
[4688-4696] G. Fromme, stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
barnaröderskor, samt att anskaffa 1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af Aug. WenubCl'gs fond (Grossh.
underhäll m. m. föl' ett visst antal Sällskapets barmhärtighetsstiftel- AUI(. Wennberg 1889) kl'. 60,000.
vid inrättningen födda barn; fa- ser. Befrämj. af sällsk:s barmhärtig.
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär- A. Granholms fllnd (Fabrikör A hetsstift:r.
derad till 66,000kl'. och där belintl. Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj.
inventarier till kr. 6,241:25. af Sällskapets barmhärtighetsstdf

Byggmäst. Johan Anderssoni telser.
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. al Grefve GyUenborgs fond (Pro-
ngt barnbprdshusets ändarnål. tokollssekr. Grefve C A D Gyl.

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg. lenborg 1858) kl'. 8,000. Gratitik:r
G F Berndes 18<'6)kl'. 9,767:28. Un- lit gamla orkeslösa tjänare o. tjä·
derst. åt fattiga barnaföderskor. narinnor mr långv., trogen tjänst.

Frn M. Berggrens fond (Grossh. C. P. KindemUs fond (Fastig-
R C Berggren 1894)10:.5,000. Till hetsäg. C P Kindevall 1888) kl'.
förstärkande af K. Sällsk:ts resp. 3,000. Underst. åt fattiga och me-
fonder. dellösa barnsängskvtnuor.

H. Brand.Is fond (kamreraren H. Lovens fond (Presidenten H
H Brandel 1904) kr. 61,174:98. Loven 1908) kr. 10,800:- till un-

B. A. Daneltl douatlonsfoad derstöd åt fattiga barnaföderskor
(Gåfva af arfvingarna efter gross- och deras barn.
handlaron B A Danelius) ur- A. O. WaUenbergs fend (Bank-
sprungligt belopp 10.242:22 till dir. A O Wallenberg 187' o. 1884
förmån för fattiga barnaföderskor med 1,000 In'. hvard. gången) kl'.

San!. Enanders fond (Bruksäga- 2,000. Räntorna ä nämnda dona-
ren Samuel Enander 1902) kr. tioner användas med ena hälften
110,349:12. Befrämjande afSällsk:ts till »täckande af utgifterna föl'
barmhärtighetsstiftelser. • barnbördshuset» och med den

C. R, .'orsgrcns fond (Gross- andra till »understöd lit fattiga
handlaren Carl Robert Forsgren barnaföderskor oeh deras barn».

[4689] .
Strandbel'gska läkareinrättnin.

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260.000 kr. Särsk, direktion,
se [3530]. Understödet. som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J
Föreningen för sjukvi'u'd i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [3647]. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
na el. böra sändas till sjukhnsen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
tens' och Johannes' församla'.

v. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn.

[4693] I Helmfeldtska stipendiefonden
. (Riksrådet Baron Simon Grundel
Berelldts, S. nnderstödsfond Helmfeldts änka ME v. PaIT 1683)

(KonsulS Berendt 1886och 1911)kr. SI/121912kr.49,267:06.Sthlms magi-
60,000. Öfverståth:ämbetet för Po- strat och en af densamma utsedd

~ lisärenden, se [1683]. Till hyres- direktör. Understöd lit studerande
. hidrag åt fattiga linnesömmerskor vid Upsala univ., f'6reträdesvis till

vid höst- och vårflyttn. till ett be- släkten; af räntorna underhålles
lopp af högst 25 kr. f'åltmarskalk Helmfeldts graf i
[4694] -- Storkyrkan.

Fryklunds, Joh'l"na Cllarlotta,
donation.fond. (Ankefrn Johan-
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75,000: -. Förvaltas afStockhoims
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje ål' vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, Iöreträdesvis till söm-
merskor.

[4695] Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
AhUöfilha testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,060:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bräckliga och

fa~~1:J'ö:~k:riestn:mentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790) kr.
27,200. 12 pens:r a 66kr. 67öre till
underst. för af testator uts.a jung-
frur, deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodinlka 8tipendieinrättnJngen
(Borgrnäst. S C Flodin 1795) 31;12
1911 kr. 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala univ:t och
Linköpings högre aUmänna lärov.

tjäIistem. v. Sthlm s stads verk el.
inrättningar, och hälften åt dem.
hvtlkas fäder tillhört fabriks- eller
konstnärsidkare samt trädgårds-
mästare, samt stip:r ät gossar o.
flickor mellan 16 och 21 är till
hälften hvardera, i synnerhet åt
dem, som mistat sina föräldrar o.
som hafva håg oeh fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
som rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk
kemi, mekanik eller trädgårdaod-
ling; »ingen får komma i åtnju.
tande eller bibehällande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
häller sig till annan lära, sekt oeh
läsaresamfnnd än vär kristna
evang. Iuth, lära.»

Dyks fond (Gudmnnd Dyk 1659)
kr. 600. Stip:r.

Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
berg 1830) kl'. 3,500. Pens. till civ,
änkor.

Hanssons fond (Borgrnäst. H
Hansson 1659 och 1663) kr 1,379.
Stip:r.

Bedings fond (Margareta He-
ding 1708)-kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.

[46 96] I Stockholms för- Hedströms pensionsfond (Fabr)
myndarekammare. rt ~:~ci~~~'::d~l2kJg;i~~00' Pens:r

Brander. fond (Kamrer H A Hochschllds pensionsfond (Lag-
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r man J H Hochschild 1830) kl'
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- 14,300.Räntan utgår till2:ne pensir
mer, som uppnått 60 års ålder a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
äro f'odda och boende inom Sthlms 30 år gamla fruntimmer, hvilkas
stad, helst å Södermalm, hälften f'åder tillh. Sthlms magistrat af
åt dem hvilkas fäder varit civila .litterata klassen.

Wilhelm och Fredrika Falks
tlonatlonsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. Ändamål att lit
fattiga eUer mindre bemedl. invä-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller f'or beredande af tillfålligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt hidrag i sådant atseende
icke kan erhållas frän staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhällspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstät-
les hvarje är ä donators födelse-
dag den 20 Dec. .
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G. Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4696-4698J
J,acobsons testamente (CJacob- Asplunds testl\mentsfond(Grossh. Sundberg P:sons testamente

son 1644) kr. 1,080:50. En pens. D Asplund 1~Of)kr.12~,500. Pens:r (Kramhandl. .1 Sundberg Petters-
il kr. 54: 87 utgår till en stude- a 75 kr. tilldelas fattiga borgare, son 17V2) kr. 1,000. Pens:r åt bor-
rande yngl. deras änkor och oförsörjda barn gare och deras änkor. .

Jakobsons o. lIattsons fond (C m. tj.; åtskilliga anslag utgå äf- Sundlus testamente --<M:llL M
Jak ••bson o. Mattson 1644) kr. ven dels till 'rors åkers församI. al Sundin 1879)kr. 24,700. Anka eller
1,087. Stip:r Hernösands stift, dels till Frimu- döttrar efter borgare i Sthlm, med

Ladoas fond (Dorothera Ladan rarebarnhuset. företräde för sidenkramh:änka och
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh. Bergers stlpendtum (Krydd dö;trar.
tyska försami kramh.ssocieteten till minne af Svanbergs testamente (Handl ,

Lnndbecks douatdonsfondfffaud- dess l~damot Lorentz W Berger A Svanberg "If?~1887) lIT. 300,000.
landen A M Lundbeck 1897) kr. 1829)kr. 10,000. Underst. vid läro. Pens:r f: medellose borgare iSthlm
330,458:55. 30 pensioner å. löOkr. verk åt söner till obemedl. inom ~amt for d~yas l behof stadd •••
årligen åt fattiga ogifta frunrim- krYddkramh:ssocieteten.. an:.ord.oTchobdaoktstrhaarn'del'ssocl'etetensmer, som fyllt 60 år, så länge de I,

Ia-o boende ilVlaria församling i Borgerskapets .ensk ihla fonn pensionskassa (t'. d. 'I'obakah.aso- -,
Sthlm. Aterstående delen af run. (~thlms borgerskap 1749) kr. cieteten 1873) kr. 11,000. .Pens.r
tan utdelas årligen vid jultielen 100,000. Pens.r a 75 kr. till fat- till änkor och döttrar efter tobaks-
genom Föreningen för välgör en- t~~a:borgare, deras änkor och oför- haudl, \
hetens ordnande i Sthlm till fat- sörjda barn. Törnebohms testamente (Asses-
tiga, boende Inom Maria församl., Castelins fond (Kryddkramh. A sorn och stämpelmäst, E Törne-
med belopp om minst 25 kr. till Castelin och hans hustru 1886)kr bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är
hvarje. .. 15,000. Pens:r till änkor och ogifta anslagen till pens:r iL 75 kr. åt

Uarii testament- (Ankef. A Ma· döttrar efter f. d. Kryeldkramh:s änkor och barn efter medlemmar
rius, f. Koopman, 1846 och 1848) societ:s ledamöter. af Sthlms borgerskap (utom fa-
kr. 80,145. Pensa' a 75 kr. åt be- Flobergs t.estamente (Guld- briksielk.), hvarjämte för särsk. af
höfvande ogifta fruutimmer inom smed S Floberg 1837) kr. 3,000 testator bestämda ändamål utbe-
Sthlm, hvilka uppnått 50 år. Räntan användes tilllifstidspens:r talas 600 kr. ärl.; dessutom utgå

lIöllers stipendiefond (Kamrer åt 2 fattiga borgaränkor. afhvilka särsk. anslag såsom till Ortopedi.
J Möller 1798) kr. 2,400."8tip:r till den ena bör vara guldsmedsänka ska institutet m. fl.
~:ne studerande vid Upsala univ. f. d. Handelsfdrenlngens ö/yer U. F', och Emma Wallins pen-

Nordfors testamente (Öfverst:an skottsfond (öfverlämnad af Han stonsfoud kr. 268,061. Pensioner
W Nordfsors 1838) kr. 1,900. Till delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000 utdelas f. n. till af stiftarne ut-

enN~~~~~~hdfoX;:~l~~ä(i~kk~f.L F P~~:dstf~11~~t~~~~~~~~·(Siden se~~a J.en~\i~~~~~listestamente
:::O<oreen1850) kr. 20,200. Pens. åt fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000 (Handlanden L J Warodell 1863)
fa.ttiga änkor eller ogifta fruntim- Pens:r å 75 kr. utgå till fattiga kr. 1,431,500. Sedan af räntetnkom-
mer i Sthlm. änkor och oförsörjda barn efter sten 27,000 kr. tillfallit Warodells

Sebaldts testamente (Juetitte- borgare i Sthlm. arfvingar, skola 2/3 af den äter-
kansler C Sebaldts änka 1797) ler. f. d. Hryddkrnmh.csocietetens stående inkomsten utdelas i pen-
600. Till fatti;z" barn. penstonskassa (Kryddkramh.-so stoner åt borgare, deras änkor och

1'håströms fond (Ankef. F L cieteten 1775) kr. 70.000. Pens:r barn samt '/3 läggas till Warodells
Thåström 1832) kr. 25,626. Pens:r och underst. fond för nppförande af •arbets-
if. 75 kr.. åt fattiga änkor o. döttrar .J. A. 'W. IJindmanssons testa- och fattigbostäder i hufvudsta-
efter civ. tjänstem. och borgare i ment o, Kapital 50,000 kr. Pen- den-o
Sthlm. , sioner ntde!. f. n. till af donator L J wnrudcfls fond for uppfd-

Törnq"·ists fond (Kamrer C utsedda personer. ra.udo af arbets- och fattigbostäder
Törnqvist. 1861) kr. 3,000. Prem. Ljungcrnntz" testamente (T'o. i hufvudstaden. Kapital 214,845:G3
:l.t lärjungar, .som visa särd, håg bakshandl , P Ljungcrnntz 1873)kr kr.
för studier, vid Katarina lägre ele- 4,000. Pens:r åt mtnuthandl.änsor lVesterbergs testamente (Trakt.·
mentarlärov. och deras döttrar. dottern C M Westerberg 1840)kr.
. Wadströms fond (Jungfrun U Lunds testamente (Perukmak,. 'JO,175. Pens:r till·borgaredöttrar.

Wallström 1789) kr. 11,150. Pensa' dottern B 111Lund 1840) kr. 1,870 F. fl. Illlskiinkssocietetens pen-
tilldelas» 10 gamla jungfrur, som Pens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga stonasnssa, Kapitalet 15,000 kl'.
uppnått 60 år, '/2 af civila och '/2 borgaredöttrar. är öfvertnmu. till Bemedlingskom-
af borgareståndet». Maria Gustnfvn Normans tpsta .. missionen där pensioner utdelas.

von Willebrands fODd (Frih. E mente. Kapital 50,000kr. Räntan till pens:berättigade.
M v. Willebrand 1854)Ju. 115,000. ntgår till af donator utsedd per-
Ilar till ändamål att bereda pen- son.
sioner åt behöfvande, företrädes- Nyströms testampute (Grossh.
vis inom stiftarens mödernesläkt. C M Nyström 1790) kr. 37,500.
Gqele män for fonden: justdtierd. Numera 213 af årl. räntan till [46 98J Grosshandeissocie-
det Hj. Westring och godsägaren Drottningens skyddshem och 'Is tetens deputerade .

