
[4733-4734] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder.

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

[4733] Kg!. Vitterhets-, H i_ Ahlstrands testamentsfond (Bi. Ökas under gifv:nas lifstid genom
storie- och Antikvitets- bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. räntans läggande till kapitalet.

akademien. :~~Z~:;ft~;~~N~:~n~~~tr~~::nl)~~: (S~Jll~~:t~~~~:I':{~en (Bruksp, ,J
AnteIlska donationen (test. af gär till understödjande af zoo!. W Grill 1863)kr. 49,800:->. Räntan

Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. studier. utgår tillsvidare till Skansens zoo-
100,000; f. antikv. och numismat. Arnbergs donation kr. 24,300:-, logiska trädgärd .. Fonden afaer bt'l-
ändamäl. donerad 1901 af Bankofullmlikt. J dandet af en zoologisk trädgärd.

Bergerska donationen (T'ullför- W Arnberg. Hahns donation (Med. dr Oon-
valt. i Göteborg C G Bergers test. Arrhenlus' fond (Prof. S Arrbe- rad Hahn1896) kr. 24,700:-, till Ull,
188S)kr. 290,000. Af räntorna an- nius 1904)kr. 6,200. - Till förstär- derst, för vetenskapl. forskn:r el·
vändas: 1000 kr. för arkeologiska kande af Letterstedtska resesti- ler resor.
föreläsn:r. det öfriga för historiska pendiet. J,ettentedts fond (Gen:konsul J
och antikv. ändamål, efter utgifts- Banksska legatet (Josef Banks Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Bän-
stat, som för hvart är bestämmes. 1792) kr. 1,GOO.Såsom tillökn. på tan ansläs till ett pris för utmärkte

Beskowskadonationen(Öfverste. lönen till Bergianske läraren. författare och viktiga upptäekter.
kammarjunk. B v Beskow 1880)kr. Beijerska douatiouen (af Bok- Letterstedts fond (Gen:konsul J
10,000. Underst. för yngre, obe- förläggare Frans Beijer insamlade Letterstedt l8GO)kr. 9,800:-. Rän-
med!. och förtjänt forskare inom 1884) kr.H,OOO. Till främj. af Riks- tan ntgår i o. för särsk. maktpå'lig-
de vetenskaper, som tillhöra om- musei mineralogiska institutions gandevetenskapl.undersökn:rsamt
rådet för akadem:s verksamhet. syften. äfven till andra ändamål, beroende
. Björnstjernska donationen(test. Bergianska stiftelsen (Prof. P detta på Vetenskapsakademien.

af Generalmajor O M Bjömstjerna, J Bergius 1784). Douattonskapit.a- Letterstedts fond (Gen:konsul J
11l06) kr. 10,000. Uppmuntr. till let 8,333kr., egend. Bergiilund, till Letterstedf 1860)kr. 19,GOO:-. Till
författare inom de kunskapsgrenar. publici nytta och till en skola för inrättande ä Serafimerlasarettet af
som utgöra föremål för akadem:s trädgårdsskötselns ellerhortikul· sängar för nödlidande. sjuka resan-
verksamhet. turens upphjälpande i riket under de, röreträdesvis fran främmande

Götiska rörbnndets donation kr. namn af Bergianska trädgärdssko- land.
2,600; för antikv. ändamål. lan. Letterstedts fond till pris för

Hjertbergska donationen (Pro. . Beskowska stipendiefonden öfversättningal' m. m. (Gen.kon-
tokollssekreter.EGHjertbergstest. (Öfv:kam:junkare B v Beskow och sul J Letterstedt 1860) kr. 18,900.
1888). kr. 254,000; för Statens hi. hans hustru 1864) kr. 24,800: -. Af räntan utgår 400 kr. årt. för
storiska museum och kgl. mynt. Till ett stip. åt någon ung, förtjänt örversättntugar till svenska sprä-
kabinettet. och obemedlad vetenskapsidk. ket af något förträffligt utländskt

Loubatska donationen (gåfva af Bomanskn donationen' (Kapten arbete;' återst, ställes till Akade-
hertig J F de Loubat i Paris 1889) C E Boman och hans hustruHil- miens fria förfogande. .
kr. 20,000; räntan utdelas hvart dur f. Boheman 1909) kr. 30,000. Letterstedtska fonden till rör-
i:te år f. bästa under senaste 6 ål' Till lifräntor och därefter för riks- mån för Vallerstads församling
utkomna, på svenska, norska eller museets entomologiska afdelning. m. m. (Gen:konsul J Letterstedt
danska förf. arbete öfver Amerikas Brnndelska donationen (Kamre- 1860)kr. 29,600:-. 'Räntananvälldes
arkeologi, etnografi, historia eller raren C H Brandel1905) kr. 109,800. till premier och 'anskaffande af böc-
myntkunskap. (Nästa gång 1917.) För riksmuseets botaniska och ker åt skolbarn, till uppköp af böc-

Oscar ]lonteiii donation (gilfva entomologiska afdelningar. ker för sockenbiblioteket i Valler-
af riksantikvarien O. Jliontelius och Byzantinska resestipendiet (En- stad samt till belön:r åt fofkskole-
hans fru, f. Reuterskiöld, 1913)kr. voyen P O v Asp 1803) kr. 30,000. lärare inom Linköp'ings stift. ,
50,000. Räntan, hvaraf större de. Upsala umv.; ftir 3 af 9 på hvar- Letterstedtska Föreningens fon-
len f. n. utgär som lifränta, skall andra föl]. år utses stipendiater af der (Gen:konsul J Letterstedt 1861)
användas till understöd eller pen- Vetenskapsakad.,. som f6r samma 1:0) 115,000 reservfonden •• Denna
sion åt e. o. tjänstemän vid Aka- ~r uppbar årl. rant!!il; under de fond ökas med årl. tillaga ränta
demien, samt till tryckning af örnga 6 åren utses stIpendIater af på ränta tills den uppgår till 500,000
arkeologiska arbeten; hvart femte Upsala umv., som forvaltar dona- kr. 2:0) 499,900kr. besparingsfon.
år utdelas ett pris för förtjänst. ttonskapitaleu .. den. Denna fond ökas genom årl.
fullt arkeologiskt arbete. . C A Carlsons fond 4,100 kr. for tillagd ränta på ränta tills den upp·

Scharpska donationen (test. af rlk~museets vertebratafdelmng. går till 5,000,000kr. 3:0) ÅterAto.
grossh. J H Scharp och hans fru, EdIundska donationen (Prof:. E den 333,581: 40 kr. utg. den dis-
f. Westman. 1902) kr. 100,000 för Edlund1880) kr. 38,000:;:-, Rän- penibla fonden, hvi!ken icke får
den historiSKa vetenskapens främ- tan anvan~es tIll pnsbelon:! e.ller till kapitalet förminskas ;Lden disp.
jande (större delen af räntan ut. underst. for forskn:r på de fYSIskt fondens ränta öfverlämnas år!. till
går f. n. till en lifränta). matem. vetenekapis område. Letterstedtaka fören,

W. Blalre-Bruee's donatIon Porrnerska beloningen (Kansli. J,etterstedt.ka inrikes resesti-
(don. af Fru Carolina Benedicka- rådet.B Fermer 1795)kr. 3,200:-. pendiet (Gen:konsul J Letterstedt
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall PremIeutdeln... 1903) kr. 21,200. Stip. för resor
användas för arkeo!. forskningar Flormanska beloningen (Prof' inom Sverige; samma be~tämmel-
och grämingar' på Gotland, säl'. A;. H Florman 1838) kr. 7,200: -. ser som för det utrikes reseatt-
skildt i och nära Visby. '['~b~~':n °i~r ~e~;e~nderstöd (dir. pet~l::~stedtska utrikes resesti-

Sahlgren m.' fl. samt ti!lskott af pendlet(Gen.·konsul J Letterstedt
Akad.) kr. 32,700. Stip:r till 1860) kr. 100,000. Stip. åt någon
belopp af 1,300 kr. utdelas år!. till svensk man med goda moraliska
yngre naturforskare i6r utförande egenskaper och utmärkta insikter
af resor inom Sverige med ända- i en eller flera vetenskaper, för att
mål att undersökalandetsnaturför· .ätta honom i tillrålle att, till för-
hållanden. kofran af sina insikter, företaga

Fonden för vetenskaplig forsk- resor i främ. länder; stipendiat må
ning (anonyma gifv.) kr. 284,400:-. tillhöra hvi!ken samliällsklass som

[4734] Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Adelsköldska fonden (Major
Claes Adelsköld 19Q1och 1906)kr.
55,000. Till medalj förvetenskap-
liga arbeten och till utrikes rese-
stipendier för ingenjörsstudier.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4734-4738J
1864) b. 28,226:40. Resestip:r till
elever, utgångna från rikets landt-
bruksiustitut.

Palmgren ska fonden (Per Palm-
gren 1873)kr. 83,319:96. Till aka-
dem.s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko-
nomidir. J M Svensson 1890) kr.
18,686:55. Såsom uppmuntran till
elever vid landtbruksinstituten o.
Jönköpings läns 'Iandtbrnksskoja.

Wirens donationsfond (Fabr. A
G Wiren 1896) kr. 7,060: 82. Till
belön. af folkskolelärare och lära-
rinnor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
åt biskötsel och sprida Mg mr
dessa sysselsättn:r till allmogen.

A G Wirens fasttghetsduna-
tion (Fabr. A G Wiren 1906) kr.
171,444:81 till befrämjande af träd-
gårdsskötsel m. m. Fastighet. L:a
Vattug. 21.

helst, men får icke vara yngre än IStip. till underst .. åt yngl.r, hvilka
25 och icke äldre än 40 år. ägna sig åt kemiens studium.

Letterstedtaka sliiktstlpendiet Sundbergska donationen (Hof-
bild. 18:13af besparingar å Letter- kvartermäst. E Sundberg 1780)kr.
stedts fond till pris för öfversätt- 1,2QO. Pr~!"ier.
ningar (Gen.-konsul J Letterstedt Soderstromskadonatlonsfouden
1860)kr. 51,500. (Grosshandl. C C Söderst~öm 1904)

Undbomska belöningen (Ber _ kr. 115,800:-. For nationaleko-
;.. gnomIsk vetenskaplig forskning.

n:ast. G A Lindbom 1814)kr ..5,000: Wahlbergs mtunesmedaljfond
Räntan a.nv~ndes årl~gen till 1 a kr. 3,900:_; donerad 1901ar'änke-
2 guldmedaljer, som tilld~las den, fru E. Retatus Till utdelning af
~ltO:m eller Inom akademien, som medalj i guld eller silfver åt per.
lllglfv~r nägon a~andl. ln~d nya Baner, som på utmärkt sätt rräm-
och vikt.iga upptackter uti kem. jat de naturhist. vetenskaperna.
eller. f)'sls~.a vetenskaperna. Wahlberg. mtunesfond kr.3:!,200,

J,IIJdstrollls mlnnesfund kr. donerad 1896 af änkef. E Bet-
3,200:-, donerad 1901 af vänner zius till minne af hennes broder
och lärjungar till prof. G Lind- Afrikaforsk. Johan' August Wahl-
ström. Till ett mindre stipendium berg. Den årl. räntan dispis för
för resor inom landet i syfte att 2 på hvarandra följ. år växelvis af
studera de lägre evertebrerade Vetenskapsakad. och Svenska Säll-
djuren, fossila eller lefvande. sk. för\ Antropologi och Geografi

Sven Lovens minnosfontl kr. som resestip. ..
3,800, donerad 1909 af släktingar .lValImarkska donationen (Ofver-
och vänner till prof. S Loven till dtr, L J Wallmark 1847)kr. 55,O?0.
prisbelöning i form af medalj öf· Rantan användes hll prisbelönin-
ver Loven af förtjänstfulla arbeten gal' för rön och uppfinningar, som
i zoologi. akadem. finner befordra vetenska-

ron Möllers donation (Ryttmäst. pernas och näringarnas framsteg
p von Möller 1883) b. 25,500:-. samt till underst. för undersökn:r
Till "lifränta åt viss person, efter och .reso~, som akadem. anser Ie-
hvars död donationen är ställd till da hll namnda mål.
Akad:s fria förfogande. Vegafonden (saml. på föranstal

Porträttfonden (utbruten från tande af Svenska sällsk. för antro-
Fonden för vetensk. forskning) pologi ochgeografi, gnm allm. ~ub.
kr. :.!6,800. För utförande af por- sknptIop. In?m Sverlg.e, t~ll minne
trätt af Akad:s a!lidne eller Ief- af Vega s kringsegt. af Asiens hela
vande ledamöter. kuststräcka under A E Norden-

RegnelIs, Anders Fredrik, bo- skiölds ledning, 1880) kr. 74,401).
tantska gåfvomedel (Dr A F Re"· Fondens ändamål är att verka för
nell 1872) kr. 95,200: -. Dem~a främjande o. uppmuntran af geo-
fond sönderfaller i följ. afdeln:r: grafisk f~rskn ..; dels under namn
l) Stip ..fonden f. anställande af re- af Vegastdpendiet, underst. för-före-
SOl' i botaniskt ändamål till Bra- tagande af forskn-sresor i mindre
silien ellerannatintertropisktland. kända trakter; dels ~e~el för ut-
2) Fonden för vetenskap!. bearbeta. d~lande af en m~dalJ l guld, be-
af de i Brasilien eller andra. inter- namnd Vegamedaljen, åt personer,
tropiska länder af den Regnellske som på ett utmärkt sätt ~rämiat
stipendiaten gjorda insaml:r. 3) den geografiska forskn.; säval stip.
Fonden för de brasilianska växt- som medaljen utdelas af Svenska
samling:s underhåll och vård. sältsk. för antropologi ochgeografi.

RegneIls zoologiska gåfvomedel
(D:rAFRegnell1884) b. 44,300:-. [4735] K I l d b
Räntan användes till främj. af zoo. ung _ an t ruks-
logisk forskning. akademien.

RegnelIs donation (D:r A F FraeJlckelskadonationen(Gross.
Regnell 1880, 1881,1882)b. 43,400. handlaren Moritz Fraenckel) kr.
Medlen använda till inköp af Iä- 4.16~. 56 ror publikation om 8veri-
genh. Kristineberg vid Fiskebäcks- ges jordbruk
kil i o. för anläggande af en zoo- Guillaumes fond (l\Iaria Josefinate
logisk hafsstation. Guillaume 1868)kr. 12,494:22. Till

Uosenadlerska pensionerna(!Q:e· befordrande af djurskydd.
sid. C A Rosenadler 1777)b.3,000. Hallenska donationsfonden
3 pensionsrum för afkoml:r efter (Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm. 4,236: 95. För uyttiga företag i

Scheelefondenkr.16,200: -. Bän- Iandthushåltn., såsom skogsplan-
tan disp:s växelvis af Farm. Insti. tering, trädgårdsanläggn., oländig
tutet och Vetenskapsakad:n till marks upparbetande m. m.
underst. ror dithörande forskn:s Löfvenskiöldska donattousfon,
anställande. den (Possess. Ch E Löfvenskiöld

Sldenbladhs fond (Öfverdir. Elis 1889) kr. 17,102:44. Till betord-
Sidenbladh 1911) b. 103,000. Till rande af ändamålseul. Iandtrnan-
donators bröstarfvingar och till nabyggn.
stipendier. Stlpendinlll Nilsson.Aschan!a-

IStenströms fond (Lärov:sadj. num (Bergsrådet I" Aschan 1851)
K OE Stenström 1901)kr. 4,100:-. b. 54,028:39. Stip:r till elever vid
Till stip. för botaniskt ändamål. landtbruksinstituten.

Stipendlnm Berzelianum (Bergs- Nonnens fond (Fr-iv. bidrag ror
rådet J. L. Aschan 18(0) b. 30,100.latt hedra Edvard Nonnens minne

L4736]
'l'hunska stipendiefonden (Kam.

martj. A Thun 1731)b. 107,690:23.
Förvaltningen af borgrättsfonder-
na, se [29751; två hemstipendier
åt torftiga studerande födda i Stock-
holm eller Småland (dock, såsom
test. säger: ~Medicin,för den ovtse-
het jag Bjälf erfarit, undantagen-j;
hvartannat år lämnas ett resestlp.
af 4,800 kr. åt en studerande för
idk. af studier vid utländsktuniv.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån, Ansökn, ingifvas till det
större aka.d, konsistoriet i Upsala..

[4737]
Lars Hiertas minne (Fru W

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

[4738] .
Nobelstiftelsen. Grundad pil

Ingenjören Doktor Alfred Nobels
testamente af den 27 Nov. 189".
Grundstadgar fastställda af Kungl.
MaJ:t d. 29Junil900. Hufvudfonden
d. 31Dec. 1913kr. 29,255,916:64. Te·
stamentet föreskrtfver J att fondens
ränta skall .&årligen utdelas som
pris belöning åt dem, som under
det för lupna årethafva gjort mänsk-
ligheten den största nytta. Räntan
delas i fem lika delar, som till-
falla; en del den, som inom fy:
sikens område har gjort den vik-
tigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, Bom har gjort den vik-
tigaste kemiska upptäckt eller för·
bättring; en del den, 80m har gjort
den viktigaste upptäckt Inom fy.
stologiens ellermedicinensdomän ;
en del den som inom litteraturen
har producerat det utmärktaste i

Brand- och Liff""drsäkrings-Aktiebolagel SVEA. 13 Drottninggatan.



[4738-4 74~J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
idealisk rikining; och en del ..åt Rektor C. Lundbergs stfpendie- Adrian Göthes premium (sam-
~en som har v~rka~ mest eller bast fond kr. 3,630. Underst. åt stude- manskott af lärjungar och vänner
for folkens forbr?drande och af· rande. • . till Adrian Göthe 1904) kr. 200.
•kaffande eller mtnskning af stå- I'roIDIe· och fattIgkassan .• Id Räntan skall hvarje hösttermins-
end.e armeer samt bildande och norra latinläroverket, kr. 3,500. afslutning utdelas åt en behöf-
sp~ldande af fredskongresaer». Prem:r och underst. åt studerande. vande lärjunge i 3:e klassen.
Prtsutdelare och styrelse se [1631]. Rabeska fonden (f. d. lärjungar .'yr& bröder Heijkenskjölds

vid Sthlms gymnasium 1871) kr. fond (1910) kr. 4,000. Räntan an-
8,117 Underst. åt studerande. vändes till tillfälliga understöd.

Rlbbingska stipendiefon den Li lka Johns premium (Anonym
(Kammarherren G Ribbing 1868) 1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2
kr. 2,261. Y!'-derst. åt .studerande. obeI?edl. flitige och ordentl. gos-

Ruben SJogrens stlpendtefond sar I någon af klasserna 2-5.
(Fabrikör P A Sjögren 1905)kr. Nymarkska fonden (Rektor J Ny-
3,370. Understöd åt studerande. mark 1762) kr. 100. Underst. lit

Olof Arvid Stridsbergs stlpen- fattiga gossar i Maria skola.
dll·fond (Anna Laura Stridsberg Semisekularfonden (samman-
1908) kr. 538. Understöd åt stu- skott vid sekularfesten 1871) kr.
derande. 500. Stip:r vid Sthlms gymnasium.

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

Ilirenska sttpennlefonden Jnlius Lundmans stlpendiafon I
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815. (Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000.
Understöd åt studerande. Räntan skall' tilldelas en eller två

behöfvande, kunniga, flitiga och
ordentliga lärjungar i 6 och 7 klas-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl. Direk-
tionen öfver SthlIns stads under-
visningsverk.

1812 års gåfvofond (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be-
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lär,jungar i 4:e o. 5:e Klassen.

1885 års studenters sttpendle-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-
vande lärjunge, helst den som
samma år afl. studentexamen.

[4739]
Albert Bonniers stipendiefond

för' svenska författare är bildad
dels af ett utaf Albert Bonniers
barn och arfvingar doneradt oaf-
ytterligt kapital af 150,000kr., dels
af ett utaf K. O. Bonnier ytterki-
gare doneradt, likaledes oafytter-
ligt kapital af 75,000kr, alltså sam-
manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens afiöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitt.erära för·
fattare af talang.

[4740] Direktionen örver
Stockholms stads undervis-

ningsverk. Se [2301].
Bergman.BUllerska fonden (Sjö-

faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,411. Till böcker åt fatt.iga
skolbarn.

Beskowska fonden (Öfv.kam ..
junk. frih. B v Beskow och hans
hustru 1864) kr. 13,253. Tillstip.

Booström.ka fonden (Presid. E
Booström 1835) kr. 1,704. Till böc-
kel' och prem:r åt skolyngl.

Erik Bäckströms stipendiefond,
se [4742J.

Höglundska fonden (rtksgälds-
kommiss. GHöglund 1870)kr.12,614.
Tfl.l lifräntor, sedan 8~~p:r. .

Knil(geska fonden (Ankef. A M
v. Balthasar Knigge 1822) ',492.
Ränt.an lever:s t.ill Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s folk-
skolor användas.

Lnndbergska fonden (Kyrkoh. J
G Lundberg 1878)4,593. Till stip:r.

Julins Lundinans stipendiefond,
se [4742).

l'etrejiska fonden (Bkeppskla-
rer.n P Pet.rejus 1847) kr. 1,816.
Kläder .bbcker m m.åt skolungdom.

Wallinska fonden(Arkebiskopin·
nan A M Wallin 1847) kr. 6,045.
Stip:r åt studerande.

Aleninsska fonden (Kyrkoh. J H
llenius 1822) 128,274. Till pens.·
fyllnad åt afskedade lärare.

Se vidare [47 H].

. /

[4741] Högre latinlärover-
ket å Norrmalm.

Se [2303J.
Erik Johan ~'alkmansst,ipendie.

fond (Louise Falkman samt Ivar o.
Sven Falkmau 1893)kr. 539. Un-
derst. åt st.uderande .

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

Rektor H. F. Gill,jams stfpen-
diefond (Helena Gilljam, lärare
och forna lärjungar vid lärover-
ket 1910)kr. 1,516:04. Understöd
åt studerande.

[4742] Högre allmänna läro-
verket å Södermalm.

Se [2305].
Anonym gifvans stipendiefond

(1910' kr. 3,000. Räntan utdelas
årligen till en cl. flera gossar å
gymnasiet.

Erik Bergstedts skolfond
(Grossh. Erik Bergst.edts testamen-
te 1911) kr. 10,000. Årliga räntan
skall vid slutet afhvarje vårtermin
odelad tilldelas en Iärjunge, som
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
och utan att behöfva vara fattig
har behof af understöd.

Erik Bäckströms stlpendiefon
(Grosshandl. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
andra den 27 nov. ut.delas till Iär-
junge i 5:te kl. som är behöfvan-
de, har fallenhet för studier och
utmärker sig i afs. på flit och
uppförande, och får stipendiet -
efter kollegii beslut - behållas af
samrna lärjunge under hela hans
skoltid. Fondeu förvalt.as afKungl.
Direktionen öfvcr Sthlm s stads
under-visntngsverk.

De 5 Brödernas fond (Anonym
1877) kr. 1,000. Uppmuntran åtväl·
artad yogi. vid gymnasium, med
företräde åt obemedl. ämbetsmäns
söner.

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

Frans Gustaf. stipendium (Ano-
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
las t.ill en välartad samt med håg
och fallenhet. för studier begäfvad
yngl. som af sådant. understöd är
i behot'.

Car! v•• 'riesens .tipendiefond
(sammanskott af läIjungar o. vän-
ner till statsrädet Carl v. Friesen
1906) kr. 3,750 Räntan skall vid
slut.et af hvarje läsår utdelas t.ill
mindre bemedlad, för studier väl
begåfvad lärjunge, som under läs-
året allagt studentexamen för att
sedan fortsätta sina studier.

[4743] Högre realläro-
verket på Norrmalm.

Se [2307].
Allmänna premie- och stlpenrlle-

fonden(KDirektionen öfver Sthlms
stads underv-verk 1880) kr. 8,700;
8thlms reallärov. ; stip:r och pre.
m:r åt förtjänta lärjungar.

RektorS. A.lmqulsts undersfdds-
fond (tillkommen gnm insamling
1904) kr. 2,600. Stip:r åt medell.
lärjungar.

Fyra bröder lIeijkenskjölds
fond (Okänd 1910) kr. 4,600. Un-
derstöd lit lärare och fört,iänta
lärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,500. Stip:r åt medel-
lösa lärjungar.

Lektor Hugo W. Philps stlpen-
diefond (Okänd 1908)kr. 500. Stip:r
åVförtjänta lärjungar.

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

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

Se [2301j.
Axel A.bram8ons stipendium

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,600. Uppmuntran åt. en
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande däraf f"örtjänt lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före-
träde för klasskamrater till stif-
tames afl, son).
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( G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4744-4747J
Doktor Otto von Friesens pre- om han gör sig fortfar~nde däraf Ehrenpåhls stipendiefond (As·

miefond (Bibliotekarien hos H. M. väll förtjänt). sessorAEhrenpåhl och hans hustru
Konungen, Fi!. dr Otto von Friesen ••~ya Elementarskolans alf- 1781)kr. 250. Prem:r åt lärjungar.
1899) kr. 3,000. Belön:r i större manna premiefond (genom be- Förvaltas af Katarina församlings
eller mindre poster rår vackra sam- hållningen af vid läroverket 1900 kyrkoråd.
lingar af djur eller växter eller och 1904 anordnade soareor; ökad Enrenii understödsfond (v: hä-
för noggranna skrift!. uppsatser 1905 gnm gåfva af en f'. d. mäls- radshöfd. P L Eurenius 1909) kr.
rör-ande naturhistoriska ämnen. man med 500 kr.) kr. 2,000. Bok- 25,000. Underst. åt medellösa lär-

Doktor Patrik de Lavals stlpen- premier åt däraf förtjänta Iärj uu- jungar.
dium (gnminsam!.bland Iärjung.ne gar. Gråbergs stipendium (Colleg.
1889, sedermera ökadt gnm uppre- Rektor'Hugo Hernlunds promte- Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
pade gårvor af Fru E. de Laval) kr. fond (genom insamling af smärre åt i säng skickliga lärjungar. Eör-
2)00. Uppmuntran åt i ngt af de bidrag bland skolans lärjungar till valtas af Katarina församlings

.naturhistoriska ämnena framståen- rektor Hernlunds 60·årsdag den 13 kyrkoråd.
de lärjunge. okt. 1908 och sedermera ytter-lt- Katarina församlings kyrko-

Elementarlistipendie~ (gnm tn- gare ökad genom af skolans gym. råds donation (1814). Till skol-
sam!. 1865)kr. 1,000. Okadt gnm nasistfdrb. och målsmän lämnade böcker åt fattiga skolbarn; utgår
donation af en f. d. lärjunge med belopp) kr. 2,700. Premier åt lär- med 10 kr. år1. I

1,000kr. 1888: Underst. företrädes- jungar i ring III ooh IV af gym- Lsfflerskn stipendiet (Änkef. G
'<js åt någon från skolan 'Utgången nasiet, framstående i historia eller Leffler 1885) kr. 500. Räntan ut-
lärjunge, som studerar vid Upsala modersmålet. delas åt en medellös och välartad
univorsitet, eller åt ngn lärjunge Rubenska stipendiet (Bankdir. yngling om året.
vid skolan; utgår med två stipen Ludvig M. Ruben, 1904)kr. 1,200. Sjätte klassens stipendiefond
dter. Uppmuntran åt l'lär,iunge, hvilken (Lärjungar vid läroverket 19-08o.
..Fulhe Jacobsons stipendium däraf gjort sig förtjänt'. senare) kr. 508:76. Understöd åt

(Ankef. Alma Jacobson, f wahl- Allan Edvard S"l:ers fond (Hof- lärjunge i klass 6.
gren, 1896)kr. 2,100. Underst. åt stallmästare Edvard Sager ooh Fru Törnqvists fond se under [4696]
en för studier i naturkunnighet Ida Sager) kr. 3,000. För inköp af
särsk. hågad ooh skicklig lärjunge ett skyttepris, hvilket vid vårter-
till företagande inom landet af en minens slut tilldelas en af skolans
resa i naturvetenskapI. syfte. . lärjungar fl. gymnasialstadiet.

lIartmansdorlfska stipendiet Sång. och mustkpremiefondeu
(gnm insam!. 1859)kr. 1,000. Un (gnm aflärjungarne gifnakonserter
derst. åt medellöse flitige lär- 1882, 1884och 1888)kr. 1,700. Upp·
jungar. muntran åt i sång eller musik

Ilernmarckska stipendIet (Prof. framstående lärjungar.
J Dorpat A Bulmerincq 1874)kr. Sten och Alvar Thiels fond
3,000. Underst. åt en fattig men (Grosshandlaren Arthur Thiel ooh
flitig lärjunge vid skolan. Fru Alice Thiel) kr. 3)000. Under-

Jubelfeststipendiet (genom In- stöd åt barn efter afliden lärare
sam!. 1878) kr. 2,800. Underst. åt vid skolan eller åt flitiga lärjungar,
medellösa flitiga Iärjungar i de tre som däraf äro i behof.
högsta klasserna eller bland de
f. d. skolans lärjungar, som under
hvarje läsår aflagt godkänd mogen-
hetsexamen.

