskowska fonden (Öfv.kam ..
[unk. frih. B v Beskow och hans
hustru )864) kr. 13,109. Till stip.

Booströmska fonden (Presid. E
Booström 1835)kr. 1,670. Till böc-
ker och prem:r ät skolyngl.

Erik Bäckströms stipendiefond,
se [4742J.

Höglundska fonden (riksgälds-
kommiss. GHöglund 1870)kr.13,096.
Till lifräntor, sedan s~~p:r.

Kniggeska fonden (Ankef. A M
v. Balthasar Knigge 1822) ~,21l.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s fo'lk-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G Lundberg 1878)4,511. Till stip:r.

Julins Lundmans stipendiefond,
se [47421.

Petrejlska fonden (Skeppskl a-
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,779.
Kläder.böcker m m.ätskolungdom.

Wallinska fonden(Arkebiskopin,
nan A III Wallin 1847) kr. 6,001.
St\p:r åt studerande.

A.leniusska fonden (Kyrkoh. J H
Ålenius 1822) 127,424. Till pens.·
fyllnad ät afskedade lärare.

Se vidare [~7 HJ.

[4738J
;l(obe18tiftetsen. Grundad på

[4735J Kungl. landtbruks- ~:t~':l,~~~~~fOkd'~~~~fr~<t,,:'°l~~~~
akademien. Grundstadgar fastställda af Kungl,

6uUlaumes fond (Maria Josefina Maj:t d. 29Juni1900. Hufvudfonden
Guillaume 1868)kr. 11,904:87. Till d. 31Dec. 1910kr. 28,858,427:90. Te·
befordrande af djurskydd. stamentet föreskrifver, att fondens

Hallenska donationsfonden ränta skall .årligen utdelas som
(Bruksäg. N P Hallen 1823) kr. prisbelöning ät dem, som under
4,002: 69. För nyttiga företag i det förlupna årethafva gjort mänsk.
Iandthushälln., såsom skogaplan- ligheten den största nytta. Räntan
tering, trädgårdsanläggn., oländig delas i fem lika delar, som till-
marks upparbetande m. ID. falla: en del den, som inom fy-

Löfvenskiöldska donattensfou- sikens område har gjort den vik-
den (Possess. Ch E Löfvenskiöld tigaste upptäckt eller uppfinning;
1889) kr. 15,359:64. Till betord- en del den, som har gjort den vik·
rande af ändamålsenl. Iandtman- tigaste kemiska upptäckt eller för-
nabyggn. bättring; en del den, som har gjort

Stipendium Nilsson·Aschania· den viktigaste upptäckt inom fy.
num (Bergsrädet L Aschan 1851) siologiens eller medicinens domän;
kr. 50,274:07. Stip:r till elever vid en del den som inom litteraturen
landtbruksinstituten. har producerat det utmärktaste i

Nonnens fond (Friv. bidrag för j ideal isk riktning; och en del åt

[4741] Högre latinlärover-
ket å Norrmalm.

Se [2303].
Erik Johan ~'alkmans sti pendie-

fond (Louise Falkman samt Ivar o.
Sven Falkman 1893)kr. 539. Uno
derst. åt studerande.

Fyra bröders stipendiefona (fa-
brikör P A Sjögren 1907) kr.
2,923. Understöd ät studerande.

Rektor G. F. GiJljams stipen-
diefond (Helena Gilljam, lärare
och forna lärjungar vid lärover-
ket 1910) kr. 1,516:04. Understöd
åt studerande.

Rektor C. Lundbergs stipendi ••
fond kr. 2,334. Underst. åt stude-
rande.

Premie- och fattigkassan Tid
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl, fonder. [4741-4744]
norra latinläroverket; kr. 3,500. Nymarkskafonden(RektorJNy- lärjunge, som studerar vid Upsala
Premir och underst. ät studerande. mark 1702) kr. 100. Under-st. åt universitet, eller åt ngn lärjunge

Rabeska fonden (f. d. lärjungar fattiga gossar i Maria skola. vid skolan.
vd Sthlms gymnasium 1871) kr. Semiselmlarfonden (samman. Otto von Friesens premiefond
6,588. Underst. ät studerande. skott vid sekularfesten 1871) kr. (Bibliotekarien hos H. M. Konun-

Ribbingska stipendiefonden 500. Stip:r vid Sthlm~.gymnasium. gen, Fi!. dr Otto von Friesen 1899)
(Kammarherren G Ribbing 1808) 'I'hams donation (Ankef. M C kr. 3,000. Belön:r i större eller
kr. 2,261. Underst. ät studerande. Tham 1855) kr. 100. Prem:kassa. mindre poster för vackra samlin-

Rnben Sjögrens stipendiefond Julius Lundmans stipendiefond gal' af djur eller växter eller för
(Fabrikör P A Sjögren 1905) kr. (Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000 noggranna skrift!. uppsatser rö.
3,370. Understöd åt studerande. Räntan skall tilldelas en eller tvä rande naturhistoriska ämnen.

'Olof Arvid Strids bergs stlpen- behöfvande, kunniga, flitiga och Hartmansdortfska stipendiet
diefond (Anna Laura Stridsberg ordentliga lärjungar i Ooch 7 kl as- (gnm insam!. 1859) kr. 1,000. Uno
H08) kr. 538. Understöd åt stu- serna, eller nyblifna studenter. derst. ät medellöse flitige lär.
derande. Fondeutförvaltas af Kungl. Direk- jungar.

Thams donation (änkef. CTham lionen öfver Sthlm s stads under- ltektor Hugo Hernlunds premie.
1865)kr. 372.Böcker åt fattiga lärj. visniugsverk. fond (genom insamling af smärre

Wirenska stipendiefonden 1872 års gåfvofond (Anonym bidrag bland skolans lärjungar till
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815. 1872) kr. 1,000. Underst. och be' rektor Hernlunds OO.ärsdagden 13
Understöd åt studerande. lön. åt 1 eller 2 behöfvande ocb okt. 1908 och sedermera ytterlt-

flitiga lä~ungar i 4:e o. ö:eklassen. gare ökad genom af skolans gym-
1885 urs studenters sttpendle- nasistförb. och målsmän lämnade

fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut- belopp) kr. 1,200.
delas som stipendium till behöf- Hernmarckska stipendiet (Prof.
vande lärjunge, helst den som J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
samma är aft studentexamen. 3,000. Underst. åt en fattig men

flitig lärjunge vid skolan.
Folke Jacobsons stipendium

[4743J Högre realläro- (Änkef. Alma Jacobson, f Wahl·
verket på Norrmalm. gren, 1896) kr. 2,000. Underst. ät

Se [2307]. en för studier i naturkunnighet
Allmänna premie. och stlpendle- särsk. hågad och skicklig lärjunge

fonden(KDirektionenöfverSthlms till företagande inom landet af en
stads underv-verk 1880) kr. 8,700; resa i naturvetenskap!. syfte.
Sthlms reallärov.; stip:r och pre. Jubelfeststipendiet (genom in-
m:r åt förtjänta lärjungar. sam!. 1878) kr. 2,800. Underst. åt

Rektor S. Almquists understöds. medellösa flitiga lärjungar i de tre
fond (tillkommen gnm insamling högsta klasserna eller bland de
1904) kl". 2,400. Stip:r åt medell. f. d. skolans lärjungar, som under
lärjungar. hvarje läsår aflagt godkänd mogen-

Fyra bröder lIeijkenskjölds hetsexamen.
fond (Okänd 1910)kr. 2,600. Uno Norströmska stipendiefonden
derstöd åt lärare och förtjänta (Civilingenjör Claes G Norström
lärjungar. och Fru Alma Norström, f. BUn·

Första stlpeudiefonden (Okänd sow) kr. 5,000. Understöd åt en
1880) kr. 2,400, Sttp.r åt medel. för begåtniug, flit och goda seder
lösa lärjungar. känd, behöfvande yngling i sko-

Lektor Hugo llr. Philps stipen .. lans gymnastunr (helst till samme
dlefond (Okänd !~08)kr. 500. Stip:r yngling under hans gymnasietid,
åt förtjänta lärjungar. om han gör sig fortfarande däraf

väl förtjänt).
Nya Elementarskolans all.

[4744J männa premiefond (genom be-
Fonder till förmån för lärj. vid hällningen af vid läroverket 1900

Statens profskola, och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gäfva af en f. d. mäls-

Nya elementarskolan. man med 500 kr.) lir. 2,000.
Förvaltas af K. Direktionen för Lektor Hugo Schmidts stfpen-
Sthlms stads undervisningsverk. dle- och premiefond (genom in-

Se [2301Jo samling af äldre f. d. lärjungar;
Axel Abramsons stipendium vid lektor Schmidts fränfalle 1901)

(Grossh. och Fru Axel Abramson kr. 21091. Stipendier å minst
1897) b. 1,500. Uppmuntran åt en 50 kr. ät lärj. i skolans tre högsta
gnm flit och berömvärdt uppfö- klasser, hvilken visat särskildt in-
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn tresse för, och goda kunskaper
af skolans 5 lägsta klasser (töre. i företrädesvis franska språket,
träde för klasskamrater till stif- men eljest i öfriga lefvande språk,
tarnes afL son). geografi, historia, sång och musik.

Patrik de Lavals stipendium Kfven premier i böcker för 16
(gnminsam!.bland lärjung:ne 1889•. a 30 kr. om äret åt 1 å 3 Iärj.
sedermera ökadt gnm upprepade för framsteg i förenämnda ämnen.
gäfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000. Rubenska stipendiet (Bankdir.
Uppmuntran åt i ngt af de natur- Ludvig U. Ruben,1904) kr. 1,200.
historiska ämnena framstående lär- Uppmuntran åt -Iärjunge, hvilken
junge. däraf gjort sig förtjänt».

Elementarlistipendlet (gnm in- Sång. och musikstipendiet (gnm
sam!. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm aflärjungarne gifna konserter 1882,
donation af en f. d. lärjunge med 1884 och 1888) kr. 1,500. Uppmun-
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes- tran ät i sång eller musik fram-
vis ät ngn från skolan utgången stående lärjungar.

[4742J Högre allmänna läro-
verket ~ Södermalm.

Se [2305].
Anonym gifvares stipendiefond

(1910) kr. 3,000. Räntan utdelas
ärligen till en e!. flera gossar ä
gymnasiet.

Erik Bäckströms stipendiefund
(Grosshand!. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
andra den 27 nov. utdelas till Iär-
junge i 5:te kl. Bom är behöfvan-
de, har fallenhet för studier och
utmärker sig i sfs. på flit och
uppförande, och får stipendiet -
efter kollegii beslut - behållas af
samrna lärjunge under hela hans
skoltid. Fonden förvaltas afKung!.
Direktionen öfver Sthlm s stads
undervisningsverk.

De 5 Brödernas fond (Anonym
1877)kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-
artad yngl. vid gymnastum , med
företräde åt obemedl. ämbetsmäns
söner.

Elmbladska fonden (Lektor P M
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för
den i mogenhetsexamen bäst vi.ts-
ordade.

Frans Gnstafs stipendium (Ano-
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
las till en välartad samt med häg
och fallenhet för studier begäfvad
yngl. som af sådant understöd är
i behof.

Carl v. Friesens stipendiefond
(sammanskott af lärjungar o. vän-
ner till statsrådet Carl v. Friesen
1906) kr. 3,750 Räntan skall vid
slutet af hvarje läsår utdelas till
nrindre bemedlad, för studier väl
begåfvad lärjunge, som under läs-
året aflagt studentexamen för att
sedan fortsätta sina studier.

Adrian Göthes premium (sam-
manskott af läriungar och vänner
till Adrian Göthe 1904) kr. 200.
Räntan skall hvarje hösttermins-
afslutning utdelas ät en behöf-
vande lärjunge i 3:e klassen,

I<'yra bröder Heijkenskjölds
fond (1910) kr. 4,000. Räntan an-
vändes till tilWilliga understöd.

Lilla Johns premium (Anonym
1877) kr. 000. Premier ät 1 eller 2
obemed!. flitige och ordent!. ges.
sar i någon af klasserna 2-5.

Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.



[4744 - 47 50J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Sten och Alvar 'I'hiels fond såsom stipendium en behöfvande Högskolans elever med 'företräde

(Grosshandlaren Arthur Thiel och lärjunge i 4:de eller ä.te klassen. för den, hvara fader är eller haft
Fru Alice Thiel) kr. 3,000. Under- Dok.tor .'rodins stipendium (kr. anstälIn. såsom arbetare eller tjän-
stöd åt barn efter afIIden lärare 1,500). Räntemedlen utdelas årlt- stemanhosAktlebolagetSeparator.
vid skolan eller åt flitiga lärjungar, gen till 1>ehöfvande lärjungar I Borgareståndets donation (Bor-
som däraf äro I behof. 3:dje eller 4,de ringen. gareståndet 1866) kr. 6,800. Stip:r

En lärjunges donation, kr. 1,000. åt Tekniska högskolans elever.
Årliga räntan tilldelas en lärjunge C.Brandels stipendiefond (Kam-
I 2:dra eller 3:dje klassen. reraren C. Brandel1904) kr. 15,000-

Gnstaf Elmquists' stlpendle- St\p:r åt Tekniska högsk:s elever.
fond, kr. 5,000. Årliga räntemed- OfverlngenjörJohanllanielsono
len utdelas såsom stipendier till stipendiefond kr. 40,000. Rese-
förtjänta lärjungar, understöd åt Tekn. högskolans af-

Per Ljudstens stipendiefond, kr. gångna eller afgående elever.
1,050. Ar!. räntan tillfaller 1 el. G. de Lavals stipendiefond [Alr-
2 lärjungar vid läroverket. tleb. Separator 1895), kr. 10,000.

20. Septemberf'ondon, kr. 2,000, Stip:r åt Tekn. högskolans elever.
hvilken summa Inom premie- och V. Eggertz stipendiefond (bild.
fattigkassan bildar ett stående ka- af Prof. Eggertz lärjungar m. fl.
pital; årl. räntan användes till in- 1885) kr. 6,550. Stip:r åt elever vid
köp af premieböcker. Sthlms Bergskola.

Widingska donationen (kr.1,380). Gibson~Cronstedts sttpendle-
ltäntemedlen utdelas till mindre fond (Ing. C GNorström 1899)
bemedl. lärjungar. kr. 13,600. Sttp.r åt Tekn. hög-

skolans elever med företrädesrätt
för släktingar till släkterna Gibson ,
Cronstedt och Norström.

A. N. Hotfmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman 1897)
kr. 20,000. Stlp:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

C. J. Hultqvists donation (Hofr.-
rådet C J Lindenerona 1874) kr.
16,000. Stlp:r åt Tekn. högskolans
elever.
..JohnE Kjellbergs stipendiefond

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

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

hÖ!~~~\Kicbaelsons donatton (Fa·
brlksidk. Joh. MIchaelson 1866)
kr. 5,100. Stip.r åt Tekn. högsko-
lans elever.

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

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

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

Knut och Amalla Stytfes stfpen-
dlefond (Öfverdlr. o. fru Stytte 1898)
kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn.
högsk. afgångna eller afg:de elever.

Teknologiskainstitutets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 25,300. Stip.r åt Tekn. hög-
skolans elever.

[4750J Kungl. Tekniska J. G. Törners donation (Kom-
högskolan. missionslandtmät. Törner 1874)Kr.

~6,500. Stip:r och reseunderst. åt
Se [22041. Tekn. högskolaus elever.

Thorsten BergstelIts stlpendie- Jouas Wenströms stipendiefond
fond (CIviling. Thorten Bergstedt (Allm. Svenska Elektr. A.B. t Vä·
1881) kr. 5,200. Underst. åt 'tekn. sterås 1899) kr. 10,000. Stlp:r åt
högskolans elever Tekn. högskolans elever.

John BernstrÖms stlpendte- Donation till C J Yngströms
fond, kr. iO.OOO. Stlp:r åt Tekn .. minne kr. 20,000. Stipendiat utses

[4745J Jakobs realskola.
Se [2313].

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

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

Lundbergska stipendiefonden
(Kyrkoh. J G Lundberg 1878) lIT.
2,000. Underst. åt medellösa Iar-
jungar. ,

!Iankellska stlpendlefonden
(Prof. G A Mankell och hans hustru
gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
användande saknas föreskrift. Ban-
tan har hittills utdelats I ett eller
flere sttp:r åt flitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

Widmarks foud (Kollega C G
Widmark och hans hustru gnm test.
1882) kr. 10,000. Räntan användes
till förhöjande af de pens.r, som
för lärare vid Jakobs allm. lärov.
äro el. blifva å Allm. indragnings-
staten bestämda att utgå. enl. särsk.
i testarn. best:a föreskrifter.

[4746aJ Katarina realskola.
Se [2315].

Ehrenpåhls stipeudiefond (As·
sessor AEhrenpåhl och hans hustru
1781) kr. 250. l'rem:r åt lärjungar.

Gråbergs stipendium (Col.leg.
Scholze E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sån9 skickliga Iärjungar-.

Katartna församliugs kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
böcker åt fattiga skolbarn; utgår
med 10 kr. år1.

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

llllllerska fonden (Sjöfaranden
A. Bergman-Mitler 1831) kr. 1,200.
rrUl prem:r åt lärjungar.

Premie- och fattigkassan, be-
stående af inskrifn:safgifter för
året; prem:r och understöd åt
lärjungar.

1'örnqvists fond se under V C.
Förmynd.-kamm.

Sjätte klassens stipendiefond
(Lärjungar vid läroverket] 908 o.
senare) kr. 391: 53. Räntan lägges
t. v. till kapitalet.

Eurenii understödsfond (v. ha.
radshöfd. P L Eurenius 1909) kr.
25,000. Till underst. åt medellösa
lärjungar.

.[4746 b] HQ.gre reallärc-
verket å Ostermalm.

Se (2309).
Ållan Abflnius' stipendiefond,

kr. 1,000. Arliga räntan tillfaller

[4747J --
Llirnrues vid elementarlärover-

ken änke- och pupillkassa (Kgl.
regI. 11 okt. 1878)kr. 5,18~,886:99.
Särsk. direktion, se [2946]; pensto-
nerande af änkor och barn efter
lärare vid de allm. elementarläro-
v.n, folkskolelärare- o. folkskola.
lärarinneseminarierna, högre lära-
rinneseminariet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, vissa pedago-
gier samt K. Gymnastiska central-
Institutet; skyldighet att vara del.
ägare i kassan åligger hvar och en,
som efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningslärare vid de allm. lärov:n
och seminarterna samt :fdrest. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

[4749J Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236].
Ellen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,546.
Till underst. för seminarieelever.

Hilda Cassellis foud (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 5,960. Till underst. for
elever vid Normalskolan.

Reglna Palllns minne (Semina-
rlee1ever 1884) kr. 10,654. Till un-
derst. för eemtnarteelever.

!Seminarieelevernas hjälpfond
(Seminarleelever) kr. 11,433. Till
underst. för aemtnarteelever.

Louise Sundens stipendium (Än.
kel'. Christine L Sunden 1887) kr.
5,246. Till underst. för somin a-
rieelever.

Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
bland Bergsskolans elever eller
personer, Bom arbeta inom järn-
liandteringen.

John Bernströms sttpendle-
fond (Direktör J Bernström 1908)
kr. 50,000. Stip:r åt Tekn. högsk:s
elever.

[4751] Tekniska skolan i
Stockholm.

Byggmästaren Johan Anders-
sons fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knut Andersson) kr.
~O,OOO. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan

John Bernströms stipendiefond
kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska
skolan i Stockholm: till stip:r vid
skolan, med företräde för de ele-
ver, hvilkas fäder haft eller hafva
anställning hos A.-B. Separator.

IJlla Oramers stipendiefond kr.
110,0001 däraf dock ti'll.svidaro rän-
tan hufvudsakligen utgår till Iif-
räntetagare; styrelsen för tekniska
skolan i Stockholm; till stipendier.

Baltzar Cronstrands fond (Korn-
mitten för åstadkommandet af en
värdig minnesvård äfver skolans
förste förest. kapten Baltzar Oron-
strand) kr. 1,500. Styr. f. Tekn.
skolan i Sthlm; till stipendier vid
skolan,

John Ericssons stipendiefond
(Kommitten för Joho Ericssons-
monumentet i Stockholm) kr. 1,000.
Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
till stip:r vid skolan.

Aug. Hottmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffrnan) kr.
25,000. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm : till stip:r vid skolan.

Claes Adelskölds stipendiefond
20,000 kronor. Styrelsen för tek-
niska skolan i Stockholm; till sti-
pendier.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
J Sjöstedt 1856) kr. 57,000. Sty-
relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se
[2206J; bildande af en aärak. afdel-
ning för flickors undervisn. i even.
ska slöjdföreningens skola eller
nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

Te!miska skolans atlmäunn sti-
pendiefond (Aktieb. Induatr-ipal at-
set, 1/2 behållningen af ett tom-
bolalotterl) kr. 3,000. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
vid samma skola.

Axel Westins stipendiefond
(Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
Styrelsen för 'I'ekniaka skolan i
Stockholm; till stip:r vid nämnda
skola.
[4752]

Majoren Uf Björkmaus fond
kr. 10,000.Sv. Slöjdföreningens sty·
relsc. För elever vid Tekniska
skolan.

Hamelmannska fonden (Fabr. J
O W Hamelmann, test. 19/4 1882)
kl'. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty.
relse, se [3883]; 2 resestip:r a 250
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

Wal1markska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifva hopp

[4750-4756J
under år 1910 ett sammanlagdt be-
lopp af kr. 7,500:-.

Längmanska donationsfonden
(Bruksäg. E J Längman 1859) kl',
3,663,030:11. Allmännyttiga ända-
mål; får ännu icke disponeras till
de af testator afsedda inrättn:r
m.ID.

Noreenska testamentsfonden
(Kanslirådet J E Noreen 1811)kr.
23,366:25. Underhåll af elever vid
K. Krigsskolan.

MiIitärsäIIskapets i Stockholm
krigsskolestipendiefond (1893) kr.
4,045:12. För flitig obemedlad elev
a.fhvarje lärokurs vid Krigsskolan
såsom beklädnadshjälp el. upp·
muntran.

Baltzur von Plåtens stlpendte-
fond (f. d. Statsministern för ut-
rikes ärendena grefve B v Pta-
tens änka och son 1877; fonden,
förut under Marinförvaltn:s vård,
öfverflyttades till Statskontoret
1894) kr. 21,832:17. Till stfp, åt en
kadett vid afläggandet af examen
för utnämn. t.sjöofficer(1910 utdel:s
kr. 900: 78).

Grene Erik Posses donations-
fond (Sekreter. i Krigshof'rätten
grefve C E L Posse 1871) kr.
46,126:68. För ändamål tillh.Riks·
arkivets ämbetsverksamhet.

Westzynthli testamentsfond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W J S Westzynthius
18Vl)kr. 87,785:22. Afkomsten skall
användas till att förbättra ställ-

[4755-J K I St t ko ningen för gamla och redliga sta-ung. a s n· tens tjänare, hvilka antingen icke
toret. harva rätt till pension eller hvilkas

Af de under K. Statskontorets pension är otillräcklig, äfvensom
förvaltning' stäende fonder upp- till att understödja änkor och barn
tagas följ. såsom varande af allm. efter dem. Ar 1910 beviljade K.
intresse. mej.t gratifikationer från fonden

f. d. Allmänna döfstumlnsti- till belopp af 3,555 kr.
tutets donationsmedel (öfverlämn. . ---
till K. Statskontorets förvaltning

~~;;lii~:s;~~~~~~~poä;~:ona~~~\~~ [47 56] Folkskolelärarnes
användes t. v. till en del för döf- pensionsinrättning. Se [2946].
stumlärarebildn. och dörstumun- Extrn provinsialläkarnas pen-
dervisn. samt till stip:r åt lärare- stonskassa (K. M:ts och Riksd.
elever. Af andra donationsfonder regt. är ännu ej utfärdadt). Pen-
utgå f. n. lifräntor m. m. - K. stonerande af extra provinsiallä-
Maj:ts förordnande ang. användan- kare ärvensom beredande af fyll-
det innehålles i nåd. brefvet till nadspension åt vissa provinsfal-
Statskont. af' 14 febr. 1896. Vid läkare.
1910 års slut utgjorde de till fri .'olkskolelärarnes pensions in-
disposition ställda fonderna kr. riittnlng (K. Maj:t och riksda-
227,030:97 och de öfriga fonderna gen; Kgl . regI. 30 nov. 1866) kr.
kr. 318,270:67. n,886,30l: 33. Pensionerande af

A.rbetaref'örsäkringsfonden (af. ordin. lärare vid folkskolorna i rio
satt vid 1896 och följande årens ket; förbindelse till delaktighet
riksdagar, behållning vid 1910 års åligger hvarje skolområde i riket
slut kr. 28,197,71;;:68) för försäk- för hvar och en af dess lärare.
ring till beredande af pens. vid tjänster vid högre folkskola, samt
varaktig oförmåga till arbete. hvarje skoldistrikt för dess ordin.