• C L Almqvist, Algö. till Stockholms stadsmissions ar- Se [26 15].
Wlnhoms penstonsfond (Dom- betshem.

prostänkan C Winbom 1821) kr. Okänd (ett anonymt testamente Brobergs psustonsfond .(lIf:ll I
a,ooo. Executor testamenti: stads- 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
kassör Gotth. Dahlerus. Räntan tig borgare. . till en ogift grosshandl:dotter.
är anslagen till underst. åt ogifta Almn Schaltus undersuildsf'oud Grosshandelssocietetens pen ..
döttrar samt änkor efter ofrälse får beh öfvan de kvinnliga hadbi- stonskassa (Gross)l:ssocieteten
ståndspersoner med företrädesrätt träden. Kapital Si.OOOkr. 1815)kr. 673,9;)0.Pens:r till gross-
för gifvarinnans släktingar. Scharps gåfva (Grossh. C A handl., deras hustrur, änkor och

Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000 omyndiga ba.m samt ålderstigna
Pens:r till borgaredöttrar. ogifta döttrar i Sthlm.
/ f. d. Slden- och klädeskramhan- . IIugboms testamente (MrIl C U
delssocietetens pensionskassa (f. Hagbom 1883)kr. 18,000.6 pens:r il
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr. 150 kr. till fattiga änkor och ogifta
23,000. Pens:r till änkor och döttrar döttrar efter skeppsklarerare e'ller,

en· efter deläg. i Siden- och klädes- om sådana ej finnas, efter gross ..
kram1l:ssocieteten. . handlare.

[4697J Borger.skapets be-
medlingskommission.

Se [1952J.
BemedlIn gsk omm iss! onens

skilda medel kr. 36,2,009:41.
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[4.698-4710J G. Fromma
~ens:sfond för fattlga f.d., sjö.

kaptener, deras änkor o. döttrar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 118,050. Pens:r till burskaps-
ägande sjökaptener samt gratifik:r
till burskaps ägande sjökapt:s,än.
kor och ålderstigna ogifta dötrar.

Petrejiskafonden (Skeppsklarer.
p Petrejus 1847)kr, 6,500.2pens:r a
150 kr. till skeppsklarerars i Sthlm
änkor och ogifta döttrar.

[4699J Direktionen ärver
fabri ksfattigkassan.

Se [3549].
Blan\lks fond (S M Blanck 1873)

kr. 1,565:39. Underst. till en ar-
betare vid K A Almgrens aidenfabr.

Casparssons pensionsinrättning
Fabr. P A Casparsson 1850) kr.
20,641:67. Pens:r till arbetare vid
sidenfabr:r. •

Fabriksfattigkass8n (Sthlms fao
briksidk. 1752) kr. 282,946:37. Uno
derst. åt fabriksarbetare.

van der Ostenska tonden (Fa-
bl' sänkan M C van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrikssocieteten.

Pauliska fonden (Grossh. och
fabr. Chr. Pauli·1807) kr. 2,791:31
Underst. till arbetare vid yllefa-
brikerna.

f. d. Stämpel8fgifts. eller den
s. k. H811k88san (Sthlms fabriks-
idkare 1770 års hallordning) kr.
71,051: 42. Underst. åt' fabrikörer
samt deras änkor och barn.

Söderberg8ka fonden (Fabr, P
Söderberg 1850) kr. 1,673:25. Uno
derst. till 2:ne atrumpfabrikear-
betare.

Töruebohlllska fonden (Stämpel-
mäst, assessorn E Törnebohm 1831)
kr. 3,732. Underst. till all. fabriks·
idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
under 16 är.

[470oJ
Bok· och musikhandlarnes pen.

sionsrörening (Musikförlägg. A
Hirsch, bokhand!. J J Flodin m.
II. 1853) kr. 687,757:55. Särsk. sty.
relse se [3043J.Pens. åt delagame.

[4701J
llIinuthandelsröreningens pen.

sionskassa (liera minuthand!.1874)
kr. 405,601:84. Särsk, styrelse se
{3007].Pens:r och underst.

[4702J ,
Vlktualiehandlarnes pensions.

inrättning. Kapitalbehålln. den
31/12 1914 kr. 599,351:79. Särsk.
direktion, se [3005].Pens:tagarne
äro omkr. 53.

[4703J
Handelsbokhållarnes pensions.

törening (1869)kr. 620,000. Särsk.
styrelse, se [3009];pens.r,

stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
två stud:de vid Farm. institutet
och Ils till tillfälliga underst; åt
behöfvande farmaceuter eller till
för yrket nyttiga ändamål,

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
1897) kr. 4,000. »År!. afkastn , till·
delas en eller flere änkor efter
farmaceuter med företräde för än-
kor efter farmaceuter från Väster-
götland.»

Korfstedts fond (Apotekare Inge-
mar Kerfstedts donationsfond)
kr. 5,000öfverlämnades '131913 till
Apotekare-Societeten, 200/0 af år-
liga räntan lägges till kapitalet och
återstoden utdelas till äldre behöf-
vande farmaceuter.

KulIgrens fond (Apotek. K J
Alex. Kullgren 19061 kr. 12,000.
Räntan ä halfva kapitalet skall år-
ligen vid midsommar- och julhög.
tiderna med hälften hvarje gäng
tilldelas »tvenne fattiga, för redlig
vandel kända farmaceuter, nämli-
gen apotekare, provisorer eller
farmacie kandidater». Räntan:t
andra hälften skall utdelas som
stipendium ät obemedlad, för dug-
lighet känd elev vid Farmaceut-
institutet, hvilken därjämte tillhör
och minst ett är förut tillhört nå-
gon förening för absolut nykterhet.
Vid donationen är fäst det villkor,
att en donators släkting skall un-
der sin lifstid erhålla en lifränta
af minst 4 proc. å kapitalet.

Lehmans fond (Apotekare Au-
gust Lehmans fond) kr. 5,000stif·
tades af Societeten vid dess årssam-
mankomst den 15 sept. 1910 til
hugfastande af apotekare Lehmans
namn och lifsgärning såsom sekre-
terare och ordf'6rande i Apotekare-
societeten och" dess direktion. Af
ärliga räntan lägges 20010 till ka-
nitalet tills fonden fördubblats.
Aterstoden utdelas till behöfvande
elev vid Farmaceutiska institutet,
som fullgör sina studier för alläg·
gande af apotekareexamen. Seda.n
fonden .fördubblats utdelas hela
räntan å denna.

Lundbergs fond (Apotek. Oscar
Lundbergs donationsfond): Dona-
tionen, som utgjorde 100 aktier i
Aktiebo!. Avesta folkbank, nom.
lyd. ä 100 kr. öfver!ämnades d. 31
dec. 1909af apotek. i Borlänge Oscar
Lundberg o. h. hustru Hilda Lund-
berg f. Meurlin, med anhållan, att
fonden skulle kallas apotek. Oscar
Lundbergs donationsfond och för.
valt. af Apotekare-societetens di·
rektion. Fondens storlek är nu .I'

15.700 kr. Enligt donationsbrefvet
skall, sedan från den ärt. efkaetn.
400 kr. undantagits, hvaröfver do-
natorerna under lifstiden själfva
vilja disp., äterstoden utdelas enL
direktion:s bepröfvande till behöf-
vande änkor och barn efter apot.
och farmaceuter eller till apotekare
och farmaceuter som själfva.lrunna
anses nödställda. Efter donato-
rernas fränfälle eller event. frän den
tid, som af dem blifvit bestämd,
användes hela afkastningen, sedan
50/0 af densamma blifvit afsatt för
att förstärka hufvudstolen, till
ofvan angifna .ändamål.

[4705J .
f. d. Bryggareämbetetsl Stock·

holm penslonskassa (f. d. Bryg-
gareämbetet), Särskild styrelse, se
l~003];pens:r och underst. åt del-
ägare.

[4706J
f. d. Skomakar~äm betet eller n.

v. Skomak8remästaref'örenlng~n I
Stockholm (Okänd) kr. 500,000
Särsk.styrelse, se [3001];pens:r,
sjuk- och begrafningshjälp.

[47.10] Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [4081]).
Apotekare.societetens kassa. so-

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd ät behöfvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under år 1914 har i pensto-
ner och gratifikationer utgått ett
sammanlagdt belopp af 15,400kr.
hvarjämte till stipendier o. d. ut-
delats 2.700 kr.

Apotekare.societetens studlestl-
pendlum rör examinerade apote-
kare. Apotekare-Societeten beslöt
vid sin årssammankomst den 11
september 1912 att under tvä på
hvarandra följande är utdela ett
sti pendi um på 1.200.kr.Under tredje
året göres uppehåll, hvarefter sti-
pendiet under de båda följande
åren äter utgår O. S. v.

Stipendiet utdelas till farma-
ceut, Bom efter aflagd apotekare-
examen önskar blifva i tillfälle att
idka fortsatta studier på det kem.·
farmaceutiska, farmakognostfaka,
kemiska eller botaniska området.
Studierna skola bedrifvas företrä-
desvis i Farmae. institutet eller ock
vid annan högre undervisningsan-
stalt i in- eller utlandet och fort-
gå under minst sex månader samt
resultera i en aihandling af den
omfattning studieplanen angifver.
ColIl'anders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850)kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond för underst.
åt fattiga apotekareänkor n,

Hallengrens fond (Apotek. J N
Hallengren 1836) kr. 2,675. Årliga
räntan användes af Direktionen till
nytta och ändamål för de farma-
ceuter, som använda Societetens
institut.

Holmströms fond (Apotekare
Erik Axel Holmströms fond). Till
minne af apot. E A Holmström
och fru Hilda Holmström, född
Wtketröm, har kanslisekr. Gunnar
Holmström och frök. Maria Holm-
ström den 10/1 1914 öfverlämnat
kr. 10,000 till apou-soc. Af den
årliga räntan skall l/S läggas till
kapitalet, 2/5 skola användas till
inköp for Societ~tens bibliotek och
215till en studerande vid Farm.inst.

J ustelii fond (Apotek. Martin
Justelius lR83) kr. 30,000. l/S af
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras änkor eller oför-
sörjda barn. 11. till stipendier för
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G. Fromma stiftelsers, pensionskMsors m.,f1. fonder. [4710-4719J
Mosanders fond. Grundkapital tekare till underst. antingen: 1) för begrafningshjälp, arbetslöshets-z

1,000 kr. till minne' af Professor vetenskap!. studier i in- eller ut· nodhjälps- o. invalidunderstöd
C G Mosander från en apotekare landet eller 2) för studier vid ke- m. m.
som den l/il 1900tillhört apotekare- misk fabr.; eller ock till 3)belö-
kåren i 50 år. Af räntan utdelas ning för epokgörande upptäckt
årligen t. v. 50 kr. af Professorn inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
i kemi vid Farmaceutiska inat. fåstes hufvudsakl. vikten vid sti-
till den mest framstående Iärjun- pendiatens prakt. duglighet, sköt-
gen i samma ämne. Återstoden samhet och karaktär.
af räntan på kapitalet, som genom nedings fond (Apotek. I Reding
sammanskott af kamrater till of- 1869) kl'. 5,000. Räntan skall vid
vannämnde apotekare blifvit be- hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
tydligt förstoradt, lägges tills vi- apotekare eller apotekareänkor.
dare till kapitalet. Genom dona- Snndbergs fond (Apotek. A F
tion af, under den 26. Nov. 1906 Sandbergs understödsfond). Dona-
aflidne Apotekaren Carl Falk och tionen utgör 10,000kr., som öfver.
hans hustru, född Gauffin, skall lämnades till Apotekare-societet:s
vid hennes död 15,000 kr. tillfalla direktion d. 23 april 1909 af apot.
fonden, under förbehåll att några i Motala A F Sandberg på hans
smärre lifräntor skola af ränteaf- iO års-dag med den föreskrift, att
kastningen fortfarande utgå under årliga afkasto. skall användas till
innehafvarnes lifstid. underst. antingen åt sjuka obemed-

Munays fond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller åt nöd-
Murrays fond) kr. 5,000stiftades af ställda "rarmaceutänkör och -dött-
Societeten vid dess årssarnman- rar, eller åt flitiga obemed1. stud.
komst den 15 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me.
fästande af apotekare Mur-rays dellösa släktingar till donatorn,
namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek ..kåren, hafva
saförvaltare och ta.xerevisor i Apo- företräde.
tekare-aocieteten. Räntan skall ut- S.bardt. fond (Carl Wilhelm Se-
göraett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000,stiftades af
studiet för apotekareexamens af- Societeten vid dess årssamman.
läggande vid Farmaceutiska Instd- komst den 11 Sept. 1903ntill hug-
tutet. Stipendiet skall utgå med fastande af IIofapotekarens namn
lägst 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten uu.
skall minst 20,0/0af räntan årligen der tjugufemårigt Ordförande-
läggas till kapitalet, tills högsta skap n), Af årliga räntan afsättes
stipendiebeloppet obetingadt kan 10 proc. till kapitalet, hvarefter
utgå. återstoden af direktionen fördelas