Lektor Alexander Skånbergs
Minne (genom bidrag af 27 forna
lärjungar) kr. 770, Irvartdll hans
änka ytterligare lämnat 400 kr.
Uppmuntran åt lärjungar, som vi-
sat sig äga goda kunskaper i bota-
nik och därjämte ådagalagt flit och
godt uppförande.

Lektor Hugo Schmidts stlpen-
die- och premiefoud (genom in-
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Sohmidts frånfälle 1901)
kr. 2,200. Stipendier å minst
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse för, och goda kunskaper
i företrädesvis franska språkt!t,
men eljest i öfriga Iefvande språk,
geografi, historia, sång och musik.
Äfven premi er i böcker för 15
il. 30 kr. om året åt 1 å 3 lärj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

Ludvig och Amanda Rnbens fond
(bankdir, och fru Ludvig M. Bu-
llen 1907), kr. 2,000. För inköp af
tidsenlig undervisningsmateriel.

Norströmska stipendiefonden
(Civilingenjör Claes GNorström
och Fru Alma Norström, f. BUn·
sow) kr. 5,000. Understöd åt en
för begäfning, flit och goda seder
känd, behöfvande yngling i eko-
lans gymnasium (helst till samme
yngling under lians gymnasietid,

[4746 bJ Hi?gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [2309J.
Allan Abenius' stipendiefond,

kr. 1,000. Årliga räntan tillfaller
såsom stipendium en behöfvande
lärjunge i 4:de eller 5:te klassen.

Doktor Frodins stipendinm (kr.
1,500). Räntemedlen utdelas årli·
gen till behöfvande lärjungar i
3:dje eller 4,de ringen.
o En lärjunges donation, kr. 1,000.
Arliga räntan tilldelas en lärjunge
i 2:dra eller 3:dje klassen.

Gnstaf Elmquists' stipendie-
[4745J Jakobs realskola. fond, kr. 5,000. Årliga räntemed-

Se [2313J. len utdelas såsom stipendier till
Häbnerska sttpendlefondenntol- förtjänta lärjungar.

lega C G Widmark 1868)kr. 1,000. Per Undstens stipendiefond, kr.
Underst. åt behöfvande lärjungar. 1,050. År!. räntan tillfaller 1 el.
Lngeratröms stipeudiefond (Korn- 2 lärjungar vid läroverket.

ministern f. d. kollegan C R La· 20. Septemberfonden, kr. 2,000,
gerström och hans hustru genom hvilken summa inom premie- och
test. 1883)kr. 5,000. Årsräntan skall fattigkassan bildar ett stående ka-
utdelas till ett eller flere stipendier pital; år!. räntan användes till in-
åt flitiga och välartade ynglingar. köp af premieböcker.

Lundbergska stipendiefonden Widingska donationen(kr.l,380).
(Ky:t;koh. J G Lundberg 1878)JIT. Räntemedlen utdelas till mindre
2,000. Underst. åt behöfvande Iär- bemedl. lärjungar.
jungar.

llankellska stlpendlefouden
(Prof. G A Mankell och hans hustru
gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
användande saknas Idreskrift. Ban.
tan har hittills utdelats i ett eller
flere sttp:r åt flitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

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

[47 46aJ Katarina realskola.
Se 12315J.

Bergman.Mil erska fonden se
under [4740J.

[4747J
Lärarnas vid elementarlärover ..

ken nya änke- och pupillkassa(Kg!.
regI. 8 dec. 1911) kr. 6,086,351:29.
Förvaltas af samma direktion som
den, hvilken är förordnad för Folk-
skollärarnas pensionsinrättning,
under namn af direktionen öfver
lärarnas vid elementarläroverken
nya änke-och pupfllkaasa, se [294&J;
pensionerande af änkor och barn
efter lärare vid de allm. lärov:n,
folkskoleseminarierna, högre lära-
rinneseminariet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, samt K. Gym-
nastiska centralinstitutet; skyldig.
het att vara delägare i kassan ålig-
ger hvar och en) som efter regle-
mentets utfärdande blifvit rektor
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[47 47-4~53J G. Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
eller ord. ämnes- eller pensions- A. N. 'Uoffmans stipendiefond styrelsen för tekniska skolan-i
berättigad öfningslärare vid ofvan- (Slottsarkitekten A N Hoffman 1897) Stoekholm; till stipendier.
nämnda läroanstalter. kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög Baltzar Cronstrands fond (Kom.

skolans elever. mitten för åstadkommandet af en
C. J. HuItqvists donation {Hofr.- värdig minnesvård öfver skolans

lära- rådet C J Lindencrona 1874) kr. förste förest. kapten Baltzar Oron.
16,000. Stip:r åt 'l'ekn. högskolans strand) kr. 1,600. Styr. f. Tekn.
elever. skolan i Sthlm; till stipendier vid
..John E Kjellbergs stipendiefond skolan.

(Ankef. Alma Kjellberg 1897) kr. Johu Ericssons stipendiefond
30,000. Stip:r åt Tekn. högskoians (Kommitten för John Ertcssons-
elever. monumentet i Stoe)<:holm)kr. 1,000.

Otto och AugI1sta Lindstrands Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
stipendiefond (Änkef.E A T Lind till stip:r vid skolan.
strand 1897) kl'. 26,000. Beseun- Aug. Hoffmans sttpendlefond
derst. åt utgångna eleverfrån Tekn. (Slottsarkitekten A N Hoffman) Irr.
högoShkO.llllaniC'hao"lsonsdonatton (Fa- 20,000. Styrelsen för Tekn. sko-J, lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.
briksidk. Joh. Michaelson 1866) Claes Adelskölds stlpendiefoud
kr. 6,100. Stip:r åt Tekn. högsko- 28,000 kronor. Styrelsen.för tek-
lans elever. niska skolan i Stockholm; till sti-

Samuel Owens stipendiefond pendier.
{Subskription till hedrande af S. Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
Owens minne 1874)kr. 16,000.Stip:r J Sjöstedt 1856) kr. 63,000. Sty·
åt Tekn. högskolans elever. relsen föl' Tekn. skolan i Sthlm, se

Remy Schwartz' stipendiefond [2206J; bildande af en särsk. afdel-
(Änkef. D. S. Schwartz, f. Sundblad, ning för :flickors undervisn. i sven-
1878) b. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög- ska slöjdföreningens skola eller
skolans elever med företrädesrätt nuv. Tekn. skolan i Sthlm.
ät stiftarens släktingar. 'l'ekniska skolans allmänna sti-

Minne af Civilingenjören Au'- pendlefond {Aktieb. Industrfpalae-
gust Emil Wilhelm Snutt för tek- set, 1/2 b~hålll1lngen af ett tom-
nisk undervisning (Gen:konsul J. bolalottert) b. 3,000. Styrelsen
W. Smitt 1904) kr. 100,000. Stip:r för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
åt Tekniska högskolans elever. vid samma sk?la. . •

Knnt och Amalia Styffes stfpen- Axel .. Westms stfpendlefond
dlefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898) (Byggmast. Axel Westdn) kr. 6,000.
b. 41 500. Reseunderst. åt Tekn. Styrelsen för Tekniska skolan i
högsk'. afgångna eller afg:de elever. Stockholm; till stip:r vid nämnda

Teknologiska Institutets elevers skola.
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 26,100. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

J. G. Törners donation (Kom·
missionslandtmät. Törner 1874)1<1'.
47,000. Stip:r och reseunderst. åt
'l'ekn. högskolans elever.

Jonas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska Elektr. A.B. i Vä-
steräs 1899) kr. 10,000. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

Donation till C J Yngströms
minne (Bruksäg. C. J. Yngström
1907) kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans elever eller
personer, som arbeta inom järn.
handteringen.

Byggmästaren Hans Oscar Rund-
qvists och hans runka Amu.Ha
Uundqvist fond (Änkefru A Bund-
qvlst 1912) kr. 103,719. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

[4749J Kungl. Högre
rinneseminarium.

Se [2236J.
]oeUen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen Bergman.18S7) kr. 2,564.
Till underst, för seminarieelever.

1IIlda Cassellis fond (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
lIickor) kr. 6,083. Till underst. f'6r
elever vid Normalskolan.

HIIdur Djurbergs stlpen<l\um
(Frkn lIildur Djurberg 1912) kr.
1,387. Till understöd för semina-
rieelever.

Reglna Pallfas minne (Semina-
rieelever 1884) kr. 10,847.. Till un-
derst. för seminarieelever.

Julia Rubensons fond (Abraham
Nachmanson 1912) kr. 2,000. Till
underst. för seminarieelever.

Semlnarieelevernas hjälpfond
(Seminarieelever) kr. 12,100. Till
underst. 161' seminarieelever.

Louise Sundens stipendium (Än·
kef. Christine L Sunden 1887) kr.
5,282. Till underst. för semtna.
rteelever.

[4750J Kungl. Tekniska
högskolan.

Se (2204).
Tho~sten Bergstedts stlpendte-

fond (Civiling. Thorten Bergstedt
1881) b. 6,200. Underst. åt 'I'ekn.
högskolans elever.

John Bernströms stlpendle-
fond, b. 1i0.000. Stip:r åt Tekn.
Högskolans elever med företräde
för den, hvars fader är eller haf't
anställn. såsom arbetare eller tjän-
steman hos Aktiebolaget Separator.

Borgareståndets donation (Bor-
gareståndet 1866) b. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever. •.

C.Brandels stipendiefond (Kam.
reraren C. Brande11900) kr. 15,400.
Stip:r åt Tekniska högsk:s elever,
med företräde för testators anfor-
vanter. .

11. Th. (;ederlfrens fond (Tele-
fondirektör H .. T. Cedergren 1909)
kr. 52,500. Under fyra år af fem
resestip:er ett svenska elektrotek·
nici, femte året medalj åt främst.
förf. inom elektroteknikens om.
rårle.

ÖfveringenJör Johan Danielsons
stipendiefond (Öfveringenjör J.
Danielson 1900) kr. 40,000. Bese-
understöd åt Tekn. högskolans af.
gångna eller afgående elever.

G. de Lavals stipendiefond (Ak-
tieb. Separator 1896), kr. 10,000.
Stip:r åt 'l'ekn. högskolans elever.

V. Eggertz stipendiefond (bild.
af Prof. Eggertz lärjungar m. 11.
1885) kr. 6,800. Stip:r åt elever vid
Sthlms Bergskola.

Gibson.Cronstedts sttpendle-
fond (Ing. C GNorström 1899)
kr. 16,300. Stip:r åt Tekn. bög-
akolans.el ever med företrädesrätt
ror släktingar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

[4751J Tekniska skolan i
Stockholm.

Byggmästaren Johan Anders·
sons fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knut Andersson) kr.
20,000. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

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

Ulla Cramers stipendiefond kr.
195,000, däraf dock tillsvidare rän-
tan delvis utgår tilllifräntetagare;

[4752J
MaJoren Alf Björkmans fond

kr. 10,000.Sv. Slöjdföreningens st)'·
relse. För elever vid Tekniska
skolan.

Hamalmannska fonden (F'abr. J
C W Hamelmann, test. 19/. 1882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse. se [3883J; 2 resestip:r a 250
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

lVallmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 18(7) kl'. 19,000.
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifva hopp
om sig att blifva skicklige närings.
idk. för att idka studier vid 'l'ekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och rorbättringar i
näringar och slöjder.

Hans Oscar o. Amalla Rund-
qvistsfond,1913, kr. 51,859.Nämnd
på sex personer tillsatt af Svenska
slöjdföreningens och Tekniskasko-
lans styrelser; resestip. pet400 kr.
till manliga och kvinnliga stu-
derande, 801n utgått frän Tekniska
skola il Stockholm och genom lIit
och begåfning däraf gjort sig för-
tjänta.
[4753] --

Adlerska fonden (Fru Charlotta
Adler) b. 5,373:U6 vid 1913 års
slut. Stockholms tolkskoledirek-
tion se [1864];gåfvomedel till skol-
lafskolonier.

Benedleksska fonden (Fru Emma
Benedicks) kr. 10,608:59 vid 1913

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
. års slut. Se [1864J; gåfvomedel till mål; får ännu icke disponera. till
skollofskolonier. de af testator arsedda inrättn:r

Duboiska fonden (Handlanden m. m.
P. G. Dubois) kr. 69,S58:39 vid 1913 Noreenska testamentsfonden
års slut. Se [1864];underst. åt skol- (Kanslirådet J E Noreon 1811)kr.
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur- 23,416:42. Underhåll af elever vid
ser eller annan undervisn ..anstalt, K. Krigsskolan.
som lämp!. kan sättas i samband }lI1ltårsällskap~ts I Stockholm
med folkskolan. krlgsskolestlpendlefond (1898)kr.

}'rledHinderska fonden (Grossh. 4,556:64. För flitig obemedlad elev
Herman Friedländer) kr. 26,689 af hvarje lärokurs VIdKrigsskolan
vid 191Bårs slut. Se[1864J;gåfvo- såsom beklädnadshjälp el. upp.
medel till skollofskolonier. muntran.

Elin Hirschs minne (Ingenjören I Penslonsfonden för t,jänsteJnän
Ernst Hirsch) kr. o520,69i: 62 vid ",'id statens järllvä.ga'l' öfverf'lyt-
1913 års slut. Se [1864J;att genom tades vid 1911 års början till K.
»Föreningen för Stockholms skol- Statskontoret. Behållningen vid
lofskolonier» utdelas till skollors- 1913 års slut kr. 16,403,851:96.
kolonier. Baltzar von Platens stdpendle-

fond (f. d. Statsministern för ut-
rikes ärendena grefve B v Pl a-
tens änka och son 18i7; fonden,
förtrt under Marinförva1tn:s vård,
öfverflyttades till Statskontoret
1894) kr. 21,806:18. Till stip~åt en
kadett vid afläggandet af examen
för utnämn. t.sjöofficer(1913 utdel:s
kr. 874:48).

Grefve Erik Posses donations-
fond (Sekreter. i Krigshofrätten
grefve C E I, Posse IS7l) kr.
50,06~:42. För ändamål tillh. Riks·
arkivets ämbetsverksamhet.

Westzynthii testamentstond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W J S Westz~'llthius
1891)kr. 87,688:18.Afkomsten skall
användas till att förbättra stäl l-
ningen för gamla och redliga sta-
tens tjänare, hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvilkas
pension är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och barn
efter dem. Ar 191B beviljade K.
maj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 3,470 kr.

[4755] Kungl. Statskon-
toret.

Af de under K. Statskontorets
förvaltning stående fonder upp-
tagas föl]. såsom varande af allm.
intresse.

f. d. Allmänna döfstumln,stl-
tntets donationsmedel (öfverlämn.
till K. Statskontorets f"6rvaltning
1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas ärl. 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. lif'räntor m. m. - K.
Maj:ts förordnande ang. användan-
det innehålles i nåd. brefvet till
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid
1913 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
231,255:06 och de öfriga fonderna
kr. 318,284:77.

A.rbetareförsäkrlngsfonden (af-
satt vid 1896 och följande årens
riksdagar, behållning vid 1913 års
slut kr. 33,850,707:80)för törsak-
ring till beredande af pens. vid
-varaktig oI6rmå&a till arbete.

Carncglesttrtelsons fond [se
4827J. .

];'i!eenska testamentsfonden
(Kommerserådet P E Fileenl822)
kr. 32,8640: 78. Folkundervisn:s be-
främj. Under 1913 utbetalades för
undervisningsändamål kr. 300:-.

Johnsonska donationsfonden (f.
d. svenske och norske General-
konsuln i Alexandria J W John-
son 1890)kr. 227,002:'61. Till stip.
åt konsulsaspiranter utanordnades
under år 1913ett saruman'lagdt be-
lopp af kr. 7,500:-.

J,i,ngmanska donationsfonden
(Bruksäg. E J Längman 1~59) kr.
4,127,312:-. Allmännyttiga ända-

[4756] Folkskollärarnas
pensionsinrättning. Se [2946J.

Extra provlnslafläkarnas pen-
sionskassa (K. M:t och riksd.;
Kgl. regI. 30 dec. 1911)kr. 2,199:20.
Penstonerande af extra provin-
sialläkare äfvensom beredande af
fyllnadspension åt vissa provin-
siallä.kare.

Folkskolllirarnas penslonstn-
rättning (K. Maj:t och riksda-
gen; Kg!. regI. 30 nov. 1866) kr.
25,659,395:81. Pensionerande af
ordin. lärare vid folkskolorna i ri-
ket; förbindelse till delaktighet
åligger hvarje skolområde i riket
för hvar och en af dess lärare-
tjllnster vid högre folkskola, hvarje
skoldistrikt för dess ordin, lärare-
tjän:r vid egentlig folkskola samt

tLfolider . [4753-4762}
den ord ämneslärarpersonalen vid
kommunala mellanskolor.

Folkskollärarnas änke- och pu-
pillkassa (K. Maj:t och riksdagen;
Kgl. regI. 15okt. 1875)kr. 10,127,735:
2.1:Pensionerande af änkor o. barn
efter ordinarie folkskollärare;
skyldighet att vara delägare i kas-
san åligger Irvarje folkskollärare,
som efter regl:ts utfärdande 'blif·
vit ordin. innehatvare af tjänat
med delaktighet i folkskollärarnas
pens:sinrättn.

Småskollärares m. fl. ålder-
derdomsnnderstödsanstalt (Kgl.
Maj:t och riksdagen; Kgl. regI. 22
juni 1892). Behålln. förvaltad af
statskontoret. Underst. åt lärare
och lärarinnor vid småskolor och
mindre folkskolor; skyldighet till
delaktighet i anstalten åligger
skoldistrikt f. hvarje Iäraretjänst,
for hvilken lönetillskott af allm.
medel erhålles.

Lasarettsläkarnas pensions-
kassa (K. M:t och rjksdagen ; Kg!.
reg!. 13 nov. 1903) kr. 326,870:93.
Pensionerande af ord. lasaretts.
läkare.

DöfstuDllärarnas penstonsan-
stalt (K. M:t och riksdagen; Kg!.
regI. 30 aug. 1905) kr. 47,159:99.
Pensionerande af personalen vid
döfstumskolor, folkhögskolor, fri·
stående landtmannaskolor, sinnes-
slöanstalter och vanföreanetalter.

Lärarinnornas pensionsanstalt
(K. M:jt o. riksd.; Kg!. regl. 28/12
1910). Kr. 461,692:87. Penetoue-
rande af kvinnl. lärarpersonalen
vid enskilda läroanst:r, som at-
njuta statsunderst. från det under
rrksstatens åttonde hufvudtitel
uppförda reservationsanslaget till
enskilda läroanstalter.

Söderströnrska fonden (Gro ssb .
F H Söderström 1876)kr. 15,000.
Pena. åt reglementariskt oberättr-
gade penstonssökande folkskoflä-
rare.

[4757]
Svenska lärarinnornas pensions.

förening (1855) kr. 1,727,3B5:32.
Särsk. styrelse, se [3037}; lifl'änja .
vid 54 år.

[4760]
Philipseuska testamentsfonden

(Grossh. Ii '.r Philipsen och han',
hustru, f Moll, 1811). Särsk. dl-
rektion, se [2440]; skolinrättning;
äger rastigh. n:r 27 i kv. Rosenda
större i Maria församl., Hornsg.
31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
[47 62] I Sedan detta institut 1 aug. 1894 bref af 9 aug. s. å., öfverlämnats

Allmänna Institutet för döt'· upphört och dess lägenheter, till Statskontoret att af Statskon-
stumma (Protokollssekret. P A byggn:r o. Inventarier öfverlåtits toret t. v. förvaltas. .Angående an:
Borg, under beskydd af Drottning på l:a döfstumskoldistriktet, harva Yllndandet af den behållna årsaf-
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). institutets fonder, enl. K. Maj:ts kastning. af dessa fonder ~
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Maj:t lämnat föreskrift 14 febr. möter, lom äro sjuka eller äldriga IDirektionen öfver Institutet för
1896. Se vidare [4755]. eller annars behöfvande, samt gnm blinda; tilig. (en!. 1913 års bokslut)

Manilla döfstnmskola kr. 32,125. anskaffande af bibliotek tili utlå- kr. 11,076:69; tili främj. af de bltn-
Användes dels till understöd ät ning åt ledamöterna eller gnm fd- äas själfverksamhet m. m.
utgångselever dels till tortsätt- redrag o. diskussioner verka upp- _
ningskurser m. m. för äldre döf· lysande. [47 67 d]
stumma. Erika Carolina I"ybergs, född

Söderberg, donationsfond; lyder
under Kungl. Direktionen äfver
Institutet för blinda; tillg. (en!.
1913 års bokslut) kr. 126,874:95;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

[4762-4771]

[4763]
Knngl. institutet och försko·

lan för blinda å Tomteboda, ly-
der under af Kung!. Maj:t förord-
nad direktion se [2296]. Tillg. (en!.
1913 års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 847,70H:96) kr. 1,423,612:
79, hvaraf fastigheters bokförda
värde 547,200~

[4764]
Arbetshemmet f'or blinda i Stock·

holm 1912 uppgått i De blindas
förening, se [3687J;

r4765J
lför.ning.n »För Blindas väl»

(stift. 1885) har till syftemäl att
söka befrämja de blindas såväl
andliga som lekamliga väl, hvar-
för den genom sin styrelse till
behöfvande blinda utdelar arbets-
matertalter och verktyg samt läm-
nar bidrag till elever vid arbets
-skolau i Kristinehamn Företrin-
gen utdelar ock med blindskrift
tryck~a böcker. Fören:s fonder
uppgå till kr. 255,000.

[4766 a]
Döfstnmf'oreningen i Stoekholm

(1868)kr. c:a 40,000. Särsk, styrelse,
se [3691J;att medelst län eller gM.
vor understödja döfstumma leda-

[4766 b]
De döfstnmmas Allmänna Sjuk-

och Begrafningska88a (1903) kr.
81,000. Styrelsens säte i Stock.
holm. Afser att lämna sjuk- och
begrafningshjiilp ät döfsturnma i
Sverige. Arsafgift 7 kr. i klass l
och kr. 12: 60 i klass II.

[4767 a]
Allmänna donationsfonden, ly-

der under Kungl. Direktionen ör·
ver Institutet för blinda; tillg.
(en!. 1913års bokslut) kr. 235,320:97,
af 'alkastningen afskiljas årligen
5,000 kr. för att, efter af Kungl.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främj. af blindundervisn. m. m.;
äterstoden af fondens afkastn. ef-
ter afdrag af utgående lifräntor au-
vändes af Direktionen till främj.
af de blindas själfverksamhet.
[4767 b]

Underatddsfondeu, lyder under
Kungl. Direktionen ärver Insti-
tutet för blinda; tillg. (en!. 1913
ära bokslut) kr. 229,7.>2:82; afkastn.
använde. till främj. af de blindas
själfverksamhet m. ID.

[4767c]
Backnianska Stiftelseu ränte-

medels fond, lyder under Kungl

[4767 e]
Samuel Enanders donations-

fond kr. 132,403:76, J M Bonns-
dals fond kr. 4,575:78, Hanna Roos'
af Hjelmsäter fond kr. 8,271:85,
~' Skogbergs fond kr. 15,476:53,
H Selpp"ls, f. Iloth, 1'00(1" kr.
26,851:85, Johannes och Angnsta
Kastmans fond kr. 19,917:14 samt
U Schrays donation kr. 2,615:16,
H Hornemans rons kr. 5,352: 60;
~'rn F Dahlins, f. Littke, fond,
kr. 10,051:25; C A Wahlber.s
fJpd, kr. 1,044:36; J C b. E A
Malanders fond, kr. 1,093:42; lyda
under Kungl. Direktion. öfver In-
stitutet för blinda; afkastn. använ-
des till främj. af de blindas själf-
verksamhet.

[4768]
De blindas f'or.nings sjukkasse·

fond, bild. gnm friv. gäfvor, Iärn-
nar enl. stadfäet regI. sjukhjätp
ät behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1914 års
början uppgick till omkr. 150,000
kr. förvaltas af De blindas tör-
enings styrelse) se [3687].

/

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.VIII.
[4770] Kungl. Akademien

för de fria konsterna.
Se [1626J.

Akademien. pen.ionHkassa(upp-
kommen genom influtna expost-
tionsmedel. Kg!. regI. 1897) kr.
279,956. Pens. till akademis pro-
fessorer, lärare och tjänstemän
@;anlt deras änkor och barn.

Akademi.ns .iirlldlda under-
.tödsfond (Grossh. B E Dahl·
:ren 1874) kr. 100,003. Rese- och
atud.ieattp.r, belöningar å högtids.
dagen.

'l'herese och Knut And.roson.
fond (1898) kr. 20,000. Till elever.

VOII Beskows donation (Öfv:.
I!:am:junk. frih. B v Beskow 1864)
kr. 10,000. Till stip. ät konstnärer.
~ Boberghskadonation.n(Godsäg.
och Fru O G Bobergh 1880) kr.
10,000. Till pris eller uppmuntran
för elever.

liahllls donation (RitIär. P J
Gahm 1826) kr. 3,000. Till belö·
ningar ä högtidsdagen.

Hoifmanska fonden (Slottsarkit.
A N Hoffuran 1897) kr. 25,436. Till
elever i byggnads.kolan.

Kinman.ons fond (Kammarrätts-
rädet C L Kinmanson 1874) kr.
35,971. Stip:r till måla.re o. bitd-
huggare.

Jenny Linds .tlpendiefond(Fru
Jenny Lind·Goldschmidt 1876)kr.
94,258. Resesttp., omväxl~de åt
målare, skulptör eller arkitekt.

Lundgrens, Egron, prfsmedel
(uppkomna gnm inkomsten för ut-
stäfln. af Egron Lundgrens arbe-
ten 1876) kr. 6,863. Guldmedalj {;t
akvarellmälare.

Heijers donation (Öfverdirekt.
G Meijer 1776) (fastighet). Till
ekadem-e inrättn. o. behof.

Pipe •.• donation (Hofintendent.
T M Piper 1820) kr. 19,920. Till
a.nvändande af akademien.

Louise Reuterskldlds fond kr.
6,609.

Ilibbings donation (Kanslirådet
G Ribbing 1809) kr. 6,000. Till
stip:r åt elever vid Iärov. _

Söderbergs donation (Öfverin-
tendent. G Söderberg 1873) kr.
8,670. Till belön:r ä högttdsdagen,

Uno Troilis fond (Doktorinnan
S Hellman 1880) kr. 8,670. Stip:r
ät elever; lifränta kr. 90.

p .0.WinqvistH donati onkr.40,011.
W. Wohlfahrt. minne (l'röken

Fredriq ue Wohlfahrt 1892)kr.1°,5~6.
Till elever.

Gemensamma reservfonden kr.
20.364.

C. A. Webers fond kr. 52,569.
Till elever.

[4771] Kungl. Musikaliska
akademien.

(Se 1627J.
Fru Euphrosyne Abraham •• ons
gåfvofond (Grosshandl. AUI(. Abra-
hamsson 1869)kr.25,000. Underst.
åt sångelever vid Konservatorium.

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

Akademiens stipendiefond (Mu-
eikaliska akadem.1856) kr.18,037:-.
För obemedl. konservatorie-elever,
80m visa. flit och framsteg.

Benedleks", I>mma, Ankefrn, Hti·
pendiefond (1890)kr. 5,000. Under-
stöd åt konservatorieelever.

Bergmans gåfvofond (Lärar:n
Ellen Bergman 1880) kr. 6,035.
För säng.
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Bergs fond (Organist P A Berg
,1868) kr. 1,500. Till befrämj. af
organistbitdningen.

Berliner I,iedertarels sttpend le-
fond (Tyska manskören Berliner
Liedertafel1910) kr. 2,257:09. För
elev.

H. Berwalds fond (Änkef. Hed-
vig Berwald IS84)kr. 4,000f. under-
st. åt konservatoriets elever; f. n.
lifränta.

von Beskows stipendlefond(Öfv:.
kam:junk. Frih. B v Beskowo.
Malin v. Beskow 1864) kr. 22,100.
Resestip.

van Booms stipendiefond (Mu-
. silrus J van Boom 1861)kr. 1,000.
För ptauospeln.

Folke B'randels minnesgåfva
(Fil Dokt. Robert Brandel1912) kr.
1,000. För pianospein.

Doktor Ernst Fogmans dona-
tionsfond (frn Carin Fogman 1907)
kr. v,425. Till elever och f. d. ele-
ver i valthorns blåsning.

F. A. Friebergs stipendiefond
(Musikdir. F A Frieberg 1902) kr.
ii,257: so. För konaervatori eelever.

Hammartns stipendiefond (Fru
E Harnmarm, f Oasparson. 1872)
kr. 20,000. För underst. åt kon-

o servatortets elever.
Hassetls donation till Mazerska

kvartettsällskapets byggnadsfond
(1894) kr. 38,378:80.

Hsbbes stipendiefond (K. sekre-
ter .• 7 Ph Hebbe 1852) kr. 3,000.
Till befrämj, af organistbildn.
Händelska stipendiefonden (Prof.

J A Josephson 1871) kr. 500. För
primavista sång Q. harm. kunskap.

Jolmn Leonard Hö~jero stfpen-
(Hum (Fru Julia Justina Höijer,
f Westee, 1900,kapitalet öfver-lärn-
nadt 1904) kr. 4,180. För studer.
yngling vid Konservatorium.
Konservatorieelevernas gratfond

kr. 368: 40.
Kuhlauska arfvlngarnas stipen-

dlefond (Hedvig och A Kuhlau
samt Evelina Falenius, f Kuhlau,
1866) kr. 1,000. Föl' violinspein.