('arneg lestlf'telsens fond [se läraretjän:r vid egentlig folkskola.
4827]. Folkskole1ärarnes änke-och pu-

FiIeenska testamentsfonden plIIkassa (K. Maj:t och riksdagen;
(Kommerserådet P E Ftleen 1822) Kgl. regi. 15okt. 1875)kr. 8,589,740:
kr. :n,302: 13. Folkundervisn:s be- 83. Pensionerande af änkor o. barn
främj. Under 1910 utbetalades för efter ordinarie folkskolelärare;
undervisningsändamål kr. 533:25. skyldighet att vara delägare i kas-

J ohnsonska donationsfonden (f. san åligger hvarje folkskolelärare,
d. svenske och norske General- som efter regl:ts utfärdande blif-
konsuln i Alexandria J W John- vit ordin. innehafvare af tjänst
SOD 1890)kr. 224,809:72. Till stip. med delaktighet ifolkskolelärarnes
åt konsulsaspiranter utanordnades _pens:sinrättn.

om sig att blifva skicklige närings-
idk. för att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt be löningar för
uppfinningar och förbättringar i
näringar och slöjder.
[4753] --

Adlerska fonden (Fru Charlotta
Adler) kr. 5,361:67 vid 1910 års
slut. Folkskoleöfverstyrelsen i
Sthlm, se [1864J; gåfvomedel till
skollofskolonier.

Benedicksska fonden (FrnEmma
Benedicks) kr. 10,460:73 vid 1910
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen
i Sthlm, se [1864J; gåtvomedet till
skollofskolonier.

Duboiska fonden (Handlanden
P. G. Dubois)kr. 69,825:44 vid 1910
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen
i Sthlm, se [1864];underst. åt skol-
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur-
ser eller annan undervisn.-anstalt,
Bom lämpl. kan sättas i samband
med folkskolan.

Friedländerska fonden (Grossh.
Herman Friedländer) kr. 26,548: 25
vid 1910 års slut. Fo lkskol.eöfv er-
styrelsen i Sthlm, se [1864J;gåfvo-
medel till skollofskolonier.

Elin Hlrsohs minne (Ingenjören
Ernst Hirsch) doneradt belopp
500,000 kr. Folkskoleöfverstyrelsen
i Sthlm, se [1864];att genom »Eör-
eningen för Stockholms skoltofs-
kolonier» utdelas till skollofskolo-
nter.
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[4756-4768] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
förening (1855) kr. 1,352,417:19.
Särsk. styrelse, se [8037]; lifränta
vid 54 år. '

Småskolelärares m. fl. ålder.
derdomsunderstödsanstalt (Kg!.
Maj:t och riksdagen; Kg!. reg!. 22
juni 1892). Behålln, förval tadf 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.

Lasarettsläkarnes pensions.
kassa (K. M:t och riksdagen; Kg!.
regl. 13 nov. 1903) kr. 193,671:44.
Pensionerande af ord. lasaretts-
läkare.

Döfstumlärarnes penslonsan-
stalt (K. M:t och riksdagen; Kg!.
reg!. 30 aug. 1905) kr. 33,696:82.

Pensionerande af personalen vid
döfstumskolor, folkhögskolor och
sinnesslöanstalter.

Lärarinnorn as pensionsanstalt
(K. M:jt o. Riksd.; Kg. regl, 28/12
1910). Pensionerande af kvinn1.
lärarpersonalen vid enskilda läro-
anst:r, som åtnjuta statsunderst.
från det under riksstatens åttonde
hufvudtitel uppförda reservations-
anslaget till enskilda läroanstalter.

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

[4757]
Svenska lärarinnornas pensions-

VII. Fonder för undervisning och understöd

[41.1~~lna Institutet för döf·
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 öfverlätits
på l:a döfstumskoldistriktet, harva
institutets fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. B. å., öt'verlämnats
till Statskontoret att af Statskon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
.•ändandet af den behållna årsaf-
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr
1896. Se vidare [4755].

[4763]
Kungl. Instttntet och försko

lan för blfnda å Tomteboda, ly
der under af Kungl. Maj:t förord
nad direktion se [2296]. Tillg. (enl
1910 års bokslut, inklusive unde
läroanstalten lydande donations
fonder kr. 797,584:34) kr. 1,378,907
94, hvara! fastighetens bokförd
värde ii47,200 kr.

andliga som lekaulliga väl, hver-
för den genom sin styrelse till
behöfvande blinda utdelar arbets-
materialier och verktyg samt läm-
nar bidrag till elever vid arbets
skolan i Kristinehamn. Pörentn-
gen utdelar ock med blindskrift
tryckta böcker. Fören:s fonder
uppgå till kr. 176,209:59.

[4766 a] .
Döfstumrörenlngen l Stockholm

(1868)kr. c:a 35,600.Säa-sk. styrelse,
se (3691J;att medelst lån eller gM-
vor understödja döfstumma leda-
möter, 80m äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande. Lokal Luntmakaregatan
7 n. b.

[4766 b]
De döfstummas Allmänna Sjuk.

och Begrafnlngskassa (1903) kr.
76,000. Styrelsens säte i Stock.
holm , Afser att lämna sjuk- och
begrafningshjälp åt döfstumma i
Sverige. Arsafgiften 7 kr., från och
med l januari 1910.

[4758]
Beskowska skolans fond (1883~

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

[4760]
Phllipsenska 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.
[4767 b]

Understödsfonden, lyder under
Kungl. Direktionen öfver Insti-
tutet för blinda; tillg. (enl. ,1910
års bokslut) kr. 227,611:49; afkastn.
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet m. m.

[4767c]
Backmanska Stiftelsens ränte-

medels fond, lyder under Kungl.
Direktionen öfver Institutet för
blinda; tillg. (enl. 1910års bokslut)
kr. 8,G87:54; till främj. af de blin-
das själfverksamhet m. m.

[4767 d]
Erlka CarolIna Nybergs, född

Söderberg, donationsfond; lyder
under Kungl. Direktionen öfver
Institutet för blinda; tillg. (enl.
1910 års bokslut) kr. 123,073:05;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

[4767 e]
Samuel Enanders donations ..

fond kr. 132,493:33, J M Bonne-
dals fond kr. 4,078:14,Hanna Roos'
af H.jelmsi'ter fonll kr. 7,372:21,
F Skogbergs fond kr. 13,793:35
och H Selppels, f Roth, fond kr.
24,124:- lyda under Kungl. Di-

[4767 a] Irektion. öfver Institutet för blinda;
'" afkastn. användes till främj. af de

Allmanna douatlonsfonden, ly- blindas själfverksamhet.
der under Kungl. Direktionen of-
ver Institutet för blinda; tillg. ---
(enI.1910årsbokslut)kr.233,988:53; [4768]
af afkastningen afskiljas årligen De blindas rörenings sjukkasse-
5,000 kr. för att, efter af Kung!. fond, bild. gnm friv. gåfvor,läm-
Maj:t fattadt beslut, användas för nar enl, stadfäst reg'l. sjukhjälp
främj. af blindundervisn. m. m.; åt behöfvande sjuka blinda inomr4 7 65 J återstoden af fondens afkastn. ef- fören. Fonden, som vid 1911 års

ll'öreningen »För Blindas väl ter afdrag af utgående lifräntor an- början uppgick till omkr. 128,000
(stift. 1885) har till syftemål at Ivändes af Direktionen till främj. kr., förvaltas af De blindas för-
söka befrämja de blindas såväl af de blindas själfverksamhet. enings styrelse, se [3687].

[4764]
Arbetshemmet rör blinda i Stock

ilolm (f. d. Dir. O E Borg 18G8
cirka kr. 220,000 Särsk. styrelse, s
[3529]; att inom fäderriesl ande
verka för blindas arbetsför-tjäna
m. m.; inträde afgiftsfritt mo
borgen af resp. kommun å 100kr.,
80m i nödfall användas som sjuk
hjälp.
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G. Fromma stiftelsers. pensionskassors m. fl. fonder. [4770-4774]

[4771J Kungl. Musikaliska
akademien.

[Se 1627].
Fru Euphrosyne Abrahamssons
gåfvofond (Grosshandl. AUg".Abra-
hamsson 1869)kr. 25,000. Underst.
ät sångelever vid Konservatorium.

Ahlströms stipendiefond (Mu-
sikdirektör J A Ahlström 1907)kr.
2,000. Understöd åt konservatorte-
elever.

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.
[4770J Kungl. Akademien Akademiens stipendiefond (Mu· !lankelIs stipendiefond (Prof.

för de fria konsterna. sikaliskaakadem.1856)kr.17,OOO:25. Gustaf Mankell 1871)kl'. 1,000; tör-
Se [1626J. ;~~ o~~,:e~t ~~~s~:~~:;;:elever, orft~:fre;nfond (Grossh. J Mazer-

Akademiens penslonskassa(upp- Benedicks', Emma, Ankefrn, stl- 1846) kr. 10,000:87. Till uppehål-
kommen genom int!utna expost- pendlefond (1890)kr. 5,000. Under- lande af ett kvartettsällskap.
tionsmedel. Kgl. regi. 1897) kr. stöd åt konservatorieelever. MIchaelssons fond (Grossh, Aug.
250,284. Pens. till akademis pr-o- Bergmans gåfvofond (Lärar:n Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
fessorer, lärare och tjänstemän Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. uppehållande af nyss nämnda-
samt deras änkor och barn. För sång. kvartettsällskap.

Akademiens särskilda under- Bergs fond (Organist P A Berg Netherwoods stipendiefond<
stödsfond (Grossh, B E Dahl- 1863) kr. 1,500. Till befrämj. af (Bankokomm. V Netherwood 1867)
gren 1874) kr. 100,003. Rese- och organistbildningen. kr. 200. För violin- och violon-
studiestip:r, belöningar å högtids. Berliner Liedertafels stfpendle- cellspein.
dagen. fond (Tyska manskören Berliner Henriette Nlssen's stlpendlefondl

Ther ese och Knut And.r.sons Liedertafel1910) kr. 1,987:09. För (Professor Siegfried Saloman 1880)-
fond (1898)kr. 20,000. Till elever. elev. kr. 10,450. För underst. åt en kon.

von Beskows donation (äfv:. H. Berwalds fond (Änkef. Hed. servatorieelev.
kam:junk. frih. B v Beskow 1864) vig Berwald 1884)kr. 4,000f. under- Fredrika Stenhaiumars stlpen-
kr. 10,000. Till stip. åt konstnärer. st. åt konservatoriets elever; f. n. dinm (gm insamling 1881)kr. 10,450.

Boberghskadonationen(Godsäg. lifränta. Dramatisk sång.
och Fru O G Bobergh 1880) kr. vou Beskows stipendlefond(Öfv:- Wilhelm och Hllma Svedboms-
10,000. Till pris eller uppmuntran kam:junk. Frih. B v Beskowo. stipendiefond (Fru Hilme Sved-
tör elever. Malin v. Beskow 1864) kr. 21,500. bom 1906)kr. 40,062:23. För ele-

Gahms donation (RitIär. P J Resestip. ver.
Gahm 1826) kr. 3,005. Till belö- van Booms stipendiefond (Mu- Sällskapets Mnsikens vänner
ningar å högtidsdagen. slkus J van Boom 1861)kr. 1,000. I Göteborg stipendiefond kr.

Hotrmanska fonden (Slottsarkit. För pianoapeln. 11,673:70.
A N Hoffman 1897) kr. 23,486. Till Doktor Ernst Fogmans dona. 'I'amms stipendiefond och Wide·
elever i byggnadsskolan. tionsfond (fru Carin Fogman 1907) grens stipendietond (Bruksp. C'

Klnmansons fond (Kammarrätts. kr. 5,225. Till elever och f. d. cle- A Tamm 1865 och Kassör G Wi-
rådet C L Kinmanson 1874) kr. ver I valthornsblåsning. degren 1880) kr. 4,153:54. Flöjt-
35,920. Stip:r till målare o. bild- F. A. ~'riebergs stipendiefond blåsn.
huggare. (Musikdir. F A Frieberg 1902) kr. D A T Westmans donation (v.

Jenny Llnds stlpendlefond(Fru 5,182:50. För konservatorieelever. Häradshöfding D A T Westma!>
Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr. Hammar lns stipendiefond (Fru 1906)kr. 6,270. För en elev i piano-
90,187. Resestip., omväxlande åt E Hammarin, f Oasparson, 1872} spelning.
målare, skulptör eller arkitekt. kr. 20,000. För underst. åt kon.

Lundgrens, Egron, prismedel servatoriets elever.
(uppkomna gnm inkomsten för ut- Hassel ls donation till Maserska
stälIn. af Egron Lundgrens arbe- kvartettsällskapets byggnadsfond
ten 1876) kr. 6,014. Guldmedalj åt (1894) kr. 34,744:03.
akvarellmålare. Hebbes stipendiefond (K. sekre-

!leijers donation (Öfverdirekt. ter. J Ph Hebbe 1852)kr. 3,000.
G Meijer 1775) (fastighet). Till Till bef'rärnj. af organistbildn.
akademis inrättn. o. behof. Händelska stipendiefonden (Prof.

Pipers donation (Hofintendent. J A Josephson 1871) kr. 500. För
T M Piper 1820) kr. 19,304. Till primavista sång o. harm. kunskap.
användande af akademien. Johan Leonard Höijers stfpen-

Ribbings donation (Kanslirådet dinm (Fru Julia Justina Höijer,
G Ribbing 1809) kr. 6,000. Till f Westee, 1900,kapitalet öfverläm-
stip:r åt elever vid lärov. nadt 190!) kr. 4,180. För studer.

Söderbergs donation (Öfvertn- yngling vid Konservatorium.
tendent. G Söderberg 1873) kr. Konservatorieelevernas gratrond [4774J
8,000. Till belön:r å högtidsdagen. kr. 351: 90. Ida Bergers Legat kr. 2,277.

Uno Troilis fond (Doktorinnan Knhlauska arfvlngnmas stlpen- (Under dir. af K. t:s pens:inr.)
S Hellman 1880)kr. 7,683. Stip:r dietond (Hedvig och A Kuhlau Axel Elmlnnds pensionsfond kr.
åt elever; lifränta kr. 90. samt Evelina Falenius, f Kuhlau, 63,200. (Under direktion af K. Tea-

IV. Wohlfahrts minne (Fröken 1866) kr. 1,000. För violinspeln. trarnes pensionsinrättning.)
~fl~d~I~~:V ohlfahrt 1892)kr.10,555. C KLnKhlahnlsaustlP18e6nOd)lekrfond1O(GOOrosFsol1~kr~~r,~OO~'re(~~~erL~i~dm~~S T~~~~

Gemensamma reservfonden kr. u ., .pianospein. nes pene.Iur.)
16,316. Jenny Linds stipendietond(Fru }'. d. Mindre teaterns pensions.

Jenny Lind-Goldschmidt 1870)kr. fond (Edw. Stjernström) kr. 81,800.
103,431:29. Resestip. (Under direkt. för K. Teatrarnes-

Lindströms stlpendlefond(Gross- pens:inr.)
handl. E E Lindström 1864) kr. KgI. Teaterns arbetares och be-
1,500. För violin- och violoncell- tjiintes siuk- och begrafnings-
apeln. kassa (Frih. G F Akerhielm 1823).

Lomel l-Hnlfns stlpendinm kr. kr. 102,800.(K.Teatrarnespensions.
10)616:06. För violin- och violan- kassas direktion); sjuk- och begraf.
celtspeln. n:shjälp samt underst. åt K. tea-

Axel Lnndwalls fond (v. Hä.! terns arbetare och betjänte.
radsh. A Lundwall 1898)kr. 106,476: KgI. Teatrarnes penslonstarätt-
Il. För uppför. af större musik- ning kr. 1,039,900. Särsk. direk-
verk. tion, se [3013J; pens:r. .

[4772J
KgI. Hofkapellets penstonsln-

rättning (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 609,087:66.
Sät-ak. direktion, se [3015]; pens.r-
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.
[4773J --

Operakörens enskilda kassa,
(Kapellmäst. C Nordqvist 1876:
kr. 24,200.Särsk. styrelse, se [3021J.
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp. ocb
läneinrättn.
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(4774-4782J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

[4777J
Dramatiska och musikaliska ar-

tisternas pensionsf'örening (Tea-
terdir. P J Deland 18.)7). Särsk.
tillg. vid 1910 års slut omkr. kr.
253,663. Särsk. direktion, se [3017];
att, så långt förening: s tillg:r med
gifva, utdela pens:r å 300a 400kr.
årl.; hvarjämte under f'ören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 15,181,hvaraf räntan ut-

går till underst, åt nödställda ar-
tistel' .

Svenska teaterförbnndet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari· 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet,
som går ut på en spar-, ajuk-,
begraf'n.shjäl ps- o. understödsfond
samt pens.-kassa, vara en central-
punkt för svenskaidkareafscenisk
konst. Förb:s tillg:r utgöra nu kr.
218,141:76. Medlemsantalet är387.
Se f. Ö. under [3098].
[47781 --

Svenska publicisternas pen.
sionsrörening (1901) kr. 399,146.
Särak. styrelse, se [3034]. ~,dl r

Svenska teaterns donationsfond
kr. 50,000 (tillh. Kgl. 'I'eatrarnes
pens:kassa).

W Svensons donationsfond kr.
21,600. Under direkt. för Kgl.
Teatrarnes pens.tnr.

{4775J --
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will·
man 1883) kr. 21,~00. Särsk. sty-
relse, se [3023]; afsedd till un-
derstöd.
[4776]

Artisternas och litteratörernas
pe:nsionsförening (Artister o. Iit-
teratörer 1847) kr. 278,605:66.
Säusk. direktion, se l3032]; pens.

till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De sceniska artisternas under.
stödsfond kr. 85,500. Särsk. sty·
relse, se [3019].

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

[47 81] Civilstatens bets- oeh tjänstemän i KungJ. Kam- Haakska donationen (v. Presid
.. k h '11k markollegium. l\f Haak 1831)1/11911kr. 43,803:75.
an e- OC PUPI assa. Civilstatens kapital. och Ilf- Pensir åt eiv. ämbets- och tjänste·

Se [29431. ränterörsäkringsanstalt (Civi'leta- mäns änkor och barn. Disponeras
Civilstatens ånke; och pupill. tens fullm. med af K. Maj:t fastst. för Civilstatens änke- o. pupill.

kassa (förutvarande Civilstatens nåd. regi. 1866, förnyadt 28 sept. kassas behof.
:pensionsinrättning) l/l 1911 kr. 1883)11,1911kr. 2,007,131:66.Att an- Isbergs pensionsfond (Presid. i
16,222,017:2a. (Offentl. inrättn.1826, tingen åt deläg:s söner samla kap. Svea hofr. CE Isberg 1854)1/11911
.omorgantserad 'It 1908.) Pensio- till utdeln. på en gång eller å vissa kr. 46,298:82. Pens:r åt änkor el
ner åt civ. ämbete. och tjänstemäns påförhand beatämda tdder, eJ. ockåt oförsörjda döttrar samt till upp-
änkor och barn. Pensioneringen deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a fostringshjälp åt söner efter Ieda-
från kassan, däri inbegripen jäm- vid viss ålder, dock ej före 40 år. möter i Högsta domstolen 'eller
väl förutvarande Civilstatens en- Från och med 1900års ing. kun- Svea hofrätt.
skilda änke- och pupillfond, upp- na nya delägare ej vinna inträde Langs pensionsfond (M:1I S E
gick ål' 1910 till kr. 667,509:- och i anstalten. Lang 18400.1843) 1111911kr. 14,067:
uppehålles, förutom genom afkaet- Ells pensionsfond (Kamrer. Carl 83. Pens:r åt4 ogifta fruntimmerel.
Dingen af kapitalet, genom bidrag Gust. Eli 1889)'/1 '911 kr. 33,252:34. änkor i torftiga omständigheter.
af delägarne. Från kassan bestrt- Till pension. åt behöfvande änkor
-das därjämte pensionsutgifterna å och barn efter tjänstemän i K. Linds donationsfond (Postmäst.
Civilstatens allmänna änke- och Generalpostst:n o. Sthlms post- Hans Lind 1889)1111911kr. 5,904:96.
pupillfond samt å Civilstatens pen- kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens.s- Till pens.sunderst, åt 4, högst 6
sionsinrättntngs tjänstemannafond klasserna i pens:sinrättn:s regI. el. behöfvande änkor och barn efter
(se nedan). motsvar. klasser i blifvande regI. posttjänstemän, att utdelas helst

Civilstatens allmänna änke- och Elstedtska pensionsfonden(stift. till olika för hvarje år .
.Ilupillfond. (Offentl. inrättn. 1798). 1857af en ämbetsman,hvilken anh. Qvidings donationsfond (v. Pre-
Pene.r åt eiv. ämbets- och tjänste. få vara okänd) 1/,1911 kr. 5,556;39. sid. i Kammarkoll. B C Qviding
mäns i fattigdom efter!. änkor o. Afkastn:n användes till underst. o.hanshuBtruJohannaWilhelmina
barn; ansökningar till nya pens:r åt civ, ämbets- o. tjänstemäns be. Westman 1838)1/11911kr. 6,4~5:19.
emottagas icke. höfvande änkor, med företräde för 11'1.gratifikation åt änka efter oiv.

Civilstatens pensionsinrättnings dem, som äga flera minderåriga ämbetsman af tromans värdighet,
tjänstemannafond. (Offentl. in- barn, äfvensom föräldralösa oför. 80m aldrig tjänat inom krigsstån-
rättn.1826). Pens:r åt civ. ämbete- sörjda barn af samma samhälls- det.
-o, tjänstemän vid fyllda 60 (55)år. klass. af Tunelds donationsfond (Stats-

Fileenska donationsfonderna komm. CE af Tuneld 1861)1/11911
(Kommerser. P Fileen 1822)l/l 1911 kr. 53,445:24. Disp. för Civilstatens
kr. 180,555:76. Pensir och grati:fi.k:r änke- o. pupillkassas' behof.
åt fattiga elv. ämbets-o.tjänstemän, l'örnqvists donationsfond (Kam-
äfvensom åt deras efterl. änkor och rern i Kammarkoll. C Törnqvia:t
barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. 1861) 1111911 kr. 28,501:10. Disp.

Gåfva af en gammal tjänste. för Civilstatens änke- o. puptll-
man (en gammal tjänsteman 1830) kassas behof.
l/l 1911kr. 185,4R1:83. Försörjnie- Genom nåd. bref31/g186. är be·
hus för civ. ämbets- o. tjänstemäns stamdt, att sistnämnda två fonder
i fattigdom efterl. änkor och min- skola utgöra grundfond för Civil-
deråriga barn. statens kapital o. Itfförsäkrings-

KgI. Göta hofrätts pensions. anstalt [se ofvan].
fond (K. 1>faj:t och Göta hofrätt
1831) 1/,1911 kr. 13,G17:27. Pens:r
åt i fattigdom ertert. änkor o. barn
efter ämbets- och tjänstemän inom
Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. K.
Maj:t.

Under civilstatens änke- och pu-
'pillkassas förvaltning äro ställda
nedannämnda fonder m. m.

von Beskows pensionsfond
(Öfv.kam.junk. frih. B v Beskow
-o hans hustru M v Beskow, f af
Wåhlberg, 1864)1/11911kr. 6,191:48.
2:ne pens.r f. ämbetsmäns änkor
eller oförsörjda döttrar.