Murrays donationsfond (Apote- i ett eller flera stipendier för stu-
kare Axel Murrays donationsfond). dieresor inom eller utom riket af
Donationen 50,000kr. är afsedd att på apotek tjänstgörande eller vid
bereda understöd åt farmaci e kan- Farm. instit. såsom assistent el-
didater, 'som vid farmaceutiska in- ler amanuens anställd exam. apo- [47 16J
stitutet på ett får jänstfullt och tekare, med minst tvåårig verk-
berömvärdt sätt idka studier ror samhet efter aflagd examen. Barnmo!"skornas i St~ekltolm
afläggande af apotekareexamen. Waller. fond (Till minne af pensionsroren.: (1860)kr. 70,324:58.
Räntan å kapitalet användes till Apotekaren Jakob Waller 1886) ,Pens:r åt delagarmnor, som. fyllt
stipendier hvart och ett å 1,000kr. 5,000 kr. Räntan utdelas som be. 60 år och inbetalt 25 års afg,fter;

~llssons fond (Apotek. II W lön. företrädesvis för flitigt och f. n. utgå 17 pens:r å 200 kr. st.
Nilssons donation) kr. 44,500. Öf· förtJänstfullt arbete å Farm. in-
verlämnades till Apotekare-Bocie- stit:s laboratorium, men äfven som
teten d. 1 febr. 1912 enligt testa- uppmuntran för redbart och fr-ukt-
mentariskt förordnande af apote- bärande arbete inom öfriga under-
karen i Göteborg' II W Nilsson. visn:fack vid institutet.
Räntan å kapitalet skall användas
på så sätt att fyra femtedelar dar-
af utdelas årligen till behöfvaude
änkor och barn efter framlidna
apotekare eller till i behof stadda
~ldre obefordrade farmaceuter.
Den återstående femtedelen lägges
till kapitalet på det att detta må
bibehållas vid sitt värde eller för·
ökas till gagn får uppgifna ända-
mäl.

Norrlands apotekarerörenings
donationsfond d. 29/5 1895. Af
räntemedlen Iägges t. v. '/s till
kapitalet och 2;S öfverlämnas till
Farm. instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet e!ler dess
elever gagnande ändarnål. .

Nygrens sttpendlefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. 16/12 1897) kr.
5,000. Då de årligen besparade
räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apo-

[4711J
Konstförvantskapets kassa,

omfattande' Sjuk- och begrafntngs-
hjälpskassa (stift. af flere perao-
ner 1754) kr. 29,000. Sjuk- och be.
grafn:shjälp åt man!. och kvinn!.
arbetare vid boktryckeri o. stil·
gjuteri. .

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
flere personer 1840) kr. 115,000.
Pens:r åt man!. o. kvinnl. typogra-
fe~.samt stilgjutare.

Ankehjälpsfonden (stift. af flere
personer 1854) kr. 20,500. Änke·
hjälp efter typografero. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: Kg!.
boktryckeriet.

[4112J
Typografiska röreningen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 148,369:02.
Särsk. styrelse, se [42131;sj'uk- och

[47 13J
F. D. Stockholm a gas- och elek-

tricitetsverks arb:s sjuk- och be-
grafningskassas Xödbjälpsfond ..
Delägarnes antal den 1 maj 1914:
522 st. Utdelar hjälp vid trängande
behof'. Kapital kr. 16,000. Sty-
relse: Emil Andersson, ordför. ;
Helge Petersen. sekret. ; Axel Ryd-
ström, kassör, adr. :._Tyskbagareg.
10, 1 tro Telef. Osterm. 2356.
Ledamöter K. A. Landberg. Carl
Åberg.

[4714J
I,ykttändarnes sjuk· 'OCl1 be-:

grafnlngskassa (Delägarne 165)lir.
14,700:67.Särsk. styrelse, se [3142] ;
sjuk. och begrafn:shjälp.

[4715J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 18(7)
kr. 37,500. Sthlms stads Brandför-
säkr:skontor se [2855);räntemedlen
användas till pens:r o. ärl. under-
stöd åt de på brandföraäkr.konto-
rets stat uppförda tornväktares
efterlämn. änkor och oförsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning af
eldsvådor omkommit, äfvensom å.t
sådana, som vid eldsläckning bltf.
vit skadade.

.\

[4719J --,
Johan Anderssons under'stdds-

fond (Fru Therese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
5tl,085:39. Sthlmsarbetarefören.;
se [3888]; år!. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa man!. Ie-
damöter, som fyllt 55 år och äro
i behof af understöd.

I<:lIassonska understödsfonden
(Fabr, Levy Eltasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874)kr.
5,250:92. Sthlms arbetaref6ren:g,
se [3888]; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för befriandet af åra-
afg. till fören. och dess sjukfond.

lIemslöjdsfonden (Advokatfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören:g, se [3888),
räntan användes som premir at
f6ren:sledamöters barn under Ii
år för slöjd. Utdeln .. hvarje ju!.

Pensionsfonden (Stockholms Ar·
betareförening 1912) kr. 200,000:-
se [3888]; räntan utdelas i decem-
ber till ledamöter som tillhört för-
eningen i 20 år och därutöfver. \>l

-
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder,
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987]. manshus direktion, se [2620J. Fd'
Ledamöterna måste vara burskaps- derst. ät orkeslösa sjömän; är 1914
ägande sjökapt:r i Sthlm, och sooie- utdelades kr. 6,720.
teten har till ändamäl att upptaga,
diskutera och besvara sädana frå-
gor I Bom beröra sjöfarten eller So
cieteteos ledamöters intressen, U t-
dela pens:r ät ledamöter af viss
ålder samt underst. ät ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn,
som däraf äro i behof.

[4720-4734]
{47201

Stockholms arbetareförentngs
~jnk· och begrafnlngskassa
(Sthlm s arbetarefören:g 1868) kr
112,893:79.Särsk, styrelse, se [3888];
sjuk- och begrafn:shjälp åt kassans
ledamöter eller deras stärbhus.
1r 1914utbet:s kr. 9,317:50 i sjuk-
hjälp och kr. 3,800 i begrafnings-
hjälp.
[4721]

Stockholms arbetarerörenings
tloöresafdelnlng (Sthlms arbetare-
fören.g' 1870) kr. 043:79. Särsk
styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.

G.

[4722]
Fagerbergs penslonslnrätt»ing

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

[4723]
Godu'Ska pensionsfonden (Segel

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

[4724]
Sjökaptenssocieteten' I Stöek-

holm (stift. 11$2) kr. 120,000. Sjö-

[4725]
Sj ömannaförenlngen I Stock

holm Istift. 1863). Särsk. styrelse,
se [2985J; pens:r, sjuk- och begraf.
n:sbjälp samt underst. Hvarje sjö
man (af befäl, underbefäl och man-
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören
Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro

Sjömannaf"örenlngens nöd-
hjälpskassa. Sjömannafören:s aty-
relse; att af fondens räntor och af
medel insam1. i sparbössor under
fören.s sammankomster gifva jul-
gåfvor till ledamöters änkor och
barn.

[4727]
AngfartygsbstälhafvaresäIlska.

pet (1857)c.a kr. 260,000. Särsk. aty-
relse, se [41 53J;,pens:s· och un-
derst:skassa.

[4728J
Handelsflottnus pensionann-

statt (K. Maj:t och Rikets Ständer
181;4)kr. 1,102,026:55. Särsk. direk-
tion, se [2950J; pens:berättlgad är
den, som uppnätt 55 är, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begärt
rymn.sbrott, under- dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, il utrikes
orter; är 1914 utdelades kr.
205,577:54 till 1,948 personer.

[4729]
Masklnlströrenlngell, särsk. sty-

[4726] relse, se [4157J; kassabehålln. S"'2
Ioitockholms sjömanshnskassa 1914:förvaltn:sfonden: kr. 8,3~4:.61;

(Stockholms sjömanshus); vid slu· understödsfonden: kr. 55,487:10;
tet af 1914: kr. 744,827:83. Särsk. sjuk- och begrafn:sfonden: kr.
direktion, se [2620]; underst. är 69,231:01; nödhjälpsfonden : kr.
orkeslösa sjömän, deras änkor och 137~814:01 ; öfvering. C A Lindvalls
barn;. år 1914 utbet:s kr. 47,660:751.fond:'kr. 2,145:82;biblioteksfouden:
till '71 underst.stagare. kr. 5,211:G3; sängkörsfonden: kr.

Stockholms nationalkassa 63:]0; ev.masktnberälsforb.s Stock-
(Skeppsred i Sthlm 1772); slutet af holmsat'd:s understödsfond: kr.
1914: kr. 175,800:42. Sthlms sjö- 17;486:84. .

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

[4733] Kgl. Vitterhet!!-, Hi- 1888), kr. 254,000; för Statens hi- användas för arkeo!. forskningar
storle- och Antikvitets. k~taobr,inSketatemt.useumoch kgl. mynt- och gräfningar l)ä Gotland, sär-

skildt i och nära Visby.
akådemien. Lonbatska donationen (gåfva af

AuteIlska donationen (test. af hertig J F de Loubat i Paris 1889)
Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. kr. 20,000; rantan utdela. hvart
100,000; f. antikv. och Dumismat. i:te är f. basta under senaste ä år
ändamål. , utkomna, på svenska, norska eller

Bergeraka donationen ('I'ullför- danska förf. arbete öfver Amerikas
valt. i Göteborg C G Bergers test. arkeologi, etnografi, historia eller
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- myntkunskap. (Nästa gäng 1917.)
vändas: 1000 kr. för arkeologiska Oscar llontelius' donation (gåfva
f'6reläsn:r, det äfriga för historiska af riksantikvarien O. Montelius och
och antikv. ändamål, efter utgifts. hans fru, f. Reuterskiöld, 1913)kl'.
stat, som 101' hvart är bestämmes. 50,000. Räntan, hvaraf större de-

BeskolVskadonatlonen\Öfverste. len f. n. utgår som lifränta, skall
ltammarjunk. B v Beskow 1880)kr. användas till understöd eller pen-
10,000. Underst. for yngre, obe- sion M, e. o. tjänstemän vid Aka-
medl. och f'6rtjänt forskare inom demten, samt till tryckning af
de vetenskaper, som tillhöra om- arkeologiska arbeten; hvart femte
rädet för akadem:s verksamhet. år utdelas ett pris för förtjänst·

BjörnstjHnskadonatlonen\test. fullt arkeologiskt arbete.
af Generalmajor O 1\1 Björnstjerna, Ioicharpska donationen (test. af
1506) kr. 10,000. Uppmuntr. till grossh. J H Senarp och hans fru,
författare inom dekunskapsgrenar, f. Westman, 1902) kl'. 100,000 för
80m utgöra föremål för akadem:s den htstortsae vetenskapens frärn-
verksamhet. jande (större delen af räntan ut-

Götls!la förbundets donation kr. går f. n. till en lifränta).
2,600; för antikv. ändamäl. W, Hlatre-Brucels donation

Hjertbergska donationen (Pro- (don. af Fru Carolina Benedi cks-
tokollssekreter. EG Hjertbergs test. Bruce) kr. 20,000. Räntan skall

[4734] Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Adelsköldska fonden (Major
Olaes Adelsköld 1904 och 1906)kr.
55,600. Till medalj för vetenskap.
liga arbeten och till utrikes rese-
stipendier för ingenjörsstudter.

Abl-strands testamentsfond (Bi-
bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr.
33,900:-. Tilllit'ränta ät vissa per-
soner efter hvilkas död räntan ut-
går till understödjande af zoo1.
studier.

Arnbergs donation kr. 24,400:-,
donerad 1901 af Bankofullmäut, J
W Arnberg.

ArrhenilIs' fond (Prof. S Arrhe-
nius 1904)kr. 6,500. - Till förstur-
kande af Letterstedtska resesbl-
pendict.

Banksska legatet (Josef Banks
1792) kr. 1,600. Såsom tiltökn. l':l.
lönen till Bergianske läraren.

Beljerska douatlonen (af Bok-
förläggare Frans Beijer insamlade
1884) kr. 11,000. Till främj. af Riks-
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G.' Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl. fonder. [47341
musei mineralogiska institutions inrättande å Serafimerlasarettet af von Möllers donation (Byttrnäat ,
syften. sängar för nödlidande sjuka resan. P von Möller 1883) kr. 25,800:-.

Bergfanska stiftelsen (Prof. P J de, företrädesvis från främmande Till lifränta åt viss person, efter
Bergius 1784). Donationskapitalet land. hvars död donationen är ställd till
8,3:13:33 kr., egend. Bergiilund, till Letterstedts fond till pris för Akad:s fria förfogande.
publici nytta och till en skola för öh'ersättningar m. m. (Gen:kon- Porträttfonden (utbruten från
trädgårdsskötselns eller hortikul- sul J Letterstedt 18601kr. 19,400. Fonden för vetensk. forskning)'
turens upphjälpande i riket under Af- räntan utgår 400 kr. årl. för kr. 26,800. För utförande af por-
namn af Bergianska trädgårdssko- öfversättningar till svenska språ. trätt af Akad:s aflidne eller Ief-
lan. ket af något förträffligt utländskt vande ledamöter. .

