
f'6ren(s sammankomster gifva jut-
gåfvor till ledamöters änkor Och
barn .:

G. ' Fromma stiftelsers, -pensionakassors m: fl. fonder:'
[4727] '{ ,

Ängfartygsbef"ålhafvaresitllska.
pet (1857)c.a kr.l~O,OOO.Särsk. sty-
relse, se [41 53]; pens.s- och un.
derst:skassa.

till minst 150 månadeJ;', å tttrlk!,s
orter :är ·1911 utqelades'"kr.
168,179:14 till 1,701 personer ..·

[-4.726]
Sto'ckholms sjömanshuskassa

(Bthlms sjömanshus) vid slutet af
1~11:'kr. 698,606:32. Särsk. direk-
tion, se [26201;underst. åt orkes-
lös~ sj9män, deras änkor och barn :
år 19~1 utbet:s kr. 40,675:- till
.43 underst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Bkeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
•1911: kr. 174,73(;:54. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [26201. Un-
derst. åt orkeslösa sjömän; lir 1910
.utdelades kr. 6,850.

[4729] .:
[4728J Masklnlstf"örenlngen •• "ärsk.sty.

Handelsflottans penslonsan- relse, se [4167];kassabehåtln, st/u
stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer 1911:förvaltn:sfonden.: kr. S,143:32;
1864)kr. 1,036,800:01. Särsk, direk- understödsfonden: kr. 45,6(;6:66;
tion, se [2950J: pens:berättigad är sjuk. och begrafn:sfonden: kr.
den, som uppnått 65 år, åtnjuter 61,181:09; nödhjälpsfonden :' kr.
medborg. förtroende o. varit i 25 32,553:93; öfvering. O.A. Lin'dvall •
år vid svenskt sjömanshus inskrif- fond: kr, 2,0(;0;biblioteksforiden:
ven samt, utan att hafva begått kr. 4',8,66:68; sångkörsfonden: kr.
rymn:sbrott, under dessa år idkat: 56:65;sv.masktnbefälsförb.a Stock-
sjöfart med svenskt handelsfartyg, "holmsafd.s understödsfond: kr.
däraf hufvudsakl. tiden; bestämd 6,698:10.

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

E-4. 733] Kg'. Vitterhets-, Hi- användas för' arkeol. forskningar Brandelska donathlUen (Kamre-
storie- och Antikvitets. och gräfningar på Gotland, sär· raren O H BrandeI1906).kr. 105;800.

akademien. 8kildt i och nära Vi.by. För riksmuseets botaniska och
entomologiska afdelningar.

AnteIlska donationen (test. af [4734] Kungl. Vetenskaps- Byzantinska resestipendiet (En·
Dr, H F Ante!l, atlämn. 18~6)kr. akademien. voyen p o v Asp 1803)kr. 30,000.
100000' f antfkv och numismat Upsala univ.; för 3 af 9 på hvsr-
lIndamål. .. . Adelsköldska fonden (Major andra följ. år utses stipendiater af

Bergerska donationen (Tullför. Olaes Adelsköld 1904..och 1906)kr. Vetenskapsakad .• som för samma
.•••lt. i Göteborg C G Bergers test. 5.1,000. TIll meda~Jfor v~tenskap- år uppbär årl. räntan r under de
1888)kr. 290,000. Af räntorna an- hl1a arbeten o.ch eni u!~lkes r~se· öfriga 6 åren utses stipendiater af
vllpdas :·1000 kr. för arkeologiska stipendier for mgellJorsstudle~. Upsala univ., som förvaltar dona.
fllreläsn:r, det öfriga för historiska :lhlstrands te8tament8fond (Bl' tionskapitalet.
och antikv. ändamål, efter utgtfta- bhotek. J A Ah1~trand 1.891)kr. C Å Carl80n. fpnd ~,700kr: fiir
stat, som för hvart år bestämmes. 31,700:-. TIll hfrant~. åt ~ssa per- riksmuseets vertebratafdelning.

Besk(1ll'skadonatlonen(Ofverste. sener.efter hvI1k:-s.dod rantan ut- ,
kammarjunk. B v Beskow 1880)kr. går .tlll understodjande af zool. Edlundska dnnatdenen iProf. E
10;000. Underst. för yngre, obe- studier, ', Edlund 1880)kr. 3.7,900:-. Rä,n·
medl. och förtjänt forskare inom Arnbergs donation kr. 24,200.-, tan användes till prisbelön:r e,ller
de vetenskaper, som tillhöra om. donerad 1901 af Bankofullmäkt. J underst. 'för forskn:r på de fysiskt
rAdet för akadem.a verksamhet W Arnberg. matem -.vetenskap.s område. '

BjörnstJern8k~donationen(iest. .Arrhenius' fond (Prof; S ~rr~e. Ferrnerska belöningen (Kil.ilsli.
af Generalmajor O M Björnstjerna mus 1904)kr. 5,200.- TIll forstar· rådet B Ferrnel"1795) kr. 3,2001'-,
1106).kr. 10,009. Uppmuntr. tili kande af Letterstedtska reseett- Premieutdeln.
författa,re inom de kunskapsgrenar, pendiet. Flormanska belöningen (Prof'
som utgöra föremål för akademis Banksska legatet (Jo~ef..Banks A H Florman 1838)kr. 6,800:-.
verkSamhet. ' 1~92)Jn:. 1,288.. Såsom .tIllokn. på Till pris och belön. '

Gotisk" f"örbundets donation kr. lonen till Bergianeke Iäraren, Fonden för reseunderstöd (dir.
2,000;' för antikv. ändamål. .Beljerska donattonen (af Bok- Sahlgren m. fl. samt tillskott af

Hjertbergska donationen (Pro- forläggare Frans BeIJ".rI~saml!,de Akad.) kr. 31,~00. Stip:r till
tokollssekreter.E GHjertbergs test. 1884).kr.10,800. T!ll frä;mJ•.afRIks. belopp af 1,300 kr. utdelas årl.- till
1888), kr. 254,000; för Statens Iri- muser mineralogiske tnetttuttons yngre naturforskare mr utförande
.tpriska museum och kgl. mynt. syften. af resor inom Sverige med ända.
kabinettet. Berglanska stiftelsen' (Prof. P mål att undersöka landets naturför-

L(1'ubatska donationen (gåfva af J Bergius1784). Donatdonskapita- hållanden. ,.
hertig J F de Loubat i Paris 1889) let 8,333kr., egend, Bergiilund, till Fonden för vetenskaplig forsk·
kr. 20,000; räntan utdelas hvari publici nytta och till en skola för nlng (anonyma gifv.) kr. 261,400:-.
i:te år f. bästa under senasto 5år trädgårdsskötselns eller hortikul- Ökas under gifv:nas lifstid genom
utkomna, på svenska, norska eller turens upphjälpande i riket under räntans läggande till kapitalet.
danska förf. arbete öfver Amerikas namn af Bergianska trädgärdssko- (Se Porträttfonden).
arkeologi, etnografi, historia eller lan. GrIllska donationen (Bruksp, J
myntkunskap. (Nästa gång 1917.) _ Beskow.ka stipendiefonden W Grill 1863)kr. 49,000:-. Räntan

Scharpska donationen (test. af (-Öfv:kam:junkare B v Beskow och utgår tillsvidare till Skansena zoo-
grosah. J H Scharp och hans fru; hans hustru 1864) kr. 22,800:-. logiska trädgård. Fondenafserbil.
f. Westman, 1902)kr. 100,000 för Till ett stip. åt någon ung, förtjänt dandet af en zoologisk trädgård ...
den historiska vetenskapens frärn- och obemedlad vetenskapsidk. Hahns donation (Med. dr Oon-
jande (större delen af räntan ut- Bomanska donationen (Kapten rad Hahn 1896)kr. 23,100:-,.tillun.
gäl' f. n. till en lifränta). C E Boman och hans hustru Hfl- derst. för vetenskapl. fOr.kn:r el.

W. Blalre.Bruce's donation dur f. Boheman 1909) kr. 29,800. ler resor.
(don.' af Fru Oarolina Benedicks- Till lifräntor och därefter för riks- Letterstedts fond (Gen:konsul J
Bruce) kr .. 20,000. Räntan skall museets entomologisk •• afdelning. Letterstedt1860)kr.18,OOOt-.Rän.
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G. 'Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fL fonder.
'""ll"""slås tjll ett-prtaför utmärkte för resor inom landet i syfte att
,fprfatts,re och viktiga upptäckter. studera de lägre evertebrerade

Letterstedts fond (Genrkonaul J djuren, fossila eller lefvande.
Letterstedt 1860)kr. 9,500:-. Bän- Sven Lovens minnesfond kr.
tan utgår i o. för särak, maatpålig- 8,800, donerad 1909 af släktingar
gandeveteuskapl.undersökn:rsamt och vänner till prof. S. Loven till
äfven till andra ändamål, beroende prisbelöning i form af medalj öf-
detta på Vetenskapsakademien. ver Loven af' förtjänstfulla arbeten
.. Letterstedts fond .(Gen:konsul J i zoologi.
'I:etterstedt 1860)kr. 19,000:-. Till von !\öllers donation (Ryttmäst.

'lnrätt,mde å Serafimerlasarettet af P von Möller 1883) kr. 24,900:-.
·''''~$itiga.rför nödlidande sjuka resan- Till lifränta åt viss person, efter
.d.e, företrädesvis från främmande hvars död donationen är ställd till
land. Akad:s fria förfogande.

" -,Letterstedts fond till pris för Porträttfonden (utbruten från
'.öf..-ersättningar m. m. (Geri.kon- Fonden för vetenek. forskning)
.sul J, Letterstedt 1860) kr. 18,400. kr. ~6,300. För utförande af por-
'Af. räntan utgår 400 kr. år!. för trätt af Akad:s aflidne eller Ief-
,~fversättningar till svenska språ- vande ledamöter.
ket af något förträffligt utländskt Regnells, Anders ~'redrlk, be-
arbete; återst. ställes till Akade- tantska gåfvomedel (D.r A F Reg-
miens fria förfogande. nel l 1872)kr. 105,700:-. Denna

Letterstedtska fonden till för· fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
mån f'ör Vallerstads f'örsamllng 1) Btip.croudea f. anställande af re.
l\l.m.,,(Gen:konsul J Letterstedt sor i botaniskt ändamål till Bra-
f860)kr. 28,400:-. Räntan användes silien eller annatintertropisktland.
till premier och anskaffande afböc- 2)Fonden för vetenskap l. bearbetn.
ker åt skolbarn, till uppköp af böc- af de i Brasilien eller andra Intet-
ker för eockenbiblioteket i valfer- tropiska länder af den Regnellske
'stad samt till belön:r'åt folkskole- stipendiaten gjorda insaml:r. 8) [47 35] Kungl. landtbrilks-
'lärare inom Linköpings stift. Fonden för de brasilianska växt- akademien
· LetterstedtskaFörenlngens fon· samling:s underhåll och vård., .•
der (Gen:konsul J Letterstedt 1861) RegnelIs zoologiska gåfvomedel ~raenckelska ~onatlonen (Gross-
1:0) 107,000 reservfonden. Denna (D:rAFRegnell1884) kr. 44,200:-. h~ndlaren,. l\font~ Fraenekel) kr .
fond ökas med år!. tillagd ränta Räntan användes till främj. af zoo. 1,070.47 for publfkation om Svert-
på ränta tills den uppgår till 500,000 logisk forskning ges .Jordbruk.
kr. 2:0) 465,000kr. besparingsfon. RegnelIs do';atlon (D:r A F Gulllaumes fond (Maria Josejj,1;'a

,den ... Denna fond ökas genom år!. Regnell 1880, 1881,1882)kr. 48,~00. GUIllaume 1868)kr. 11,4\0: 08.' TIll
-ttll agd ränta på ränta tills den upp- Medlen använda till inköp af lä. befordra'!-de af djurskydd.
går till 5,000,000kr. 3:0) Återoto· genh. Kristineberg vid Fiskebäcks· Ha~lenska dona;tlonsfonden
den 888,581: 40 kr. utg. den dls- kil i o. för anläggande af en zoo. (Bru~sag. N "P Hallen 1828) kr:
ponibla fonden, hvilken icke får logisk harsstation. 4,036. 17. For nyttiga foretag 1

·till kapitalet förminskas; den disp. Rosenadlerska penslonernatj're- landthusllålln., sås?m skpg~pla?
fondens ränta öfverlämnas år!. till sid. O A Rosenadler 1777)kr. 8,000. termg, tradgårdsanlaggn., ol.ändig
Letterstedtaka fören. 3 pensionsrum för afkoml:r efter mat:~s uppaE,betande m. m.
· J,etterstedtska Inrikes resestf- Assessorn i Bergskoll Albr Behrn Lofvenskloldska donatlonsfoll'
.pendlet (Gen:konsul J Letterstedt Scheelefondenkr.15,600::..... Rän: den (Possess. Oh E Löfvenskiöld

.,1903) kr. 20,000. Btdp.. för resor tan disp:s växelvis af Farm. Inati- 1889) kr . .16,066.12. TIll betord-
·inom' Sverige; samma bestämmal- tutet och Vetenskapsakad:n till rande af andamålsenl. Iandtman-
ser som för det utrikes reseatt- underst. för dithörande forskn:s naSbtYiggnd'• Nll A h .'
pendiet. anställande. pen rum I 88on.. se ama-

Letterstedtska ntrlkes resestl- Stenströms fond (Lärov:sadj. num (Bergsrådet L .i\schan 1851)
pendlat (Gen.vkonaul J Letterstedt K OEStenström 1901)kr. 3,800:-. kr. 51,266.79..StIp.r tIll elever Vid
1860) kr. 100,000. Stip. åt någon Till stip. för botaniskt ändarnål. landtbruksnstItuten.. .. "
svensk man med goda moraliska Stipendium Berzellannm (Bergs. Nonnens fOlld (Fnv. bidrag for
egenskaper och utmärkta insikter rådet J. L. Aschan 1850)kr. 28,800. att hedra ~dvar<: Nonnens. min,:,e
i- en eller flera vetenskaper, för att Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka 1864) kr. 26,961:02. Re.sestlp:.r tIll

\"Iilätta~honom.i tillfålle att, till för- ägna sig åt kemiens studium. elever! ut~ängna från rikets Iandt-
kofran af sina insikter, företaga Sundbergska donationen (Hof. br~ksmStItut. •
resor i främ. länder; stipendiat må kvartermäst. E Sundberg 1780)kr. l almgrenska f~nden (Pe~ Palm-

•tillhöra hvilken samhällsklass som 1,200. Premier. gren 1878) kr. 80,389:82. TIll aka-
.helat; men får icke vara yngre än Söderströmska donationsfonden de~:s fr-ia dlSP,?SltlO!1'
.25 och icke äldre än 40 år. (Grosshand!. C O Söderström 1904) Svenssons sttpendtefond (Eko-

Letterstedtaka sliiktstlpendlet kr. 113,<100:_. För nationaleko- nomtdl r. J M Svensson 1890)'~r.
bild. 1898 af' besparingar å Letter. nomisk vetenskaplig forskning. 18,108.20. Såsom uppmu'!-trautI11
stedts fond till pris för öfversätt- Wahlbergs minnesmedaljfond eleve~ VId landtbrukstnstdtuten o.

r.ningar (Gen..konsul J. Letterstedt kr. 4,100:-; donerad 1901af änke- Jon~o~nngs lans.landtbrukssko~a.
1860) kr. 50,000. fru E. Retzius Till utdelning af Wl,,:e'}s dOllatlOnsfo~dl(Fabr .,A

LIndbomska belöningen (Berg. medalj i guld eller silfver åt per. G ':' iren 1896) kr .. 6,734:12. .,!111
mäst. G A Lindbom 1814)kr. 5,000. soner, som på utmärkt sätt frärn- belön. af folkskolelarare o<;hlär-a-

·Räntan användes årligen till 1 a. jat de naturhist. vetenskaperna. rrnnor- på l~ndet, som utmarka 81g
2 guldmedaljer, som tilldelas den, Wahl bergs minnesfond kr 32600 gnm att VId skolhusen plantera
utom eller inom akademien, som donerad 1896 af änkef. ID 'Ret~ frukt.trä.~ och bärbuska.r el. äg~~ l!3~g
ingifver någon afhand'l, med nya zius till minne af hennes broder åt btekötael och sprida håg for
och viktiga upptäckter uti kem. Afrikaforsk. Johan August Wahl. dessa ,syss~l~ättn:r ti~l allmogen.
eller fysiska vetenskaperna. berg. Den år!. räntan dtsp:s för . A (, Wirens fa~t~ghetsdona.

Lind~tröms mlnuesfond kr. 2 på hvarandra följ. år växelvis af t~on ~Fabr: A G .Wlren 1906).~r.
2,900:_, donerad 1901 arvänner Vetenskapsakad. och Svenska sun. 10',39". ~5tIll befram.Janqe af trad·

·och lärjungar till prof. G. Lind- sk. för Antropologi och Geografi gårdsskotsel m. m. Fastighet. L:a
ström. Till ett mindre stipendium .som resestip. Vattug. 21.

[4734-:.47·35J
lVallmarkska donationen (ärver.

dir. L J Wallmark 1847)kr. 5.5,000.
Räntan användes till prtsbelönän-
gar för rön och uppfinningar, 80m
akadem. finner befordra veteriska-
pernas och näringarnas framsteg
samt till underst. for undersökn.r
och resor; som akadem. anser le-
da till nämnda måL

Vegafonden (samL på föranstal
tande af Svenska sällsk. för arrtro-
pologi och geografi, gnm allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af Vega' s kringsegL af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden-
skiölds ledning, 1880) kr. 72,500.
Fondens ändamål är att verka' för
främjande o. uppmuntran- af geo-
grafisk forskn. ; dels under namn
af Vegastipendiet, underst. för före-
tagande af forskn:sresor i mindre
kända trakter; dels medel ror ut.
delande af en medalj i guld, be.
nämnd Vegamedaljen, åt personer
som på ett utmärkt sätt främjat
den geografiska forskn.; såväl stip
som medaljen utdelas af Svenska'
sällsk. för antropologi ochgeografi.
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[4739J
Albert Bonniers stipendiefond

för svenska författare är bildad
dels af ett utaf Albert Bonniers
barn och arfvingar doneradt oaf-
ytterligi kapital af 150,000kr., dels
af ett utaf K. O. Bonnier ytterli-
garedoneradt, likaledes oafytter-
ligt kapital af 75,000kr, alltså sam-
manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän-
torna ~ med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola, an-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära fÖl"'
fattare af talang.

[4\ 36,-4? 42J G. Ffomn;1a atiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. ,>

[47~6J '[474OJ Direktionen öfver [4742J Högre allmänna läro-»
Th'!'l\ska ~tlpendlefonden (Kam- Stockholms stads undervis- ' verket ~ Söderma,m. Jl".

martJ. "AThun 1731)kr. 103,097:32. • , " "l

FörypJ.tninge~ af borgrätt~fond?r- nlllgsverk. Se [2301]. ... Anon m ~f:,J;:~5hi endiefon.l' ,
na, se [29751, två hemstipendier Bel"gman·lIIillel"skll fonden (SJo. (1910 lx 1000 R"' tP td 1 "l"
åttol"ftigastuderandeföddaiStock. raranden A Bergman Miller 1831) . I '.' . ,an an u e,as
holm eller Småland (dock, såsom kr. 1,396. Till böcker åt fattiga årllgen .tlll en el. flera gossar "tl
test. säger: J1Medicin,f'6r den ovise. skolbarn. g~aBlet. - ')
hetj",g själfel"farit, undantagen-j; Beskowska fonden (Öfv.kam.. ErIk ~ergstedts skolfond,.
hvartannat är lämnas ett resestip. junk. frih. B v Beskow och hans (Grossh. Erfk Bergst"f;s. test~men-
af 4,800 kr. åt en studerande för hustru J864) kr. 13,157. Till stip. te 1911) kr. 10,000. rIiga r"nt~n.
idk. 'af studier vid utländskt univ., Booströmska fonden (Presid. E skall VId.slutet afhva~Je vårtermin b
med skyldighet att kvarstanna där Booström 1835)kr. 1,670. Tillböc- odelad tllldelas en larJ~nge, som,
16 mån. ,Ansökn. ingifvas till det ker och prem:r åt skolyngl. samma vår utgått från..1aroverkets "
större akad. ll;onsistoriet i Upsala. E Ik B" k t .• tl di f d hogsta rmg med g.odkand exam~n

se [~742tC S roms s pen e on , och utan att behofv.a vara fattIg
Höglundska fonden {riksgälds- har beho:' af u~~ersto.d.

kommiss. GHöglund 1870)kr.12,940. Erik Backstroms stlpe~diefond
Till lifräntor, sedan stjp:r. (Grosshand!. ;r A Bäckstrom 1903)

Knlggeska fonden (Ankef A M kr. 10,000. Räntan skal] med ena
v. Balthasar Knigge 1822) ·~,300. hälften den 18 maj, och m~d ,d.?n
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s andra den 27 nov. utdelas tUllar.
kyrkoråd att för församl:s folk- junge i 5:te kl. s0ll:':är be-!,öfvan.
skolor användas, ' de, har fallenhet for studier och,

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J utmärker sig i afs. på flit och
G Lundberg 1878)4,549. Till stip:r. uppförande, och få,r stipendiet -

JullnsLundmansstipendlefond efter kollegii beslut - behållas af
se [47421. ' samma lärjunge under hela hans '

Petrejlska 'fonden (Skeppskla- skoltid. Fonden förvaltas afKungl. ,
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,796. Direkti?ne.n öfver Sthlms stads

[4738] --- K;läder,böckermm.åtskolungdom. undervIslll!;'I'!Sverk. ,
Nllbelstlftelsen. Grundad på WallInska fonden(Ärkebiskopin. De 6 Brodernas fond (Anonym 1.'

,IngeI\jören Doktor Alfred Nobels nan A M Wallin 1847)kr. 6,002. 1877)kr. 1,000.. Uppmunt~an åtväh.,
testup,ente aJ den 27 Nov. 1895. 'Stip:r åt studerande. artad yngl. VId gymnasrum, med
Grundstadg ar fastställda af Kungl. Aleninsska fonden (Kyrkoh. J H f~.reträde åt obemedl. ämbetsmäns

Ålenius 1822) 127787 Till pens soner. ,
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden fyllnad åt afsked~de .lärare . Elm bladska .fonden (Lektor P M
d. 31,Dec.1911kr. 28,986,440:31. Te· Se vidare [47 4A]. . Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. rör
stamentet ioreskrifver, att fondens den i mogenhetsexamen bäst vita- .J:,
ränta skall .årligen utdelas 80m [A741J H- I t· (" ordade.
prisbelöning åt dem, som under '* og re a III arover- Frans Gustafs stipendium (Ano. ,
det rörlupn" årethafva gjortmänsk- ket å Norrmalm. nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
llgheten den största nytta. Räntan Se [23.03]. las till en välartad s••mt med håg'
delas i fem lika delar, som till· ,Erik Johan Fallunansstlpendle. och fallenhet för studier begärvad
falla: en del den, som inom fy- fond (Louise Falkman samt Ivar o. yng!. söm af. sådant understöd är
sikens område har gjort den vik- Sven Falkman 1893)kr. 539. Uno i behof.
tlgaste upptäckt eller uppfinning; derst. åt studerande. Carl v. Friesens stipendiefond _
en del den, som har gjort den vik- Fyra bröders stipendiefond (fa- (sammanskott af lärjung ar o. vän. d
tigaste, kemiska upptäckt eller för- brikör P A Sjögren 1907) kr. ner till statsrådet Carl v. Friesen
bättring: en del den, som har gjort 2,923. Understöd åt studerande. H06) kr. 3,750 Räntan skall vid
den viktigaste upptäckt inom fy- Rektor G. F. Gill,lams stfpen- slutet af hvarje läsår utdelas till,'
siologiens eller medicinens domän: dlefond (Helena Gilljam, lärare mindre bemedlad, rör studier väl
en del den Bom inom litteraturen och forna lärjungar vid lärover- begårvad lärjunge, som under läs-
har :producerat det utInärktaste i ket 1910)kr. 1,516:04. Understöd året aflagt studentexamen f'6r att'
Idealisk riktning; och en del åt lit studerande. sedan fortsätta sina studier.
den som har verkatimest eller bäst Rektor C. Lnndbergs stdpendle- Adrian Göthes preminm (sam-
för folkens förbrödrande och af- fond kr. 2,334. Underst. åt stude- manskott af lärjungar och vänner
Skaffande eller minskning af stå- rande. till .Adrian Göthe 1904') kr. 200.
ende armeer samt bildande och Premie. och fattigkassan .Id Räntan skal! hvarje hösttermtns-"
spridande af fredskongresser-. norra latinläroverket, kr. 3,500. afslutntng ' utdelas åt- en behöf-:
Prisutdelare och styrelse se [1631]. Prem:r och underst. åt studerande. vande lärjunge i 3:e klassen. .,

Babeska fonden (f. d. lärjungar ~'yra bröder Heljkenskjölds'
vd Sthlm s gymnasium 1871) kr. fond (1910)kr. 4,000. Räntan an-'>
6,588. Underst. åt studerande. vändes till tillf'alliga understöd.

Ribbingska stipendiefonden Lilla Johns premium (Anonym
(Kammarherren G Ribbing 1868) 1877)kr. 600. Premier åt 1 eller 2
kr. 2,261. Underst. lit studerande. obemedl. flitige och ordentl. gos-

Ruben Sjögrens stipendiefond sar i någon af klasserna 2-5. .
(Fabrikör P A Sjögren 1905)kr. Nymarkskafonden (Rektor J Ny-
3,370. Understöd åt studerande. mark 1762) kr. 100. Underst. åt

Olof Arvid Strids bergs stlpen- fattiga gossar i Mari'a skola. '.
diefond (Anna Laura Stridsberg Semlseknlarfonden (samman-
1908) kr. 538. Understöd åt stu- skott vid sekularresten 1871) kr.
derande. 500. Stip:r vid Sthlms gymnasium. -

Thams donation (änkef. C Tham Thams donation (Ånkef. M C "
1865)kr. 372.Böcker åt fatti/l;a lärj. Tham 1855) kr. 100. Prem:kassa

Wirenska stipendiefonden Jnllus Lundmans stlpendlefon l
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815. (Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000\ ,
Understöd åt studerande. Räntan skall ttltdelas en eller två'

behöfvande, kunniga, flitiga och

[4737J --
Lars Hlertas minne (Fru W

Hierta, f. FrÖding" 1877). Särsk.
styrelse, se [3555]; att fritt och
oberoende verka för det mänskl.
framåtskridandet och dettahufvud·
sakl. gnm att fr"mkalla och befor-
dra sådana vetenskap!. upptäckter
och uppfinningar, sociala rörbätt·
ringar och frisinnade reformer,
som kunna blitva till välsignelse
för mänskligheten i allmänhet och
särsk. rör Sveriges folk.
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G. Fromma
ordentliga lärjungar i 6 och 7 klas-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl. Direk-
tionen örver Sthlms stads under-
visningsverk.

1872 års gåfvofond (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be-
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjungar i 4:e o. s:e klassen.

1881i års studenters st.ipend le-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till hehöf-
vande lärjunge, helst den som
samma år att studentexamen.

[4743] Högre realläro-
verket på Norrmalm.

Se [2307].
Allmänna premie- och sttpendte-

fonden(KDirektionen öfver Sthlms
stads undsrv.-verk 1B80) kr. 8,700;
Sthlm s real lärov. ; stip:r och pre-
m:r åt förtjänta lärjungar.

RektorS. Almqnlsts undersfdds-
fond (tillkommen gnm insamlrng
1904) kr. 2,400. Stip:r åt medel l.
lärjungar.

Fyra bröder Hel.jkenskjölds
fond (Okänd 1910) kr. 2,600. Un-
derstöd åt lärare och förtjänta
lärjungar.