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

Jenny Linds stipendiefond (Fru
Jenny Ltnd-Goldschmtdt 1870)kr.
105,376:79. Resestip.

Lindströms stlpendlefond(Gross.
hand!. E E Lindström 1864) kr
1,500. För violrn- och violoncell.
speln.

1,0meU·Mollns stipendium kr.
10,766:06. För violin- och violon-
celIspein.

Axel Lundwafls fond (v. Hä-
radsh. A Lundwall 1898)kr. 108,183:

06. För nppför. af större musik" I KgI. Teaterns arbetares och be·
verk. tjäntes sjuk- och begrafnlngs-

HankeIls stipendiefond (Prof. kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)
Gustaf Mankelt 1871) kr. 1,000; 16r kl'. 107,737.(K.Teatrarnespensions-
orgelapeln. kassas direktion); sjuk- och begraf.

Hazers fond (Grossh. J Maser n:shjälp samt underst. åt K. tea-
1846) kr. 10,OÖO:37. Till uppehål· terns arbetare och betjänte.
lande af ett kvartettsällskap. Kgl. Teatrurnes penstensfnrätt-

IIIlchaelssons fond (Grossh. Aug. ning kr. 3,300,000. Särsk. dit-ek-
Michaelssou 1871) kr. 3,000.. Till tion, se [30131; pens:r.
uppehållande af nyss nämnda Svenska teaterns donationsfond
kvartettsällskap. kr. 50,000 (tillh. Kg!. Teatrarnea

Netherwoods stipendiefond pens:kassa).
(Bankokomm. V Netherwood 1867) W Svensons donationsfond kr.
kr. 200. För viol in- och violon- 22,181. Under direkt. för Kgl.
cellspeIn. 'I'eatrarnes pens:inr .

Henriette Nlssen's stipendiefond
(Professor Siegfried Saloman 1880)
kr. 10,450. För underst. åt en kon-
servatorieelev.

Fredrika xtenhammars sttpen-
dlum rgm Insamling 1881)kr. 10,450.
Dramatisk sång.

Wilhelm och Hllma Svedboms
stipendiefond (Fru Hilma Sved-
bom 1906) kr. 40,000:-. För ele-
ver. I

Sällskapets Musikens vänner
I Göteborg stipendiefond kr.
12,2B: 70.

'I'amms stipendiefond och Wide·
grens stipendiefond (Brnksp. C
A Tamm 1865 och Kassör G Wi·
degren 1880) kr. 4,465:M. Ftöjt-
blåsn.

D A T Westman s donation (v.
Häradshöfding D A T Westman
1906)kr. 6,270. För en elev i piano.
spelning.
[4772]

KgI. HofkapeUets penslonstn-
rättning (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 645,8~6:72.
Särsk, direktion, se [3015); pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.

\

[4775]
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A wui.
man 1883) kr. 34,000. Särsk. sty·
relse, se [3023]; afsedd till un-
derstöd.
[4776]

Artisternas och litteratörerna.
pensionsförening (Artister o. Itt-
teratörer 1847) kr. 285801: 45.
Särsk. direktion, se l3032i; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De sceniska artisternas under-
stödsfond kl'. 91,900. Sär-sk. sty·
rel se, se [3019].

[4777]
Dramatiska och musikaliska ar"

ttsternas pensionsf"örenlng (Tea·
terdir. P J Deland 1857). Särsk.
tillg. vid 1913 års slut omkr. kr.
347,754. Särsk. direktion, se [30171;
att, så långt förening:s tillg:r med-
gifva, ntdela pens:r å 300"400kr.
ärl.; hvarjämte .under föreurs 161'-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med

[4773] ,kapital kr. 17,236, hvarafräntan ut-
Operakörens enskilda kassa g.år till underst. åt nödställda ar-

(Kapellmäst. C Nordqvist 1876' tls~er. . .
kr. 28,000. Särsk. styrelse, se [3021]. Svenska teaterf"orbnndet. (stIfL
begrafu:shjälp, nöd-, hjälp. ocb den 4 november 18~4), tradde"
läneinrättn. verksamhet den. 1..JanuR:-l ~89a

Förbundets uppgitt ar att VIdsidau
om sin ekonomiska verksamhet
som gäl' ut på en spar-, sjuk-,
begramtshjälpa- o. understödsfond
samt pena.ckasea, vara en central-
punkt för svenskaidkareafscenisk
konst. Medlemsantalet är 546(SI/I~
HI3). Se f. ö. under [3098}.

[4774]
Ida Bergers r,egat· kl'. 2,3v1.

(Under dir. af K. t:s pensnnr.)
Axel Elmlunds penslonsfoud kr.

64,148. (Under direktion af K. 'I'ea-
trarnes pensionsinrättning .)

Carl Fredr!), Lundqvtsts fond
kr. 3,000. (Under dir. af K. Teat:·
nes pens:inr.)

F. d. Mindre teaterns pensions-
fond (Edw. Stjernström) kr 90,706.
(Under direkt. för K. Teatrarnes
pens.tnr.)

[47781
Svenska publicisternas pen-

sionsförening (1901)kr. 462,438'49
Särsk. styrelse, se [3034]

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

[4781] Civilstatens Ikassa (förutvarande Civilstatens länkor och barn'. Pensioneri'!!?en
.. k h '11k penstonstnrättning) l/l 1914 kr. från kassan, darl inbegr-lpen jam-
an e- 00 pupi assa. 1&,858,593:25. (Offentl.inrättn.1826, väl förutvarande Civilstatens en-

Se [29431. omorganiserad l/l 1908.) Pensto- skilda änke- och pupillfond, upp·
Civilstatens änke: och pupill. ner åt civ. ämbets·och tjänstemäns gick år 1913 till kr. 706,192:80 och
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl. fonder.
i fattigdom efterl. änkor/och miu- 1805) kr. 1,230:47. Dir. för Stat.
deråriga barn. , järnv. änke. o. pupillkassa se

KgI. Göta bofrätts pensions. [2948]; underst. till i behofvarande
fond (K. Maj:t och Göta hofrätt pensionstagare vid statens järnv.
1831) l/I 1914kr. 15,222:34. Pens:r Cronstedts donation (General.
åt i fattigdom efterl. änkor o. barn dir. grefve R Oronstedt 1896)kr.
efter ämbets- och tjänstemän inom 2)000. Dir. för Stat. järnv. änke.
Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. K. o: pupillkassa se [2948]; underst.
Maj :t. , till behöfvande änka efter stats-

Haakskn donationen (v. Presid. järnvägsman.
bl Haak 1831)l/I 1914kr. 43,803:70. Eurnns minnesfond (Bandu-. D
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste. M Euröns änka 1899) kr. 934:40.
mäns änkor och barn. Disponeras Dir. för Stat. järnv. änke- o. pu-
för Civilstatens unke- o. puptl l- pillkassa se [~9 48]; Underst. tm
kassas behof. banvakt pIler änka efter sådan.

Isbergs pensionsfond (Presid. IChristen Johnssons fond (öfvet-.
Svea hofr. CE Isberg 1854)1/11914 banmäst. Johnssons änka 1900' kr.
kr. 47,144: 05. Pens.r åt änkor el 1,000. Dir. för Stat. järnv. änke-
oförsörjda döttrar samt till upp- o. pupillkassa se [2948]; underst.
fostringshjälp åt söner efter Ieda- till fyra behöfvande änkor efter
möter i Högsta domstolen eller banvakter vid statens järnv.
Svea hofrätt. Hahrs mlnnesgåfl"a (Ofverdirek-

Langs pensionsfond (M:ll S E tör Mauritz Hahr 1902) kr. 2,000.
Lang 18400.1843) l/I 1914kr.14,393: Dir. för Stats.järnv. änke- o. pu-
77. Pens.r åt4 ogifta fruntimmer el. pillkassa se [2948J; underst. till
änkor i torftlga omständigheter. vid statens järnv. trafikafdeIn.

Linds donationsfond (Postmäst. anställd manl. eller kvinn!. tjän·
Hans Lind 1889)1/11914 kr. 6,047:61. steman hvilken behöfver besöka
'.Nll pens:sunderst. åt 4, högst 6 brunns- eller badort.
behöfvande änkor och barn efter Barnens nnderstödsfond (Öfver-
posttjänstemän, att utdelas helst dir. Vietor Klemmings donation
till olika för hvarje år. 1905)kr. 2,000. Dir. för Stat. järnv,

Qvldlngs donationsfond (v. Pre- änke- o. pupillkassa se [2948}; un-
sid. I Kammarkoll. B C Qviding derst. åt fattiga barn efter allidna
o. hans hustru Johanna Wilhelmina statsbanemän.
Westman 183S)l/11914 kr. 6,624:72. Statens jiirnviigars änke- o.
Årl. gratifikation åt änka efter eiv. pnpillkassa (Staten 1872); vid 1913
ämbetsman af tromans värdighet, års slut kr. 20,961,077:86. Pensic-
som aldrig tjänat inom krtgsstän- nering af a:fl:e delägares änkor Q.

dd. ~=
af Tunelds donationsfond (Stats-

komm. CE af Tuneld 1861) 1/11914
kr. 57,431:40. Disp. för Civilstatens
änke- o. pupillkassas behof.

Törnqvlsts donationsfond (Kam'
rern i Kammarkoll. C 'I'örnqviat
1861) '/, 1914 kr. 30,626:83. Disp.
för Civilstatens änke- o. pupi'll-
kassas behof.

Genom nåd. bref 81/8186&är be-
stämdt, att sistnämnda två fonder
skol a utgöra grundfond för Oivfl-
statens kapitala. liff6l'säkrings·
anstalt [se ofvan].

[4781-4785]
uppehålles, förutom genom afkast-
Dingen af kapi talet, genom-bidrag
af delägarne. Från kassan bestri-
das därjämte pensdonautgifter-na ä
Civilstatens allmänna änke- och
pupillfond samt å Civilstatens pen-
sionsinrättnings tjänstemannafond
(se nedan).

Civilstatens allmänua änke· och
pnpillfond. (Offeritl. inrättn. 1798).
Pensa' åt eiv. umbets. och tiänste.
mäns i fattigdom efter!. änkor o.
barn; ansökningar till nya pens:r
emottagas icke. J \

Cil"ilstatens pensions Inrättnings
f,ii;'nstemanna,fon~. (Offentl. in-
rättn. 1826). Pens:r åt civ, ämbets-
o. tjänstemän vid fyllda GO lM) år.

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

von Beskows penstonsfond
(Öfv:kam:junk. frlh. B v Beskow
o hans hustru M v Beskow, f af
Wåhlberg,18M) 1/,1914 kr. 6,316:23.
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor
eller ororsörjda döttrar.

llonnedal·Wallmarkska fonden
(f. d. Kammarrådet .r M Bonnedal
o. hans hustru HUda Carolina An-
tonia Bonnedal, f Wallmark, 1867
och 1876). '/1 1914 kr. 22,608:55.
Tre pens:r till lika belopp att
företrädesvis tillfalla änkor och
barn efter i mindre goda ekono-
miska omständigheter aflidne äm-
bets- och tj änstemän iKungl. Kam-
markollegium.

Civilstatens kapital. och lif·
ränterörsäkrings&nstalt (CiviIsta-
tens rullm. med af K. Maj:tfastst.
nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept.
1883)lit 1914kr. 1,984,393:06. Attan·
tingen åt deläg.s söner samla kap.
till utdeln. på en gång eller å vissa
på förhand bestämda tider, el. ock åt
deras hustrur o. döttrar ber.a lifr:a
vid viss ålder, dock ej före 40 år.

Från oeh med 1900års ing. kun-
na nya delägare ej vinna inträde
i anstalten.

ElIs pensionsfond (Kamrer. Carl
Gust. Eli 1889)I/I 1914kr. 34,710:75.
Till pension. åt behöfvande änkor
och barn efter tjänstemän i K. [47 82J
Generalpostst:n o. Sthlms poat- Fränckehka donattonsfonden
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pensis- (Maskindir. E Fränekel 1873) b.
ktasserna i pens:sinrättn:s regI. el 2,000. Dir. för Statens järnvä
motavar. klasser i blifvande regI. gars änke- och pupillkassa, se

Elstedtska pensionsfonden(stift [2948); underst. till 2:e ur Statens
1857af en ämbetsman, hvilken anh, järnvägars änke- oeh pupillkassa
få vara okänd)llt 1914kr. 5,722:90. pens. änkor.
Afkastn:n användes till underst. Sanllhergs donation (Ingenjör
åt eiv. ämbets- o. tjänstemäns be- C P Sandberg 1886)kr. 2,000. Dir.
höfvande änkor, med företräde för 161' Stat. järnv. änke- o. pupill. [47 85 J
<lem, som äga flera minderåriga kassa se [2948]; understöd till ban- Bromanska sjnk. Och begraf-
barn, äfvensom f'oräldralösa oför- betjäning med stor familj. ningskassan (donerad af Postdir.
sörjda barn af samma samhäl ls- Fondenför tillfälliga understöd S A Broman 1862) kr. 20,000.
klass. kr. 4,169: 96. Dir. för Stat, järnv. Sjuk- oeh begrafn:shjälp till post.

~'ilt\enska donationsfonderna änke- o. pupillkassa se [2~48]; un- tjänstem. af l. gr. i Sthlm; för-
(Kommerser. P Fiteen 1822)lit 1914 derst. till behöfvande järnvägs· valtas af kassans styrelse.
kr. 188,241:73. Pensrr och gratifik:r män oeh deras familjer. PostbefJäntes i Stockholm en-
åt fattiga civ. ämbeta-o.tjänatemän, Elworths ~ollation (Fru Sofia skilda begrafningskassa kr. 5,000.
ätvensom åt deras efterI. änkor och Elworth 1893) kr. 1,000. Dir. för Förv:s af kassans styrelse.
barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se Stockholms brefbärares änke-

Gåfva af en gammal tjänste. [2948]; uur. underst. åt behöfvan.! och pnplllkassa kr. 55,000. För·
man (en gammal tjänsteman 1830) de banvakter vid statens järnv, valtas af kassans styrelse.
'/1 1914kr. ~14,660:52. Försörjn.s- Sehnmburgs mlnnesfond (vice Svenska Postmannaförbnndets
hus för civ. ämbets· o. tjänstemäns konsuln m. mo' R H Sehnmburg sjuk. o. begrarnlngsk assa kr.

(4783J
'I'elegrafverkets penstonslnrätt-

nlng samt änke· och pupillkassa
(senaste Kgl. regl:e 17 juni 1908).
Gemensam direktion, se [2956J; a)
pensionsinrättningen (börj.
lit 1875) för telegrafpersonalens
pensionering kr. 6,846,179:88; stats-
l>idrag kr'. 229,837:09; bj.ä n.k e- och
pupillkassan (börj. 1/71815) ar-
ser pens:r åt telegrafverkets tjän·
stemäns änkor o. minderåriga barn
kr. 1,811,189:92; statsbidrag 20,915
kr. årl.

[4784J
Svenska postmannafdrenlngen

(1877) kr. 19,500. Särsk. styrelse,
se [2P95J;sjukhjälp åt posttjänste-
män samt begrafningshjälp åt an-
höriga.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
12,000.. Förvaltas af kassans aty- GuternlUthska fouden (Elsa
reIse. Gutermuth, f Willamsberg, änka

efter C F Gutennuth, 1703) kr.
16,853:48. Underst. åt ringare hof-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Ilumbleska testamentsfonden
(Eva Hnmble, f Hollenius, 1787)
kr. 3,309:83. Underst. ät änkor och
barn efter betjänte vid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.

Plattnska testamentsfonden(Fru
A M Platin, f Norberg, 1819) kr.
15,837:66.Underst. till2!s åt fattiga
inom hofförsaml.. 1!3 till ett stip.
a ~oo kr. ät studerande af Små-
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fonden (Slottsförv.
p Spetz 1765) kr. 9,393:81. Uno
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjänings fattiga änkor samt fa-
der- och rnoderlösa barn,

[4786]
Tnllstatens enskilda pensions.

inrättning (K. Maj:ts bref 180.5)
vid 1913 är. slut kr. 1,203,978:28.
Sä.rsk. direktion, se [2954]; peng a'
ät änkor och barn efter aflidna
tjänstinnehafvare i tullverket.

[4h~~lntorets tjänstemiins o.
betjänings änke· och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
259,619: H3. Styrelse: 3 tjänste.
män; pens:r åt Järnkontorets tjän-
stemäns o. betjäntes änkor o. barn,

[4788] .
Bankostatens iinke- och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och CoIhmissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
1,094,070:89. Särsk. styrelse, se
[2963J;pens:r åt Riksbankens tjän-
stemäns och vaktbetjäntes änkor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fyllda M är.

[4789]
Anke· oeh pupillkassan vid

Riksbankens afdelningskontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 464,685:76. Styrelse: Hrr run.
mäktige i Riksbanken, se [1611J;
pensa' åt änkor och barn, dels efter
tjänstemän och betjänte vid f'. d.
bankodiskontverket och dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
Tumba bruk.
(4790) --

, R1ksgaldskontorets äuke- och
pupillkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kl'. 165,200. 3 kas-
saförvaltare, se [2965J; pens:r åt
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktrnästare vid Riksgäldskon-
toret och f d. General asaistens-
kontoret.

[4795J Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se [2975j.
Bergska fonden (Hofbetj. Hal-

vardBerg1709)kr.3,743:62. Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flachska fonden (Förste Hof-
marskalken E Flach 1878)kr. 1,073:
90. Räntan utdelas till två atske-
dade personer, som tillhört Hof-
veta Iivre- och ekonomistater.

[4796]
KgI. Hofstatens gratiaikassa

(Hofpredikanterna J G Flodin o.
C W Strang 1787) kl.. 176,304:09
(den 1 jan. 1914). Särsk. direktion,
se [2977J; kvartalsunderstöd till
vid dödsfallet i hofvets tjänst va-
rande eller pensionerade betjäntes
änkor o. barn under 18 år; årl.
gåfva af konungen ~50 kr. Från
och med är 1905 tillfalla de stad-
gade afgifterna för Hofleverantörs-
diplom kassan. Visningsmedel af
Sthlms o. Drottningholms slott
tillfalla äfven kassan.

Uti nämnda belopp ingår af Än·
kef', H J Åkerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3
pensioner, som ttltdelas fattiga
änkor o. döttrar efter vid K. hor-
vet anställda 'personer.

[4797]
Änke- och pupillkassan vid

Stockholms stads iimbetsverk (K.
regl."!s 1902)kr. 2.127,528:79.Sär.k.
direktion, ge [2967J;' att bereda
pens.r åt delägares änkor o. barn.

[4798]
Polispersonalens i Stockholm

enskilda begrafntugs- o. under-
stöd.kassa kr. 12,874:24.

Polispersonalens I Stockholm
enskilda iinke· och pupillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 222,569:93.
Särsk. direktion, se [2971J. Under-
stöd åt afl. polismäns änkoro. barn.

[4799]
lIebbes penslousfond (Bruksp.

A Hebbe 1824) kr. 15,000. Direkt:n

X.
[4804] Armens pensions-I öfvertagna af Armens nya unke. o.

kassa. Se [2941]. P?:~~::s';l'a iinke- och pupill-
A.rmens änke. och pupillkassa kassa (Krigs befälet 1883) kr.

(Krigsbefälet 1817). Pens:r åt änkor 13,788,610:-. Pens:r ät armens
o. barn efter armens ärnbets- o. ämbets- och tjänstemäns änkor o.
tjänstemän; 'kapital o. förbindelser. barn; statsbidrag: kr.121,452år 1913.

fl.' fonder. [4785-4804J
öfver Strandbergska läkareinrättn.,
se [M 35J. Af räntan utgå år-l. 9
pens:r ä 100 kr. till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbets- och tjänstemän.

[4801] Förvaltningen för
Groenska fattigförsö'rj-
ningsfonden och Wille-
brandska understöds-

fonden. Se (3066)
Groenska fat.tigför.örjnings.

fonden (Bergsrädet A H. Green
1839) kr. 183,000. Afräntan utdelas
pens:r it kr.150 till vederbörl . be-
visade medellösa o. verkl, fattiga,
hvarafhälften s.k.pauvres honteux.

von lVillebrandska understöds-
fonden (Frih:an Ulla v Willebrand
1860) kr. 99,000.- Af räntan utde-
las pens:r il. kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.
[4802] --

Prästerskapets änke· och pupill.
kassa. Se [2961J. Stift. 1874, eril ,
Kg!. regI. 6nov. s. å., förberedande
af pens. åt delägares änkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte
Iigen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 är. Den 1 maj
1914utgjorde behälln. kr.13,593,172:
55,hvaraf gT1tlldjonden kr. 8,627,615:
66 och tillskotts/onden kr. 4,965,556:
80. 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 hänsyn äfven
till delägaros senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej 'med ngt på
förhand bestämdt belopp, utan de-
ras storlek är beroende på den be-
räkn. inkomsten för hvarje år äf.
vensom på antalet pens:slotter.
Pensionsrätt inträder när lönein-
komst. af den afl.:e deläg:s syssla
fränträdes. För utbek. af pens.
- i senare hälften af febr. månad
- bör för pensionär årl. under
första hälften af föreg. nov. månad
anmälan ske medels aflämn:e af
f. pens:s beviljande nödtga handl:r,
i landsorten hos vederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
egen försummelse bl ifvit vid pen-
s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
pens:srätt för det år, beräkn:n af-
sett.

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och. barn.
Autal penetenstagande stärbhus
d. 31 dec. 1913:1,052. lpupilltill·
läggutdeladesIörär1913237 a75kr ..
(off:sbarn), 471 il. 30 kr. (und.ottrs-
barm, tills. kr. 31,905.

Armens pensionskassa (Krigsbe-
fålet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
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[4804-4816] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
åt armens ämbets- och tjänste- [4809] Kungl. Lifgardet S:veaa~t.-reg.1850)kr.1å3,605:36.P.~.
män' statsanslag till fyltnads- fil h" t sionering af f. d. oft!cerare TId
pen.':r m. m., för år 1914(förslags- I as • Svea art.vreg, ..
anslag) kr. 3,000,000. Ufgardets till häst pensions. Pensions. och gratlalkassan for

Kapten O W Dahlgrens fond. kaua (gåtvor och tillskott af offl- underofllcer~re och manskap (Offi-
Enligt testamente den 16december cerare 1851 samt årl. afgifter af cerskåren VId Svea art.vreg. 1850)
1908skall testators haltsyster upp- underoffice~are med vederlikar) kr. kr. 46,726:14. Utdeln. af underst. åt
bära lifstid.ränta å fondens kapi- 128,462: 82. Särsk. direktiqn, se afskedade underofficer:re, ko;nstap.
tal kr. 31,250. Efter hennes död '2980J Pens tillafskedadt undee- lar, trumpetare och artfllertster.
skal l räntan användas till pensto- hefäl ~ch ma;'skap. lludebeekska stiftelsen (Öfver-

. • .. I ste Rudebeck samt batterichefernaner åt t'attiga änkor och oförsörjda Prins oskars hOspItabnr.attn ng vid Svea art ..reg:te 1860)kr. 16,50!:
barn efter oftfcerare och under- vid KgI. !,Ifgardet till hast (Gåf- 10. Pens. åt änkor och barn efter
officerare vid Svenska armen. vor och tIllskott af officerare 1~16) underofficerare vid regem:t.

Grefvlnnan Horns stiftelse kr. 43,131:73. Samma dl~ektlOn. Soldatbarnhuskassan (Officers.
(Grefv.an A S Horn, f Blomstedt, Pens. och underst. åt afsk.edadt kåren vid Svea artillerireg.) kr.
1858)kr. 761,360:-. Pens:r åt mtti- underbefal o. manskap, dess ankor 40,063:53. Dels fattiga soldatbarns
täre ämbets- och tjänstemäns i fat- och barn. beklädn och underhåll, dels pens:r
tigdom efterl. änkor och barn; före- Rosenbergska fonden (Gåtva åt afekedadt manskap.
trädesvis åt fattiga änkor och dött- från stärbhuset efter afi. Under-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r löjtn.Rosenberg)kr.1,318:42. Reg.-
och underlöjtn:r. (206 pens:r å 150 tets pens:kassas direktion. Räntan [48 14]
kr. utgå f. n.) utgår till pens. åt änka efter i Konungens mtlttärhospttals- och

Konungens enskilda fond. Pens:r tjänst atl. underofficer vid regem:t .. medaljfonder Militärhospitalsfon.
ät änkor och barn efter atl. mili- rnderlöjtnant Claes -Erik Pey- den utgöres af: 1) efter 1813.och
tärpersoner; åt af framI. H. M:t rons pensions. och gratifikations. 1814 årens krig af ensk. personer
kon. Oskar II och hans företrädare fond (gåtva från nämnde under- i riket gjorda sammanskott, 2) af
utsedda pensionärer. 189 under- löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,782: dåvarande kronprins Karl Johan
stödstagare år 1913. Nya sökande 44 Samma direktion. Räntan utbe- skänkt •• större belopp, 3) af kom-
å fonden mottagas ej. taias årl. 5 juli med 2/s som grati- merserådet P'.Ftleen donerade me.

Hllltäränke.pensionsstaten,All. fikation åt afskedad underofficer 41el; Medaljfonden, stift af ko-
inänna. Pens:r åt militäre ämbets- och l/S som pens. åt änka efter nung Karl XIV Johan. Båda fon-
o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e underofficer vid regem:t. derna hafva gemensam direktion
änkor och barn; pens:rätten grun- Volontären Grefve Gnstaf Nils se [3070J. Från Militärhospitals.
dar sig på mannens eller faderns Conrad von Iloseno pensions. och och Medaljt'onderna hat'va under
beställn., bouppteckn. samt sökan gratifIkationsfond (gMva a~8tärb- 1913pens:r el. gratifik:r till omkr.
des t'ortt'. behot'. Förbindelserna buset efter nämnde volontar)lkr. 17,000 kr. utgått till I fattigdom
öfvertagna af Armens nya änke- 2 049:16. Samma direktion. 1'1. stadda änkor o. oförsörjda döttrar
och pupillkassa. rintan utgår med l/~ som. stlindi!! efter befäl, underbefäl och civ.

StiftelseD Carl och Amellp Ahl· tillökn. i pens. el. tlllfalllg gratl' tjänstemän vid armen och flottan.
~rens åldercloDlsht'm, GrännA. fikation till pensionerad under- Nya pens.rum komma häda~efter
(Orverstinnan A S Ahlgren 1910) officer från regem:t el. ock som icke att tillsättas, utan skola, l mån
Fri bostad i Anlgrenska gården i pens. el. gratifikation till änka ef- at' hittills varande pensionärers
Gränna åt pens:e officerare med ter sådan underofficer, och andra afgång alla underst. frän fonden
företräde för dem som tjänat vid Iii lika med ofvan el. till änka utgå ;"nder form at' gratiflkatlo-
Smålands i;J.·enadj:kär och Smål:s efter en i tjänst atl. underofficer ner. Medaljfonden är afsedd att
husarreg. eller ock änkor och ~t'. el. till uppfostringshjälp åt ngt el. bereda underofficerare och gemen.
kom.!. efter sådana officerare. Af· några fattiga barn till dylik under' skap i armen och tlottan, hvilka
ven lifräntor till af testatrisen officer vid regem:t. deltagit i Sveriges senaste krIg oc1~
nämnda personer. !Skolfonden. kr. 10,069:40.Bildad erhällit medalj för tapperhet l

Svenska härens officerares och år 1821gnm subskription för arvode fålt,' en årlig pension, men då
undernff'ieernres mtnnasfond. (Bil- till en skollärarebefattulog, hVII- ingen innehafvare af sådan me-
dad 1906) med ändamål att utdela ken numera ej tillsättes, sedan dalj numera finnes i Iitvet, utgår
tillfålliga understöd åt änkor samt t'olkskola blifvit närbelägen. At' större delen af fondens räntear-
fader och moderlösa barn, hvilkas räntan utgår en del Bom .iulg~fvor kastn. säsom underst. frän Militär
män eller fåder tillhört svenska i kläder m. m. åt skolbarn Inom hospttalafondån.
hären. Behållning 31h2 1913 kr. regem:ts t'örsaml., efter sekund-
16,774::51. chefena bestämmande.

[48 10] Kgl. Svea artilleri-
[4805] Kg!. Svea Iifgarde. regementes pensions- och

Drottningens hospital (grundl. understödskassor.
1805 af en .MllUmskovan.) kr. Hygrells stipendiefond (Gene.
c:a 76,000 Direktion, se [3072]. raladjutant Hygrell och hans hu.
Räntan användes till årl. pens:r stru 1883). Prem. åt t'att. skolb~rn
och understöd åt afskedadt under- inom Kgl. Svea art ..reg.; kapita-
befäl o. manskap af Svea lIt'g. let ingår i soldat-barnlmskassan.