Besk'ow.ka s'tlpendtefonrlen arbete; återst. ställes till Akade- lIegnells, Anders Fredrik, bo-
(Otv.kam.junkare B v Beskow och miens fria förfogande. tanlska gåfvomedel (Dr A F Reg-
hans hustru 1864) kr. 23,900:":. nell 1872) kr. 95,200: -. Denna.
Till ett stip. åt någon ung, förtjänt Letterstedtska fonden till för· fond sönderfaller i följ. afdeln.r ;
och obemedlad vetenskapaidk. mån 1'"61'"allerstads församling 1) Stip.-fonden f. anställande af re-

Bomanska donationen (Kapten m. m. (Gen:konsul J Letterstedt SOl' i botaniskt ändamål till Bra ..
C E Boman och hans hustru Hil- 1860)kr. 2~J700:-.Räntan användes silien eller annatintertropisktland.
dur f. Boheman V09) kr. 29,900. till premier och anskaffande af böc- 2)Fonden för vetenskap!. bearbetn.
Till Iifräntor och därefter för riks. kel' åt skolbarn, till uppköp af böc- af de i Brasilien eller andra inter-
museets entomologiska afdelning. kel' för sockenbiblioteket i Valler- tropiska länder af den Beguelfske-

Brundelska donationen (Kamre. stad samt till belön:r åt tojkskole- stipendiaten gjorda insaml:r. 3,
raren C H Bran'del1905) kr. 110,500. lärare inom Linköpings stift. Fonden för de brasilianska växt- j....-'"
För riksmuseets botaniska och J,etterstedtska Föreningens fon- aarnling.a underhåll och vård. \
entomologiska afdelningar. der (Gen:konsul J Letterstedt 1861) Ilegnells zoologiska gåfvomedel

Byzantinska resestipendiet (En- 1:0) 1l~,300 reservfonden. Denna (D:rAFRegnell1884) kr. 44,500:-.
voyån P O v Asp 1803)kr. 30,000. fond ökas med ärl, tillagd ränta Räntan användes till främj. af zoo-
Upsala univ.; för 3 af 9 på hvar-jpå ränta tills den uppgår till 000,000 logisk forskning.
andra följ. ål' utses stipendiater af kr. 2:0) 518,400 kr. bespartngstun- Uegnells donation (D:r A l!~ r
Vetenskapsakad .. som för samma den. Denna fond ökas genom årl. Regnell 1880, 1881,1882\kr. 43,400.
är uppbär. år1. ränt~n; under de tillagd ränta på ränta tills den upp- -afedien använda till inköp af Iä-.
öfriga 6 åren utses stipendiater af går till 5,000,000kr. 3:0) lterRto genh. Kristineberg vid Fiskebäcks-
Upsala untv.; som förvaltar dona- den 383,å81:40 kr. utg. den dis .. kil i o. för anläggande af en zoo-
tionskapitalet. ponibla fonden, hvilken icke får logisk hafsstation.

C A Carlsons fond 4,100 1,1'.för till kapitalet förminskas; den disp. ttosenadlerska penalunernatj-re-
riksmuseets vertebratafdelning. fondens ränta örverlämuas år1. till sid. C A Rosenadler 1777)kr. 3,000.

Edlnndska donationen (Prof. E Letteratedtska fören. 3 pensionsrum för a!'koml:r efter-
Edlund 1880) kr. 3~,100: -. Rän- l,etterst.dtska inrikes rasestf- Assessorn I Bergskoll. Albr. Behm ,
tan användes till prisbelön:r eller pendi.t (Gen:konsul J Letterstedt Scheelefonden kl'. 16,200:-. Rän-
underst. för forskn:r på de fysiskt 1903) kr. 2G,GOO.Stip. för resor tan dtsp:s växelvis af Farm. Insti-
matem. vetenskap:s område. inöm Sverige; samma bestämmel.. tutet och 'Vetenekapeakad.n till

Ferrnerska belöningen [Kansfi . ser _som för det utrikes resesti- underst. för dithörande forskn.s.
rådet B jeerrner 1795)kr. 3,300: -. pendiet. anatäl lande.
Pre'fnieutdeln. l,etterstedtska ntrikes resesti. Sidenbladhs fond (Öfverdir. Elis.

I Flormanska belöningen (Prof' pendiet (Gen.-konsul J Letterstedt Sidenbladh 1911) kr. 103,500. 'l'ili
A H Florman 18:J8)kr. 7,200: -. 1860) kr. 100,000. Stip. åt någon donators bröstarrvingar ocn tilL
Till pris och belön. . svensk man med goda moraliska stipendier.

Fonden för l'es(mnd~rRtöd (dir. egenskaper och utmärkta insikter stenströms fond (Lärov:sadj.
Sahlgren m. fl. samt tillskott af i en eller flera vetenskaper, för att K OEStenström 1901)kr. 4,100:~.
Akad.} kr. 32,700. Stip:r till sätta honom i tillfalle att, till för- Till stip. för botaniskt ändamål.
belopp af 1,300\ kr. utdelas år!. till kot'ran af sina insikter, företaga Stipendium Berzeltanum (Bergs-
yngre naturforskare för utförande resor i fram. länder; stipendiat må rådet J. L. Aschan 1850)kr. 29,!lOO.
af resor inom Sverige med ända- tillhöra hvilken samhällsklass som Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka.
mäl att undersöka landetsnaturför- helst, men får icke vara yngre än ägna sig åt kemiens studium.
hållanden. 25 och icke äldre än 40 år. Sundbergska donationen (Hof.

Fonden för vetenskalllig'forsl<- (,etterstedt.ka släktstipendiet kvartermust. E Sundberg 1780)kr.
n.ing (anonyma gifv.) kr. 284,400:-. bild. 1893 af besparingar å Letter- 1,200. Premier.
Okas under gifv:nas lifstid genom stedts fond till pris för öfversätt- Söderströmsl.a donationsfonden
räntans läggande till kapitalet. ningar (Gen.vkonsu l J Letterstedt (Grosshandl. C C Söderström 19(14~
(Se Porträttfonden). 1860)kr. 51,100. kr. 115,900:-. För nationaleko-

Orlllska donationen (Bruksp. J Lindbomska belöningen {Berg. nomtsk vetenskaplig forskning.
W Grill 18631kr. 49,900:--o Räntan mäst. G A Lindbom 18141kr. 5,300. ,J.t Wahlbergs minne.me'lalj.
utgår tillsvidare till Skansens zoo- Räntan användes ärligen till 1 il foull kr. 8,400:-; donerad 1901af
logiska trädgård. Fonden afser bil- 2 guldmedaljer, som tilldelas den, änkefru E. Retzius 'Till utdelning
dandet af en zoologisk trädgård. utom eller inom akademien, som af medalj i guld eller silfver åt per-

Hahns donation (Med. dr Con- ingifver någon afhandl. med nya soner, som på utmärkt sätt främ-
rad Hahn 1896)kr. 24,700:.,-,tillun- och viktiga upptäckter uti kem, jat de naturhist. vetenskaperna.
derst. för vetenskapl. forskn:r el- eller fysiska vetenskaperna. J ,\ Wahlbergs minnestond kr,
ler resor. Lindströms minnesfond kr. 33,200,donerad 1896afänkef. E Bet-

Letterstedts fond (Gen:konsul J 3,200:-, donerad 1901 af vänner zius till minne af hennes broder
Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Rän- och li1rjungar till prof. G Lind- Afrikaforsk. Johan August wah l-
tan anslås till ett pris för utmärkte ström. Till ett mindre stipendium berg. Den årl. räntan disp:s föl"
författare och viktiga upptäckter; för resor inom landet i syfte att 2 på hvarandra följ. år växel vis af

Letterstedts fond (Gen:konsul J studera de lägre evertebrerade Vetenskapsakad. och Svenska Säl.l-
Letterstedt 1860)kr. 9,900:-. Rän- djuren, fossila eller lefvande. sk. för Antropologi och Geografi
tan utgår i o. för säras. mektpåltg. Sven Lovens minnesfond kr. som resestip.
gandevetenskapl.und,ersökn:rsamt 3,700, donerad 1909 af släktingar P F Wu.hlbergs sttpendteton.t
äfven till andra ändamål, beroende och vänner till prof. S Loven till 1913, kr. H4.DOO:-.
detta på Vetenskapsakademien. prisbelöning i form af medalj öf- IVallmarkskadonatlonen(Öfver- ,

Letterstedts fond (Gen:konsul J ver Loven af förtjänstfulla arbeten dir. L J Wallmark 1847'kr. 5;;,0011.
Letterstedt 1860)kr. 19;800:-. Till i zoologi. Ränta.n användes till prisbelönin.
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[4734-4741J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
gar för rön och uppfinning ••r, s,om L4736J [4740] Dinektlonen .öfver
akadem. finner befordr a vetenska- Thunska stipendiefonden (Kam- Stockholms stads undervis-
pernas. och näring~rnas fralllsteg mart]. A Thun 1731)kr. 110,08t: 45. ningsverk. Se [2301].
••amt till underst. for undersokn:r Förvaltningen af borgrättsfonder- .
och resor, som akadem, anser le- na se [29751; två hemstipendier Bergman.Millerska fonde.n (Sjö.
-da till nämnda mäl. åt torftiga studerande födda i Stock- faranden A Bergman Miller 1831)

Vegafonden (saml. på föranstal holm eller Småland (dock, såsom kr. 1,421. Till böcker åt fattiga
tandeaf Svenska sältsk. för antro- test. säger: »Medicin.för den ovis a- skolbarn. ..
poh>gi.ochgeografi, gnm al1m. ~ub. het jag själf erfarit, undantagen~ l; Beskorrska fonden (Ofv.kam.-
skrtptdon inom Sver-ige, till minne hvartannat är lämnas ett resestlp. junk. frih. B v Beskow och hans
-af Vega's kringsegI. af Asiens hela af 4800 kr. åt en studerande för hustru )864) kr. la,HOO. Till stip.
kuststräcka under A E Norden- idk. ~f studier vid utländsktuniv., Booströmska fonden (Presid, E
-sktölds I~dning, 1~80) kr. 74,80.'.1.med skyldighet att kvarstanna där Booström 1835) kr. 1,715. Till böc-
Fondens ändamål, ar att verka for 16 mån. Ansökn. ingifvas till det ker och prem:r åt skolyngl.
främjande o. uppmuntran af geo- större akad, konsistoriet i Upsala. Erik Bäckströms stipendiefond,
1<"8,fiskforskn. ; dels under namn I se [4742].
af Vegastipendiet, underst. för före- Höglundska fonden (riksgälds-
~agande af forskn:sresor i mindre [47 37] kommiss. GHöglund 1870)kr.12,684.
kända trakter; dels medel för ut- Lars Hiertas minne (Fru W Till lifräntor, sedan stip:r.
-delande af en medalj i guld, be- Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk. Kni~geska fonden (Änkef. A M
'nämnd Vegamedaljen, åt personer, styrelse, se [3555J; att fritt och v. Balthasar Knigge 1822) ~,594.
.som på ett utmärkt sätt främjat oberoende verka för det mänskl. Räntanlever:stillAd.Fredr.förs:s
den geografiska forskn.; såväl stip. framåtskridandetochdettahufvud. kyrkoråd att för församl.s folk-
.som medaljen utdelas af Svenska sakl. gnm att framkalla och befor- skolor användas .
.säljsk. rör antropologi oc~geografi. dra sädana vetenskapl. upptäckter Lundbergska fonden (Kyrkoh. J

och uppfinningar, sociala förbätt, G Lundberg 1878)4,615. Till stip:r.
ringar och frisinnade reformer, Julius Lundmans stipendiefond,

f47 35] K I landtbr ks som kunna blifva till välsignelse se [4742].
' ung. u • för mänskligheten i allmänhet och Petrejiska fonden (Skeppskla-

akademien. särsk. för Sveriges folk. rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,828.
Kläder.böcker m m.åt skolungdom.

Wallinska fondenIÄrkebiskopin.
nan A M Wallin 1847) kr. 6,061.
Stip:r åt studerande.

AI •.niusska fond ••n (Kyrkoh. JR
Ålenius 1822) 129,660. Till pens.
fyllnad åt afskedade lärare. .

Se vidare [4744] •.

Fraenckelska donati onen (Gross-
'handlaren Moritz Fraenekel) kr.
-4,380:93 för publikation om Sveri-
.ges jordbruk.

Guillaumes fond (Maria Josefina
Guillaume 1868)kr. 13,073:97. Till
"befordrande af djurskydd.

Hallenska donationsfonden
(Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
-4,333:31. För nyttiga företag i
Iandthushålln., såsom ",kogsplan·
tering, trädgårdsanläggn., oländig
marks upparbetande ffi. ID.