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

Lektor Hngo W. Phflps stlpen-
diefond (Okänd 1908) kr. 500. Stip:r
åt förtjänta lärjungar.

[4744]
Fonder tlll förmån för lärj. vid

Statens profskola,
Nya elementarskolan.

Förvaltas af K. Direktionen för
Sthlms stads undervtanfngsverk.

Se [2301].
Axel Abramsons stipendium

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,500. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt upptö.
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före-
träde för klasskamrater till stif.
tarnes afl. son).

Patr lk de Lavals stipendium
(gnm Insaml.blaud lärjung:ne 1889,
sedermera ökadt gnm upprepade
gåfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.
Uppmuntran åt i ngt af de natur-
historiska ämnena framstående lär-
junge.

Elementarlistipendlet (gnm in-
saml. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm
donation af en f. d. lärjunge med
1,000 kr. 188B. Underst. företrädes-
vis åt någon från skolan utgången
lärjunge, som studerar vid Upsala
universitet, eller åt ngn lärjunge
vid skolan.

Otto von Friesens premiefond
(Bibliotekarien hos H. M. Konun-
gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899)
kr. 3,000. Belön:r i större eller
mindre poster för vackra samlin-
gar af djur eller växter eller för
noggranna skriftl. uppsatser rö-
rande naturhistoriska ämnen.

stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4742-47 46J
Hartmansdorffskn stipendiet Underst. åt behöfvande lärjungar.

(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Un Lagerströms stipendiefond (Kom-
derst. åt medellöse flitige lär- ministern f. d. kollegan C R La-
jungar. gerström och hans ohustru genom

Hektor H II go Il ernlunds premie- test. 1883) kr. 5,000. Arsräntan skall
fond (genom insamling af smärre utdelas till ett eller flere stipendier
bidrag bland skolans lärjungar till åt flitiga och välartade ynglingar.
rektor Hernlunds so-årsdag den 13 Lundbergska stipendiefonden
okt. 1908 och sedermera ytter-Il. (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) Kr.
gare ökad genom af skolans gym- 2,000. Underst. åt behöfvande lär-
nasistförb. och målsmän lämnade jnngar.
belopp) kr. ~,~OO. llankel1ska stipendiefonden

Hemmarekska stipendiet (Prof. (Prof. G A Manhell och hans hustru
J Dorpat A B'ulrnertucq 1874) kr. gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
3,000. Underst. åt en fattig men användande saknas föreskrift. Ban-
flitig lärjunge vid skolan. tan har hittills utdelats i ett eller
..Folke J acobsons stipendium i1ere stip:r åt flitiga och sediiga

(Ankef', Alma. .Iaoobsou, f wahl. medellösa lärjungar.
gren, 1896) kl'. 2,000. Underst. åt Widmarks fond (Kollega C G
en för studier i uaturkuuutghet Widmarkochhanshustrugnmtest.
särsk. hågad och skicklig lärjunge 1882)kl'. 10,000. Räntan användes
till företagande Inom landet af en till förhöjande af de pens:r, som
resa i na.turvetenskapl . syfte. föl' lärare vid Jakobs allm. lärov,

Jubelfeststipendiet (genom in- äro el. blifva å Allm. indragnings-
saml. 1878) kr. 2,800. Underst. åt statenbestämdaattutgå,enl.särsk.
medellösa flitiga lärjungar i de tre i testarn. best:a föreskrifter.
högsta klasserna eller bland de
f. d. ekolans lärjungar, som under
hvarje läsår aflagt godkänd 1I1Ogen-
hetsexamen.

Norstr dmska stipendiefonden
(Civilingenjör Clacs er Norström
och Fru Alma Norström. f. Bun.
sow) kr. ö,OOO. Understöd åt en
för begåfning, flit och goda seder
känd, behöfvande yngling i sko-
lans gymuasium (helst till samme
yngling under hans gymuastettd,
om han gör sig fortfarande däraf
väl förtjänt).

Sya Elementarakotans all.
männa premiefond (genom be-
hållningen af vid läroverket 1900
och 1904 anordnade aoa.reer'; ökad
1905 gnm gåfva af en f. d. måls-
man med 500 kr.! kr. 2.000.

Lektor Hugo Schmldts sttpen-
die. och premiefond (genom in'
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidt s frånfälle 1901)
kr. 2,091. Stipendier ä minst
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse för, och goda kunskaper
i företrädesvis franska språket,
men eljest i öfriga lefvande språk,
geografi, historia, sång och mustk.
Xfven p r e ru i e r l böcker för 1&
Cc 30 kr. om året åt 1 Cc ;; lärj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

Bubenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig }[, Ruben, 1904) kr. 1,200.
Uppmuntran åt »Iärjunge, hvilken
där-af gjort sig förtjänt».

Sång. oeh musikstipendiet (gnm
af lärjungerue gifua konserter 1882,
18B4 och 188B) kr. 1,500. Uppmun.
tran åt i sång eller musik fram-
stående lärjungar.

Ston och Alvar 'I'h ir-l s fond
(Grosshandlaren Arthur 'I'h iel och
Fru Alice 'l'hie1) kr. 3,000. Under-
stöd åt barn efter atiiden lärare
vid skolan eller åt flitiga lärjungar,
som däraf äro i behof.

[4745] Jakobs realskola.
Se [2:313].

Hiibnerska sti pendtetonden.Kol-
lega C G Widmark 186B) kr. 1,000.

[47 46a] Katarina realskola.
Se [2315].

Bergman.llillerska fonden se
under r47401.

Ehreupåhls stipendiefond (As-
sessor AEhrenpåhl och hans hustru
1781) kr. 250. Prem:r åt lärjungar.
Förvaltas af Katarina församlings
kyrkoråd.
'Gråbergs stlpendinm (Colleg.

Scholm B Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sång skickliga lärjungar. For-
valtas af Katarina församlings
kyrkoråd.

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

J,efflerska stipendiet (Änkef. G
Leffler 18B5) kr. 500. Räntan ut-
delas åt en medellös och välartad
yngling om året.

Premle- och fatttgkassan, be-
stående af inskrifn:safgifter för
äret; prem:r och understöd åt
lärjungar.

'l'drnqvlsts fond se under [4696J.
Sjätte klassens stipendiefond

(Lärjungar vid läroverket 1908 o.
senare) kr. 489:75. Räntan lägges
t. v. till kapitalet.

Eureni! understödsfond (v. hä-
radshörd. P L Eurenius 1909) kr.
2ö,000. Till underst. åt medellösa
lärjungar.

[4746 b] Hi!.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [2309].
Allan Abfnlus' stipendiefond,

kr. 1,000. Arliga räntan tillfaller
såsom stipendium en behöfvande
lärjunge i 4:de eller ö.te klassen.

Doktor Prodins sttpendf um (kr.
1,500). Räntemedlen utdelas årli-
gen till hehöfvande lärjungar i
x.die eller 4:de ringen.

En lärj unges donation, kr. 1,000.
.X.rligaräntan tilldelas en Iärj unge
i 2:dra eller 3:dje klassen.

Gustaf Elmqutsts' stipendie-
fond, kr. 5,000. Årliga räntemed-
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i4746-4752J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors lit ~,,,fond,e!.
}?':t ..':'t~el~s .såsom stipendier till Borgareståndets dQl\atlon (Bor· Jojlnm Ber.n~tröms "'1\
. o ~an a arJ.ungar.. gareståndet 1866),kr. 6,800.- Stip:r fond (Direktö'l'.J,'BerD,J;
1 ~er Llndste.ns stlpe!'dlefond,kr. åt, Tekniska högskolans elever, j kr. 50,000. Stip;'r åt Tek»
"O?,O: rl. rant,,:n tIllfaller 1 el. C.Brandels stipendlefon.d (Kam- elever. Lee
2 Iärj ungar VId.läroverket. re:aren C. Brandel1904) kr.,15,000· " -rr-sr--r-f- , ••• (bA.
h 28; Septemberfonden, kr: 2,000, StW:r åt Tekniska högsk.s elever. [47 5t] 'Teknis"'a sI<OH,' ilA'

VI. en summ.a Inom premie- och OfveringenjörJohanDanielso,D.1 j'J"1 ,-•• 'd' 11~~ t(' ~ö181
,fattI~kassan.hIldar ettstående ka- sttpendtefond "kr. 40,000.. Rese- .o • )lt9Ck'IiOllil., 'nJrl,'8
,p~;tal. årl. rantan användes tifl m- understöd åt Tekn. högskolans af- Byggmastaren Johall;,,-i\D,d'lfJl-
,kop af premieböcker. gångna eller afgående elever, son.) fond {Fru"Theres~Alili!l;'SfOn

Wldingskadonatione'.'(kr.1?380). . G. de Lavals stipendiefo~dJAk. och-.Herr Knut Ande~sQnL1kr.
1tl/.ntemedle~ utdelas till mindre tieb. Separator 1895), kr. 10,000. 20,000., Styrelsen för Tekn, slIP,
bemedl. lärjungar, Stip:r åt Tekn. högskolans elever. lan t.Sthlm ; till stip. :y-id·sk\11an.

V. Eggertz stipendiefond (bild. John Bernströms stipeIidlilf.iuid
af Prof. Eggertz lärjungar m. fi. kr. 25,0~.o. Styr,elsen f(;r,::relpIjska
1885)kr. 6,550. Stip:r åt elever vid skolan 1 Stockhnlm ; till, stip:r:vid
Sthlms Bergskola. . skolan, med-företräde fÖJ;Ile ,<jI:lJ.

Gibson-CrQns.tedts sttpendle- ver, .!"vilkas fäder haft eller.hafya
fond (Ing. C GNorström 1899) anstallmng hos A.,B. ,Separ'lto);
kr. 13,600. Stip:r åt Tekn. hög- UUa Cramers stipel1diefondkr.
skolans elever med företrädesrätt 110,000,daraf dock tfltsvtdare o]Oäp·
för släktingar till släkterna Gibson, t!,:n hufvudsakligen utgår tilkW'
Cronstedt och Norström. rant~ta~are; ·8tyr~lsen,;fö~tekniska

A. N. Hotfmans stipendiefond skolan l Stockholm; till stJ,pelljli"",·
(Slottsarkitekten ANHoffman 1,897) Ba~tza.~Oronstrands fond (Kom-
kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög ~.'tt~n -fo.~,å~tadkommandet -'If·,en
skolans elever. . v:ard,g .~llli1e&vår!l.•Qfve~.sl>!:!I,!!!s

C. J. Hultqvists donatton (Hofr.- forste forest., k~pte;n':llal~zar-e~on-
rådet C J Lindenerona 1874) kr: strand) kr., .1,~00" Styr., f. Tekl)..
16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans skolan, i Sthlm; tillstipendier,'ii.d
elever. I skolan. r. "c (, A la ,:,;;: l
..JohnEKjellbergs stipendiefond John. ,Erlc~~ons<SJ;lpel\l(i"e~",d

(Ankef', Alma Kjellberg 1897) kr. (Kommttten efor John Eri~ss~,,~·
30,000. Stip:r åt Tekn. högskolan. monumentet 1Stockholm) kr. 1,000.
elever. , Styrelsen för Tekn. skolan i Bthlm;

Otto och Augusta Llnd~trl,,,ds till stip:r vid skolan. '
stipendiefond (Änkef.E A T Lind Allg·.llotl'ma!1s" stipenjJiefQilil
strand 1897) kr. 25,000. Beseun- (Slottearkitekten A N Hoffman) kr.
derst. åt utgångna elever från Tekn. 25,000. Styrelsen rör Tekn. sko-

[
4749] K högskolan.. lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.

ungl. Högre lära- ,Joh. Michaiiisons donation (Fa. Claes Ad'elskölds stipendiefond
rinneseminarium. briksidk. Joh. Michaelson 1866) 20,000, J<rono~. Styrelsen'för>tek.

Se [2236J. kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko- mska. skolan 1 Stoqkholmyti1l'sti·
Ellen Bergmans stipendinm lans elever. ' pendier.. , , ,,' - ,. h'

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr, 2,647. Samuel O.••.ens stipendiefond Sjöstedtslla'.fmlden (Kyrkoll,'N
T,ll underst. för seminarieelever . (Subskription till hedrande af .S. -J Sjöstedt' 1856)' krd 57;000, Sty .
. Hilda Cassell(s fond (f. d. ele: Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r relsen 1"6rTekn. skolan LSthlm,'ile

;ver VId Statens normalskola för ät Tekn. högskolans elever. . [2.206J; bildande 'af en sä,.sk) side!·
fiickor) kr. 5,989. Till underst. f'6r ..Remy Sehwartz' stipendiefond mng 1"6rtliokons undervisn. is:ve:n·
elever vid Normalskolan. (Ankef. D. S. Schwartz f. Sundblad ska slöjdf'6reningens :skola ,..,ller

HlIdnr Djnrbergs stipendium 1878)kr. 6,200. Stip:r ä-tTekn. h.ög: nuv. Tekn. .skolan i Sthlms "b
JFrkn Hildur Djurberg 1912) kr. skolans elever med företrädesr.ätt Te~nisl<a skolans'allmänna'st!-
1,300. Till understöd för sernina- åt stiftarens sli\ktingar. . . pendiefond (Aktieb. Ind'1lstripl\lat·
rieelever. Minne af Civilingenjören Au. set, 1/2 b~l\ållningen '•••.I'·l>tl ,to'\h·
. Regina Palltus minne (Semina- gnst Emil Wilhelm SmIttför.tek. ~9IalotterI)'kr .. 3,00ffi"-,Styre1sen
rieelever 1884)kr. 10,640. 'l'ill un- nisk undervisning (Gentkonsul J for Tekn. skolan l Sthlrn ; tiH,stiif.r
,derst. för seminarieelever. W S 'U 1904)kl' .. VId samrna skola r- (. 'P'j,

Seminarieelevernas hjälpfond åt 'Te~~iska högS~012~~0~~~v~~,p:r. Axel':: Westllis',,, stipendiefond "
(Semtnarteeleverj kr. 11,623. Till . . (Byggmast. -Axel Westm) 10.',5OOD \
underst. 1"6rseminarieelever. Knut och Amalia Stylfes stlpen- Styrelsen för Tekniska sko1~n"i

Louise Sundens stipendium (Än. dlefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898) Stockholm ; un stip:" vid nämnda
kef. Chr~stine L Sunden 1887) kr. kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn .. skola.v« , .'4":;' l.pr ';,,$'
5,246. TIll underst. för serrrina- högsk. afgångna eller afg.deelever. [47·52] .,-,--.'~-, " !J.,."
rieelever. Teknl?logiskalnstitutets elerers l' Majoren ,Uf Björkmans 'fo'lid

:iPe~dlefond .(~ubskrIptlOn 1877) kr. 10,000.Sv. Slöjdt'"dreningenil.fI,.
. 2D,300. Btip:r åt Tekn. hög- relse. För elever' 'vid TeknisJfa

skolans e!~ver. . skolan. .' •. 1 • j J, }

J. G. Torners donatton (Kom- Il I k" Ii>missionslandtmät Törner 1874-'lIT. arne man!'s a fonden (F'abr. J.' ) ,. C W Hame1mann test) 197' 1880)
(6,500. StIp:r och reaeunderst: åt kr 11 400 S "k' r"d'" '., u•.'Tekn. högskolans elever. .'. )« : ';"en~as or .•...~r.e~.~~;ty- ~

Jonas Wenströms stipendiefond relse •.,seJ38 83J•.2 resest~p:r;> ~M
(Allm. Svenska Elektr. A.B. i vs. lfr;ertI~1å~and~~e,ksynghnga'L ,rJ

sterås 1899) kr. 10,000. Stdp.r åt Wallmarkska fonden (Öfverdir
Tekn. h~gskolans elever. L J Wallmark 1847) kr. 19000:

~onatlOn till C .J Yngströms Svenska slöjdf'6ren:s styrelse;' un-
mmne kr. 20,000. StIpendiat utses derst. till ynglingar, somgifvahopp
bland Bergsskolans e~ever ~~ler ?m 8i~ att blifva skicklige närings-
persone:" som arbeta Inom jarn- idk. för att idka studier vid Tekn.
handtermgen. , skolan i Stb.lm samt belöningar för

Bran~- och Liffdrsäkring8-Aktiebol.ag-e;t-S"EA~l~pr;ttJlin- dt
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[4747] --
Lärarnas vid elementarlärover·

ken nya änke· och puplllk assa(Kgl.
re!!l. 8 dec. 1911) kr. 5,417,702:07.
Forvaltas af samma direktion som
den, hvilken är förordnad för Folk-
skolelärarnas ~en.Bion~inrättniDg,
under namn af direkttonen öfver
lärarnas vid elementarläroverken
nya änke-ooh pupfllkaasa, se [2946J;
pensionerande af änkor och barn
efter 'lärare vid de allm. lärov:n,
folkskoleseminarierna, högre Iära-
ri:b.neseminariet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anst ••lt i Göteborg, samt K. Gym.
nastiska oentraltnstttutet; skyldig.
het att vara delägare i kassan ålig·
ger hvar och en, som efter regle-
mentets utfärdande blifvit rektor
eller ord. ämnes- eller pensions-
berättigad öfningslärare vid ofvan-
nämnda läroanstalter.

[4.7 50] Kungl. Tekniska
. högskolan.

Se [2204].
Tbor.ten Bergstedts stlpendle-

fond (Civiling. Thorten Bergstedt
1881) kr. 5,200. Underst. åt 'l'ekn.
högskolans elever.

John Bernströms stipendie-
fond. kr. iO.OOO. Stip:r åt Tekn.
Högskolans elever med företräde
rör den, hvars fader är eller haft
anställn. såsom arbetare eller tjän-
steman hos Aktiebolaget Separator.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4752-47 60J
uppfinningar och förbättringar John8on.ka donatlonsfonden(f. åligger hvarje skolområde i riket
näringar och slöjder. d. svenske och norske General- för hvar och en af dess lärare-
[4 5 J --- konsuln i Alexandria J W John- tjänster vid högre folkskola, hvarje

7 3 son 1890)kr. 226.935:98. Till stip. skoldistrikt för dess ordin. lärare-
Adler8ka fonden (Fru Charlotta åt konsulsaspiranter utanordnades tjän:r vid egentlig folkskola samt

Adler) kr. 5,364:14 vid 1911 års under år 1911ett sammanlagdt be- den ord. ämneslärarpersonalen vid
slut. Folkskoleöfverstyrelsen i lopp af kr. 7,500: -. kommunala mellanskolor.
Sthlm, se [1864]; gåfvomedel till {,ängmanska donationsfonden Folkskollärarnas änke. och pu.
skollofskolonier. (Bruksäg. E J Längman 1859) kr. pfl lkassn (K. Maj:t och riksdagen;

Benedlck8ska fonden (Fru Emma 3,809,336:45. Allmännyttiga ända- Kg!. reg!. 15okt. 1875)kr. 9,088,219:
Benedicks) kr. 10,467:09 vid 1911 mål; får ännu icke dtsponerae till 32. Pensionerande af änkor o. barn
års slut. Folkakoleöfverstyrelsen de af testator afsedda. inrättn:r efter ordinarie folkskolelärare;
i Sthlm, se [186~J; gåfvomedel till m. m. skyldighet att vara delägare i kas-
skollofskolonier. Xoreenska testamentsfundea san åligger hvarje folkskollärare,

Dnbolska fonden (Handlanden (Kanslirådet J E Noreen 1811)kr. som efter regl:ts utfärdande blif-
P. G. Dubois) kr. 69,820:82 VId1911 23,897:21. Underhåll af elever vid vit ordin. inneharvare af tjänst
~rs slut. Folkskoleofverstyrelsen. K. Kri~sskolan. med delaktighet i folkskollärarnas
l Sthl!"', se [1864];underst. åt skol- lIIllItär.ällskapets I Stockholm pens:sinrättn.
barn l folkskolans 15:e.0. 16:e kur- krlgsskole8tipendiefond (1898)kr. Småskollärares m. fl. ålder.
ser eller annan un.dervlsn ..anstalt, 4,211:89. För ftitig obemedlad elev derdomsunderstödsanstalt (Kgl ,
som lämpl. kan sattas l samband af hvarje lärokurs vid Krigsekolan I.faj:t och riksdagen; KgI. regI. 22
med fol~.skolan. såsom beklädnadshjälp el. upp- juni 1892). Behål lu, förvaltad af

Friedlanderska fonden (Grossh. muntran statskontoret. Underst. åt lärare
~erman Friedländer) kr. 26,588:14 Pensionsfonden för t,iänstemän och lärarinnor vid småskolor och
TId 1911 å.rs slut. Fo'lkakoleöfver- vid statens jiirnvägar iifverflyt- mindre folkskolor; skyldighet till
styrelse~ l Sthlm, se [1864);gårvo- tades vid 1911 års början till K. delaktighet i anstalten åligger
medel tIll skoflofskolonier. Statskontoret Behållningen vid skoldistrikt f. hvarje läraretjänst,
,Eli" HIrschs minne (Inge~ören 1911 års slut ·kr. 13,412,733:34. för hvilken lönetillskott af a!lm.

Ernst Hirsch) kr. 511,~a3:01VId1911 Baltzar Ton Platens stipendie- medel erhålles.
års slut. Folkskoleofverstyrels.en fond (f. d. Statsministern för ut- Lasarettsläkarnas pensions.
l Sthlm, s~.[1864];att genom »For· rikes ärendena grefve B v Pla- kassa (K. M:t och riksdagen; Kg!.
emng~n for Stockholms skollots tens änka och son 1877; fonden, reg!. 13 nov. 1903) kr. 236,303:63.
k?loDler» utdelas till skollofskolo- förut under Marinförvaltn:s v~rd, Pensionerande af ord. lasaretts-
mer. öfverftyttades till Statskontoret liikare.

18g4) kr. 21,839:49. Till stip. åt en Döfstumlärarn"s penstonsan-
Kungl. Statskon- kadett vid aftäggandet af examen stalt (K. M:t och riksdagen; Kg!.

för utnämn. t.sjöofficer(1911 utdel:s reg!. 30 aug. 1905) kr. 30,258:30.
toret. kr. 883:29). Pensionerande af personalen vid

Grefve Erik Posses donations· döfstumskolor, folkhögskolor, fri·
fond (Sekreter. i Krigshofrätten stående landtmannaskolor, sinnes-
grefve C E L Posse 1871) kr. slöanstalter och vanföreanstalter.
~6,276:56. För ändamål tillh.Riks- Lärarinnornas pensionsanstalt
arkivets ämbetsverksamhet. (K. M:jt o. Riksd.; Kg!. reg!. 23/12

Westzynthii testamentsfond (t. 1910). Kr. 134,552:32. Pensione-
f. svenske och norske Konsuln i randa af kvinu1. lärarpersonalen
Barcelona W J S Westzynthius vid enskilda Iäroanst:r, 80m åt-
1891)kr. 87,815:46.Afkomsten skall njuta statsunderst. från det under
användas till att förbättra stä.ll- riksstatens åttonde hufvudtitel
ningen för gamla och redliga sta- uppförda reservationsanslaget till
tens tjänare, hvilka antingen icke enskilda läroanstalter.
hafva rätt till pension eller hvilkas Söderströmska fonden (Grossh.
pension är otillräcklig, äfvensom F H Söderström 1875)kr. 15,000.
till att understödja änkor och barn Pens. åt reglementariskt oberättt-
efter dem. Ar 1911 beviljade K. gade pensionssökande folkskolelä-
maj:t gratifikationer från fonden rare.
till belopp af 3,505 kr.

[4755j

.Af de under K. Statskontorets
förvaltning stående fonder upp-
tagas följ. såsom varande af a!lm.
intresse.

f. d. Allmänna döfstumlnstl·
tuteta donationsmedel (öfverl.ämn,
till K. Statskontorets förvaltning

-1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas år1. afkastn.
användes t. v. till en del för döf-
stumlärarebildn. och döfstumun-
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever . Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
Maj:ts förordnande ang. användan-
det innehålles i nåd. brefvet till
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid
1911 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
226,599:59 och de öfriga fonderna
kr. 317,867:94.

!rbetaref'6rsäkringsfonden (af
satt vid 1896 och följande årens
riksdagar, behållning vid 1911 års
slut kr. 30,722,961:20) för föraäk-
ring till beredande af pens. vid
varaktig oförll\åga till arbete.

Carneglestlftelsens fond [se
4827].
. ~'ileenska testamentsfonden
(Kommerserådet P E Fileen 1822)

.kr. 31,879:51. Folkundervisn:s be-
främj. Under 1911 utbetalades för
undervisningsändamål kr. 700:-.

[4756] Folkskollärarnas
pensionsinrättning. Se [2946].

ExtrA provinsialläkarnas pen-
sionskassa (K. M:t och Riksd.;
Kg!. reg!. 30 dec. 1911). Penstone.
rande af extra provinsialläkare
äfvensorn beredande af fyllnads-
pension åt vissa provinsialläkare.

Folkskollärarnas pensionsin.
rättning (K. Maj:t och riksda-
gen; Kg!. reg!. 30 nov 1866) kr.
23,063,690: 76. Pensionerande af
ordin. lärare vid folkskolorna i ri-
ket; förbindelse till delaktighet

[4757J
Svenska lärarinnornas pensions.

förening (1855) kr. 1,472,634:76.
Särale. styrelse, se [SO37]; lifränta
vid 54 år.

[4760J
Phlltpsenska testamentsfonden

(Grossh. H T Philipsen och hans
hustru, f Moll, 1811). Sär-sk. di-
rektion, se [2440]; skolinrättning;
äger fastigh. n:r 27 i kv. Rosendal
större i Maria församl., Hornsg.
81, Ad. Ft-edr, torg N:o l.

1nntI- ICII Llnrslkrlnga-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.
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G.' I1Jomm!l<s~ir.t~lser~, peItsionskail.80I,',S.,mdl.( fonder.