!Iarrkllnska fonden (Änket'. C E
Marcklln1851)kr. 7,494:90.Underst.
ät officersänkor- el. döttrar.

lIIuslkkårens enskilda kassa
(Muoikpersonalen vid Svea art.·
reg:te 1870) kr. 36,353:43. Begrafn.
hjälp till delägarnes stärbhus samt
tillfålligt underst. åt delägare
och pensioner till afskedade del-

ägaomcerskårens peustensfdre-
nlngs kassa (Officerskären vid

[4807]
Kronprinsessan .JosefInas pen-

sionsinrättn. vid K. l;öta IIf·
garde (stiftad 1823at' officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000, Särsk direk-
tion, se [2983J. Pensionering åt
underofficeråre och manskap Inom
regemrtet, .

[4815]
Konungens hlIspital (Sthlms

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 350,100. Särek. direktion, ae
[3071]. Pens:r ät afskedadt man-
skap vid armen: a) efter vilea ärs
tjänst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och lemlösa,
som utan eget förvållande blifVlt
vanföra samt ej kunnat intagas på
t'attighus; år 1913 utdelades 12,ö73
kr. till 310 personer.

[4816]
Svenska förenIngen flöda kor-

set (Konung Oskar II m. fl. 1865)
kr. 46,716: 56. Ofverstyrelse m. m.
se [3656]. Dess ändamål är att
hos svenska t'olket väcka delta-
gande får värden af sårade och
sjuke I fålt samt att .medels in-
saml. och förvaltn. affriv. underst



G. Fromma stiftelsers, penaionskassors m. fl. fonder.
verka för denna sjukvårds ordnan-
de och utvidgn.; utdeln. är gjord
till föreningens sjuksköterskor.

Svenska samaritföreningen (bör.
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,046: 16. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samaritunder·
visn.ekurser bland allmänheten ut-
breda kännedom om den hjälp,
som vid plötsliga olycksfall i för
sta hand erfordras; åliggande del

XI.

förenin:s aktiva ledamöter, hvilka
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffasade olycksfall) innan Iäkare-
hjälp hunnit erhållas, utatl rrsiittn,
gifva det biträde, Bom erfordras
och af dem kan lämnas. Anmäln:r
rörande båda dessa fören:r kunna
inlämnas till fältintendenten E. 1\'1.
Wikland, adr. Karlbergsvägen 13
3 tr.,

[4816-4823J
[4817]

lIantbolsternas nnderstödskas.
sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flottans tjänst varan-
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
13,518:64. Särsk. styrelse, se [3027J.
Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid
delägares dödsfall och tillralligl
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821] Karolinska Institutet. som vid Institutet idka eller nYli'l [4822]
Se [2208J. gen därst. arslutat sina med: st.u,dier Wenerska testamentsfondon (Lif.

AbelIns fond (Prof. Hj. Abelin ?ch ådagalagt synuerl. .Jht ~amt~,'medikus Wener 1813)kr. 6,742:58
1882) kr. 6,000. Stip.r åt stude- intresse o~h fallenhet for klrurgi vid 1910 års slut. Medicinalstyret.
rsnde vid Karolinska institutet. och ortalmiatrt. sen, se [1649). Till stipendier.

Acrelska fonden (Prof. C Santes- Ad. Kjellbergs stipendiefond
son 1879) kr. 10,000. Stipendier åt (Prof.sänkan Therese Kjellberg [4823J S k L-k • "11
studerande vid Karolinska insti- 1884)kr. 11,781:94. Stip. till med. vens a a aresa -
tutet. kandidat eller licentiat, som stu- skapet. Se 13949].

Altlns fond (Stadsläk. M L Al. derar vid institutet. A. Pri" och >til'mdi"ond,,·:
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid IJnngbergs stipendiefond (Fält. Alvarenga do Plallhya prisfond
Karol. institutet stud. med. kandi- läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000. (Prof. i Lissabon med. d:r P F da
dater. Resestlp. för med. doktorer. Costa Alvarenga) kr. 26,069;79, har

Benedlcks' stipendiefond (Kam- Chr. Lovena fond (f. d. prof. Chr. till ändamål att gnm sin afkastn.
marh. A W Benedicks 1861) kr. Loven 1905) kr. 12,005:86; till be- slitta Sällskapet i ttllfälle att be-
30,000. Till vid Karolineka iusti- främjande af forskning inom fyaio- löna värdefulla, af svenska med-
tutet studerande med. kandidater. logi, experimentell farmakodyna.- ~~~1:::~r:~rti~~;~:Ut~rf:~~~g:

Ragnar Bruzeltus' stfpendie- mik och fysiologisk kemi.
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. P 1I !Ialmstens fond (Prof. P H det medic. forskningsområdet.
11,161:33.Stipendier åt med. kandi- Malmsten 1876)kr. 6,000. Stipen- Tätllngsskrift skall vara inlämn.
dater, som studera vid institutet. dter åt vid mst. nyblifne med. Ii- till Sällskap:s sekreterare före 15

Bylnndska testamentsfonden centrater. jan.
(Apotek. E Bylund 1818)kr. 3,000. Fonden för P H Halmstens pro. Berzelins·fondon kr. 8,459:8,,6.
Till underhåll och förökande af fo.sur kr. 101,~46:S5. Ur denna fond utdelas hvar! 1.0:ear
samlIngaroa och biblioteket vid MInnesfonden (Theres Anders. salIskapets Berzeltus-rnedalj l guld
Karol. institutet. son 1911) kr. 21.000. Efter viss åt någon af de forskare, som ge·

Frn Wilhelmina lJiertas sti. lifräntetagares frånfulle skall af. nom sina arbeten mest bidragit tfl l
pflndiefond till understöd åt min- kastningen användas till stipendier I fram.stegen Inom den medietneka
dre bemed!. kvinnor som ägna sig åt kvinnliga medicine kandidater. kemien.
:1ttandläkarekonsten kr. 16,125:03. Caroline Andrlette :\obols fond Pasteurs-foudea (Svenska Lä-

Hlertas stipendiefond (Frökn:a (A Nobel 18901kr. 60,000. Underst, karesällskapet m. fi.) kr. 38,"47:93
H och A Hierta 1873)kr. 15,000. för experimentell medic.forskning. (däraf medaljfonden kr. 13,047:93,
Stip;r åt kvinnor, som studera CarolIne Andriette !'lobels re. forskningsfonden kr. 5,000: -
medicin. servrond kr. 30,298:40. och stipendiefonden kr 20,000:-j.

Jla/rnns Huss' Stipendiefond A Ilegnells fond för barnklinik Har till ändamål att främja forskn.
(Prof. M Huss' forne lärjungar iD A J Regnell1876) kr. 20,000. För på bakteriologiens och hygienens
1863)kr. 5,100 Stipendier åt vid klinisk undervisn. i barnaålderns område. Medel af fondens räntor
KaroLinst. studerande med. kandi- sjukdomar bl. barn inom 2-8 år vid fä användas dels för utdelande af
dater. Kronprins:sanLoTisaesvärdanstalt.1 Sälls.K:s Pasteursmedalj i guld åt

Dr Carl Hiiggströms stfpend le- Anders IleblI stipendiefond forskare, som gjort sig förtjänta
fond (Dr Carl Häggströms testa- (Svenska läkaresällskapet 1862)kr. om bakterio!:s eller hyg:s fram.
mente 1911)kr. 38,298;32. Stipen- 32.000. Stip:r till studerande vid steg, dels till resestip:r för studier
dier åt med. kandidater, som töre. Karol , inst. samt till underst. rår i utlandet i bakterio1. eller hyg.,
trädesvis ägna sig åt studiet af vetenskapl. forskningar och resor. dels ock till främjande af veten-
barnsjukdomar eller obstetrik och Iloos af Hjelmsiiters stlpendie. skap!. forskningar inom nämnda
gynekologi. fond IKammarh. A Roos af Hjelrn- områden.

Karolinska instltntets reserv- säter 1862)kr. 6,000. Stip:r åt stu- Ilegnelhka prisfonden (D:r An-
fond (Dr A F Regnell 1883)kr. derande vid Karol. institutet. ders Fr. Regnell, gnm gäfvobref
45,350:69. Disponibla afkastningen Profenor Carl J Ilonanders 26 mars 1866)kr. 26,S1I7:23. Hvart
skall användas till befrämj. af den donationsfond (1893)kr. 11,930;04. 4;de år, fr. o. m. 1866, utdelas 4
medicinska forskningen och dess För ändamål 80m lärarekollegium års ränta som prisbelön. 101' sådan
tillgodogörande så väl för under anser gagna de medicinska. veten- skrift, som efter föreskrifven pröfn.
visn:n 80m 161'litteraturen skaperna. befinnes däraf f"ortjänt. Hvilken

Kirnrgiska klinikens blbflo- Samsons stipendiefond (Bok- svensk medborgare som helst
teksfond (Professor John Berg hand!. A Samson 1887)kr.12,632;67 äger att om priset täfia. Täfiing.-
1911) kr. 10,000:-. Till prenume- otip.r åt med. kandidater, som skrift skall vara Inlämn. till Säll·
ration och inbindning af kirur- studera vid institutet. skapets sekreterare före 15januart
giska tidskrifter. Professor E Ödmanssons fond under det för prisets utdeln. best.

Klrnrglslla stipendIefonden (Do- (1910)kr. 5,2U9:30. året.
nation af okänd, pseudo n.Amicuea Fonden för KonsnIO. Ekmans And. Retzlns' fond, kr. 42,733:17
gnm Prof. C J Rossander 1875)kr. professur kr. 200,000;-. Idäraf medalj- och reservfond kr.
10,000. Stip;r åt 1 el. 2 unge män.] 12,733:17; anatomiska stipendie

läkare och veterinäre
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[4823--48301 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
fonden kr. 20,000 och fysiolo- Th, Hwass" stiftelse. (Dolftor kor eller oförsörjda barn efter
giskastipendiefondenkr.10,000:--), Th. Hwass 1912)kr. 50,000. Ränte- a!lidna svenska läkare; fonden
är afsedd att främja studiet af de afkast.ningen skall framdeles an- uppkomgenomupplösn.afenpens:
vetenskaper, i hvrlkas tjänst An- vändas såsom är föreskrifvet för inrättning för svenska läkare, hvar-
ders Retzius verkat, i frä.msta rum- R. och R. Bruzelius' understöds- vid af några delägare förbehåll
met den normala anatomieu, där- fond. gjordes om förmånsrätt för deras
nä~t äfven ~!siolo~ien. • C. Häggströms fond (Dr C Hägg- efterlefvande., ' .•

!Snnska Lak!LresallskapetsJubl. ström 1909)1.'1'.27,574:65. Årl. rän- 8chaumkell ska uuderstodllfon.
leumsfond (~tIft. 27 aprtl 1858uu tan användes till pens:r il; 300 kr. d.n(A.se~so~JE Sc.ha~lmkeU1833)
erinran af SaUsk:ts 50-ånga verk- åt behöfvande änkor eller oför- kr. 192,983.la, har tIll andamål att
samhet} kr. 26,8,46:18 (där-af pri~- sörjda barn efter aätdna svenska !Jereda under~.töd. .ät behöfvande
fonden kr. 22,500: - och medalj- läkare ankor eUer oförsörjda barn efte.r
och reservfonden kr 4,233: 96), har' .. aflidna svenska läkare; fonden har
till ändamål att genom sin afkast- Kamratfonden (Svenska ~a.ka.reökab genom Provinsialläk. P E
ning sätta sällsk. i tillialle att 1902)lIT' 70,798.:04..Arafsedd tIll ull' StagnelIs testamente 1860, genom
utan ansökan belöna värdefuUa, af derstod ät nödställda svenska Iä- d:r H. Stoltz' testamente 1880, ge-
svenska medborgare förf:e skrifter kare. nom d:r Rabes testamente 5,°00kr.,
öfver ämnen tillhörande det me- Jakob Levertins donationsfond genom d:r Halms test. 20,000 kr.
die. forskn:somrädet. (1888) kr. 1,684:52. Räntemedlen samt af okänd. gifvare med 3,000

utdelas tillsammans med Schaum- kr. m. fl. gåfvor.
kellska fondens ränta.

A. Llndblud s undeestiidsfond
(Dr A Lindblad 190~),kr. 10,151:21.
Understöd åt nödställda svenska
läkare samt ett behöfvande änkor
eller oförsörjda. barn efter aflidna
svenska läkare.

Vincent och Louise Lundber ga
fond (Lifmedilrus Vince~t Lund-
berg 1886) kr. 61,994:48. Arl. rän-
tan användes till pens:r Il.300 kr.
åt behöfvande änkor eller oförsörj-
da. barn efter aflidna. svenska lä.·
kare.

Läkare-nödhjälp.fonden (Åt-
skilliga svenska läkare 1855) kr.
31,960:45. Understöd åt nödställda
svenska. läkare, åt behöfvande än-

B. Undet'stöd~/onder:
Ragnar och Helena Bruzeltus'

penslons fond (Änkefru Professor-
skan }:.otty Bruselina 1902) kr.
109,416:74, har till ändamäl att be-
reda understöd ät behöfvande än-
kor eUer oförsörjda barn efter af·
lidna. sveneka läkare.

.'. Cub.s fond (Sjökapt. F CuM
d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. Ränte-
medlen utdelas tillsammans med
Schaumkellska fondens ränta.

Diemerska fonden (insamlad Ili
svenska badgäster i Aachen, öfver-
lämnad till Svenska Läkaresäll-
skapet 1903) kr. 7,625:01. Afsedd
till understöd åt fattiga svensk .••
badgäster i Aa.chen.

[4824]
Jacobiska testamentsfonden(Ve-

terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,900.
Direkt. öfver Veterinärhögskolan
genom dess rektor. Se [2218]. Re-
sestip. utdelas hvart 3:e eUer 4:e
år till en ung veterinärHLkare.

[4;,~;,,~L,s,iuksköterskorna~ all-
männa pensionsf'Orening (1895)kl'.
1,500;000. Särsk. styrelse, se [3050]
Lifränta vid fyllda 50 är.

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

Oarneg lestjftelsen, Af ameri-
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 handlmgar, särskildt rädd-
ning af andras Iif med risk af eget,
samt understöd åt anhöriga till
dem, som omkommit under rädd-
ningsarbete. (Stadgar af 6 Okt.
1911 i Sv, förf.-saml. n:r 104). Sty-
relsen, utsedd af K. M:t, samman-
träder i Stockholm minst 3 ggr
årligen (i febr., juni och okt.).
Styrelse: Konteramiral Arvid Lind.
man, ordf.; Amerikanske minis-
tern; f. Revisionssekreteraren Carl
Berg, v. ordf.; Disponenten fil. Dr.
Hjalmar Lundbohm ; f. Generaldi·
rektören F V H Pegelow; Förste
lifmedikus med. dr C A V Flens-
burg; Fröken Ebba Wedberg; Sjö-
kapten R V Edlind; Fröken Therese
"ramm. Sekret. o. kamrer: Jur.
kand, G. UndOn, adr. A·B. Stock-
holms Handelsbank.

[4828]
Kobins, Elnile, belöning (Frans-

mannen Emile Robin 1886)kr. 5,210.
År1.. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, som under föreg. året

frän öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. af'hvflken som helst
nationalitet, el. om tillfäUe till den-
na användning ej gifves, såsom un-
derst. ät änkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och ef-
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. töre 1 juli
till KommerskoUegium, se [1564J,
som inom augusti månad afgifver
törslag ang. användandet till K.
Maj:t.

[4830] Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959]. ,
A.llmänna änko- öeh puplflkas-

san I !Sverige (Stift. 1784; regl. 1908,
fonder c:a 14,000,000 kr.) har till
ändamäl att åt svenska undersåtar,
som icke uppnätt 60 är samt, med
afseende å hälsotillständ prörvaa
till försäkr, antagl., lämna tilltIllle
att antingen mot viss algift på en
gäng el. mot är1. prem:r vinna för-
säk:l'. tör beredande af pens. ät ef-
eerlervande hustru och barn. Så·
dan försäkr. meddelas dels ät man
tör beredande af. pens. till han.
hustru, dels ät fader eUer moder
ror beredande, af pens. till deras
barn och .dels åt mån för bere·

dande af pens. till hans hustru och
deras barn gemensamt.

Bohmanska testamentsfonden
(Grossh. F O Bohman 1767) kr.
205,561: -. Understöd ät sjuka
barn af delägare i AUm. änke- och'
pupillkassan i Sverige.

Grisbackska testamentsfonden
(Änkefru S M Mannerheim, f. Gris-
back, 1777)kr 6,750. Understöd åt
behöfvande änkor eller faller- och
moderlösa. barn.

Sehmanska pensionsfonden
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman
1882) kr. 8,246:-. Penarr åt fat-
tiga fruntimmer, som icke äro el.
varit gifta.

Svaanska testamentsfonden (An-
kel'. A l\'[ Svaan, f.Volckamer, 1763)
kr. 18,000:-. Räntan är anslagen
till pens:r ät fattiga änkor af god
frejd, hvilkas män varit anställda
i statens tjänst, utan afseende på
stånd el. vistelseort; och äga släk-
tingar till gifvarinnan el. hennes
afl:e man företrädesrätt.

Thernbergska testamentsfon-
den (Handelskassören J Thernberg
1821) kr. 5,400. Understöd åt be-
höfvande änkor, företrädes.vis så-
dana, som af änke- och pupillkas-
san åtnjuta små pensir och hafva
äera oförsörjda barn.
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G. FrOlfttJHi1Mtif,te'S8i'å,lpmJsiolIskassors il{ fl. fonder. [4832-{48~Jj

J48321' lKgl.Patriotiska . eller älderdomssvaghet ä;rö,'lii·. Roosplggs Mstamente'(Änker. c'
• "'11 k t ,ståndsatte att sig f"6tsörja o.' feket lI!IRd6spigg 1'839)~. 1'6,250:.Pen-

sa s apll, •. Se [3750]." äro el: kunna anses vam'f"6remäl s':r>till1attiga'ä;nkorelt ogdfta-fruu-
~ Branders donatton (Kam,r.~l'.H. för den esreutl. fattigVården .: i I i timmer. ' f, ~ 1flt(IIJ. Jr...•:;;
A ~."ander 1869) kr. 5,000, !lantan r- Dåhlgr:l'ns donation (Bankokom- Rnths testamento'(Ärikefru"B C
anvandes ~ll ,utdeln:. afl,sallsk:s mi ••.. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000, Ruth '1803"kr, 2,136'. Pens:r"före~
medalj~." tdl md1.lstrlldkare, »sä· Pens:r pä samma villkor som från trädesvis lit fattiga prästänkor.
som mästare, .gesaller .eller ar-be. Nödhjälpskassan. Grossh. J H Scharps och_Fr
t!""e, hy,lka VIsat utmarkt skick- Dahlgren., CharlottwWllhelml. CJlarl.-Schar,ps dOIl3'lion, lttdli'h176
hghet l sttt arbete, .förenadt .med 'na fröken und,er.stödsfol\d, 1895 Till pensi0l.\er~t.,I!. k bä~re.#.lffi'f

J~ngv~g ..~ogen ,tjänst, gällande kr.' 2,000.' l' .,., timmer! Stpb}/ho1'm.'>' , .,
d.essa, qel?n.r såväl man som kvin- Dledrlchsonska donationerna 'S'ohnis testamente (Bankokorn-
nor, l .stader och ä Ia.n,deb, for- (Dir. G F Diedrichson, o.,Ilap,s fru) miss:änkan ,U;Sohm 18(2). Af fon-
ut?m till 6. ex. l slliver.a{ sv~nsjl:a kr. '65,487. Afrälltan utdelas pens:r den utlämnas är1. 20 pens:r a 60kr.

,Tra~.gårdslgren:s medalj-tikl.nämn- ä 60·kr.' TImeIls testamente (M:ll U Ti-
da foremng.. J \ \ , . Falcks· testamente- (M:ll B Ch mell 1831\ kr. 6,000. Räntatfl.a,nl

Brapdstodsmedlen (P R Berch 'F"lck'1815),kr. 6,lD8. Räntan ut- vändes till4pens:ra75kr .•.••n~vi~_
1778. J v Balthasar Knigge o. ha.ns delas till 2 i Sthlm boende fattiga, ka 2:ne tilldelas »öfver 50år giliml~
hustru 1.791;m ..f1.)kr. 10,000. Ram- välfrejdade, oförsörjda juvelerare- fattiga döttrar,l'den rena efter"civ~"
tan användes tIll underst, åt tor- döttrar el.; om sådana ej finnas, till el. militär tjänsteman och den 'anl

.pare fJ· andra fattIga personer på guld- eBer sllfverarbetares döttrar. dra efter .borgersman i' Sthlm»\' b-
landet, ~om hemsökta af eldsvåda ,Flobergs fund'(Guldsmed. S Flo, Törnebohms testamente'lasse' .
och ej .aga ratt tfll. brandstods. berg 1822) kr. 1,500. som o. stämpelmäst. E.Törneb'O'l!m
pnderstod.. ." i, Graans testamente (Kryddkrv-h. 1831)kr. 114\890. Pens:r'~ilI ä!;lkor
• Eb,erstemska, ~chotteska och CD Graan 1836. kl'. 22,169. Af och ogifta"d'öttrar: efter JcivNjäils-

Knlmanska donatdenerna (Fru:a räntan utgär 11 'pens.r, temän vid' Sthlms: stads stJyrelS'e'S
,Cl' A,.C·Eberstein o. M C Schotte HagbolnskaIstlftelsen för Pan. juridiska verk samtf pens:'r'tU! fåt
.m: fl ·1799,('1807och 1~17.lkr ..~.•5.00-, nes Honteux ( i:1l C U Hagbom b»iksidk:s änkor o.. ogifta döttra'r
Rantan utdelas årl. tlll he:nglJtl\t 1833)'kr. 20;000'. Räntan utgår så- i Sthlm... 1<.,,,,,,',,1

«2:ne t:.a~t~g~och dygdiga flickor af .80muuderat, ät orårdiga eller sjuka }<"J~'>--'-- ,1~"'}~\.l.'l~)~""'.J
t.d.en arbetande ~!assen. il I och behöfvande l fruntimmer med "~) ,:',.,,\.;~,,: :~\,\'\ "

,.Patrl,?tlska salhkap~t, "nngl. bltttre uppfostran,' [4835] Riddar-husetil'fonder--"
Prestd. 'Kommersk~lleglU,,:,ECa]:-. lI'edströnl.ska testamentet(Fabr., .'., l' • , ~,.

leson 177~) kr. 16D,000.nd 1912,'0 'IIed.tröm 183~) kr. 6,000. Rän- . ,Se [4051].•. ","'"
års slut efter af~a~ af .sa;o,sk..fo.n- tan ärianslagen till 4 pens:r a 75 Adelns .Dlskusolonsklubbs'iVitd •

.derna. Att befrämja n.a.rmgl\rn:,s kr'.' åt 'änkor och oförsörjda barn stenastift.fontl kr, 5,630.'~Peilg: 11>
uPl?:tr0mst .. oc?- gnm be~o.Illnga~for efter 'civ.o tjänstemän vid Sthlms 100.kr. '."/. :.LP d_,,_ l.,~.
beromI. garnmgaro,f'oretagm. m .. jurtdiskeiverk. , ' ' , Adelskölrls"C1aes,,'fonrl< (1908)
~pp,?:,untra n a 11o n a,~,doghe.ens Isbergs donatlonsfond"(Frk. M,,- kr, 12,447. Afkastn. skall. t. V.iläg},
.tlllvaxt. ". . _. I l,' 'ria Cliarl. Isberg) kr. 44,218. Pens:r gas till kapitalet. ", l"~ 'I.
'. IIniJbeeks donatton ,,(Öfv..kam.- för pauvres honteux. Adliga kadettskolefonde,.,'krl
J~nk. A Hudbe~k~80~) .•kr. 2,000., "JimgMads testamente (Prosten 18'7',459.Stip:r'å olik'at,]jel~pp aciIl
~lll atjp.r- åt skick.hg Jordbrukare B J'ungblad 1832 6. 1834)kr. 3,000 .för flera ändamåd::' "0"' tio'
inom Skaraborgs,l~n-: I" c 2:ne pensrr a 75 kr. utdelas årl. Friherre Oscar IUströmers,foDd
, ,Th'lrg,rens penslon,sfonIUtest:e Kn'lgges' donattnnsr (Änkef. A (C 'd, Statsrädet frih. Osca"l.Ustr51,
af M.ll Charlotta Collap.de'F) kr. IIi B Kntgge) kr. 12,986. mer J884)lkr: 19.,793._'!LifsUdsränta.
3,000. cID~Il.underst, åt åidrlga o. "Konung 'Karl'Johans donation lIofmarskalken JI';F"A.mtnoffs

,fattlga tjänare. .. J. -l1815)kr. -7,500. ,Räntan utgår med och dess 'Fru, 'Å,C A.luliloll's do.li.a\
pensir å minst 60 kr. för är lit be- t1onsfond, 'kr, 14,074.' 3 pensm'"

[4:833] Direktionen 'öfv-er- höfvande, som genom 'en bättre 155 kr. ' ';'
N'"dh''', k uppfostran blifvit urständsatta att Berg vou .Llnde-fonden» (Frkn

• D Jap's. assan. Big med gröfre arbete försörja el. Henriette Berg' v Ltnderoi-Asses,
e Se [~54,7].. ••tt I fattighus kunna. intagas. som August Berg v Linde) öfv.erl.

Till minne af framl, Presfden- " LeVins donatten (v Presid. -O A 1897-98, kr. 10,061. JLifstidsränta.
ten K J Berg (donation-af okänd, LeviiljämtearfVingar1849)kr.5,048. Bergenstjernska fonden,.0.k!-':

.231-51905) kr, 5,000. Till pensioner Af'räntemedlen ,utgå 3:ne pens.r å 107,~86. -Stlp:r'o'ch pensrr. ?du
,åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim· 75 kr., och äga testators släktingar , Berghmauska fondeu~'kr. 28,637
mer i Stockholm, .. därtill 16reträdesrätt. .. förutom kr. 70,345 i fastighet" 3

Berggrens, R C. Grosshandl.,' -Lnndals testamente (M:ll C .r stip:r och 5 pensrr.r- ,"'\l" t)
testamentsfond 1895 kr. 83,563. Lundal '1824) kr. 1,500. Pens:r ät von Beskowska fonden, kr. 6,690.
Pens.r pä samma villkor som-från 2 änkor eb oförsörjda döttrar efter 2 pensir il 110 kr. c " ".,

Nödhjälpskassan. "'c, i Sthlm afl. präster. Bethunskan fonden;-kr" 21,286.
Bohman Brsonstestamente (Vik, ',. Nordlanders testamente (Stads- 11 pens:r a 60 kr. ", 'I'"

tualiehandl. E Bohman E:sön 1827l majoren E Nordlander 18~2) kr. Generalmajoren 0,,111 cBjörn,
-kr. 5,000. Af räntan skola utgä 2 ~5,000. Pensir a ,150kr. ät 20 änkor stJernas foud kr. 212,818.oiStipen-
pens:r il. 75 kr. och återstoden an- eller döttrar efter borgare i Sthlm, dier och penaloner., ~\~'):.., ":--\. ,}.

"vändas efter direktionens godtån- 'Samt 5 änkor el. döttrar efter elv. von.Blockska fonden, lm. 17;223.
'nande..I\' ;J r ämbetsmän' vid hufvudst:s verk. 5. pens:r å,r60,km ..(o. 7r'Pe~Si::raI25kr.

-Brukspatronen ••J ,AWånll's-'och. - Nödhjiilpskas$an I Stockholm 'Boijeska fonden.(1913),kn441489.
Frn U L Bångsj'.lföäd 'JJuth,"dO-- (Prosten P Norman i Ösmo o. kyr- Stip: eL ränte1iriaUän."'''.H •.1JJ

nation å 10,000 kr!' till'NödhJälps- koh, Åhman m. fl. 1768)kr. 462,040: Thurow,·,. Gustaf '.B:oltensterns
kassan i Sthlmenl. donati6'nsbre!] 64. Utdelande af underst. till I familjefond. (1901:) kr.'. ~lfii'll'6,
-af 22 'dec. 1881 med anlednv ilif ett Sthlm 'boende fruntimmer tillh. Afkastn. utbetalas. till släktför!lfl
l!5:ärigt lycki. äktenskap.JFöndene> Pauvres -honteux ; 1913 utdelades Bondeska fonden'(Grefl1e,.ctull-t!!f
'lltorlek 16r 'närvarande kr. 11.5~7, kr. 19;236: - till 390 personer. Trolle-Bonde '1885)l>lIT.20;58.4.~(_
. Pen.:r, a'80 kr. hvarje. pens. , till Prel,,' testam.entsfond (Friher- kastu. skall t. v. läggas ,till,..J<'1pil
'sådana' inom Sthlms stoo, bosafta rinnan A M Pr~is 1810Vkr, 6,000.. talet:r--,· " rh f .' "hy "
-behörvande 'personer, utan arseen-. Räntan fördelas i 4 pens:r il. 75 kr., Bungenerönska fonden; t kr.
de pä samhällsklass, hvllka -glim 2,till änkor af frälse och 2afofrälse 29,741. F. n, 12 gratifilur:a80kr.
0p'l.tllg c•.jul;<d~llldolycllshllndelse ständ.'" för 1 .år. •

.,a'8JId1iIlhfb iffdI'Så1(i!ingS}AldietiolagBtrSMU1o S J)IlbUilloggata.
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[4835J ~ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. ro~der: '
Carlesonska famll.ifonden (1896) Klingspors, lfathilde, Grefvin· Majoren Nils ,Georg Psilander·

kr. 76,497, Lifstidsräntor. nan, fond (1912). Lifstidsränta kr. skölds donationsfond för adliga
Car lesonska stipendiefonden 10,3B5. . fruntimmer (Kammarh. J. F. Pst-

(1896) kr. 350,B99.2 stip. ,,5,000 kr. ..von Kothen-lUbbingska fonden landersköld 1875)kr. 20,637. 3pens.
Cr:Cfnhl.elms·afKlo:sta fond (1913) (Ankef. v. Kothen, f. Ribbing, 1888) Majoren Nils lleor/!, Psflander-

kr. 83,556. 3 ekiperingsbidrag a kr. 2,2B9. En pens. af räntan. skölds pensionsfond för adelsD,iin
1,000 kr. ~'röken Jullana Charlotta J,a· (KammarlJ.JFPsilandersköld1l7S,

Magnus Georg Irauekwardts pen- gererltntz' donationsfond (Lager. kr. 18,625. 3 pens. j

:i~ds~~nd, kr. 3,670. 2 pensioner ~ri~t~ka fonden) kr. 6,113. 1pens:n Psllandersliöldska fonden N:o 3
de Bergs, G M och M S, fond Lefrånska fonden, kr. 20,807. (Kammarh ..JFPsilandersköjil).8jl4)

kr. 18,366. Afkastn. skall t. v. Iäg- 3 pens:r å 200 kr. kr. 8,368. 4 pens. a 90 kr.
gas till kapitalet. . Leijonllyehtskafonden,kr.10,454. Psilandersköldska fonden N:o"

De la Gardieska fonden (1901), 2 pensir a 185 kr. (Kammarh.JFPsilandersköl,l'1185)
kr. 42,671. 4 pens. Grefvtunan A J:.,evrenhaupts, f. kr, 7,559. 5 pens. 45 'im, .'