Löf'venskiöldska donationsfon.
<len (Possesa. Ch E Löfvensklöld
1889) kr. 17,895:99. Till betord-
rande af ändamålsenl. Iandtman
nabyggn.

Stipendium Nilsson.Aschania.
<flum (Bergsrådet L Aschan 1851l
kr. ö5,217:46. Stip:r till elever vid
landtbruksinstituten.

!'ionnens fond (Friv. bidrag ror
-att hedra Edvard Nonnens minne
1864) kr. 28,709:77. Resestip:r till
-elever, utgångna från rikets landt-
bruksinstitut.

Palmgrenska fonden (Per Palm-
,gren 1873) kr. 87,179:4~. Till aka-
dem:s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko-
nomidir. J M Svensson 1890) kr.
18,983:07. Såsom uppmuntran till
-elever vid landtbruksinstituten o.
-Jönköpings läns landtbruksskola.

Wirens donationsfond (Fabr. A
i) Wiren 1896) kl'. 7,388: 54. Till
bel ön. af folkskolelärare och lära.
rrnnor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
åt biskötsel och sprida håg rdr
dessa .ysselsättn:r till allmogen.

.'\. G Wirens fastighetsdona.
tion (Fabr. A G Wiren 1906) kr.
178,693:ö2 till befrämjande af träd-
gårdsskötsel m. m. Fastighet. L:a
Vattug. 21.

[4738J -"-
!'iobelstIftelsen. Grundad på

Ingenjören Doktor 'Alfred Nobels
testamente af den' 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af KungL
Maj:t d. 29 Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1914kr. 29,392,968:81. Te·
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall »l1rligen utdelas som
pris belöning åt dem, som under
det förlupna årethafva gjort mänsk-
ligheten den största nytta. Rän~an
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, som har gjort den vi.k.
tigaste kemiska upptäckt eller for-
bättring; en del den, 80m har gjort
den viktigaste upptäckt inom fy.
siologiens ellermedicinensdomän ;
en del den 80m inom litteraturen
har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning; och en del åt
den som har verkat mest eller bäst
för folkens förbrödrande och ar-
•kaffande eller minskning af stå-
ende armeer samt bildande och
spridande af fredskongresser-s. ,
Prisutdelare och styrelse se [1631].

[4741] Högre latinlärover-
ket å Norrmalm. ,

Se [2:j03].
ErikJohan Falkmans stdpendle-

fond'(Louise.Falkman samt Ivar o.
Sven Falkman 1893) kr. ö39. Uno
derst. åt studerande.

Fyra bröders stipendiefond (fa-
brikör P A Sjögren 1907) kr.
2923 Understöd åt studerande.
'Rektor O. F. Gill.jams ';tipen.

diefond (Helena Gilljam, lärare
och forna lärjungar vid lärover-
ket 19JO)kr. 1,516:04. Understöd
åt studerande.

Rektor C. Lundbergs stfpendie-
fond kr. 3,630. Underst. åt stude-
rande .

Kyrkoherde Nyblreus' stlpendte-
fond (1916)3,903:27 kr. Understöd
med företräde för blifvande präs-
ter.

Premie- och fattigkassan ,id
norra latinliironr-.t, kr. 3,500.
Prem:r och underst. åt studerande.

Rabeska fonden (f. d. lärjungar
vid Sthlms gymnasium 1871) kr.
8,117 Underst. åt studerande.

Ulbbingska stipendiefon den
(Kammarherren G Ribbing 1868)
kr. 2,261. Underst. åt studerande.
. Rub ••n I'jögrens stipendiefond
(Fabrikör P A Sjögren J 905) kr.
3,370. Understöd åt studerande.

Olof Anid Stridshergs stfpen-
di.·fond (Anna Laura Stridsberg
1908) kr. ö38. Understöd åt stu-
derande.

Thams dnnatlon (änkef. C Tham
1865)kr. 372. Böcker åt fatt~.
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[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 ytterli.
gare doneradt, likaledes oafytter-
Hgt kapital af 75-,000kr, alltså sam-
manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens adöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an.
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för.
fattare a~ talang.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
. Wirenska stipendiefonden Semisekularfonden (samman-
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815., skott vid sekularfesten 1871) kr.
Understöd åt studerande. 500. Stip:r vid Sthlms gymnasium.

'I'hams donation (Änkef. M C
Tham 1855) kr. 100. Prem.kassa

Julius Lundmans stipendiefon
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000.
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 öf'ver SthIIns stads under-
visningsverk.

18-12 års gåfvofond (Anonym
1872) kl'. 1,000. Underst. och be-
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjungar i 4:e O. 5:e klassen.

1886 års studenters sttpendle-
fond (1910) kl'. 1.000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-
vande lärjunge, helst den som
samma år aft. studentexamen

[4742] Högre allmänna läro-
verket å Södermalm.

- Se ['Ul05].
Anonym gifvares stipendiefond

(1910) kr. 3,000. Räntan ntdelas
:::.1.rligentill en el. flera gossar å
gymnasiet.

Erfk .Bergstedts skolfond
(Grossh. Erik Bergstedts testamen-
te 1911)kr. 10.000. Arliga räntan
skall vid slutet afhvarje vårtermin
odelad tilldelas en lärjunge, 80m
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
-och utan att behörva vara fattig
har behof af understöd.

Folke Brannels minnesgåfva
.(IDl3) kr. 1,00.0. Räntan utdelas åt
musikaliskt begåfvad lärjunge, som
har orgelspelningen under mor-
gonbönen sig anförtr-odd.

Erik 'Bäekströms stipendiefond
(Grosshandl. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
andra den 27 nov. utdelas till lär-
junge i ä.te kl, som är behöfvan-
de, har fallenhet för studier och
utmärker sig i afs. på flit och
uppförande, och får stipendiet -
etter kollegii beslut - behållas af
samma lärjunge under hela hans
skoltid. Fonden förvaltas afKungl.
Direktionen öfver Sthlm s stads
undervisningsverk.

Ile 6 Brödernas fond (Anonym
1877)kr. 1,000; Uppmuntran åt väl-
artad yngl. vid gymnasium, med
företräde åt obemedl. ämbetsmäns
söner.

I<:lmbladska fonden (Lektor P lir
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för
<len i mogenhetsexamen bäst vits-
ordade.

Erans Gustafs stipendium (Ano-
nym 1883)kr. 2.000. Räntan utde-
las till en välartad samt med håg
och fallenhet för studier begårvad
yngLsom af sådant understöd är
i behof.

Carl v. Friesens stipendiefond
(sammanskott af lärjungar o. vän-
"ner till statsrådet Carl Y. Friesen
U06) kr. 3,750 Räntan skall vid
slutet af hvarje läsår utdelas till
mindre bemedlad, rör studier väl
lJegåfvad lärjunge, som under läs-
året afiagt studentexamen för att
sedan fortsätta sina studter.

Adrian Göthes premium (sam-
manskott af lärjungar och vänner
till Adrian Göthe 1904) h. 200.
Räntan skall hvarje hösttermins-
afsiutning utdelas åt .en behöf-
vande lärjunge i 3:e klassen.

Pyra bröder Heijkenskjölds
fond (1910)kr. 4,000. Räntan an-
vändes till tillfalliga understöd.

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

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

fl. fonder. [4741-4744J
Elementariistipendlet (gnm in-

saml. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm
donation af' en f. d. lärjunge med
1,000kr. 1888. Underst. företrädes-
vis åt någon från skolan utgången
lärjunge, som studerar vid Upsala
universitet, eller åt ngn läljunge
vid skolan; utgår med två strpeu
dier.
..Folke Jacobsons stipendinm

(Ankef', Alma Jacobson, f Wah'l-
gren, 1896) kr. 2,100. Underst. åt
en f"6r studier i naturkunnighet
aärsk. hågad och skicklig lärjunge
till företagande inom landet af en
resa i naturvetenskapl. syfte.

Hartmansdortfska stipendiet
(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Un-
derst. åt medellöse flitige lär-
jungar.

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

Jubelfeststipendiet (genom in-
[4743J Högre realläro- saml. 1878) kr. 2,800. Underst. åt

k t, . N I medellösa flitiga lärjungar i de tre
ver e pa orrma m. högsta klasserna eller bland de

.. Se [2?07]. • • If. d. skolans lärjungar, som under
Allmanna premie- och stfpendie- hvarje läsår aflagt nodkänd mogen-

fondt'B(K Direktionen öfver Sthlms hetsexamen. b

stads undarv:-verk 1880) I",. 8,700;, Lektor Alexander Skånbergs
Sthlms ~ea~~arov',! :stIp:r och pre- ltIinne (genom bidrag af 27 forna
mor åt for~Janta la!Jungar. _. lärjungar) kr. 770, hvartill hans

Re1<t?rS. AlmqUIst. un.derstods- änka ytterligare lämnat (:00 kr.
fond (tlllkommen &,nminsamlmg Uppmuntran .åt lärjungar, som vi-
19(4) kr. 2,600. Stip:r åt medell. sat sig äl(a goda kunskaper i bota-
Iärjungar. .. .. ... nik och därjämte ådagalagt flit och

Pyra ~roder lle9kenskJoldS godt uppförande.
fontl.(Ok~nd .1910)kr. 4,900... Un- Lektor Hugo Schmidt. stlpen-
derstod at larare och fort.lanta die. och premlefoud (genom in-
Iärjungar-. samhnz af äldre f d lärjungar

Första st!pend~efonden (Okänd vid lektor Schmidt~ frånfälle 1901)
1~80)Jrr: 2,,,00. Sttp.r åt medel- h. 2,200. Stipendier å minst
losa Iärjungar. . . 50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta

Lektor Hugo W. Philps stfpen- klasser hvilken visat särskildt in-
diefon~(Okä!ld1908) kl'. 500. Stip:r tresse 'för, och goda kunskaper
åt förtJanta lärjungar. i företrädesvis franska spT'å-k~t,

men eljest i öfriga lefvande språk,
[4744] geografi, historia, sång ochmnsik.
Fonder till förmån för lärj. vid tf~~nk~r~:iå,~/ å~öfk:r :öfäij~

Statens profskola, för framsteg i förenämnda ämnen.
Nya elementarskolan. LudvigochAmanda Kubenwfond

Förvaltas af K. Direktionen för (bankdir. och fru Ludvig M. Ru-
Sthlms stads undervisningsverk. ben 1907), kr. 2,000. För inköp af

Se [2301}. tidsenlig undervisningsmateriel.
Axel Abramsons stipendium Norströmska sttpenutefouden

(Grossh. och Fru Axel Abramson (Civilingenjör Claes GNorström
1897) kr. 1,600. Uppmuntran åt en och Fru Alma Norström, f. Bun-
gnm flit och berömvärdt uppfö- sow) kr. 5,000. Understöd åt en
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn för begåfning, flit och goda seder
af skolans 5 lägsta klasser (före- känd, behöfvande yngling i sko-
träde för klasskamrater till stif· Ians gymnasium (helst till samme
tarnes afl, son). yngling under hans gyrnnaaietdd ,

Doktor Otto von Friesens pre- om han gör sig fortfarande däraf
miefond (Bibliotekarien hos H. iV!. väl förtjänt).
Konungen, Fil. dr Otto von Friesen Nya I<:lementarskolans all-
1899) kr. 3,000. Belön:r i större männa premiefoud (genom be-
eller mindre poster for vackra sam- hållningen af vid läroverket 1900
Iingur af djur eller växter eller och 1904 anordnade soareer; ökad
för noggranna skriftl. uppsatser 1905 gnm gåfva af en f. d. måls-
rörande natnrhistoriska ämnen. man med 500 kr.) kr. 2,000. Bok-

Doktor Patrik de Lavals stipen- premier åt däraf förtjänta Iärju n-
dium (gnminsaml.bland lärjung:ne gar.
1889, sedermera ökadt gnm uppre- Uektor Hugo Hernlnnds premie-
pade gåfvor af Fru E. de Laval) kr. fond (genom insamling af smärre
2,100. Uppmuntran åt i ngt af de bidrag bland skolans lärjungar till
naturhistoriska ämnena framstäen- I rektor Hernlunds GO-årsdagden 13
de lärjunge. okt. 1908 oeh sedermera ytterli-
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[4744-4750] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
gare ökad genom af skolans gym·, Katarina församlings kyrkO-/ HUdur Djurbergs stil'AJrdiullO
nasistförb. och mälsmän lämnade råds donation (1814). Till skol- (Frkn IIildur Djurberg 1912) kr.
belopp) kr. 2,700. Premier ät Iät- böcker ät fattiga skolbarn; utgär 1,399. Till understöd för semtna-
jungar i ring III och IV af gym- med 10 kl'. ärl. .. rieelever.
nasiet, framstäende i historia eller Lefllerska stipendiet (Ankef. G !legina Pallins minne (Semina-
modersmålet. Lettter 1885) kr. 500. Räntan ut- rieelever 1884)och den därmed for-

Rubenska stipeudiet (Bankdir. delas ät en medellös och välartad enade du lia Rubensnns ronu (Abr-a-
Ludvig M. Ruben,1904) kr. 1,200. yngling om äret. ham Nachmanson 1912) kr. 12,917
Uppmuntran ät -lär'junge, hvilkeu Sjätte klassens stlpendlefond Till underst. for seminarieelever ..
däraf gjort sig förtjäht.. (Lärjungar vid läroverket 1908 o. Seminarieelevernas hjälpfond

AlJan Edvard SI'"ers fond (Hof- senare) kr. 510: 26. Understöd åt (Serninarieelever: kr. 12,289. Till
stallmästare Edvard Sager och Fru lärjunge i klass 6. underst. för seminarieelever.
Ida Sager) kr. 3,000. För inköp af Törnqvists fond se under [4696] Louise Sundens stipendium (Än·
ett skyttepris, hvilket vid vårter- kef. Christine L Sunden 1887) kl'.
minens slut tilldelas en af skolans [4746 b) HQ.gre realläro- 5,305. Till underst. föl' semina-
lär.jllngar å gymnasialstadiet. verket å Ostermalm. rieelever.