Fonder för, undellvisnirig' 'öch",\understöd\~ åt "(Iöfstumriui (' btJ: blfnäaJ
~,i l ., t \ l"" '"

[4T'~2J ' .behöfvande blinda Utdelar a;bets.' ,tutet för blinda; tillg. (enL 191,l.
AJ~männa Instltntet för döf. ,m~terialier och'verktyg samt läm.', Ats bekslut) kr. 226,38'1::78:lifkai!:tji

&tnmma (Protokolls sekret. P A nar btdrag till elever vid arbets, användes -till ftänij. af de'bllnltait
Borg under beskydd af Drottning skolan i Kristinehamn. Förenin. själfverkBamhet m. m,"',fo:&I!
HM·hg Elisabet Charlotta 1810). gen utdelar ock med blindskrift ',:Aa~A
,Sedan detta institut 1 aug.1894 tryckta. böcker. Fören:s fonder [4't67'cl", 'dL

upphört o?h dess l~genheter, uppgå till kr. 202,879:98. ", ]Jaekman_h Stiftelsens i.ijp.d~
byggn:r o. mventaner ofverlåtlts medels fond lyder under Kungl'
plI,a döfstumskoldistriktet,ha!"a' [4766 a] Direktionen 'örver, Institl1te't @~
Instttuteta fonder, e,:,;l.K',.MaJ:ts Döflltnmföreningen i Stockholm blinda: tillg. ,(en1.1911års bokslnt~
b.ref af 9 aug. s. ä., ofverlamnats (1868)kr. (j:a35,600.Särsk.'styrelse,: kr. 9,~?6:90; till främj .. '!ofde blI, •
till Stat~kontoret att af Statskon., se [3691J'att medelst lån, eller:gåf.' das sJalfverksamhet m. m.
toret t. v. iorvalta.s. Angående an- '..... 'j • eoa
Tändandet at den behållna års af· vo.: underst?dja ~ofstumma le~a -, [47 6'7 d ,---' .H.H
ka.~ing. af dessa fonder har K: moter, som ,aro .~Jukaeller AJdtiga J,' . ','.~~I!!
Maj:t lämnat f'6reskrift 14 febr.' eller annars beho~v~de,sa:mt gnmj }1:r1ka Carolina Nybergs, folld
1896. Se vidare [4765]. anskaffande W:.blbhotek till utl~· Soderberg, donat!ons~on'l;rl~der

DIng At ledamöterna eller gnm fö- under Kungl. Direktionen ofve",!
redrag o.' diskuasioner verka upp-: Institutet för blinda; tijll(. (ent

, [47 63J lysande. Lokal Luntmakaregatan 1911 Ars bokslut) k~;:123,634:.46;
Kn.gl. lutltntet oeh fönko- 7 n. b. , , afka.tn. användes till frä111j.-,a~_de

lan flIr IJJinda å-Tomteboda, ly. [ ,,---, blindas själfverksamhe.t m,'m~"
der under af Kungl. Maj:tförord· 47,66b] , " ,,--,- ,il'
nad di,ektionse[2296]. Tillg.(enl.' DedlifstummasA.llmännaSjnk- [4767 eJ - : '.n'>'l
1911 Ars bokslut, inklusive under' och Begrafningskaua (1908)' kr. Samuel Ellanders dOlllttioll~J
läroanstalten lydande donations- 79,000. Styrelsen. säte' i' 'Stonk· fond kr, 133,133:98, J 'MB,Oline·'
fonder kr. 822,866:72) kr. 1,410041: holm. Afser att lämna sjuk. och 'dals fond kr. 4,238:39j Halina ~oils'
87, hvaraf fastigheters bOkf6rda begrafningshjälp At döfstumma i af Hjelmsäter fond kr, '7,661;9i;'
värde 647,200kr. Sverige. Arsafgiften 7 kr" trAn och F Skogbergs' fond kr. 14,33il;36~

med-I januari 1910. H "elppels, f Roth, fond ";1(\,\1

[
47 64J -, -- , 24,872:-, Johannes och '!ugi{.la

. : [,4767 aJ ., ., Kastmans fond kr. 19;393:O~'sairlt'
:.lrlletshemme~rorblindaIStoek.. !1lmänlia donatIonsfonden l', G Schr3Ys donation kr. 2,580:28~~~

il.oim (f. d. DIr. O E Borg 1868) der under Kungl. Direktione~.k .. lyda.under Kungl. pirektion.'öfTel'
CIrka kr. ~20,OOO... Sa,:"ma styrels~ ver Institutet fÖr blinda: tillg.; I~stltutet f'6r'blinda; afkas~nTan.
som.De blmdas forenmg, se ['687)" (enl.I911 års bokslut) kr. ~84503:40',v~~des till främ], af de', ~Uhd"ji'
att inom fäderneslandet Terka f'6r f fk tni f kilj ~',r- ' ' sJalt'verksamhet ""'0".0 o{
blindas arbetsf"6rtjänst m.: m.; in': a a as l~gen a 8 as, 1Al,t: igen, " i • j ;"' j '~;u.
träde afgiftsfritt mot borgen af 6.00~ kr. for att, efter ,,:1'.K?:nl1~:': ' .. ,« Ul\
resp. kommun å 100kr., som i nöd. MaJ.~ fattadt. beslut, ~välldas fp~ .[47 68J , ,,"hi.
fall användas som sjukhjälp.. främ], at blindundervtsn. m. m.• , De blindas,r6renlng8,sjnkkassQol

--- åter.tGden af, fondens !,fkas~. ef- fond; .bild.: gnm fri:v; gMlvo"lläli'I'
f47 65Jter afdragaf,:tgåendelIf~änto~~.:, h ••r enl.: stadfäst .regl, sjUkhjäll',

Föreningen »För Blindas väl» välldes ~ DIre~tIOnen till framj" 'åt behöfvande sjuka blipda,inQ.JP"
(stift. 1885) har till syftemAl att af de plmda. sJalfyerkBamhet. fören. Fondlln,som vid 1912~8
söka befrämja de blindas såväl [4767bJ " 'början uppgick till omkr. 138,00
andliga som lekamliga väl, hvar- Understödsfondeu, lyder under,' kr., f'6rvaLta. at De blinda.,f6Ml
för den genom sin sty]:else' till' KungL Direktionen öfver Insti-: enings sty]:else, se [3687j; t,;"'""

. i (, .fi'oli,
;',~<Ji~VB

\; i' ~t:S,X)
,,' '.oj ,,' '_, ',i qd,U

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare sa nit deras änkor' "och bårQ,t
•• ~ Il'.'.hJ .. '.'0 tf

[4770) Kungl. Akademien 10,000. Till pris eller uppmuntran, G Maijer, 1776Hfa.tigI:iet).~'\Titt
'för de fria konsterna. för elever. ' akadem.s inrättn. o. behof;" <, \,

Gahms donation (Ritiär. P J Pipets .donation (Rofintend,e'rit\q
Se [1626]. Gahm 1826) kr. 3,006. ,Till 'belö -, T' M Piper '1820) kr,.,19,573.' 'Till

Akademien. penslon.kaua(upp· ningar å högtidsdagen, ' användande ,af akademien'. i"." ,b
kommen genom influtna exposr- Holfmanska fonden \Slottearkit.; ,Louise llenterskiöld~ fond"J#. t
tionsmedel. Kg!. regl, 1897) kr; A N Hoffman 1897) kr. 23,293. Till '6,236. ' " '"" 'j,,~fX

2li,9,872. Pens. till akadem.apro-, elever i byggnad ••kolan. '", Jlibblngs donation (KanslirAd:el'{
fes.orer, lärare och tjänstemän Kinman.ons fond (Kammarrätts- G Ribbing 1809) 'kr.' C,OOO.dTHf
sa~tlderas änkor och barn. ' rAdet C L Kinmanson 1874) kr., stip:r At elever vid läroT: ,;'" xA'

4,kademlens ,sir'kilda nnder· 36,936. Stip:r till målare o. bild-, Söderbergs' donation ''(Öfteri,ft.
•tödsfond (Gro••h. B E Dahl· huggare. tendent,' G Söderberg '1873) ''lä·!b
eren 1874) kr. 100,003. Bese- och Jenny Linds stlpendlefond(Fru 8,000. Till belön:r å ho~tid&ld,!get1!:'
s~udiestip:r._ belöningar å högttds- Jenny Lind-Gol.dachrntdf 1876)kr. UnO 'Troilis fond (DoktoJ'il1itJilllI
dagen. , 91,2~6. Besestip., omväxlande åt S Hellman 1880)'kr."7,939. Stili!r

Ther ••e och' Knnt A.nder•• ons mAlare, skulptör eller arkitekt. At elever; lifränta kr. 90." ,J. ~
fond (1898)kr. 20,000. Till elever. Lundgrens, Egron, prlomedel P.O.Winqvistsdonationkr.40,OH!'i

Ton Beskows donation (Öfv:· (uppkomna gnm inkomsten för ut- W. Wohlfahrts minne (Fröken
kam:junk. frih. B v Beskow 1864) ställn. af Egron Lundgrens arbe- FredriqueWohlfahrt1892)kr.1l,030.
kr. 10,000. Till stip. Atkonstnärer, ten 1876) kr. 6,285. Guldmedalj åt Till elever.
, Boberghskadonatlonen(God.äg. akvarellmålare. Gemensamma reservfonden kr.
och Fru O G Bobergh 1880)kr. )leijers donation (Öfverdirekt. 17,468.

Btand, och~.Liff"örsäkrings-Aktiebolaget S\lE~:~i,ifr~tiHngtu:-



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl: fonder. [4771-4778]
[4;.771J Kungl, Musikaliska Jenny Linds stlpendlefond(Fru Carl Fredrik Lundqvlsts fond
~~;;'r.: " 'akaderhien:' " " Jenn! Lind-Goldschmidt 187d)kr, kr. 8,000.. (Under dir. af K. Teat:·

[S 1627] 102,834.29. Reaestip. nes pens:mr.)
e. Lindströms stipendlefond(Gross. F. d. Mindre teaterns pensions.

Fru .Enphro8yne Abrahamsson8 handi. E E Lindström 1864) kr fond (Edw. Stjernström) kr 84,600.
gafvofond (Grosshandl. Aug. Abra· 1,500. För violin- och violoncel l- (Under direkt. för K. Teatrarnes
hamsson 1869)kr. 25,000. Underst. spein. pens:inr.)
åt sängelever vid Konservatorium. Lomell·Molin8 stlpendlum kr. KgI. Teaterns arbetares och be.

Ahl8tröm8 stipeudtefond (Mu- 10,666:06. För violtn- och viol on- tJänte8 s luk- och begrafnlngs.
s~kdirektör J A Ahlström 1907)kr. cellspein. ka88a (Frih. G F Åkerhielm 1823)
2,000. Understöd åt konaervatorie- Axel Lundwalls fond (v. Hä- kr. 105,400.(K.Teatrarnespensions·
elever. radsh. A Lundwall 1898)kr. 106,613: kassas direktion); sjuk- och begraf-

Akademlen8 stipendiefond (Mu- 27. För uppför. af större musik- n:shjälp samt underst. åt K. tea-
sikaliska akadem. 1856)kr.17,842:25. verk. terns arbetare och betjänte.
Förobemedi. konservatorte-elever, Mankells stipendiefond (Prof. KgI. 'I'eatrarnes penslonstnrätt-
80m visa fiit och framsteg. Gustaf Mankell 1871) kr. 1,000; 16r nlng kr. 1,119,900. Särsk. dir-ek-

Benedlek8', Emma, Ankefru, stl· orgelapeln. tion, se [3013); pens:r. '
pendlefond (1890)kr. 5,000. Under- Mazer8 fond (Grossh. J Mazer Svenska teaterns donationsfond
stöd åt konservatorieelever. 1846) kr. 10,000:87. Till uppehäl- kr. 50,000 (tillh. Kgi. 'I'eatrarnes

Bergmans gåfvofond (Lärar:n lande af ett kvartettsällskap. pens.kassa). .
Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. Mlchael88on8 fond (Grossh. Aug. W Sven8on8 donatlonsfund kr.
För aång. Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till 22,000. Under direkt. för Kgi.

BeI:gs, fond ,(Organist P A Berg uppehållande ,af nyss nämnda Teatrarnes pens:inr.
1863)' kr. 1,500. Till befrämj. af kvartettsällskap.
organistbildningen. Netherwood8 8tipendlefond

Berliner Liedertafels stdpendle- (Bankokomm. V Netherwood 1867)
fond (Tyska manskören Berliner kr. 200. För violtn- och violon-
Liede'rtafeI1910) kr. 2,072:59. För cellspein.
elev. " .: . Henriette Nio8en'8 8t1pendlefond
• H, Berwalds fond (Ankef. Hed- (Professor Siegfried Saloman 1880)
vig Berwald 1884)kr. 4,000f. under- kr. 10,450. För underst. åt en kon-
s-1;.,åt konservatoriets elever; f.' n. servatorieelev.
lifrllnta. , Fredrika Stenhammars stlpen-

vonBeskow8 stipendlefond(Öfv:. dlum (gm insamling 1881)kr. 10,450.
kam:junk. Frih. B v Beskow o. Dramatisk sång.
Malin Y. Beekow 1864) kr. 21,800. Wilhelm och Hllma Svedbom8
Resestip.· , 8tipendlefond (Fru Hilma Sved-

un, Boom8 stipendiefond (jllu. .bom 1906) kr. 40,012:23. För ele-
si.l<)i..s,J, van Boom 1861)kr; 1,000. ver.
FÖr pianoapeln. , Sällskapet8 MU8iken8 vänner

Doktor Ern8t Fogmans dona. I Göteborg stlpendtefond kr.
tion8fond (fru Carin Fogman 1907) 11,853:70.
kr. 5,225. Till elever och f. d. ele- 'l'amms sttpendlefond och Wide·
ver i valthornsblåsning. grens 'stipendiefond (Bruksp, C

IF. A" ~'rleber1l'8 stipendiefond A Tamm 1865 och Kassör G wr.
(Musikdil". F A Frieberg 1902) kr, degren 1880) kr. 4,153:54. Flöjt·
5,201:50. För konservatorteelever. blåsn.
·"Hammarlns stipendiefond (Fru D A T We8tman8 donation (v.

E" Hammarin, f Oasparson, 1872) Häradshöfding D A T Westman
kr. 20,000. För underst. åt kon- 1906)kr. 6,270. För en elev i piano-
servatoriets elever. spelning.

'HauelIs donation till Mazerska
kvartettsällskapets byggnadsfond
(1894) kr. 35,915:15.

Hebbesstipendiefond (K. sekre-
ter.· J Ph Hebbe 1852) kr. 3,000.
Till befrämj. af organistbildn.
Hiindel8ka 8t1pendiefonden (Prof.

J A Josephson 1871) kr. 500. För
primavista säng o. harm. kunskap.

;Johan Leonard Höijers stlpen-
dlnm (Fru Julia Justina Höijer,
f We~tee. 1900,.kapitalet öfverläm-
n*d1i 1904) kr. 4,180. Fö'r studer.
~gl~ng ,vid Konservatorium ..
KOD.8erv.atorieelevllrnas gralfond

kf. 854: 40'.
Klihlauska arfvinga,rna8 stfpen-

I dlefond (Hedvig och A Kuhlau [47 74]
samt Evelina Falenius, f Kuhlau, I Ida Bergers Legat kr. 2,277.
1866) kr. I,'000,' För violinsp.eln. (Under dir. af K. t:s pena.Im-.}

Kuhlans 8tlpendiefond (Grossh. Axel Elmlunds penstonsfond kr.
C L,Kuhlauc, 1860) kr. 1,000, För 63,600. (Under direktion afK. Tea'
ptanospem.. "i ',' trarnes peuetonainrättning.)

[4772]
KgI. Hofkapellets penstonsta.

rättning (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 621,529:14.
Särsk. direktion, se [3015]; pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.

[4773]
Operakören8 ensktlda ka88a

(Kapellmäst. C Nordqvist 1876'
kr. 24,200. Särsk. styrelse, se [3021).
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp. ocb
låneinrättn.

[4775]
Operabaletten8 en8k1lda kassa

(Siegfried Saloman och A Will·
man 1883) kr. 21,900. Särsk, sty·
relse, se [3023); afsedd till un-
derstöd.
[4776] --

Artl8terna8 och UtteratörllrDas
penstoasfdrentng (Artister o. lit·
teratörer 1847) kr. 280 549:43.
Särsk. direktion, se l8032j; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De seentaka artl8ternas under:
stöd8fond kr. 87,500 Sär.k. sty·
relse, se [3019].

[4717]
Dramatl8ka och mn8ikaUska ar-

tlstemas panstonsfdrentng (Tea-
terdir. P J Deland 1857). Särsk.
tillg. vid 1911 års slut omkr. kr.
312,780. Särsk. direktion, se [3017);
att, så långt förening:s tillg:r med.
gifva, utdela pens:r å 300a 400kr.
årl.; hvarjämte under rören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpafond med
kapital kr. 15,937,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tister.

Svenska teaterförbundet (atift,
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 18.6.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet,
som går ut på en spar-, ajuk-,
begrarn.sujälps- o. underatödsfond
samt pens ..kassa, vara en central-
punkt för svenskaidkareafscenisk
konst. Förb:s tillg:r utgöra nu kr.
228,788:77. Medlemsantalet är 482
(Sl1t2 1911). Se f. Ö. under [3098).

[47781
Svenska publicisternas pOD·

s!onsf'öronlng (1901) kr. 419,531
Särsk. styrelse, se [3034]
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[47~1-47~7} .

IX.

Fromma .•,stiftelsers,.,pensionskassorSJ .m.,:6, fonder ..:·G.
Fonder för pensioner och understöd åt civil~ ämbets- ocb- tlänst~,...äiiJ
"och därmed jämförliga personer samt der~s änkor och barn., ,~

[478i] Civilstatens E18te.dt~Upenslonsfonden(stift. ::[47821 ' " l

änke och pupillkassa 1857af en ämbetsrnan.frvilken anh. Fräneke18ka nnderltödsfonae~',
~ ~ I . fä vara okänd)"llt 1912!<".5,609:21. :(Masklndii. E Fränekel 1873)kr:,

Se r~943J. . Afk~stn.:u anvande~" eni U!:'del,'8t.11,000. Dir. 16r Statens Jarnvä.
Civilstatens anke- oeh pnpill. ä~.orv. a~?ets- o. tJans.tem~ns be- ,gars änke- och pupillkassa, se

kassa (förutvarande CIVIlstatens hofvande a~kor, med fo~etrade 0r [2948]; underst. till 2:e ur Statens
pensionsmrattnmgl 'it 1912 kr. dem, . .som aga flera mmderänlla 'järnvägars änke- och puptllkassa
17 154,562:14. (Offentl. inrättn.1826, barn, äfvensom foräldralösa ofor, 'pens änkor .
OInorganiserad 'it 1908.) Pensto- sörjda barn af samma samhälls·. State~s' järnvägars ä.ke, o
ner ät civ, ämbets- och tj~nstemäns klass. ,pnplilkal8a (Staten 1872);!vldI191i,
änkor och barn ... Pensl,;,nenn.((en. Flleenska donationsfonderna års slut kr. 17,898,199:20. PensIo-
frän kassan, där i iubegrtpen jam- (Kommerser. P Fileen1822) 1/11912 nering af aä:e delägares änkor o.•
väl förutvarande Civilstatens en- kr. 182 533:77. Pens:r och gratifik:r 'barn. _'c
skilda änke- och pup~11f~n?, upp- ätfattlgaciv.ämbets-o.tjänstemän,"; "
gtck är 1911.tlll kr. 602,435.32och äfvensom ät deras efterl. änkor o.ch :f47 83J
uppehälles, forutom genom a!?'ast. barn; pröfn:srätt tUlk. K. Maj :t. ~, . ."
tringen af kapitalet, genom bldra~ Gåfva af en gammal tjänste. : .Telegraf-.:~rkets pensionsinratt.
af del.äl!.~rne. Frän kassan bestri- man (en gammal tjänsteman 1830)nmg samt anke· oeh pnpl~lkassa
das. darJamte pen~lOnsu~glfterna ä l/l 1912kr. 194,703:42. Försörjnrs- i(senaste Kgl.. regl;e 17 jum 1908)-.
CIVIlstatens allma~~ anke-, och hus rör civ, ämbets- o. tjänstemäns :Geme~sam ~hre.~tIon,.Bel [2956J!.-~),
pupillfond samt ä CIVIlstatens ren· i fattigdom efterl. änkor och min. 'p en a Lo n s in r ä t t n Ln g an (borJ.
stonstnrättnings tjänstemannatond deräriga barn. ,l/l 1875) .fOr telegrafpersonalens,
(se nedan). G" h f "tt l .penatonering kr. 5,992,513:10;stat ••

CIvilstatens allmännaänke:och. KgI. ota e , o ra s "pens o~s. 'bidrag kr. 221,207:84; b) ä n k e- och,
pupUlfond. (Offentl. inrättn. 1798). fond (K. ~aJ.t och ~ota Wfra~t 'pupillkassan (börj. '/71875) af-,
Pensir ät civ, ämbets-ocn tjänste· 1831) '/l.19L kr. 14,05.3.80. ens:r ser pens:r ät telegrafverkeis tjän~
mäns i fattigdom efterL änkor o. åt l fattIgdom efter~: anko,:.o..barn stemäns änkor o. minderäriga barn,

"kn" t'll . efter ämbets- och tJansteman inom kr l ""6 ·4"' 29' t t btd 20 74'barn i anso mgar l nya pens.r 'Göt h fr"W öfn: "tt t'llk K . ,vv " v. ,s a s l rag ,4emottagas icke.... o.a o a ,pro .sra I . . kr. årI.
Civilstatens pensionsinrättnings :Maj:t. • .

tjänstemannafoncl. (Offentl. in-} Haakska donationen (v. Pre~'d. . ]
rättn. 1826). Pens:r ät civ. ämbets- :MHaak 1831)lfl 1912kr. 43,803.75. {47 84

tjänstemän vid fyllda 60 (55)är. .Pensrr ät CIV.ämbets- ocl;' tJllnste· Svenska postmannaföreningen
o,. 'mäns änkor och barn. DIsponeras '(1877) kr. 19,500.· Särsk. styrelse,

för Civilstatens änke- o. pupill, 'se ['P 95J;sjukhjälp ät posUjänste*
kassas behof. män samt begrafningshjälp ät an'

Isbergs pensionsfond (Presid. i höriga. . •
Svea hofr. CE Isberg 1854)lit 1912 '
kr. 46,563: ,6. Pensa- I.t li.nkor el '[U'S5J
oförsörjda döttrar samt till npp· . . , , ,
fostringshjlilp ät söner efter Ieda- Bromanska sjnk •• oeh begraf~.
möter I Högsta domstolen eller mngskalSan (donerad af Post\lir.:
Svea hofrätt. S A Broman 1862)."kr. :20,000')

Langs pensionsfond (M:ll S E Sjuk. och begrafn:shJalp' till post.
Lang 18400.1843) 'it 1912kr.H,l71: tjänstem. af 1..gr. i Sthlm; fori
22. Pens:r åt40gifta fruntimmer el. valtas af d!!m sJälfva. J
änkor i torftiga omständigheter. Postbetjantes I: ~toekholm -en·:

Linds donationsfond (Postmäst. skilda begrafnlngskassa kr. 5,000~
Hans Lind 1889)'/11912 kr. 5,950:2~. Fö,rv:s af postbetjänt!' själfv!!.
Till pens:sunderst. ät 4, högst 6 IStoekholms brefbaral'es an~e,
behöfvande änkor och barn efter och pnplllkassa kr. 31.000. For ..
posttjänstemän att utdelas helst valtas af brerbärarna själfva. .
till olika för h~arje är. . Svenska Postmannaförbnndets

Qvldlngs donationsfond (v. Pre- Bjnk. o. begrafnlilgskassa kr,
sid. i Kammarkoll. B C Qvldlng 12,000. Förvaltas af förbundssty-,
o. hans hustru Johanna Wilhelmina relsen.
Westman 1838)1/11912kr. 6,529:45.
1rl. gratifikation ät änka efter civ. t4 7 86]
ämbetsman af tromans värdighet, ' Tnllstatens enakilda pendon.a.
som aldrig tjänat inom krigsstän. Ilnrättning (K. Maj:ts bref 1806)
de~f Tnnelds don.atlonsfond (State- vid 1911. ärs. slut kr. 948.•181:6~.
k CE af Tuneld 1861) '/ 1912 Sarsk. direktion, se [2954], p,:ns,r
omm. .".. 1 ät änkor och barn efter aflfdna

kr. 53,445:24..DISp. forClvllst~tanst", t· hafvare i tullverketä.nke. o. puptllkassas behof. \ \lans Inne .
Törnqvlsts donatlonsfon.d (Kam-

rern i Kammarkoll. C .Törnqvist
1861) 111 1912kr. 28,501:10. Dtsp.
för Civilstatens änke- o. pupffl-
kassas behof.

Genom nåd, bref 31/s1861lär be-
stämdt, att sistnämnda tvä fonder
skola utgöra grundfond for Civil-
statens kapitalo. Iifförsäkrings-
anstalt [se ofvan].

Under civilstatens änke· och pu-
pillkassas förvaltrring äro ställda
nedannämnda. fonder m. m.
. von Beskows pensionsfond

(Öfv:kam:junk. frih. B v Beskow
o hans hustru M v Beskow,·,·f af
Wlhlberg, 1864)'/11912 kr. 6,231.:05.
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor
eller oförsörjda döttrar.

Bonnedal.Wallmarkska fonden
(f. d. Kammarrådet J.M Bonnedal
6. hans hustru HUda <Jarolina An-
torria Bonnedal, f Wallmark, 1867
och 1876). 'it 1912 kr. 22,318:87.
Tre pens:r till lika belopp att
företrädesvis tillfalla änkor och
barn efter i mindre goda ekono-
miska omständigheter aflidne äm-
bets- och tjänstemän I Kungl. Kam-
markollegium .:

Civilstatens kapital. oeh lif·
ränterörsäkrlngsan8talt (Oivflsta-
ten. fullm. med af K. Maj:t fastst.
nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept.
1883)1111912kr. 2,002,443:96.Attan-
tingen ät delägal söner samla kap.
till utdeln. pil.en gäng eller ä vissa
pil.förhand bestämda tider, el. ock ät
deras hustrur o. döttrar ber:a.ltfr:a
vid viss älder, dock ej före 40 är.

Frän och med 1900års ing. kun-
na nya delägare ej vinna inträde
i anstalten.

Ellspenslon~fond (Kamrer. Carl
Gust. Ell1889) 1111912.kr.33,714:96.
Till pension. ät behöfvande änkor
och barn efter tjänstemän i K.
Generalpostst'n o. Sthlms post.
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 penars-
klasserna i pens:sinrättn:s regI. el.
motsvar. klas.er i blifvande reg!.

[4787] ':
Järnkontorets tjänstemäns o.'

'betJän.lngs änke· och pnpmkallB': s
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr!
258,819:80. Styrelse: 3 tjänste,
män; pens:r ät Järnkontorets tjän·
stemäns o. betjäntes änkor o. ba~~~

w
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4788-'--4804c] _
[4B OlJ Förvaltningen för·

Groenska fattigförsörj- .
ningsfonden och Wille-
brandska understöds-

fonden. Se l3066]-
Groenska fattigförsörjnings.

fonden (Bergsrådet A H Groen
1839) kr. 183,000. Afräntan utdelas
pens:r å kr. 100 till vederbörI. be-:
visade medellösa o. verkl. fattiga,
hvarafhälften a.k.pauvrea honteux.

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

[47 BBJ., 'la 200 kr .. åt studerande af Små-
(B1I:ll.llöstatens anke- och pupill- l~ds n,atlOn , Upsala. ..

kassa (Riksens Ständers- Banco- ' Spetz ska. fonden (Slottsforv.
Fullmäktige och Commissarierne p Spetz 1760) kr. 9,316.06: Uno
i Riksens Ständers Banco 1748)kr. ders,t.. åt K. Hofst.atens rmga:e
1,05p,954: 45. Särsk. styrelse, se betjänings fattl~~ ankor samt fa-
[29',631;pens:r åt Riksbankens tjän- det- och moderlosa barn.
stemäns och vaktbetjäntes änkor
o:'"",ininderåriga barn, samt ogifta
döttrar 'efter fyllda .0 år.

[4'!.B9J
Anke- och pupillkassan vid

Riksbankens afdelnlngskontor o.
plippersbrnk (Rikets Ständer 1801)
kr. 399,096:35. Styrelse: Hrr ruu.
mäktige i Riksbanken, se [1611];
pens:r åt änkor och barn, dels efter
tjänstemän och betjänte vid f. d.
bankodiskontverket och dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
'.I,'tifullabruk.

[4790J
'Riksgäldskontorets änke· och

pupillkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kr. 160,800. 3 kas-
saförvaltare, se [2965]; pens:r åt
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och t' d. Generalassistens·
kontoret.

[4795J Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se 12975].
,. Bergska fonden (Hofbetj. Hal-
vard Berg 1709)kr.3,680:62.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flachska fonden (Förste Hof-
marskalken E Flach 1878)kr. 1,057:
68. Räntan utdelas till två afske-
dade personer, som tillhört Hof-
vets Hvre- och ekonomfetater.

,Gutermuthska fonden (Elsa
Gutermuth, f wfltamsberg, änka
efter C F Gutermuth, 1703) kr.
16,696:64. Underst. åt ringare hof-
betjantes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Hnmbleska testameutsfonden
(Eva Humble, f Hollenius, 1787)
kr. 3',253:74. Underst. åt änkor och
barn efter betjänte vid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.
"Pfatlnska testainentsfonden(Fru
A '}of 'Platdn, f Norberg, 1819) kr.
15.025:74.Underst. till 2/Såt fattiga
inom hofförsaml., '/s till ett stdp.