Frihe •.•.arne Duwalts fond (19H) Sparrefond(1899)kr,10,228.2peris:r ..Psilandersköldska fonden N<.oii
kr. 12,888. Pens:r till stdfteju ng- a 165 kr, (Ankef, Psilandersköld 'f, Isberg,
frur. von Lievrenska fonden,kr.14,111. 1890) kr. 9,456. Lifstidsränta,

Prtherre A G von Diibens fond 1 pens. a 460kr. o. 13pens:r a 150kr, Queekfeldt.Rosenerantzska fon.
(18971kr. 6,114. Lifstidsränta. Lillleeron.ka fonden (Frökn:a den, kr, ,68,904, 4 stip:n a 200 kr"

Lotten von Diibens fond (1907) S M o, M C Lilliecrona 1869) kr. S pens.r iL 200 kr, o. 3 handpen-
kr, 5,302. 2 pens, å 100 kr, 13,006. 3 pens:r' a c:a 200 kr. ningar a 120 kr,

von Diiben·Tersmeden·Laller· Llljenstolpskn tonden (1897)kr, Queekfeldtska pensionsfonden
stedtska fonden (1909) kr. 29,824. 60,857, Lifstidsränta. (Hofrättarådet, C S Queckfeldt i87.)
3 pens:r å 400. A och C M Linds af Hageby goM. kr. 14,242, Lifstidsränta.

Diiekerska fonden (Crefve C F vofond (Fru Abela Lind af Hageby Queekfeldtska stipendiefonden
DUcker 1885) kr, 141,921. 20 pens:r 1894) kr, 21,716, Lifstidsränta. (Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875)
iL 200 kr. . A och C M Lluds af Hageby kr, 12,936, Lifstidsränta,

Ehrenbot'g-Refherakn fonden testamentsfond (1907) kr. \1'1,35B. Stiftsfröken ]Iarla Charlotta
(1899) kr, 17,184. 2 pens:r. 2 sttp. a 400 kr. Qnekfeldts fond (1841) kr, 24,437,

1>:"onämud välgörares (ond, kr. Ltndenereronas- af KlIntebergs 3 pens:r iL 200 kr, .
18,376. 6 pensir a 110 kr. donationsfond (Öfverstelöjtn, G. Rehnbergska tonden (Maj(.ren

Gyllenbergska fonden (Godsäg, V Lindenererona o, h. h, Hedvig C G Rehnberg 1887)kr. 10,560. Prån
:ffi J Gyllenberg 1877) kr, 236,765. af Klinteberg 1901) kr. 119,646, fonden utgä3 pens.r, hvard. a 100kr.
30 gratif':r a 100 kr., 2 stip:r å Pens:r och l stip. Renterskiöld·Nordentalkska fpn·
500 kr., 1 stip. å 800 kr. m. m. Llnnerhjelmska fonden, kr. den, kr. 36,2B~, 1 pensron..

Gyllenborgskafonden,kr.33,139. 27,924. 10 penarr a' 100 kr. Hofmarskalken Henrik Fabl""
15 gratifik:r a '75 kr, I,ötvenskjöldska fonderna, kr. Reuterskjölds pensionsfond (Reu-

Gyllenbååtska.tonden, kr. 3,961. 424,455, 1 utrikes stlp. a 4,000kr, terskjöldska fonden) kr, 63,484. 4
1 pens, a 130 kr. och 3 undervisn ..stip:r a 1,800kr, pens, a 600 kr. j

Fröken EmUie llyllencrentz' llörnerska släktfonden (1911) Kammarherren Johan Axel Ren.
fond (1895)kr, 1,221.1 pens. afränt. understöd inom släken, kr. 24,044. tersklölds pensionsfond (1870)kr,

Fröken Emilie Gyllenerentz' Gretve H'S Mörners oeh hans 74,031; 4 lifstidspens:r,a 500kr, och
fond N:o 2 (1903)kr, 3,006. 1 pens. mnkas stlp.fomt (1907) kr, 8,049. 1 ~tip. a 500 kr.

Fröken Kerstin Gyllencreutz' Afkastn. skall t. v, läggas 'till Öfverstelöjtnanten C GRenter·
fond (1906) kr. 24,919. 8 penarr. kapitalet. skjöld. pensionsfond, (1899) kr,

~'röken S J, L GyllenraDls fond Gretve J A Mörncrs fond (1902) 15,,725. Pens:r.
(1882) kr, 35,823. Pens:r till gifvar- kr. 41,582, 3 pens... Ofvtrstelö.itnanten C Il Reuter-
innans närmasto anhöriga, !lörnerska fonden (Ankef. J C skjölds stipendiefond (1899) kr.

Hagermanska tonden (1883)b. Mörner 1869 o. 1872) kr. 8,381. 1 19,916. Srip.r.
35,959, Pens:r till gifvarens när- pens. a 90 kr, o, 3 iL 45 kr. Fröken S A.IIlbbings fond (1896)
maste anhöriga. Bankukommissarten Wllhelm kr. 48,371, Ltfstidsränta.

Hamlltonska släkttonden (btl- Netherwoods testamentst'ond, kr, RIddarhustorgsfonden (l 911)kr,
dad 1891) kr, 104,080, Pens:r inom 9,930, 2 pens:r a 150 kr, 280,961. 15 pens:r samt tlllf":illiga
släkten, von Nolekenska fonden (1896) understöd,

Hnmmnr skjdldskn släktfonden kr. 12,215, 6 pens:r. Carl Ulrik lloos' at ]ljelmsäter
(1911)kr, 4,380. Al'kastn. skall tills Nordenskjöldska underatödsfon- donationsfond, kr, 44,541; 5pens:r
vidare läggas till kapitalet. den (bildad 1897)kr, 6,037, Under- a 300 kr.

Augnst von Hartmansdorffs stJ· stöd inom släkten. !<'röken C. Roos' af Hjelmsäter
pendlefond, kr. 104,870. Akadem,· Olivecrentzska fonden (1913)kr. donationsfond, kr. 5,029, Lifsttds-
stip:r å 800 kr. 30,262. 2 stip. a. 500kr. ränta. ,

Fru Brita !l von Hansswolffs Oxehnfvndska fonden (1907) kr, Fröken Hanna Roos' at Hjelm.
tond~ kr, 31,565. 4 peus.r a 200kr. 41,749. 1 pens. å 600 kr. 1 pens. säter donationsfond (1880) kr.

FroknarnavonHaussvrolffsfond a'500 kr. 1 stipend, a 500 kr. 22,756; 2 pens:r a 420 kr.
(v Hausswolffska fonden)kr. 41,203, Pahnstjernska fonden (Frökn:na .'röken Hanna Iloos' af Hjelm.
7 pens:r a 225 kr. o, 1 pens, il36kr. Selma o, Asta Palmstjerna 1888) säter testam.vfond kr. 213,408; 2

Heljkenskjöldsk.\ testam. och kr, 8,84~. 1 pens. å 320 kr. pens" 2 stip, å 1,000.o, 3 stip. å
gåfvofonden (1912). Kr, 779:019:- Paulfska fastighetsfonden 500 kr.
Lifstidsräntor. (Kammarjunk. O G Pauli; öfver!. Kammarherren Carl Hoos' af

Carl Johan Hiertas fond (1879) 1894)kr. 674,481. Lifstidsräntor till Hjelm.äter tond (1890) kr. 98,925,
kr. 11,154.1 pens. å. 150kr.; återst. af testator utsedda personer. Pensioner.
ränteafkastning lägges till kapita- Panliska lösörefonden (Kam- af Sandeberg sk •• fonden (1908)
let, som enl. gåfvobref'vet bör ökas marjunk. O G Pauli; öfverl. 1894) kr. 19,676, Pens.
till 25,000 kr. kr, 212,207, Pens:r a 200kr. Akad· Sasska fonden (Majoren J F Sass

Hårdska tonden (Änker. J CHård stip:r, 1 a 600 kr, och 2 a 500 kr, och hans hustru G A Nisbeth 1866)
af Thorestorp 1888) kr, 16,787. 2 samt 4 krigsskolestip:r, däraf 2 a kr, 36,656, Pens:r.
pens:r " 300 kr, 600 kr. och 2 il 500 kr, \ Grelliga Sehelferska sttf'tnln-

Ulrika Christina Högmarks te- von Plateuska, släktfonden (bfl- gen, kr. 57,979, 13 pens:r il. 150kr,
stamentsfond (1869 o, 1874) kr, dad 1893) kr.·77,246, Pens:r inom Seheffers, C, kapten, tond kr,
10,624. 4 pens:r a '100 kr. ,släkten. 26,341. Llfstidsränta.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4835-4848}
von Silhinvenska stdpeudlelu- lVästfeUs, !Iiirtha ]Iagdalena, rektion, se [3707]. Pensioner och

rättningen (Agent G B v Schewen ~o[nl'f'.'stti,OdnsrSa.fnOJtlodr.(1906) kr. 10,051; underst. åt pauvres honteux.
m. fl. 1721) kr. 34,894. 2 stip:r il •
600 kr. Åkerhielmska fonden (Fröken

Hoffröl,en Carolina von Schul- Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,649; 1 [48403J
?oerSdonationsfond (v Schulzerska pens. o. 1 lifstidsränta.
fonden) kr. 5,864; 1 pens. il 80 kr.

Fröken Sehllr er von Waldheims
fond, kr. 17,606; 1 lifstidsränta a
600 kr.

Selliitzererantz" Adolf Victor,
fond ,(1912) 1 pens. il, 1,200 kr., 9
pens. a~,600 kr., kr. 170,237.

Victor Seh ittzer crantz.' pen .•
slonsfcnd (1913)kr. 9,630. Afkastn.
skall t. v. läggas till kapitalet.

\lictor :Sclliitzercranb;' stipen ..
diefond (1913) kr. 19,099. 1 stip.
il, 500.kr.

C oeh ~'rvon Schwerins fond
(1900) kr. 60,332. 1 lif'stidsränta il,
300 kr.

de Silentzska:fonden, kr. 9,855.
3 pens.r il, 75 kr. o. 1 il. 30 kr.

Silf'verbergska fonden,kr.34,643;
15 pens:r il. 85 kr. .

Silfverswiirdska slä,ktfond~n
(1912) understöd inom släkten; kr. [4838J
7,310.

Kapten B och fr-n G Spa,rres af
Rossvik donationsfond (1911) kr.
90,594. Lirstidsränta.

Stjernereutzska fonden, kr.
49,290; 22 gratifik:r il, 80 kr., hvil-
ka få uppbäras under 6 år.

Stierneronska fonden, kr.31,911;
3 pens:r å 350 kr.

Stjerngranatska fonden, kr.
15,219. 1 pens.

Stjernstedtska sliiktfon(len
(1913)'kr. 1,000: -. Afkastn. skall
t. v. läggas till' kapitalet.

von ~toekenströmska fondon
(Bruksäg.Axel v Stockenström 1894)
kr. 6,947. Ett stip .•. 240'kr.

lltråleska fonden, kr. 41,725,;19
pens:r •. 75 kr.

Thamlska donationen (Kommer-
serådet S Th ••m 1127)kr. 9,341; rän-
tan lägges t. v. till kapitalet.

Elisabeth Charlotta Tersmedens
dnnntdonsfund (1913) kr. 12,770. 2
lifstidsräntor.

Tersmedenskafonden,kr.16,978 ;
2 pensir.

Uttermareks. Z M, fröl<en, do-
nationsfond (1910) kr. 2,621. Lifs-
tidsränta.

lVaehtmeisterska släktfonden
(1913) kr. 63,017. Understöd inom
släkten.

Vadstena adliga jungfrustift,
kr. 427,888; 66 pens:r il, HJO kr.; 169
pens:r il, 50 kr. och 15 pens:r till
olika belopp.

Friherrinnan A. von Vegesaeks,
f. Sergel, donationsfond, kr. 45,156;
1 pension o. lifstidsränta.

von Vegesaekska fonden (Fru
Carolina von Vegesack 1885) kr.
6,152; 1 pens. a 200 kr.

von Ve!!'esaeks, Jenny, pensions-
fond (1910) kr. 13,247; 2 pens:r å
225 kr.

Wulferonska fonden, kr. 21,912;
~olJr~~s:r ä. 35 kr. o. 6 pensa' å

Generalmajoren Otto von Wulff.
cronas fond (1913)kr. 68,234. Un-
derstöd inom släkten.

Riddarhusets samtl. fonder upp-
gä till ett bokfördt belopp af
8,850,674 kr.

[4836J
Lotten Wennbergs fond för

h,jälpbehöfvande (1864)kapital c:a
44,000kr. Särsk. direktion, se [3538];
fonden är afsedd till: 1) inlösen
och underhäll af 1 el. 2 värnlösa
döfstumma el. blinda barn i därfö~
lämplig anstalt el. barnhem; 2)
underst. åt sådane fattige välf'rejd.
personer, som genom sjukdom el.
annan oförvållad olycka äro i be-
hof af en tillfallig el. ögonblicklig
hjälp.,

Fosterländska för-
eningen.
Se [3062].

Dahlgranska donationsfonden
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr.
25,221:04. Prem. ttll Ittränteiusat-
ser åt späda barn.

.~-osterländska föreningen(på in-
bjudn. af generaldir. G F Almquist
1869) kr. 59,969: 09. Minskande af
fattigdomens tillväxt; år 1911 ut-
delades 1,962 kr. i prem:r och för-
valtn:safgifter; hvarjämte af bi-
drag från särskild stiftelse utdelats
1,460 kr. för beredande af lifränta
åt tjänare m. fl.

Prinsessan Lovisas minnesfond
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre-
mier till lifräntetnsatser åt späda
barn.

[4840J
Panliska donationsfonden (Än-

kef. Ch. Pauli 1789) jämte egend.
n:o 24 Sv••rtmang. tax. värd. 330,000
kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Norr a friv. arbetshuset, se [3517];
pensir a 60 kr. utdelas till 198änkor,
som fyllt 38 år, och hvilkas män
varit präster el. borgare, samt å
2. kr. till 74 fader- och moderlösa
flickor under 16 år samt af äkta
börd. Fondens redogörare: Jans-
son, Herm.. 12 Kammakareg. 1 tro

Jenny o. Allda Rossanders dona-
tion för företrädesvis dem som varit
lärarinnor, f. n. 6 pensionsrum a
200 kr.

[4841.J
Aktlebola~et Stockholms Prak.

tiska Hushallsskola. Särsk. sty-
relse se [2251]; uppfostrar fat-
tiga och välartade lO års flickor
från Sthlms församl:ar till tjänar.
innor.

[4842J
Sällskapet »De nödlidandes vän-

ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di-

Diakonissanstaltens
styrelse.
Se [2255]

K E BeronII donationsfond kr.
26,221: 57. ;

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

Pru Eldes fond kr. 4,000.
Dajorskan Geijerstam. fond kr:

1,000.
A. M. Holmgrens minnesfond

kr. 20,000. .
C Ljnnglöfs fond kr. 10,000.
VIvekafonden kr. 5,000.

[4844J '
Almgrens pensionsfond (Advb-

katäskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommerskollegium, se [1664]; rän-
tan användes till underst. åt torr-
tiga änkor efter afl. skick!. ämbets-
män å bergsstaten.

[4845J
Björekska stipendiefonden

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

[4846J '
Brndgåfvefonden (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse arkron-
prfnseasan Lovisas förmälning
1850) Örverstäth., Pastor prim. De-
puterad för stadens fattigv ••stYreI '
se. Brudgåf'va af 150 kr. åt 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, 80m är-
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
vigas.

[4847J
Drakeska teatamentsfonden

(Linkrämaren Jonas Drake 178Q)e:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes'
handl:e L Eug. Westin, Handels-
bokh. G WraonMurrthe och. Bage-
rtidkaren-. Carl G Schröder öfv.er-
lämnad till Föreningen för Väl-
görenhetens Ordnande (F. y. O.).
Af'kastn. användes till små pens:r
åt äldre fattiga fruntimmer.

, '

[4848J
Föreningen' till minne af ko-

"ung Oskar I oeh drottning Jose-
fina (efter inbjudn. stift:s fören.
gnm subskription. Änkedrottning
Josefina skänkte 30,000 kr. 1873);
särskild styrelse, se [3637]; Att
till vård emottaga gossar emel-
lan 10 och 15 års ålder, hvilka be-
gått brottsliga handlingar eller åda-'
galagt gröfre vanart, samt att dem
uppfostra till gudsfruktan och ar-
betsduglighet; å fören: s åkerbruks-
koloni Hall inom Ostertälje·socken'
af Sthlms län vårdades under 1912
i medeltal per dag 169 gossar. För-
eningens tillgångar utgjorde den-
31 december 1913 632,945kr. 53-öre,
däraf på åkerbrukskolonien [HaU'
belöpte sig ~ kr- 48 öre.
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[4849-4861] G. F1:omp:ta ,stiftel~ers,· pensionskassors m. fl. fonder.

r484!9} ",. I I .• 'of ·BJ'atts, Sigrid, donation (Frö· [48.56.dq.r Nordisk •• DJ~~~
';t H••lu:marsliiiöld.RI.ellschöldslfa ken;' Val'berp; 1908) kr. 4,850. k
ltipendilfonden (184~) kl'.'66700.' . Eks, C':arolhla donation. \Ft'lrn, il, y~dsför~!linge",' i 'U)y)'IIi
Sliorok:"styreI8e/80 [3559]; 'årl' ut. Sthlm 1899 och 1900).kr. 11,454. sala och) StockhollrJ· :,
he·tlOln.'af sti'i/endi"r, att r6rde1as Erosons, Helena Henrl·ksdotter, Grundfonder:' .;
,*~II"ll'ArtmerVoeh'Inge'njörhög. dOllation (Änka, Ånge 1891) kr. P. ,Barowlaks fond, 5,135'35.1
sl/dIans samt Krlgshögs!lolans ele- 1,000'. ' Tva makars fond, 1,000. (Ä denna
v~~.• ~ '!"'l ,:_'__ '_'_ ' 'E~renius~, P L, donation (Hä- donation uppbär donaton ,unp.e~

[
~'8'50] . .'. ' radshöfd., Sthlm 191P) kr. 10,000. sin .~ifstiq 4 pro,c; rlioD,ta.l;", "
•• Gerles, Christina GnstafTa, (Än: Raggs, VJctorme, Froken" te-
D';oJ;tuinl!'en·s'Skyddshem nume- kefru, S,tockhölm 1903)och Gerlrs, t~ent~fond kr." ~O,OOO. > .,

ra D~'".tt"ing S.ofta~ ~kl'dd.lwn. Carl t'r (Xylograf, Stockholm 1903) Jervlngs, M., t6s~anlentsfoll~
(Hedrtlgl!illaQ.~ofta af österg;ötlanq. donation' kr. 55;5~'O. . kr. 4,514; 48. '.L l' .
186 ) kr. ;1,08,000:_; särak, dtrek- Jlrönvalls Maria, donation (Fru, Dj"rvänners fund för sprIdnIng
tion, ,.se, [Sii~3]; för.träde~vi" att· Btockholm, 1909) kr. ö,OOO.' . af tillskriften Djurskrddet' kr,
upprätt': frän fängelset ffrlgifua »R. E:s» donation kr. 1,000. 387:94. .h . , " ~'
kvinnor; i hemmet vistas högst 'Häggs,. Vic,torl"e, donation
1~ kvinnor. ri, (~rkn, Visby 1~99) kr. 20,000: '. [4857] , u" '/1 t r: ~"

d Janssons, Wllhelmina.9ustal1a,' R d'b .
.t.• ,:' ." 1--. -- ,." 'v donatlon(Frku,Dalarö'1895)kr-.500. Il eckska stl-p6ndi6fonden
[
4852J 'f' , " " LiiJ..dbergs, E Å, donation (St"". (Frih. ÖfYerste'A Rudbe<lk lR02)'kr.t ' t .. 1.~ k S 'l 1 ;J ~50. l3amf.' Pro Fide & Ohrästia»
:t.0leftitab.enime '(Ankedrottning ~ rs a, a a, 907) kr. '1,730:-. nismo r se '[3573J.:'stip':r till skol-

Jos.fina !S7!) kr. 277863. 'Särsk. Llndbergs, Henrika, donation HLl'are."·· O," , •
styrelse, se' [3509]: hemmet be- (Frku, Strängnäs 1885) kr. 1,000.' . j ~ •• ;f'r
stämdt r6r fattiga af katolska be- Lf ndmanssons, J. A. W., dena- '[4858] "
känneIsen. tlon (Bokbindaremäst., StockholmH09) kr. 10,000. ..Stockholms allmänna skydds.

»Okänd, som med egen hand forenlng,kr.80,665:60. Särsk. direk-
plöjer stn jord. (1897) kr. 500. tion, se [S710]; inkomsterna, som

Oxenstiernas, Hilda, donation bestå af räntor och friv. bidrag,
(Frih:a, Stockholm 19l~) kr. 3,000. Utdelas ät behöfvande.
•Philipsons, Carl David, dona-

tton (Konsul, Sthlm 1899) kr. 500.
Platens, Ludv, von, donation

(Frih., Sthlm 1904) kr. 53,~a: 76.
Rosellska fonden kr. 3,209: -.

Frän fonden tilldelas tjlionare med
tjänstetid af minst 10 är belön. f.
synner!. ömhet mot husdjur.

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

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

Svahns, J ohannes, donation
(Växjö 1908) kr: 5,000.

Stenbeeks, Fredrik och hans
hustrus, född Elfstrand, donation
(Godsägare, Gälle. 1910) kr. 10,000.

Säterberg's, Herman o. S C,
donation (Stockholm 1910)kr. 5,000.

Thallns, Robert donation
(GArassh.Djursholm 1911)kr. 1,000.

bergs, Carl, donation (Bagare.
mästare, Uppsala, 1913) kr. 5,000.

[4853]
Kniperska penlionslnrättnin.

~ell (Ånkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 1~6,918: -; särsk. direk-
tion, se [3065J underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fl'untimmer
företrädesvis dem afborgerl. ständ;
1913 utdelades kr. 6,1~5:- till 106
personer. Underst. utdelas gnm
kamreraren i Allm. änke- och pu-
pillkassall i Sverige. Nya ansök-
ningar mottagas icke tillsvidare.

[4854]
K. Kommersk.ollegU armbösse·

medel (st. 168G)kr. 13,051: 14. Af·
kastn. användes, på försla.g af ve-
derb. bergmäst., till underst. ät
fattiga o. i arbete skadade gruf.
arbeta.re.

Kiblte fattIgkassa (stift. gnm
kgl. bref '/11 189~) kr. 5,761: 03.
Unders.~. åt fattiga grufarbetsre.

Lerbaeks Bu!\,siags Malmöres
kau. (kgl. bref 18/11891)kr. 10,696:
18. Underst. ät Uderstigne och
fattige grufarbetare.

Nora Bergslags Malmöres'ksssa
(stift. gnm kgl. bref 18/. 1891) kr.
S 006: S9. Afkastil. användes till
underst. lt älderstigne o. fattige
grufarbetare.

[4856a] Svenska. allmänna
dj urskyddsföreningen.

Se [38 O~]. .
Adelsköld., CIaes, donation

major, Stockholm, (1908)kr. 5,000.
Arwlduonl, N, donation (Hä·

radshöfdinl(, 190~) kr. 10,000.
Berglunds, C W. donation (Kro-

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

stina Char!. donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. ~50.

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

BjörnstJernas, O' M, donati on
(Generalmajor, Stockholm, 1906)
kr 5,000.- . - • -

[48560J Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [3806].

Berwalds, Hedvig, Fru, dona.
tlon kr. ~,194: 6~.

Heurllns, Louise, Fn, dona.
tion kr. ~,ooo.

Häggs, Victorine, Frök~n, de-
.ation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, införande af för
bättrade slaktmetoder m. m.; har
inrättat en anstalt för smärtfritt
allifvande af smärre husdjur (se

äggs anstalt).
Signsuls, Ilulda, fru, donation

kr. 2.000 för spridande af djur.
skyddsli ttera tur.

[4859]
Stockholms Skyddsförening för

frigifna (stift. på initiativ afSthlms
arbetaref6ren.1879). Särsk. styr:se,
se [3738]. Har till ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif.
ne, företrädesvia yngre för 1:&gän-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under iångelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
lande, att mildra den allm. förde-
men o. oviljan hos arbetsgifvare
o. arbetare gent emot straffade
personer samt att ekonomiskt o.
moraliskt stödja j&nges familj, dlL
särskildt behof i sådant afseende
föreligp;er; åtnjuter f. n. 1,000 kr.
om året af fångvårdsmedel. Grund·
fondsmedlen uppgå nu till kr.
15,741:30.

[48601
Stiftelsen för gamla tJänarin.

nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. dire.ktion, se [S5051; tillg:a
fordelade l ~:e fonder; aBostads-
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 1,163,871:06.Fria husrum med
vedbrand el. årl. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä·
narinnor 70 st. och utdelas pens:r
till 307 sådana,

[4861]
Sällskapet tUl dygdigt och tro-

g6t tJänstefolks belönande (Grefv e
C A Löwenhielm 18~8) kr. 14~,000.
Särsk, direktion, se [3777]: belön:r
och pens:r ät ålderstigna tjänare
från ätsk. fonder, hvaribl. Caspar>
sonska fonden (Änkef. A C Oas-
parson, f. Hamberg) ä 15,000kr. är
den största. De öfriga fonderna
äro ä 1,500 o. 1,000,kr.



G Fr~mma. stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder, [4862-4864]
2] ., '<il ' 'företräae: .•is 'äldre Ö~dej,sieäa"[4864\a] 1(' I>-P.· t-

[48.6. ' möter men dessutom äfven andra l NoUerothska stiftell.n(f,l'l'Il'l!ta'
Siir!lsltapet l TU1. arh.tsllitens perso~er, i synnerhet, enl. Ordens Math. NoUeroth,tIl:i\Peqh;ww., 6

bef~~J.i'Jan.d~f[ .kr·lJ~2,~00t 1l."Jfk. statuter, sådana', sO!",i' k.rig eUer nov. 1880.) ~örV~lt1:l'"',J!!elt[~.9§~.I.
dire~t\ollj.se 3,88, ' r n e~e en under byggande blifVlt ,skadade. St,iftelsen länwar, s.4anAAll)rrif!1:~r.
jämW årsafg:r afrvändas tIll anskaf· Orden bestrider begrafningskost-' afgiJ'i af ,800 kr" erlagts"un,sl,'lmj;[
fande af arbete åt obemedl. frun- naderna för dem som å hemmet åt i.Bvertge, Norge .el, llaI\ID,,";1<'M\,
timmer, . _'_1__ • I'i.' afiida men i olikhet med hvad födda kvannor.. så iläng~, de,,~~We

" I eljest'är br\lk1if;t, gÖ" icke. anspråk 'företedt intyg ~f tjänsteman, i\mr4863] " på, hvad de aflidn e VId dodsfallet. välfrejd. och lefva oglft~, f;llm ut-
Timmermans-Ordf)).1J hem, .Nya efterlämna, hvarförutom penslO: delande af pensir och, In

Eriksb'erg' (t. d! T~mnrerllians-Or- neri och gratifikationer t~lldelas l pens. til' utbet'!:f
dens hospital inrättåds år 17~6). behof stadda ordensledamoter ell~r af de,,!, m, tll} ,
Sätskild 'direktion, se 135'l5]. De Ideras efterlämnade närmaste an- i tonden inf! för den' "
å hemmet intagna erhitlla fri bo- höriga. Den särskilda pensfons- i skrifn:safgiften, "Tillsy,' erl~,
stad (8P.iskildtrum) uti 'den-för' än- fonden som är i stigande, lämnar, rum. hvarat 30 äro besa _.:
damålet'trnder ären 1912---"t918\hpp.efter gångbar ränta" årliga pen- Fo~derTid 1p13års sl'}t: 18g,'70f;;-:i
f'drda stenhusbyggnaden å Ordens sioller å. hvaj t. ~O"QOO-tal~f fond- , ; .. " .: i
egendom Nya Eriksberg N:o 1 Noc- kapitalef TillfällIga pensioner o. ,< ,.
keby. Pensionärerna er!rålla dess- ~altifi)ra~ioner. utdela~ dessutom [4864 b]
utom f~l kost,l'kotsel, tva.tt, värme, VId JUltiden hvarje å, till ett be, Svenskarnes I Karlsbad fond.
elektr. belysning, bad,läkarevård lopp af 7- il. 8,000kr. Kostnaderna Ett stip som fr. »Konungl9.k_

' af hemmets läkare, medik~menter per år beräknas for hemmet nu- Istiftelse~ år!. til~p.elas,,lI,elr,2 ,lie.
samt dessutom ett månatligt pen- mera komma att belöpa SIg uu 1 höfvande svenskar bvi1ka l Il'a,Jjs-
ningebidrag och en del olika gra- omkring kr. '50,000. - • . bad ""åste soka l),aIs"'DSåi,e,r.\:it!r
tifikatlOner., Å ~emmet ~n~s plats l I ,--- l " nande, T r '" r~li
för 50 pensionarer och dar ,Intagas , \- ~t 1.t!'~
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[4865] Regieter öf~e~ fonder, fromma stiftelser m.'. m.