Sång. och musikpremiefonden '
(gnm aflärjungarnegifnakonserter Se [2309].
1882, 1884och 1888)kr. 1,700. Upp. Allan Abruius' stipendiefond,
muntran åt i sång eller musik kr. 1,000. Arliga räntan tillfaller
framstående lärjungar. såsom stipendium en behöfvande

Sten och Alvar Thiols fond lärjunge i 4:de eller 5:te klassen.
(Grosshandlaren Arthur Thiel och Doktor Frodins stipendium (kr.
Fru Alice Thiell kr. 3,000. Under. 1,500). Räntemedlen utdelas ärlt-
stöd åt barn efter afIiden lärare gen till behöfvandc lärjungar i
vid skolan eller åt flitiga lärjungar, 3:dje eller 4:de rmgen
som där-af äro i behof. Enllir,iunges donation, kr. 1,000.

..trliga räntan tilldelas en Iärjunge
i 2:dra eller 3:dje klassen.

Gustaf Elmquists' stlpendle-
fond, kl'. 5,000. Årliga räntemed-
len utdelas' SåR om stipendier till
förtjänta lärjungar. '

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

20. 8eptemberfonden, kr. 2,000,
hvi1ken summa inom 'premie- och
fattigkassan bildar ett stäende ka-
pital; årl. räntan användes till in-
köp af premieböcker.

Widingska donationen (kr.l,380).
Räntemedlen utdelas till mindre
bemedi. lärjungar.

[4745) Jakobs realskola.
Se [2313J.

II iibnerska sti pend iefonden(Kol.
lega C G Widmark 18681kr. 1,000.
Underst. åt behöfvande lärjungar.
Lagerströms stipendiefond (Kom-

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

Lundbergska stipendiefonden
(Kyrkoh , J G Lundberg 1878)Kr.
2,000. Underst. åt behöfvande lär-
jungar,

Mankellska stipendiefonden
(Prof. G A Mankell och hans hustru

, gnm test. 18'711kr. 1.000. Om dess
användande saknas föreskrift. Rän-
tan har hittills utdelats i ett eller
flere stip:r å.t fiitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

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

[4746a) Katarina realskola.
Se [2315J.

Bergman ..».illerska fonden se
under [4740J.

Ehrenpåhls stipendiefond (As.
sessor A.EJhrenpåhl och hans hustru
1781) kr. 250. Prem:r åt-Iärjungar.
Förvaltes af Katarina församlings
kyrkoråd.

Eurenii uuderstödsfond (v. hä-
radshöfd, P L Eurenius 1909) kr.
25,000. Underst. åt medellösa lär-
jungar.

Gråbergs stipendium (Colleg.
Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i säng skickliga lärjungar. För.
valtas af Katarina församlings
kyrkoråd.

[4747) --
Lärarnas vid etementaetärorer-

ken nya änke· och pnpillk·assalKgl.
regI. 8 dec. 19111kr. 6,400,142:14.
Forvaltas af' samma direktion som
den, hvilken är förordnad ror F'olk-
skollärarnas pensionsinrättning,
nnder namn af direktionen öfver
lärarnas vid elementarläroverken
nya änke- och pupillkassa, se [294.5];
pensionerande af änkor och barn
efter lärare vid de allm. lärov:n,
folkskoleseminarierna, högre lära-
rinneseminartet, tekn. elementar-
skolorna, Cha.lmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, earnt K. Gym-
nastiska centralinstitutet; skyldig-
het att vara delägare i kassan ålig-
ger hvar och en, som efter regle-
mentets utfärdande blifvit rektor
eller ord. ämnes- eller pensions-
berättigad öfningslärare vid ofvan-
nämnda läroanstalter.

[4749] Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236].
Ellen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen BergmanJ887)kr. 2,ö72
Till underst. för seminarieelever

lIilda Cassellis foud (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kl'. 6,IS0. 'l'ill underst. för
elever ,""id Normalskolan.

[4750J Kungl. Tekniska
högskolan.
Se. [2204].

Thorsten Bergstedts stipendie-
fond (Civiling. Thorsten Bergstedt,
1881) kr. 5,200. Underst. åt 'tekn.
högskolans elever "-

John lleruströms stipendie-
fond. kr. 50.000. Stip:r åt Tekn.
Högskolans elever med företräde
för den, livars fader är eller haft
anställn. såsom arbetare eller tjän-
steman hos Aktiebolaget Separator.

Borgareståndets donation iBor-
gareständet 1866) kr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

C. Brandels stipendiefond (Kam-
reraren C. Brandel1900) kr. 15,400.
Stip:r (tt Tekniska högsk:s elever"
med företräde för testators anfcr-
vanter.

II. Th. Ccdel'll'rens fond (Tele·
fondirektör H. '.r. Cedergren 1909)
kr. 52,500. Under fyra år af fem
resestip:er åt svenska elektrotek·
nici, femte året medalj åt framst.
förf. inom elektroteknikens OIDM
råde,

Öfveringenjör J.ohan Danielsonll-
_tlpencliefond (Öfveringenjör J.
Danielson -19001kl'. 40,000. Rese-
understöd åt 'I'ekn. högskolans af-
gångna eller afgående elever.

G. de Lavals stipendiefond (Ak·
tieb. Separator 1895), kr. 10,000.
Stip:r åt Tekn. högskolans elever.

\'. Eggertz stipendiefond (bild.
af Prof. Eggertz lärjungar m. fi.
1885) kr. 6,850. Stip:r åt elever vid
Sthlms Bergskola.

Gibson·Cronstedts stfpendie-
fond (Ing, C. G. Norström 1899)
kr. 17,050. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
för släktingar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

A N Hoffmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman 1897)
kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög
skolans elexer,

C J Hultqvists donation (Hofr .•
rådet C J Lindenerona 1874) kr.
t6,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.
..J ohn E Tijellbergs stipendiefond

lAnkef. Alma Kjellberg 1897) kr.
SO,OOO.Stip:r ät Tekn. högskolans
elever.

Otto och Augusta Lindstrands
stipendiefond lÄnkef E A T Lind·
strand 1897) kr. 25,000. Beseun-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4750-4755J
-derst, åt utgångna elever från Tekn. lörste förest. kapten Baltzar Oron· slut. Stockholms folkskoledirek·
högskolan. strand) kr. 1,aOo. Styr. f. Tekn. tion se [1864];gätvomedel till skol-

Joh. iIlichaiilsons donation (F'a- skolan i Sthlm; till stipendier vid lofskolonier. .
briksidk. Joh. MichaiHson 1866) skolan. I Benedicksska fondeJl(FruEmma
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko- John Ericssons stipendiefond Benedicks) kr. 10,533:57 vid 1914
lans elever. (Kommitten för John Ericssons- ,års slut. Se [1864J; gåfvomedel till

('nrl Nystl·ömet·s fond (Ctvilin- monumentet i Stockholm) kr. 1,000.i skollofskolonier.
jSenjör C Nyströmer 1913) kl'. Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm; Duboiska fonden (Handlanden
60,449:66. Slip:r åt från högskolan till stip:r vid skolan. lp. G. Dubois) kr. 69,887:54 vid 1914
utexaminerade yngre ingenjörer Aug. Hotfmans stipendiefond Iårs slut. Se [1864];underst. åt skol-

. inom väg- och vattenbyggnads- (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr. j barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur
facket. 20,000. Styrelsen för Tekn. sko- l ser eller annan undervisn.-anstalt,

Samuel . Orrens stipendiefond lan i Sthlm; till stip:r vid skolan. som Iämpl, kan s••ttas i samband
(Subskription till hedrande af S. H O Ilund<ll'ists or-h A Rund- med folkskolan.
Owens minne 1874)kl'. 15,000.Stip:r <lvists stillendiefoud (Byggmäst. }'riedländerska fon Ilen (Grossh.
åt Tekn. högskolans elever. H O Rundqvist och hans hustru Herman Friedländer) kr. 26,750:32

Byggmästaren Hans Oscar;Rund. A Rundqvist) kr. 52,847:19. Sty- vid 1914 års slut: Se[1864];gåfvo-
<jvi.ts och hans malen Allllllia relsen for Tekniska skolan i stoca- medel till skollofskolonier.
Rundqvist fond (Änkefru A Bund- holm ; till stip:r vid samma skola. Elin Hirschs minne (Ingenjören
qvist 1912)kr. 103,9S3:38. Stip:r åt Sjöstedtska foaden (Kyrkoh. N Ernst Hirsch) kr. 520,932:41 vid
Tekn. högskolans elever. J Sjöstedt 18561 kr. 63,000. Sty- 1914 års slut. Se [1864J;att genom
..Remy Schwartz' stipendiefond relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se »Föreningen för Stockholms skol-

(Ankef. D S Schwartz, f. Sundblad, (2206]; bildande af en särsk. afdel- lofskolonier» utdelas till skoltofs-
1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög. ning for fiickors undervisn. i sven- kolonier.
skolans elever med företrädesrätt ska slöjdföreningens skola eller
åt stiftarens släktingar. nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

ilIlnne af CivilingenJören Au· Tekniska skolans allmänna sti·
gnst Emil Wilhelm Smitt för tek- pendiefond (Aklieb. Induatrtpal at- [4755] Kungl. Statskon-
nisk undervisning (Gen:konsul J set, 112behållningen af ett tom-
W Smitt 1904) kr. 100,000 Stip:r bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen toret.
åt Tekniska högskolans elever. för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
. Knnt och Amalia styft'es stäpen- vid samma skola.
diefond (Öfverdir. o. fru Stytfe 1898) Axel Westins stipendiefond
kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn. (Byggmäst. Axel Westini kr. 5,000.
högsk. afgångna eller afg:de elever. Styrelsen för Tekniska skolan i

Teknologiskainstitntets elevers Stockholm; till stip:r vid nämnda
stipendiefond. (subskrjptton 18.77)skola.
kr. 26,800. Stlp:r åt 'tekn. hög-
skolans elever. [4752]

J. G. Törners donation (Kom- BYl'/!,llIästu.reJohan Andcrssons
missionslandtmät. Törner 1874)kr. fond (1898, 1904, 1914) kr. 100,000.
47,000. .Slip:r och reseunderst. åt Namnd pa sex personer tillsatt af
Tekn. hogrskol~.s elev.er.. 'Svenska slöjclfören:s och Sthlms

Jonas IIenstro~s stlpendle.fo~~ arbetarefören:s styrelser ; resestip.
(Anm. Svenska Elektr. A.R I Va· på 400 kr. till yngre manl, och
steräs 1.~991kr. 10,000. Stip.r åt kvinnl. arbetare med begåfning
Tekn. hogskolans eleve~. .. och yrkesskicklighet.

ponation till C J l ,:/!'stI.ol1,s Majoren Uf Björkmans fond
mmne (Bruksag. C J Y.ngstrom kr. 10,000.Sv. Slöjdföreningens sty-
1907) kr. 20.000. Stipend.iat utses relse. För elever vid Tekniska
bland Bergsskolans elever ~ner skolan.
personer, som arbeta inom JaI'U' lIamelmannska fonden (Fabr. J
handtermgen_. O W Hamelmann, test. 19/41882)

kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse, se [3883]; 2 resestip:r iL 250
kr. till handtverksyngkingar ej
öfver 25 år.

Wallmarkska fond,en (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
Svenska s16jdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifva hopp
om sig att blifva skicklige närings-
idk. för att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och f6rbättringar i
näringar och slöjder.

lians Oscar o. Amalia Rund-
qvhtsfond,1913,kr.51,859. Nämnd
på. sex personer tillsatt af Svenska
slöjdloreningeus och Tekniska sko-
lans styrelser; resestip, på 400kr.
till manliga och kvinnliga stu-
derande, som utgått från Tekniska
skola i Stockholm och genom fiit
och begåfning däraf gjort sig för-
tjänta.
[4753]

Adlerska fonden (Fru Charlotta
A<j:ler) kr. 5,381:08 vid 1914 års

[4751] Tekniska, skolan
Stockholm.