Ronuedal-Walhnarkska fonden
(f. d. Kammarrådet .T M Bonnedal
Q. hans hustru HUda Carolina An-
tonia Bonnedal, f Wallmark, 1867
och 1876). l/l 1911 kr. 22,170;35.
Tre penarr till lika belopp att
företrädesvis tillfalla änkor och
barn efter i mindre goda ekono-
miska omatandtgneter aflidne äm-

[4782J
Fränckelska understödsfonden

(Maskindir. E Fränckel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens järnvä-
gars änke. och pupillkassa, se

Brand- ICh Uff"örsäkrings-Aktlebolaget SVEA. 13 DrettRinggatM.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4782-4802]
[2948]; underst. till 2:e ur Statens män; pens:r åt Järnkontorets tjän- änkor o. barn under 18 år; årI.
järnvägars änke- och pupillkassa. stemäns o. betjäntes änkor o. barn. gåfve af konungen 250 kr.; kollekt
pens. änkor.' i slottskapellet c:a 200 kr. Från

Statens järnvägstrafiks pen. [47 88] och med år 1906 tillfalla de stad-
slonsinrättning (Staten 1872);'vid Bankostatens änke- och pupltl- gade afgifterna för Hofieverantörs-
1909 års slut kr. 10,422,553:34. Pen- kassa (Riksens Ständers Banco- diplom kassan. Visningsmedel af
sionertng af ord. tjänstepersonal Fullmäktige och Commissarierne Sthlms o. Drottningholms slott
.•.idstatensjärnvägstrafik. (Kapita- i Riksens Ständers Banco 1748)kr. tillfalla äfven kassan. ..
Iet örverlärnnadt tillStats1rontoret.) 1,033,568:61. Särsk. styrelse, se Uti nämnda belopp ingår af An.

Statens järnvägars äake- o. [2963]; pens:r lit Riksbankens tjän- kef. H J Åkerström test. fond
pupillkassa (Staten 1872); vid 1910 stemäns och vaktbetjäntes änkor 7,000 kr., hvaraf räntan utgilr i 3
års slut kr. 16,702,937:84. Pensto- o. minderåriga barn, samt ogifta pensioner, som tilldelas fattiga
nering af afl:e delägares änkor o. döttrar efter fyllda [jOår. änkor o. döttrar efter vid K. hof-
barn. vet anställda personer.
[ J

-- [47. 89J
47 83 Anke. och pupillkassan vid
Telegrafverkets penstonstnrätt- Riksbankens afdelningskontor o.

ning samt änke· och pupillkassa pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
(senaste Kgl. regl:e 17 juni 1908). kr. 377,522:66. Styrelse: Hrr full-
Gemensam direktion, se [2956]; a) mäktige i Riksbanken, se [1611J;
pellsionsinrättningen (börj. pens:r åt änkor och barn, dels efter
1/, 1875) för telegrafpersonalens tjänstemän och betjänte vid f. d.
pensionering kr. 5,590,454:48; stats- bankodiskontverket och dels efter
bidrag kr. 205,997:90;b) änke- och sädana vid afdelningskontoren o,
pupillkas san (börj. 1/7 1875)af- Tumba bruk.
ser pens:r åt telegrafverkets tjän-
stemäns änkor o. minderåriga barn [47 90J -~-
kr. 1,434,432:31; statsbidrag 20,200 Riksgäldskontorets änke. och
kr. årl. pupillkassa (bild. vid 1809-1810
[4784] års riksdag) kr. 159,900. 3 kas-

Svenska postmaunaföreuiugen saförvaltare, se [2965]; pens:r åt
(1877) kr. 19,200. Sär-sk. styrelse, änkor och barn efter tjänstemän
se ['P 95J; sjukhjälp åt posttjänste- ~~~;a:;~är"cfe~~n~~~~;:~~s~~~~:
män samt begrafningshjälp åt an- kontoret.
häriga.

[4785J
Bromanska sjuk. nch begraf-

ntngskassan (donerad af Postdir.
S A Broman 1862) kr. 20,000.
Sjuk- och begrai'n:shjälp till post-
tjlLnstem. af l. gr. i Sthlm; för-
valtas af dem själfva.

Centrala postbetjäniugens sjuk.
o. begrafnlngskassa, kr. 8,000.
Sjuk- o. begrafningshjälp til~ pos-
tiljoner inom Mellersta och Östra
postdistrikten; förvaltas af dem
själfva.

Postbetjäningens sjuk. och bt·
grafningshjälpsförening kr. 2,500.
Förv:s af brefbärarna själf'va.

Postbetjäntes i l>tockholm en-
skilda begrarnlngskassa kr. 5,000.
Förv:s af postbetjänte själfva.

Postvaktbetj iintförbundets i
Stockholm sjuk. och bcgrarnlngs-
fond kr. 1,200. Förvaltas af post-
betjänte själfva.

Stockholms brefbärares änke·
och pupillkassa kr. 31,000. För-
valtas af brefbärarna själfva.

Svenska Postmannaförbundets
sjuk. o. beg:l'afningskassa kr.
ä,OOD. Förvaltas af rörbundssty-
relsen.

[4786]
Tullstatens enskilda penslons-

inrättning (K. Maj :ts bref 1805)
vid 1910 års slut kr. 772,027:55.
Särsk. direktion, se [2954:J;pens.r
åt änkor och barn efter afiidna
tjänstinnehafvare i tullverket.

[4J'?87] t -t t'" t ..arnkon ore S 'Juns emuns o.
betjänings änke- och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
261,031:21. Styrelse: 3 tjänste-

[4795] Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se J29 75j.
Bergska fon en (Hofbetj. Hal-

vard Berg1709) kl'.3,650:93.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flachska fonden (Förste Hof-
marskalken E Flach 1878)kr.1,OuO:
03. Räntan utdelas till två atske-
dade personer, som tillhört Hof-
vets ltvre. och ekonomistater.

Gutermuthska fondeu (Elsa
Gutermuth, f Willamsberg, änka
efter C F Gutermuth, 1703) kl'.
16,670:15. Underst. åt ringare hot-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter horbetjänte.

Humbleska testamentsfonden
(Eva Humble, f Hollenius, 1787)
kr. 3,227:49. Underst. åt änkor och
barn efter betjänte vid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.

Platinska testameutsfouden(Fru
A M Platin, f Norberg, 1819) kr.
15,425:72. Underst. till 2/8 åt fattiga
inom hofförsaml., Ila till ett stip.
a 200 kr. ilt studerande af Små-
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fondeu (Slottsförv.
p Spetz 1765) kr. 9,270:37. Un-
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjänings fattiga änkor samt fa-
der- och moderlösa barn.

[4796]
Kgl. Hofstatens grattalkassa

(Hofpredikanterna J G Flodin o.
C W Strang 1787) kr. 150,244:25
(den 1 jan. 1911). Särsk. direktion,
se [29771; kvartalsunderstöd till
vid dödsfallet i hofvets tjänst va-
rande eller pensionerade betjäntes

[4797]
Änke. och pupillkassan vid

Stockholms stads ämbetsverk (K-
regI. 9/5 1902)kr. 1,577,896:01.Särsk.
direktion, se [2967]; att bereda
pens.r åt delägares änkor o. barn.

[4798]
Polispersonalens i Stockholm

enskilda begrafntngs- o. under-
stödskassa kr. 8,302:70.

Polispersonalens i Stockholm
enskilda änke- och pupillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 196,841:83.
Särsk. direktion, se [2971J. Under-
stöd åt afl. polismäns änkor o. barn.

[4799]
Hebbes pensiousfond (Bruksp,

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

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

fonden. Se [3066]
Groenska fattigförsörjnings.

fonden (Bergsrådet A H Groen
1839) kr. 183,000. Afräntan utdelas
pens:r a kr. 150 till vederbör!. .be-
visade medellösa o. verkl. fatt.iga,
hvarafhälften s.k.pauvres honteux.

von Willebraudska underattids-
fonden (Frih:an Ulla v Willebrand
1860) kr. 99,000.- Af räntan utde-
las pens:r å kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.

[4802]
Prästerskapets äuke· och pupill.

kassa. Se [2961]. Stift. 1874, cnl.
Kgl. regI. 6nov. s. å., för beredande
af pens. åt delägares änkor ?ch
miuderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro ur-ståndsatta att sig nödtorfte-
ligen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 är. Den 1 maj
1911utgjorde behålln. kr.12,~66,5S5:
85, hvaraf grundfonden kr. 8,289,831:
85 och tillskottsjonden kr. 4,676,754:

Från förstnämnda fond, som

Brand· och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[4802-4810J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
utgöres af allm. medel och inkomst ras storlek är beroende på den be- anmälan ske medels aftämn:e af
af lediga prästsysslor, utgåpens:r räkn. inkomsten för hvarje år äf· f.pens:s beviljandenödigahandl:r,
till· ana berättigade efter lika grun- vensom på antalet pens:slotter. i landsorten hos vederb. pastor o.
der; vid pens:r från sistn:e fond, Pensionsrätt inträder när Iönein- i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
som består af delägares efter lön komat. af den afl:e deläg:s syssla. samuelsg. 10. Pensionär, som gnm,
beräkn. afgifter, tages hänsynäfven frånträdes. För utbek. af pens. egen försummelse blifvit vid pen'
till delägares senast innehafda - i senare hälften af febr. mänad s.sberäkn. utesluten, förlorar sin
lön. Pens:a utgå ej med ngt på - bör för pensionär årl. under pens:srätt för det år, beräkn:n af-
förhand bestämdt belopp, utan ds- lörsta hällten al föreg. nov. mdllad sett. '

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.X.
[4804] Armens penslons-

kassa. Se [2941J.
Armens iinke· och pupillkassa

(Krtgabefälet 1817). Pens:r ät änkor
o. barn efter armens ämbets- o.
tjänstemän; kapital o. förbindelser
öfvertagna af Armens nya änke- o.
pupillkassa.

Armens nya änke· och pupill·
kassa (Krigsbefälet 1883) kr.
11,891,822:67. Pens:r ät armens
ämbets- och tjänstemäns änkor o.
barn; statsbidrag: kr.119,812är 1912.
Antal penatenetagande stärbhus
d. 31 dec. 1910: 910. I pupilltill-
Iägg utdelades för är19l0 272å 50kr.
(off.sbarn), 455å 20 (und.off:sbarnl,
tills. kr. 22,700.

Ärmens pensionskassa (Krigsbe-
fälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
åt armens ämbets- och tjänste-
män; statsanslag till fyllnads-
pens:r m. m., för är 1911(förslags-
anslag) kr. 2,350,000.

Grehinnan Horns stiftelse
(Gr-ef'v.an A S Horn, f Blomstedt,
1858)kr. 752,018:26. Pens:r ät mili-
täre ämbets- och tjänstemäns i fat-
tigdom efterI. änkor och barn; röre.
trädesvis åt fattiga änkor och dött-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r
och underlöjtn:r. (206 pens:r ä 150
kr. utgä f. n.)

Konungens enskilda fond. Pens:r
åt änkor och barn efter aft. mili-
tärpersoner; åt af framl. H. M:t
kon. Oskar II och hans företrädare
utsedda pensionärer. 241 under-
stödstagare är 1911. Nya sökande
ä fonden mottagas ej.

!lili täränke· pensionsstaten, All.
männa. Pens:r åt militäre ämbete.
o. tjänstemäns i fattigdom erterl:e
änkor och barn; pens:rätten grun-
dar sig på mannens eller faderns
beställn., bouppteckn. samt edkan,
des for-tf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änke-
och pupillkassa.

Stiftelsen Carl och ÄllIeli. Ahl·
grens åldertlolllshem, Grännn.
(Ofverstinnan A S Ahlgren 1910)
FrI bostad i Anlgrenska gården t
Gränna åt pens:e officerare med
företräde för dem som tjänat vid
Smålands grenadj:kår och Småles
husarreg. eller ock änkor och af-
komI. efter sådana officerare. Äf·
ven lifräntor till af testatrisen
nämnda personer.

[4805]
Drottningens hospital (grundL

1805 af en »Människovän») kr.

75,250:63.Direktion, se [3072J.Rän-' gratiflkationsfond(gåfva afstärb-
tan användes till ärl. pens:r åt huset efter nämnde volontär) kr.
afskedadt underbefäl o. manskap 2,049:16. Samma direktion. ÅrL
af Svea Iifg. räntan utgär med 1/2 som ständig

Generalmajoren C H ]Iöner- tillökn. I pens. eL tillfällig grati·
svärds fond grundl. af offlcerskå- fikation till pensionerad under-
ren vid Svea lifg. till minne af officer från regem:t el. ock 80m
sekundchefen (1862), dä han afgick pens. eL gratifikation till änka ef-
från regem:tet; kr. 4,189:60. Sam- ter sådan underofficer, och andra
ma. direktion som föreg. Ränta.n 1/2 lika med ofvan el. till änka
användes till nådegårvor åt medel- efter en i tjänst afL underofficer
löse, frän Svea llfg. afskedade gar- eL till uppfostringsh,jälp ät ngt eL
dister. några fattiga barn till dylik under'

officer vid regem:t.
Skolfonden, kr. 10,204:27. Bildad

år 1821gnm subskriptionförarvode
till en skollärarebefattning, hvfl-
ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola blifvit närbelägen. Af
räntan utgår en del som julgåfvor
I kläder m. m. åt skolbarn inom
regem:ts församl., efter sekund-
chefens bestämmande.

[4806] Kgl. Svea lifgardes
fattigkassa.

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

[4807] --
Kronprinsessan Joset'lnas pen-

sionslnriittn. vid K. Göta ur,
~arde (stiftad 1823af officerskären . .
till hågkomst af Kronprinsens för- [48 10] Kgl. Svea ar-tlllerl-
mälnlng) kr. 120,000, Särsk. direk- regementes pensions- och
tion, se [2983J. Pensionering ät d töd k
underofficerare och manskapiuom un ers o s. assor.
regem·tet Hygrolls stlpendtefond (Gene.

. . raladjutant Hygren och hans hu-
stru 1833). Prem, ät fatt. skolbarn

[4809] Kungl. Lifgardet inom Kg!. Svea art.·reg.; kaplta-
till häst. • let ingår i sojdat-barnhuskasaan ,

. '" Ilareklinska fonden (Änkef. C E
I'lfgardets till hast pensrons- Marcklin 1851)kr. 6,158:56.Underst.

kassa (gä~vor och tIllskott .af offi- åt officeraänkor eL döttrar.
cerare 18a1, samt årl, afgIfter af lIlu8ikkårens enskilda kassa
u~d~r.officerar~.med ve~erh~ar) kr. (Muaikpersoualen vid Svea art ..
pa,a83: 86. Sarsk .. direktion, se reg:te 1875) kr. 31,883:55. Begrafn.
,2980]. Pens. tIll afskedadt undee. hjälp till delägarnes stärbhus samt
befal och manskap. ." tillfälligt underst. åt delägare

Pri!'s Oskars hospitahnl;attnlng och pensioner till afskedade del-
vId KgI. Llfgardet till hast (GM- ägare.
vor och tfll skott af officerare 1816) Ofllcerskårens pensinnsfdre-
kr. 40,319.49. Samma direktion. nlngs kassa (Officerskåren vid
Pens .. och underst. åt afsk.edadt Sveaart.-reg.1850)ln'.142,253:23.Pen-
underbefäl o. manskap, dess ankor sionering af f. d. officerare vid
och barn. Svea art.-reg.

Rosellbergska fonden (Gåfva Pensions. och gratlalkauan rör
fr.än starbhuset efter afL Under- underofficerare och manskap (Offl-
Iöjtn , Rosenberg) kr. 1,310:83..Reg:- cerskåren vid Svea art.-reg. 1850)
tets pens:kassae dlrek.~IOn.Rantan kr. 40,973:80. Utdeln. af underst. ät
utllär tIll pens. ät anka efter l afskedade underofficer:re, konetap-
tjänat a:fl:.~derofficervldregem:t. Iar, trumpetare och artilleriater',

UnderloJtnant Claes Erik Pey- Uudebeckska stiftelsen (Öfver-
rons pensions. och gratifikations- ste Rudebeck samt battericheferna
f~lld (gMva frän.. namnde under.: vid Svea art ..reg:te 1860)kr. 17,580:
lo]tn. Peyrone starbllu~) kr. 3,71a. 41. Pens. ät änkor och barn efter
08. Samma direktton. Rantan utb~- underofficerare vid regem:t.
talas. årl, 5 juli med 'Is som grati- Suldatbarnhuskassan (Officers-
:fikatl~n åt afakedad u~.derofficer kåren vid Svea artillerireg.) kr.
och Is. som .pens. åt anka etter 38,00l: 08. Dels fattiga soldatbarns
underoffiser VId re~em. t. beklädn. och underhåll, dels pena;r

Volontaren Grehe Gustaf Nils ät afskedadt manskap.
Conrad von Rosens pensions. och
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

[4814]
Konungens militärhospita18- och

medalj fonder Militärhospitalsfon·
den utgöres af: l) efter 1813 och
1814 årens krig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkta större belopp, 3) af kom-
merserådet P. FiIeen donerade me-
del; Medaljfonden, stift. af ko-
nung Kar! XIV Johan. Båda fon-
derna hafva gemensarn direktion
se [3070J. Från lIlilitärhospitals-
och Medaljfonderna hafva under
1911pens:r el. gratifik:r till omkr.
17,000 kr. utgått till i fattigdom
stadda änkor o. oförsörjda döttrar
efter befål, underbefäl och civ.
tjä.nstemän vid armen och flottan.
Nya pens:rum komma hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills varande pensionärers
afgång, alla underst. från fonden
utgå under form af gratdäkatio-
ner. Medaljfonden är afsedd att
bereda underofficerare och gemen-
skap i armen och flottan, hvilka
erhållit medalj för tapperhet i
fålt, en årlig pension, men då
ingen innehafvare af tapperhets-

[4814-4821J

[4815]
Konnngens hospital (Sthlms

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 345,000. Särak. direktion, se
[3071J. Pens:r åt afskedadt man-
skap vid armen: a). efter vissa års
tjänst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,
som utan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; år 1910 utdelades 12,138
kr. till 324 personer.

Svenska samaritföreningen (bör-
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,046: 16. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder-
visu.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
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffande olycksfall, innan Iäkare-
hjälp hunnit erhållas, utan ersättn.
gifva det biträde, som erfordras
och af dem kan lämnas. Anmäln:r
rörande båda dessa fören:r kunna
inlämnas till intendenten E. 1\:1.
Wikland, adr. Kungl. Armeförvalt-
ningen.

medaljen num. finnes i Hfvet, utgår
större delen af fondens räntear-
kastn. såsom underst. från Militär-
hospitalsfonden.

[4816J
Svenska föreningen Röda kor-

set (Konung Oskar II m. fl. 1865)
kr. 46,716:56. Örverstyrelse m. m.
se [3656J. Dess ändamål är "tt
hos svenska folket väcka delta-
gande för vården af särade och
sjuke i fält samt att medels m-
saml. och förvaltn. affriv. underst.
verka för denna sjukvårds ordnan-
de och utvidgn.; utdeln. är gjord
till föreningens sjuksköterskor.

[48 17]
Hantboisternas understödskas-

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och :flottans tjänst varan-
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
13,095:47. Särsk. styrelse, se [3027].
Utbetalar t. v. begrafu:shjälp vid
delägares dödsfall och tillfålligt
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821JKarolinskalnstitutet. mente 1911)kr. 38,270:79. Stipen-ldier åt vid inst. nyblifne med. li
Se [2208). dier åt med. kandidater, som före- centiater.

A.beUns fond (Prof. Hj. Abelin trädesvis ägna sig åt studiet afl Fonden för P H !lalmstens pro-
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- barnsjukdomar eller obstetrik och fessur kr. 101,846:35.
rande vid Karolinska institutet. gynekologi. MInnesfonden (Theres Anders-

Acrelska fonden (Prof. C Santes- Karolinska institutets reserv- son 1911) kr. 21,000. Efter viss
son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt fond (Dr A F Regnell 1883)kr. lifräntetagares frånfälle skall af-
studerande vid Karolinska. insti- 42,106:17. Disponibla afkastningen kastningen användas till stipendier
tutet. skall användas till befrämj. af den åt kvinnliga medicine kandidater.

Altlns fond (Stadsläk. :!of L Al. medlcinsl<a forskninl1.en .och dess Caroline Anddette Nobels fond
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid ti.llg?dogorande ~å val for under- (A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst.
Karol. institutet stud. med. kandi- vls!1.n SO~ for ht.te;aturen.. • för experimentell medic. forskning.
dater. KI~nrglSklt kltuikens blbfio- Caroline Andrlette Nobels re-

Benedlcks' stipendiefond (Kam- teksfond (Professor. John Berg ssrvfond kr. 25,367:24.
marh. A W Benedicks 1861) kr. 1911) kr. 10,000..-. TIll prenume- A Uegnells fond för barnklinik
30,000. Till vid Karolinska insti- r~tlOn .och .lllbllldmng af kirur- (D A J Regne1l1876) kr. 20,000. För
tutet studerande med. kandidater. giska ttdskr-ifter. klinisk undervisn. i barnaå1derns

Ragnar Bruzelius' stlpendie- Kirnrglska stipendiefonden (Do· sjukdomar bl. barn Inom 2-8 år vid
fend (Prof. Bruzelius 1902) kr. nation af okänd, pseudo »AmicusD Kronprins:san Lovisas vårdanstalt.
10,938:11.Stipendier åt med. kandi- gnm Prof: C J Rossander 1875)kr. Anders Retzll stipendIefond
dater, som studera vid institntet. 10,000.. Stip:r åt 1 el. 2 unge ma,:, (Svenska läkaresällskapet 1864)kr.

Bylundska testamentsfonden som :V'dInatttutet Idka eller n~h- 32,000. Stip:r till studerande vid
(Apotek. E Bylund 18~8!.kr. 3,000. gen darst. afslutat sIllamed: stlldIer Karol. inst. samt till underst. för
TIll underhåll och. fo~okande M ?ch ådagalagt synner! .. fllt jämte vetenskapl. forskningar och resor.
~:~t1'::,~~tu~~~ biblioteket VId ~~~e~;:al~~~t:~llenhet for kirurgt Roos af Hjelmsäters stlpendie.

Fru Wllhehniua Hiertas atl- Ad. Kjellbergs stipendiefond f~nd (Kammarh , ARoos af Hjelm-
pendiefond till understöd åt min- (Prof:sänkan Therese Kjellberg sater 1862(kr. 5,000.. Stip.r åt stu-
dre bemedl. kvinnor som ägna sig 181:14)kr. 11,639:50. Stip. till med. derande VId Karol. inatttutet.
Attandläkarekonsten kr. 15,681:58. kandidat eller licentiat, som stu-I Professor Carl JRollanders

Hlertas stipendlefoud (Frökn:a derar vid institutet. do.na.tionsfond (189~)kr. 11,136,22.
H och A Hierta 1S73)kr. 15,000. Ljungbergs stipendiefond (Fält. For andamål som lara~ekolleglUm
Stip:r åt kvinnor, som studera läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000. anser gagna de medteinska veten-
medicin. Resestip. för med. doktorer. ska.perna.