[4865]
Register

öfver

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

.lbelins fond •••••••••.•• 4632 a, 4821
Abenius Allan stipendiefond 4746 b
Abrahamsons lifräntefond... 4617
Abrahamsons gåfvofond...... 4771
Abramsons stipendium 4744
Acrelska fonden............... 4821
Adelns Diskuss:k1ubbs Wad-

stenastifts fond ..••.••..••• 4835
Adelskölds, Claes fond ••••.. 4835
- C1aes, donation ...••••••••. 4856a
Adelskölds, Claes, attpendie-

fond ..............•.••....... 4751
Adelsköldska fonden ••••••... 4734
1853 års kolerafond •.•.••.••• 4615
1872 års gåfvofond .•••••••••.• 4742
1S84 års fond.................. 4615
1885 års studenters stipendie-

fon .. ; ......•.•...••••••... 4742
Adlerska fonden .. •• . .. . .• .• 4753
Adliga Kadettskolefonden . .. 4835
Adolf Fredriks församlings

kyrkoråd ...•.•••••••••••••••• 4630a
- skolråd .•.••.•••••.••••••... 4631a
- fattigvårdsstyrelse ••••••••• 4632a

t~:~~:~~st~~~~:.n~~~~~~~~~!-: m:
Ahlströms fond •.••••... 4628 a, b, c

I - stip.fond 4771
Ahlströmska testamentsfond 4695
Aka.demiens för de fria kon-

sterna pensionskassa •••••• 4770
- reseunderstöd .........••• 4734
- särak. understödsfond ••• 4770
Aktieb. Prakt. hushållsskol.

för flickor .•••••••••.•..•••• 4841 Backersta fonden 4621
Allmänna barnbördshuset... 4687 Backmanska stiftelsen .•.... 4767c
- barnhusinrättn .••••..•••••• 4659 Bagges fond •....•..•.... 4607, 4612
- donationsfonden .....•... 4767a lBankostatens änke- o. pupill-
- f. d. döfstummeinstitutets kassa ....•••.......••....•... 4788

don.-medel ..........•.•••... 4755 Bankska legatet .•••........... 4734
- inst. för döfstumma •••••• 4762 »Barnavännernas ....•..•.....• 4674
- militäränkepens.-staten... 4804 Barnbördshuset, Allmänna ,. 4687
- premie- o. stipendiefond. 4743 Barnbördshuset Pro Patria .. 4467~82
- änke- och pupillkassan •. 4830 Barnens understödsfond ..... "
Almgrens fond ••••••.•••••..• 4621 Barnhjälpsfonden ...•........ 4613
- pensionsfond ...•...••••.••• 4844 Barnhusbarn af kvinnokönet,
Alms, fru, donation ..••••.••• 4611 Fond för ........•....•....... 4659
- fond ••••.•.•.••••••.••••..•• 4612 Barnhusinrättn., Allmänna .. 4659
- miftel.e ••••.•••.••••...•.... 4675 Barnkrubba, Katarina,fonden
- testamente ...•.•••••••••••.• 4612 ror .......••.................. 4619
Almquists, S., stip.-fond ... 4743 Barnkrubbas, Ladugårds-
Alströmers fond .•...•••..••••• 4835 lands, fond 4626 a, b, c
Althainz' Fredrik G. testa- Barnkrubbefonden .•.... 4630 a, b,c

mente....... .•.... 4638 Barnmorskefonden... ..•...... 4716
Altin. fond ..••.••.•••••.•.•••• 4821 Barnmorskornas i Sthlm pen-
Alvarenga do Pianhys prisfond 4823 sionsfören................... 4716
Aminoffs donationsfond ..•.•• 4835 Barowiaks, P., fond ...•••• 4856 d
AndslBfond ••.•••••••.•..•••• 4605 Baumgardts, H. G., testam. 4638
Andersons fond............... 4605 Bayards fond 4632 a, b, c å 2 ställen
Andersons, C., fond O" 4.626a, b, e Becker-Stlberhochaetts fond 4638
Anderssons, Johan, fond 4688,4751 Beethuns fond ...•.•..••..•.• 4626a
Anderssons, ~ Johan, under. Behrens donation ••.•.•.....• 4611

.tödsfond..................... 4719 Beijerska donationen......... 4734

Anderssons, Therese o. Knut,
fond ••........ ..•........... 4770

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

Antells donation .
Apelgrens fond .••...••..•.•.•
Apotekaresocieteten ......•..
Apotekaresocietetenr.kassa ...
- studiestip ......•.......•..•
Arbetareförsäkr:sfonden ...•..
Arbetshemmet för blinda •••
Arfvedsons testamente .••••••
Armbössemedel, Kommers-

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

pe~sionsfören......... ••••.• 4776
Artisternas,Dramat. o.musik.,

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

fond ..••.•.•.••••....••••••••• 4776
Arwidssons, N., donation •.. 4856a
Asklings fond .........•.••.•••. 4634
Asplunds fond •••••.••. 4628 a, b, c
- testamentsfond ...•.•.••... 4697
Asylen för pauvres honteux 4655
- för fattiga barnaföderskor

och deras barn ••.......... 4687

4742
4733
4615
4710
4710
4710
47 ÖÖ
4768
4602

Beklädnadsfonden för fattiga
nattvardsbarn............... 4617

- skolbarn .•.......•.• 4628 ay~b;e"
4630 c, 4632 a, b, c

Bemedlingskommissionen •• ' 4697
Bendix' fond .............•.... 4640-
Benedicks, C., donation •.•.•• 4640
- Emma, donation .•....... 4640
- E., fond ....•..•.....•.. 4660,.4753
- W. A., fond •...•.••..•..•.. 4676
- stipendiefond ..•.••.. 4640,4821
- Änkefru Emma, stip.-fond 4771
- testamentsfond •...•...•.••• 4613
- E. O., understödsfond •.. 4640
Benedickska a.ylerna......... 4687
Berendts fond ••.....•........ 4609
Berendts, S., understödsfond 4693
- konsul, fond ...•...•..•••••. 4681.
Berendts, Bernhardina, fond 4640
Berg K J, Till minne af fram-

lidne Presidenten ..••.••..
Berg von Linde-fonden ...•.•
Bergenstjernska fonden ..•...
Bergenstråhles fond .•.••....
Bergers Ida legat .•.•••......
Bergers stipendium ..•.....•.•
Bergerska donationen ....•.••.•
Berggrens, M., fond .. 4609.,

4632 a, b, c, 4688
- Makarne, understödsfond 4602
- Rob. o. Eleonore, don.-fond 4602
- R. C., grossh., test.fond ... 4833
Berghmanska fonden .••••.••. 483ö
Bergianska stiftelsen......... ·4734
Berglunds, C. W., donation 4856a
Berglunds M.C.C., donation 4856a
Bergman-Millerska fonden... 4740
Bergmans gäfvofond.......... 47,71
Bergmans, Ellen, stipendium 4749
Bergqvists fond............... 4609
Bergs fond ..•......••.••...• 4771
- testamente.................. 46ö7
Bergska fonden .....••........ 4795
Bergstedts, Erik, donations-

fond ....•......•..•..•...... 4617
- Erik, skolfond .•••..••...• 4742
- Lars, fond .........•..... 4617
- Th., stip.-fond ........•..• 4750
Bergstenska fonden........... 4601
Berliner Liedertafels stipen-

diefond .
Bernegaus fond ..•.. '" ...•..•
Bernströms J, stipendiefond

4854
4804
4804
~S04
4734
4602
4734

4833
4836
4835
4612

.4774
4697
4733

4771
4607

47.50,
4751

Beronii donation ... 4602,4659, 4843
Berzelianum, stip .......•....• 4734
Berzelius-fonden ••••.•••.. .• 4823
Bersens, C. D., fond ........• 4602
Berwalds, H., don ...• 4771, 4856c
Beskowska donationen ...•.. 4733
- fonden ............•......•.• 4740
- stipendiefonden 4734
Beskows testamente •••••••.• 463S
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Registel1 öfver fonder, fa-oinmahstiftelsel\ ro" mlq J [48~9il~1
von Beskows donation .....• 4770 Brenners legat .......•...•... 4638 De blindas förenings sjuk.
_ B.• o. h. h.s donat.-fond 4683 Brobergs fond ..•...........•.• 4609 kassefond •................• 47.68
_ stipendiefond 4771 - pensionsfond 4698 de Champs fond •.•.•....... 4612
von Beskowska fonden...... 4835 Brogrens fond .........•.... 4606 De döfstummas allm. sjuk- o.
von Beskows penaionsforid ,, 4781 Bromanska sjuk- o. begrafn- begrafningskassa (1903) ... 4766 b
Besparade medelfonden 4617 kassan .............•.........• 4786 »De fattiges vänner» .....•..• 4671
- räntors fond .....•..• 4631 a,b.c Broströms fond 4621 DDeev

G
'eberrbs·dedrOnnaaStlfoOnn.d.. ·•·.·.·.·.•.•.~.t•• 44·~,4124

Bespisningsfonder ..••.. 4631 a, b,c Brudgåfveronden .............• 4846 \)
Bethunska fonden 4836 Br-uselli., R.. fond 4681, 4821 - donationsfond .. 4613 ä 3 ställen
Bexelius', Dorotea, änkefru, - n. o. H., pens.-fond...... 4823 De Ia Gardieska fonden.... .. 4835

fond .........•.....•........ 4619 f. d. Bryggareämbetets i Sthlm »De nödlidandes vänner»... 4842
Billbergs fond 4634 pensionskassa 4706 de Lavals. G.• stipendiefond 4760
Bjurholms, A., fond 461904620 Bröllopsgäfvefonden •......•• 4626c -r- Patrik, atipendi um ·Tf •. ,·t 4744
Björckska stipendiefonden... 4845 Bungencronska fonden....... 4836 Diakonissanstaltens styrelse 4843
Björkmans, Alf. major. fond 4762 Burchard, Adolf, stiftung •.. 4638 Didrikssons fond 4615
Björkmans donation 4856a Burmans, Axel o.Nannie, fond 4621 Diedrichsonska donationerna 4833
Björnstjernas, O. M., general- Bylundska testarnentafondeu 4~21 Diemerska fonden 4823

major. fond ........• 4835. 48.\6 a Byzantinska resestipendiet... 4734 DjurbergsHtldur stipendinm 47;49"
Björnstjernska donationen ..• 4733 Bängs, J. A. o. U. L .• donation 4833 Djurskyddsfören .. Sv. allm. 4,8flv,,",,
Blancks fond •..•.........•.... 4699 - fond ........•.•• 4621 ä 2 ställen Djurvänners fond •....•....•• jl,8·"§4~.
Blanck, generalkonsul, stift- - testamente ....••.....•...... 4638 do :P.ianhys prisfond ~. ~8~31fi.

ung.................. ..... .•.. 4638 Bäckströms fond . .. ..•.... .. 46 19 Drakeska testamentsfondelt'" 48,4~~
Blaire-Brucee W., donation. 4733 - .stipendiefond .......•. 4740, 4742 Draniat. o. musik. artist. pen- ,·f t..
Blindas fören:s sjukkassefond 4768 Bäärnhielms fond 4631 a) b e, sionsförening ".. , .. , '," 4.'l\7'1 A
Blindas väl. Fören. för •..•.• 4765 Böttigers fond •.....•.•...... 4612 Drottningens nosprtal.. ..•....• 480,5
Blind-institntet 4763 4615 Drottn. Sofias skyddshem .. , 4859~
von Blockska fo;;d~;;::::::::: 4836 Cabanis fond.................. Drottninghuset ~,4~53
Blomstedts fond ......•.•...••. 4634 Cadiers', R., minne .•.•.• 1 ••• 4614 Duboiska fonden ,..• ~7a~"
Hoberghska donationen...... 4770 Calwagens, Sophie o. Signe, Duwalls, Friherrarne, .fond .. ~&35
Bohman E:sons fond 4604, 4621, Cf,';,~~Sk;;t;;~t~;';~;;t~f~~d~~·.::m v. Diibens, A. G.• fond •.••.• .~a~~l4628 a b c - Lotten, fond •••.. , ...•...... 48p" ,
Bohmanska test:tsfonden ....• 4830 Carlboms donation... ........• 4611 v. Diiben,Tersmeden· Laller- -, ,'"!
Bohmans testamente......... 4833 Carle sonska familjfonden ... :~ ~~ stedtska fonden ........•... 483.5,
Boijeska fonden .4602.4835 - stipendiefonden............ Dilckerska fonden .•.........• 48i/f!
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 4700 Carlgrens fond 4624 Dyks fond .....•...........•..• 4696
Bolins fond .•..••..•...... 4607, 4609 gari JOha~S ~on~t··dKOn11l1g :n: Döfstumföreningen i SthlII1.41·.Q,6a,
Bollins fond ...•..•...... 4632 b. c ar sons. . ., on ......•.. Döfstnminstitutet .....•.... ,... 47~2A
Boltensterns, Th. G., fam.- garnegiestift;18~n :~;~ Döfstumlärarnas pensions an- b

fond ..•..•...•.........•.•.... 483i asparsons on ..............• stalt ••.•.......•..•.......••. ,-47,66
Bomans fond ..••.......•.....• 4623 Casparsonska fonden., 4861
Bomanska donationen .....• 4734 Oasparssons pensionsinrättn 4699 Ebersteinska, Schotteska.o.ch';,:,' -
Boman, se äfven Bohman. gas~ei~is ~on~ •.............. :~:~ Kulmanska do~tionerna'1!: 48p~
Bondeska fonden : 4836 as e ms on Edbergs lifräntefond, ..•....••. 4'i0ii~
Bouuedals, J. M. fond ..•... 4767 e Cavalli·Holmgrenska stiftels. 4670 Edgrens S.• fond 46·26,aj b;.\' ,
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781 Oedergrens , H. T., Telefon- Edlundska donationen .•...... 4734
Bonniers, Alb., stipendiefond dir. uppfostr.fond ........• ~~;gEggertz') V., stipendiefond .. I 4~,59

för svenska författare 4739 - fond .....•....................... Ehlerts testament.e ......• r •••• ,,46,38,
van Booms stipendiefond... 477l Cederaclriö.lds fond............ 4607 Ehrenborg-Reihersk~ fon.d~'!T4.s,il5
Booströmska fonden ..•..•... 4740 Civilstatens änke- o. pupill- 4",81 Ehrenpähls stipendfefond .•...,~U6a
Borgareständets donation ..• 4750 fonder........................ Ekdahls fond ..•....••..• 463~.a. b, c
Borgerskapets bemedlings- - ~.nke:ko. PUPi1\kt:sa :~~~ Eks. Carol ina, donation .•.... 4~56,,,,

kommission ............•....• 4697 - ors a rmgsans a......... Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 4,t!Q2

== ;annuskbke;h·~U~aS/~n.:~.:.'.''.':.'.''.''.':.'.':.'.''.':.:.:. 44\6~;~, ~osl~:~~1~1~!;·t~:~.~~: '.;~~~:- 4781 ~~~o~~s f~':;'Jan:~~:~:~~:~::::' 4AW:~" 4710 Eklunds fond ......• ,.•,..•.••.. " ,,4~60
Borgrättsfonderna, Förvalt· gOllij~S f'H'd·i..ä· ·.. ~~~i- J. L., Fabrikör. fond 4628b,. c

Dingen af.................. 4795 ramers. ., on Ekströms donationsfond .~,' 'Mi,97
Bostäder ät vissa judar i gronh;ei':'s daf Ftosta fond 44~~~- fond , ............•....• A,6(17