CIaes Adelskölds stipendiefond
28,000' kronor. Styrelsen för tek-
niska skolan i Stockholm; till sti-
pendier,'

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

John Bernströms stipendiefond
I kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska

skolan i Stockholm? till stip:r vid
skolan, med företräde för de ele-
ver, hvilkas låder haft eller hafva
anställning hos A.-B. Separator.

1111aOramers stipendiefond kr·
195,000, däraf dock tillsvidare rän-
tan delvis utgår tillIifräntetagare;
styrelsen för tekniska skolan i
Stockholm; till stipendier.

Baltzar Oronstrands fond (Kom
mitten för åstadkommandet af en
värdig' minnesvård öfver skolans

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

f. d. Allmänna dötstuminsti,
tutets donationsmedel (öfverlärnn,
till K. Statskontorets förvaåtntng
1894). De till fri disposition stalldu
donationsfondernas ärl. afkastn.
användes t. v. till en del för döt-
stumlärarebildn. och döfstumun-
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
Maj:ts förordnande ang, användan-
det innehålles i nåd. brefvet till
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid
1914 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
231,061:90 och de öfriga fonderna
kr. 318,908:56.

Arbetaref'örsäkringsfonden: (af.
satt vid 1896 och följande årens
riksdagar, behållning vid 1914 års
slut kr. 3il,850,707:80)öfverförd, till
den med 1915 startande pensions-
jörsäkrinfJsjonden.

('al'llegiestiftelsens fond [se
48271·

}'il"enska testamentsfonden
(Kommerserådet p E Fil.en 1822)
kr. 34,248:98. Folkundervisn:s be-
främj. Under 1914 utbetalades för
undervisningsända.målkr. 1,000:-,

Johnsonska donationsfonden (f.
d. svenske och norske General-
konsuln i Alexandria J W John-
son 1890)kr. 232,720:26. Till stip.
åt jronsulsaspiranter utanordnades
under år 1914-ett sammanlagdt be-
lopp af kr. 4,000:-.

l,ängmanska donationsfonden
(Bruksäg. E J Längman 18,,9) kr.
4,2n6,006:42. Allmännyttiga ända-
mål; får ännu icke diaponeras till
de af testator afsedda inrättn:r
mv m,

No,,;.nska testamentsfondeR
(Kanslirådet J E Noreen 1811)kr.
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[4755-4767J G. Fromma stiftelsers, pensionskassers m. fl. fonder.
23,458:93. Underhåll af elever vid [4756] Folkskollärarnas rör hvilken lönetillskott af allm,
K. Kri~sskolan. . • nu' medel erhålles.

1II1l1tarsällskapets i Stockholm pe~slonsmra nm.9· Se [2946J. Lasarettsläkarnas pensions.
krigssk.olestipeDdiefond (1893)kr .Extra provinslallal<arnas. pen- kassa (K. M:t och riksdagen; Kg!'.
4,746:24. För flitig obemedlad elev stonskassa (K. M:t och r-ikad.; regI. 13 nov. 1903) kr. 377,233:94.
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan Kgl. ~egl. 30 dec. 1911)kr. 6,623.~3.. Pensionerande af ord. lasaretts.
såsom beklädnadshjälp el. upp- PensIOnera:nde af extra provill läkare.
mnntran. aiaIläkare af.vensom ~eredande. af' Döfstumlärarnas penstonsan-

Penstensfonden för tjänstpmän f~lInadspensIOn åt VIssa provm- statt (K. M:t och riksdagen: Kgl.
vid statens järnvägar öfverflyt- stalläkare. .. . • regI. 30 aug. 19051 kr. 60,350:ö6.
tades vid 19111års början till K. ..FOlkskoIIararn~s pensi~nsm. Pensionerande af personalen vid
Statskontoret. Behållningen vid rattning (K. MaJ:t och rtksda. döfstumskolor, folkhögskolor, fri-
1914 års slut kr. 18.029.432:16. Ilen; Kg!. regl. 30 :nov 1866) kr. stående landtmannaskolor, sinnes-

Baltzar von Plåtens stipendie· 26,918,464:29. PensIOnerande. ~f slö anstalter och vanf'öreanstalter.
fond (f. d. Statsministern för ut- ordtn . .Iarare VId foikskolorn~ l rr- Lärarinnornas p('nslonsanstalt
rikes ärendena grefve B V Pla- ket; förbindelse tIll dela~tl!1het (K. M:jt o. riksd.; Kgl. regl, 28/12
tens änka och son 1877; fonden, ålrgger hvarje skolområde l..rtket 11910). Kr. 6:10,879:36. Penstone-
förut under Marini6rva.ltn:s vård, f?: hvar. OC~. en af dess larar~- rande af kvinnI. lärarpersonalen
öfverflyttades till Statskontoret tJanst.er ,;,dhogrefolksko.la, ":varJe vid enskilda "Iäroanst.r, som at.
1894) kr. 21,848:66. Till stip. åt en s~oldlstrIkt för dess ordin. lärare- njuta statsunderst. från det under
kadett vid afläggandet af examen tJan:r VI';!egent~lg folkskola sa~t riksstatens . åttonde hufvudtitel
för utnämn, t.sjöofficer(1914 utdel:s den ord. amnesiararpersonalen VId uppförda reservationsanslaget till
kr. 857:30). ko,;"munala ..mel lanakolor-, enskilda läroanstalter.

Gretve. Erik Posses donations· ~olkskoIIarar~as anke· och pn· Söderströmska fonden (Grossh.
fond (Sekreter, i Krigshofrätten pillkassa (K. MaJ:t och rfksdagen, F H Söderström 1870)kr. 15,000.
grefve C E L l;'osse 1871) kr. Kgl. regl, 15okt. 1875).kr.l0,677,232: Pens. åt reglementariskt oberättä-
52.049:54. För ändamål tillh. Riks- 69. PenslOI!-erande af ankor o:.barn gade pensionssökande folkakolla-
arkivets ämbetsverksamhet. efter ordinarte folkskollarare; Irare.

lI'estzynthii testament.loDd (t. skyldi~het att vara delägare i kas- [47 57] ---
f svenske och norske Konsuln i san ålIgger hvarje folkskollärare)
Barcelona W J S Westzynthius som efter regl:ts utf'årdande blff- Svenska lärarinnornas pensions.
1891)kr. 87 895:54. Afkomsten skall vit ordin, innehafvare af tjänst förening. (1856) kr. 1,858,004:80.
användas 'till att förbättra ställ- med d~la1<tighet i folkskollil'rarnas Särsk. styrelse, se [SO3n; Iifränta
ningen för gamla och redliga sta- pe~s:~lnrattE ,o VId 54 är.
tens tjänare, hvilka antingen icke Sma.kollarar~.s m. fl. aider. ]
hafva rätt till pension eller hvilkas derdomsun~ersto~sanstalt (Kgl. [47 60
pension är otillräcklig, äfvensom MaJ.:t och rfksdagen; K!ll. regl, 22 Philips enska testamentsfondeu
till att understödja änkor och barn juni 1892). Behålln. forvaltad af (Grossh. lY T Phtltpsen och hans
efter dem. Ar 1914 beviljade K. statskontoret. Underst. åt lär.re, hustru, f Moll. 1811).. Särsk .. di.
maj:t gratifikationer från fonden och lärarmnor VId småskolor och ~ektIOn, se [2440J; akolfnrättrrlng ;
till belopp 'af 3345 kr. mmdre folkskolor; skyldighet tfll ager fastrgh. nor 27 l kv, Rosenda

, delaktighet i anstalten åligger större i Maria församl., Hornsg.
skoldistrikt f. hvarje läraretjänst, 31, Ad. Fredr. torg. N:o l.

\

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
1

[47 62] /läroanstalten lydande donations.
Allmänna Institutet för döf. fonder kr. 857,630:13)kr. 1,439,978:

.tumma (Pro.tokollssekret. P A 50! hvaraf fastigheters bokförda
Borg, under beskydd af Drottning värde 573,200~
Hedvig Elisabet Charlotta 1810).. [47 64]

Sedan detta institut 1 aug. 1894 . . .
upphört och dess lägenheter, Arbetshemmetrorbhndal Stock.
byggn:r o. inventarier öfverlåtits b!llm. 1912 uppgått l De blmdas
på l:a döfstumskoldistriktet, hafva forening, se [3687];
institutets fonder, enl. K. Maj:ts r4 7 65 J ---
~';fS~~~k~~1~r~t å~ftö:;eS:::~~~~ lföreningen» För Blindas välD
toret t. v. förvaltas. Angående an. (stift. 188.,) ~ar till ~yftemlll att
vändandet af den behållna årsaf- soka befrämja de blmdas säval
kastningen af dessa fonder 'har K. andliga som lekamliga väl, hvar-
Maj:t länmat f'öreskrift 14 febr. för ..den geno~ sin styrelse till
1896. Se vidare [4755j' behofvande blinda utdelar arbets-

Manilla döf.tum.ko a kr. 32 125. materialier och verktyg samt Iäm-
Användes dels till understöd lit nar bidrag till elever vid arbets
utgångselever dels till fortsätt. skolan i Kristinehamn Föreni:n'
ningskurser m. m. för äldre döf. gen, utdel~r ock m~d blindskrift
stumma. tryckta bocker. Foren:s fonder

uppgå till kr. 2;';5,000.
[4763] [4766 a] --

Knngl. !n.tit!,1tet och försko. Döfstnmröreningen iStockholm
lan för bllDda a Tomteboda. ly. (1868)kr. c:.a40,000. Särsk. styrelse,
der under af Kungl. Maj:t förord- se [3691];att medelst län eller gå!'.
nad direktion se [2296J. Tillg. (enl. :vor understödja döfstummaIeda.
1914 ärR bokf'llut, inklusive lInder möter, som äro Rjnka elJer åldriga.

eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

[4766 b]
De döfstummas Allmänna Sjuk.

och Begrafningska88lt (1903) kr.
81,000. Styrelsens säte i. Btock-
holm. Afser att lämna sjuk- och
begrafn:hjälp, moderskapshjälp
och ersättn , för olycksfall åt döf-
stumma i Sverige. Årsafgift 7 kr.
i klass l och kr. 12: 60 i klass II.

[4767 aj
Allmänna donationsfonden, ly-

der under Kungl. Direktionen öf.
ver Institutet' för blinda; tillg.
(enl.1914 års bokslut) kr. 234,180:03,
af afkastningen afskiljas årligen
6,000 kr. för att, efter af Kun!:l.
Maj:t f.ttadt beslut, användas för
främj. af blindundervisn. m. m.;
återstoden af fondens afkastn. el'.
ter afdrag.tf utgående lifräntor an.
vändas af Direktionen till främj.
af de blindas själfverksamhet.
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G. Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4767-4771]

[4767bJ
Understödsfonden, lyder under

-Kungl. Direktionen öfver Insti-
tutei för blinda; tillg. (enl. 1914
års bokslut) kr. 231,362:21;afkastn.
användes·till f'rämj. af de blindas
Bjälfverksamhet m. m..

[4767 dJ II Hornemans fond kr. 5,565:60;
Erika Oaroltnn Nybergs, född t'rn F Dahltns, f. Ltttke, fond,

Söderberg. donatrousfund ; lyder kr. 10,063:7;;; C A Wahlber,,"
under Kungl. Direktionen öfver fJnd, kr. 1,085:96; J C ••.•E A
Institutet för blinda; tilll(. (enl. lIall""I.rs fond, kr. 1.,129:34; lyda
1914 års bokslut) kr. 12~,598:_; 'under Kungl. Direktion. öfver In-
afkastn. användes till främj. af de stätutet för blinda; afkastn. euvän-
blindas själfverksamhet m. m. ~::kt~~;,;~~~' af de blindas själf-

[4767 eJ -,
Backmanska Stiftelsens ränte·

medels fond, lyder under Kungl
Direktionen örver Institutet för
blinda; tillg. (enl. 1914års bokslut)
kr. 11,969:4;;;till främj. f'f de bltn-
jas själfverksamhet ln. m.

[4767 e]
xamuel Enanders donattous-

fond kr. 131,5:17:66,J 1I Bonne-
dals fond kr. 4,758:03,Hanna 1100.'
af Hjelmsäter fond kr. 8,601:31,
F Skogbergs fond kr. 16,092:95,
H xelppels, f. ((oth, fond kr.
27,911:~5, Johannes och Augustn
Kastmans fond kr. 20,210: 32 samt
•• Sehrays donation kr. 2,62i: 12,

[4768]
De blindas f'oronings sjnkkasse.

fond, bild. gnm friv. gåfvor, läm-
nar enl. stadfäst regI. sjukhjlill"
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1915 ärs
början uppgick till omkr. 150,000
kr., förvaltas af De blindas för
enings styrelse, se [3681].

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras' änkor och barn.VIII.
[4770] Kungl. Akademien Söderbergs donation (Öf'ver-ln- Folke Hrandels 'minnesgåfva

f" d f' k t tendent. G Söderberg 1873) kr. (Fil Dokt. Robort Brandel Läl.Z) kr.
or e ria ons erna. 8,000. Till belön:r å högtidsdagen. 1,000. För pianospeln.