JlalPlus Huss' stipendiefond Chr. Lovens fond (f. d. prof. Chr. Samsons stipendiefond (Bok-
(Prof. M Huss: forne lärjungar Loven 1903) kr. 11,606:54; till be- han dl. A Samson 1888)kr. 12,371:41.
1863)kr. 5,100. Stipendier åt vid främjande af forskning inom fyaio- btip:r åt med. kandidater, som
Karol.Inat. studerande med. kandi- logi, experimentell farmakodyna- studera vid instttutet.
dater. mik och fysiologisk kemi. Professor E Odmanssons fond

Dr Carl Hiigg'st"öms stipendie- P H !lalm.tens fond (Prof. P H (1910)kr. 5,000.
fond (Dr Carl Häggströms testa· Malmsten 1876)kr. 5,000. Stipen ..
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
äger att om priset täfla. Täfiings-I Jakob Levertins donationsfond
skrift skall vara inlämn. till Säll· (1888) kr. 1,684:52. Räntemedlen
skapets sekreterare före 13januari utdelas ttllsammans med Schaum-
under det för prisets utdeln. best. kellaka fondens ränta.
året. A LIndblads understödsfond

And. Retzlns' fond, kr. 41,494:91 (Dr A Lindblad 1909)kr. 10,151:21.
(däraf medalj. och reservfond kr. Understöd åt nödställda svenska

[4823J Svenska Läkaresäll- 11,494:91; anatomiska stipendie- läkare samt åt behöfvande änkor
fonden kr. 20,000 och fysiolo- eller oförsörjda .barn efter atlidna

skapet. Se 13949]. giskastipendiefondenkr.10,000:--), svenska läkare.
A. Pris- och .tipendiefonder: är afsedd att främja studiet af de Vincent och Louise Lundbergs
Alvarenga do Planhys prisfond vetenskaper, i hvilkas tjänst An- fond (Lifinedikus Vincent Lund-

(Prof. i Lissabon med. d:r P F da ders Retzius verkat, i främsta rum- berg 1886)kr. 68,613:18. År!. rän-
Costa. Alvarengaj kr. 25,730:88, har met den normala anatomien, där- tan användes till penair a 300 kr.
till ändamål att gnm sin afka.stn. näst äfven fl.siolo~ien. åt behöfvande änkor eller orörsörj-
sätta Sällskapet i tillfälle att be- STenskaLakaresåIIskapetsjub!. da barn efter aflidna svenska .Iä-
löna värdefulla, af svenska med- leumsfond (stift. 27 april 1858till kare.
borgare förf. till tätlan inlämnade erinran af Sällsk:ts 50-åriga verk- J,äkare.nödhjälpsfonden (Åt-
skrifter öfver ämnen tillhörande samhet) kr. 26,523:24 (däraf pris- skilliga svenska läkare 1855) kr.
det medic. forskningsområdet. fonden kr. 22,600: - och medalj. 31,945:64. Understöd åt nödställda
'räfiingsskrift skall vara tnlärnn. och reservfonden kr 4,023:24), har svenska läkare, åt behöfvande än.
till Sällskap:s sekreterare före 15 till ändamål att genom sin afkast- kor eller oförsörjda barn efter
jan. ning sätta sällsk. i tillfälle att aflidna svenska läkare; fonden

Berzelins-fonden kr. 7,538:16. belöna värdefulla, af svenska med- uppkom genom upplosn. af en pens:
Ur denna fond utdelas hvart 10:eår borgare förf:e skrifter öfver ämnen inrättning för svenska läkare, hvar-
säl lskapets Berzelius-medalj i guld tillhörande det medie. forskrus- vid af några delägare förbehåll
åt någon af de forskare, som ge- området. gjordes om förmånsrätt för deras
nom sina arbeten mest bidragit till B. Usuierstödsforuier : efterlefvande.
framstegen inom den medicinska Ragnar och Helena Bruzelins' Sehaumkell'ska understödsron-
kemien. pensionsfond (Änkefru Professor- den (Assessor J E Schaumkell1833)

Pasteurs-fonden (Svenska Lä. skan Lott Y Bruzelius 1902) kr. kr. 192,983:15, har till ändamål att
karesällskapet m. fi.) kr. 36,411:15 107,951:17, har till ändamål att be- bereda understöd åt behöfvande
(däraf medaljfonden kr.l1,411: 15, reda understöd åt benorvande än- änkor eller oförsörjda barn efter
forskningsronden kr. 5,000: - kor eller oförsörjda barn efter af- aflidna svenska läkare; fonden har
och stipendiefonden kr. 20,000:-). lidna svenska läkare. ökats genom Provinsialläk. P E
Har till ändamål att främja forskn. F Cub.s fond (Sjökapt. F CuM StagnelIs testamente 1865, genom
på bakteriologiens och hygienens d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. Ränte- d:r H. Stoltz' testamente 1880,ge.
område. Medel af fondens ränto- medlen utdelas tillsammans med nom d:r Rabes testamente5,000kr.,
få användas dels för utdelande af Schaurnkejlska fondens ränta. genom d:r Halms test. 20,000 kr.
Sällsa.s Pasteursmedalj i guld åt Dlemerska fonden (insamlad af samt af okänd gifvare med 3,000
forskare, 80m gjort sig förtjänta svenska badgäster i Aachen, öfver- kr. m. fl. gåfvor .•
om bakterio!:s eller hyg:s fram- lämnad till Svenska Läkaresalt- _
steg, dels till resestip:r för studier skapet 1903)kr. 7,048:94. Afsedd I [48 24J
i utlandet i bakteriol. eller hyg., till understöd åt fattiga svenslw.1 -Iaeoblska testamentsfonden(Ve-
dels ock till främjande af veten- badgäster i Aachen. terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,900.
akapl , forskningar Inom nämnda C Häggströms foud (Dr C Hägg. Direkt. öfver Veterinärinstitutet
områden. ström 1909)kr. 25,795:95. Årl. rän- genom dess rektor. Se [2218]. Re.

Uegnel18klt .priBfonden (D:!'An- tan användes till pens:r il 300 kr. sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
ders Fr. Reguell, gnm gåfvobret åt behöfvande änkor eller oför- år till en ung veter-lnär'läkara.
26 mars 1866)kr. 25,585:43. Hvart sörjda barn efter aflidna svenska
4:de år, fr. o. m. 1866, utdelas 4 läkare. [4826]
ars ränta 80m prtsbetön. för sådan Kamratfonden (Svenska läkare Svenska sjuksköterskornas all.
skrift, som efter föreskrtrven prötn 1902)kr. 57,561:02. Är afsedd till un- männa penslonsf'örenlng (1895)kr.
befinnes däraf fOrtjänt. Hvilken derstöd åt nödställda svenska Iä- 1,000,000. Särsk. styrelse, se [3050].
svensk medborgare som helst kai-e. •Lifränta vid fyllda 50 år.

[4822-4828J
[4822]
Wenerska testamentsfonden (Llf.

medikus Wener 1813) kr. 5,742:58
vid 1910 års slut. Medicinalstyrel.
sen, se [1649]. Till stipendier.

G.

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
[4827)

Carneatesttf'talsen, Af amert
kanske miljardören Andrew Car-
negie donerade kapital 230,000dol-
lar (i värdepapper), som förvaltas
af statskontoret och hvars ränta
användes till belönande af hjälte-
modiga handlingar, särskildt rädd-
ning af andras lif med risk af eget,
samt understöd åt anhöriga till
dem, som omkommit under rädd-
ningsarbete. (Stadgar af 6 Okt.
1911 i Sv. förf.-saml. n:r 104). Sty-
relsen, utsedd af K. M:t, samman-
träder i Stockholm minst 3 ggr
årligen (i febr., juni och okt.)
Styrelse: Amiral Arvid Lindlnan,

ordf.; Revisionssekreteraren Carl
Berg, v. ordf.; öfriga ledamöter:
Disponenten fil. dr Hjalmar Lund.
bohm; Generaldirektören F V H
Pegelow; Förste lifmedikus med.
dr C AV Flensburg; Fröken Ebba
Wedberg; Sjökapten R V Edlind;
Fröken Therese Tamm; Sekret. o.
kamrer: Riksbankstjänstemannen
Bruno Söderström. Adress: Narva-
vägen 23. Rikstel. Österm. 393.
Allm. tel. Österm, 5839.

[4828]
Roblns, Emile, belöning (Frans.

mannen Emile Robin 1886)kr. 5,210.
Årl. 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 gtfves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö.
män el. fiskare, 80m under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och ef-
ter!. oförsörjda barn. Uppg. i åm.
net insändas af K. Maj:ts vederbö.
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1564],
som inom augusti månad afgifver
förslag ang, användandet till K.
Maj:t.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4830-4833]

r48 30J Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959].
Allmänna änk.· oeh pupillkas.

san I Sverlg. (Stift. 1784;regL 1908,
fonder c:a 14,000,000kr.) har till
ändamål att åt svenska underaåtar,
som icke nppnått 60 år samt med
afseende ä hälsotillstånd prötvaa
till försäkr. antagl., lämna tillfalle
att antingen mot visa afgift på en
gång el. mot årl. prem:r vinna rör-
säkr. för beredande af pen s. åt ef-
terlefvande hustru och barn. Sä·
dan försäkr. meddelas dels åt man
för beredande af pens. till hans
hustru, dels åt fader eller moder
för beredande af pens. till deras
barn och dels åt man för bere-
dande af pens. till hans hustru och
deras barn gemensamt.

Bohmanska t.stamentsfonden
(Grossh. F O Bohman 1767) kr.
194.422:55. Understöd åt sjuka
barn af delägare i Allm. änke- och
pupillkassan .
..Grlsbackska testamentsfonden

(Ankefru S M Mannerheim, f. Gris-
back, 1777)kr 6,750. Understöd åt
behöfvande änkor eller fader- och
moderlösa barn.

Sehmanska pensionsfonden
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman
1882) kr. 8,050: 90. Penarr åt fat-
tiga fruntimmer, 80m icke äro el.
varit gifta.

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

Thernbergska testamentsfon-
den (Handelskassören J 'I'hernberg
1821) kr. 5,400. Understöd åt be-
höf'vande änkor, företrädesvis så-
dana, som af änke- och pupillkas-
san åtnjuta små pens:r och hafva
flera oförsörjda barn; f. n. utgå 3
pens:r å tillhopa kr. 243: -.

[4832J Kg!. Patriotiska
sällskapet. Se [3750].

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

Brandstodsmedlen (C R Berch
1778. J v Balthasar Knigge o. hans
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Rän·
tan användes till underst. åt tor-
pare o. andra fattiga personer på
landet, som hemsökts af eldsvåda
och ej äga rätt till brandstods-
understöd.

Oraans testamente (Kryddkr ..h.
C D Graan 1836. kr. 22,169. Al
räntan utgår 11 penair ..

Hagbomska stiftelsen för Pau-
vres Honteux (M:ll C U Hagbom
1833) kr. 20,000. Räntan utgår så-
som underst. åt ofärdiga eller sjuka
och behöfvande fruntimmer med
bättre uppfostran.

Hedströmska testamentet(Fabr.
C Hedström 1832) kr. 6,000. Rän-
tan är anslagen till 4 pens:r il. 7i).
kr. åt änkor och oförsörjda barn
efter civ. tjänstemän vid Sthlms
juridiska verk.

Isbergs donationsfond (Frk. Ma-
ria Charl. Isberg) kr. 44,061. Pens:r·
för pauvres honteux.

Jungblads testamente (Prosten,
B Jungblad 1832 0.1834) kr. 3,000.
2:ne pensir a 75 kr. utdelas årl.

Knigges donationer (Änkef. A
M B Knigge) kr. 12,986.

Konung Kar! Johans donatlon
(1815)kr. 7,500. Räntan utgår med
pens:r å minst 60 kr. för år åt be-r48 33J Direktionen öfver höfvande, som genom en bättre'

N" dhiäl k uppfostran blifvit urståndsatta att
O Ja ps assan'sig med gröfre arbete försörja el.

Se [3547]. att i fattighus kunna intagas.
Till minne af framl, Pres lden- Levins donati en (v Presid. C A

ten K J Berg (donation af okänd Levinjämtearfvingar18(9)kr.5,048.
23/5 1905) kr. 5,000. Till pensioner Af räntemedlen utgå 3:ne pens:r a
åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim- 75 kr., och äga testators-släktingar
mer i Stockholm. därtill företrädesrätt.

Berggrens, H C. Orosshandl., Lundals testamente (M:U C .T
testamentsfond 1895kr. 80,906:95. Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r åt
Pens:r på samma villkor som från 2 änkor el. of'6rsörjda döttrar etter-
Nödhjälpskassan. aä. präster i Sthlm.

Bohman R:sons testamente (Yik- Nordlanders testamente (Stads-
tualiehandl. E Bohman E:son 1827) maioren E Nordlander 1842) kr.
kr. 5,000. Af räntan skola utgå 2 75,000. Pens:r a 150kr. åt 20 änkor
pens:r a 75 kr. och återstoden an- eUer döttrar efterb<irgareiSthlm,
vändas efter direktionens godtfin- samt 6 änkor el. döttrar efter civ.
nande. ämbetsmän vid hufvudst:s verk.

Brukspatronen J A Bångs och Nödhjiilpskassan i Stockholm
Fru U L Bångs, född Luth, do- (Prosten P Norman i Ösmo o. kyr-
nation å 10,000 kr. till Nödhjälpa- koh. Åhman m. fl. 1768)kr. 440,436:
kassan i Sthlm enl. donatdonsbrer 64. Utdelande af underst. till i
af 22 dec. 1881 med anledn. af ett Sthlm boende fruntimmer tillh.
25:årigt lyckl. äktenskap. Fondens Pauvres honteux; 1910 utdelade s.
storlek för närvarande kr. 11,499. kr. 18,807: - till 410 personer.

Pens:r, a. 75kr. hvarje pens., till Preis' testamentsfond (Friher-
sådana inom Sthlms stad bosatta rinnan A 1VI Preis 1810)kr. 6,000.
behöfvande personer, utan afseen- Räntan fördelas i 4 pens:r a 75 kr ~
de pä samhällsklass, hvilka gnm 2 till änkor affrälse och 2afofrälse-
obotlig sjukdom, olyckshändelse stånd.
eller ålderdomssvaghet äro ur- Roospiggs testamente (Änkef',C-
ståndsatte att sig försörja o. icke M Roospigg 1839) kr. 16,250. Pen-
äro el. kunna anses vara föremål s:r till fattiga änkor el. ogifta frun-
för den egentl. fattigvården. timmer.

Dahlgrens donation (Bankokom- Ituths testamente (Änkefru B C-
miss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. Ruth 1803 kr. 2,1:16. Pens:r före-
Pens:r på samma villkor som från trädesvis åt fattiga prästänkor.
Nödhjälpskassan. Gros.h. J H ISchnrps och FrI);

Dahlgrens, Charlotta Wllhelml· Clara Scharps donation, kr 24,756.
na, fröken, understödsfond. 1895 Till pensioner åt s. k. bättre frun-
kr. ~,OOO. timmer i Stockholm.

Dledrichsonska donationerna Sohms testamente (Bankokorn-
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru) miss:änkan U Sohm 18(2). Af fon-
kr. i5,487. Af räntan utdelas pens:r den utlämnas år!. 20pens:r iL 60kr.
å 80 kr. TimeIls testamente (M:U U Ti-

Falcks testamente (MtIl B Ch mell 1831) kr. 6,000. Räntan an-
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut- vändes till 4 pens:r a 75kr., afhvil-
delas till 2 i Sthlm boende fattiga, ka 2:ne tilldelas »öfver 50år gamla.
välfrejdade, oförsörjda juvelerare- fattiga döttrar, den ena efter civ,
döttrar el., om sådana ej finnas, till el. militär tjänsteman och den an-
guld- eller silfverarbetares döttrar. dra efter borgersman i Sthlm n.

Flobergs fond (Guldsmed. S F'Io- Törnebohms testamente (Asses-
berg 1822) kr. 1,500. som 0_stämpelmäst. ETörnebohm

Ebersteinska, Schotteska och
Knlmanska donationerna (Fru:a
Cl A C Eberstein o. IIi C Schotte
m. Il. 1799,1807och 1817)kr. 2,500.
Räntan utdelas årt. till hemgift åt
2:ne fattiga och dygdiga flickor af
den arbetande klassen.

Patriotiska siillskapet, Kungl,
Pre sid. i Kommerskollegium E Car-
leson 1772) kr. 160,000 vid 1910
års slut efter afdrag af särsk. fon-
derna. Att befrämja näringarnas
uppkomst och gnm belöningar för
beröml. gärningar o. företag m. m.
uppmuntra n a t i o n a l idoghetens
tillväxt.

Iludbecks donation (Öfv.-kam..
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
Till stip:r åt skicklig jordbrukare
inom Skaraborgs län.

Thurgrens pensionsfond (test:e
af IIi:ll Charlotta Collander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjänare.
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'[4833-48·35] G. Fromma stiftelsers,. pensionskassors m. fl. fonder.
1831) kr .. 114,317. Pensir till änkor Gyllenbergska fonden (Godsäg. makas stip.fond (1907)kl'; 7,151.
-och ogifta döttrar efter civ. tjäns- E J Gyllenberg 1877)kr. 231,084. Afkastn. skall t. v. läggas till
-temän vid Sthlms stads styrelses 30 gratif:r a 100 kr., ~ stip:r ä kapitalet.
juridiska verk samt pens:r till fa- 500 kr., 1 stil'. ä 800 kr. m. m. Grefve J A Hörners fond (1902)
briksidk:s änkor o. ogifta döttrar Gyllenborgskafonden,kr.32,201. kr. 38,285. 3 pens.
i Sthlm. 15 gratifik:r a 75 kr. 'Mörnerska fonden (Änkef. J O

Gyllenbååtska fonden, kr. 3,821. Mörner 1869 o. 1872) kr. 7,962. 1
1 pens. a 130 kr. pens. a 90 kr. o. 3 il. 45 kr. ,

[4835] Riddarhusets fonder. Fröken Emilie Gyllencreutv.' Bankokommissarien Wilhelm
Se [4051]. fond (1895)kr. 1,216.1 pens. af ränt. Nether1Voods testamentsfoRd, kr.

Adelns Diskussionsklubbs Vad. Fröken Emilie Gyllencreutz' 9,392. 2 pens:r il. 150 kr.
'.tena.tlft.fond kr. 5,334. Pens. ä fond N:o 2 (1903)kr. 3,005. 1 pens. von Nolekenska fonden (1896)
100 kr. Fröken Kerstin GyIIencreutz' kr. 11,693. 8 pens:r. '

Adelskölds, Claes, fond (1908) fond (1906) kr. 24,511. 8 penarr. Norden8kjÖldskaunderstödsfon.
.kr, 10,932. Afkastn. skall t. v. läg- Fröken S L I~Gyllenrams fond den (bildad 1897)kr. 5,868. Under-
.gaa till kapitalet. (1882)kr. 35,816. Pens:r till gifvar. stöd inom släkten,

Adliga kadettskolefonden kr. innans närmaste anhöriga. Oxehufvuds'ka fonden (1907)kr .
.183,031. Stip:r ä olika belopp och Hagermanska fonden (1883)kr. 40,837. 1 pens. IJ. 600 kr. 1 pens.
för flera ändamål. 35,931. Pens:r till gifvarens när- IJ. 600 kr. 1 stipend. IJ. 500 kr.

Friherre Oscar AIströmers fond maste anhöriga. Palmstjernska fondeu (Frökn:na
.(f. d. Statsrädet frih. Oscar AIströ- Hamiltonska släktfonden (bil- Selma o. Asta Palmstjerna 1888)
mer 1884)kr. 19,789. Lifstidsränta. dad 1891) kr. 67,943. Pensa' inom kr. 8,.344. Alkasin. skall t. v. lag.

Hofmarskalken J F Aminolfs släkten gas tIll kapf ta'let
-och dess Fru A C Amlnoft's dona. August VOnHartmansdorft's sti. Paultska fastlghe~sfonden
ttensrond, kr. 13,673. 3 pens:r a pendiefond, kr. 100,131.Akadem. (Kammarjunk, ° 0' PaulI; öfverl.
155 kr. stip:r a 800 kr. 1894)kr. 633,024.Lifstidsräntor tIll

Berg von Linde-fonden (Frkn Fru Brita M von Haus.lfolll's af testator ut~~~!,a personer.
Henriette Berg v Linde o. Assea- fond!. kr. 30,017. 4 pens:r a 200k,r. Pauliska losorefo~den (Kam-
sorn August Berg v Linde) öfverl. FroknarnavonHausslTolft'sfond marjunk. 0, G Paul i ; ofverl. 1894(
1897-98, kr. 10,056. Lifstidsränta. (vHauaswolffaka fonden)kr. 40,106. kr: 175,669.Pens:r a 20010:. Akad-

Bergenstjernska fonden, kr. 7 pens:r a 225 kr. o. 1 pens. a 36kr. stfprr, 1 a. 600 kr. o.ch 2 a. 500 kr.
103,730. Stip:r och penarr. Carl Johan Hlertas fond (1879) samt 4 krigaskoleattp.r, däraf ~ a

Berghmaaska fonden, kr. 16,440 kr. 10,211. 1 pens. a 150kr.; äterst. 600 kr. och 2 ä 500.!,-r. .
förutom kr. 70,345 i fastighet. 3 ränteafkastning Iägges till kapi ta- von Plåtenska s!aktfonden (btl-
stip:r och 6 penarr. let som enl. gäfvobrefvet bör öka. dad 1893)kr. 75,220. Pens:r mom

von Beskowska fonden, kr. 6,481. till 25000 kr. släkten.
'2 pens:r a 110 kr. Hårdska fonden (Änkef. JCHärd Majoren Nils Georg Pstlander-

Bethunska fonden, kr. 20,381. af Thorestorp 1888)kr. 16,524. Lif s- skölds donationsfond för adliga
11 pens:r a 60 kr. tidsränta. frnntimmer (Kammarh. J. F. Pst-

Generalmajoren O 1I Björn. Ulrika Christina Högmarks te. landersköld 1875)kr. 20,628. Lifs.
'.tjernas fond kr. 203,337. Stipen- stamentsfond (1869 o. 1874) kr. tids ränta och pens:r till af gifva-
-dter och pensioner. 10,434. 4 pens:r a 60 kr. ren nämnda personer.

von Blockska fonden, kr. 16,373. von Kothen RIbbingska fonden ~ajoren ~iIs Geor~. PslIand~.r'
5 pens:r a 60kr. 0.7 penarr a ~5kr. (Änkef. v. Kothen, f. Ribbing, 1888) skoIds penslOnsf",nd for a~.elsm~n

Thurow Gustaf Boltensterns kr. 2,23?. En pens. af räntan. (Kamm:,rh.J.F~sIl":,,derskold1818,
familjefond (1901) kr. 209,247. Froken Juliana Charlotta La. kr..18,507. Lifstidaränta ocb pens-r
Afkastn. utbetalas till släktfören. gercrantz' donationsfond (Lager. till af gifvare~ nämnda pers~ner.

Bondeska fonden (Grefve Gustaf crantzska fonden)kr.. 5,556.1pens:n Psi1anderskoldska fonden N:o 3
"I'rolle-Bonde 1885) kr. 18,085. Af- a 75 kr. (Kammarh.J F Psilandersköld 1884)
.kastn. skall t. v. läggas till kapi- Lefrenska fonden, kr. 19,933. kr. 8,343. Pens:r till af gifvaren
talet. 3 pens:r å 200 kr-. nämnda personer.

Bungenerönska fonden, kr. Leijonftychtskafonden,kr.10 161. Psilandersköldskafonden N:o 4,
'28,652. F. n. 12 gratifik:r a 80kr. 2 pensir a 186 kr, ' (Kammarh.JF Psilandersköld 1886)
för 1 är. Grefvlnnan A Lewenhaupts f. kr. 7,219. Pens:r till af girvaren

Carlesonska familjfonden (1896) Sparre fond (1899)kr. 9 8S1.2pensir nämnda personer.
kr. 78,496. Lifstidsräntor. a 165 kr. ' "Psilandersköldska fonden N:o l)

Carlesonska stipendiefonden vonLlelfenska fonden kr.71 988. (Ankef. Patlandersköld f. Isberg,
·(1896)kr. 333,943.2 stil'. IJ. 5,000kr. 1 pens. a 450kr. o. 13pen;:ra 150;kr.. 1890)kr. 9,454. Lifsbidsränte,

Magnu8 Georg Danckwardtspen. LIIllecronska fonden (Frökn:a Queckfeldt.Rosenc~antv.skafon.
-stensfond, kr. 3,551. ~ pensioner S M o. M O Lilliecrona 1869)kr. den, kr, 66,853. 4 stip:r a ~OOkr.,
.å 60 kr. 13,004. 3 pens:r •• c.a 200 kr. 8 pens:r a 200 kr. o. 3 handpen-

de Bergs, G M och II S, fond Llljenstolpska fonden (1897)kr. ningar a 120 kr.
kl'. 16,136. Afkastn. skall t. v. Iäg- 60,852. Lifstideränta. Queckfeldtska pensionsfonden
.gas till kapital et, A och C MJ,lnds af Hageby gåf. (Hofrättarådet OS Queckfeldt 1875)

De la Gardleska fonden (1901) vofond (Fru Abe1aLind af Hageby kr, 14,236. Lifsttdsränta.
kr~'r4,.rh'e1r29r·et penvos

n
·Du"ben8 fond 1894) kr. ~1,284. Ltfsttderänta. Queckfeldtska stipendiefonden

< A G A och C M Linds af Hageby (Hofrättsrädet O S Queckfeldt 1876)
(1897)kr. 6,170. Lifstidsränta. testamentsfond (1907) kr. 20,965. kr. 12,932 Lifstidsränta.