Sth lm, Stiftelse för ........• 4640' ronste s ona ton Ekströmska,fQnden •....••.. ,1604

~~~~~i~~::a S~~~f~:.r.~~.:~~.d46~~01~g~~~~trf~~a;· ~~~:~~~':.~.~~~::: ~~~~ ~i~~~a~~'~f;~~~"'::::::::::: :"'i~~~
Brandels, Folke, minnesgäfva 4771 Dahls fond 4634 Elementariistipendiet ,&744
Brandels donation 4614, 47114Dahlgrens donation ..........• 4833 Elementarll1rarnes änke- och",,· '_.
_ fond ......•...........• 4607. 4688 - C. W.• fröken, understöds- pupillkassa •.........•• ·, ...• , ,4;1471
_ premiefond •............. , 4604 fond 4833 Eliassons, .~ey.y, minnes!"OlHl;,;;4~4.[ ,
_ stipendiefond ..............• 4750 - O. W., Kapt .• fond 4804 - understodstond 464.0
Brandelska donationen 4626, a, b, c Dahlgrenska.dona.tionsfondell 4838 Eliassonska understödsfQlla'-~h4J19
_ fonden ..............•...... 4663 Dabltus, F .• f. Lit.tke, fru, El.ls pensionsfond .....•...... 'il:l,8~
Branders donation .•.•...•.... 4832 fond 4767e Elmbladska fonden .., .• , ...•.. · 4'7,jl2'
_ fond ..............•........• 4696 Dahlqvists fond ...•....•...... 4615 Elmlund~.Axel,penston&fon\l, 4J74,
_ kamrer, fond 4619 Dahlströms fond ..•......•.. 4626 b Elmquists Gustaf stipendie·" .
_ mamsell.» 4619 Danckwardts penstonsrond 4835 fond ..••....•.............•..• 47<469.
Brandes fond ......•......•.... 4621 Daneltus, B. A.• fonder 4619. Elstedtska pensionsfonden ... ,0178'1.
Brandstodsmedlen ..•........• 4832 4620, 4688 Elworths donatioil. : ... r •• : ••• ,,4.78~
Brandts fond.................. 4659 Danelius, Elin, fond..... ..... 4620 Enanderska donatdonen dn.Sö a. ·.4,6·8~
_ J. P., grosshandl., minne 4605 Danielsons, Joh., stip.-fond.. 4750 Enanders, S., donationsfonp..JJ,6J~~
Bratts, A. G., fond ... 4604, 4627 c Davidsons, H.• donationsfond 4640 \Enbergs ,fond •.• •....•• , •. 46gfi,<A
_ Sigrid, donation ...•..... 4856 a - AL, fonder ... 4628 a, b, c, 4.640 Engelbrekts förs~mlings fat-;;:. [J.

Brefbärares, Sthlms, änke- ~ 'V., donationsfond 464? ti~v:\r,ds~~yre18e:.:.: .....•.• )..J4p~~~
o. pupillkassa .......•••...• 4785 de Bergs, G. M. o. M. S., fond 4830 v. Engestroms stIftelse •.•.••.. ~64v
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Register iifyeD fbnden, ;fr~mm)l.)Cstiftlei8ermi ~~
Enl;:i!tedts.iond .•.•••.• I••••• 46,05' Fenden för.reseunderstöd .•.• >l784.cGl>oth.-'te.tamente •••••..•••••. .4.63"8
Enke-, se Änke.,r' tr .rr - för tillflill. uuderst. 1 4782 Grundbergs D Asph.nd. fo"d:ll.01111
En Iärjunges donation.. .•• .47-46 b .". 'Ör vetenskapltg forakrringr 4734, GrAbergs sttpendtumr •.,tr,:.:' 47'46••
En.onämnd v.iilgörare. fond. 0.836 Fonden tflh.medalj för veten- iGrÖnvall., ,Maria, donation,f4866 a.
Ellcllrlig,man.rfond ..,:;·••.• .'•• 4609 ,skap!. arbeten •..• .-•.•••.• '47-3~ Gubbhus, Borgerskapets .]-.·•• ,.4.668
Erie.sons,John, .•tipendiefond 1475f - ·till minne af Hugo-Eåhr-' Guillaume. fond ,,,•.•• h't.' •.•• ,>1.1311'
Eriksons.E.R.,fond 4620å'2ställen 'lmt:ls ...•.•...•••.•.•...•.•.. '4659 Gustaf Vasa förs:s .fattig. no
Erikssons fond ... t.-.' ... 4628 BI, b, c ~ ltill minne af Presidenten värdsstyrelse .. ' :,,2 .••.• J-i'H4·6,32li
Erssolls,J30nden,än'kaHelenod I I "K:J. Berg ""'~"""""" 48'39 -.'kyrkoråd ~1:.\.;~J~T.<i468'Ob

Henrtksdotterscdonaaiorr .•• 4856a Forsgrens, C, R, fond ...•• 4688 'Gutenbergaka stiftelsen, .•• '.• ,'4HfII
Eilrenii donation •...•••.••..• 46,02 Foraamans fond ...•.••..•.•..• 460~ Guthemmthska fonden •••.• ,:•. ,479;>;
- fond .... ,: •....•..•. !.•..••. 4660 fosterländska föreningen .•. 4838 Göhl.torff. testamente.oJ,.:, .• 4638
~'ilnderstödsfond .•.•....•.• 4746a l\'raenekels, Louis, ,d~n~tion 4638 Gyldenstolpes donationsforrd ,,46'13
- Ludv. fender .•.•.•.• ·.•.•.•. 4'&78Fraeneke).,ska donatioaen ••• 4735 Gyllenbergska fonden.' .•...•.• 48'86
- lP, L_ donation ..•.•...•• 4856 a Franekeska fonden ••.... 4612, 46!4 Gyllenborgs.fond .....• \. .•,•.•• '[4688
Burens .rmnnestond 4782 Frans Gustafs sttpendium.. . 47,42 Gyllenborgska fonden ....•• '•••.• 48'36
EXt~aprovinsialläkarnes pen· ]fredenholpls, fond C" ",' 4619, 4620 Gyllenbäåtska 'fonden' ...-," ..• rt ,4835

stonskassa "... .....•...•....• 4756' Frederiei a, Sophus, fond ...• ,. 4640 'Gyllenereutz' fond,48 36-å 2,.tällen
F<3briksfatttgkas.llrIl ...•..•...• 4699 Friebergs, F. A" stipAond 4771 - .Keratin, forid .....•••.• , .••• ' 48-36
F'agerbergs pensionsinrättn.. 4722 Frie,dlllnders stipendium.... 4642 Gyllenrams fond ....• ",....... 48.36
Fal.oks testamente •.•..•...••• 4833 Friedliinderska forrdep .•..•. 4753 Gymnastisk·ortoped. inst .•.. , '4U82
Falk. fond 4605, 4607, 4628 a, b, e v. Friesens, Carl, attpendie- GUva af 'en gammal tjllnste" J!

4632 a, b.ic, 4634 ,fond ••••...••.•.••.••.•.••.. 4742 man .....•.•.••.•.•..••. :.•.•.• 4781
Falks, .Wilhelm o. Fredrika, C7 Otto, ;prrmiefond •...•.••• , 4744 Gäderins fond ...•.•.•.•.• .'•..• ' 4621

donattonsfond. : .• ",1.• l..... 4696 Fri,mans fond.. ..•.. .•.•• ..•.• '463~ Gösehes fond 4617, 46~81å'2 .tällen
Fal.kmans,E.J".tipAond .•• 4741 Frimurarebarnhuset .•.•..•.• 466) Göt" hofrätts pensdonsfond .. '47,81
Fattiga,barns vänner" •..••.. ,46~3 Frodins, dqkt., stipendium 4746b Götalifgarde,Pensionsinr, vid. 4807
Fattigvårdsstyrelser: Fru Hanna, B:s fond .......•.. 46,88 Göthes, Adrian, premium; r. 4742
- Adolf Fredriks •.••.•. -., 4632 a Fruntimmers.ll11sk., Vlllgö, .. ;666 Götiska förbundets donation ,4733
-" Engelbrekts .•.••...••.. 462gb Fryklunds, J. C., dopat, fond .. 46,94 .,," ,
~ Gustaf Vasa .• '.•••.••..• 4682.b Fränekelska donationsfonden 4782 Haakska .donationen. ••.•.••.• "'478[
- Hedvig Eleonora .. , .••.• ,. 4628 a Fröknarna Malanders fond •.. 4619 Hagboms testamente .•..•• ·.•• 4698
-",Jakobs och Johannes' .•• 4613 Fuhrmanns fond 4609,4613,461-7 Hagbomska stift. förl'aune. t
- Katarina .....•.••..••...••..• 4621 4621,4628 a, b, e,46~8å3ställen, honteux .••.•.•.. , ..•.• !•.•... 4833
- Klara ...•.•••.•• '•.••...••.••• 4609 FYra bröder Heljkenskjö'lds Hagerrnanska rfonden •..•.• ' •• 4835
-1l:ungsholms .•.•.•..•.••... 4624 fond ....•.•......•.•..• 4742,4743 Haglinds fond ...•.•.•..•.• , ..• 4617
"-·Maria ...•.•......•.••......•. 4617 Fyra Bröders stipei:"iiefond., 4741 Hagmans fond •....•.•...•.•. :. 4620
- Nikolai •.......•..•..•..•..• 4605 Föreningen ror bistånd åt lytta Hahns donation J ••••• : •••••••• 4~84
- Oskars ..•....•.•......••.•. 4628e o. vanf ...........•....•..... 4663 b -' C" testam» •.•.•••.•.•.•.•• 4661
- Sit Matteus .•...••.•..•..• 4632e - ror blindas väl ........•...•• 4765 Hahrs -minnesgårva .....•..• 4'82
-c-r Storkyrko ...• ,.•...........• 4605 - ror sinnesslöa barns vård4663a Hallengrenska fonden ...•.•.••• 710
!Eehrs, F'r.; doktor, minne... 4602 _- för sjukvård i fattiga hem 4690 Hallenska donaticnsfonden.n 4736
Fremte .Mars-fonden ..•.....•..• 4615 - till minne af Oskar I oeh . Hallgrens fond .•• 4607 å 2.tiHlen
iJl'emöreföreningen •.•.. ' .....• 4667 Josefma.. .•.•.•• '.••..•.•.•••.. 4848 Hallgrens, M. S., fond 4615, 46,23
Ferms, änkefru, fond .••..• 4626b Förmyndarkammaren .....•.• 4696 Hamelmannska fonden .••.•.• <4762
Fernerska belöningen ..•..•.•• 4734' Första stipendiefonden....... 4743 Hamiltonska släktfonden.>:.. 4836
F.rons minne ...•...•.••.. , .•• 4602 Hammarins stipendiefond .•• " 4771
Fileens fond .••.•.•.•.•. 463"a, b, c Ilahm. donation .••••...•.•...• 4770<·Hammarskiöld-Ri.ellschö-ld-
File-enska donationsfonderna 4781 Garvens donation .•..• \•.•.•.•• 4.638 ska stipendiefonden ....•..••• 4849
--'testament.fonden ..•.. .. •.• 4756 Geijers fond................... 4606 Hammarskjöldska släktfonden ,48-35
Fi.chers testamente .•.••.•.•• 4638 Geijerstam. fond ..•.•..•..•.•• 4843 Hammarstrands fond' ...• ,., .. r461t>
oFlaehska fonden ...•...•..•. 4795 Gemensamma reservfonden 4770 Hammarstrands, F. A.,'fond 4620
Fliekskolans slöjdafdelnings 'Georgiska fonden ..•.•.•..•.•.• 4601' Handelsbokhål}. pen s,-i6ren., 4,703
,'fond ..•........•...•..• 462fa,b,e Gerle.;C,G,o.C,F.,donatien 4856a Handelsfiottan.rpens.-anstalt. 4728
JUo'bergsfonderA604,4621,4696',4883 Grbson-Cronstedts stipAond 4750 f. d.. Handelsföreningens öf-, ,I
F'Iodbergs testamente .•.•.• 4697 Gilljams, G. F., rektor, sti- verskottsfond •.•..•.•.•.• -.-•••,' >l697
Flo'dinska stipendieinr .••.• '.• 4696 pendiefond .•.•.•.•.••.•..... Hånes fend .,.·1......•...•.•.. ,4607
Flormanska belöningen .••-'" 473~ ·G~?rekes donationsfond...... Hanna B:s fond, Firu •.•• ,..... 4688
Fogmans, Ernst, donations- Gjöthrnans fond............... Hanssons fond ..~•••. s, •••••.•. ,4696

fond .•" .•. ';.•.•....•...•• : .• 4771 Godlunds testamentsfond ..•. 4614 'Hanssons, Johan, forid....... , 4620
Folekerska o. Barekaka tes- 'Godu. fond 4606, .4609, 4617, 4619, Hartmanadorffaka stipendiet' ;474~
'tamentet •....•..•.••.••.•. 4626b 4621 å 2 st., 4624, 4628 a', b, e, v. Hartmansdorffs ·.tip.-fond 4836

Folins fond ..............•... 4627e 4632 a, b, Hartmans fond ...• '.••.• 4630 a,.b,e
Folkokolans Iärarepersonal. s, 4612 - te.tamentsfond............. 4613 Haaaelka donation............ 477!l
Folkskollärarnas penaionstn- Godu'ska pensionsfonden ...• '4723 von Hauswolffs, Fru, fond ... 4836

rättning •..........•..• 1 •••• 4706 Gondretska fonden .....•...•.• 4659 - Fröknarna, fond .... , .. '.•.• 4836
- änke- oeh pupillkassa .r, 4706 Gothers fond ...•...•.•..•..•.• 4607 Hautbolst. understödskassa .. 4817
Fond för barnhusbarn af Govenii fond •.• ,•.•.••..•.....• 4612 Hays fond .•.•......••••• 4628a,rb.e

kvinnokönet ..•.......••.••.• 4659 Govenius' fond ....•.•.••.•.•• 4620 "H. E.»:s donation. •.•.•.... 4856a
•. .rör ttl.lfäl.lig hjälp ..••.• -..<. 4009 Gr•.an. testamente............ 48'33 Hebbes donation .••• l ••.••••••• ,4602
- för Katar.skolfofskolonier 4620 Granholms, A., fond .•...•... 4688 - legat ..•.••••.•.•...•. ; .••.•. ' 4638
- ,tij.! biblar åt nattv.rbarn .. 41]19 GravalIii fond ..•.•.•••..•.•... 4616. ~ .pensionsfond .•••..•.•..••••... 4799
-r- till kläder åt " .. 4619 Grlll.ka donationen ...•.•.••.. 4784 - sttpendtefond ... ;,••.•• ;•.••.• 4771
>-'- pens. åt f. d. sjökaptener 4698 &ri.baekska test:tsfonden.... 4830' ,- testamente .,«.«. 4638 ,å 2 stä.llen
Fonden föl' Katarina barn- Gmenskafattigförsörjn.-fend. 4801 Hedberg. fond •.... '...•.•..•• 4606
r krubba ...•.........•...•.•• 4619 Grosshandelssoeietetens pen- Hederhielms te.tamentsfond4613
.Eonden för Konsul O. Ekman. l stonskaasa ...•.. .......•..•.• 4698 Hedinga fond .••..•.•..•.• '..... 46&6

.profess]lr" .................•. 4821 Grossh. Carl Itetnhold Lun- Hedrene fond ..• l ••••••• , •••••• 4611
r~ för P. H. Malmstens pro> .dins minne ........•..••.••.• "460:;1 Hedströms fond ••.•.•••• 4620, 4621
;',' Ifessur .•.•••...........•.•• ;. 482!1 Grossh. J. P. Brandts minne ,,4605 -_pensionsfond.t .••...•.••• ~.•• 4696



.Register 'ö:fvdJi1fbndel';nfl<ömmll!(stlft;eliet ,ml?I)ll'J:l [486~
H'ildströms testa.mentec4697, .48'33 Hliök.ka fonden •••.•.••••••.••• • 4659 Klerckska fonden ..•••• ·,';..•·.•• 4-&211
Hed"f~.Eleonoraför.a.mling'.· ur: 'Ida. Bergers legat •..•.•.. J ••• 4774 Klingspors, Ma.thilda,· fond 48.351
"f ••ttfgvärdsst~elSe .•. 1 •••• s ;' 4628 a' Instätutet för blinda. •.•.•.••.• 4768 Knigges donationer............ '4833
+.kyrkoräd ..•.•..•••. i 4626 a- för dlifstumma, Allm .•.• 47·62 Kniggeska fonden •.•.... 4658,4740
""'llkolråd .••.•..•.. , ••.•••.. 4627a>Invigningsfonden •.••.•.•.•.. 4612 K!niperska. pensionsinrättn ... 4853
Heijkenskjölds, fyra.. bröder, Isberg. donationsfond ..•.•... 4833 Knoch. donation .•.•••••••...• 4638

fond •••..•.•.••.•.•.•• 4742,4743 "- fond ...•..••.•..••.•..•.•...• 4609 Knut Bernh. Beronii fond •.• 4659:
Heijkenakjöl dska testarn. o. Isbergs pen.ionsfond......... 4781 Ko'lerafond., 1853 års .•....•.•• · 461'5
l{läfvofonden •.•.••••...•.... 4835 Israelitiska ynglingaroren .•.• 4642 f. d. Kolerafonden .••.•.•...•• '4609

Helms donattonsrond ..•.•••.•. 4613 Ja.cobiskatestamentsfonden .. 4824 Kollektmedelkassan' ror fat·
H'ellma.ns fond ..• :•..•... A628a"b. c J~cobsons Augusta donation 4640 tiga nattvardsbarn ....•• :•.• ·4602
He1mfeldtska.tipendief?nden ·4695 -;- stipendium •.. : ........•.• 4744 Kommerskollegii armbö •• e.
Remm"ts, Tyska, byggn.sfoud 4638 _ testamente •.•. :•.............. 46g6 medel. •.•...•.....•••.•..•..• 4854
Hemel öjdsfonden ....•••...•.•..• 47.19 Jakobsons och Mattsons fond 4696 Konaervatorfeel.evernas graf·
H,-ernlunds, H., Rektor, pre- Ja.l/obs realskola .•..•.•...••• 4745 fond ......•.•.•..•.•.. : •.•...•• 4771
.:n',efond ..•. \ •. : •.•... : ••. 1 •• 4744 Jakobs o. Johanne.' försam- Konsistorium" Sthlms stads 4601
Herrrmarckska atipendtet: ..•.. 4744 Hngs fattigvårdsstyrelse .•.. 4613 Konstakademien ••••...•.•..•.• 4770
H~"tzers, ·Fatlma., fond.: .•••. 4602 -kyrkoråd ..•.•.•.•.••..•.•..• 4611 Konstf'6rvandtskapetskas.a ... 4711
Hesslers, P. R, fond •....• 4620 Janssons, W. G., donation 4856a Konung Karl Johan. donat, 4833
Heurlms, Louise, fond 4602, 46}9, Jenny Linds stip.-fond .. 4770, 477~ - Oskar I:. minne ...••.•.....• 4654

-:",4626a, b, e, 46pO a, b, c, 48060 Jernbergska donationen 4630a, b, c Konungens enskilda fond .... 4804"
Htertaa, Oarl Johan, fond ..• 4835 Jervings, M., testam ..fond •.. 4856d - hospital •.•..••..••.•.••.•.•. 4815
.•.......L~rs, ~lnne ......•••.••.... 4737 Johan Hanssons fond 4620 - mtlttärhospitals- och me-
- 'stipendiefond ....•....•.•... 4821 Johannes törsaml:s kyrkoråd 4614 daljfonder .. '•.•.......• ,'••.•••
-. W., stipendiefond ..•..•••• 4821 Jnhanssona fond .•.••..•.•.• 4660 v. Kothen-Ribbl ngska fonden
HIllbergs stdpendiefond •.•... 46~1 Johnsons fond ......••...•.. 4621 Kreij. testamente .•....•.•.•.•
Hirschs, Eho, minne ...••.... 47a3 Johnsonska don.-fonden 47511 KronprinsessanJ'Oseffnaspen-
- Oscar. f,?nd .•......•...•.... ~642 Johnssons. Christer, fond ..• 4782 sionsinr. vid Glita lifgarde 4807
.........understodsfond o......... li6~O Jonssons fond 4609 Kronprinsessan Lovisas värd-
HJertber/?ska don~tIOnen ....• 4733 Josefinahemmet ........••.•... 4852 anstalt för sjuka barn ...• 4684
Hochschllds,pensIOn~fond •.• 4696 Josefmas. Kronprinsess., pen- Krutmeijers fond 4607 å 2 ställen
Hoffmans, A., donationsfond 4607 stonstnr. vid Göta lifgarde 4807 f. d. Kryddkramhandelssocie-
Hoffmans f,?nd ....•.......•.•. 4~07 Josephsons, Fanny, fond ... 4640 tetens penatonskaasa ..•.•.• 4697
Hoffmans stipendiefond ....•. 4/50 .Jubelfeststipendiet .....•..•... 4744 Kuhlaus stipendiefond ...•..• 4771
HoffmanS,Au!!.,stlpendlefond 4751 J'nltus', Albert, fond ..•...... 4640 Kuhlauska arfv.s stipendie- '
Hoffmanska.fond~n •.••..: •..• 4770 DJultomtarneD ....•.....•.•.•.. 4672 fond .......•.•.•.•...•.••...•. 471-1
Hof'kapelletspe~sIOnslnrattn. 4772, Jungblads testamente.,: •.•.. : 4833 Kullgrens fond •.•..••.•.•..•. '4710
.Hofstatens g~atlalkassa ...•..• 4796 Jungbladska fonden •.•.•...• 4601 Kungl, Svea lifgarde ....•.•.• 4805
Holmbergs fond 4605, 4609,4613, JusteIii fond •••.•...•.•.•...••. 4710 Kurrgsbo'lms församlings fat-

4617, 4620, 4621,4624,4628a,b,c, Järnkontorets tjänstemäns tigvårdsstyrelse .•....•..•••• 4624
4632, a, b, c 'änke- och pupillkassa •.•... 4787 ~ kyrkoråd ..•••...•••.••.••••• 4623

- J. P., Byggm., fond ..••.. 46i6 Jönssons Vifve fond 4628 a b c ~ Gillesfond ..•••.••...•••••.• · 4624
Holms fond , .••.•.•• , ..•.• ; •• 4621 " " Kuml inga fond ••.•..•..••••.• 4605
_ legat .•...•. '•.•.•••.••.•. ,'.. 4638 Kadettskolefonden, Adliga... 4835 iKyrkofattigkassai Nikolaf..... 4602
Holmgrens,A.M.,minnesfond 4843 Kaisers, Pastor, fond •••...... 4638 Kyrkoråd:
Holmströms fond •..•...• ':•.• 4710 Kalls fond ..•...•..•..•.•...•.• 4710 - Adolf Fredriks ..•..••.• 4630a
Hoppenstedts, Sofie, fond ...• 4609 Kamratfonden för nödställda - Engelbrekts ..•.....•... 4626b
Horns·'donationsfond ...•..•.. 4683 sv. läkare ••...•......•.•..• 4823 - Gustaf Vasa •.....•.•... 4630b
- stiftelse .•••....••• ·•.• ;·••..•.'; 4804 Kamrer Branders fond .•.•..• 4619 - Hedvig Eleonora ..•..•..• 4626 a
- testamentsfond ..•••.•..••.• 4615 Karells fond .........••••.....• 4612 - Jakobs •...••..•..•.•..•..•• 4611
Ho.tnemana, H.., fond 4767 e Karl Johans donat., Konung 4833 - Johannes' ...............•.. 4614
Hults fond ..••....•••.••.•••..• 4615 Karolinska inst, reservfond ... 4821 - Katarina ....•..•..•..•••••.• 4619
Hultgrens fond ...•.•.•.•..• 4628,b Karströmska fonden ....•...... 460~ - Klara ...•..•...•......••...•. 4607
Hultqvists donation ••....•.•. 4750 Kastman s. Johannes och Au- - Kungsholms •..•.•••.•••.•• 4623
Humbleska teatamentsfonden 4791; gusta, fond ... 46~6a, b,c, 4767e - Maria ...•••...•••.•••••.••••. 461'5
Huehällsskolan, Prakt ..•••.. 4841 - -- -, understödsfond 4638 - Matteus ..•...•.••..•.•... 4630c
Huas", Magnus, stipendiefond 48~1 Katarina arbetsstugors fond 4620 - Nikolai. •..•..•..•.•..••..••• 4602
Hwass, Th., stiftelse .....• : .. 4823 - barnkrubba. fonden för ... 4619 - Oscars ..••.....•••.••••• 4626;'
Hilbnerska stipendiefonden .. 4745 - församlings fattigvård s- - Skeppsholm •..•..••••..•.•• 4634
Hillphers fond ..•.•••.•...•.•.• 4609 styrelse ...•..•...•.••..•.. 4621 Kåbergs fond •.• 4605,4628 a, b, c
Hygrells attpendtefond ...•.•. 4810' - kyrkoråd ....•.•.....•...•..• 4619 Köhlers premiefond •.•...•.• 4678
Hårdska fonden •.•....••.•.. :; 48115- kyrkoråds donation ..•..•.• 4746a Körners fond ..••.•..•••••.•••. 4615
Häfström., O., fond •...•.... 4620 - realskola ........•...••.... 4746a
Häggs, Victorine, don ...• 4856a, c, d - akollofsko.lonier, fond för 4620
Häggmanska fonden .•....•..• 4601 Kellners testamente ..•••...••. 4638
Räggströms C, fond 4823 Kertstedts fond............... 4710
_ Oarl dr, stdpendl efond 4821 Kibbe fattigkassa •••..•...... 4854
Händelska stip.-fonden .....• 4771 Kihlströms testamentsfond... 4613
Hliglundska fonden........... 4740 Kindevalls fond .••.....•.•... 4688
Högmarks testamentsfond ••. · 4835 Kmmaneons fond •.•....•....• 4770
Högre allm, Iärov, å öster- Kirchrings legat............... 4638

malm J ••••••••••• 4746 b Kirurgiska klinikens btblto-
- å Södermalm •..•..•....••.. 4742 tekafond .•.•••..•...•.•...... 4821
- latinlärov. å Norrmalm... 4741 Kirurg. stipendiefonden...... 4821
_ lärarinneseminarillm...... 4749 ·Kjellberg., Ad., stip.-fond... 4821
- realläroverket ....•.....••.. 4743 Kjellbergs,JohnE.,stip.fond ~750
Hliijers fond.................. 4619 Klara församling. fattigvårds-
Höijers stipendium ....•..•..• 4771 styrelse ..•....•....•......•.•• 4609
Höpfners legat.. •.•.•.....•.... 46881- kyrkokasaa ...•.•..•.•..•••.. 4607
Hööks, O. E. o. J., fond ....• 4630a K!leinsorg. testamente ....•..• 4638

'4814
4835
4602

Ladous fond ....•••••••....•..• 4696
Lagercrantz' donationafond.. 48M
Lagermans testamentsfond... 4623
Lagerströms fond •••..••....• 4612
Lagerströms .tipendiefond... 4745
Lagus fond ...•••...•.•..•••.•.. 4601
Lamm. fond.................. 4640
Lamms, Galatee, fond 4609, 4617,

4628bo. 4632a
Landtbruksakademien........ 47all
Langs penstonerond .•••.••.•. 4781
Laaarettaläkarnae pensions-

kassa •..•••..•...•.•..•...•.. 4756
LeIDerska stipendiet .• ;•.•..• 47'i6 a
Lefrönska fonden.............. 4835
Lehmans fond •••...•.....•.• 4710
Leijonflychtska follden. ..•..• 4835



(4869)
r

Letjonhufvuds fond 4632 a; b ä 2
stäl len ; 46 82 c

Lejas vlllgörenhetsstiftelse... 4612
Lennbergs fond............... 4660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa .......................• 4854
Letterstedts fond.. .. 4734 ä 8 ställen
Letterstedts fond till {lris'lOr

öfversättningar ..... .. .. ..• 4784
Letterstedtska fonden tilHör-

män för Vallerstads förs. 4784
- $ören ingens fonder •••••..•• 4734
Letterstedtaka inrikes resesti-

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

fond •....................... 4828
Levtus donation ......•..•..... 4833
- Ludvig, fond 4604, 4640
- J. P., fond 46JU
- A., minne 4640
- J., stipendiefond •... · 4640
- M. o. E., fond ......•....... 4640
Lieberdts o. h. h. donationsf. 4683
Lieberdts fond •.. 4609,4632 a, b;c,

4638, 4657, 4660
Liedbergska fonden ....••••• 4604
von Li ewenska fonden....... 4836
Lifgardets till häst pens.kassa 4809
Litgardet till häst, Prins Os-

kars hospttalsmrättning vid 4809
Liljebergs fond 4014
Liljebergs, Gustaf Erik och

Helena Catharina, fond.... 4611
Liljenstolpeska fonden 4835
Lilla Johns premium 4742
Lilliecronska 'ionden .. .. . .. .. 4885
Linds af Hageby, E, fru, fond 4659
- A. o. C.M., gåtvorond ... 4835
- testamentsfond ..........• 4885
Linds donationsfond.......... 4781
Linds, Jenny, stip.-fond 4770, 4771
Lindbergs donation •.... , 4630 c
- E A, donation 4856 a
- H., donation .........•.. 4856 a
- Johanna, fond ...•....•... 4626c

Lindblads testamentsfond ..• 4623
- A, understödsfond •........ 4828
- Flory, understödsfond o •• 4626a
Lindbomska belöningen...... 4784
Lindenereronas af Klinte-

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

nadsfond ...............•.... 4657
- donation ..•...•...•....... 4.856a
- fond 4609
- J. A. W, testamente ••.... 4697
- J. A. W., understödsfond 4657
Lindstens stip ..fond ........•• 4746b
Lindstrands, O. o. A., fond 4626

a, b, 'c, 4750
Lindströms, Anna, fond ..•..• 4638
- minnesfond '4734
Lindströms stipendiefond; 4771
Linnerbjelmska fonden 4835
Litteratörernas pensionsföre-

ning, Artisternas och ...•..
Ljungbergs stipendiefond •••
Ljungcrantz' testamente ...
Ljungcrantz'ska test.-fonden
Ljunglöfs, C., fond ..•........•

Registeröfver fonder" fromma stiftelser 'nwm.
Ljunglöfs, C.M., donation ..• 4630 a Mattsona,·fond, Jakob~ona o. 4896
Ljungmans minne............ 4c607Mazers fond................... 477l
Lohes legat ..••.•..........••.. 4638 Meljers donatton ..•.......... 4770
- testamente.................. 4688 Meljerbergs fond •.•...•••••.•• 4631 a
- Ad., testamente 4688 .Meyerska donat.-fond 4628b
- Joh:a, •. . ......•.... 4688 Mendelsons, Syskonen, fond 4640
Lomel l-Moltns sttpendium ..• 4771 Metzgers testamente ......•.•• 4602
Loubatska donationen .....••. 4733 Meuniers fond ....•..•........• 4609
Lovens. Chr., fond ......••.... 4821 Meyers, Jenny, fond .... 4616, 46~0 .
- H., fond 4688 Meyerssons.pensionsfond ...• 4640
- John, grossh. o. fru, fond 4620 M. F. W:s fond 4681
- Sven, minnesfond ...•.... 4734 Miohaelsons, .Ioh., donation •. 4750
Lublins, J. o. A., minnesfond 4640 Michaelssons donation ..••... 4640
Lundals testamente ......•..•• 4883 - fond .........•..•.....•..•... 4771
Lundbergs donationer •...... 4611 - testamente ............•..•.. 4602
- testamentsfond •.•••••..... 4618 Mllitäränkepensionsstaten,
- C. O., fond 4627 a, b, c Allmänna ......•....•••.....• 4804
- Lundbergs, Oscar, fond ... 4710 Militärhospitalsfonden .......• 4814
- V. och L., fond •..•••... 4823 Militärsällsk. i Sthlm kr igs-
Lundbergska fonden.......... 4740 skolestip.-fond............... 4755
- stipendiefonden ........•... 4745 Millerska fonden .....•........ 4746a
Lundblads donation ... 4611, 4614 f. d. Mindre teaterns pens.-
- fond ... ; ..............•...... 41309 fond.......................... 4774
Lundgrens fond 4632 a, b, c Minnesfonden .........•.•.... 4821
- Egron, prismedel.. .••..... 4770 Minne af J. E. Feron o. hans
Lundins, Mathias. fond 4619,4620 hustru ............•........ 4602
- Carl Reinhold, grossh., Minuthandlarefören. pens -

minne ...••.................•. 4605 kassa ..••........••••••..•..• 4701
Lundmans. JuL, stip ..f. 4740, 4742 Mobergska fonden ...•....•.. .. 460~
- fond........................ 4607 Modersvärd, Sällsk. för upp-
Lundqvists,CarlFredrik,fond 4774 muntran af ...........••••..• 4677
Lunds testamente 4697 Mclfns fond ..•.....•...••..•• 460~
Lundwalls, Axel, fond ..•..... 4771. Montelii, Oscar, donation .... 4733
Lyckes fond .............••..• 4602 Morbergska fonden ... 4626 a, b, c
Lyckes, Lovisa Elisab., frö- Mosaiska församlingen ••.••• 4640

ken, fond •.............. 4615, 4619 - fattigfond ..•.....••.••..•.. 4640
LykttändaTnes sjuk- och be- - skolfond ..................•. 4640

grafn.-kassa 4714 Mosanders fond ..••........... 4710
Läkare-nödhjälpsfonden 4828 Murbecks inrättning .för fat-
Läkaresällskapet, Svenska ..• 4~23 tiga flickors uppfostran.... 4665
Längmanskadonationsfonden 4755 Murrays fond ....•.......... 4710
Lärarinnornas pensronsan- Muaikalj.ska akademien, Kg!. 4771

stalt ..•...•................. 4756 - -s stip.·fond ..••...••...... 4771
- pensionsförening, Svenska 4761 Musikens vänners, 8ällsk., i
Lärarnas vid elementenläro- Göteborg, stipendiefond... 4771
. verken änke- o. puplllkassa 4747 Musikkårens ensk. kassa .. , 4810

Läroverk: Högre Iatinlärover- Musikstipendiet, Sång- och.,; 4744
ket å Norrmalm ' 4741 MUllers testamente 46a8

- ä Södermalm 4742 Märtas julgåfva ...........••... 4627c
- Högre realläroverket å Möllers fond ... 4615,.4624 (3 olika)

Norrmalm .........•........ 4743 - stipendiefond ............••. 4696
- Jakobs realskola ........•• 4745 v. Möllers donation 4H4
- Katarina realskola 4746a Mörners fond 4601
- Nya elementarskolan •...•. ,4744 - H. S., grefve, o. hans
Löfgrenska fonden 4604 makas sttpendiefond ..•... 4885
Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835 - J. A., grefve, fond ...•••... 4835
Löthströms fond ..... •....• 4628 c Mörnerska fonden............. 48~
Löwens fond................... 4607 - släktfonden. ....•........ 4830
Jlagistraten i Sthlm 4695
Malanders, Fröknarna, fond 4619
~ J. C. o. E. A., fond 4767 e
Malmqvistska barnuppfostr.-

anstalten..................... 4664
Malmstens, P. H., fond...... 4821
- professur, Fonden för ••. 4H21
Mamsell Branders fond...... 4619
Manilla döfstumskola 4762
Mankells stipendiefond...... 4771
Mankellska stipendiefonden.: 4746
Manns testamentsfond ••...• 4640
Maria förs:s fattigv:styr .•• 4617
- kyrkcråd.. •••••• •• •.•• .•••• 4G15
- skolräd ..........••......•.. 4616
Marii testamente ....•...•..•.. 4696
Marcklinska fonden ....•.... 4810

4776 Maskinistföreningen 4729
4821 Mathias Lundins fond 4619, 4620
46H71l\iatteus församlings fattig-
4659 vårdsst)Cl'else... .. . .. 46~2c
4843 - kyrkoråd 4630c

4784
4734
4784
4621