[4796J
Kgl, Hofstatens gratialkassa

(Hofpredikanterna J G Flodin o.
C W Strang 1787) kr. 1(;0,489:89
(den 1 jan. 1912). Särsk. direktion,
se [2977J; kvartalsunderstöd till
vid dödsfallet i hotveta tjänst va-
rande eller pensionerade betjäntes
änkor o. barn under 18 år; årl.
gåfva af konungen 200 kr.; kollekt
i slottskapellet c:a 200 kr. Från
och med år 1906 tillfalla de stad-
gade afgifterna för Hofleverantörs-
diplom kassan. Visningsmedel af
Sthlms o. Drottningholms slott
tillfalla äfven kassan.

Uti nämnda belopp ingår af Ä.n·
ker. H J Akerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3
pensioner, Bom ttltdelas fattiga
änkor o. döttrar efter vid K. hof-
vet anställda personer.

[4797J
Änke- och pupillkassan .•id

Stockholms stads ämbetsverk (K.
regL9/s 1902)kr. 1,810,227:05.Barsk.
direktion, se [2967]; att bereda
pens.r åt delägares änkor o. barn.

[479BJ
Polispersonalens i Stockholm

enskilda begrafnlngs- o. under-
stödskassa kr. 8,779:76.

Polispersonalens l Stockholm
ensktl da änke- och pupillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 205,834:56.
Sär-sk. direktion, se [2971J. Under-
stöd åt afl. polismäns änkor o. barn.

[4799J
Ilebbes pensionsfond (Bruksp.

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

[4B02J
Prästerskapets änke·och pupill-

kassa. Se [2961]. Stift. 1874, enl.
Kgl. regl, 6nov. s. å., för beredande
af pens. åt delägares änkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, 80m gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte-
Iigen försörj a, och ogifta döttrar
efter uppnådda 05 år. Den 1 maj
1912utgjorde behåfln. kr,13,822,761:
45,hvaraf grundfonden kr. 8,418,211:
79 och tillskotts/anden kr. 4,779,370:
29. Från förstnämnda fond, som
utgöres af allm. medel och inkomst
af lediga prästsysslor, utgå pens.r
till alla berättigade efter lika grun-
der; vid pens:r från sistn:e fond,
som består af delägares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsynäfven
till delägares senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej med ngt pol.
förhand bestämdt belopp, utan de-
ras storlek är beroende på den be-
räkn. inkomsten för hvarje år äf-
vensom på antalet pens.slotter.
Pensionsrätt inträder när lönein-
komst. af den afl:e delägts syssla
frånträdes. För utbek. af. pens.
- i senare hälften af febl'. månad
- bör för pensionär årl. under
första hälften al föreg. nov. manad
anmälan ske medels aflämn:e af
f. pens.s beviljandenödigahandl:r,
i landsorten hos vederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
egen försummelse blifvit vid pen-
s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
pens.srätt för det år, beräkn:n af
sett.

:~ X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.
[,o4B 04J Armens pensions-I Antal pensionstagande stärbhUS, täre ämbete- och tjänstemäns i fat'
.; kassa S [] d. 31 dec. 1911: 136. 1 pupill ti.ll. tigdom efterl. änkor och barn; före-

• e 2941. lägg utdelades för år 1911948il00kr. trädes vis åt fattiga änkor och dött.

J
, Ärmens änke- och pupillkassa (off:sbarn), 194 it 20 (und.off:sbarnl, rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r

(Krigsbefalet 1817). Pene:r åt änkor tills. kr, 22,360, loch underlöjtn:r. (206 pens.r ä HO
o. barn efter armens ämbets- o. Armens pensionskassa (Krigsbe- kr. utgå f. n.)
t~än~temän; kapital o.förbindelser fälet 1756) kr. 3,747,794:3S. Pens:r Konungens enskilda fond. Pens:r
9fvertagna af Armens nya änke- o. åt armens ämbets- och tjänste- åt änkor och barn efter afl. mili-
iHl,pillkassa. män; statsanslag till fyllnads- tärperaouer: åt af framI. H. M:t
.,Mmens nya ä,nke· och pupill .. peue:r m. m., för år 1912 (förslags- kon. Oskar II och hans företrädare

k\t~sa (Krtgsberälet 1883) kr. anslag) kl'. 2,850,000. utsedda pensionärer. 228 under-
12,513,442:48. Pens.r åt armens Grefvinnan Horns stiftelse stödstagare år 1911. Nya sökande
ämbets- och tjänstemäns änkor o. (Grefv.an A S Horn, f Blomstedt, å fonden mottagas ej.
barn; statsbidrag: kr.119,812år 1912. 1858)kr. 752,016:26. Pens:r åt mili·1 JlllItiiriinke.penslonsataten,A.ll.
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[48'ml-4816] G. Fromma. stift~lsers:'pensionskassorB' m:' fl. fonder.
mällJla ••Pens:r ~t militl'reäinbets' UnderiöjtD&nt Claes -Erik 'Pe1' den utgöres af: 1) efter 1813,och'
oUjän.temäns i. fattigdom,efterl:e' rOJl' peftoloJls, oeh gratiftkations. 1814.årens krig af ensk. personer
änkor .och barn; -pena.rätten grun- fOJld (gM"a från nämnde under- i riket gjorda sammanskott, 2) af
dar sig på mannens eller faderns löjtn.·Peyronrl, stärbhua) kr. 3,733: dåvarande kronprins Karl'Johan
bestä)lp., bo~pp,tel'kn,,8 ••mtsii)qtn· 53. Ssmmadirektion. Räntan utbe- skänkta större belopp,' S) af kom,
i(e'a,,~Q'rtf:behof. Förbindelserna talss årl. '5 juli med 2/. som grati- merserådet P. Ftleen donerade me-
Öf8~;r,~, ", af, Armens .nya änke- fikation åt afskedsd underofficer del; 'Medal.ifonden, stift, .••f ko-
o.l'~,.~ljpillka~~a,' , . och 1/. som pens. åt änka efter nung Karl XIV Johan. Båda fon.

Stiftelsen Carl oyhAlI)eU. Ahl· underofficer vid regem:t. derna hafva gemensam direktion
grens ålderdomshem, Gränna •• Volontären Grefie Gnstaf Nils se [3070J. Frän Militärho.pitals·
(öfverstinnan A S Ahlgren 1910) Conrad von Rosens pensions. neh och Medaljfonderna hafva under

•Fri bostad i Ahlgrenaka gården i gratiftkationsfond (gåfvaaf stärb· 1911pens:r el. gratifik:r till omli.r.
Grll,ll1la åtlpens:e officerare med huset ,efter nämnde volontär) kr. 17,000 kr. utgått till i fattigdoni
1"<lJ:eträdeiför dem s'omAjänat vid 2,049:16. Samma direktion. Årl. stadda änkor o. oföraörj dadöttrar
Smälands. grenadj:kär och Smäl:s räntan utgär med 1/2 som ständig efter befäl, underbefäl och civ.
husarreg, ellen ock änkor och, af- tillökn. i pens. el. tillf'allig grsti- tjänstemän vid armen och flottan.
ko.llll. ,efter sädane officerare. Äf- li,lj:ation till pensionerad under- Nya pens:rum komma hädanefter,
ven- lifräntor till af testatrisen officer från regem:t el. ock som icke att tillsättas, utan skola, i mån
närnnda vpersoner. pens. el. gratifikation till änka ef- af hittills varande pensionärers
_ 't. k.';' f ter sådan underofficer, och andra afgång, alla underst. från. fonden

["'8 Q' S']' " 1/2 liks med ofvan el. till änka utgä under form af gratifikatlo-
~ _ efter en i tjänst afl. 'underofficer ner. Medaljfonden är afsedd att
,Dr,ottilingens hospitalskassa el. till uppfostringshjälp åt ngt el. bereda underofficerare och gemen-
(grundL' 1805 af en .Människo· några fattiga barn till dylik under' skap i armen och flottan. hvilka
vän.),kr. .c.a 76,000, Direktion; se officer vid 'regem:t. deltagit i Sveriges senaste krig och
[Slt72]. Räntsn användes till ärl. Skolfonden, kr. 10,072:97.Bildad erhällit medalj 1"6r tapperhet i
penarr och .understöd åt afskedadt .år 1821gnm subskription för arvode .fätt; en årlig, pension, men dä
underbefäl o.•.manskap af Svea lifg. till en skollärarebefattning, hvtl- ingen innehafvare af sådan me-
. >Generalmajoren C 'H lIIöller· ken numera ej tillsättes, sedan dalj numera finnes i lifvet, utgår,
svär,ds_,fond grundl. af officerskå- folkskola blifvit närbelägen. Af större delen af fondens ränteaf·
ren vid Svea lifg. till minne af räntan utgår en del somiulgäfvor kastn. såsom underst. från Militär
sekundchefen (1862), då han afgick i kläder m. m. ät skolbarn inom hospttalsfonden. '
från regem:tet; kr. 4,189:60. Sam- regem:ts församl., efter sekund-
ma direktion 80m föreg, Ränta.n chefens bestämmande.
"-Ilvitndes till välgörande ändamål
inom regementet eller dess förut-
varan.,de :per8o~al. [48 lOJ I.<gl. Svea artilleri·

regementes penslons- och
understödekeseoe.

[4806J Kgl. Svea lifgardes Hygrells stipendiefond (Gene-
fattigkaslla,., raladjutant Hygrell och hans hu-

stru 18IB). Prem. åt .fatt. skolbarn
GraTallius' testamente (Fältpr. inom Kgl. Svea art.-reg.; kapita-

C O-.Grav.,Uius),kr. 2,250. Dtrek- let ingår I soldat-barnhuskaaaan.
tioM,n öfver Svea lifg:s fatttgkaasa, 'Ilarc!<.linaka 'fonden (Änkef. O E

Marcklin 1851)kr. 6,344:97.Underst.
[48 07].; , åt officersänkor el. döttrar. .

,Kronprinsessan Josel'lnas pen- lIIuslkkårens enskilda kaBla
sionshirättD. vid K. Göta Uf· (Musfkpersonalen vid Svea art.·
garde (stiftad 1823af officerskåren reg:te 1875) kr. 33,190:16, Begrafn.
till.hågkomst af Kronprinsens för- hjälp till delägarnes stärbhus samt
m\ilnjng) iq• .120,00Q,,Särsk. dtrek- tillfälligt underst. åt delägare
tion, .se (2983]. Pensjonering ät och pensioner till afskedade del-
underofäcerare och manskap inom ägare.
regll1I!';tet.' Otftoerskarens pensions före·

',,' nings kassa (Officerskåren vid
, ' Sveaart.'reg.1850)kr.14,5,649:16,Pen·

[4809] 'Kungl.' Lifgardet sionering af f. d. officerare Tid
_ till häst. Svea art.vreg.

Penstons- och gratlalkassan för
Litgardets till häst pensions. nndsrofllcerare och manskap (Uffl-

kassa (gåt'vor och tillskott af otä- cerskåren vid Svea srt,-reg. 1850)
cerare 1851, samt ärt. afgifter af kr. 43,178:63. Utdeln. af underst. åt
undenofftcerare med vederlikar) kr. afskedade underofficer:re, konstap-
11$,9'99:96. \,Särsk. direktion, se lar, trumpetare och artillerister,
[2980,J."Pens. till afakedadt undee- , lludebeckska stiftelsen (Öfver-
beflit ocn manskap. ste Rudebeck samt battericheferna

Prins Oskarshospitalinrättning vid Svea art.vregrte 1860)kr. 17,38B:
dd"Kgh lJifgardet till häst (GM- 44, Pens. åt änkor och barn efter
vor och tillskott af officerare 1816) underofficerare vid regem:t.
kr. 42,507:08. Samma direktion. Soldatbarnhuskassan (Officers.
Pen!". ,och underst, åt afskedadt kåren 'vid Svea srtillerireg.) kr,
underbefäl o. nianskap, dess änkor 39,038:91. Dels fattiga soldatbarns
och barn. beklädn. och underhåll, dels pens:r
fr,1:~~::~~~::ta e~~~d:~. ~~tar~ åt afskedadt manskap.
löjtn.':&o..enberg)kr.l,S13: 26. Beg.-
tets pens.kaasas direktion. Räntan
utg4r till ,pens. åt änka.efter i
tji!nst ,a.lkunderofficervid regem:t.

[4814]
Konungens mllttärhospttala- och

medaljfonder 'Militärhospitalsfon·

[4815J
Konungens hospital (Sthlms

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 347,000. Särsk. direktio.n, se
[3071]. Pens:r åt afskedadt man-
skap vid armen: a) efter vissa ärs,
tjänst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och lemlösa,
som utan eget IQrvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; är 1911 utdelades 12,150
kr. till 321 personer.

[4816]
8venska föreningen ll.öda kor-

set (Konung Oskar II m. fl. 1865)
kr. 46,716:56. Öfverstyrelse m. m,
se, [S656]. Dess ändamäl är att
hos svenska folket väcka. delta,
gande rör vården af sårade och
sjuke i fält samt att medels in-
saml. och förvaltn. affriv. underst.
verka ,161'deunasjukvärds ordnan-
de och utvidgn.; utdeln. är gjord
till föreningens' sjuksköterskor.

8venska samarltföreningen (bör-
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,046: 16. Dess uppgift ä, att
gnm inrättande afsamaritunder·
visn:skurser bland allmänheteh ut-
breda kännedom om den hjälp,
som vid' plötsliga o 11i för·
sta hand erfordras; de det
förenin:s aktiva led ter"hvilks ('
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffasade olycksfall, innan Iäkare-
hjitlp hunnit erhållas, ula", "',iittn.
gifva det biträde, som erfordras
och af dem kan lämnas. Anmäln:r
rö;rande båda dessa fören:r kunna
inlämnas' till intendenten E. l\L
Wikland, adr, Kungl. ArmOförvalt··
ningen.

BFand:~-och Lifförs~krings-Akti-ebolaget SVEA."13 Drottninggatan.
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G. Fromma, stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4817-4823J

{48 17] 1de eller därstädes för-ut anställd Idelägares dödsfall och tillfålligt
Hautbolsternas uaderatiidskas- musiker af underofficers grad) kr. understöd till delägare eJ. dess

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i 13,764:71. Särsk. styrelse, se [3027]. änka.
armens och flottans tjänst varan- Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vt.

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

[4821 J Karolinska Institutet. Ad. Kjellbergs stipendiefond Costa Alvarenga) kr. 25,839:54, har
Se [2208j. (Prof.aänkan Therese Kjellberg till ändamål att gnm sin afkastn.

AbelIns fond (Prof. Hj. Abelin 1884) kr. 11,709:35. Stip. till med. sätta Sällskapet i tillfalle att be-
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- kandidat eller licentiat, 80m atu- löna värdefulla, af svenska med-
rande vid Karolinska institutet. derar vid institutet. borgare förf. till täftan inlämnade

AcreIska fonden (Prof. C Santes- Ljungbergs stipendiefond (Fäl t- skrifter öfver ämnen tillhörande
, son 1879) kr. 10,000. Stipendier åt läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000. det ruedie. forskningsområdet.
studerande vid Karolinska insti- Resestip. för med. doktorer. Täflingsskrift skall vara inlämn.
tutet. Chr. Lovens fOlld (f. d. prof. Chr. till Sällskap:s sekreterare före 15

Altlns fond (Stadsläk. M L Al- Loven 1903) kr. 11,826:20; till be- jan.
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid främjande af forskning inom fyaio- Berzelfus-fonden kr. 7,833:66.
Karel. institutet stud. med. kandi. logi, experimentell farmakodyna- Ur denna fond utdelas hvart 10:e år
dater. mik och fysiologisk kemi. säll.kapets Berzelius-medalj i guld

Benedicks' stipendiefond (Kam. P H Jlalwlitens fond (Prof. P H åt någon af de forskare, som ge-
marh, A W Benedicks 1861) kr. Malmsten 1876) kr. 5,000. Stipen- nom sina arbeten mest bidragit till
30,000. Till vid Karolinska insti- dter åt vid inst. nyblifne med. li- framstegen inom den medicinska
tutet studerande med. kandidater. centiater. kemien.

Ragnar Bruzellus' stipendie- Fonden för P H Malmstens pro- I'asteul's.fonden (Svenska Lä-
(ond (Prof. Bruzelius 1902) kr. fessur kr. 101,846:35. karesällskapet m. fl.) kr. 36,838:47
11,044:82. Stipendier åt med.Randi- MInnesfonden (tl'heres Anders. (däraf medaljfonden kr. 11,838:47,
dater, som studera vid institutet. son HHl) kr. 21,000. Efter viss forskningsfonden kr. 5,000: -

Bylundska testamentsfonden lifräntetagares frånfälle skall af- och stipendiefonden kr. 20,000:-J.
(Apotek. E Bylund 1818) kr. 3,000. kastningen användas till stipendier Har till ändamål att främjaforskn.
Till underhåll och förökande vaf åt kvinnliga medicine kandidater. på bakteriologiens och hygienens
samlingarna och biblioteket vid Caroline Andriette l'iobels fond område. Medel af fondens räntor
Karet. institutet. (A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst. få användas dels för utdelande af

Fru lVilhelmlna Hlertas stl- för experimentell medic.forskning. Säll as :s Pasteursmedalj i guld åt
p~Rdiefond till understöd åt min- Caroline Andrlette Nobels re- forskare, som gjort sig förtjänta
dre bemedl. kvinnor som ägna sig servfond kr. 27,634:07. om bakter-loles eller hyg:s fram-
"'t tandläkarekonsten kr. 15,848:24. A HegnelIs fond för barnklinik steg, dels till resestip:r för studier

HIertas stipendiefond (Frökn:a (D A J Regnell18i6) kr. 20,000. För i utlandet i baktertol . eller hyg.,
H och A Hierta 1873) kr. 15,000.· klinisk undervisn. i barnaålderns dels ock till främjande af veten-
Stip:r åt kvinnor, som studera sjukdomar bl. barn inom 2-8 år vid skap!. forskningar inom nämnda
medicin. Kronprins:san Lovieasvårdanstalt. områden.

lIIal\'nus Huss' stipendiefond Anders Uetzll stipendiefond Hegnelhka pri8fonden (D:r An-
(Prof', 1\1 Huss' forne lärjungar (Svenska läkareslillskapet 1864)kr. ders Fr. Regnell, gnm gåfvobret
1863) kr. 5,100. Stipendier åt vid 32,000. Stip:r till studerande vid 26 mars 1866) kr. 25,585:43. Hvart
Karol.tnst. studerande med. kandi- Karol. inst. samt till underst. för 4:de år, fr. o. m. 1866, utdelas 4
dater. vetenskapl. forskningar och resor. års ränta 80m prisbelön. 101'sådan

Dr Carl HiiggströlIIs stipendle- Roos af Hjelmsäters sttpendte, skrift, som efter föreskrifven pröfn
fond (Dr Carl Häggströms testa. fond (Kammarh. A Roos afHjelm- befinnes däraf förtjänt. Hvilken
mente 1911) kr. 38,274:26. Stipen- säter 1862) kr. 5)000. Stip:r åt stu- svensk medborgare 30m helst
dier ät med. kandidater, 80m töre. derande vid Karel. Inatttutet. äger att om priset täfla, Täftings-
trädesvis ägna sig åt studiet af Professor Carl J Rossanders skrift skall vara inlämn. till Säfl-
barnsjukdomar eller obstetrik och donationsfond l189S)kr.11,~60; 72. skapets sekreterare före 15januari
gynekologi. För ändamål som Iärarekollegtum under det för prisets utdeln. best.

Karolinska institutets reserv- anser gagna de medicinska veten- året.
fond (Dr A F RegnelI 1883)kr. skaperna. And. Retzlus' fond, kr. 41,280:39
43,534:55. Disponiblaafkastningen Samsnus stipendiefond (Bok. (däraf medalj- och reservfond kr.
skall användas till befrämj. af den handl. A Samson 1888)kr. 12,504:26. 11,280:39; anatomiska stipendie-
medicinska forskningen och dess ctdp:r åt med. kandidater) som fonden kr. 20,000 och rystoto-
tillgodogörande så väl för under studera vid institutet. giskastipendiefondenkr.10)OOO:--),
visn:n Bom 161' litteraturen Professor 1.: Ödmanssons fond är' afsedd att främja studiet af de

Kirurgiska klinikens btbf le- (1910)kr. 5,102:23. vetenskaper, i hvilkas tjänst An-
teksfond (Professor John Berg ders Retz.ius verkat, i främsta rum-
1911) kr. 10,000:-. Till pt-enurne- [4822] mot den normala anatomien, där-
ration och inbindning af kir-ur- n'enersl,a testamentsfonden (Lif. näst urven fyziologien.
giska tidskrifter. medikus Wener 1813) kr. 5,742:58 Svenska Läkaresälfskapets juhi-

Kirurgls),a sttpendlefon den (Do- vid BIO års slut. Medicinalstyrel· leumsfond (stift. 27 april 1858tili
nation af okänd, pseudo nAmtcus » sen, se [1549]. Till stipendier. erinra-n af Sällsk:ts öO-:higa verk-
gnm Prof. C J Rossander 1875)kr. samhet) kr. 26,626:63 (där af prta-
l{»)OOO.Stip:r åt 1 el. 2 unge män, [4823J S k Läk "11 fonden kr. 22,500: - och medalj-
Bom vid institutet idka eller nyl l- ven s a a aresa . och reservfonden kr 4,126: 6~), har
gen därst. afslutatsinamed. studier skapet. Se 13949]. till ändamål att genom sin afkaat-
och ådagalagt synnerI. flit jämte A. Pris- och sti peruiiej on der: ning sätta aäl'lak. i tillfälle att
intresse och fallenhet för kirurgi Alva.renga do PIanhys prisfond belöna värdefulla, af svenska med-
och oftalmiatri. . (Prof. i Lissabon med. d:r P F da borgare förf:e skrifter öfver ämnen

Brand- ocb L1fförslkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 DrottaInggataa.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors ,m. fl. fonder.
forskn.s- derstöd ätnödställda svenska lä- Scllaumkell'ska understödsfo.D.

Jakob Levertlns donationsfond den (Aasessor JE Schaumkell1833}
(1888) kr. 1,684: 52. Räntemedlen kr. 192,983:15, har.till ändamål ••tt
utdelas tillsammans med Schaum- bereda understöd åt behöfvande
kellaka fondens ränta. änkor eller oförsörjda barn efter

A LIndblads understödsfond afildna svenska läkare; fonden har
(Dr A Lindblad 1909)kr. 10,161:21. ökats genom Provinsialläk. P E
Understöd ät nödställda svenska StagnelIs testamente 186., genom
läkare samt åt behöfvande änkor d:r H. Stoltz' testamente 1880, ge-
eller oförsörjda barn efter afiidna nom d:r Rabes testamente 5,000kr •.,
svenska·läkare. • genom d:r Hahns test. 20,000 kr.

Vincent och Louise LUII,dbergs samt af okänd gifvare med 3,000
fond (Lifmedikus Vincent Lund- kr. m. fi. gäfvor.
berg 1886) kr. '60,207:44. Årl. rän-
tan användes till pens:r a 300 kr.
åt behöfvande änkor eller oföreörj-
da barn efter a:flidna. svenska lä-
kare.

Läkare.uödhjälpsfonden (Åt-
skilliga svenska läkare 1855) kr.
31,947:10. Understöd ät nödställda
svenska läkare, åt behöfvande än-
kor eller oförsörjda barn efter
afiidna svenska läkare; fonden
uppkom genom upplösa .a fen pens:
inrättning f'or svenska läkare, hvar-
vid ••f några delägare förbehåll
gjordes om förmånsrätt rör der ••s
efterlefvande.

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

Carnegiestlftelsen. Af amert-
kanske miljardören Andrew Car-
negie doneradt 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 lifmed risk af eget,
samt understöd åt anhöriga till
-dem, som omkommit under rädd-
ningsarbete. (Stadgar af 6 Okt.
1911 i Sv. forf.·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: Konteramiral Arvid Lind-
man, ordf.; f. Revisionssekretera-
ren Carl Berg, v. ordf.: öfriga le-
damöter: Disponenten fil. dr Hjal-
mar Lundbohm; Generaldirektören
F V H Pegelow; Förste lifmedikus
med. dr C AV Flensburg; Fröken
Ebba Wedberg; Sjökapten R V Ed-
lind; Fröken Therese Tamm; Ame-
rikanske ministern; Sekret. o.
kamrer: Riksbankstjänstemannen
Bruno Söderström. Adress: Narva-
vägen 23. Rikstel. 11.70. Allm.
tel. Österm. 6839.

4823-4832] G.
tillhö rande det medic.
området.

B. Understöd'jonder:
Ragnar och Helena Bruzellus'

pensionsfond (Änkefru Professor-
akan Lott y 'Bruzeltus 1902) kr.
108,431:81, har till ändamäl att be-
reda understöd ät behöfvande än-
kor eller oförsörjda barn efter ar-
lidna. svenska läkare.

F Cub.s fond (Sjökapt, F CuM
d. 6 dec. 1888) kr. 6,000. Ränte-
medlen utdelas tillsammans med
Schaumkellska fondens ränta.

Dlemerska fonden (insamlad af
svenska badgäster i Aachen, öfver-
lämnad till Svenska Läkaresäll-
slr••pet 1903)kr. 7,32.: 26. Afsedd
till understöd åt fattiga svenska
badgäster i Aachen.

C Häggströms fond (Dr C Hägg.
ström 1909)kr. 26,333:64. Årl. rän-
tan användes till pens;r a. 300 kr.
il.t behöfvande änkor eller oför-
sörjda barn efter aflidna svenska
läkare.

Kamratfonden (Svenska läkare
1902)kr. 58,199:46. Är afsedd till un-

[4828]
Roblns, Emlle, belöning (Frans·

mannen Emile Robin 1886)kr. 6,210.
Årl. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. ät svensk sjökapten
i längre fart, Bomunder föreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, el. om tillfalle till den-
na.anvandning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn.
f sitt yrke funnit döden och ef-

[4830] Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959J.
IDmänna öbo och puplllkaso

san l !lverige (Stift. 1784; regI. 1908,
fonder c:a 14,000,000 kr.) har till
lindamål att U svenska undersåt ••r,
som icke uppnått 60 år samt mod
afseonde å hälsotillstånd prötvas
till f"6rsäkr. antagl., lämna tillfil.lle
att antingen mot viss afgitt pil.en [4832] K I P t . t· k
gång el. mot årl. prem:r vinna för. g . a rio IS a
säkr. for beredande af pens. åtef· sällskapet. Se [3760J.
terlefvmde hustru och barn. Si- Branders donation (Kamrer. H
dan f"orsäkr.. meddelas dels åt mm A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
for beredande af pens. till h&Us användes till utdeln. af sällsk:s
huatru, dels åt fader eller moder medaljer till industriidkare, ])sil.·
ror beredande af pens. till deras 80m mästare, gesäller eller arbe-
barn och dels ät man for bere- tare, hvilka visat utmärkt skick-
dande af pens. till hans hustru och lighet i sitt arbete, förenads med
deras barn gemensamt. Iol.ngvarig trogen tjänst, gällande

Bohmanska testamentsfonden dessa belön:r såväl män som kvin-
(Grossh. F O Bohman 1767) kr. nor, i städer och ä Iandetn, fM·
198,178:4.. Understöd il.t sjuka utom till 6 ex. i silfver af svenska
barn af delägare i Allm. änke- och Trädgärdsforen:s medalj till nämn-
pupillkassan. da förening,
..llrlsbackska testamentsfonden Braudstodsmedlen (C R Berch

(Ankefru S M Mannerheim, f. Grts- 1778. J v Balthasar Knigge o. hans
back, 1777)kr 6,760. Understöd åt 1 hustru 1796 m. fi.) kr. 10,000. Bän-
behöfvande änkor eller fader- och ·1.t&Uanvändes till underst. ät tor-
moderlösa. barn. pare o. andra fattiga personer på

Sehmanska pensionsfonden landet. som hemsökts af eldsvåda
(M:llerna Augelina o. Ida Sehman och ej äga rätt till brandstoda-
1882) kr. 8,113: 19. Pens:r åt fat· understöd. . '
tig •• fruntimmer, som icke äro eLI Eberstelnska, Schotteska och
varit gifta. Kulmanska donationerna (Fru:a•

terl. of"6rsörjda barn. Uppg. i äm-
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.