Lotten von Dilbens fond (1907) 2 sttp. a 400 kr. Stiftsfröken !laria Charlotta
lir. 5,208. 2 pens. a 100 kr, Lindenercronns- af KIlntebergs Qveckfeldts fond (1841)kr. 23,124.

von Dilben.Tersmeden.LaIler. donationsfond (Öfverste1öjtn. G. 3 pens:r •• 200 kr. .
·stedtska fonden (1909)kr. 29,136. V Lindenercrona o h h Hedvig Rehnbergska fonden (Majoren
.ll pensir ä 400. . af Klinteberg 1901) kr. 117,262. OG Rehnberg 1887)kr. 10,017. Från

Dilckerska fonden (Crefve O F Pens:r. fondenutgå3pens:r,hvard.a100kr..
Diicker 1885) kr. 136,564.20 pens:r Llnnerbjelmska fonden, kr. Reutersklöld·Nordenfalkska fon.
a 200 kr. 27,271. 10 pens:r a 100 kr. den, kr. 35,699. l pension.

Ehrenborg.Reiherska fonden Löfvensklöldska fonderna, kr. Hofmarskalken Henrik Fablan
~1899)kr. 16,637. 2 pens:r. 1405,706. 1 utrikes stil'. a 4,000kr. Reuterskjölds pensionsfond (Reu·

En onämnd välgörares1'ond, kr.: och 3 undervtsn.vstrp-r a 1,800kr. ters!ljö1dslra fonden) kr. 62,224; Iif-
17,884. 6 pensa' a 110 kr. Grefve H S Mörners och hans räntor, 2 pens. a 600 kr.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m; fl. fonder. [4885'-:4848],
Kammarherren Johan Axellteu. von l' egesackska fonden '(Fru frånSthlms församl:ar till tjänare

tersldölds pensionsfond (lR70)kr. Carolina von Vegesack 1885) kr. innor.
11,623:4lif.tidspens:r a 500kr. och 4,897; lifstidsränta.
1 •.tip .•.• 500·kr. von Vegesacks, Jenny, pensions-

Ofverstelöjtnanten C G Reuter. fond (1910) kr. 12,795; 2 pens:r A
skjölds peuslousfond (1899) kr. 225 kr.
15,.1;60. Pens.r.. Wulfcronska fonden, kr. 19,843;

Öfverstelöjtnanten C G Reuter- 7 pensa' å 35 kr. o. 7 pes srr å

•kjölds stipendiefond (1899) kr. 20 kr.
19,780. Stip:r. Wästfetts, !Iärtha Magdalena,

Fröken S A U1bbings fond (1896) donationsfond (1906) kr. 10,046; [48 '3]
kr. 46,220. Llfstfdsränta, 2 lifstidsräntor. ~

Carl Vlrlk Roos' af Hjelmsäter Åkerhlelmska fonden (Fröken
donationsfond, kr. 43,272; l; pens:r Ulla Åkerhielm 1883)kl'. 10,429; 1
a 300 kr. pens. o. 1 lifstidsränta.

•'röken C. Roos' af Hjelmsäter
donationsfond, kr. 5,01S. Lifsti ds-
ränta.

Fröken Hanna Roos' af lIjelm.
• äter donationsfond (1880) kr.
22,308; 2 pensa' å 420 kr.

~'röken Hanna Uoos' af Hjelm.
säter testam.·fond kr. 180,719; 3
pens., 2 stip. å 1,000, o. 2 stip. å
500 kr.

Kammarherren Carl Uoos' af
Hjelmsäter fond (1890) kr. 99,329.
Lifstidsränta. .

af Sandehergska fonden (1908)
kr. 19,345. Pens.

Sasska fonden (Majoren J F Sass
och hans hustru G A Nisbeth 1866)
kr. 30,240. Pens:r.

Grefliga Scheft'erska stiftnin·
gen, kr. 55,993. 13 pens:r å 150kr.

Schetfers, C, kapten, fond kr.
23,948. Lifstidsränta.

von Sehewensks stdpendtaln-
rättningen (Agent G B v Schewen
m. fl. 1721)kr. 33,416. 2 stip:r iL
500 kr.

Hoft'röken CarolIna von Schul.
zers donationsfond (v Schulzerska
fonden) kr. 5,353; 1 pens. å 80kr.

Fr<iken Sch;irer von Waldhelms
fond, kr. 17,122; 2 lifstidsI'äntor å

300 kr.
(: och F von Schwerln. fond

(1900) kr. 53,842. Lifstidsräntor.
de Sllentzska fonden, kr. 9,253.

3 pens:r a 75 kr. o. 1 iL 30 kr.
Sllfverbergska fonden,kr.33,942;

15 pens:r å 85 kr.
Stjerncreutzska fonden, kr.

48,015; 22 gratifik:r •.•80 kr., hvrl-
ka fä uppbäras under 6 ål'.

Stjerncronska fonden,kr.30,95 3;
3 pens:r å 350 kr.

Stjerngranatska fonden, kr.
14,747. 1 pens.

VOn IStockenotrömska fonden
(Brnksäg.Axel vStockenström 1894)
kr. 6,483. Ett stip. iL 180 kr.

IStråleska fonden, kr. 40,336; 19
pens.r a. 75 kr.

Thamlska donationen (Kommer-
serådet S Tham 1727)kr. 8,138; rän-
tan lägges t. v. till kapitalet.

Tersmedenska fonden, kr. 16,976;
2 pens.r.

I'ttermarcks, Z M, fröken, do-
nationsfond (1910) kr.2,591. Lifs·
tidsränta.

Vadstena adliga jnngfrustlft,
kr. 411,434; 62 pens:r å 100kr.; 173
pens:r iL 50 kr. och 15 pensir till
olika belopp.

Friherrinnan A. von Vegesacks,
f. Sergel,donationsfond, kr. 43,707;
l pension o. ltfsttdsränta.

Riddarhusets samt!. fonder upp-
gä till ett bokfördt belopp af
6,895,399 kr .

[4836]
Lotten 'Vennbergs fond för

hjälpbehöfvande (1864)kapital c.a
44,000kr. Särsk. direktion, se [3538J;
fonden är afsedd till: 1) inlösen
och underhåll af 1 el. 2 värnlösa,
döfstumma el. blinda barn i därför
lämplig anstalt el. barnhem; 2)
underst. åt sädans fattige välfrejd.
personer, som genom sjukdom el.
annan oförvållad olycka äro i be-
hof af en tillflillig el. ögonblicklig
hjälp.

[4842] -- .- . ,
Sällskapet »De nödlidandes vin.

ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. dt.
rektion, se [3707J. Pensioner och'
underst. åt pauvres honteux .

Diakonissanstaltens
styrelse.
Se [2255J

K E BeroniI donationsfond kr .
26,221: 57.

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

~'rn Eldes fond kr. 4,000.
Majorskan GeIjerstams fond kr.

1,000.
A. M. Holmgrens mtnnesfoad

kl'. 20,000.
C I,junglöfs fond kr. 10,000.
VIvekafonden kr. 5,000.

[4844]
Almgrens pensionsfond (Advo-

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

[4838] Fosterländskaför- [4845] .
eningen. Björekska stipendiefonden
Se [3062J. (Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.

Dahlgrenska donationsfonden Samr. Pro Fide & Christianismo,
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr. se [3573J; stip.r tIll skollärare.
24,251. Prem. till lifränteinsat-
ser ät späda barn: utdeln. skall
börja 1V12.

~'osterländska före nIngen(pä In-
bjudu. af generaldir. G F Almquist
1869) kr. 59,495: 33. Minskande af
fattigdomens tillväxt; år 1910 ut-
delades 2,074 kr. i prem:r och för-
valtn:safgifter; hvarjämte af bi-
drag från särskild stiftelse utdelats
1,570kr. för beredande af lifränta
ät tjänare m. tl.

Prfnsessan Lovisa8 minnesfond
(Flera personer 1869)kr.G,OOO.Pre-
mier till lifränteiusatser åt späda
barn.
[4840]

Paultaka donatlon8fonden (Än.
kel. Ch. Pauli 1789)jämte egend.
n:o 24Svartmang. tax. värd. 320,000
kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Norra friv. arbetshuset, se (3517J;
pens:r å 50kr. utdelas till 188änkor,
som fyllt 38 år, och hvilkas män
varit präster el. borgare, samt a
25 kr. till 74 fader- och moderlösa
tlickor under 16 år samt af äkta
börd. Fondens redogörare: Jans-
son, Herm .. 12 Kammakareg. 1 tro

Jenny o, AHda Rossanders dona-
tion för företrädesvis dem som varit
lärarinnor, f. n. 6 pensionsrum il.
200 kr.
[4841]

Aktlebola~et Stockholms Prak.
tlska Uushall.8kola. Särsk. sty·
relse se [~251]; uppfostrar fat·
tiga och välartade 1(: ärs tlickor

[4846]
Brudgåfvefonden (Stift. af ko-

nung askar I till äminnelse arkron-
prtnsesaan Lovisas förmälriiug'
1850)Öfverstäth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv.-styrel·
se. Brudgåf'va af 150 kr. åt 5 dyg,
diga och ärbara brudpar, 80m år-
ligen 19 juni i Storkyrkan samman.
vigas.
[4847]

Drakeska testamentsfonden
(Linkrämaren Jonas Drake 1183)c:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes-
handl:e L Eug. Westin, Handels-
bokh. G W:son Munthe och Bage ..
riidkaren Carl G Schröder öfver-
lämnad till Föreningen för Yäl-
görenhetens Ordnande (F. V. O.).
Afkastn. användes till små pens:r
ät äldre fattiga fruntimmer.

[4848]
Föreningen till minne af ko-

nung Oskar I och drottning Jose·
fina (efter inbjudu. stift:s fören.
gnm subskription. Änkedrottning
Josefina skänkte 30;000 kr. 1873);
särskild styrelse, se [3637]; att
till vård emottaga gossar emel-
lan 10 och 15 ärs ålder, hvilka be-
gått brottsliga handlingar eller åda-
galagt gröfre vanart, samt att dem
uppfostra till gudsfruktan och ar-
betsduglighet; å fören:s åkerbruks-
koloni Hall inom Östertälje socken
af Sthlms län vårdades under 1910
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[4848-4863J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
-1911 i medeltal per dag 168 gos- Berglunds, lIIagdaleBlt Chr!· [4856 d] Nordiska Djur-
sar, ror hvilka i medeltal erhål- stina Charl. donation (Fröken, skyddsföreningen i Up-
lits bidrag från staten med kr. Stockholm 1901) kr. 250. •
100:49, från kommuner m. !l. med Björkmans donation (Frkn, Mal· sala och I Stockholm.
kr. 308:35; omkostn. för hvarje mö 1887) kr. 5,000. Grundfonder:
gosse uppgick år 1910-1911 till kr. Björnstjernas, O M, donation Häggs, Victorine, Fröken, te-
506: 57. (Generalmajor, Stockholm, 19061 stamentsfond kr. 20,000.

kr. 5,000. Jervlngs, M., testamentsfond
Bratts, Sigrid, donation (Frö· kr. 4,328: 64.

ken, Varberg 19U8)kr. 4,850.
Eks. CaroUna donation, (Frkn,

Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.
Erssons, Helena Henriksdotter,

donation (Änka, Ånge 1891) kr.
1,000.

Eurenins', P L, donation (Hä.
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10,000.

Gerles, Christina Gustafva, (Än·
kefru, Stockholm 1903)och Gerles,
Carl )'1' (Xylograf, Stockholm 1903)
donation kr. 55,520.

6rönvslls Maria, donation (Fru,
Stockholm, 1909) kr. 5,000.

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

Janssons, II"llhelmlnaGustafva, [4859J
donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.500. Stockholms Skyddsförening för

Lindbergs, E A, donation (Stry· frlgifna(stift.påinitiativafSthlms
kerska, Sala, 1907) kr. 1,811:01. arbetarefören. 1879). Särsk. styr:se,

Lindbergs, Henrika, donation se [37:18].Har till ändamål att frän
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000. återfall i brott söka bevara frigif·

DOkänd, som med egen hand ne, företrädesvis yngre för La gän-
plöjer sin jord» (1897) kr. 500. gen straffade, värnlösa fångar, som

Philipsons, Carl David, dona· under rangeIsetiden ingifvit för-
tion (Konsul, Sthlm 1899) kr. 500. hoppningar om framtida välförhål-

Platens, Ludv. von, donation lande samt att mildra den allm.
(Frih., Sthlm 1904) kr. 53,214:75. fördomen o. oviljan hos arbetsgif·

Rosellska fonden kr. 3,095: 64. vare o. arbetare gent emot straf-
Från fonden tilldelas tjänare med fade personer; åtnjuter f. n. 1,000
tjänstetid af minst 10 år belön, f. kr. om året af fångvårdsmedel.
synnerl. ömhet mot husdjur. Grundfondsmedlen uppgå nu till

Sjöbergs, Helåne, donation kr. 15,274:60.
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000. [4860iSmitts, J W, donation (Gene-
ralkonsul, Sthlm 1905) kr. 5,000 Stifte sen för gamla 1iiänarin·

Svahns, Johannes, donation nor. Började sin verksamhet 1883.
(Växjö 1908) kr: 5,000. Särsk. direktion, se [35051; tillg:a

Stenbecks, Fredrik och hans fördelade i 2:e fonder, DBostads·
hustrus, född Elfstrand, donation fonden och Pensionsfonden» utg.
(Godsägare, Gäfle, 1910) kr. 9,100. tills. 927,253:08. Friahnsrum med

Säterberg's, Herman o. S C, vedbrand el. årl. 'pens.r till gamla
donation (Stockholm 1910)kr. 5,000. tjänarinnor. I hemmet intagna tjä.

Thalins, Robert donation narinnor 70 st. och utdelas penarr-
(Grossh. Djursholm 1911)kr. 1,000. till 254 sådana.
(4856bJ De svenska djur-

skyddsföreningarnas [4861J
centralförbund. Sä~~~kapet till dl:Jl'digt och tro-

Hägg, Johanna (Fröken, VIshy get tja!:'stefolks belonande (Grefve
1898)kr. 700. OA Löwenhielm 1828)kr. 135,.000.

Häggs, Victor!ne,donatlon(Frkn, Sarsk. direktton, se [37.77];b~~on:r
Visby 1899) kr. 30,000. och pens:r åt ålderst1.gna tjanare
[4856cJ Svenskaallmänna från åtsk. fonder, .!,-vanbl. Caspar·

. _. • son ska fonden (Ankef. A C Oas-
kvmnoforenmgen bli parson. f. Hamberg) å 15,000kr. är

djurens skydd. den största. De öfriga fonderna
Se [3806]. äro å 1,500 o. 1,000 kr.

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

HeurUns, Louise, Fru, duna-
tion kr. 2,000.

Häggs, Vlctorine, Frök~n. do-
nation kr. 20,000.

Verkargnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, införande af rör-
bättrade slaktmetoder m. m.; har
inrättat en anstalt för smärtfritt
a!lifvande af smärre husdjur (se
Häggs anstalt).

[4849J
Hammarskiöld. Risellschöldska

stipendilfonden (1842) kr. 64,600.
gärek. styrelse, se [3559]; årl. ut-
betaln. af stipendier, att fördelas
mellan Artilleri· och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[4850J
Hommet för friglfna kvinnor.

Benämnes numera Drottningens
skyddshem (Hertiginnan Sofia af
Östergötland 1860) kr. 105,163:53;
särsk. direktion, se [3523J; före-
trädesvis att upprättafrånf"angelset
frigifna kvinnor; i hemmet vistas
högst 12 kvinnor.

[4852J -- ..
Jos.!lnahemmot (Ankedrottning

Josefina 187~) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se [3509]; hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.

[4853J
Kniperska penslonsinrättnln.

gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 125,393: -; särsk. direk-
tion, se [3065] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta. fruntimmer,
företrädesvis dem afborgerl. ständ;
1910 utdelades kr. 6,247:- till 115
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm kamreraren i Allm.
änke- och pupillkassan.

[4854] --
K. Rommerskon.g11 armbässe-

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

Kibbe fattIgkassa (stift. gnm
kgl. bref 4/11 1892) kr. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga gmfarbetare.

Lerbäcks Bergslags Malmöros
kassa (kgl. bref 19/s1891)kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grufarbetare.

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

[4856aJ Svenska allmänna
diurskyddsföreni ngen.

Se [3802J.
A.delsköld., Claes, donation

major, Stockholm) kr. 5,000.
A.rwidssons, N, donation (Hä-

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

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.

[4857J
Rudbeckska stipendiefonden

(Frih. Öfverste A Rudbeck 1802)kr.
250. Samf. Pro Fide & Ohrtstda-
nismo; se [35731; stip:r till skol-
lärare.
[4858J

Stockholms allmänna skydds.
förenlng,kr.79,891:58. Särsk. direk-
tion, se [3710}; inkomsterna, som
bestå af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande,

[4862J --
Sällskapet »TIll arbetsflitens

befrämjandeD kr. 12,000. Särsk.
direktion, se [3881]; räntemedlen
jämte årsafg:r användas till anskaf-
fande af arbete åt obemedl. frun-
timmer.

[4863J
Tlmmermans.Ordens hospital

.·(inrättadt år 1796). Särskild di-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [o4863-4864J
rektion, se [3515J. De åhospitalet delas i behof stadde ordensmed- ät i Sverige, Norge el. Danmark in-
intagna erhålla fri bostad i sär- lemmar el. deras efterl. närmaste lödda kvinnor, så länge de, enl.
skild för ändamålet uppförd sten- anhöriga. Den särskilda pensions. företedt intyg af tjänsteman, äro
husbyggnad med park, skötsel, fonden, 80m är i stigande, lämnar, välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
tvätt, ved, ljus, läkarvård, medio efter gångbar ränta, årliga pen- delande af pensir och, intill dess
kamenter, visst månatligt pen- sioner ä hvart 10,000·tal af fond- pens. tillträdes, utbetalande afl,.
ningebidrag m. m. uppgående till kapitalet. Tilllålliga pensioner o. af den ränta, som till tnskrirn-s-
400 a 500kr. pr år för hvarje under- gratifikationer utdelas vid jultiden fonden intlyter för den erlagda in-
hållstagare. Antalet är f. n. Zläldre hvarje år med öfver 7,000kr. Kost- skrifn:safgiften. Tillsv. 36 pens.·
män, dels ordensledamöter, dels naderna för hospitalet i ett för rum, hvaraf 28 äro besatta.
utom orden varande, synnerligen aUt beräknas numera till samman- Fonder vid 1910års slut: 171,300:-.
enl. ordens statuter sådana, som i lagd! omkring 20,000kr. för är.
krig eller under byggande blifvit
skadade; orden bestrider begraf-
ningskostnaderna för dem som å
hospitalet aflida och, i olikhet med
hvad eljest är br-uk'ltgt, gör icke
anspråk på hvad de atlidne vid
dödsfallet efterlämna, hvarförutorn
pensioner och gratifikationer till-

[4864 aj
l'iollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068J.
Stiftelsen lämnar, sedan inskrifn:s-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.

[4864 b]
Svenskaraes i Karlsbad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Oskaes
stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be·
häfvande svenskar, hvilka i Karl.s·
bad måste söka hälsans återvin-
nande.

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatu.



[4865] Register ö'fver fonder, fromma stiftel~er m: m'.

[4865]
Register

öfver

fonder, fromma stitl~lser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å hu/vIlda/delningarna, se före [4601].

.lbelin. fond •••••••••••• 4632 a,4821
Abenius Allan stipendiefond 4746 b
Abrahamsons lifräntefond ..• 4617
Abrahamsons gåfvofond .••••• 4771
Abramsons stipendium •..•.. 4744
Acre1ska fonden •••......••.•.. 4821
Adelns Diskuss:klubbs Wad-

•tenastifts fond ••.••...•..• 4835
Adelskölds, Claes fond •••..• 4835
- Claes, donation •••••••••.•. 4856a
Adelskölds, Claes, stipendie-

fond ............••.••.•..•.. 47!51
Adelsköldska fonden •••••••.. 47"34
186S är. kolerafond ..••••.••• 4615
1872 ärs gMvofond ••••••••.••• 4742
1884 är. fond ••..•.•.•••••••••• 4616

18~~:JS ~~~~~~~~~~.:~~~~~~~~:4742
Adler.ka fonden ....•.•....• 4753
Adliga Kadettskolefonden •.. 4836
Adolf Fredriks {"or.amlings

kyrkoräd •.••••..•••.••••.•••• 4630a
- skolräd ••.•..••.•.•.•••••••• 4631a
_ fattigvärd.styrel.e •••••.••• 4632 a
Ahllllf.ka testamentsfonden. . 4696
Ah18trands testamentsfond. .. 4.734
Ahlströms fond ...•••... 4628 a, b, c
Ah18tröm.ka te.tament.fond 4.695
Akademiens för de fri •• kon-

stern •• pen.ionskassa ..•••• 4.770
_ reseunderstöd •...•.•..••• 4.734.
- .irsk. understödsfond 4.770
Aktieb. Prakt. hushåltaskol.

för llickor ••••••.•••••••.••• 4.841
Allminna barnbörd.hu.et .•• 4687
_ barnhu.inrättn .••.•••••.••• 4.659
_ djur.kydd.föreningen ...••. 4856
_ donation.fonden ..•.••..• 4.767a
- f. d. döf.tummein.titutets

don ..medel .....•.. .••••••... 4.765
- in.t. för döf.tumma •.•••• 4.762
_ militäränkepen •. -.taten... 4804
- premie- o.• tipendiefond. 4743
_ änke- och pupillk ••••an... 4830
Almgren. fond •.•••••..•••••• 4621
- penstonsfond ...•..•••...... 4844
Alm., fru, donation ••••••.••• 4611
- fond •••.•••••••.••••••••••.• 4;612
- .tiftel.e ••••••••••••......••. 4.676
- te.tamente ..•.•••••••••••••• 4.612
Almquists, S., .tip.-fond 4748
AI.trömer. fond ..•.••••••••••. 4836
Althainz' Fredrik G. testa-

mente.............. .•.. ..•... 4638
Altin. fond ..•••••.•••••••••••• 4821
Alvareng ••do Pianhys prisfönd 4823
Aminoffs donationsfond ..•••• 4g35
And••18 fond .•.•••••••••.•.••• 4605
Anderaons fond............ 4605
Andersons, C" fond .. 0 4.626a, b,c
Ander •• ons, Joh an, fond 4688,47 51
Anderssons, Johan, under-

.töd.fond..................... 4.719
Anderssons, Therese o. Knut,

folld ••......••••••..••..•••• 4.770

Anonym gifvares stipendie-
fond .................•.•.•.•

Autells donation .
Apelgrens fond •.•....••••.•••
Apotekare Lehmans fond ••.
Apotekaresocieteten ~••••••••
Apotekaresocietetenflkassa ..•
- studtestip ...........•.••••••
Arbetareförsäkr:sfonden ...•..
;\rbetshemmet för blinda •.•
ArbetBstugor för barn .••••••
4.rfvedsons testamente .••••••
Armbössemedel, Kommers-

kollegii •••••••••••••.•••.•• ,
Armens pensionskassa ••••••
- änka- o. puptlfkass ••••••.•
- nya dito •.••••.•••••.•••••
Arnberg. donation •.....•.••..
Arrheni! donation ••••••••••••
- fond ....••.••.••••••••.•••.•
Artisternas o. litteratörernas

pensionsfören ••••••••.••••••
Artisterna.s,Dramat.o.m ustk.,

pensionef'drening ••.. ,.••••••
- De sceniska, understöds-

fond ..••••••.•....... •••••• ••• 4.776
Arwidssons, N., donation •.• 485680
A.klings fond .....•..••••••.••• 4634
Asplund. fond ••••.•••. 4628a, b,c
- testamentsfond ••.••••••••• 4697
Asylet för pauvres honteux.. 4666
- för fattiga barnaföderskor

och deras barn ......••••.•

Backmanska .tiftelsen 4.767c
Bagges fond ..•••••..•••• 4607, 4612
Bankost atens änke- o. pupill-

~asBa ••••••••••••••••••••••••
Bankska legatet ......•.•••.•••
llIBarnavännern.a- ..••...••••..•
Barnbörd .•huset, Allmänna .•
B••rnbördshuset Pro Patria ..
Barnhjälpafonden ......••.••.
B••rnhusbarn af kvinnokönet,

Fond för .....•.......••.•...•
B••rnhusinrättn., Allmänna ..
B••!:"krubb ••, Katarina, fonden

for .....•. ..•....... ... .•.. ... 4619
B••rnkrubbas, Ladugårds-

lands, fond •.....•.. 4626 a, b, c
B••rnkrubbefonden •....• 4630 a, b, c
Barnmorskefonden... •.• .••••. 4716
Barnmorskornas i Sthlm pen-

stonsrören ....•..••.•••.••••• 4.716
Baumgardts, H. G., testam. 4638
Bayards fond 4632 a, b, c å 2 .tällen
Becker-Silberhochzeits fond 4638
Beethuns fond ......•.....••• 46 26b
Behrena donation •.•••.••••.. 4611
Beijerska donationen ...•••... 4784
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn...... .••••...• 4617
_ skolbarn .•..•.••..•• 4628 a, b, c.