4885

Sachmansons, E., fo'nd 4640
- Rosa o. Em. fond......... 4640
Nathans fond ..••..••.......... 4640
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga 4617
- Kollektmedelkassan för fat-

tiga .....................••.... 4602
Netherwoods fond 4616
- stipendiefond 4771
- testamentsfond.. .. .. ••. ..•. 483;;
NeumUllers, E., fond till skol-

lofskolonier.................. 4620
- Änkefru, fond till Katarina

barnkrubba ....•••.......•.•. 4619
Nikolai förs:s fattdgvärdesty-

styrelse..................... 5463
- kyrkofattigkassa 6021
- kyrkoräd., ..•............... 4602
- skolråd...................... 4604
Nilsson Asohautanura Stip 4i B5
Nilssons fond .. 4710
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Eegisteif' öfverJfonder, fromrirn: 'stift61ser m.. m. [f8 'lO.!!]
Nissens, Henriette, stip.-fond 4771 Pauliska fonden •..•..•• ~...... 4699 Queckfeldtska pensc-fonden ..: 488.
Nobels, C. A., fond ...•...... : 4S21 - lösörefonden .........••....• 4836 - stip.-fonden •...............•.. 4886
_ C. A., reservfond .•... '.... 4821 Pauvres honteux, Asylet för 4655 Qveckfeldte.fond ....•..., •.•.••.. 4835
Nobelstiftelsen ..........•....• 4738 - hyresfond .......•....•.••.. 4627c Qvidings donationsfond .•.•.. 4781
von Nolckeneka fonden 4835 -'Hagbomska stiftelsen för 4833 - fond •..•.••••.... 4609, 4628a, b
Nolleroths"ka stiftelsen ....•• 4864a Paykulls, Lincoln, minne .•• 4681
Nonnens fond ..•............•.. 4735 Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 4698 Habeska fonden ..•..•.....•..• 4741
NoraBergsl:sMalmöreskassa 4804 Pensionsfond. f. tjänstem. v. Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821
Norbergs fond ...•..........•.. 4615 stat. järnvägar 4755 Rambachs donation ..•.• 4607, 4638
Nordenskjöldska understöds- Pensionsfonden 4719 Redingska fonden ....••........ 4710

fonden ........•....•....... 4835 Pensions. o. gratialkassan för Redogörarens gåfvofond .•.... 4609
Nordenstolpes fond •.. 4632 a, b, c underofficerare o. manskap 4810 Regnells,. A., fond för barn •.
Nordfors' fond ...........•..... 4607 P-s donationsfond ..•••...... 4613 klinik ..•..•.•................ 4821
- testamente 4696 Petreji fond ......•.•..• 4616,4617 - donation ....•..•.........•.•• 4784
Nordiska Djurskyddsförenin- Petrejiska fonden ..••.•.. 4698, 4740 - gåfvomedel ..... 47.34-" 2 ställen

No
grednlainUdePrSsaltaesOta'mStehnltme48

4
5
8
6
3
d
3

Petterssonsfond............ .•. 4617 - prisfond...... .........•..... 4823P fond 46270 - D:r A. F., stipendiefond .. 4681
Nordströms fond ....•........ 4632c = S:'M., fond::::::::::::::::. 4602 ~:t:':;11~~c~~~d;~n~~is,;n'::: 1m IN t~sta~ent~:................. 46~9 Peyrons pensions- och grati- Reinholde, August, minnes-

orens ona ion .....•......•.. 464 fikationsfond ......•..••..•••• 4809
Nereens fond ......•.........•. 4624 Pfeils testamente ..•••••••..••• 4602 fonder .....•....••.........•.• 4638 j

pensionsfond 4613 - Ferdinand, donation..... 4638
Nor' k fond 4696 Philipsenska test.-fonden ....• 4760 - fond .........••....... 4632 a, b
_ t::~:m~ntsfo~~~~~::::::::: 4755 Philtpsons, Carl David, don ..4856a -testamente ..............•... 4638
Norgrens fond ........• 4632 a, b, c - Harriet, stiftelse .....•... 4686 Reinstedts donationsfond..... 4613
Norlunds, Fru Lotten, fond 4681 v. PhfIps, H W., Lektor, sti- Rektor C. Lundbergs stipen-
Normans, l\1aria Gustafva, pendiefond 4743 diefond .

testamente.............. 4697 Piehls fond. Carl Fredrik och Renströmska .fonden .
Normans testamentsfond ..•• 4613 Carolina Christina 4626c Retzii stipendiefond ........•.
Norra latinläroverket 4741 Pieblska londen 4626b Retzius, And., fond .
Norrlands apotekareförenings ~l~i~::.::::~net·6~t;;;';;~;;s'k~ 4609 Reuckners fond 4605 ,,'2 st.,

donationsfond............... 4710 testamentsfonden:........... 4615 -Reuterskiöld.Nordenfalk;'~~3, 4617
Norstedts fond 4602,4605 p' h d f d 4604Norströmska stipendiefonden 4744 mc ar s on .•.........••..• fonden ..............••.... 4835
Nya elementarskolAn......... 4744 Pipers donation............... 4770 Reuterskiölds, J. A.,pensionsf. 4835
-8 allm. premiefond 4744 v. Platens, Ludv., don 4856a - Louise, fond 4770
Nybergs, Erika, fond 4626a, b, c, ;. ~I':.:::~~k~ti.itii~~:nd·~,;,·.:::: ~~~~Reuterskjölds,C.G.,pensionsf. 4835

4628a, b, c, 4767d Platinska testamentsfonden.. 4795 - stipendiefond............... 4835
_ fond .•.•.•..•••..•......... 4659 ...:...H. F., pens.-fond 4835
Nybergska fonden .......•... 4627c Polispersonal:s i Sthlm änke- Ribbings donation ...•..•.•... 4770
Nygrenskastipendiefonden 4710 och pupillkassa ......•••..• 4798 Ribbings, S. A., fröken, fond 4835'
Nymalms, Betty, fond 4630c-ensk. begrafnings- o. under- Ribbfngska stip.-fonden...... 47'41

"Nymarkeka fonden .........••. 4742 ,stödskassa 4798 Richters, C. H., fond ••....•.. 4620
Nyströms fond ......•.......• 4621 - enek. änke- o. pupillkassa 4798 f. d. Riddarholmsförsamlin-
_ testamente ~•....•.••.•.. 4697 - pensionsinrättning 4798 gens ensk. pensionskassa ..
Nödhjälpsfonden 4611 Porträttfonden .•............. 4734 Riddarhusets fonder ..••.•••••
Nödhjälpskassan i Sthlm ...•• 4833 Posses, Erik, donationsfond 475. Riddarhustorgsfonden .

Possiethska fonden............ 4601 Riksbankens afdelningskont.
Postbetjäntes enskilda begraf- änke- och pupillkassa...... 4789

ningskassa................... 4785 Riksgäldskontorets änke- och
Postmannaförbundets, Sven- pupillkassa.................. 4790

ska, sjuk. o. begrafnings- Ringqvists fond............... 46'21
kassa........................ 4785 Ritters, Byggm., fond .•••.. 4626 c

Postmaunaförening., Svenska 4784 Robins belöning .•............. 4828,
Prakt. hushållsskoJ. f. flickor 4841 .Rogstadii testamente......... 4602
Preis' testamentsfond.. 4833 Rohtliebs donation............ 4638
Premiefond. för skogsplanter. 4735 Roos, Axel, understödsfond 4627 c '
Premie o.•fattigkassan v. N:a Roos' fond ...•.•... 4607,4621; 4624

Latinläroverket .........•.. 4741 Roos' af Hjelmsäter don.-fond 4835
Premie- och stipendiefonden, - C., donation 4835

Allmänna ............•........ 4743 - Carl, fond ..............•.•. 4835
Prins Karls uppfostr. inrättn. - H., donationsfond 4835
"för värnlösa barn",~""", 4662 - H:, testamentsfond ......• 835
Prins Oskars hospitalsinr. vid - Hanna, fond 4767 e

Lifgardet till häst ........••• 4809 - stipendiefond ...••.•........ 4821
Prinsessan Lovisas minnes- Boospiggs testamente......... 4833

fond ........•.................. 4838 Roselii fond .•........•.. 4628a, b, c
Probsts donation 4630a, b, c Rosellska.fonden 4856a
Professor Carl J, Rossanders Rosens, .Fröknarna, fond·.... 4620

donationsfond............... 4821 Rosenadlerska pensionerna... 4734
4749 - E. Ödmanssons fond...... 4821 Rosenbergska fonden......... 48 09
4H5 Pro Patria 4688 v. Rosens pens.- o. gratifika-
4835 Prästerskapets änke- och pu- tronsfond ....•.•••.......••...
4823 pillkassa .•.....•............. 4802 Rossanders, C. J., don.-fond
4638 Psilandersköldska fonderna.. 483.; - Jenny o. Alida donation ..•
4657 Publicist. pensionsfören., Sv. 4778 Rothoffs fond ........•..••..•..
4832 Pukes fond .....•............... 4607 Rubens, Ludvig o. Amauda
4657 fond .
4840 Queckfeldt-Rosencrantzska - Moritz, don.-fond .
4835 fonden ....•.•..........•..••.. 4835 Rubenska stipendiet .

4741
4601
4821
4823

4602
4835
'4835

Officerskårens pens.fören.kass. 4810
Okänd 4609, 4613,4617,4620,4621,

4623,4624, 4632a, b,c,4697
Okänd gifvares 4602
• Okänd, som med egen hand

plöjer sin jord •............ 4856a
Okända gifvares fond 4626a
Ouvecreutsska fonden 4835
Olssons fond 4626b
Onämnd välgörares fond, En 4885
Operabalettens ensk. kassa... 4775
Operakörens enskilda kassa.. 4773
Osamgi i fond 41;21
Oskars . församlings fattig-

vårdsstyrelse .. ....••.•.. 4628 c
- rörsamt. skyddsfören 4627 c
van der Ostenska fonden..... 4699
Otterska fonden .............•• 4602
Owens, Samuel. stip ..fond ... 4750
Oxehufvudska fonden......... 4835
Oxenstiernas, Hilda, don. 4856 a

Pallins, Regina, minne ..... ~.
Palmgrenska fonden .......••.
Palmstjernska fonden .
Pasteurs-fondeu .
Pastor Kalaer-fond .
Patersens fond .
P,atriotiska sällskapet, Kg!. ..
Paults testamente .
Pauliska donationsfonden .
~ fastighetsfonden .

4809
4821'
4840
4617

47'14
4640
4744
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[487l:~ Register äker fonder, fromma stiftelser m'dm.
Rubensons, J., 'minne: ...•.••. '4&40 Seippels, H. f. Roth fond ••. 4/16\"e Stens, Bilda, understödsfond .4604
-'fond ..... l .. :..!....,',..,..........4749 Seleni!. testamente ..•••••• 4626a, c Stenbecks,Fredrik, donation 48.5.6a
Ruckmans donation ..••••. h ,4611 Sellgmanns stipendium •••••• 4642 Stenbergs, A.,.donatlon ..• 4630a, b

.. 4614, 4630a, 4631 a Seminarieelev. hjälpfond ..•••.. 4749 - Johan, fond ..,.. ,.. 4628a{c7.4:632
Rudbecks donation .••·.••..•• ~. '4832 Semisekularfonden ••...•.••••• 4-'142 l .l.;"~l' ia. -b; c
Budbeckeka stipendiefonden '4857 Septemberfonden,20:de, ....• 4746b Stenbergskafonden '.. 4G-28b
Budebeckska- stiftelsen .••...• 4810 Serafimerlasarettets direktion 4681 - stift., se Stokoes fond.
Rundqvists, Hans Oskar. och I Betterströms fond ..••.••.•••.• 4609 Stenhammars, Fre.drika, sti-,
••i Amalia, fond .. 0'0 h ••• 4750, ,4762 Settervalla donation 4621 c 'pendium .•.. 1.1••••••••• ; ••• '.1. 4111
Ruths testameate I.l.' ••••••••'. 4893 Sidenbladbs fond , 47-34 Stenströms fond ••••.••; ..•..••• 4734
Rymane fond ..••••••• 4628 a' b c f. d. Siden- o. Klädeskramh.- Stiftelsen Carl, o. Ameläe ",'j
Röda korset, Svenska fören.-' 4,81'6 societetens penstonskassa .. 4697 Ahlgrens ålderdomshem

Siever'ts, Max, donation 4638 Gränna ......•.•..... .,1 •• ' •••• , •• JA804
Sabbatsbergs brunnslasarett. 4685 •...minnesfond '4638 Stift. f. .boat. åt fattiga.m. IL {
- ålderdomshem ••••....•••• 4660 Sl'gneuls,Hulda,fru,donation 48'56C judar..L Sthlm ... ; ..• ' ••.•••. (4.640
Sach's, S. o.:M., donation ••• 4640 Silfverbergska fonden......... 4835: - f'6r gamla tjänarinnor •..•...• 4.860
~ Simon donationsfond ••••. l 4640 Silfverswärdska släktfonden 4835 Stipendium Berzellanum ....••.. 4734
- S. o. !tr., minne............ 4640 de Silentzska fonden ..••••..• 4831i - Nilsson :Aschanianum ... ,' 4735
Sagers, ',Allan Edvard, fond 4-744 Sinnesslöa barns vård, För- Stjernoreutsska fonden ...• , ••.t- 4831i
Sahlbergs fond .•.•..•••...•••• ·4617 eningen för ..•............... '4663a Stjerncronska fonden ..,•••. !.. ',4835'
Sablstedtska fonden ...•..•••.• 4601 Sjnkvård i fattiga hem, Fören. Stjerngranats fond .'... ...•.....• 4607
Salomans, Nathalra; fond ... 4640 f'or .••.•••........•••....•••••• 4690 Stjerngranatska fonden ... " t , 4835
Salomonssona.Betty, mtnne.i- 4640 Sjätte klassens stip.-fond 4746a Stjernstedtska släktfonden 4835
Samaritföreningen, Svenska .. 4816 Sjöbergs, R., donation ....•••• ,4856a v. Stockenströmska fonden .• 4835
Samsons sttpendtefond.; ••..• 4821 -"- testamentsfond 4601i Sthlms allm. skyddsfören , 4858
Sandahls fond .......•••••....• ' 4617 ,Sjögrens, Ruben, stip.-fond ••• 4741 - Arbetaref:s -sjuk-.,.o.ch be' "
Sandbergs donation 4782·f. d. Sjökaptener, Fond för ~ grammgskassa ..; , ...•.•. 4720
•.•. fond ..••......•.••..••••••••• 4710 I pensioner åt ..•..•.....•..••• ' 4698 '- Arbetaref:s .tioöresafd .• 1. 4121
- testamentsfond .•••...••••.. 4613 Sjökaptens-societeten i Sthlm 4724 - brefbär:s änke> o. ''l>uplll-
af Sandebergska fonden •••..• 4835 Sjömannaf'6reningen ...•••••••• ' 47~5 kassa ••'....................... 4785
SandeIls, Aug:a, fond 4630a - dess nödhjälpskassa ..••••• 4721i - B'örmyndarkammare ....••.•. 469i
Sasaka fonden ....••••••••••.. , 4831i Sjömans fond.................. 4612- - gas- .o, elektricitetsverks
Scharpa gåfvomedel ..••••.•• ' 4602 Sjöqvists, H. F., fond •••..• 4632 b' arb. nödhjalpsfond, f. d .••• !l713
- gM"a ..•.....••..••••••. l •••• 4697 Sjöstedts fond ••• 4626a, b; c, 47;61 - Magistrat ...••••.••••••..••..• ,4695
- testamentsfond ....•.... l •• 4602 - testamentsfond ..••••••..••• 4623 -'-. Mosaiska försts sjukhj.» o.
Scharpskadonationen ... 4733, 4833 Skogbergs, F., fond •........ 476~e begrafningssällskap ..•.. l ••• 4641
Sohaumkellska understöds- Skogmans, Agnes, fond....... 4607 - Nationalkassa... •••••••••..• 4726
.Tonden ......•....••••••••..... 4823 Skogsplantering, Premiefond. - Sjukhem ...........••.••.. , 4683

Solieelefonden ....••.•..••..... 4784 för ......•••••................• 4735 - Sjömanshuskassa ....••..•.. 4726
Scheffers fond ......•...•••••... 4831i Skolbarn,Beklädnadsfond för - Skyddsfören. för frigifna .. 4859
Schefferska stiftningen ..•.•••• 4835 fattiga ., .•••..•.. 4628, 4632 a, b, c ~ stads konsistorium ...•..•.• · 4601,
v.' Schewens testamente ..•••• 4638 Skolfonden •••......•..•••••.... _4809 -. stads und.ervisningsverk ..•. 4'HO
v. Schewenska stipendieinr... 4836 Skollofskolonier, Katarfna, - stads ämbetsverks änke ..),:
Schewes testamente ...••••.••• ' 4602 fond för .....•.•..•••...••••.• 4620, och pupfllkasaa j' ••.•••••••.•• 4797-
- testamentsfond.. .•..••..••. 4613 Skolråd, Församllngal'llas·: Stocks legat ..•••...•••••••.••. , 46,38.'
Schinkels testamente •.·......• 4638 - Adolf Fredriks ..•••••.•..• 4631,a, Stokoes fond •....••.•• ,.;.' •••'d4621,
Schlachters, Vilhelm, stiftelse 4638 - Hedvig Eleonora •.••.•••• 4627 a Storkyrkof'drs:s barnkrubba .., 4602
Schlotthauers legat ....•.••••••• 4638 - Jakobs .......•...••••••••.. 4611 -e- fattigvårdsstyr .••••••••.... 4605
Schmidts legat ......•..••.• '.; 4.638 -. Johaunes' •••••••.• ••••••••• 4614 Strandbergska Iäkareinrätt- .u
-"- Hugo, stip.- o. premiefond 4744 - Katarina .........••.••••••••• 4620 , ningen .............••......••.. 4689
Soholta' testamente 4638 å 2 ställen - Maria ......•...•••..••••.•••• 46r6 Stridsbergs, O. A., stipendie- I
Sehotteska m. m. don .•.•••• -4832 ~ Nikolai ....••••....••.•...•.. 4604 fond ••••••••••••.••.•••••••.• , 4141r
Böhraye, G, donation ... ;..... -4767e - Skeppsbolms ........•.•..•• 4634 Stråhles·test -fond 4605' ·4609 4617
Schröders testamente ..••••••• ' -4651' f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.- . , ~,,' 4621
Schu ltzes testame~tsfond.,.,. 4613 I mäst.ctören.) .......••..• :.... 4706' Stråle ska fonden ..... /;....... 4835
v. Schulzers donationsfend ..,· 4835 Skånber!?s, ~le"ander, minne 474.4 Bturms fond '.............. 4'638
Scbumburgs,. Aug.,.. donatio-' Sky?dsfor8J:~mg,Sthlms allm, ,48Ii~ Styffes, Knut o. Amalia, stip.' '
~ner l110m tyska fors .•..•.•• 4638 - for frf.gifna, Sthlms 4859 fond •.. :\ ••••...•..••.•• :: .. 4750

~Aug., minnesrond ..••.. 4.609; Smitts testamentsfond ••••.• 4623 f. d. Stä.mpelafgifts' eller s. k. ,.
. 4638 ä 4 ställen - A E. V., m~nne ....••. : •..• 4!50 Hallkassan .. ·... : •......•..... 46'9'9

- R..• donation ..•....•....••. 4638 - J. W., donatton ••..••..••.. 480&a Ständiga ledamöters fond .... 4627'c
- mtnnesrond 478~ Bmåskol larares .. m. fl. älder- Sundberg Pisona testamente 4697'
Sehtlre; v.. Waldhelms fond .. 4830 domsunderstodsanstalt ...•• , 4756 Sundbergska donatfonen .....• 4734
Sch~tz testamente t: ••.• 4638 Sohms testamente •..•..•....• 4833 Sundens fond ....•......••••.. '. '4612
Schiitzercrantz, Adolf VIctor, Boldatbarnhuakassan , •.•....• 4810 -~LouiseJ stipendium ~••..~•. f 4749

fond ...•............................. 48315 Soopska fonden.: ....••.••.':..•.. 4601 Sundgrenska fonden .'..••..... 46'02f
- VIctor pens.fOl'ld L.... 48~~ Sparres af ROSSVIk,Kapten B I'undins testamente........... 46-97
- VIctor, stIpendIefond ...•... 483D och, fru 0., .donattonsfond 4835 -:- pene.erond, Tidmarks och 46511
S.chwartz stIftels~ •....• 4631 a, b,c Spetz ska fonden ••••........ 4795 Sundströms gltfvoIfiede1.'. .'.'•• 1'613.
- Remy, stipendiefond ••••.• 4750 Bporrongs fond ....••.•••. 4609,4628 Bvaanska testamimtsfonden ..· L483~
Schwartzers testAond ... 4613; 4638 .a, b, e Svahns Johannes', donation 48M a'
Sehweder,. se Sweder. • Spängbergska test.-fonden... 4619 Svans,' Elin A., ~i:nnesf(jud. 461'7.
v. ~?hWerlllS, C. o. F., fond 4830 Stagmans fond ... J ••••• " ••••••• 4624 Bvanbergs testamerite; ••;••... ~ 469'7
Bohöuborgs fondv Bottns elfer 4615' Stahres donation ....•..• 4611, 4614 /il Artil ler! t'
Sehönes fond .. ·•.........••••.• 4609 starbus testamente .....••..... 4638. vea k' eriregemen e~.pe.u;. 810r
Bebaldts donation .••••.•..•. '•• 4614 Statens järnvägstrafiks änke- f S1.o08,assor·.·.,,~ ••I ••• ·.··._.· 4. !••.L
--'-.testamente ..•..•......••...•• 4696, och pupillkassa ..•.•.....••.. '4782 ~~ea Litgardes f9n,d.• .:Jt .•.. ..:i 480".
ebardts .fond ..•.. '•••..:....... 4710 Statskontoret.. ....•...... ...•.• 4755 flvedboms, Wilhelm o..l.illma,· ,
egercronas fond ....•....•••••• '4607 Steiuerts fond •••••..••..••.• ' '4612 t sstapendietond .•••.••••••••••.• <1'l.71

-ehmsnska penaionsfonden u 4830 Steinmetz: fond .••••• , .•.•••.• 4621 Sweders .fond ••••• ·••:.,,,.; ..••. 4.617



~ (L '5
Begister: öfvef' fonder, frpmina stiftelser- m'. .m]

Weijlands, Ida, ,fond •..••• 0'.• ',46'28:<0
Weneraka testamentsfonden .. ,,4822
Wennbergs, Aug., fond ..••.• , ,'4688
-'donation ••• :.............. 4612
~ Lotten, fond ...•..••• ·!•••.• ,4886
Wennerq"istska fonden 4659
Wenströms, Jonas, stip .•'fond<l-:47,60.
Wertmullers fonder.: ..•...••••). 1:4HiL7
Wessmans fond .......•.•...•. 4004
Westerbergs donation .•.••..•.• 4612
- testamente ...•... : •....•• 4097
Westerlings~ Fredrik o. Maria,

fond ...•....••••..........•• 462681
Westins, Axel, stipendiefond. 4761'
- fond för fattiga banns be-

klädn .•.•..••.•.•.••••..• «, 46aOa
-:- fondför ålderstigna ••.••• 46110a
Westmans, D. A. T., donation .4'171
- fond •.•..•••••• , •••.•••• 4632 81, b,e
- Th., fond •.•.•••••••••.•••• 460.7
Westzynthii fond v., ••••••• 46'02,4604
- testamentsfond •..••••.••.• 4765
Vetenskapsakademien ...•.•• , '.H 04734
- reseunderstöd ....••.••••.••• 41<34
Wetterbergs donation .•........ ;, : 46:1·2
Wibergs tond.................. 4607
- Fr., fond •.•.•••..• 1 •• 4602, ,1Al;04
WieJl:bergs, A. C., fond •..•. : 4602
Wiekholmsstiftelse ••.••• ,4G30·a,.b, c
Widboms donation .••• ·4626·a, 4621

iL, b,Jo'
- fond •.••.•••.••..•. 4626 c, (631) a
Widegrens stipendiefond ..•.• " 47,71
Widings .fond •..••......... 462681,b, c
Widingska donationen .:••••••• 4746 b
Widrnans fond......... •..•.•.•. 46115
Widmarks fond, •.•.... ; .•..• ·•. 4745
'Wiers fond..................... 4609
Wiggmans, E. o. G., fond ••... 4634-
Viktualie_h. pensionsinrättn ... ,i 47'02'
"on Willebrands fond ....•.•.• 46,9&
- understödsrend .........••. 4801
Winboms pensionsfond...... 14696
Winqvfsts, P. O., donation 4770'
Vinskänksso.cietetens -t· pens.- .>'

kassa ••.•..••••.•••..•••..••. 4697
Wirensdönationsfond .. '....••• J' 4736
- A. G., fastighetsdonation '('~135'

W. A. Benedieks fond ..•••.•• 4676,-- stipendiefond ....•.••.•••••• 4741
Waehtmeisterska släktfonden 4835 Wirrwaehs fond.·.............. 4617

T. af U:·s' fon.d................ 4607 Wadstena adliga jungfrustift 4835 Wistrands fond, Törneman. o. 4617
'I'amms o. Widegren •. stip.-f. 4771 Wadströms fond .••.•• 4607, 4696 Vitterhetsakademien .•.•••.••. ' 47,33
'I'eaterns, Kgl.., arbetares sjuk- - testamente.................. 4602 Wittings testamentsfond ....•.. .46.13

och begrafningskassa •...•• 4774 Wadetrömske fonden ••••.. 4626b Vivekaforiden .•.•••.•.••.•..••. ! 48:43
Teatrarnes, Kgl., pen s. -inr. 4774 Wretterdahls test.-fond ..••..•. 4613 Wohlfahrts, W., minne •..••. 4,717!}'
Tekni.ka hög.kolan........... 4750 Wahlbergs, C. A., fond 47·67il volontären-von Rosens pens> "-
_ skolan •..•.•.••...•...•..•. 4751 - medaljfond .................••. 4734-' och gratifikationsfond ••.• ;.<- 4809
r-r skolans allm. attp.cfond ... 4751 - minnesfond ..•.•.•...•.•.•.. 4734 ;Wrangels testamente .;, •...••.. , 4638
Tekniskt stipendium •••.•.•.• 4642 Vahlskogs stipendium ...••.•. 4611 Wulferonska fonden ....•.•.••.• 4835
'I'ekno l, instit:s elevers stip.- Wahlströms, Peter, under- von Wulfferonas, Otto, Gen.-

fond .....••..•..•.••.•.•••.•... 4750 stödsfond •...•••••..••••••. 4605 .maior, fond ...•....•..•• , •.••. 4835
'I'elefondi.r. H. T. Ceder- Valentins, A. S., fonder ...••• 4640 Vliilgörande fruntimmerssäH· ,
egrens uppfostr.fond .....• 4679 Wallenbergs, A. O., fond; .•..• 4688 skapet ...•.•. ' •.•.•..••.•..•. , 4666'
Telegraf"erkets pens.·inrättn. Wallenbergs, K. A., fond •.•• 4619 Västermalms Kommunalföre- '.H!"
. samt änke- och pupillkassa 4783 Wallerska fonden ..••.•.••.•.•. 4710 nings gäf"a ' 4628<

Tengströms fond ..••.•...•.•.• 4621 Wallins fond 4630 a, b,eå 2 ställen Wästfelts fond •.••.•.•. 4632a,b,c
TelTades fond......... •.•.•.•.• 4660 4632 a, b, c Wästfelts, Märtha Magdalena,
Tersmedens, Elisabet Char- -. M. F. och Emma, pen- donationsfond.,.~........... 48'35

lotta, donationsfond .•.•.• 4835 sionsfond . •..••.•.•.••••• 4697
'I1ersmedeIl'lka fonde;n .....•.•. 4835 Wallinska fonden ..•.••.•.•.••. 4740
'I'haltna, Robert, donation ,.. 485681 Wallmarkska donationen ..•. 4734
Thams donation •.•...••. 4741,4742 - fonden ..•. ·•...•.•.•.•.•.•••.• 4752
Thamiska donationen......... 4835 WarodelIs testamente ..•. J.... 4697
Tharmouts fond ..•.•....••.•.. 4624 Webers fond •.•••.•..•...•.••• 4660
Thep1bergs1<a test.vfonden •.. 4830 ~ C. A., fond ......•................ 4770
Thifls, Sten och Alvar, fond 4744 ;Vega-fonden ..••.••.•.•...••.... 4734
Thubska stipendiefonden ..•.. 4736 von Vegesacks, A., f. Sergel,
Thurgrens pensionsfond •.•.••. 4832 don..fond •.••.•••.•..•••••.•
'I1håstrBms fond •..••.•••...••. 4696 - Jenny, pensionsfond ••.•••
Tidmarks o. Sundinspens .•f. 4657 "on Vegesackska fonden •.•.••

B,ia.,~:I!iOob Liiförsä'krings~Aktiebo.lagetISVEA •.da ,DrottninggataQ.

S"ehskara}lm ..lljurskyddeför·
h eningen •. ~.....•...• ;l••••••• 4856a
~ fören. Rada 'korset ....•.•.• 4816
.-:-bärens officerares o. un-

deroffieerares minnesfond 480t
~ kvinnoföreningen till dju-

rens skydd •.••.•••.••••••.•. 4856 c
- Läkaresällskapet .••.....•. 4823
~ ~s jubileumsfond .•.•..••• '4823
- ,Jjärarinnornas pens.dören. 4757
-Postmannaförbundets sjuk.

o. begrafningskassa 4785
- Postmannaföreningen ...••. 4784
- Publicist:s penstonsfören. 4778
- Sjuksköterskornas allm.

pens.cförening ....•....•.•. 1... 4R 26
- TeaterfBrbundet .....•.•.•.. 4777
- Teaterns donationsfond... 47 74
Svenskarnes i Karlsbad fond 486'4b
Svenska Samaritföreningen... 4816
S"enssons.stipendiefond...... 4735
-' W., donationsfond ..•...•.. 4774
Syskolefonden .••.•.••.•.•.•. 4611
Syskonen Mendelsons fond 4640
Sång· och musikstipendiet... 4144
Säfbohrns testamente •.....• •. 4657
Sällsk. Barnavännerna., •.•.•. 4674
- »'De fattigas "ännen....... 4671
- nDe nödlidandes "ännen 48'42
- till dygdigt och troget.

tjänstefolks belönande 4861
- till uppmuntran af öm och

sedlig modersvärd .....•••.• 4677
~ »Jultomtarne» ..•.•...•..•. 4672
- Pro Patria •. ; •..•.•••....... 4688
- »Till arbetsätns befrämj.. 4862
Säterberg's Herman och S. C

donation •....•••.•.•.•••.••.. 485681
Sätherstl'öms fond ... :.... 4609, 4628
. a, b, c

Söderbergs donation •..•.•.•• 4770
- John, 'fond .•.••. 4619 å 2 ställen
- Charl. o. Johanna, minne 4619
Söd erbergska fonden .•.•. ; •.. 4699
Söderströms fond •.•..•.•.•.• 4602
- testamentsfond· .......•.•..• 46U
Söderströmska donationsfon-

den •.••.•.•...•••...•.••••.•.• 4734
- fonden ••••••••••••••.•.••.. 4756

TimelIs fond .....• 4631 a, b, c, 4833
Timmermansordens hem ... 4863
Tjugonde Septemberfonden .. 4746 b
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
Tullstatens ensk, pens.·inr... 4786
af 'l'unelds donationsfond .••. 4781
Tunelii fond ..•.•..••..•.•...•. 4609
Tvenne systrars testamente 4607
Två makars fond 48,56d
Typografiska föreningen...... 47 12
Tyska församl. •...•..•••.•. i, 4638
- fattigkassa ••..•.•.•.•.•.• 4638
- hemmet '4688
Törnebohms testamente •.•••. 4616,

4697,4833
TBrnebohmska fonden........ 4699
Törnemans o. Wistrands mm-
. nesfond •...•.•.•.•..•..•.•.• 4617

Törners donation ..•.•....••.•• 4750
'I'örnqvists donationsfond.;.. 4781
- C" fond ...•••••. 4620, 4621, 4696
- J.. C., fond ..•.•.•.•.•.•..•.. 4620,
Ugglas' fond •..•.•.••.•••.•.•. 4609
'Ulfsparres fond ..••••......••. 4607
Undens fond ..•.•.•.•••.• 4632 a, b, c
Underlöjtnant Peyrons pens.·

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

artillerireg:te pens.·kassa... 4810
UnderstBdsfonden för Nikolai
l Folkskolas lärarinnor...... 460.4

.- för blind ••.•.•.•.•.•.•.••••• 4767 b
Undervisn.verk, Sthlm s stads 4740
Unmans fond •.•.•.••.•.•. \.... 4660
Uttermareks. Z. M.) fröken,

donationsfond •.••••...••..•• , 4835

[4872]

Yhlens legat................... 4638
Yngströms, C'. J., donation, , ;').il!

till minne .•.•.•. •...•.•..••. 4760J

4835
4835
4835

4621~
4602
4657
4611
4688

Zetherstens fond ....•.•.••.•.•.
Zetherstens testamente ..•.••.
Zettersten P:s testamente •.•
z'iervogels donation •.•.,...•..•
Zimmermanns donation •••..•
Åbergs, Carl, Bag.vmäst., do•.

nation .....• ' '•................ 4856 a
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[4873] Register öfver"foncler,fromII\a stiftelser pn, m: ~
Åhrbergs fond 4607\ Änke- och pupillkassan vid Ötlversträms fond.............. 4.619
Åkerblads donationsfond..... 4613 Bfksbaukens afd.-kontor 4789 Öllmans rond.. 4611;
Åkerhielmska fond"ll......... i8~5 ::- vid:SthljIlS st. ii'1,!betsverk.47~7 . II tes~a~~nte ..•......... 4657
Åkerlunds fond.. .•.... ..••... 46b2. 4nkehus, Borgerskapets -46"7 Ö$tbergs fond.................. 4621

4630 b, c Arlig mans fond, En 4609 Östergrens fond 4617,4621,4660
Åleniusska fond,en 4740, Ö,bergs fond 4607 - Knut o. Daniela fond 46,26c
Ångfartygsbef.-sallskapet 4727 ÖdmansBons E. professor Ö~tergrenska !onden : 46.26b
~delgrens minnes fond 4617 .fond .......•.. : .' 4821 Ö'\1;~rmalms fors .• se Hedvig
4nkedrottning Josefinas fond 4600 Öfvering. Johan Danielsons eonera.
Ankehjälpsfonden ......•..... 4711 stip.fond ..•...•......•...•.•. 4750

•
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