[4824]
Jacobiska testamentsfonden(Ve-

terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,900.
Direkt. öfver Veteriliärtpstitutet
genom dess rektor. Se [2218]. Re
sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
är till en ung veterinärläkare.

[4826]
Svenska sJuksköterskornas all.

männa penslonsf'örenlng (189.) kr.
1,000,000. Särsk. styrelse, se [30.0].
Lifränta vid fyllda 60 är.

STaans testamente (Änkef. A M
Svaan, f.Volökamer,1763) kr. 18,000.
Räntan är anslagen till pens:r åt
fattiga änkor af god frejd, hvilkas
män varit mställda i statens tjänst,
utan afseende pli.stånd el. Tistelse·
ort; och äga släktingar till gifva-
rinnan el. hennes afi:e man foreträ·
desrätt.

Thernbergska testamentsfon·
den (Handelskassören J Thernberg
1821) kr. 5,400. Understöd ät be-
hörvande änkor, företrädesvis eä-
dana, som af änke- och pupfllkas-
san atnjuta små pens:r och hafva
fiera oförsörjda barn; f. n. utgä 3
pens:r ä tillhopa kr. 243: -.

!
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4832-
Hagbomska stl ftel sen för Pau- juridiska verk s

vres Hontenx (11'1:11C U Hagbom briksidk:s änkor o.
1833) kr. 20,000. Räntan utgår så- i Sthlm.
som underst. åt ofärdiga eller sjuka
och behöfvande fruntimmer med
bättre uppfostran.

Hedstrdmske testamentet(Fabr. [4835] Riddarhusets fonder.
c Hedström 1832) kr. 6,000. Rän. Se [4051].
tan är anslagen till 4 pens:r a 75 Adelns DiskussIonsklubbs Vad.
kr. åt änkor och oförsörjda barn stenastiftsfond kr. 5,469. Pens. å
efter civ. tjänstemän vid Sthlms 100 kr.
juridiska verk. Adelskölds, Claes, fond (1908)

Isbergs donationsfond (Frk. Ma- kr. 11,416. Afkastn. skall t. v. Iäg-
ria Charl. Isberg) kr. 44,165. Pens:r gas till kapitalet.
för pauvres honteux. Adllga kadettskolefonden kr.

Jungblads testamente (Prosten 184,903. Stip:r å olika belopp och
B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000. för flera ändamål.
2:ne pens:r a 75 kr. utdelas ärl. Frfherre Oscar Alströmers fond.

Knlgges donettoner (Ankef', A (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alstro-
M B Knigge) kr. 12,~86. mer 1884)kr. 19,788. Lifstidsränta.

Konnng Karl Johans donation Hofmarskalken J ~. Amlnoffs.
(1815)kr. 7,500. Räntan utgår med och dess Fru A C Amlnoft's dona-
pens:r å minst 60 kr. för år åt be- tlonsfond, kr. 13,801. 3 pens:r å,

[4833] Direktionen äfver hör-ande, som genom en bättre 155 kr.
N" dh i"1 k uppfostran blifvit urståndsatta att Berg von Linde-fonden (Frkn

O Ja ps assan. sig med gröfre arbete försörja el. Henriette Berg v Linde o. Asses-
Se [3547J. att i fattighus kunna intagas. som August Berg v Linde) öfver!.

Till minne af framI. Prestden- Levlns donatten (v Prestd. C A 1897-98, kr. 10,056. Lifstldsränta.
ten K J Berg (donation af okänd LevinjämtearfvingarI849)kr.5,048. Bergenstjernska fonden, kr.
!315 1905) kr. 5,000. Till pensioner Af räntemedlen utgå 3:ne pens.r å 105,106. Stip:r och pens:r.
åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim- 75 kr., och äga testators släktingar Berghmaaska fonden, kr. 15,254
mer i Stockholm. därtill företrädesrätt. förutom kr. 70,345 I fastighet. 3

Berggrens, R C, Grosshandl., Lundals testamente (11'1:11C .T stip:r och 5 pens:r.
testamentsfond 1895 kr. 83,520. Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r åt von Beskorrska fonden, kr. 6,547.
Pens:r på samma villkor som från 2 änkor el. oförsörjda döttrar efter 2 peue:r a 110 kr.
Nödhjälpskassan. an. präster i Sthlm. Bethuuska fonden, kr. 20,689.

Bohman 1I:sons testamente (Vik· IIord land ers testamente (Stads- 11 pens:r a 60 kr.
tualiehandl. E Bohman E:son 1827) majoren E Nordlander 18421 kr. Generalmajoren O ]I Björn·
kr. 5,000. Af räntan skola utgå 2 75,000. Pens:r a 150kr. åt 20 änkor stjernas fond kr. 205,885. Stipen-
penarr a 75 kr. och återstoden an- eller döttrar efter borgare i Sthlm, dier och pensioner.
vändas efter direktionens godtäu- samt 5 änkor el. döttrar efter civ. von Blockska fonden, kr. 16,644.
nande. ämbetsmän vid hufvudst:s verk. pens:r il. 60kr. o. 7 pens.r å 25kr.

Brukspatronen J A Bångs och Nödbjälpskassan I Stockholm 'I'hurow Gustaf Bnltensterns
Frn U L Bångs, född Luth, do- (Prosten P Norman i Ösmo o. kyr- familjefond (1901) kr. 209,746.
nation å 10,000 kr. till Nödhjälps- koh. Åhman m. fl. 1768)kr. 440,436: Afkastn. utbetalas till släktfören. ,
kassan i Sthlm enl. donatlonsbrel 64. Utdelande af underst. till i Bondeska fonden (Grefve Gustaf
af 22 dec. 1881 med anledn. af ett Sthlm boebde fruntimmer tillh. Trolle-Bonde 1885) kr. 18,881. Af-
U:årigt lyck!. äktenskap. Fondens Pauvres honteux; 1910 utdelades kastn. skall t. v. läggas till kapt-
storlek för närvarande kr. 11,509. kr. 18,807: - till 410 personer. talet.

Pens:r, å 75 kr. hvarje pens., till Preis' testamentsfond (Friher- Bungeneronska. fonden, kr.
sådana inom Sthlms stad bosatta rinnan A M Preis 1810) kr. 6,000. 28,998. F. IL 12 gratifik:r a 80 kr.
behöfvande personer, utan afseen- Räntan fördelas i 4 pens:r a 75 kr., för 1 år. .
de på samhällsklass, hvilka gnm 2 till änkor affrälse och 2afofrälse ('arlesonska familjfonden (1896)
obotlig sjukdom, olyckshändelse stånd. kr. 78,497. Lifstidsräntor.
eller ålderdomssvaghet äro nr- Roosplggs testamente (Änkef. C Carlesonska stipendIefonden
ståndsatte att sig försörja o. icke M Roospigg 1839) kr. 16,250. Pen- (1896)kr. 339,19•. 2 stip. å 5,000kr.
äro el. kunna anses vara föremål s:r till fattiga änkor el. ogifta frun- Magnus Georg DancklVardts pen.
för den egentl. fattigvården. timmer. sionsfond, kr. 3,588. 2 pensioner

Dahlgren. donation (Bankokorn- Ituths testamente (Änkefru B C a 60 kr.
mise. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. Ruth lS03 kr. 2,136. Pens:r töre. de Bergs. G M och M S, fond
Pens:r på samma villkor som från trädesvis åt fattiga prästänkor. kr. 16,846. Afkastn. skall t. v.Täg-
Nödhjälpskassan. Grossh. J H Seharps och Fru gas till kapitalet.

Dahlgrens, Charlotta Wllhelml. Clara Scharps donation. kr 24,834. De la Gardleska fonden (1901)
na, fröken, nnderstödsfond. 1895 Till pensioner åt s. k. bättre fruu- kr. 41,772. 4 pens.
kr. 2,000. timmer i Stockholm. Friherre A G von Dlibens fond

Diedrlchsonska donationerna Sohms testamente (Bankokorn- (1897) kr. 6,170. Lifstidsränta.
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru) miss:änkan U Sohm 1842). Af fon- Lotten von Diibens fond (1907)
kr. 55,487. Af räntan utdelas pens:r den utlämnas årl. 20 pens:r a 60kr. kr .• ,238. 2 pens. a 100 kr.
å 60 kr. TImelIs testamente 111'1:11U Ti· von Duben-Persmedea-Laller,

Falcks testamente (11'1:11B Ch mell 1831) kr. 6,000. Räntan an- steutska fonden (1909)kr. 29,419.
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut- vändes till 4 pens:r a 75kr.. af hvfl- 3 pcns:r å 400.
delas till 2 i Sthlm boende fattiga, ka 2:ne tilldelas aörver 50år gamla Dlickerska fonden (Crefve C F
välfrejdade, oförsörjda juvelerare- fattiga döttrar, den ena efter ctv. Dttcker 1885) kr. 138,275. 20 pens:r
döttrar et., om sådana ej finnas, till el. militär tjänsteman och den an- a 200 kr.
guld- eller silfverarbetares döttrar. dra efter borgersman i Sthl.mn. Ehrenborg-Reiher ska fondell

Flobergs fond (Guldsmed. S Flo- Törnebohms testamente (Asses- (1899)kr. 16,811. 2 pens:r.
berg 1822) kr 1,500. sorn o. stämpelmäst. E Törnebohm En onämnd välgörare. fond, kr.

Graans testamente (Kryddkr ..h 1831)kr. 114,441. Pens:r till änkor 18,040. 6 pens:r a 110 kr.
C D Graan 1836. kr. 22,169. Af och ogifta döttrar efter civ. tjäns· Gyllenbergska fonden (Godsäg .
räntan utgår 11 pens:!'. Itemän vid Sthlms stads styrelses ,E J Gyllenberg 1877) kr. 233,765.

Cl A C Eberstein o. M C Schotte
m, fl. 1799, 1807och 1817)kr. 2,500.
Räntan utdelas årI. till hemgift åt
2:ne fattiga och dygdiga flickor al
den arbetande klassen.

Patriotiska sällSkapet, Knngl.
Presid. i Kommerskollegium E Car-
leson 1772) kr. 162,000 vid 1911
års slut efter afdrag af särsk. fon-
derna. Att befrämja näringarnas
uppkomst och gnm belöningar för
beröml. gärningar o. företag m. m.
uppmuntra n at i o n alidoghetens
tillväxt.

Rndbecks donation (Ofv.·kam.·
junk, A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
Till stip:r åt skicklig jordbrukare
inom Skaraborgs län.

Thurgrens pensionsfond (test:e
af 11'1:11Charlotta Collander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjänare.

IS.r tIll ra.
ogifta döttrar
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[4835J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
30 gratif:r å 100 kr., 2 .tip:r ä Mörnerska släktfonden (1911)' Hofmarskalken Henrik Fablu
.00 kr., 1 stip. ä 800 kr. m. ID. understöd inom släken, kr. 21,000. Reuterskjölds pensionsfond (Ren-

Gyllenborgskafonden,kr.32,.00. Grefv:e H S Mörners oeh hans terslljöldska fonden) kr. 62,644; lif·
15 gratifik:r å 7. kr. makas stlp.fond (1907)kr. 7,466. räntor, 2 pens. å 600 kr ..

GylIenbååtska fonden, kr. 3,86•. Afkastn. skall t. v. läggas till Kammarherren Johan Axel Rea-
1 Pens. å 130 kr. kapitalet. tersklölds pensionsfond (1870)kr'.

Fröken Emilie Gyllenereutz' Grefve J A. 1IIörners fond (1902) 72,389; 4lifstidspens:r a 500kr. och
fond (1895)kr. 1,216..1 pens. afränt. kr. 38,585. 3 pens. 1 stip. a 500 kr.

Fröken Emilie GylIencreutz' Mörnerska fonden (Änkef. J C Öfverstelöjtnanten C GRenter·
fond N:o 2 (1903)kr. 3,00•. 1 pens. Mörner 1869 o. 1872) kr. 8,096. 1 skjöld. pensionsfond (1899) kr.

Fröl<en Kerstin Gyllencreutz' pens. a 90 kr. o. 3 •. 45 kr. 15,612. Pens:r.
fond (1906) kr. 24,641..8pens:r. Bankokommi8sarlen Wilhelm Öfverstelöjtnanten C GRenter·

Fröken S L L lJylIenrams fond Netherwoods testamentsfoad, kr. skjölds stipendiefond (1899) kr.
(1882) kr, 35,818. Pens:r till gifvar- 9,516. 2 pens:r å 150 kr. 19,847. Stip:r.
innans närmaste 'anhöriga. von Nolekenska fonden (1896) Fröken S Å Rlbblngs fond (1896)
. Hagermanska fonden (1883)kr. kr. 11,879. 8 pens:r. kr. 48,085. Ltfstidsränta.
:35,930. Pens:r till gifvarens nar- Nordenskjöldskaunderstödsfon. Rlddarhnstorgsfqnden (1911)kr.
maste anhöriga. den (bildad 1897)kr. 5,924. Under. 257,616;räntan t. v. till kap.

HamIltonska sliiktfonden (bit- stöd inom släkten. Carl V1rik- Roos' af Hjelmsäter
-dad 1891)kr. 68,023. Pens:r inom Oxehufvudska fonden (1907)kr. donationsfond, kr. 43,676; 5pens:r
·släkten. 41,302. 1 pens. il. 600 kr. 1 pens. il. 300 kr.

Hammarskjöldska släktfonden il. 500 kr. 1 stipend. il. 500 kr. l'röken C. Roos' af Hjelmsäter
-{191l)kr. 4,018. Afkastn. skall tills Palmstjernskafonden(Frökn:na donationsfond, kr. 5,017. Lifåtids-
vidare läggas till kapitalet. Selma o. Asta Pabnstjerna 1888)-ränta.

Åugust von Hartmansdorlfs sti· kr. 8,712. Atkastn. skall t. v. Iäg- Fröken Hanna Roos' af Hjelm.
pendiefond, kr. 101,532.Akadem.· gas till kapitalet. säter donationsfond (1880) kr.
stip:r iL 800 kr. 'Paullska fastighetsfonden 22,450; 2 pensir å 420 kr.

Fru Brita M von HansswoIIfs (Kammarjunk, O G Pauli; öfverl. }'röken Hanna Roos' af Hjelm-
fond;. kr. 1l0,478.4 penser il. 200kr. 1894)kr. 672,105. Lifstidsräntor till säter testam.vrcnd kr. 179,03,6;3

.'röknarnavonHausswollfsfond af testator utsedda personer. pens., 2 stip. ä 1,000, o. 2 stip. il
{v Hauaswolftska fonden)kr. 40,455. Panllska lösörefonden (Kam- 500 kr .
.7 pensrr å 225 kr. o. 1 pen •. iL 36kr. marjunk. O G Paul.i ; öfverl. 1894( Kammarherren Carl Roos" af

Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 187,412.Pens.r iL 200kr. Akad· H,Jelmsäter fond (1890) kr. 99,200.
.kr.10,511. 1 pens. å 150kr.; återst, stip:r, 1 iL 600 kr. och 2 a 600 kr. 'Lifstidsränta.
ränteafkastning lägges till kaprta- samt 4 krigsskolestip:r, däraf 2 a af Sandebergska fonden (1908)
.let, som enI. gäfvobrefvet bör ökas 600 kr. och 2 i\ 500 kr. kr. 19,490. Pens.
till 25,000kr. von Platenska släktfonden (bil. Sasska fonden (Majoren J F Sass

Hårdska fonden (Änkef. J CHärd dad 1893)kr. 75,228. Pens:r inom oeh hans hustru G A Nisbeth 1866)
·af Thorestorp 1888)kr. 16,524. Lifs· släkten. kr. 35,691. Pens:r.
tidsränta. !lajoren ]sils Georg Pstfander- Grelllga Seh.lferska stiftnin·

Ulrika Christina Högmarks te. skölds donationsfond för adliga gen, kr. 56,625. 13 pens.r a 150kr.
,stamentsfond (1869 o. 1874) kr. fruntimmer (Kammarh. J. F. Pst- Sehelfers, C, kapten, fond kr .
.10,494. 4 pens.r iL 50 kr. landersköld 1875)kr. 20,628. Lifa- 24,703. Lttsttderänta. •

von Kothen RIbbingska fonden tidsränta och pens:r till af gifva. von Sehewensk a stdpendlelu-
(Änkef. v. Kothen, f. Ribbing,1888) ren nämnda personer. rättningen (Agent G B v Schewen
'kr. 2,23?-. En pens. af räntan. lIIa,Joren ]Sils Georg Psflander- m. fl. 1721)kr. 33,887. 2 stip:r il.

Fröken Jullana Charlotta La: skölds pensionsfond för adelsmän 500 kr.
fl'ererantz' donationsfond (Lager. (Kammarh.JF p.ilander.köld1l78, Holfröken Carolina von Schu!·
crantzska fonden) kr. 5,733.1pens:n kr. 18,557. Lirstidsränte och pens:r zers donationsfond (v Schulzerska
•• 75 kr. till af gifvaren nämnda pereoner. fonden) kr. 5,516; 1 pens. a 80kr.

Lefrenska fondeu, kr. 20,213. Psllandersköldska fonden N:o 3 Fröken Schiirer von Waldhelms
3 pens.r ä 200 kr. (Kammarh.JFPsilandersköld1884) fSoOOnd

kr
,.kr. 17,27p; 2 lifstidsräntor a'

Leljonllychtska fonden,kr.10,238. kr. 8,351. Pens:r till af glfvaren
2 pensir il 185 kr, nämnda personer. C och F von SchlYerins fond

Grefvlnnau Å Lewenhaupts f. Psilandersköldska fonden N:o 4 (1900)kr. 55,914. Lifstidsräntor.
Sparre fond (1899)kr. 9,999.2pen.:r (Kammarh.JFPsilander.köld 1~85) de Silentzska fonden, kr. 9,420.
il 165 kr. ' kr. 7,312. Pens:r till af girvaren S pens:r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.

von Liewenska fonden,kr.72,834. nämnda personer.. Silfverbergska fonden,kr.34,128;
1 pen a. a 450kr. 0.13 pens.r å 150kr. ..Psilandersköldska fonden I'i:o Ii 15 pens:r å 85 kr.

Lillleeron.ka fonden (Frökn:a (Ankef. Psrlandersköld f. Isb erg, Kapten B och fru G Sparres af
S M o. M C Lilliecrona 1869)kr. 1890)kr. 9,455. Lifstidsränta. Rossvik donationsfond (1911)kr.
13,004. 3 pens.r a c.a 200 kr. ' Queekfeldt.Rosencrantz.kafon. 90,566. 'Ltfstidsränta.

LiIjenst.olp.ska"ronden (1897)kr. den, kr. 67,765. 4 .tip:r a 20Pkr., Stjerncreutzska fonden, kr.
60,851. Llfstld.ranta. ,. 8 pens:r iL 200 kr. o. 3 handpen- 48,394; 22 gratifik:r iL 80 kr., hvfl-

Å oeh C 111Lind. a.fHageby gaf. ningar iL 120 kr. ka fä uppbäras under 6 är.
vofond (Fru Abela Lmd af Hageby Queekfeldtska penslon.fonden Stjerncronska fonden,kr.31,258;
1894)kr. 21,284. Lifstidsränta. (Hofrätt.rädet C S Queckfeldt l875) 3 pens:r a 350 kr.

A. oeh C 111LindS af Hageby kr. 14,236. Lifstidsränta. . Stjerngranatska fonden, kr.
testamentsfond (1907) kr. 21,422. Queckfeldtska stipendiefonden 14,898. 1 pens.
2 stip. IL 400 kr. (Hofrättsrädet C S Queckfeldt 875) von IStockenltrömska fonden

Ltndenereronas- af Klin.tebergs kr. 12932. Lifsttdsränta. . (Bruksäg.Axel vStockenström1894)
'donationsfond (Öfver-stelöjtn. G. '.. Ch kr. 6,089. Ett stip. å 180 kr.
V Lindenererona o h h Hedvig Stlftsfroken ]Iarla arlotta Stråleska fonden, kr. 40,722; 19
af Klinteberg 1901) kr. 118,022. Q'fSekfeldts fond (1841)kr. 23.541. pens:r iL 75 kr.
Pens:r. 3 pens:r a 200 kr. Thami8ka donationen (Kommer.

Linnerhjelmska fonden, kr. Rehnbergska fonden (Majl.ren serädet S Tham 1727)kr. 8,621; rau-
27,501. 10 pens:r a 100 kr. CG Rehnberg 1887)kr. 10,158. .Frän tan lägges t. v. till kapitalet.

1,öfvens!<jöldska fonderna, kr. fonden utgä3pens:r, hvard, iL 100kr. Tersmedeuskafonden,kr.16,976;
414,914. 1 utrikes stip. å 4,000kr. Reuterskiöld-Nordenfalkska fl'n· 2 pens.r.
och 3 undervisn ..stip:r iL 1,800kr. den, kr. 35,872. 1 pension. Uttermareks, Z iii, fröken, do.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4835-4854]
nationsfond (1910) kr. 2,617. Lifs- Jenny o. !lida Rossanders dona- fina (efter inbjudn. stift:s fören.
tidsränta. tionförföreträdesvis dem som varit gnm subskription. Änkedrottning

Vadstena adliga ,jnngfrnstift, lärarinnor, f. n. 6 pensionsrum il. Josefina skänkte 30,000 kr. 187~);
kr. 417,403; 62 pensrr å 100kr.; 173 200 kr. särskild styrelse, se [3637]; att
pens:r a .0 kr. och 1. pens:r till [4841 J till vård emottaga gossaa- emel-
olika belopp.' lan 10 och 15 års ålder, hvtlka be-

rriherrinnlln!. von Vege.acks, !ktlebola!\,et Stoekholms Prak- gått brottsliga handlingar eller åda-
f. Sergel, donationsfond, kr. 44,349; tiska UushUlsskola. Särsk. sty- galagt grön-e vanart, samt att dem
1 pension o. lifstidsränta. relse se [2251J; uppfostrar fat- uppfostra till gudsfruktan och ar-

von Vegesackska fonden (Fru tiga och välartade H' års flickor betsduglighet ; ä fi:?.ren:såkerbruka-
Carolina von Vegesack 1885) kr. frän Sthlms församl:ar till tjänar- koloni Hall inom Ostertälje socken
4,870; ltfsttdsränta. Inner. af Sthlms län vårdades under 1911

von Vegesacks, Jenny, penslons- [4842] -- ..- i medeltal per dag 168gossar. För-
fond (1910) kr. 12,995; 2 pens:r å eningens tillgängar utgjorde den
225 kr. Sällskapet»Denödlidandesvän. 31 december 1911586,165kr. 38 öre,

lVulfcronska fonden, kr. 20,465; ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda däraf på åkerbrukskolonien Hall
7 pens:r a 3V kr. o. 7 peas:r a stadgar) kr. 212,000. Särsk. dt. belöpte sig 459,373 kr. 59 öre.
20 kr. rektion, se [3707]. Pensioner och

Wästfelts, ]lärtha Uagda1ena, underst. åt pauvres honteux.
~ol~;'~~~~::~~:". (1906) kr. 10,046; --- [4849]

Åkerhielmska fonden (Fröken [4843] Diakonissanstaltens ~lamm.nrskiöld.Risellschö~dska
Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,499; 1 shpendhfonden (1842) kr. 60,200.
pens. o. 1lifstidsränta. styrelse. Särsk. styrelse, se [3559]; årl. ut-

Se [2255] betaln. af ~tipe.ndier, att i<?;t;de~.as
. ... mellan Artil.lert- och Ingenjörhög-

K E Beronn donattonsfond kr. skolans samt Krigshögskolans ele-
26,221: 57. ver

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

Frn Eldes fond kr. 4,000.
!laJorskan Gei,jerstams fond kr.

1,000.
!. M. Holmgrens minnesfond

kr. 20,000.e I,jnnglöfs fond kr. 10,000.
VIvekafonden kr .• ,000.

Riddarhuaeta eamtl. fonder upp-
gå till ett bokfördt belopp af
7,261,660 kr.

[4836]
Lotten Wennbergs fond för

bjälpbehöfvande (1864)kapital e:a
44,000 kr. Särsk. direktion, 58 [35 38];
fonden är afsedd till: 1) inlösen
och underhåll af 1 el. 2 värnlösa,
dörstumma el. blin da barn i därför
lämplig anstalt el. barnhem; 2)
underst. ät sådane fattige välfrejd.
personer, som genom sjukdom el.
annan oförvållad olycka äro i be-
hof af en tillfallig el. ögonblicklig
hjälp.

[4838J Fosterländska för-
eningen.
Se [8062J.

Dahlgrenska donationsfonden
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr.
25,221:04. Prem. tfll Hfräntainaat-
ser ät späda barn: utdeln. skall
börja isis.

Fosterländska föreuingen(pä in-
bjudn , af generaldir. G F Almquist
1889) kr. 59,969: 09. Minskande af
fattigdomens tillväxt; är 1911 ut-
delades 1,962 kr. i prem:r och för-
valtn:Bafgifter; hvarjämte af bi-
drag frän särskild stiftelse utdelats
1,4tiOkr. för beredande af lifränta
åt tjänare m. fl.

Prinsessan I,o.is as minnesfond
(Flera personer 1B69)kr.6,000. Pre-
mier till lifränteiusatser åt späda
barn.
[4840] -- ..

Paultsk •• donationsfonden (An-
keC. Ch. Pauli 1789) jämte egend.
n:o 24 Svartmang. tax. värd. 320,000

l kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Norra friv. arbetshuset, se [3517];
pens:r a 50kr. utdelas till 193änkor,
som fyllt 38 år, och hvilkas män
"Varit präster el. borgare, samt a
2. kr. till 74 fader- och moderlösa
flickor under 16 år samt af äkta
börd. Fondens redogörare : Jans-
SOD, Herm., 12 Kammakareg. 1 tro

[4844]
!lmgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommer!3kollegium, se [1564]; rän-
tan användes till underst. åt torf-
tiga änkor efter aä. skickl. ämbets-
män å bergsstaten.

[4845]
B,jörel,ska stipendiefonden

(Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.
Samt'. Pro Fide & Christianismo,
se [3573]; stip:r till skollärare.

[4846]
Brlldgåfvefonden (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse afkron-
prinsessan Lovisas förmälning
1B50)Öfverståth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv ..styrel·
se. Brudgåfva af 150kr. ät 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, 80m år-
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
vigas.
[4847]

Drakeska testamentsfonden
(Linkrämaren Jonas Drake 1788)c:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes·
handl:e L Eng. 'Vestin, Handels-
bokh. G W:son Munthe och Bage-
riidkaren Carl G Schröder ötver-
lämnad till Föreningen tör vui.
görenhetens Ordnande (F. V. O.).
Afkastn. användes till små pens:r
åt äldre fattiga fruntimmer.

[4848J
Föreningen till minne aj' ko-

nung Oskar J och drottning Jose-

[4850]
Hemmet för frigifna kvinnor.

Benämnes numera Drottningen8
skyddshem (Hertiginnan Sofia af
Östergötland 1860) kr. 108,000:-;
särsk. direktion, se (3523]; före-
trädesvis att upprätta från fängelaet
frigif'na kvinnor; i hemmet vistas
högst 12 kvinnor.

[4852] ..
J oseftnshemmet (Ankedrottning

J'osefma 1872) kr. 277,863. Särak,
styrelse, se [3509J; hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.

[4853]
Kniperska pensionsinrättnin.

gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
17BO)kr. 121;,000:-; särsk. dtrek-
tion, Be [3065] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädesvis dem afborgerl. stånd;
1911 utdelades kr. 6,520:- till 110
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm kamreraren i Allm.
änke- och pupillkassan.

[4854]
K. Kommerskollegii armbösse·

medel (st. 1686) kr. 13,051:14. .åf-
kaatn. användes, på förslag af ve-
derb. bergmust. , till underst. ät
fattiga o. i arbete skadade grur-
arbetare.