4630 e, 4.632 a, b, c

IBemedltngskomrnission •••••• 4697
4742 Bendix' fond ••...•...••••.•••. 4640
4.733 Benedicks, C" donation...... 4640
4615 - Emma, donation ••......• 4640
47.l0 - E.,. fond ..•..•...•...•. 4660, 4J63
47.l0 - W. A., fond ........•.••.•• 4676
4710 - ~.tipendiefond ..••.••• 4640, 4821
4710 - Ankefru Emma, sttp.vrond 4771
4756 - testamentsfond ••.•.••••••. 4618
4764 - E. O" understödsfond '" 4640::g~Benedickeka' a.ylerna......... 4687

Berendts fond •......••..••.. 4609a
Berendts, S., understödsfond 4693
Berendt Bernhardina, fond... 4640
Berg K J, Till minne affr am-

lidne Prestdenten 4833
Berg von' Linde-fonden •.•... 4836
Bergenstjernska fonden...... 4836
Bergensträhles fond •..•..•.. 4612
Bergers Ida legat •••••.•.••.• 4174

4.776 Bergers stipendium ..••••.••.• 4697
Bergerska donationen ...••.•.. 4733
Berggrens, M., fond. 4.609,

4777 4832 a,b, c, 4688
- Makarne, understödsfond 4602
- Rob. o.Eleonore, don.-fond 4602
- R. C., grossh., test.fond... 4888
Berghmansk a fonden •.•..•..• 4835
Bergianska .tiftelsen......... 4.734
Berglunds, C. W., donation 4856a
Berglunds M. C. C., donation 4856a

4687 Bergman-Milferska fonden ... 4740
Bergmans gåfvofond.......... 4771
Bergmans, Ellen, stipendium 4749
Bergqvists fond ...•.....• ,.... 4609
Berg. stipendiefond 4771
- testamente ••....•.•..•.....• 4667
Bergska fonden •....•••...•..• 4795
Bergstedts fond ......•..••...• 4617
- Th., .tip.-fond .•....•..•.. 4750
Bergatensk a fonden........... 4601
Berliner Liedertafels ettpen-

diefond .•....•..•..•....••.. 4771
Berneg ••us fond ••...••.•••.••. 4607

4669 Bernströms J, stipendiefond 41i~i
4659

4854
4804
4804
4804
4.734
4.602
4734

4788
4734
4674
4687
4688
4613

Bemströms, John, stipendie-
fond 4750 å två ställen

Beroni! donation •.. 4602, 4659, 4843
Beronii donationsfond........ 4843
Berzelianum, Stipendium .•.• 4734
Berzelius-fonden •..•..••.• ,. 4823
Beraåns, C. D., fond ••...••.. 4602
Berwalds, H., fond .• , 4771, 4.856c
Be.kowska donationen •.••.. 47 33
- fonden •..•..••.•.••••••.••.• 4740
- skol ••ns fond ..•..••..••.•.• 4158
- stipendiefonden ...•.•••.••• 4734
Beskows testamente •.•••.••• 4688
von Beskows donation .•••.• 4770
- B., o. h. hos donat.-fond 4683
- attpendfefond ...••.•••••. 4771
von Beskowska fonden •••••• 4835
von Beskows peustouafond v. 4781
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Register öfTer fonder, fromma stiftelser me . m.
Besparade medelfonden. .•..• 4617
- räntors fond •...••.•. 4631 a, b. c
Bespisningsfonder 4631 a, b, c
Beth unaka fonden............ 4S35
Bexelius', Dorotea, änkefru,

fond •.••.•..•.•..•.•.•.••.•. 4619
Billbergs fond ......•.•..•••. 4634
Björckska stipendiefonden ••. 4S45
Björkmans, Alf, major. fond 4752
Björkmans donation •.•.•.•.• 4S56a
Björnstjernas, O. M., general-

maior, fond' •.•.•..•. ,4835. 485,6a
Björnstjernska donationen... 47 33
Blancks fonIl •.•••.••••.•••.•.• 4699
Blanck, generalkonsul, stitt-

,lJng ....•••.•••.•.•..•.•...•.•• 4638
Blafre-Bruces W.• donation. 4733
Blinda. fören.s sjukkasaefond 4768
Blindas väl, Fören. för...... 4765
Blindes själfverksamhet; Fon-

den i6r •.•.•.•••••.•••.•.••• 4767b
Bltnd-tnstttutet •.•.•.••.•.•.•. 4763
von Blockska fonden......... 4835
Blomstedts fond ......•••.••••• 4634
Boberghska donationen ••••.• 4770
Bohman E:.ons fond 4604. 4621'

4628 a, b. c, 4833
Bohmanska test:tsfonden.... 4830
Bohman. testamente......... 4833
Boijeska fonden •.•..•.•••.•..• 4602
Bok-o. Musikhandl. pena-för. 4700
Bolin. fond ..••.. 4607. 4609 a, b, c
Bollins fond .•.•.•.••.•.• 4632 b. c
Boltensterns, Th. G., fam.-

fond ....•••.•.•.•.•.•.•.••••.• 483i
Bomans fond •.••.•.•.•.••...•• 4623
nornan, S6 äfven Bohman.
Bondeska fonden ..•.•.••.•.•.• 4835
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781
Bonniers, Alb., stipendiefond

för svenska författare...... 4739
van Booms stipendiefond... 4771
Booströmska fonden......... 4740
Borgareståndets donation... 4750
Borgerskapets bemedlings-

kommission ...•.•.••••••.••.• 4697
- enskilda fond........ •.••••. 4697
- gnbbhu •...•.••..•.•.•.•.•.•. 4658
- änkehus 4667
Borgrattsronderna, Förvalt-

ningen af..................... 4795
Bostäder åt vissa judar i

Sthlm, Stiftelse för......... 4640
Botrna eller Schönborgs fond 4615
Brandels donation 4611. 4614, 4734
- fond .••.•.•.•.•.•..•.•. 4607, 4688
- premiefond •.•.•...•.•.•.• 4604
- .tipendiefond........ •.••.•. 4750
Brandelska donationen 4626, aj b, c
- fonden •.••.•..•.•.•.•..•••. 4653
Branders donation 4832
- fond ••.••.•.•.•.•.•...•..•.. 4696
- kamrer, fond 4619
- mamsell. D ••••••••••••••• 4619
Brandes fond ..•.•.•.•.•....••. 4621
Brand.tod.medlen............ 4832
Brandts fond.................. 4659
Bratts, A. G., fond •.....•.. 4604,

4627
- Sigrid, donation 4856 a
Brefbärares, Sthlms, ensk.

änke- o. pupillkas.a........ 4785
Brenners legat ...•••.•.•.•.•. 4638
Brobergs fond .....••••.•...... 4609
- pensionsfond ...••.•..•..•.. 4698
Brogrens fond .........••.••. 4605
Bromanska sjuk- o. begrafn.-

kassan o.. 4780
Broströms fond .............•. 4621
Brudgåfvefonden ...........•.• 4846

["~66J
Bruzelii, R., fond •..•.. 4681,4821 De svenska djunskyddsföre-
- R. o. H., pen s, -fond...... 4823 ningarnas centralförbund 4856 b
f. d. Bryggareämbetets i Sthlm Dfakonfss-säl lskrts styrelse... 4843

pensionskassa.............. . 4705 Dtdriksaona fond.............. 4615
Byggm. J. P. Holmbergs fond 4616 Diedrichsonska donationerna 4833
Bröllopsgäfvefonden •.•••• 4626e Diemerska fonden •••..••••.• / '4823
Bungeneronska fonden ...• ' •.• 4835 Djurskyddsfören., Sv. allm. 4856 a
Burchard, Adolf, stiftung ••• 4638 Doktor Fr. Fehrs minne..... 4602
Burmana.Axel o.Nannie.Tond 4621 do Pianhys prisfond •..•..... 4823
Bylundska testamentsfonden 4~21 Drakeska testamentsfonden .• 4847
Byzantinska reaestlpendtet., . 4734 Dramat. o. musik. artist. pen-
Bångs.J.A.o. U. L., donation 4833 sionsförentng ..•...••••••.•.• 4777
- fond •.•.•...•.•. 4621 å 2 .tällen Drottningens hospita!.. •.•••.. 4805
- testamente ....•••.•••.•..•.• 4638, ~.kyddshem ..•••••••.••..•.• 4850
Bäekströms fond •.••••..•.•. 4619 Drottninghuset ••..•••.•.•.••• 4653
- stipendiefond .•••.•.•. 4740, 4742 Duboiska fonden •.•.•..••.••.. 4753
Bäärnhielms fond •••.•. 4631 a, b c. v. DUbens, A. G., fond •.••. ; 4835
Böttigers fond •.•••.•••....•• 4612 -'--Lotten, fond ••••• ,......... 4835

v. Duben-Tersmeden- Laller-
stedtska fonden •••••.•..••. 4835

Duckerska fonden •..•..•..•.• <1835
Dyk. fond .•.•.•.•.•. :......... 4696
Döfstumföreningen i Sthlm 4766••
Döfstuminstitutet .•.••••.•.•. 4762
Döfstumlärarnes· penstonsan-

stalt •.••.••.•..•.•••.•.•.••. 4756

Oabants fond.................. 46'15
Cadiers', R., minne 4614
Calwagens, Sophie o. Signe,

fond •.•••••.•.•.......•.•.. 4619
Caminska testamentsronden., 4607
Carlboms donation •••••••••••. 4611
Carlesonska familjfonden •.• 4835
- stipendtefonden •...•.....•. 4835
Carl Fredrik Lundqvist. fond 4774
Carlgrens fond................ 4624 Bberetetnska, Sehotteska och
Carl Johans donat .• Konung 4833 Kulmanska donationerna •.• 4832
Oarlsons, C. A., fond •.••••.•. 4734 Edberg. lifräntefond .•...••.. 4605
Carnegiestiftelsen 4827 Edgrens S., fond .•...• 4626a, b, e
Casparsons fond .....••.••..•.. 4843 Edlundska donationen •.••••. 4734
Casparsonska fonden......... 4861 Eggertz', V., stipendiefond.. 4750
Oasparssons pensionsinrättn 4699 Ehlerts te.tamente............ 4638
Oasselfia fond ..•..•••.•••.•. 4749 Ehrenborg-Reiherska fonden 4835
Oasteltns fond ...••••...••....• 4697 Ehrenpllhl. stipendiefond •.• 4746a
Oavallf-Holmgrenska stiftels. 4670 Ekdahls fond ••••••••.•••.•. 4631a
Cedersohtölds fond............ 4607 Eks, Carolina, donation...... 4856a
Civilstaten. änke- o. pupill- Ekebergs, Nils Wilh., fond.. 4!l02

fonder....... •.••••••..•.•.•.• 4781 Ekholms testamentsfond ..•.• 4613
- änke- o. pupillkassa •...•. 4181 Eklunds fond •.•.....••..••• 4628a
- föraäkt-ingaanata.lt •••••..•. 4781 Eklundsfond •..••••.•••.•.•••. 4660
- pensionsinrättnings tjän- - J. L., Fabrikör, fond 4628 b, c

stemannafond .•.•.•.....•.•. 4781 Ek.tröms donationsfond •. , 4607
Colliander. fond ....•.••.•..... 4710 - fond ..•.•..••.•...•...••...• 4607
Ooltijns fond .........••...•..• 4602 Ekströmska fonden >;: •••••••• 4604
Cramers, U., fond ....•.•..... 4751 Eldes, fru. fond ...•...•.•.•••. 4843
Cron.trands, Baltzar, fond •.• 4751 Eldkvarnsfonden ..••.•..•... 4623
Cubes fond •...•.......•...•. 4823 Elementariistipendiet ...•••.. 4744
Dahls fond..................... 4634 Elementarlärarnes änke- oeh
Dahlgren. donation ...••...... 4833 pupillkassa ..•••....•.••.•.•. 4747
- C. W., fröken, understöds- Eliassons, Levy, minnesfond 4640

fond .........•.•.•.•.•....•. 4833 - understödsfond •••••••.•.•. 4640
Dahlgrenska donationsfonden 4838 Elin Danelius fond . .. ..•. .. 4620
Dahlqvtsts fond............... 4615 Eltasaonske understödsfond. 4719
Dahlström. fond ..•..•...... 4626b Elin Hirschs minne ..••••.•. 4753
Danckwardts peneionsfond., . 4835 Eli. pensionsfond............ 4781
Daneltus, B. A., fond •••... 4619, Elmbladska fonden .•.•...•.•. 4742

4620, 4688 Elmlunds, Axel, pensionsfond 4774
Danelius, Elin, fond 4620 Elmquists Gustaf stipendte-
Danrelsons, Joh., stip.-fond .. 4750 fond •.•••.•....•.•.•.•..• 4746 b
Davidsons, R, donationsfond 4640 Elstedtaka pensionsfonden ... 4781
- M., fonder •.•.•.... 4628 a, b, c Enanderska donationen 4680a, 4688

4640 Enanders, S., donationsfond 4767e
- W., donationsfond 4640 Enbergs fond... .. •.•.••. 4626 a
de Bergs, G. M. o. 1\1.S., fond 4835 Engelbrekts församling. fat-
De blinda. förening. sjuk- tigvllrd.styrelse............ 4628 b

kassefond .•.....•.•..•.•.•. 4768 v. Engeatröms stiftelse •.•.•. 464[>
de Champs fond............... 4612 Engstedts fond ....•...•..•.•.. 4605
De döfstummas allm. sjuk- o. Enke-. se Änke·.

begramtngskassa (1903) ... 4766b En lärjunges donation...... 4746 b
llDe fattiges vänner»......... 4671 En onämnd välgörares fond. "835
De 5 bröderna. fond......... 4742 En onämnds stipendium.... 4771
De Geers donation ..........•. 4614 En ärlig mans fond ..•..•.••.. 4609
- donationsfond .. 4613 Il 3 ställen IEriessons,John. stipendiefond 4751
De la !la~dieska !'ollden...... 4885

1

Eriksons,E. R., fond 4620 Il2 s.tälleu
J>Denodhdandes vanner» .. . 4842- Ertkasona fond 4628 a, b, c
de Lavals, G., stipendiefond 4750 Erssons, Bonden, änka Helena
- Patrik, stipendium 4744 Henriksdotters donation •.• 4856.
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[4867] Register öfver fonder, fromma stiftelser m.m.
Eurenii donation ••....•••..• 4602 Fredenholms fond ...•.. 4619, 4620 Giihlstorffs testamente 4638
- fond •...........•.....•.•. 4660 Fredericia,. Sophua, fond ..... 4640 Gyldenstolpes donaflonsfond 4613
- understödsfond ....••••• 4746 a Fredrik G. Althainz testam. 4638 Gyllenbergska fonden 4835
- P. L. donation ... 4856 a Friebergs, F. A., stip.-fond 4771 Gyllenborgs fond .........•.... 4688
Extra provinsialläkarnes pen- Friedländers stipendium 4642 Gyllenborgska fonden 4835

stonskassa •............••... 4756 Friedländerska fonden •.•... 4763 Gyllenbååtska fonden 4835
v. Friesens, Carl, stipendte- Gyllencreutz' fond 4835 å 2 ställen

fond •.•.•...........••..•... 4742 - Kerstin, fond 4835
- Otto, premiefond ..•.•.... 4744 Gyllenrams fond ........•..... 4836
Frimans fond............ •.... 4634 Gymnastisk-ortoped. inst. ... 4682
Frimurarebarnhuset ...••.•.. 4661 Gåfva af en gammal tjänste.
Frodrns, dokt., stipendium 4746b man ......................•.... 4781
Fru Hanna B:s fond .•..••... ~688 Gäderins fond ....•............ 4621
Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666 Gösches fond 4617, 4638 å 2 ställen
Fryklunds, J. C., donat. fond 4694 Göta hofrätts pensionsfond.. 4781
Fränckelska understödsfond. 4782 Götalifgarde,Pensionsinr. vid 4807
Fröknarna Malanders fond... 4619 Göthes, Adrian, premium... 4742
Fuhrmanns fond 4609, 4613, 4.617 Götiska förbundets donation 4733

4621,4628 a, b, c, 4638å3 ställen
Fyra bröder Heijkenskjölds

fond .............•..... 4742,4743
Fyra Bröders stipendiefond 4741
Föreningen för bistånd åtlytta

o. vanf ...•.................. 4663 b
- för blindas väl ........••.•.• -;4765
- för sinnesslöa barns vård46 63a
- för sjukvård i fattiga hem 4690
-t- till minne af Oskar I och

Josefina ... 0.0 ••••••••••• 0.0 ••

Förmyndarekammaren .
Första stipendiefonden .

Fabriksfattigkassan 4699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 4722
Fabrikör Joh. Stenbergs fond 4628
Falcks testamente............ 4833
Falks fond 4605, 4607, 4628 a, b, c

4632 a, b, c, 4634
Falks, Wilhelm o. Fredrika,

donationsfond.. .. .... .•..... 4695
Falkmans, E. J., stip.-fond... 4741
Fattiga barns vänner......... 4673
Fattigvårdsstyrelser:
- Adolf Fredriks .•.•..... 4632 a
- Engelbrekts .........•..•.. 4628 b
- Gustaf Vasa .....•.•.... 4632 b
- Hedvig Eleonora .. 4628 a
- Jakobs och Johannes' ... 4613
- Katarina ..........•.....•... 4621
- Klara •.•.................••.• 4609
- Kungsholms .........•..... 4624
-lIIaria ............•........... 4617
- Nikolai •.......... .- 4605
- Oskars ..............•...•.. 4628 c
- S:t Matteus ....•.......... 4632 c
Fehrs, Fr., doktor, minne ... 4602
Femte Mars-fonden........... 4615
Femöreidreningen o........... 4667
Ferms, änkefru, fond 4626b
Fernerska belöningen......... 4734
Ferons minne 4602
Fileens fond ....•.•.. 4632 a, b, c
Fileenska donationsfonderna 4781
- testamentsfonden 4765
Fischers testamente ..••...... 4638
Flachska fonden 4795
Flickskolans slöjdafdelnings

fond 4621a, b,S3
Flobergs fonder 4604,4621,4696,4897
Flodbergs testamente •..... 4696
Flodinska stipendieinr....... 4634
Flormanska belöningen 47 c
Fogmans. Ernst, donations-

fond ....•..........•..•.•..• 4771
Folckerska o. Barckska tes-

tamentet ..•..........••... 4626b
Folius fond 4627c
Folkskolans Iärarepersonal , .. 4612
Folkskolelärarnes pensions-

inrättning ....•.............. 4756
- änke- och pupillkassa ... 4756
Fond för barnhusbarn af

kvinnokönet.. .. .. . .•..•.•... 4659
- för tillfMlig hjälp......... 4609
- för Katar.skollofskolonier 4629
- till biblar åt nattv.-barn.. 4619
- till kläder åt " .. 4610
- pens. åt f. d. sjökaptener 4698
Fonden för Katarina barn-

krubba •.................•.. 4619
Fonden för P. H. Malmstens

professur 4821
- för reseunderstöd 4734
- för vetenskaplig forskning 4734
- till medalj för veteuskap!.

arbeten 4734
Fonden till minne af Hugo

Fåhrreus ..........•....... ·..• 4669
- till minne af Presidenten

K. J. Berg •..•......•...... 4833
Foragrens, O, R. fond .... . 4688
Forssmans fond............... 4609
Fosterländska föreningen '" 4838
Franckeska fonden 4612, 4614
Frans Gustafs stipendium... 47.2

Haakska donationen 4781
Hagboms testamente......... 4698
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux...................... 4833
Hagermanska fonden... .. . .. . 4835
Haglinds fond ..•.....•..•..•.. 4617
Hagmans fond 4620
Hahns donation............... 4734
- O., testam. •.•...•••••.•.• 4661
Hallengrenska fonden 4710
Hallenska donationsfondeu.. 4736
Hallgrens fond ... 4607 å 2 ställen
Hallgrens, M. S., fond 4615, 4623

Gahms donation 4770 Hamelmannska fonden 4752
Garvens donation 4638 Hamiltonska släktfonden 4835
Geijers fond ....•..•..••.•..... 4605 Hammarins stipendiefond 4771
Geijerstams foud.............. 4843 Hammarskiöld -Risellschöld-
Gemensamma reservfonden 4770 sk~ stipendiefonden 4849
Generalkonsul Blancks stift- Hammarstrands fond:........ 4616

ung 4638 Hammarstrands, F. A.) fond 4620
Generalmajor C. H. !\föller- Handelsbokhåll. pens..f'ören. 4703

svärds fond ...•..•...•..•.... 480;; Handelsflottans pens.-anstalt 4728
Georgiska fonden.............. 4601 f. d. Handelsföreningens öf-
Gerles, O.G. o. C.F., donation 4856a verskottsfond.. ...........•.. 4697
Gibson-Oronstedts stip.-fond 4750 Hanes fond 4607
Gilljams, G. F., rektor, sti- Hanna B:s fond, Fru 4688

pendiefond 4741 Hanssons fond ....•............ 4696
Gjörckes donationsfond •..... 4620 Hanssons, Johan, fond 4620
Gjöthmans fond ......•..••.... 4620 Hartmansdorffska stipendiet. 4744
Godlunds testamentsfond.... 4614 v. Hartmansdorffs stip.-fond 4835
Godus fond 4605,4609, 4617, 4619, Hartmans fond ...•..... 4630 a, b, c

4621 å 2 st., 4624, 4628 a, b, c, Hassells donation 4771
4632 a, b, c von Hauswolffs, Fru, fond... 4835

- testamentsfond 4613 - Fröknarna, fond 4835
Godu'ska pensionsfonden.... 4723 Hautboist. understödskassa.. 4817
Gondretska fonden............ 4'659 Hays fond .........•..... 4628a, b, c
Gothers fond ....•....•........ 4607 Hebbes donation ....•..•..•... 4602
Govenii fond.................. 4612 - legat ...•. ..•......•. 4638
Govenius' fond ..•..........•• 4620 - pensionsfond ....•....••.... 4799
Graans testamente ....•....... 4833 - stipendiefond ....•....•..•.. 4771
Granholms. A., fond ••....... 4688 - testamente 4638 å2 ställen
Gravallii fond ................• 4616 Hedbergs fond •.•............ 4605
Gravallius' testamente .....•• 4806 Hederhielms testamentsfond 4613
Grillska donationen ....•...•.. 4734 Hedings fond .............•.... 4696
Grisbackska test:tsfonden .•.. 4830 Hedrens fond ...•.............. 4611
Groenska fattigförsörjn.-fond. 4801 Hedströms fond 4620, 4621
Grossha.ndelssocietetens pen- - pensionsfond............... 4696

sionskassa................... 4698 - testamente ...•....•... 4697, 4833
Grossh. Carl Reinhold Lun- Hedvig Eleonora församlings

dins minne.................. 4605 fattigvårdsstyrelse •.. 4628 a, b, c
Groths testamente............ 4638 - kyrkoråd................... 4626
Grundbergs o. Asplunds fond 4617 - skolråd...................... 4627
Gråbergs stipendium ....•.... 4746a Heijkenskjölds, f~Ta bröder,
Grönvalls, !\faria, donation 4856a fond ..............•.•. 4742,4743
Gubbhus, Borgerskapets..... 4658 Helins donationsfond......... 4613
Guillaumes fond .....•..••.... 4735 Hellmans fond .....•..•.. 4628 a, b, c
Gustaf Vasa förs:s fattig- He1mfeldtskastipendiefonden 4696

vårdsstyrelse............... 4632b Hemmet för frigifna kvinnor 4850
- kyrkoråd 4630b Hemmets, Tyska,byggn:sfolld 4638
Gutenbergska stiftelsen .....• 4711 Hemslöjdsfonden ......•....... 4719
Guthermuthska fonden 4795 Henriksdotters donation 4856a