Klbbe fattigkassa (stift. gnm
kgl. bref 4/11 1892) kr. 1>,761:03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbileks Bergslags llalmöres
kassa (kgl. bref 1'/8 1B91)kr. 10,696:
18. Underst. åt älderstigne och
fattige grufarbetare.

~ora Bergslags llalmöres kassa
(stift. gnm kgl. bref 13/, 1891) kr
3,006: 39. Afkastn. användes til
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[4854--4864] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
underst. U ålderstigne o. fattige [4856c] Svenska allmänna Särsk. dtrektion, se [3777); belön:r
grufarbetare. kvinnoföreningen till och pens:r åt åldersti.gna tjänare

• från ätak. fonder, hvanbl. Caspar·
djurens skydd. sonska fonden (Ankef. AG Oas-

Se [3806). parson, f. Hamberg) å 15,000kr. är
Berwalds, Hedvig, Fru, dona· den största. De öfriga fonderna

tlon kr. 2,194: 62. äro å 1,500 o. 1,000 kr.
Heurllns, Louise, Fru, dona.

tlon kr. 2,000.
Hiiggs, nctorlne, Fröken, de-

nation kr. 20,000.
Verkar gnm att gratis sprida djur-

skyddslitteratur, införande af för-
bättrade slaktmetoder m. m.; har
inrättat en anstalt för smärtfritt
aflifvande af smärre husdjur (se
Häl(gs anstalt). '
[4856 d] Nordiska Djur-

skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

[4856a] Svenska allmänna
djurskyddsfören ingen.

. Be [3802].
. Adelskölds. Claes, donation
major, Stockholm) kr. 5,000.

o Anridl8onl, N, donation (Hä.
rådshöfdinl\', 1902) kr. 10,000.

Berglnnds, C W. donation (Kro·
nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.

Berglunds. lIIagdalena Chrt-
stina Oharl, donation (Fröken
Stockholm 1901) kr. 250. '

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

BjörnstJernas, O iii, donation
(Generalmajor, Stockholm, 19061
kr. 5,000.

Bratts, !'Hgrld, donation (Frö·
ken, Varberg 19U8)kr. 4;850.

Eks, farolina donatton, (F'rkn,
Sthlm 1899 och 1900) kr. 11 454

Erssons, Helena Henrlksdotier,
donation (Änka, Ånge ·1891) kr.
1,000.

Eur.nlus', p L, donation (Hä·
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10000.

H.rles, Christina Gustafva, lÄn.
kefru, Stockholm 1903)och Gerles
Carl .'r (Xylograf, Stockholm 1903)
donation kr. 55,520.
. lirönvalls illaria, donation (Fru,
Stockholm, 1909) kr. 5,000.

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

,Janssons, IfllhelmlnaGustafva,
donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.500.

Lindbergs, E Å, donation (Stry-
kerska, Sala, 1907) kr. 1,730: -.

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

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

Oxenstt-rnas, Hilda, donation
(Frih:a, Stockholm 1912) kr. 3,.000.

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

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

RoseIlska fonden kr. 3,209: -.
Från fonden tilldelas tjänare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
eyonerI. ömhet mot husdjur.

SjÖbergs, HeJene, donation
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000.

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

SvahBS, Johannes, donation
(Växjö 1908) kr: 5,000.

Stenbecks, Fredrik och hans
• hustrus, född Elfstrand, donation

(Godsägare, Gälle, 1910)kr. 10,000.
Säterberg's, Hermau o. S C,

donation (Stockholm 1910)kr. 5,000.
'l'halfns, Robert donation

(Grossh, Djursholm 1~11)kr. 1,000.

[4856b] De svenska djur-
skyddsföreningarnas

centralförbund.
Hägg, J.oha.na (Fröken, Visby

1898)kr. 700.
.!läggs, Victorlne,donatlon(Frkn,

Visby 1899) kr. 30,000.

(i1'undfonder:
Häggs, Ylctorine, Fröken, te-

stamentsfond kr. 20,000.
Jervings, 111., testamentsfond

kr. 4,390: 58.
Djurvänners fond föl' spridniug

af tidskriften Djurskyddet kr.
358: 67.

[4857]
Rudbeckska stipendiefonden

(Frih. Öfverste A Rudbeck 1802)kr.
250. Samf. Pro Fide & Christia-
~~8mo; ,s.e [35731; stip:r till skol-
larare.
[4858]
..Stockholms allmänna skydds.

forening,kr.81,010:09. Särsk, direk -
tian, se [3710]; inkomsterna, som
består af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[4859]
Stockholms Skyddsförening för

friglfna (stift.på initiativ afSthlms
arbetarefören.1879). Särsk. styr.se,
se [3738}. Har till ändamål attfråu
återfall i brott söka bevara frigif.
ne, företrädesvia yngre rår l:a gän-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetäden ingifvit 16r-
hoppningar om framtida välförhål-
lande samt att mildra den allm.
fördomen o. oviljan hos arbetsgif.
vare o. arbetare gent emot atraf-
fade personer; åtnjuter f. n. 1,000
kr. om året af fångvårdsmedel.
Grundfondsmedlen uppgå nu till
kr. 15,461:20.

[4S~I~~isen för gamla tJänarin-
nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [35051; tillg:a
f'6rdelade i 2:e fonder, nBostads.
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 960,408:48. Fria husrum med
vedbrand el. årI. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä·
narinnor 70 st. och utdelas pens:r
till 304 sådana.

[4861]
Sällskapet till dygdigt och tro-

get tJänstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhielm 1828)kr. 135,000.

[4862] --- .
Sällskapet »Till arbetsllitens

befrämjande» kr. 12,000. Särsk.
direktion, se [3881}; räntemedlen
jämte årsafg:r användas till anskar-
fande af arbete åt obemedI. frun-
timmer.

[4863]
Tlmmermans.Ordens hospital

(inrättadt år 1796). Särskild di-
rektion, se [3515}. De åhospitalet
intagna erhålla fri bostad i sär-
skild för ändamålet uppförd sten-
husbyggnad med park, skötsel,
tvätt, ved, ljus, läkarvård, medio
kamenter, vi8st månatligt pen-
ningebidrag m. m. uppgående till
400 Ii 500 kr. pr år för hvarje under-
hållstagare. Antalet är f. n. 27äldre
män, dels ordenaledamöter. dels
utom orden varande, synnerligen
enl, ordens statuter sådana, 80m i
krig eller under byggande blifvit
skadade; orden bestrider begraf-
ningskostna.derna rör dem som å
hospitalet a:flida och, i olikhet med
hvad eljest är brukligt, gör icke
anspråk på hvad de allidno vid
dödsfallet efterlämna, hvarI6rlitom
pensioner och gratifikationer ttll~
delas i behof stadde ordensmed-
lemmar el. deras efterl. närmaste
anhöriga. Den särskilda pensions-
fonden, 80m är i e:tigande, Iämnae,
efter gångbar ränta, årliga' pen-
sioner å hvart 10,000·tal af fond-
kapitalet. Tillfälliga pensioner o.
gratifikationer utdelas vid jultiden
hvarje år med öfver 7,000kr. Kost-
naderna för hospitalet i ett för
allt beräknas numera till öfver
20,000 kr. för år;

[4864 a]
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan Inekrttnre.
afl(ift af 800 kr. erlagts, underst.
åt i Sve.rige, Norge el. Danmark in.
födda kvinnor, sä länge de, ent,
företedt intyg af tjänsteman, äro
välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
delande af pens:r och, intill dess
pens. tillträdes, utbetalande af BI.
af den ränta, som till inekrlmra-
fonden in:flyter för den erlagda in-
skrifn:safgiften. Tillsv. 36 pens.·
rum, hvaraf 30 äro besatta.
Fonder vid 1911års slut: 173,600:-.

[4864 b]
Svenskarnes i Karlsbad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Osk•.•s
stiftelse» årI. tilldelas 1 el. 2 be-
höf'vande svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka hälsans återvin-
nande.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggataa.



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4865]

(4865]
Register

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å kufincd afdelninqarna, se före [4601] .

.lbelin. fond ••..•.•••••• 4632 a, 4821
Abentus Allan stipendiefond 4746 b
Abraham.ons lifTitntefond... 4617
Abraham.one gåfvofond...... 4771
Abram.on •• tipendium...... 4744
Acrelskafonden •.•.•.•..•••... 4821
Adelns Diekueetklubbe wad-

atenastätts fond ..•..•..•.•. 4835
Adel.kölds, Claes fond •.•.•. 4835
- Claes, donation ••..••.•.•.• 48560.
AdelsköldB, Claes, stipendie-

fond •.•.....•..••.•.•.•.•.•. 4751
Adelsköldska fonden •.•.•..•. 4734
1853 år. kolerafond •.•..•.•.• 4615
1872 år. gåfvofond............ 4742
1884 år. fond .•.•.•••.•••.••.•• 4615
1885 är •• tudenters stipendie-

fon •..•...•.•.•.•.•.•.•.... 4742
Adler.ka fonden •.•.•....... 4753
Adliga Kadettakolefonden •. , 4835
Adolf Fredrik. församlings

kyrkoråd ..••••.•...•.••.•.•.. 46300.
- skolråd ••.•.•.•.•.•.••.•••.. 46·310.
- fattigvärd •• tyrelse •.•.•.•.• 4632a
Ahllöfska testamentsfonden.. 4695
Ahl.trands testamentsfond .. , 4734
Ahl.tröms fond ..•.•.... 46280.,b,c
Ahl.trömska testamentsfond 4695
Aka.demiens för de fria kon-

sterna. pensionskassa...... 4770
- reseunderstöd 0.0 •••••••• 4734
- .!ir.k. understödsfond 4770
.AkUeb. Pr •.kt. hushäll sskol.

för flickor .•.•.•.•.•.•.•.•.. 4841
Allmänna b•.rnbördsnuset , ., 4687
- b•.rnhusinritttn............. 4659
- djurskyddsföreningen...... 4856
- donationsfonden 4.767a
- f. d. dötstummeinstituteta

don.-medel ...•......••.•...• 4755
- inst. för döf.tumma...... 4762
- militäränkepens.-staten ... 4804
- premie- o. stipendiefond. 4743
.. änke- och pupillk •.ssan 4830
.t.lmgrens fond •.•.•.•..••.••. 4621
..• pensronsfond ....•.•.•.. : .•. 4844
.~UmB, fru, dona.tion ....•.••.. 461]
·-fond •••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 4612
-- .tiftel.e •••.•••.•.••.•.•...•. 4675
-- te.t •.mente ...••••••.•..••.•. 4612
Umqui.ts, S., stip.vrond 4743
Iströmers fond...... .•..••.•. 4835
.lthainz' Fredrik G. testa-
mente........................ 4638
ltins fond ..•.•.•.•.••.•.•.•.• 4821
tvarenga do Pi •.nhys prtsfond 4823
minofIs dona.tionsfond ..•••• 4835
id •.l. fond .••.••.••.•..•.••. 4605
ideraons fond............ 4605
idersons, C., fond o" .62680, b, c
nder ssons, Johan, fond 4688,4751
edersaous, Johan, under-
.töd.fond .........•.•.•.•..... ~719
aderssona, Therese o. Knut,
fond •.....•...•.•.•.•..•.•.. 4770

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

AnteIls donation .
Apelgrens fond .•....••..•...•
Apotekare Lehmans fond .•.
Apotekaresocieteten ...••.•••
Apotekaresocietetenskassa ...
- studiesttp .••.•••....•.••.•..
Arbetareförsäkr:sfonden .
Arbetahemmet för blinda .•.
Arbetsstugor för b•.rn
Arfvedsons testamente .••••••
Armbössemedel, Kommers-

kollegii ••.••.•••.•.••.•..•.
Armens pensionskassa
- änke- o. pupillkassa •.•••.
- nya dito •.•.•.••.••.•.•.•.
Arnbergs don•.tion .•.•..•.••..
Arrhenii donation ••.•.•.•••••
- fond ...••..•..••.•.•••..•.•.
Artisternas o. litteratörernas

pensionsfören ••.••..•.••.•..
Artisternas,Dramat. o.mustk.,

pensionsförening .•... _...... 4777
- De sceniska, understöds-

fond ..•••••••.•.•..•.••.••.••• 4776
Arwtdasona, N., donation ... 4856&
Asklings fond ........••.•.•.••. 4634
Asplund. fond ~628a, b, c
- testamentsfond •.•.•..•..•. 4697
Åsy1et för pauvres honteux., 4655
- för fattiga barnaföderskor

och deras barn .

Backm •.nska .tiftelsen 4767c
B•.ggea fond ..••.•.•.•.•. 4607, 4612
B•.nkost •.ten. änke- o. pup.ill-

kassa •..•.•.•.....•....••....
Bankska leg•.tet .•.....•.......
»Barnavännerna» .
Barnbördshuset, Allmänna ..
Barnbördshuset Pro Patria ..
Barnhjälpsfonden •.•..•...•..
Barnhusbarn af kvinnokönet,

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

for .
Barnkrubbas, Ladugårds-

lands, fond 4626 a, b, c
Barnkrubberouden •.•..• 46300.,b;c
Barnmorskefonden............ 4716
Barnmorskornas i Sthlm pen-

sionsfören. ..........•...•..• 4716
Baumgardts, fl. G., testarn. 4638
Bayards fond 4632 a, b, c å 2 ställen
Becker-Sflberhochzeits fond 4638
Beethuns fond •.•..••.•.•..•. 4626b
Behrens donation ••.•..•.•.•. 4611
Beijerska donationen •.•.•..•. 4734
Beklädnadsfonden för f•.ttiga

nattv •.rd.barn............... 4617
- skolbarn .•...•••..•. 4628 a, b, c,

46 BO e, 4632 a, b, c

IBemedltngskomnnsstoneu •.. 4697
4742 Bendix' fond .•.•.•.•...•.•.... 4640
4733 Benedicks, C., donation •.•.•. 4640
4615 - Emma, donation 4640
4710 - E., fond •......•.•.•.•. 4660,4753·
4710 - W. A., fond •.•.•..•.•.•.•. 4676
4710 - stipendiefond ..•.•... 4640,4821
4710 - Änkefru Emma, stdp.cfond 4771
4755 - testamentsfond .•.•.•.•..•. 4613
4764 - E. O., understödsfond 4640
4651 Benedickska asylerna ....•.•.• 4687
4602 Berendts fond •.•...••....•.. 4609a

Berendts, S., understödsfond 4693
Berendt Bernhardina, fond •.. 4640
Berg K J, Till minne a!'fram-

lidne Presidenten 4833
Berg von Linde-fonden 4835
Bergenstjernska fonden...... 48a5
Bergenstråhles fond •.•...... 4612
Bergers Id •. legat •..•.•.•.... 4774
Berger •• tipendium........... 4697

4776 Bergerska don •.tionen......... 4738
Berggrens, M., fond 4609,

~632 a, b, c, 4688
- Makarne, understödsfond 4602
- Rob. o.Eleonore, don.-fond 4602
- R. C., gro ••h., test.fond ... 4833
Berghmanska fonden......... 4835
Bergianska stiftelsen......... 4734
Berglunds, C. W., donation 48560.
Berglund. M. C. C., donation 4856a
Bergm •.n-Millerska fonden... 4740

4687 Bergmans gäfvofond.......... 4771
Bergmans, Ellen, stipendium 474:9
Bergqviste fond............... 4609
Bergs stipendiefond 4771
- testamente •...•.•.•..•...•.. 4657
Bergska fonden............... 4795
Bergstedts fond............... 4617
- Erik, donationsfond 4617
- Erik, skolfond •..•.•.•.•.. 4742
- Th., at.lpc-foud •.••••.•.•.• 4750
Bergstenska fonden........... 4601
Berliner Liedertafels stipen-

diefond •.•.....•....•....... 4771
4659 Bernegaus fond •....•.•..•..•. 4607
4659 Bernströms J, stipendiefond 4l75gi
4619 Bernströms. John, stipendie-

fond .•..•.....•. 4750 å två ställen
Beroniidonation ... 4602, 4659,4843
Beronii donationsfond ...•.••. 4843
Berzeltanum, Stipendium .•.. 4734
Berzelius-fonden •.. .. •. •. 48'23
Bersens, C. D., fond 4602
Berwal.ds, H., don. 4771, 4856c
Beskowska. donationen 4733
- fonden ••••..•.•.•.•.•.•.•... 4740
- stipendiefonden ....•.•.•.•. 4734
Beskowe testamente 4638
von Beskows donation 4770
- B., o. h. n.a donat.-fond 4683
- stipendiefond •.•.•..•.•.• 477l
von Beskowska fonden...... 4835
von Beskows pensionsfond.. 4781

4854
4804
4804
4804
4734
4602
47 3~

4788
4734
4674
4687
4688
4613
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[4866] Register öfver fonder, .fromma stiftelser m.. m.
Besparade medelfonden •..... 4617 Bruzelii,' R., fond .....• 468i, 4821 De svenska' djurakyddsföre-
- räntors fond .....•..• 4631 a,b,c - R o. H., pena-rond 4823 ningarnas centralförbund 4.856b
Bespisningsfonder ..•..• 4631 a, b, c f. d. Bryggareämbetets i Sthlm Diakoniss-säJ1sk:ts styrelse... 4843
Bethunska fonden ........•... 4836 pensionskassa ..••••.•....... 4705 Didrikssons fond ..••••..•••••. 4615
Bexelius', Dorotea, änkefru, Byggm. J. P. Holmbergs fond 4616 Diedrichsonska donationerna '4833

fond ...•.•... ..•. . 4619 Bröllopsgäfvefonden ...•.• 4.626c Diemerska fonden............ 4823
Billbergs fond •••.....•.••... 4634 Bungencronska fonden....... 4835 Djurbergs Hildur stipendium 474~
Björckska stipendiefonden ... 4845 Burchard, Adolf, stiftung ••• 4638 Djurskyddsfören .• Sv. allm. 4856a
Björkmans, Alf, major, fond 4752 Burmans,Axelo.Nannie,fond 4621 Djurvänners fond .••..•••••.• 4866 d
Björkmans donation ••.••••.• 4856a By1undska testamentsfonden 4821 Doktor Fr. Fehrs minne ....• 4602
Björnsljernas, O. M., general-, Byzantinska resestipendiet ... 4734. do Pianhys prisfond •.••...•. 4823

major;fond ••••..••• 4835, 4866 a Bängs, J.A.o.U.L., donation' 4833 Drakeska testamentsfonden .. 4847
Björnstjernska donationen... 4733 - fond ......•...•. 4621 ä 2 ställen Dramat. o. musik. artist. pen-
Blancks fonn.••••.••••• :....... 4699 - testamente ....••.•••..••.•••• 4638 sionsf"6rening................ 4777
Blanck, generalkonsul, stift- Bäckströms fond •...•••..•.. 4619 Drottningens hospital......... 4805

ung .....•••••••••••••••••.•••• 4638 - stipendiefond ...••.•.• 4740, 4742 - skyddshem ...•.••.••..• ; ••• 4850
Blatre-Bruces W., donation. 4733 Bäärnhielms fond •...•. 4631 a, b c, Drottninghuset ••.•••••.•..•.. 46a3
Blmdas fören:s sjukkassefond 4768 Böttigers fond ••••• ••••.•.•.. 4612 Duboiska fonden.............. 4753 ,
Bltndas väl, Fören. för ....•• 4.765 eabanis fond •...•••••••••.••.• 4615 v. Dnbens, A. G., fond ••..•• 4835
Blindes själfverksamhet, Fon- Cadiers', R, minne ••..•..•. 4614 - Lotten, fond •.•.••...•••••. 483f>

den ror ...•••.•••..••.....•• 4767b Calwagens, Sophie o. Sigue, v. Diiben-Tersmeden- Laller-
Blind·institutet ••.••••.....••• 4763 fond .••....••••••.•...••.•. 4619 stedtska fonden •••••.•.•..• 483:>
Ton Blockska fonden •.....••• 4835 Caminska testamentsfonden .• 4607 DUckerska fonden ..•..•..•.•• 483a
Blomstedts fond ....•.••••.•••• 4634 Carlboms donation .•.•••••••.• 4611 Dyks fond ...........•...••..•. 46~6
Boberghska donationen ••.••• 4770 Carlesonska familjfonden ... 483a Döfstumroreningen i Sthlm 4766a
Bohman E:sons fond 4604, 4621' - stipendiefonden .•...••••... 483a Döfstuminstitutet .....•.•.••• 4762

4628 a, b, c, 4838 Carl Fredrik Lundqvists fond 4774 Döfstumlärarnas pensionsan.
Bohmanska test:tsfonden .. •. 4830 Carlgrens fond................ 4624 stalt........................ 4.766
Bohmans testamente ••..•.••• 4883 Carl Johans donat., Konung 4883 Ebersteinska, Schotteska och
Boijeska fonden ••.....•••••.•• 4602 Carlsons, C. A., fond •.••••••• 4784 Kulmanska donationerna ..• 4882
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 4700 Carnegiestiftelsen •.............. 4827 Edbergs lifräntefond......... 4601>
Bolins fond ..•••• 4607, 4609 a, b, c Casparsons fond ....••••.••••.• 4843 Edgrens S., fond •..•.. 4626a, b, c,
Bollins fond ..•..•••..••• 4632 b, c Casparsonska fonden •.•••...• 4861 Edlundska donationen ..••••. 4734
:Boltensterns, Th. G., fam.- Oasparssons pensionsinrättn 4699 Eggertz', V.., stipendiefond .. 471;0
·fond ..•••••..••.•..•..•..••••• 483i Cassellis fond ..•.••...•..••. 4749 Ehlerts testamente .........••• 4638

Bomans fond .•••.••••.•.•..•.• 4623 Castelins fond .....•.•••....••. 4697 Ehrenborg-Retherska fonden 483:>
Bomanska donationen •.••.• 4734 Cavalli-Holmgrenska stiftels. 4670 Ehrenpähls stipendiefond.,,'4.746a
Boman, se äfven 'Bohman. Cedergrens, H. T., Te1efon- Ekdahls fond •.••••••••••••• 4631a
Bondeska fonden ..••••.•••..•• 483a dir. uppfostr.fond •....•••. 4679 Eks, Carolina, donation .•..•• 48Ma
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781 Cederschiöids fond ...•.••.•••. 4607 Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 4(:02
Bonniers, Alb., stipendiefond Civilstatens änke- o. pupill- Ekholms testamentsfond ..••. 4613

ror svenska författare .....• 4739 fonder ••..•.•...•••.•••.•••••• 4781 Eklunds fond ••..•••..•••••. 4628a,
van Booms stipendiefond ••. 4771 - änke- o. pupillkassa .•.... 4781 Eklundsfond ••••••..•••..••..• 466\)
Booströmska fonden ••.••.••• 4740 - försäkringsanstalt .•.•••••• 4781 - J. L., Fabrikör, fond 4628 b, c.
Borgareståndets donation... 4760 - pensionsinrättnings tjän- Ekströms donationsfond ••. 4607
Borgerskapets bemedlings- stemannafond ••.......•••..• 4781 - fond ..••....•.••..•••••..••. 4601

kommission ....•.••.••••••.•• 4697 Collianders fond............... 4710 Ekströmska fonden .••...•.• 4604
- enskildafond •.....•.•.•..•. 4697 Collijns fond ...........•••..•. 4602 Eldes, fru, fond .....•..•••.••• 4843
- gubbhus ........•..••.•••.••. 46a8 Cramers, U., fond ..••••...... 4761 Eldkvarnsfonden .........•.. 4623
- änkehus •..•••.•..•.•.•••. 46a7 Cronstrands, Baltzar, fond ••• 4751 Elementariistipendiet ...••••. 4744
Borgrättsfonderna, Förvalt- Oubes fond ........••..•..... 4823 Elementarlärarnes änke- och

vningen af .••..........•....... 4795 Dahls fond ..•.•..•....••••••••• 4634 pupillkassa .•.••••..•.•.•••.. 4747
Bostäder ät vissa judar i Dahlgrens donation ..•••..•••. 4833 Eliassons, Levy, minnesfond 4640

Sthlm, Stiftelse för •••••..•. 4640 - C. W., fröken, understöds- - understödsfond •.·••.••••..• 464\)
Botins eller Schönborgs fond 46lö fond ....••.••..•.....•....•. 4833 Elin Danelius fond •...••... 4620
Brandels donation 4611, 4614, 4734 Dahlgrenskadonationsfonden 4838 Eliassonska understödsfond. 4719
- fond ......••..••.•...•• 4607, 4688 Dahlqvists fond............... 4615 Elin Hirschs minne ..•...... 4768
- premiefond .... .•..... ..•• 4604 Dahlströms fond .....•....•• 4626 b Ells pensionsfond............ 4781
- stipendiefond............... 4750 Danekwardts pensionsfond... 4835 Elmbladsk!, fonden........... 4742
Brandelska donationen 4626, a, b, c Danelius, B. A., fond •..•.• 4619, Elmlunds,Axel,pensionsfond 4714
- fonden •.••••.•••.•.•.•.••.• 4653 4620, 4688 Elmquist~ Gustaf stipendie-
Branders donation •..••..••... 4832 Danelius, Elin, fond ....••... 4620 fond .••••........•.•••.•. 4746 h
- fond ••••.••.••............•• 4696 Danielsons, Joh., stip.-fond .. 4750 Elstedtska pensionsfonden ... 4781
- kamrer, fond •...........•.• 4619 Davidsons, H., donationsfond 4640 Enanderskadonationen4630a, 4688
- mamsell,» ............•.. 4619 - M., fonder ..• 4628 a, b, c, 4640 Enanders, S., donationsfond 40767e
Brandes fond ...••.....••...•.• 4621 - W., donationsfond ..•... 4640 Enbergs fond... ••••.••.• 4626 a
Brandstodsmedlen ...••...••.. 4832 de Bergs, G. M. o. M. S., fond 483;; Engelbrekts församlings fat-
Brandts fond.................. 4659 De blindas förenings sjuk- tigvärdsstyrelse .....•••••.• 4628h
:Bratts, A. G., fond .•• 4604,·4627 kassefond ...........•...•.. 4768 v. Engeströms stiftelse •••••. 4645
- Sigrid, donation ..•.•.... 48;;6 a de Champs fond .........••.... 4612 Engstedts fond ...•.•.••.•••.•• 4601>
Brefbärares, Sthlms, ensk. De döfstummas allm. sjuk- o. Enke-, se Änke-,

änke- o. pupillkassa ....••.. 4785 begrafningskassa (1903) ••. 4766b En lärjunges donation •...•• 474&b
Brenners legat .•.••..••....•• 4638 »De fattiges vänner» ..•...•.• 4671 En onämnd välgörares fond. 4835
Brobergs fond ..•.•••..•...•••. 4609 De ö brödernas fond ........• 4142 En onämnds stipendium .•.. 4771
- pensionsfond ..•••••..•..••• 4698 De Geers donation .....••...•. 4614 En ärlig mans fond ... , ••••.•. 4609
Brogrens fond ...••.•.•.••.. 4605 - donationsfond .. 4613 ä 3 ställen IEricssons,John,stipendiefond 41;;1
Bromanska sjuk- o. begrafn.- De la Gardieska fonden...... 4.83.5

1

Eriksons,E. R., fond 4620 ä 2 ställen
kassan •....•..•..•••.•...••.•. 4785 »De nödlidandes vänner» .•. 4842 Erikssons fond ...•... 4628 a, b, c

Broströms fond............... 4621 de Lavals, G., stipendiefond 4750 Erssons, Bonden, änka Helena
Brndgäfvefonden ..•...•.•.••.• 4846 - Patrik, stipendium 47441 Henriksdotters donation ••• 485&
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. ['lHö7}
Eurenii donation ...•........ 4602 Franckeskafonden 4612,4614 Gutenbergska stiftelsen •..... 4711
_ fond .•......••...••.......•. 4660 Frans Gustafs stipendium ... 4142 Guthermutbska fonden ..•.... 4795>
_ understödsfond ..•.•.... 4746 a Fredenholms fond .....• 4619,4620 Gt1hlstorffs testamente 463B
- Ludv. fond ••............. 41\78 Fredericia, Sophus, fond ..... 4640 Gyldenstolpes donationsfond 4613
_ P. L. donation ........• 4856 a Fredrik G. Althainz testarn. 4638 Gyllenbergska fonden 483&
Extraprovinsialläkarnespen- Friebergs, F. A., stip.-fond 4711 Gyllenborgs fond 4688-

sionskassa .•................ 4756 Friedländers stipendium 4642 Gyllenborgska fonden 4835
Fabriksfattigkassan ..••..•...• 4699 Friedländerska fonden •..... 4753 Gyllenbååtska fonden ...•..••. 4835·
Fagerbergs pensionsinrättn.. 4722 v. Friesens, Carl, stipendie- Gyllencreutz' fond 4835 å 2 ställen
Fabrikör Joh. Stenberg s fond 4628 fond ..•...•................. 4742 - Kerstin, fond ,4835·
Falcks testamente............ 4833 - Otto, premiefond ....••... 4744 Gyllenrams fond.............. 4835·
Falks fond 4605, 4607,4628 a, b, c Frimans fond 4634 Gymnastisk-ortoped. inst 4682-

4632 a, b, e, 4634 Frimurarebarnhuset 4661 Gåfva af en garnmal. tjänste-
Falks, \Vilhelm o. Fredrika, Frodius, dokt., stipendium 4746b man 4781

donationsfond 4695 Fru Hanna B:s fond ........• 4688 Gliderins fond ..•.............• 4621
Falkmans, E. J., stip.-fond 4741 Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666 Gösches fond 4617, 4638 å 2 ställen
Fattiga barns vänner......... 4673 Fryklunds, J. C., donat. fond 4694 Göta hofrätts pensionsfond.. 4781
Fattigvårdsstyrelser: Fränckelska understödsfond. 4782 Götalifgarde,Pensionsinr. vid 4807
- Adolf Fredriks 4632 a Fröknarna Malanders fond 4619 Göthes, Adrian, premium 4742'
_ Enge1brekts ..........•.•.. 4628 b Fuhrmanns fond 4609, 4613, 4617 Götiska förbundets donation 4733
- Gustaf Vasa ....••...... 4632 a 46.21,4628 a, b, c, 4638 å3 ställen Haakska donationen ...•..•.. 4781
- Hedvig Eleonora........ 4628 b Fyra bröder Heijkenskjölds Hagboms testamente......... 469B·
- Jakobs och Johannes' ... 4623 fond ....•.•...........• 4742,4743 Hagbomska stift. för Pauvres
- Katarina ...................• 4611 Fyra Bröders stipendiefond 4741 honteux 4B33
_ Klara ..............•..••.••.. 4609 Föreningenförbiståndåtlytta Hagermanska fouden ...•..... 4835-
- Kungsholms .........•..... 4624 o. vanf. 4663 b Haglinds fond 4617
- Maria .............•.•.......• 4617 - för blindas väl .............• 4765 Hagmans fond ........•...... 4620
- Nikolai 4605 - för sinnesslöa barns vård4663a Ha.hns donation 4734-
- Oskars : 4628 c - för sjukvård i fattiga hem 4690 - C., testarn .•......••.••... 4661
- Sot Matteus 4632 c - till minne af Oskar I och Hallengrenska fonden 471(;
Fehrs, Fr., doktor, minne 4602 Josefina 4848 Hallenska donationsfonden 4735
Femte Mars-fonden........... 4615 Förmyndarekammal'en........ 4696 Hallgrens fond ... 4607 å 2 ställen
Femöreföreningen 4661 Första stipendiefonden....... 4743 Hallgrens, 1\1. S., fond 4615, 46:23
Ferms, änkefru, fond 4626b Hamelmannska fonden 4752:
Fernerska belöningen ..•...... 4734 (lah"'" donatdon ........•..•... 4770 Hamiltonska släktfonden 4835
F'erons minne................. 4602 Garvens donation............. 4638 Hammarius stipendiefond... 4771
F'Il.eena fond 4632 a, b, c Geijers fond................... 4605 Harumarskiötd . Rieellschöld-
Ff leenska donationsfonderna 4781 Geijerstams fond........... ... 4843 ska stipendiefonden......... 4849-
- testamentsfonden 4755 Gemensamma reservfonden 4770 Hammarskjöldskasläktfonden 4835
Fischers testamente 4638 Generalkonsul Blancks stift- Hammarstrands fond 4616
F1achska fonden... .. 4795 ung ...............•........ 4638 Hammarstrands, F. A., fond 462Q'
Flickskolans slöjdafde1nings Generalmajor C. H. Möller- Handelsbokhåll. pens.-fören. 4703

fond 4627 a, b, c svärds fond 4805 Handelsflotta.ns pens.-anstalt 4728-
Flobergs fonder4604, 4621,4696,4833 Georgiska fonden.............. 4601 f. d. Handelsföreningens öf-
Flodbergs testamente 4697 Gerles, C. G. o. C.F., donation 4856a verskottsfond.... ..•......•.. 4697
B'Iodtnaka stipendieinr....... 4695 Gibson-Cronstedts stip ..fond 4750 Hanes fond ..•... 4607
Flormallska belöningen 4734 Gilljams, G. F., rektor, stt- Hanna B:s fond, Eru .....•••. 4688-
Fogmans, Ernst, donations- pendiefond 4:74.1Hanssons fond .........•.••.• ~. 4696

fond ......•......••...•....• 4771 Gjörckes donationsfond 4620 Hanssons, Johan, fond 4620·
Folckerska o. Barckska tes- Gjöthmans fond 462U Harriet Philipsons stiftelse 4686

tamentet ..•............... 4626b Godlunds testamentsfond ...• 4614 Hartmansdorffska stipendiet. 4744
Folins fond ..•............... 4627c Godus fond 4605,4609,4617,4619, v. Hartmansdorffs stip.-fond 4835.
Folkskolanslärarepersonal.. . 4612 4621 å 2 st., 4624, 4628 a, b, c, Hartmans fond ..•..•.•. 4630 a, b, c
Folkskollärarnas penetonsin- 4632 a, b, c Hassells donation............ 4771

rättning 4756 - testamentsfond 4613 von Hauswolffs, Fru, fond 4835
- änke- och pupillkassa 4756 Godu'ska pensionsfonden 4723 - Fröknarna, fond ........•.. 4835
Fond för barnhusbarn af Gondretska fonden 4659 Hautboist. understödskassa .. 4817

kvinnokönet 465ft Gothers fond 4607 Hays fond 4628a, b,c
- för tillf'allig hjälp ..•.••... 4609 Govenii fond ........•......... 4612 Hebbes donation ..•...•.•.••.. 4602
- föl' Katar.skollofskolonier 4629 Govenius' fond ...........•..• 4620 - legat ••............•...•..•.. 4638
- till biblar åt nattv.-barn .. 4619 Graans testamente .......•.... 4833 - pensionsfond .•.......•..... 4799
- till kläder åt " .. 4610 Granholms. A., fond .....•..• 4688 - stipendiefond .........••.... 4771
- pens. åt f. d. sjökaptener 4698 Graval lli fond .....•..........• 4616 - testamente ..•..• 4638 å 2 ställen
Fonden för Katarina barn- Graval'ltus' te8tamente....... 4806 Hedbergs fond .•..........•.. 460&

krubba ....................• 4619 Grillska donationen........... 4734 Hederhie1ms testamentsfond 4613
Fonden för P. H. Malmstens lirisbackska test:tsfonden .•.. 4830 Hedings fond .......•.......... 4696

professur.................. 4821 Groenska fattigförsörjn.-fond. 4801 Hedrens fond.................. 46'1:l
- för reseunderstöd 4734 Grosahandel asocfetetens pen- Hedströms fond 4620, 4621
- för vetenskaplig forskning 4734 sionskassa................... 4698 - pensionsfond............... 4696
- till medalj för vetenekapl. Grossh. Carl Reinhold Lun- - testamente .....•..•..• 4697,4833

arbeten '" 4734 dins minne.................. 4605 Hedvig Eleonora församlings
Fonden till minne af Hugo Groths testamente............ 4638 fattigvårdsstyrelse ••• 4628 a, b, c

Fähroms ..........•.......... 4659 Grundbergs o. Asplunde tond 4617 - kyrkoråd ...•.......•.•....• 4626
- till minne af Presidenten Gråbergs stipendium 4746a - skolråd ..........•..•........ 4627