4848
4696
4743
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4868]
Hernlunds, H., Rektor, pre- Jacobsons testamente......... 4U6 Konsistorium, Sthlms stads 4601

miefond ..•...............•.. 4744 Jakobsons och 1\Iattsons fond 4696 Konstakademien .....•...•..••. 4770
Hernmarekska stipendiet 4744 Jakobs realskola 4745 Konstförvandtskapetskassa 4711
Hertzers, Fatima, fond....... 4602 Jakobs o. Johannes' försam- Konung Karl Johans donat. 4833
Hesslers, P. R, fond 4620 Iings fattigvårdsstyrelse .... 4613 - Oskar I:s minne ........•... 4654
Heurlins, Louise, fond 4602,4619, - kyrkoråd ..............•.•... 4611 Konungens enskilda fond ..•• 4804

4626 a, b, c, 4630 a, b, c, 4856e Janssons, W. G., donation 4856a ..;;.hospital. ....•..•..•••....... 4815
Hiertas, Carl Johan, fond... 483;; Jenny Linds stip.-fond .. 4770, 4771 - militärhospitals- och me-
- Lars, minne ...............• 4737 Jernbergska donationen 4630a, b, c daljfonder .......••...•..... ., 4814
- stipendiefond 4821 Jervings, 1\1.,testam.-fond 4856d v. Kothen-Ribbingska fonden 4835
- W., stipendiefond ..••..... 4821 Johan Hanssons fond 4620 Kreijs testamente 4602
Hillbergs stipendiefond...... 4611 Johanna Lindbergs fond 4626 c KronprinsessanJosefinas pen-
Hirsens, Eliu, minne .......•• 4753 Johannes församt. kyrkoråd 4614 sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
- Oscar fond .............•... 4642 Johanssons fond 4660 KronprinsessanLovisasvård-
- understödsfond ...•... .•... 4640 Johnsons fond .• .. 4621 anstalt för sjuka barn 4684
Hjertbergska donationen ..•.. 4733 Johnsonska don.-fonden 4755 Krutmeijers fond 4607 å 2 stäflen
Hochsehilds pensionsfond... 4696 Jonssons fond ..............• 4609a f. d. Kryddkramhandelssocie-
Hoffmans, A., donationsfond 4607 Josefinahemmet 4852 tetens pensionskassa 4697
Hoffruans fond ............•.. 4607 Josefinas, Kronprinsess., pen- Kuhlaus stipendiefond .......• 4:771
Hoffmans stipendiefond...... 4750 sionsinr. vid Göta lifgarde 4807 Kuhlauska arfv:s stipendie-
Hoffmans,Aug., stipendiefond 4751 Josephsons, Fanny, fond... 4640 fond ........................•. r 4771
Hoffmanska fonden .....•.•. 4770 Jubelfeststipendtet............ 4744 KulIgrens fond............... 4710
Hofkapelletspensionsinrättn. 4772 Julius', Albert, fond ......•.. 4640 Kungsholms församlings fat-
Hofstatens gratialkassa 4796 »Jultomtarne» ....•...........• 4672 tigvårdsstyrelse .....•....... 4624
Holmbergs fond 4605, 4609,4613, Jungblads testamente .....•... 4833 - kyrkoråd ..••......•......•.• 4623

4617,4620,4621,4624,4628,4632 Jungbladska fonden .•....... 4601 - Gilles fond ........•......... 4624
a, b, c Justelii fond ...•..............• 4710 Kumlings fond 4605

- Johannes' 4865 a, b, c Järnkontorets tjänstemäns Kyrkofattigkassa, Nikolai. ...• 4602
- J. P., Byggm., fond ...•.. 4616 änke- och pupillkassa ....•. 4787 Kyrkoråd:
Holms fond .•........•....... 4621 Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c - Adolf Eredrfks ........• 4630 a
- legat .....•.....•...... 4638 - Hedvig Eleonora........... 4626
Holmgrens,A.l\I.,minnesfond 4843 Kadettskolefonden, Adliga ... 4836 - Jakobs .....•..............• 4611
Hoppenstedts, Sofie, fond 4609 Kaisers, Pastor, fond .•....... 4638 - Johannes' ...•.•...........• 4614
Horns donationsfond 4683 Kalls fond ......•.............. 4710 - Katarina .............•...•.• 4619
- stiftelse 4804 Kamratfonden för nödställda - Klara .....•.................• 4607
- testamentsfond ......•...•.• 4613 sv. läkare 4823 - Kungsholms .....•.•...•.•. 4623
Hults fond .........••.........• 4616 Kamrer Branders fond ...•..• 4619 -1\Iaria ....•......••.•.•.•... •. 4615
Hultgrens fond ............• 4628, b KarelIs fond ...............•..• 4612 - Nikolai. ...........•......... 4602
Hultqvists donation ...•...... 4750 Karl Johans donat., Konung 4833 - Skeppsholms 4634
Humbleska testamentsfonden 4796 Karolinska inst. reservfond ... 4821 Kåbergs fond 4605, 4628 a, b, e
Hushållsskolan, Prakt 4841 Karströmska fonden ...•....... 4604 Köhlers premiefond 4678
Huss', "Magnus,stipendiefond 4821 Kastmans, Johannes och Au- Körners fond........... .••...• 4615
Hiibnerska stipendiefonden.. 4746 gusta, fond 4626 a, b, c
Hillphers fond ...............•. 4609 Katarina arbets stugors fond 4620
Hygrells stipendiefond ...•..• ,4810 - barnkrubba, fonden för ... 4619
Hårdska fonden............... 4835 - rörsamlings rattigvårds-
Häggs, Joh:a, don ....•.•.•... 4856b styrelse 4621
Häggs,Vietorine, don. 4866a, b, c, d. - kyrkoråd ..........•........• 4619
Häggmanska fonden.......... 4601 - kyrkoråds donation ....•..• 4746a
Häggströms C, fond .....•..• 4823 - realskola 4746a
- Carl dr, stipendiefond ... 4821 - skollofskolonier, fond för 4620
Händelska stip.-fonden ...•.• '1771 Kellners testamente 4638
Höglundska fonden .....•....• 4740 Kibbe fattigkassa 4854
Högmarks testamentsfond ... 4835 Kihlströms testamentsfond 4613
Högre allm. lärov. å Öster- KindevalIs fond ..........•... 4688

malm 4746b Kinmansons fond ...•.....•.•• 4770
- å Södermalm 4742 Kirehrings legat ...•..........• 4638
- latinlärov. är Norrmalm ••. 4741 Kirurgiska klinikens btblto-
- lärarinneseminarium 4749 teksfond _.. ' .• 4821
- realläroverket ..........•... 4743 Kirurg. stipendiefonden ...•.. 4821
Höijers fond.................. 4619 Kjellbergs, Ad., stip.-fond... 4821
Höijers stipendium 4771 K,jellbergs, JohnE., stip.fond 4750
Höpfners legat................. 4638 Klara församlings fattigvårds-
Hööks, C. E. o. J., fond ....• 4630a styrelse ....•.....•..........•. 4609
Höökska fonden 4659 - kyrkokassa ......•.•.....•... 4607

Kletnsorgs testamente........ 46 38
4774 Klerekska fonden ....•......... 4623
4763 Knigges donationer ...........• 4833
4762 Kniggeska fonden ......• 663,4740
4612 Kniperska pensionBinrättn... 4853
4833 Knoehs donation 4638
4609 Knut Bernh, Beronii fond ..• 4659
4781 Kolerafond, 1863 åro.......... 4616
4642 f. d. Kolerafonden 4609

Kotlektmedelkassan för fat-
4824 tiga nattvardsbarn.......... 4602

Kommerskollegii armbössea
4823 medel........................ 4854
4640 Koneervatorieelevernas graf.
4744 fond ....•...•.•......•........• 4771

Ida Bergers legat .
Institutet för blinda .•...•..•
- för döfstumma, Allm. •..
Invtgntugafouden .•......•...
Isbergs donationsfond .....•..
- fond .
Isbergs pensionsfond ........•
Israelitiska ynglingafören ... ,

Jacobiska testamentsfonden ..
Jacob Levertins donations-

fond ...•..•.................
Jacobsons, Augusta, donation
- stipendium ....•..........

Ladous fond ......•............
Lagercrantz' donationsfond ..
Lagermans testamentsfond ...
Lagerströms fond ••. , ..•.....
Lagerströms stipendiefond ..•
Lagus fond ......•..............
Lamms fond ..........•••.....
Landtbruksakademien ....•...
Langs pensionsfond .........•
Lasarettsläkarnes pensions-

kassa .•..........•........... 4756
LeIDerska stipendiet ...•.•..• 4746 a
Lefrånska fonden.............. 4835
Lehmans fond 4710
Leijonfiyehtska fonden...... 4835
Leijonhufvuds fond 4632 a, b å 2

ställen,_46 32 c
Lejas välgörenhetsstiftelse.. . 4612
Lennbergs fond............... 4660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa 4854
Letterstedts fond 4734 å 3 ställen
Letterstedts fond till pris för

öfversättningar 4734'
Letterstedtska fonden till för-

mån för Vallerstads förs. 4734
- föreningens fonder......... 4734
Letterstedtska inrikes resesti-

pendiet.. ..•...•.•.......•.••.
- utrikes resestipendiet .....
- släktstipendiet ............•
Lettströms fond ....•..........
Lewenhaupts fond .
Levertins Jacob donations-

fond 4823
Levins donation............... 4833
- Ludvig, fond .•.•..•.• 4604, 4640

4696
4835
4623
4612
4745
4601
4640
4735
4781

4734
4734
4734
4621
4835
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[4869] Register öfvllr fonder; frumma stifteJs8rcm.m.
Levins,J. P., fond ....•••••••• '46'161Lundgrens fond 4632 'a, b, c Mobergak a fonden 46
- A., minne ......• :.......... 46·,.0 - Egron, prismedel.. ...• ,... 4770 Modersvård, Sällsk. för upp-
- J., sttpendtefond .....•••••• 4640 Lundins, Mathi ••s. fond 4619, 4620 muntran af .•..••....• , ••.... 46n
- M. o; E., fond ........•...•• 4640 -Carl Reinhold, grossh., Molins fond .....••..•...•••••• 46.02
Liebertso. h.h.donationsf ... 4683 minne ••.••....•............... 460" M'orbergskafonden ... 4626 a,b,c
Ldeberta fond: ...• 4609,4632 a, b,c, Lundm ••ns, Jul., stip.Jf. 4740, 4742 Moritz Rubens don ••t.·fond...4640

. 4638,4667,4660 Lundqvists,CarlFredrik,fond· 4774 Mo.aiska förs ••mlingen , •••.. 4640
Liedbergska tonden ..••..••• 4604 Lunds testamente ....•..•..••. 4697 -' fattigfond •..•. ~.•••..•••••. 4640
von Liewenska fonden .•.•••. 4836 Lundw ••Jle, Axel, f?nd ..•... :: 4771 - skolfond .....••.•..•..•..... 4640
Litg&rdetstillhästpens.k •••sa 4809 Lyckes, Lovisa Eliaab., frö- Mo•••nders fond ..•..•...•..•.. 4710

. ... ken, fond ...•..••.••.•.. 461",4619 Murbecks inrättning för fat.
Lifgardet tIll häst, Prms O.· Lykttändarnes sjuk- och be- tiga flickors uppfostran.... 4666

k~r.ho.pitalsinrättningvid 4809 grafn .•kass ••.........•.......• 4714 Murrays fond .. ; ....•••..•.. 4710
LII.!ebergs fond ..••••... : •••..• 4614 Läk ••re-nödhjälpsfonden ..••..• 48,23 Musikaliska akademien, Kg!. 4771
LfIjeberga, Gus~af Enk och Läk aresällskapet, Svensk••..• 4~23 ~ _. stip.·fond .•••..••..•••••. 4171

.Helena Catharm a, fond ...• ~4611 Längm ansk a donationafonden 4166 Musfkena vänners, Sällsk., i
Ltljenetolpesk a fonden ..•..• 4836 Lär ••rinnornaa pensions an- Göteborg, stipendiefond ..• 4771
Lilla Johns premium ..••••..• 4142 stalt •...•.•••...•••.......•. 47,,6 Musikkåren. ensk. kass•••.• 4810
Lilliecronsk •• fonden ..•.....• 4836 _ penstonsförentng.Bvensk •• 4167 Musikstipendiet, Sång' och ... 4744
Linds af Hageby , E, fru,fond 46,,9 Lär ••rnes vid elementarläro- MUllers testamente .....•••.. 4638
- A. o. C.M., gåfvofond ... 4835 verken änke- o. pupillkass •• 4747 Mlirtas julgäfva ......•........... 4627c
- testamentsfond ..•.•...•.. 4836 Läroverk' Högrel ••tänlärover- Möller.fond ... 4615, 4624 (3 olik ••)
Linds donattonsrond .••••.••.. 4781 ket ä N~rrmalm ........•.•• 4741 - stipendiefond ....•.....•••.. 4696
Linde, Jenny, stip.dond 4110, 4771 _ å Södermalm ...•..•........ 4742 .v, Möller. donation .....••.•.. 4734
Lindbergs do:"ation .• ..• . 4630 c _ Högre realläroverket å Möllersvärd. fond, General.
- E A, don~tlOn 48"6 a Norrmalm ...•...•.•....••.. 4743 major C. H. ...........••••.. 4806
- H., donation ...•........ 4856 a _ Jakobs realskola ....•••..• 4745 Mörners fond: ...••.......••... 4601
- Johanna, fond ...•.••..••• 4626c _ Katarina realskola 474680 - H. S., grefve, o. hans
Lindblads tes~amentsfond ..• 4623 _ Nya element arskolan •..... 4744 makas stdpendterond ....•. 483"
- A, understodsfond •.•...... ~823 Löfgrenska fonden ......•..... 4604 - J. A., grefve, fond ..••••... 4835
- Flory, understodsfond ••• 4626a LöfvensKiöldska fonden 4735, 483" Mörnersk •• fonden ......••..... 4835
Lindbomsk a belöningen...... 4134 Löthströms fond ...•....... 4628c
Ltndenercronas af Kfinte- Löwens fond ....•••.......• ; •..• 4601

bergs donationsfond 4835
Lindfeldts, Aurora, fond ..• 4604
Lindgrens donation ...•• 4612, 4614
- fond............ 4609 ä 3 ställen
Lindgrensk •• fonden ••• 4627 a, b, c
Lindholm. fond...... 4628 a, b, c
.- J. A., fond .....•.•. 4626 a, b, c
Lindm anseons, J. A. W., bygg-

nadsfond........... •..•.••.. 4607
-r-. fond 4609
- J. A. W, testamente ••.... 4697
- J. A. W., understödsfond 4657
Lindstens stip.-fond •.•••..••• 4746b
Lindstrands, O. o. A., fond 4626

a, b, e, 4750
Lindströms, Anna, fond...... 4638
- minnesfond •••..•..•...••• 4134
Lindström. stipendiefond ..•• 4171
Linnerhjelmsk a fonden .•.•..• 4835
Litteratörernas penstonsföre-

ning, Arttatern ••• och ..•••. 4776
Ljungberg. stipendiefond ••• 4821
Ljungcrantz' testamente ••• 4697
Ljungcrarrta'ak •• te.t.·fonden 4659
Ljunglöfa, C., fond............ 4843
- C M., don ation •.••.•.•...• 4630 a
Ljungmans minne............ 4601
Lohes leg••t ....•.•...•...•••... 4638
- test ••mente.................. 4638
Lohes, Ad., testamente...... 4638
- Joh:a, H •••••••••••• 4638
Loubatsk a don ationen........ 4733
Lovens, Chr., fond............ 4821
- John, grossh. o. fru, fond 4620
- Sven, minnesfond 4734
Lublins, J. o. A., minnesfond 4640
- H, fond •........•.....•••... 46~8
Lundals test ••mente........... 4833
Lundberg. donationer....... 4611
- testamentsfond ••.•••...... 4613
- C. O., fond 4621a, b,o
- V. och L., fond ••••••... 4823
Lundbergska fonden.......... 4740
- .tipendiefonden............ 4145
Lundbl ••d. don ation ... 4611, 4614
- fond......................... 4609

Nachmansons, E" fond .••.•. 4640
- Rosa o. Em. fond •..•....• 4640
Nathans fond.................. 4640

lIagistraten i Sthlm ...•...•.• 4695 Nattvardsbarn, Beklädnads-
Malmqvist.ka barnuppfostr.- fonden för. fattig ••..•...•.... 4617

••nst ••lten ••.•.....•..••.•...•. 4664 - Koltektmedelkassan för f••t·
MaImstens, P. H., fona •••... 4821 tiga ...••....•.••••••......•••• 4602
M••~m.ten. profe •• ur, Fonden Netherwoods fond............ 4616

for •..........•..............• 4821 - stipendiefond ..••.....•.•••. 4711
Mam.ell Branders fond ..•..• 4619 - testamentafond ........•..•. 4836
Mankell •• tipendiefond 4111 Neum ällers, E., fond till skol-
Mankell.k ••• tipendiefonden .. 4746 Iofskolonter ......•••...•.•... 4620
Manns tesiamentsfond •••..• 4640 - Ankefru, fond till Katarina
Maria förs: s fatttgv.atyr ..• 4617 barnkrubb ••..••••.•.•..•..••• 46111
- kyrkoräd.. ......•..•.• •.•.• 4615 Nikolai rörs:s fattigvårds.ty·
- skolråd •••.•...••••..••••••• 4616 styrelse •••...•.•.......•.... 4606
Marii testamente ..•..•...•.••• 4696 - kyrkof attigkas •••...•........ 4602
M••rcklinsk •• fonden •••••.•.. 4810 - kyrkoråd ..•.•.•.•...•.•.•••• 4602
Ma.kini.tf'6reningen .. .. ..•. •. 4729 - skolråd., ..•. ...•.. • 4604
Mathtaa Lundin. fond 4"619, 4620 Nil sson Aschant anum Stip... 4136
Matteu. församling. fattig. Niasena, Henriette, .tip.-fond 4771

värdastyrelse ..•.•..•....... 4632c Nobels, C. A., fond ..•..••.•.. 4821
- kyrkoråd .....•.•.......... 4630c - C. A., reservfond .•..••••. 4821
Matt.ons fond, J'akobaons o. 4696, Nobelatdftedaen ....••••.••••••. 4138
Mazer. fond •••.••••.•••••.•••• 477l von Nolckenska fonden ..•.•. 4836
Meijers donation ......•••.•••. 4710 Nollerothska stiftel.en ••..•• 4864a
MeiJerberg. fond ..•....•.••• 4631 a Nonnens fond ..•.•••...•••••..• 4735
MendelsoDs, Syskonen, fond 4640 NoraBergsl:sMalmöreskassa 4854
Metzger. testamente 4602 Norberg. fond ....••••......•.. 4616
Meunier. fond................. 4609 Nordenskiöldska understöds-
Meyers, Jenny, fond ...• 4616, 4620 fonden .....•.••.••••...•... 4836
Meyerssons penstonafond .••• 4640 Nördenstolpes fond ••• 4632 a, b, c
M. F. W:s fond ............•.. 4681 Nordfors' fond ..•.•..•...••••.. 4601
MichaiiHsolls, Joh., donation. 47:;0 - testamente ...........•••••.• 4696
Michael ssons donation .••..•• 4640 Nordisk •• Djurskyddsförentn-
- fond ..••.............•...•••• 4771 gen i Upaal a o. Sthlm .. ; 4856d
- testamente ...............•.• 4602 Nordlander. testamente ••••.• 4831
Militäränkepension •• taten, Nordlunds, Fru Lotten, fond 4681

,Allmänna ..•..•..•..•.•..••.• 4804 Nord.tröm. fond .•........••. 4632 c
Militärhospitalsfonden.... •..• 4814 - test amente.................. 4609
Militär.äll.k. i Sthlm krigs- Norens donation •...•••..••.••. 4614

akoleatdp .•fond ........•....•• 4755 Nereens fond ••.•••..•..••••••. 4624
Millerak •• fonden ..•..•.....•.• 4146a - pensionsfond ...••••••..•... 4613
f. d. Mindre teatern. pen s. ' Noreensk a fonden............. 4696

fond........................... 4174 - testamentsfonden 4755
Minnesfonden 4821 Norgrens fond .••...•.• 4632 a, b, c
Minuthandlaref"6ren. pens - Normans, 1\faria Gustafva,

ka •••••..•..........•.•.••.••. 4701 te.t ••mente ......••.•.••••.. 4691
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Register öfver fonder, fromrna stiftelser m.' m. [4870J
Normans testamentsfond ...• 4613 Polispersonal:s i Sthlm änke- Betzf us", And" fond ...••.... 4823
Norra latinläroverket ...••••.• 4741 och pupillkassa •..••.••••.. 4798 Beuckners fond 4606 å 2 st.,
Norrlands apotekareförenings -ensk. begrafutngs- o. under- 4613, 4617
.'donationsfond ..•.....•••.•.• 4710 stödskassa ..........•••••...• 4798 Reuterskiöld·Nordenfalkska

Norstedts fond ....•.•.•. -4602, ,4HQ6- ensk. änke- o. pupillkassa 4798 fonden .. "..•.•••.••.••.
Norströmska stipendiefonden 4744 -pensionsinrättning .•.•••••• 4798 Reuterskiölds, J. A.,pensionsf.
Nya elementarskolan......... 4744 Porträttfonden ••...•......... 4734 Reuterskjölds,C.G.,pensionsf.
;"-s,allm. premiefond ••••••..•. 4744 Posses, Erik, donationsfond 4766 - ,stipendiefond .....••.•••.•••
N,ybergs, Erika, fond .•. 4626a, b, c. Possiethska fonden ...•••.•••.. 4601 Reuterskjölds,H.F.,pens.·fond

4628a, b, c, 4767d Postbetjäningens sjuk- o. be- Ribbings donation .•••••••• ~.•
_ fond ..•.•..•••••....•....•. 4659 grafningshjälpsförening ...• 4786 Ribbings, S. A., fröken.tfond
Nybergska fonden ..•......•. 4627c - centrala sjuk. o. begrafn.- Ribbingska stip.-fonden ...•.•
Nygrenskastipendiefonden ..• 4710 kassa .•••.....•........•••.••• 4786 Richters, C. R, fond ••••.••..
Nymalms, Betty, fond •••••• 4630c Postbetjäntesenskilda begraf- f. d. Riddarholmsförsamlin-
Nymarkska fonden............ 4742 ningskassa................... 4786 gens ensk. pensionskassa.. 4602
Nyströms fond •••.....••••••. 4621 Postmannaförbundets, Sven- Riddarhusets fonder .••.••••.• 483.
_ testamente .•.•.••.•.•......• 4697 ska, sjuk- o. begrafnfngs- Riksbankens afdelningskont.
N'ödhjälpsionden •••..••...•• 4611 kassa •••••••..•••...•......•• 4786 änke- och pupillkassa •••••• 4789
Nödhjälpskassan i Sthlm ...•. 4833 Postmannarörening.jBvenska 4784 Riksgäldskontorets änke- och
) Postvaktsbetjäntsförbundetsi pupillkassa .....•.•. : ••••..•. 4790
Officerskårens pens.fören.kaes. 4810 Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 4785 Ringqvists fond............... 4621
Okänd 4609,4613, 4617,4620, 4621, Prakt. hushåltsskol. f. flickor 4841 Ritters, Byggm., fond •••••• 4626C