K. J. Berg 4833 Grönvalla. .l\Iaria, donation 4856 a Heijkenskjölds, fyra bröder,

~~~::~~~~~on~.'..f~~~~..• .:; ::~ ~~~~~~~e~~~~~~.~~'~~~~..:::: f~;~H~'f~~d·~~~t·i~~~f~~ci:·:..::.::' ~~ii,
Fosterländska föreningen ... 4838 Gustaf Vasa förs:s fattig- Heltmans fond ...••.....• 4628 a, b, c
Fraenekels, Louis, donation 4638 vårdsstyrelse.. 4632b Helmfeldtska stipendiefonden 469&
Fraenckelska donationen 4735 - kyrkoråd 4630b Hemmet för frigifna kvinnor 4850
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(4868J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. IIL

Hernmets, Tyska, byggn.sroud 4638 Jacobsons te.tamente......... 4696 Kon.istorium, Sthlms stad. 4601
Hemslöjdsfonden.... •..•..•.•• 4119 Jakobsons och Matt.on. fond 4696 Konatakadernien •••'•..•.••.••• , 4110
Henriksdotter. donation •.. 4856a Jakob. realskola ..•••.....•.. 4145 Konstf'orvandtskapetska.sa ... 4111
Hernlunds, H., Rektor, pre- Jakob. o. Johanne.' försam- Konung K••rl Jobane donat, 4833

miefond ....•...•.••.....•.•. 4144 Imgs fattigvårdsstyrelse ...• 4613 -' Osk.r I:. minne ...•.•.•.••. · 4664
Hernmarekska stipendiet.. •.. 4144 - kyrkoråd •..•••••••.•.•.••..• 4611 Konungens enskild. fond, ••. 4804
Hertzers, B'atima, fond .•.•.•. 4602 Janssons, W. G., donation 4856. - hospttal •..•..•••.•.•.....•.. (811)
Hessiers, P. H., fond 4620 Jenny Linds stip.-fond .. 4110,4171 - militärhospitals- och me-
Heurfins, Loutse, fond 4602,4619, Jornbergska donationen 4630 a, b, c daljfonder ..•.•.•.••.•.•.•.•.. 4814

4626 a, b, c, 4630 a, b, c, 4856e Jervings, M., testam.cfond ... 4856d v. Kothen-Btbbingska fonden 4835
Hiertas, Carl Johan, fond •.. 4835 Johan Hansson. fond •.•••. 4620 Kreijs testamente ........•••.• 4602
- Lars, minne 4737 Johanna Lindbergs fond 0.0 4626c Kronprfnseasan Joaeflnaa pen-
- stlpendiefond ....•••..•..•.• 4821 Johannes rörsamt. kyrkoråd 4614 sionsiur. vid Göta lifgarde 4807
- W., stipendiefond ..•.•••.. 4821 J'ohanssons fond ••••.••••••. 4660 Kronprinsessan Lovte as vård-
Hillbergs stipendiefond •.•.•• 46U Johnsons fond .....•.•••.•.. 4621 anstalt för sjuk. barn ..•. 4684
Hirsens, EHn, minne ..•.••... 4153 Johnsonska don.sfonden ...•.• 4755 Krutmeijers fond 4601 å 2 ställen
- Oscar fond .••......•..•.•.. 4642 Jonssons fond .•.•.•..••.•.•. 4609a f. d. Kryddkrarnhandel.saocie-
- understödsrond •.•.•.•...•. 4640 J'osefmahemmet •..•••....•.•.. 4852 tetens penstonskasea .••.•.• 4697
Hjertbergska donationen..... 4138 J'oseänas, Kronprinsess., pen- Kuhl.aus stipendiefond....... 4171
Hochschtlds pensionsfond ••• 4696 aionsinr. vid Göta lifgarde 4807 Kub.l.auska arrv.s stipendie-
Hoffmans, A., donationsfond 4607 Josephsons, Fanny, fond .. , 4640 fond ...•.•.....•.••..•...•.... 4711
Hoffruans fond ............•.. 4607 Jubelfeststipendtet •.•.•••.••.. 4144 Kullgrens fond •..•.•....•..•. 4110
.Hoffmans stipendiefond...... 4150 Julius', Albert, fond......... 4640 Kungsholma församlmgs fat-
Hoffman.,Aug.,stipendiefond 4151 »Jultomtarne» ....••...•....•.. 4612 tigvårdsatyrelse .....•.•.•.•. 4624
.Hoffmanska fonden ..•..••.. 4110 Jungblads testamente. .....••• 4883 - kyrkoråd ..•.•.•.•.••..•••.•. 4628
Hotkapelkets penstonstnrättn. 4112 .Iungbladska fonden •....•.•. 4601 - GrIlea fond •.........•.•.••.. 462;1
Hof.taten. gratialka ssa.•....• 4196 J'ustelti fond •••••.••.••.....••. 4110 Kumlings fond •.•.•.•.•.•.••• 4605
Holmberg. fond 4605, 4609, 4613, Järnkontoret. tjän.temäns Kyrkofattigkassa, Nikolai.. ..• 4602

4617,4620, 4621, 4624,4628,4632 änke- och pupillkassa •.•... 4181 Kyrkoråd:
aj b, c Jönssons, Yifve, fond 4628 a, b, c - Adolf Fredriks 4630 a

- J. p" Byggm., fond ...•.. 4616 Kadettskolefonden, Adliga ••. 4835 - Hedvig Eleonora •.•.•.•.•.. 4626
Holm. fond •...•.•.•.•....•.. 4621 Katsera, Pastor, fond •..•..•.. 4688 - Jakob •••........•.•••.•...• 4611
-legat ..•.......•.•....•..•.•. 4688 Kalls fond ...•.•.... , ......•.•. 4110 - Johanne.' .•.•.•.••••••....• 4614
Holmgren.,A.M"minne.fond 4843 Kamratfonden för nödställda - Katarina ..••.••.•...•••.•.•• 4619
Hoppenstedts, Sofie, fond .... 4609 sv. läkare ••••.............. 4823 - Klara ..•...•.•.•.••••.•..•.•• 4601
Horn. donatlonsfond ...•...•. 4683 Kamrer Branders fond .•.•... 4619 - Kungsholms ••.•..•••.•.... 4623
- stiftelse .•..•••..••...••.•... 4804 Karelfs fond .••.•.•.•.•.•••.••• 4612 - Maria ....•••.•••••••••..•••.. 4615
- testamentsfond ..••••.•...•• 4613 Karl Johans donat., Konung 4833 - Nikolai. •••.•.•.••.•.•.•...•• 4602
Hult. fond •...•••..•.......•.•. 4615 Karol.inska inst. reservfond ... 4821 - Skeppsholms •.•••.••..•.•.• 4634
Hultgren. fond ..•.....•.•.. 4628,b Karströmska fonden •.•.•.•.•.. 4604 Kåbergs fond •.. 4605,4628 a, b, c
Hu'ltqviats donation •.•.•.•.•. 4750 Kaatmans, J'ohanries och Au- Köhlers premiefond .•....... 4618
Humbleskate.tament.fonden 4195 gusta, fond •.. 4626a, b,c, 4761e Körners fond •••..•.•.••••••••• 4616
Hushållsskolan, Prakt. •.•.•. 4841 - -- -, understödsfond 4638
Husa", Magnus, stipendiefond 4821 Katarina arbetsstugors fond 4620
Hubnerska stdpendtefonden .. ;1145 - barnkrubba. fonden för ... 4619
Hiilpher. fond,................ 4609 - församlings rattigvårds-
Hygrells atipendierond ..•.•.. 4810 styrelse ...••.•.•..•.•.••.. 4621
Hårdska fonden............... 4835 - kyrkoråd.................... 4619
Häggs, Joh:a, don ...••.•.•.•. 4856b - kyrkoråds donation ...••••• 4146.
Häggs,Victorine,don.4856a,b,c,d. - realskola 4746 a
Häggmanska fonden ..•...•... 4601 - akollofsköloni.er, fond för 4620
Häggströms e, fond 4823 Keltnere testamente........... 4638
- Carl dr, stipendiefond ..• 4821 Kibbe fattigkassa •..•.•...•.. 4854
Händelska stip.-fonden ....•. 4171 Kihlströms testamentsfond... 4613
Högl undska fonden .......••.. 4140 Klndeval.ls fond •.•..........• 4688
Högmarks testamentsfond •.• 4835 Kinmansona fond............. 4770
Högre allm. Iärov. å Öster- Kirchrings legat............... 4638

malm .......•..•..•...•....•. 4146b Kirurgiska klinikens biblio-
~ å Södermalm .....•...•.•.•• 4742 teksfond ••.•..•..•.. _. _.... 4821
- latinlärov. å Norrmalm •.. 4741 Kirurg. stipendiefonden .•••.• 4821
- Iärartnnesemtnarnnn •...•. 4749 Kjellbergs, Ad., stip.-fond •.. 4821
- realläroverket. ..••..•.•.•.. 4743 Kjellbergs,JohnE.,.tip.fond 4750
Höijers fond.................. 4619 Klara församlings fattigvärd.- r
Höijers stipendium ...•.•.•.•• 4171 styrelse •.•.•.•.•.••••.••.•••.• 4609
Höpfnera Jegat.. •..•.•.•••...•. 4638 - kyrkokassa ...•.••.••••.•..•. 4607
Hööks, C. E. o. J., fond ..•.. 4630a Kletnsorgs testamente ..•...•• 4638
Höökska fonden............... 4659 Klerckska fonden.............. 4623
Ida Bergers legat ....•....•.• 4714 Knigges donationer ...•.••...•. 4833
Institutet för blinda •...•..•. 4763 Kniggeska fonden •.••.. ~663, 4740
- ror döfstumma, Allm. ... 4762 Kntperska pension.inrättn... 4853
Invigningsfonden •......•...• 4612 Knochs donation ..•.••....••.• 4638
Isbergs donationsfond........ 4833 Knut Bernh. Beronii fond... 4659
- fond ..•.•.•••.•...•.•...•.•.. 4609 Kolerafond, 1853 års .••••.•••. 4616
Isbergs pensionsfond •..•...•. 4781 f. d. Kolerafonden •.•....•.•.. 4609
Jaraeltttake, ynglingafören. '" 4642 Eo.llektmedelkaasan för fat-
Jacobi.ka testamentsfonden .. 4824 tiga nattvardsbarn ....•..... 4602
Jacob Levertins donations- Kommerskollegii armbössa-

fond •••••••••.•..•....•..... 4823 medel , .•.•..•.•...••.•.•....• 4854
Jacobsons, Augusta, donation 4640 Konservatorieelevernas graf.
- stipendium •.•.•.•..•.•.•. 4744 fond ...•.......•.•.•.•.•••...•. 4771

Ladous fond ....•.••••.••.•.•••
Lagercrantz' donationsfond ..
Lagermans testamentsfond ...
Lagerströms fond •.•..••.•.•.
Lagerström •• tipendiefond •••
Lagus fond ....•.•.•.•..••.•••.•
Lamms fond .
Landtbruksakademteu ..••..•.
Langs pensionsfond .
Lasarettsläkarnas pensions-

kaaea ••••.•...•...•.•.•...•.. 4766
Lefflerska stipendiet ••.•.•... 4746"
Lefrenska fonden.............. 4835
Lenmans fond ...•................. 4710
Leijonäyohtaka fonden •.•.•. 4835
Leijonhufvuds fond 4632 a, b å 2

ställen, 46 32 c
Lejas välgörenhets.tiftel.e... 4612
Lennbergs fond............... 4660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

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

ötversättntngar •.•.•.•...•• 4134
Letterstedtaka fonden till ror-

mån för Vallerstads förs. 4734
- föremngeus fonder •..•....• 4734
Letterstedtska inrikes resestt-

pendiet.. •.•.•.•.•.••.••.••.. ,
- utrikes resestipendiet .....
- släktstdpendiet ..•.•.•••••.•
Lettströms fond .
Lewenhaupta fond .
Levertins Jacob donations-

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

4696
4835
4623·
4612
4145
4601
4640
4135
4181

4134
473;1
4734
4621
4835
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Register öfver fonder. frornrua stiftelser m. ID. (48t19J
Levins, J. P .• fond ......•..... 4616 Lundgrens fond 4632 a, b. c j Moderavärd, Sällsk. för upp- •
- A., minne .................• 4640 - Egron. prismedel.. 4770 muntran af 4677
-t- J., stipendiefond .....•...•• 4640 Lundins, Mathias. fond 4619, 4620 Molins fond ...............•.. 4602
- M. o. E., fond .....••....... 4640 - Carl Reinhold, grossh., Morbergska fonden 0.0 46~6 a, b, c
Lieberts o. h. h. donationsf. .. 4683 minne " 4605 Moritz Rubens donat.-fond 4640
Lieberts fond ..... 4609,4632 a. b,c, Lundrnans, Jul., slip.-f. 4740, 4742 Mosaiska församlingen ...••. 4640

4638.4657,4660 Luudqvista.Oarl Predrtk.fond 4774 - fattigfond •........•........ 4640
Liedbergska fonden ....•.•.. 4604 Lunds testamente 4697 - skolfond .....••.......•..... 4640
von Liewenska fonden ..•.... 4835 LundwalIs, Axel. fond 4771 ~I08anders fond 4710

~:~~:~~:~st~~~l~~:::~~~~~a~ss~ 4809 t~~t~:f:l~~i~~' Eii~';b:: }:f5 :::: :~!r~~:~~~;ä~~i;}~s[~:nf~~: ~~~g
kars hospitalsinrättning vid 4809 ' ...............• , ..•............

Liljebergs fond ...........•.... 4614 Lykttändarnes sjuk- och be- 4714 Musikaliska akademien. Kgl. 4771
LT b G t f Erfk l grafn.-kassa.................. - -sstip.-fond ............•.. 4771

l Je ergs, us a 'rl OCl Läkare-nödhjäl psfonden ....•• 4823 Musikens vänners, Sällsk., i
Helena Cathazina, fond .... 4611 Läkaresällskapet. Svenska ... 4~23 Göteborg st' endterond 4771

Liljenstolpeska fonden o..... 4835 Längmanska donationsfonden 4755 MU8ikkåre~s ~~sk. lkassa ::: 4810
Lilla Johns premium 0.0...... 4742 Lärarinnornas penstonsan. Musikstipendiet, Säng- och... 4744
Lilliecronska fonden......... 4835 stalt 47 56 M\illers testamente 4638
Lints afCH:rebYäl-lruafond ~~i:-pensi~·,;~fÖ~;;,;;,;g:S~·~,;~k~ 4757 Märtas julgåfva :::.:::.:::: 4627c
- te~f; ., t"fg dVO on ... 4835 Lärarnas vid elementarläro- 4747 Möllers fond ... 4615, 4624 (3 olika)

Unds d~~~ti~~:fond:::::::::: 4781 L;r~::~k ~~~~~'lit~Ei~~~~~Sr~ -; ~~t1~:r~i~~~~ti~~""""'" :~ i:
Linds, Jenny, stip.·fond 4710t 4771 ket å Norrmalm 4741 MÖllersvärds fond, 'ä-~;;~~~i:
Lin~~r~s d~nation 4630 c _ å Södermalm 4742 major C. H 480.
- ,ona ion 4856 a _ Högre realläroverket .å Mör-nera fond 4607
- ~·hdonati~n 4856 a Norrmalm 4743 _ H. S., grefve, o. hans
Lin;bl:~~ates~~~e;;t~i~,;d·::. 464~62~- Jakobs realskola (741) makas stdpendtefoud 4835
- A, understödsfond.... 4823 = ~;~a~il~~~~~~~~~~~a~:::::: 4~~:: MÖ;~~~k~r~~~~e~ond... ..•... :~:~
- Floryt understödsfond 4626a Löfgrenska fonden 4604 - släktfonden .. ::::: ::::: 4835
Lindbomska belöningen 4734 Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835 Sachmansons, E., fond 4640
Lindenercronas af Klinte- Löthströms fond 4628c - Rosa o. Ern. fond ........• 4640

bergs donationsfond 4835 Löwens fond 4607 Nath ans fond 4640
Lindteldts, Aurora, fond 4604 !lagistraten i Sthlm 4695 Nattvardsbarn. Beklädnads-
Lindgrens donation ..... 4612. 4614 M:~~'t1r;~~~~~..~~~~~:.~:~.s.t~:: 4664 _f~';,~f:kt~,'~J:i~t;s~~,;·iö;f~t: 4617
- fond............ 4609 å 3 ställen
Lindgrenska fonden 4627 a, b, c Malmstens, P. H., fond 4821 tiga ......................•.•.. 4602
Lindholms fond...... 4628· a, b, c l\Ta~mstens professur, Fonden Netherwoods fond....... ..•.. 46]6
- J. A.• fond 4626 a. b. c for ....................•...... 4821 - stipendiefond 44783:~
Lindmanssons,J. A. W., bygg. l\Iamsell Branders fond 4619 - testamentsfond............. u

nadsfond........... 4657 ::~:ii:::i~~~~~~fe~g;ci~;;:.~~IiN~~~~~f~~~~~:'.:~~~.t.i.l~.~~~l: 4620= ~~nt.W·: ..t~·~t~;.;;~;;t~·:·::·..:: :~~~ Manns testameutsfoud 4640 - Änkefru, fond till Katarina 4619
- J. A. 1-V., understödsfond 46fJ7 Ma.ria f'örs:s fattigv.styr 4617 barnkrubba ................••
Lindstens stip ..fond 4746b - kyrkoråd........ 4611) Nikolai förs:s fattigvårdssty-
Ltndstrands, O. o. A.• fond 4626 - skolråd 4616 styreise 4605

a. b. c. 4750 :ariiki"st~m~nt~ :m - ~yr~ofä~igkassa :66~i
Lind~trömfs. Adnna,fond 4688 ~I:~~in~~:f~~e~~g~~ .::::::::: 4729 = s{~l~rO[d.. :·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.::·.460~
- minnes on ..•............ 4134 Math ias Lundins fond 4619, 4620 Nilsson Aschanianum Stip ... 4735
Lindströms stipendiefond.... 4771 Matteus församlings fattig- Nttssoua fond .... 4710
Linnerhjelmska fonden....... 4835 vårdsstyrelse 4632c Nissens, Henriette, stip.vroud 4771
Litterat~e[n:s pensio;:sföre- 4776 - kyrkoråd ::::::::::::::: 4630c Nobels. C. A.• fond 482]

nmg, r IS ernas oc l\'Iattsons fond, Jakobsons o. 4696 _ C. A., reservfond 4821
Ljungbergs stipendiefond 4821 Mazers fond 477l Nobelstifte!sen .........•.•.... 4738
Ljungcrantz' testamente 4697 Meijers donation 4770 von Nolekenska fonden 48a.j
Ljungcrantz'ska test.-fonden 4659 Meijerbergs fond 4631 a Nollerothska stiftelsen 4864.
Ljunglöfs, C., fond .........•.• 4843 Mendelsons, Syskonen, fond 4640 Nonnens fond 47:iå
- C M., donation ..•......... 4630 a Metzgers testamente 4602 NoraBergsl:sl\:la1möreskassa 48J4
Ljungmans minne 4607 Meunters fond 4609 Norbergs fond 4615
Lohes legat 4638 Meyers. Jenny, foud 4616, 46~0 Nordenskjöldska understöds-
- testamente 4638 Meyerasons pensionsfond 4640 fonden .•............. 4835
Lohes, Ad., testamente 4638 M. F. W:s fond .............•. 4681 Nordenstolpes fond 4632 a. b. c
- Joh:a, " 4638 Miclrael.sona, Joh., donation. 4750 Nordfors' fond 4607
Loubatska donationen 4733 Michaelssons donation 4640 - testamente 4696
Lovens, Chr., fond 4821 - fond ...................•..... 4771 Nordiska Djurskyddsförenin-
- John, gros sh. o. fru. fond 4620 - testamente 4602 gen i Upaal a o. Sthlm .. , 4856d
- Sven, minnesfond ~ 4734 l\Iilitäränkepensionsstateu, Nordlanders testamente 4833
Lublins, J. o. A., minnesfond 4640 Allmänna 4804 Nord lunrl s , Fru Lotten, fond 4681
- H. fond ................•.... 46~8 lVIilitärhospitalsfonden 4814 Nordströms fond 4632 c
Lundals testamente 4833 lVIilitärsällsk. i Sthlm krigs- - testamente 4609
Lundbergs donationer 4611 skolestip.vfond 4755 Norens douatiou 4614
- testamentsfond 4613 Millerska fonden .....••....... 4746a Nereens fond 4624
- C. O., fond 4627a, b,c f. d. Mindre teaterns pens.· - pensionsfond 4613
- V. och L., fond 4823 fond............. .•. 4774 Noreonska fonden..... ..•..... 4696
Lundbergska fonden .......•.. 4740 Mtnnestondeu 4821 - testamentsfonden 4755
- stipendiefonden .•.......... 4745 l\1inuthandlarefören. pene . Norgrens fond ......•.. 4632 aj b, c
Luudblads donation 4611t 4614 kassa 4701 Norrnane, Mar-ia Gustafva,
_ fond 41)09 Mobergska fonden 4604 testamente 4697
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[4870J Register öfver fonder, fromma stiftelser. m. m.
Normans testamentsfond ..•. 4613 v. Pl.ateriska släktfonden..... 4835 Reuterskiöld-Nordenfalkska ,
Norra Tatinläroverket .......•• 4741 Platinska testamentsfonden .. 4785 fonden .••. ••••...••••• 4836
Norrlands apotekareförenings Polispersonal:s i Sthlm änke- ReuterskiÖlds,J.A.,pensionsf. 4835

donationsfond ..•••.........• 4710 och pupillkassa •.......•••• 4798 - Louise, fond 4770
Norstedts fond 4602, 4605 - ensk. begrafnings- o. under- Reuterskjölds,C.G.,pensionsf. 483.
Norströmskå stipendiefonden 4744 stödskassa .•.........•••••..• 4798 - stipendiefond ......•••••..•• 4836
Ny•. elementarsKol an ...•..... 4744 - ensk. änke- o. pupillkassa 4798 - H. F., pens.-fond 483i
-s allm, premiefond ....••... 4744 - pensionsinrättning •••••••.. 4798 Ribbings donation ..•..•..••.. 4770
Nybergs, Erika, fond ... 4626 a, b, c, Porträttfonden •..•........... 4734 Ribbings, S. A., fröken, fond 483i

I 462830,b, c, 4767d Posses, Erik, donattonsfond 4755 Ribbingska stip.·fonden •••••• ,4741
- fond .•..••..• •........•.... 4659 Possiethska fonden ...•••....•• 4601 Richters, C. H., fond ••..•.... 4620
Nybergska fonden 4627c Postbetjäntes enskilda begraf- f. d. Riddarholmsförsamlin-
Nygrenskastipendiefonden ..• 4710 ntngskassa ....•..••.......... 4785 gens ensk. pensionskassa .. 4602
Nymalms, Betty, fond 4630c Postmannaförbundets,. sven- Riddarhusets fonder ...••••••. (83S
Nymarkska fonden ...........• 4742 ska, sjuk- o. begramtngs- Riddarhustorgsfonden 4835
Nyströms fond 4621 kassa ..••••...•••.........••• 4785 Riksbankens afdelningskont.
- testamente .........•.....•.. 4697 Postmannaförening., Svenska 4784 änke- och pupillkassa 4789
Nödhjälpsfonden ••.......... 4611 Prakt. hushållsskol. f. flickor 4841 Riksgäldskontorets änke- och
Nödhjälpskassan i Sthlm ..... 4833 Preis' testamentsfond ........• 4833 pupillkassa •...••...•.....•.. 4790
Officerskårenspens.I6ren.kass. 4810 Premiefond. för skogsplanter. 4735 Ringqvists fond ....••......... 4621
Okänd 4609, 4613,4617,4620,4621, Premiekassan ......••..•..•..•• 474630Ritters, Byggm., fond ....•• 4626c

4623,4624,463230, b, c, 4697, 4833 prNemorirea-lOaCth"nflaa.trtoivgekrakSeSta.n... v.•id. Robins belöning ••..••....•.... 482~4741 Rogstadii testamente......... 4602
Okänd gifvares testamente 4602 Premie- och stipendiefonden, Rohtliebs donation '638
»Okänd, som med egen hand Allmänna .....•............•.. 4743 Roos, Axel, understödsfond 4627 c

plöjer sin jord» ....•..•.... 485630Prins Karls uppfostr. inrättn. Roas' fond 4607, 4621,4624
Olssons fond 4626b för Tärnlösa barn.,. .•...... 4662 Roos' afHjelmsäterdon.-fond 4836
Onämnd välgörares fond, En 4836 Prins Oskars hospitalsinr. vid _ C., donation............... 4835
Operabalettens ensk. kassa ... 4775 Lifgardet till häst.. •••••••.. 4809 _ Carl, fond •................. 4835
Operakörens enskilda kasea .. 4773 Prinsessan LOTi.a. minnes- _ H., donationsfond ..•..•..• 4835
Oseengtt fond ........••••....•• 41121 fond 4838 _ H., testamentsfond •..... 4836Oskars församlings f•.ttig- ....•.......•••••.....•..••

vårdsstyrelse •.....•••... 4628 c pprroObfesstssodrOCnaartlioJn.·R"o·s·s·an46d3eOr.a,b, c - stipendiefond............... 4821Roospiggs testamente ....•..•. 4833
~~ö~~~mJ~:.kJ.t~s~~~:~,;:::.:. 4~~~~ donationsfond •..•..••..•..•• 4821 Roselii fond .....•.......... 4li28a
Otterska fonden............... 4602 -proE'pÖatdrm"aa.n..••s.o.n••s•.f.o.n.d..••..••••••••4821 RoseIlska fonden ...••........ 4856 a4688 Rosens, Fröknarna, fond .... 4620
Owens, Samuel. stip ..fond... 4750 Prästerskapets änke- och pu- Bosenadlerska pensionerna... 4734
Oxehufvudska fonden ••....... 4835 pillkassa ••••..••............• 4802 Rosenbergska fonden ..•...•.. 4809
Oxenstiernas, Hilda, don. 4856a Psilandersköldska fondern a ,; 4835 v. Rosens pens.- o. gr•.tifika.
Pallins, Regina, minne ..••..• 4749 Publicist.understödsfond,Sv. 4778 tionsfond ....••••.••.......... 4809
Palmgrenska fonden ......•..• 47115Pukes fond ....•..•.••.........• 4607 Rossanders, C. J., don.-fond 4821
Palmstjernskafonden ........• 4836 - Jenny o. Alida donation ••• 4840
Pasteura-fonden .............•. 4823 Queckfeldt-Rosencrantzska Rothotrs fond ....•.•••......••• 4617
Pastor Kaiser-fond .......•.. 4638 4835 Rubens, Moritz, don.-fond ••• 4640
Patersens fond ..••••..••...•.•• 4657 fonden .....••.. :.............. Rubenska stipendiet 4744
Patrtotdska sällskapet, Kgl. .. 4832 Queckfeldtska pens.-fonden ... ~~:: Rubensons, J., minne......... 4640
Paulis testamente •..•..•..••• 4657 - stip ..fonden ..................• Ruckmans donation 4611,
Pauliska donationsfonden ..•• 4840 Qveckfeldts fond ........•...... 4835 4614,463030,4631 a
- fastighetsfonden 4835 Qvidings, Aug., fond •..•.. 4628b Rudbecks donation ..•••....••• 4832
- fonden .••..•.•••••••...•..•. 4699 - donationsfond .•.•••...••.. 4781 Budbeckska stipendiefonden 4857
- Iösörefonden ...............•.. 4835 - fond ••..•..... 4609, 4628a; b, c Rudebeckska stiftelsen .••.. " 4810
Pauvres honteux, Asylet föl' 4655 Ruths testamente............. 4833
- Hagbomska stiftelsen för 4833 Rabeska fonden .....•......•.. 4741 Rymans fond ••....... 4628 a, b, c
Paykulls, Lincoln, minne... 4681 IRagnar Bruzelius' stip.fond 4821 Röda korset, Svenska fören. 4816
Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 4698 R. o. H. Bruzelius' penstona-
Pensionsfond. f. tjänstem. T. fond .....................•.. 4823

stat. järnvägar 4755 Rambachs donation 4607,4638
Pensions- o. gratialkassan föl' Redingska fonden............. 4710

underofficerare o. manskap 4810 Redogörarens gåfvofond...... 4609
P-s donationsfond ..••••..••• 4613 RegnelIs, A., fond 161' barn-
Petreji fond ...•..•••••• 4616,4617 klinik ••••.......••..••...•..• 4821
Peta-ejtaka fonden ..•••••• 4698,4740 - donation ...•..........•.•.••• 4734
Petterssonsfond ••..••......••• 4617 - gäfvomedel ..••• 4734 iL 2 ställen
- P., fond •.......•..••.•••• 4627c - prisfond ..•.......•.......... 4823
- S. M., fond 4602 - D:r A. F., stipendiefond .. 4681
Peyrons pensions- och grati- Rehnbergska fonden 1887.... 4835

fikationsfond ..••.•..•••.••••• 4809 Reinhold-Becker donation .•• 4638
Pfeils testamente 4602 Beinholds, August, mtnnes-
Philipsenska test.-fonden..... 4760 fond.............. ... ..••••• 4638
Phtltpeona, Carl David, don. 485630- Ferdinand, donation ..... 4638
- Harriet, stiftelse 4686 - fond .........••....... 463230,b
v. Philps, H W., Lektor, stt- - testamente ..........•....••• 4638

pendiefond ............•••... 4743 Beinstedts donationsfond ..... 4613
Pihlgrens fond.. ...............• 4609 Rektor C. Lundbergs stlpen-
Pihlmanska el. Östermanska diefond ......••............. 4741

t~stamentBfonden............ 4615 Renströmska fonden.......... 4601
Pinchards fond................ 4604 Retzii stipendiefond.......... 4821
Pipers donation ..•..•......... 4770 Retaius", And., fond 4823
v. Platens, Ludv., don 485630Reuckners fond 4605 å 2 st.,
-Baltzar,stip.·fond ...•...•• 4755 4613,4617

Sabbatsbergs brunnslasarett. 468li
- ålderdomshem ...•••...••• 4660
Sacha, S. o. M., donation... 4640
- Simon donationsfond...... 4640
- S. o. M., minne ...••....... 4640
Sahlbergs fond ...••••••.....•• 4617
Sablstedtska fonden ... '...... 4601
Salomans, Nathalia, fond... 4640
Salomonssons, Betty, minne.. 46 40
Samaritföreningen, Svenska.. 4816
Samsons stipendiefond....... 4821
Sandahls fond ..••.••••••••.... 4617
Sandbergs fond ..........•••••. 4710
- testamentsfond ....•.....•• 4613
af Sandebergska fonden...... 4835
Sasska fonden................. 4835
Scharps donation ..•....••.... 4602
- gåfva ............••..•••••••• 4697
- testamentsfond ....•....••• 4602
Soharpska donationen ..• 4733, 4833
Schaumkellska understöds- '

fonden , ......•...•• '4823
Scheelefonden., 4734
Schetrers fond _.. •. 4835
'lchetrerska stiftningen ......•. 483S
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Register öfvcr fonder, fromma stiftelser m. m. [4871J
v. Schewens testamente ...••• 4638 Skyddsförening för frigifna, Sturms fond 46:18v. Schewenska stipendieinr .. 4835 Sthlms 4859 Styffes, Knut o. Amalia, slip.-
Schewes testamente 4602 Smitts testamentsfond •..... 4623 fond 4750
- testamentsfond 4613 - A E. V., minne ...••....••. 4750 f. d. Stämpelafgifts-ellers.k.
Bchinkels testamente......... 4638 - J. W., donation 4856 aHallkassan... 4699
Schlotthauers legat ......•.•... 4638 Småskol lärares m. fl. ålder- Stxndtga ledamöters fond 4627c
Schmidts legat..... .... ...••. 4638 domsunderstödsanstalt 4756 Sundberg P:sons testamente 4697
- Hugo, stip.· o. premiefond 4744 Sohms testamente 4833 Sundbergska donationen 4734
Scholtz' testamente 4638 ä 2 ställen Soldatbarnhuskassan......... 4810 Sundens fond.................. 4612
Schotteska m. m. don ...•... 4832 soopska fonden 4601 - Louise, stipendium 4749
Schrays, G, donation 4767e Sparres af Rosavik. Kapten B Sundgrenska fonden 4602
Schröders testamente .....•... 4667 och fru G, donationsfond 4835 Suodins testamente 4697
Schultzes testamentsfond 4613 Spetz'ska fonden 4795 - pens.-fond, Tidmarks och 4657
v. Schulzers donationsfond 4835 Sporrongs fond 4-6e9, 4628 Sundströms gäfvomedel. 4613
Schumburgs, Aug., donatio- a, b, c Svaans testamente 4830

ner inom tyska förs 4638 Spångbergska test.-fonden 4619 Svanns, Johannes, donatton 4856 a
- Aug., minnesfond ••.••. 4609, Btagrnans fond 4624 Svans, Elin A., minnesfond 4617

4638 ä 4 ställen Stahres donation 46ll, 4614 Svanbergs testamente 4697
- R., donation ...........•... 4638 Starbus testamente 4638 Svea Artilleriregementes pen-
Sehi.irer v. Waldheims fond .. 4835 Statens järnvägstrafiks änke- sionskassor 4810
8chlltz' testamente............ 4638 och pupillkassa............. 4782 Svea Lifgardes fattigkassa.. . 4806
Bohwarta' St~iftel~~'i" ii 4631 a, b,~ Statskontoret.................. 47;'5 Svedboms, Wil~e]m o. Hilrna, 4771

SCh~:'J;e::~:~.-~~~t ...46i·3, ~~~8 ~~:~~:~~Z;°fo~d::::::::::::::: m~s:~;re~~di~~od~.. ::::::::::::::: 4617
Schweder, se Swedet-, Stens, Hilda, understöds fond 4604 Svenska allm. djurskyddsför-
v. Schwerins, C. o. F., fond 4835 Stenbecks, Fredrik, donation 4856a eningen ..............•...... 4856a
Schönborgsfond,Botinseller 4615 Stenbergs, A., donation 4630 a, b - fören. Röda korset 4816
8ehönes fond 9609 - .Iohan, fond 4628a,c; 4632 - kvinnoföreningen till dju-
Sebaldts donation 4614 a. b, c rens skydd 4856 c
- testamente .................• 4696 Stenbergska fonden 4628b - Läkaresällskapet 4823
Sebardts fond ......•.......•.. 4710 - stift., se Stokoes fond. - -s jubileumsfond , .. 4823
Segereronas fond...... 4607 Stenhammars, Fredrika, sti- - Lärarinnornas pens.-fören. 475j

.Sehmanska pensionsfonden .. 4830 pendium 4771 -Postmannaförbundetssjuk.
Seippels, H. f. Roth fond ... 4767 e Sten ströms fond............... 4734 o. begrafningskassa 4785
Selenii testamente 4626 a, b, c Stiftelsen Carl o. Amelie - Postmannaföreningen 47g4
Seligmanns stipendium 4:642 Ahtgreus ålderdomshem - Publicist:s penstonsfören. 4778
Serninarieelev. hjälpfond 4749 Gränna ................•..•• 4804 - Sjuksköterskornas allrn,
Semisekularfonden 4742 Stift. f. bost. ät fattiga m. fl. '640 pens.·förening :r'~"7'
Septemberrouden, 20:de 4746b judar i Sthlm ~ - Teaterförbundet .
Serafimerlasarettets direktion 4681 - för gamla tjänarinnor 4860 - Teaterns donationsfond 4174
Setterströms fond ~609 Stipendium Berzelianum 47:14 Svenskarnes i Karlsbadfond 4864b
Settervalls donation 4627 c - Nilsson Aschanianum .. , 4735 SvenskaSamaritföreningen 4816
f. d. Siden- o. Klädeskramh.- Stjerncreutzska fonden....... 4835 Svenssons stipendiefond...... 4735

societetens pensionskassa.. 4697 Stjerncronska fonden......... 4835 - W" donationsfond. 4774
Silfverborgska fonden ...•...•. 4835 Stjerngranats fond 4607 Syskolefonden ...•....•.•.... 4611
de Silentzska fonden......... 4835 Stjerngranatska fonden....... 4835 Syskonen Mendelsons fond 4640
Sinnesslöa barns vård, För- v. Stockenströmska fonden .. 4835 Sång- och musikstipendiet 4744

eningen för 4663a Sthlms allm. skyddsfören 4858 Säfbohms testamente 4657
Sjukvärd i fattiga hem, Fören. - Arbetaref:s sjuk- och be- Säl lsk. Barnavännerna... 4674

för 4690 grafn.-bjälpsfond .........•.. 4027 - »De fattigas vännen 4671
.Sjöbergs, H., donation .......• 4856a - Arbetaref:s tioöresafd .... 4721 _ »De nödlidandes vänner» ,4842
Sjögrens, Ruben. stip.-fond... 4741 - brefbär:s änke- o. pupill- - till dygdigt och troget
f. d. Sjökaptener, Fond för kassa .•...............••.•... 4785 tjänstefolks belönande 4861

pensioner åt 4698 - Förmyndarekammare 4696 - till uppmuntran af öm
Sjökaptens·societeten i Sthlm 4724 - gas- o. elektricitetsverks och sedlig moders vård., .. 4677
Sjömannaföreningen 4725 arb. nödhjälpsfond ..•...... 4713 - »Jultomtarne n 4672
- dess nödhjälpskassa ...•... 4725 gas- o. elektricitetsverks - Pro Patria 4688
Sjömans fond 4612 ar-b. sjuk- o. bcgrafnings- - D'l'illarbetsflit:s beträmj.» 4862
Sjöstedts fond 4626a,b,c, 4751 kassa 4713 Säterberg's Herman ochS.C.
- testamentsfond .........•... 4623 - Magistrat 4695 donation .................•... 4856a
Skogmans, Agnes, fond 4607 - Mosaiska förs:s sjukhj.- o. Sätherströms fond 4609b, 4628
Sk?gsplantering, Premiefond. begrafningssällskap......... ~~,4

2
1
6

a, b, c
for .............•.............. 473€i

1

- N.ationalkassa ':I: Söderbergs donation 4770
Skolbarn, Beklädnadsfond för - Sjukhem 4683 - John. fond 4619 ä 2 ställen

fattiga 4628, 4632 - Sjömanshuskassa ~726 - Char!. o. Johanna, minne 4619
Skolfonden 4809 - Skyddsfören. för frigifna .. 4859 Söderbergska fonden 4699
Skollofskolonier, Katarina, - stads konsistorium 4601 Söderströms fond 4602

fond för..................... 4620 - stads undervisningsverk.. . 4740 - testamentsfond.. 4613
Skolråd, Församlingarnas: - stads ämbetsverks änke- Söderströmska donationsfon-
- Adolf Fredriks 4631a och pupillkassa '797 den .....•.............•....••• 4734
- Hedvig Eleonora ~627 Stocks legut 4638 - fonden ...•........•........ 4756
- Jakobs .................•... 46ll Stokoes fond 4621
- Johaunes' .•.............•.• 4865 Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602 T. af U:s' fond .
- Katarina............ •..... 4620 Strandbergska läkareinrätt- Tamms o. "\Videgrens stip.~f.
- Maria 4616 ningen 4689 'l'eaterns,Kgl.,arbetaressjuk.
- Nikolai. 4604 Strtdsbergs , O. A., stipendie- och begrafningskassa ....•.
- Skeppsholms 4634 fond .....................•.. 4741 Teatrarnes, Kg'L, penstur. ,,,
f. d. Skomak.cämb. (Skomak.- Strähles test.-fond ~605, 4609,4617, Tekniska högskolan .

mäst.-fören.) 4706 4621 - skolans allm. slip.-fond .
Skyddsförening, Sthlm s allm. 4858 Sträleska fonden 4835 . Tekniskt stipendium •.•.•...•

4607
4771

4774
4774
4750
4751
4642
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[4872J Register öfver . fonder, fromma stiftelser m. m.
Teknol. instit:s elevers stip.-

fond......... .... .•.. ...•.....• 4750
Telefondir. H. T. Ceder-

grens uppfostr.fond ......• 4679
Telegrafverkets pens.·inrättn.

samt änke- och pupillkassa 4783
Tengströms fond .............• 4621
Terrades fond.................. 4660
Tersmedenska fonden......... 4835
Thalins, Robert, donation ... 4856 a
Thams donation 4741,4742
Thamiska donationen......... 4835
Tharmouts fond ..•...........• 4624
Thernbergska testAonden... 4830
Thiels, Sten och Alvar, fond 4744
Thunska stipendiefonden..... 4736
Thurgrens pensionsfond...... 4832
Thurow G. Boltensterns fam.

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

skapet till ......••......•..••. 4861
f. d. Tobakshandels·societet.

pensionskassa....... 4697
Torkens fond ..........•..•..•. 4624
Totties pensionsfond .•...••.. 4715
Toutins testamente ......•....• 4602
Troilis, Uno, fond............ 4770
Trolles fond ......•........... 4634
Trolle-Bondeska fonden...... 4835
Tullstatens ensk. pens.·inr... 4786
af Tunelds donationsfond.... 4781
Tunelii fond ........•.......... 4609
Tvenne systrars testamente 4607
Typografiska föreningen 4712
Tyska församl. ..............• 4638
- fattigkassa ...••.••..••••• 4638
- hemmet.................. 4638
Törnebohms testamente...... 4616,

4697, 4833
Törnebohmska fonden........ 4699
Törnemans o. Wistrands min-

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

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

och gratifikationsfond. ..... 4809
Underofficerarnes vid Svea

artillerireg:te pens.-kassa... 4810
Understödsfonden för Nikolai

Folkskolas lärarinnor...... 4604
- f'Orblinda ...............••• 4767b
Dndervtsn.verk, Sthlms stads 4740
Unmans fond ............•...•. 4660
Uno Troilis fond 4774

Uttermareks, Z. ;\:1., fröken,
donationsfond 4835

W. A. Benedicks .fond 4676
Wadstena adliga jungfrustift 4835
Wadströms fond 4607, 4696
- testamente ..•............... 4602
Wadströmska fonden 4626b
Wretterdahls test.·fond........ 4613
Wahlbergs medaljfond 4734
...:..minnesfond ........•....... 4734
Vahlskogs sti pendi um ... .. .. . 4611
Wahlatröma, Peter, under-

stödsfond .......•......... 4605
Valentins, A. S., fonder...... 4640
Wallenbergs, A. O., fond ....• 4688
Wallerska fonden.............. 4710
Wallins fond 4630 a, b, c å 2 ställen

4632 a, b, c
- M. F. och Emma, pen-

sionsfond ... ••..•.... .. . 4697
Wallinska fonden .......•...... 4740
Wallmarkska donationen .... 4734
- fonden....................... 4752
WarodelIs testamente......... 4697
Webers fond ....••.....•...••• 4660
Vega-fonden ......•..•...•.••... 4734
von Vegesacks, A'J f. Sergel,

don.-fond ..••...••.•..••... 4835
- Jenny, pensionsfond 4835
von Vegesackska fonden...... 4835
Weijlands, Ida, fond ..••••..• 4628 c
Wenerska testamentsfonden.. 4822
Wennbergs, Aug., fond .....•. 4688
- donation •..••.••.••...•..• 4612
- Lotten, fond ..•....••.•..•. 4836
Wennerqvistska fonden 4659
Wenströms, Jonas, stip.-fond 4760
Wertmiillers fonder ......•..•. 4tn7
Wessmans fond............... 4604
Westerbergs donation .•.••.... 4612
- testamente •.....••......• 4697
Westerlings, Fredrik o.l\faria,

fond .•.•••••........•.••..•• 4626a
Westins, Axel, stipendiefond 4751
- fond för fattiga barns be-

klädn ............••••••.•.. 4630a
- fond för ålderstigna ....•. 4630 a
Westmans, D. A. T., donation 4771
- fond •...••....•.•.•••• 4632 a, b, c
- Th., 'fond ..•.••.••.•....... 4607
Westzynthii fond 4602, 4604
- testamentsfond 4755
Vetenskapsakademien .. .. 4734
- reseunderstöd .......•....... 4734
Wibergs fond ..........•....... 4607
- Fr., fond ........•.•. 4602, 4fl04
WicJ<bergs, A. C., fond 4602
Wickholms stiftelse 4630 a, b, c
Widboms donation ••. 4626 a, 4627

al b, c
- fond ..•.•.......... 4626c, 4630a
Widegrens stipendiefond..... 4771
Widings fond .....•........ 4626a, b, c
Widingska donationen 4746 b
Widman. fond................. 4615
Widmarks fond ••......•..•.•• 4745
Wiers fond ...........•......•.. 4609

Wiggmans, E. o. G., fond ... 4634
Viktualieh. pensionsinrättn... 4702
Wilh. o. Fredrika Falks do-

nationsfond ...•••..•..•.. 4695
von Willebrands fond ........• 4696
- understödsfond ....•. .... •. 4801
Winboms pensionsfond...... 4696
Winqvists, P. O., donation 4770
Vinskänkssocietetens pens ..

kassa ••.......••.....••..•... 4697
Wirens donationsfond.... ..•.. 4735
- A. G., fastighetsdonation 4135
- stipendiefond .............•• 4741
Wirrwachs fond .......•....••• 4617
Wistrands fond, Törnemans o. 4617
Vitterhetsakademien ' 4733
Wittings testamentsfond.... •. 461'1
Vivekafonden.. .........••.•.•. 4843
Wohlfahrts, W., minne 4770
Volontären von Rosens pens .

och gratifikationsfond.. 4809
Wrangels testamente......... 4638
Wulfcronska fonden........... 4835
Välgörande fruntimmerssäll-

skapet 4666
Västermalms Kommunalföra.

nings gåfva ......................• 4623
Wästfeldts fond 4632 a, b, c
Wästfelt., Märtha Magdalena,

donationsfond............... 4835
Yhlens legat .......•••....•...• 4638
Yngströms, C. J., donation,

till minne ........•..•...... 4750
Zetherstens fond............... 4621
Zetherstens testamente ..•.•. 4602
Zettersten P:s testamente •.• 4657
Ziervogels donation........... 4611
Zimmermanns donation 4638
Åhrbergs fond .••••.....••••• 4607
Åkerblads donationsfond..... 4613
Åkerhielmska fonden......... 4835
Åkerlundsjond............... 4602,

4680 b, c
Åleniusska fonden............ 4740
Angfartygsbef .•sällskapet..... 4727
Ädelgrens minnesfond •••..• 4617
Änkedrottning Josefinas fond 4605
Änkehjälpsfonden .•.......... 4711
Änke., och pupillkassan vid

Riksbankens afd.-kontor ..• 4789
- vid Sthlm s st. ämbetsverk. 4797
Änkehus, Borgerskapets...... 46ä7
Ärlig mans fond, En......... 4609
l!bergs fond ....•..••....••... 4607
Odmanssons E., professor,

fond ..•..................... 4821
Öfvering. Johan Danielsons
.. stip.fond............. 4750
Ofverströms fond .....••....••. 4619
Ohmans fond ............••.... 4616
- testamente .......•••..•..•.. 4657
Östbergs fond.................. 4621
Östergrens fond ... 4617, 4621, 4660
Östermalms förs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden..... 4615
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