'4623,4624,4632 a, b, c, 4697, 4833 Preis' testamentsfond .•.••...• 4833 Robins belöning ••....•...•••.. 4828
Okänd gifvares testamente ••• 4602 Premiefond. för skogsplanter. 4736 Rogstadii testamente .•••..•.• 4602
»Okänd, som med egen hand Premiekassan ...•.••••.....••.• 4746a Rohtliebs donation ..•..••.••.• 4638
.plöjer sin jord» ...••....... 4866a Premie- och fattigkassan vid Roos' fond ....•.•.. 4607,4621,4624

Olssons fond 4626b Norra latinläroverket ...•••• 4741 Roos' afHjelmsäterdon .•fond 4835
Onämnd välgörares fond, En 4:835 Premie- och stipendiefonden, - C., donation 0.0 ••••••••• 4835
Operabalettens ensk. kassa ... 4775 Allmänna ......••••.••.•••.••. 4743 - Carl, fond ..••.....•..•• ·•••• 4835
Operakörens enskilda kassa .. 4773 .Prins Karls uppfostr. inrättn. - R, donationsfond ..••....• 4835
Osrengii fond ••••.••.•••.•••.•• 4~21 för Tärnlösa barn .•.....••.• 4662 - H., testamentsfond ••.••. 4835
Oskars församlings fattig- Prins Oskars hospitalsinr. vid - stipendiefond ...•.•••••••••• 4821

vårdsstyrelse •.••.••••• .. 4628 c Lifgardet till häst ..••.•••..• 4809 Roospiggs testamente ....••.•• 4833
_ församl, skyddsfören 4627c Prinsessan Lovisas minnes- Roselii fond ....••...•..•..• o4.628a
van der Ostenska fonden 4699 fond ...•••......••••....•..•••• 4838 RoseIlska fonden ..........••. 4866 a
Otterska. fonden ..•...•.•.••••.• 602 Probats donation ...••. 4630 a, b, c Rosens, Fröknarna, fond .•••• 620
Owens , Samuel, stip.-fond ••. 4750 Professor Carl J. Ros sanders Rosenadlerska pensionerna ... 4734.
Oxehufvndska fonden......... 4835 donationsfond............... 4821 Rosenbergska fonden......... 4809

- E. Odmanssons fond ...••• 4821 v. Rosens pens.' o. gratifika-
Pro Påtr-ia •••••..•.•..•..•••••• 4688 tionsfond ...•••...•..••..•..•. 4809
Prästerskapets änke- och pu- Rossanders, C. J., don.-fond 4821

pillkassa..................... 4802 - Jenny o. Alida donation... 4840
Psilanderskölds donat.-fond.. 4836 Rothoffs fond.................. 4617
- pensionsfond •..•.•.•...•••• 4836 Rubens, Moritz, don.vfond ... 4640
Psilandersköldska fonderna .. 4835 Rubenska stipendiet ••••••..• 4i44
Publicist. understödsfond, Sv. 4778 Rubensons, J., minne......... 4640
Pukes fond ........••.•••••..•.. 4607 Ruckmans donation •...•..•. 4611,

4614, 4630a, 4631 Ii
Rudbecks donation ........•... 4832
Rudbeckska stipendiefonden 4857
Rudebeckska stiftelsen....... 4810
Ruths testamente............. 4833
Rymans fond ..••...•. 4628 a, b, c
Röda korset, Svenska fören. 4816

PalHns, Regina, minne .•.••••
Palmgrenska fonden .•••••.••••
Palmstjernska fonden ••.••••••
Pasteurs-fonden ............•• ,
Pastor Kadser-fond .........•
Paters ens fond ........•.•••..••
Patriotiska sällskapet, Kgl. ..
Fanlis testamente •••••...••••
Panliska donationsfonden .•••
~ fastighetsfonden .......•..•
- fonden ..•...•••••••........•
- lösörefonden .............•....
Pauvres honteux, Asylet för
- Hagbomska stiftelsen för
Paykulls, Lincoln, minne ..•
Pensionsf:d f. fattiga sjökapt.
Pensions- o. gratia.lkassan för

underofficerare o. manskap 4810
P-s donationsfond ..••••••••. 4613
Petreji fond ..•..••••••• 4616, 4617
Petrejiska fonden ..•••••• 4698, 4740
Petterssons fond............... 4617
- P., fond •••...••••••••••.• 4627c
- S. M., fond ..............•.. 4602
Peyrons pensions- och grati-
, fikationsfond ..•.•.•••••..•••• 4809

Pfeils testamente.............. 4602
Philipsenska test.-fonden..... 4760
Philipsons, Carl David, don. 4856a
v. Philps, H W., Lektor, stt-

pendiefond.................. 4743
Pihlgrens fond ....,............. 4609
Pihlmanska el. Ostermanska

testamentsfonden.. ..••••••.• 4616
Pinchards fond................ 4604
Pipers donation............... 4770
v. Platens, Ludv., don .••.••• 4856a
- Baltzar, stip.-fond ..••••••. 4755
v' Platenska släktfonden..... 4835
platinska testamentsfonden.. 4795

4749
473.
4835
4823
4638
4667
4832
4667
4840
4835
4699
4835
4666
4833
4681
4698

Queckfeldt- Rosencrantzska
fonden........................ 4836

Queckfeldtska pens.-fonden... 4835
- stip.-fonden ..................• 4886
Qveckfeldts fond .....•••••..•.• 4835
Qvidings, Aug., fond ••.•.• 4628b
- donationsfond .•••..••.•••• 4781
- fond ..•....... 4609, 4628a, b, c

48'35
4835
483.
4835
4836
4770
4836
'4741
4620

Sabbatsbergs brunnslasarett. 4686
- ålderdomshem ..••..•.•••• 46HO
Sach's, S. o. M.,. donation ••• 4640
- Simon donationsfond...... 4640
~ S. o. M., minne ..••••••.•.. 4640
Sahlbergs fond .••••.......•••• 4617
Sahlstedtska fonden ....•••••. 4601
Salomans, Nathalia, fond ..• 4640
Salomonssons, Betty, minne.. 4640
Samaritföreningen, Svenska.. 4816
Samsons stipendiefond....... 4821
Sandahls fond ..••••.••.••.•••• 4617
Sandbergs fond............... 4710
- testamentsfond ••.••••..••• 4613
af Sandebergska fonden...... 48;lä
Sasska fonden ......•...•..•.•. 483<>
Scharps donation............. 4602
- gåfva ..••.......••..•..•••... 4697
- testamentsfond ...••....••. 4602
Senarpska donationen ••. 4733, 4833
Schaumkellska understöds-

fonden .....•••..•.....•.•..... 4823
Scheelefonden ...•..••..•...•••• 4734
Scheffers fond.................. 4836
Schefferska stiftningen........ 4835
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!tabeska fonden............... 4741
Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821
R. o. H. Bruzelius' pensions-

fond ......•.......••.••..••. 4823
Rambachs donation ..••. 4607,4638
Redingska fonden............. 4710
Redogörarens gåfvofond ..... 4609
RegnelIs, A., fond för barn-

klinik •.•••.....•...•••••.••.• 4821
- donation ....•••......•.•.•..• 4734
- gMvomedel ..••. 4734 å 2 ställen
- prisfond •••...•........•..... 4823
- D:r A. F., stipendiefond.. 4681
Rehnbergska fonden 1887...• 4836
Beinhold-Becker donation... 4638
Reinholds,Ferdinand,donation 4638
-fond •...•....•••....•. 4632 a, b
- testamente ..••••••••...•...• 4638
Reinstedts donationsfond..... 4613
Rektor C. Lundbergs stipen-

diefond ...•.••.•..••.•..••.. 4741
Renströmska fonden.......... 4601
Retzii stipendiefond ..•.•••••• 4821



[4871J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
v. Schewens testamente ...••• 4638
v. Schewenska sttpendieinr .. 4835
Schewes testamente ..•.•.•...• 4602
- testamentsfond .•..••.••••.. 4613
Schinkels testamente......... 4638
Schlotthauers legat., ..•••..•.• 4638
Schmidts legat .......••.....• 4638
- Hugo, stip.- o. premiefond 4744
Scholtz' testamente 4638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don 4832
Schröders testamente ..••..••• 4657
Schultzes testamentsfond ...• 4613
v. Schulzers donationsfond... 4835
Schumb'urgs, Aug., donatio-

ner inom tyska förs. ...••.• 4638
- Aug., minnesfond 4609,

4638 å 4 ställen
- R., donation 4638
Schurer v. Waldheims fond.. 4835
Schuta' testamente .....•...•.. 4638
8chwartz' stiftelse 4631 a, b ,0
- Remy, stipendiefond...... 4750
Schwartzers test.-rond ... 4613, 4638
Schweder, se Sweder.
v. 8chwerins, C. o. F" fond 4835
Schön borgs fond, Botins eller 4615
Schönes fond ........•...•..... 4609
Sebaldts donation............. 4614
- testamente ..........•....... 4696
Sebar-dta fond ...•.•..•......... 4710
Segercronas fond .........•...• 4607
Sehmanska pensionsfonden.. 4830
Seippels, H. f. Roth fond ... 4767 e
Selenii testamente 4626 a, b, c
Seligmanns stipendium...... 4642
Seminarieelev. hjälpfond..... 4749
Semisekularfonden............ 4742
Septemberfonden, 20:de 4746b
Serafimerlasarettets direktion 4681
Setterströms fond............. 4609
Settervalls donation 4627 c
f. d. Siden- o. Klädeskramh.-

societetens pensionskassa .. 4697
Silfverbergska fonden......... 4835
de Silentzs)<:a fonden......... 4835
Sinnesslöa barns värd, För~

eningen för ........•......... 4663a
Sjuk....vård i fattiga hem, Fören.

för............................ 4690
Sjöbergs, H., donation ....•..• 4856a
Sjögrens, Ruben, stip.-fond... 4741
f. d. Sjökaptener, Fond för

pensioner åt 4698
Sjökaptens-societeten i Sthlm 4724
Sjömannai6reningen ... 0.0..... 4725
- dess nödhjälpskassa 4725
Sjömans fond ..............•... 4612
Sjöstedts fond ... 4626 a, b, c, 475\
- testamentsfond.. .. .. •.. .. .. 4623
Skogmans, Agnes, fond ••.... 4607
Skog spl antertng, Premiefond.

for........ 4735
Skolbarn, Beklädnadsfond för

fattiga 4628, 4632
Bkolfonden 4809
Skollofskolonier, Katarina,

fond för 4620
Skolråd, Församlingarnas:
- Adolf Fredriks .........•.. 463\ a
- Hedvig Eleonora •••...•.• 4627
- Jakobs .................•... 4611
- Johannes' .•..•..••.••....•• 4865
- Katarina ...........••.•...... 4620
- Maria 4616
- ~ikolai. 4604
- Skeppsholms.. .........•... 4634
f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.-

mäst.-fören.) 4706
Skyddsförening, Sthlm. allm. 4858

Skyddsförening, för frigifna,
Sthlms 4859

Smitts testamentsfond 4623
- A E. V., minne ...••••.•••• 4750
- J. W., donation 4856a
Småskolelärares m. tI. ålder-

domsunderstödsanstalt..... 4756
Sohms testamente............ 4833
Soldatbarnhuskassan......... 4810
Soopska fonden................ 4601
Spetz'ska fonden 4795
Sporrongs fond .........• 4609,4628

a, b, c
Spångbergska test.-fonden ..• 4619
Stagmans fond................. 4624
Stahres donation 4611, 4614
Starbus testamente 4638
Statens järnvägstrafiks änke-

och pupillkassa............. 4782
- peneionstnrättniug : 4782
Statskontoret.. .. .. .. . .. •• . 4755
Steinerts fond 4612
Steinmetz' fond............... 4621
Stens, HUda, understödsfond 46 04
Stenbecks, Fredrik, donation 4856 a
Stenbergs, :A., donation ... 4630 a, b
- Johan, fond .... 4628ac; 4632

a. b, c
Stenbergska fonden 4628b
- stift. J ae Stokoes fond.
Stenhammars, Fredrika, sti-

pendium 4771
Stenströms fond............... 4734
Stiftelsen Carl o. Amelie

Ahlgrens ålderdomshem
Gränna ...............•.•... 4804

Stift. f. bost. åt fattiga m. ä.

judar i Sthlm 4640
- för gamla tjänarinnor 4860
Stipendium Berzelianum..... 4734
- Nilsson Aschanianum 4735
Stjerncreutzska fonden....... 4835
Stjerncronska fonden......... 4835
Stjerngranats fond............ 4607
Stjerngranatska fonden....... 4835
v. Stockenströmska fonden.. 4835
Sthlms allm. skyddsf'dren.... 4858
- Arbetaref:s sjuk- och be-

grafn.-hjälpsfoud............ 4027
- Arbetaref:s tioöresafd. 4721
-' brefbär:s änke- o. pupill-

kassa .•..................•.... 4785
- Förm)'lldarekammare 4696
- gas- o. elektricitetsverks

arb. nödhjälpsfond 4713
gas- o. elektricitetsverks

arb. sjuk- o. begrafnings-
kassa ........•............... 4713

- Magistrat ...••............. 4695
- Mosaiska förs:s sjukhj.- o.

begrafningssällskap......... .4641
- Nationalkassa 4726
- Sjukhem 4683
- Sjömanshuskassa 4726
- Skyddsfören. för frigifna.. 4859
- stads konsistorium ........• 4601
- stads undervisningsverk ... 4740
- stads ämbetsverks änke-

och pupillkassa............ 4797
Stocks legat ...................• 4638
Stokoes fond 4621
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602
Strandbergska läkareinrättn. 4689
Stridsbergs, O. A., stipendie-

fond ..•..............•••...• 4741
Stråhles test.-fond 4605,4609,4617,

4621
Sträleska fonden.............. 4835
Sturms fond....... 4688

Styffes, Knut o. Amalia, atip.>
fond 4750

f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
,Hallkassan ~699

Ständiga ledamöters fond 4f,27c
Sundberg P:sons testamente 46n
Sundbergska donationen 4734
Sundens fond ....•............. 4612
-'Louise, stipendium 4749
Sundgrenska fonden.......... 4602
Sundins testamente........... 4697
- pens.·fond, Tidmarks och ~657
Sundströms gäfvomedel...... 4613
Svaans testamente............ 4830
Svahns, Johannes, donation 4856 a
Svans, EHn A., minnesfond 4617
Svanbergs testamente 4697
Svea Artilleriregementes pen-

sionskassor 4810
Svea Lifgardes fattigkassa.. . 4806
Svedboms, Wilhelm o. Hilma,

stipendiefond •••••......•.•• 4771
Sweders fond 4617
Svenska allm. djurskyddsför-

eningen 485Sa
- fören. Röda korset......... 4816
- kvtnnoföreningen till dju-

rens skydd ......•........•.. 4856 c
- Läkaresällskapet 4823
- -s jubileumsfond......... 4823
- Lärarinnornas pens.·fören. 4757
- Postmannaförbundets sjuk-

o. begrafningskassa 4786
-. Postmannaföreningen 4784
- Publicist:s pensionsfören. 4778
- Sjuksköterskornas allm.

pens.·förening 4826
- Teaterförbundet .. 4777
- 'I'eaterris donation"Sfond... 4774
Svenskarnes i Karlsbad fond 4864b
Svenska Samaritföreningen .. , 4816
Svenssons stipendiefond 4735
- W., donationsfond ......•.. 4774
Syskolefonden ••....•..•••.. . 4611
Syskonen Mendelsons fond 4640
Sång- och musikstipendiet.. • 4744
Säfbohms testamente......... ~657
Sällsk. Barnavännerna 4674
- »De fattigas vänner»... .. . 4671
- nDe nödlidandes vänner» 48 42
- till dygdigt och troget

tjänstefolks belönande 4861
- till uppmuntran af öm

och sedlig modersvård.. .. 4677
- »Jultomtarne» ............• 4672
- Pro Pairia 4688
- »Till arbetstlit:s befrämj.» 4862
Säterberg's Herman och S. C_

donation ......••.....•••••... 4856 a
Sätherströms fond 4609b, 4628

R, b, c
Söderbergs donation 4770
- John, fond .....• 4619 å 2 ställen
- Char!. o. Johanna, minne 4619
Söderbergska fonden......... 4699
Söderströms fond 4602
- testamentsfond.. .. .. 4613
Söderströmska donationsfon-

den .................•••••••.•• 4784
- fonden ..•......•..••....... 4756

T. af Urs' fond 4607
Tamms o. Widegrens stip.-r. 4771
Teaterns, Kgl., arbetares sjuk-

och begrafningskassa 4774
Teatrarnes, Kgl., penstur. 4774
Tekniska högskolan........... 4750
- skolans allm. stip.-fond... 4751
Tekniskt stipendium......... 4642
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m.vm, [4872J
'I'ekno'l. instit:s elevers stip.- W. A. Benedieks fond 4676 Wilh. o. Fredrika Falks do-

fond ; 4750 Wadstena adliga jungfrustift 4835 nationsfond _ 4695
Telegrafverkets pens .•iurättn. Wadströms fond 4607, 4696 von Willebrands fond 4696

samt änke- och pupillkassa 4783 - testamente 4602 ~ understödsfond 4801
Tengströms fond 4621 Wadströmska fonden 4626b Winboms pensionsfond 4696
Terrades fond.................. 4660 Wretterdahls test.-fond........ 4613 Vinskänkssocietetens pens.-
Tersmedenska fonden 4835 Wahlbergs medaljfond 4734 kassa •••....................• 4697
'I'halius, Robert, donatton 4856a - minnesfond 4734 Wirens donationsfond 4735
Thams donation 4741,4742 Vahlskogs stipendium 4611 - A. G., fastighets donation 4735
Thamiska donationen 4835 Wahlströms, Peter, under- - stipendiefond ...•••....••... 4141
Tharmouts fond 4624 stödsfond 4605 Wirrwachs fond 4617
Thernbergska test.-fonden 4830 V l t· A ·S.. j.•• ·d···.... · 4640 Wistrandsfond,Törnemanso. 4617
Thiels, Sten och Alvar, fond 4744 a en lUS, . ., on er...... V'tt h t k d . 4733
Thunska stipendiefonden..... 4736 :::n:~~::~~n~~n~·:. :~.~~::::: 1~~~~it:ir;.;s St~s~a,';,~~~~i~;'d:.:::: 4613
TThhuurrgorWenGs.PBeOnlstieOnnsstfeOrnnds·f·.a·m.. ·. 4832 Wallin s fond 4630 a, b, c å 2 ställen Vivekafonden ....••.... ' 4843

4632 b Wohlfahrts, W., minne ••.... 4770
fond 4835 a, ,c Volontären von Rosens pens.«

Thåströms fond 4696 - 1\1. F. och Emma, pen- och gratifikationsfond .....• 4B09
Tidmarks o. Sundinspens.-f. 4657 wsl~nsf~n~ d •••.......••.•• 1~:bWrangels testamente ....•.... 4688
TimeIlsfond 4631 a, b,c, 4833 WalllUs kakonden··t·: .. · · 4".34 Wulfcronska fonden ......••... 4835
Timmermansordeus hospital 4863 a mar s a ona lonen.... Välgörande å-untdmmerssäll-
Tjugonde Septemberfonden .. 4746b - fonden 4752 skapet 4666

~1~~~~~:"t;r~~~ff{~~~;ng~~i~ ~m~e:g~:~~1g~t~~~~:~::::::::: 4~676H v~i~~~:~'f:a ~~rn.~"~~~1'.6~~: 4623
Tjänstefolks belönande, Säll- - Wästfeldts fond ..•...... 4632a, b, c

skapet till............... ..... 4861 von Vegesaeks, A., f. Sergel, 4835 Wästfelts, Märtha Magdalena.
f. d. Tobakshandels-societet. 4697 dJ~,;~~n~e';~i~"'i"d""" 4835 donationsfond ......••..••... 4835

T5r:~~~~~~.~~::::::::::::::: 4624;"n Vege'saekska ~~;:'m:::::: 4835 Yhlenslegat 4638
Totties pensionsfond 4715 :::~~~~::'t:~ti~~~~sf;;,;d·e·,;:. 4~~82~ Yngströms, C. J., donation,
Toutins testamente............ 4602 till minne .......•....•..... 4750
Troilis, Uno, fond 4770 Wennbergs, Aug., fond 4688
Trolles fond 4634 - donation •..••••••••....•.. 4612
Trolle-Bondeska fonden 4835 - Lotten, fond ......•...••... 4836
Tullstatens ensk. pens.-iur... 4786 Wenströms, Jonas, stip.-fond 4750
af Tunelds donationsfond 4781 Wertmiillers fonder .........•• 4<;17
Tunelii fond..... 4609 Wessmans fond............... 4fl04
Tvenne 'systrars testamente 4607 Westerbergs donation 4612
Typografiska föreningen 4712 - testamente ..............• 4J;97
Tyska församl. ......•........ 4638 Westerlings,:Fredriko.l\iarfa,
_ fattigkassa ........•..•••• 4638 fond ....••....•........•..•• 4626a
_ hemmets byggnadsfond 4638 Westins, Axel, stipendiefond 4751
Törnebohmstestamente 4616, - fond för fattiga barns be-

4697,4833 klädn ....................•• 4630 a
Törnebohmska fonden 4699 - fond för ålderstigna ....•• 4630a
Törnemans o. Wistrands min. Westmans, D. A. T., donation 4771

nesfond •............•....... 4617 - fond ....•..........•.. 4632 a, b, c
Törners donation 4750 - 'I'h., fond ........•......... 4607
Törnqvists donationsfond 4781 Westzynthii fond 4602, 4604
- C., fond 4620, 4621, 4696 - -testamentsfond 4755
- J. C., fond 4620 ~e~::.~~':i;:~~~~~~~~::::::::: m~

Wibergs tond :........... 4607
- Fr., fond •.......•... 4602, 4fl04
Wickbergs, A. C., fond 4602
Wiekholmsstiftelse 4630a, b, c

4809 Widboms donation ..• 4626 a, 4627
a, b, c

4810 - fond 4626e, 4630a
Widegrens stipendiefond..... 4771
Widings fond 4626a, b, c
Widingska donationen 4746 b
Widmans fond ......•.......... 4615
Widmarks fond ..........••... 4745
Wiers fond......... 4609
Wiggmans, E. o. G., fond 4634

4835 Viktualieh. pensionsinrättn 4702

Ugglas' fond 4609
Ulfsparres fond............... 4607
Undens fond 4632 a, b, c
Underlöjtnant Peyrons pens.-

och gratifikationsfond ..•...
Underofficerarnes vid Svea

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

Folkskolas lärarinnor...... 4604
- för blinda ..............•••• 4767b
Undervisn. verk, Sthlms stads 4740
Unmans fond ...........•.••... 4660
Uno Troilis fond ..........•••. 4774
Uttermareks, Z. 1\'[" fröken,

donationsfond ... 0.0 •••••••••

Zetherstens fond ..............•
Zetherstens testamente ...•..
Zettersten P:s testamente .,.
Ziervogels donation .
Zimmermanns donation .

4621
4602
4657
4611
4638

Åhrbergs fond ............•.. 4607
Åkerblads donationsfond..... 4618
Åkerhielmska fonden......... 4835
Åkerlunds fond .........•••... 4602,

4630 b, c
Åleniusska fonden............ 4749
Ånjifartygsbef.-sällskapet..... 4727
Ädelgrens minnesfond ..••.. 4617
Änkedrottning Josefinas fond 4605
Änkehjälpsfonden 4711
Änke- och pupillkassan vid

Riksbankens a!'d.-kontor ...
- vid Sthlms st. ämbetsverk.
Änkehus, Borgerskapets .
Ärlig mans fond, En .

4789
4797
4657
4609

Öbergs fond ..............•..• 4607
Ödmanssons E., professor,

fond ..•......... 4821
Öfvering. Johan Danielsons
.. stip.fond ......•............. 4750.
Ofverströms fond.............. 4619
Öhmans fond 4615
- testamente 4657
Östbergs fond 4621
Östergrens fond 4617, 4621, 4660
Östermalms förs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden ..•..
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