Se [1626]. tno Trollis fond (Doktorinnan Doktor Ernst Fogmans dona-
Akademien. pension.kassa(upp. S Hellman 1880)kr. 8,160. Stip:r tionsfond (fru Carin Fogman 1907)

kommen genom influtna expost- åt elever; lifränta kr. 90. kr. 5,650. Till elever och f. d. ele-
ttonsmedel. KgI regi. 18(7) kr. P.O.Winqd.ts<lonntionkr40,011. ver i valthornsblåsning.
290,125. Pens. till akadem:s pro- 11'. Wohlfahrts minne (Fröken F. A. Frieborgs stipendiefond
fessorer, lärare och tjänateman FredriqueWohlfahrtl892)kr.10,545. (Musikdir. F A Frieberg 1902) kr.
samt deras änkor och barn. Till elever. 5,282:50. För konservatorieelever.

Akademiens särskilda under. Gemensamma reservfonden kr. Hammarins stipendiefond (Fru,
stödsfond (Grossh , B E Dahl- 23,238 E Hammarin, f Casparson, 1872)
gren 18;4) kr. 100,853. Rese- och C. A. Webers fond kr. 52,635. kr. 20,000. För underst. åt kon-
studiestip:r, belöningar å högtids> Till elever. servatortets elever.
dagen [4771] -M I HagselIs donation till Maserska

The~e.e och Knnt An<1er.son. Kungl. usikaiaka kvartettsällskapets .byggnadsfondl
font! (1898)kr. 23.986. Till elever. akademien. (1894)kr. 39,1;11:51!

von Beskows donation (Öfv:- [Se 16271. Hebbes stipendiefond (K. sekre-
kam:junk. frih. B v Beskow 1864) Fru Enphrosyne Abrahamssons ter. J Ph Hebbe 1852)kl'. 3,000.
kr. 10,000. Till stil'. åt konstnärer. gåfvofond (Grosshandl. Aug. Abra- Till befrämj. af organistbildn.

BoberghskadonationenlGodsäg. hamsson'1869) kr. 25,000. Underst. lIändelskastipen<liefonden(Prof.
och Fru O G Bobergh 1880)kr. åt sångelever vid Konservatorium. J A Josephson 18i1) kr. 500. För-
10,000. Till pris eller uppmuntran Ahlström. stfpendlefomt t.Mu- primavista sång o. harm. kunskap.
för elever. sikdirektör J A Ahlström 1901)kr. Johan Leonard Höijer •• ripen-

6ahms donation (Ritlär. P J 2,000. Understöd åt sonservatorre- dlum (Fru Julia Justina Höijer,.
Gahm 1826) kl'. 3,000. Till belö- elever. f Westee, 1900,kapitalet öfverläm-
ningar å högtidsdagen. Akademiens stipendiefond (Mu nadt 1(04) kr. 4,180. För studer.

Hotrmanska fonden (Slottsarkit. sikaliska akadem.1856) kr 18,385:-. yngling vid Konservatorium.
A N Hoffman 18(1) kr. 26,581. Till För obemedl. konservatorie-elever, Konservatorieelevernas gratrond.
elever i bYg'g'nadRskolan. som visa flit och framsteg. kr S7R: 90.

Rinman.ons fond (Kammarrätts- Benedieks", "mma, Änkefru, .ti· l,nhlanska arfvlngarnas stfpen-
rådet C L Kinmanson 1874) kr. pendl-fond (1890'kr. 5,000. Under- dlefumt (Hedvig och A Kuhlau
35,990. Stip:r till målare o.r bild- stöd åt konservatorieelever. samt Evelina Falenius, t:, Kuhlau;
huggare. Bergmans gåfvofond (Lärar:n 1866) kr. 1,000. För violinspein.

Jenny Linds .t1pendiefond(Fru Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. t<nhlaus stipendiefond (Gros.h.
Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr. För sång. C L Kuhlau 1860) kr. 1,000. För-
95,499. Resestip., omväxlande åt )lorg. fond (Organist P A Berg pianospein.
målare, skulptör eller arkitekt .. 1863) kr. 1,500. Till befrämj. af Jennj- Und s stipendietond(Fru.

Lundgrens, Egron, prlsmodel organistbildningen. Jenny Lind·Goldschmidt 1810)1.T ..
(uppkomna gnm inkomsten för ut- Berliner Llener-tafel s stipend ie- 101,865:29. Reseatip.
stälIn. af Egron Lundgrens arbe- fontl t'I'yska manskören Berliner Undströms stipendiefond(Gross ..
ten 1876) kr. 7,142. Guldmedalj åt Liedertafel1910) kr. 2,:156:09. För handl. E E Lindström 1864) kr
akvarellmålare. elev. 1-,500. För violin- och violoncell-

Beijors donation (Öfverdirekt. H. Berwalds fond (Änkef. Hed- spein. .
G Meijer 1i15) (fastighet). Till vig Berwald Is84) kr. 4,000f. under- I,om.-Il·Molins stipendium kr ••
akadem:s inrättn. o. behof. st. åt konservatoriets elever; f. n. 10,816: 06. För violin- och violon--

Pipers donation (Hofintendent. lifränta. ea[Ispeln.
T M Piper 1820)kr. 18,972. Till von Beskows stipendiefond(Öfv:- Axel J,nndwalls fond (v. Hä-
användande af akademien. kam:junk. Frih. B v Beskowo. radsh. ALundwall 18981kr.nO,559:

Louise nouterskiölds fond kr. Malin v. Beskow 1864) kr. 22,100. 12. För uppför. af större musik-
6,506. Resestip. verk.

IlIbbing. donation (Ka.nslirådet van Booms stipendiefond (Mu- lIankeIls stipendiefond (Prof.
G Ribbing 180~) kr. 6,000. Till sikus J van Boom 1861)kr. 1,000. Gustaf Mankelt 1811)kr. 1,000;för
stip:r åt elever vid lärov. För pianospeIn. orgelapeln.
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M:azers fond (Grossh. J Mazer
1846) kr. 10,000:37. Till uppehäl-
lande af ett kvartettsällskap.

IIIlchaelssons fond(Gr08sh. Aug.
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
uppehållande af. nyss nämnd.
.kvartettsällska p.

Netherwoods stipendiefond
(Bankokomm. V Netherwood 1867)
'kr, 200. För viol in- och violen-
-celfspeln. \

Henriette Nlssen's stipendiefond
{Professor Siegfried Saloman 1880)
kr. 10,4.0. För underst. åt en kon-
-servatorieelev.

Fredrika Stenhammars stlpen.
.•Hum (gm insamling 1881)kr. 10,400.
Dramatisk sång. .

Wilhelm och Hihna Svedboms
<stipendiefond (Fru Hllma Sved-
bom 1906) kr. 40,000:-. Föl' ele-
ver.

Säll.kapets Musikens vänner
• Göteborg stipendiefond kr.
12,492:70.

Tamms stipendiefond och Wide·
;;rens stipendiefond (Bruksp. C
.A Tamm 186. och Kassör G Wi·~~l:~~1880) kr. 4,292:74. Flöjt·

D A T Westmans donation (v.
.Häradshöfdmg D A T Westman
1906)kr. 6,270. För en elev i piano-
spelping.

I
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. ti. fonder.

[4773]
Opera köreus enskilda kassa

(Kåpelfmäat. C Nordqvist 1876'
kr. 28,000.Särsk. styrelse.jse [3021].
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp. ocb
låueinrättn .
[4774]

Ida Bergers Legat- kr. 2,400.
(Under dir. af K. t:s pens.tnr.)

Axel Elmlnnds pensionsfond kr.
65,100. (Under direktion af K. Tea·
trarnes pensiousinrättntngI) .

Carl Predr'ik Lundqvists fond
kr. 3,000. (Under dir. af K- 'I'eat.-
nes pens:inr.)

F. d. Mindre teaterns pensions •
fond (Edw. Stjernström) kr 92,700,
(Under direkt. för K. 'I'eatrarnes
pens:inr.)

KgI. Teaterns arbetares och be·
tJäntes s iuk- och begrafningll.
kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)
kr.lIS,300. (K.Teatrarnes pensions.
kassas direktion); sjuk. och begraf-
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

KgI. 'l'eatrarnes pensionsinrätt-
Ding kr. 3,028,000. Särsk, direk-
tion, se [3013]; pens:r.

Svenska teaterns donationsfond
kr. 00,000 (tillh. Kgl. 'I'earrarnea
pens:kassa).

W Svensons. donationsfond kr.
22,000. Under direkt. för Kgl.
Teatrarnes pens:inr.

[4776]
Artisternas och Ittteratdrernas

pensionsf'örening (Artister o. Iit..
teratörer 1847) kr. 291175: 35.
Särsk. direktion, .se l3032j; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De scenlskn artisternas under-
stödsfond kr. 93,000. Särsk. aty-
relse, se [3019].

[4777] --
Drainatiska och mustkaltska ar-

tisternas penslonsl'örening (Tea-
terdir. P J Deland 18f)7). Särsk.
tillg. vid 1914 års slut omkr. kr.
302,229. Särsk, direktion, se [3017J;
att, så långt förening:s tillg:r med-
gifva, utdela pens:r å 300 å 400kr.
ärl.; hvarjämte under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 17,362,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tistel'.

Svenska teaterf'örbnndet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1890.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet
som går ut på en spar-, sjuk-,
begrafnrshjäl.ps- o. understöd!Jfond
samt pens.vkassa, vara en central-
punkt för sveneka idkare afscenisk
konst. Medlemsantalet är 578(81112
1914). Se f. ö. under [3098J.

~4771-47 8l] G.

[4772]
. KgI., Hofkapellets penstonsta-

~ättnlng (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 659,801:44.
Särsk. direktion, se [30loj; pens.r
till hofkapelltster, deras änkor o.
barn.

[4775]
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will·
man 1883) kr. 39,200. Särsk. sty·
relse, se [3023J; afsedd till un-
derstöd.

[47781
Svenska puhlletsternås pen.

slonskassa, understddsfiirenlng
(1901) kr. 478,569:71. Särsk, sty·
relse, se [3034]

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

I
(4781] Civilstatens barn; ansökningar till nya pens:r Civilstatens kapital. och \If.

.. k h '11k emottagas icke. räntef'örsäkringsanstalt (Civtlsta-
an e- oc pUpl assa . Civilstatens pensionsinrättnings tens fullm. med af K- Maj:t fastst.

Se [2943]. ' tJänstemannafond. (Offentl. in- nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept.
Civilstatens ånke. och nuptll- rättn.1826). Pens.r åt eiv. ämbete- 1883)l/1 l 915kr. 1,977,261:20.Attan.

ikassa (förutvarande Civilstatens o. ljänstemän vid fyllda 60 (50)år. tingen åt deläg:s söner samla kap.
pensionsinrättning) 111 1915 kr. ' till utdeln, på en gång eller å vissa
19,906,451:01. (Offentl. inrättn.1826, Under civilstatens änke- och pu- påförhand beatämd ••tider, el. ockåt
omorganiserad lit 1908.) Pensio- pillkassas förvaltning ·äro ställda deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a
ner åt civ. ämbets. och tjänstemäns nedannämnda fonder m. ID. vid viss ålder, dock ej före 40 år.
änkor och barn. Pensioneringen . von Besko..-s pensionsfond Frän och med 1900års ing. kun-
från kassan, däri .inbegripen järn. (Öfv:kam:junk. frih. B v Beskow na nya delägare ej vinna inträde
väl förutvarande Civilstatens en- o. hans hustru M v Beskow, f af i anstalten.
skilda änke- och pupillfond, upp· Wålflberg, 1864)1/11915kr. 6,332:04. Elis pensionsfond (Kamrer. Carl
-gick år 1914 till kr. 700,876:rn.ocn 2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor Gust. Eli 1889)l/l 1910kr. 35,246:29.
uppehålles, förutom genom afkast- eller oförsörjda döttrar. Till pension. åt behöfvande änkor
ningen af kapitalet, genom bidrag Bonnedal·lVallmarkska fonden och barn efter tjänstemän i K-
af delägarne. Från kassan bestrt- (f. d. Kammarrådet .r M Bonneda! Generalpostst:n o. Sthlms post.
das därjämte pensionsutgiftertfa å o. hans hustru Bilda Carolina An- kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pensis-
Civilstatens allmänna änke- och toni a Bonnedal, f Wallmark, 1867 klasserna i pens:sinrättn:s regI. el.
pupillrond samt å Otvilatatens pen- oeh 1876). l/l 1915 kr. 22,658:98. motsvar. klasser i blifvande regI.
stonsinrättnings tjänstemannat'ond Tre pens:r till lika belopp att Elstedtska pensionsfonden(stift
(se nedan). 'företrädesvis tillfalla änkor och 1857af en ämbetsman, hvilken anti.

rIvlIstatens allmänna änke· och barn efter i mindre goda ekono- få vara okänd) 1/11V15kr.6,729:00.
pnplllfond. (Offentl. inrättn. 1798). miska omständigheter aflidne äm- Afkastn:n användes till underst.
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste· bets- och tjänstemän i Kungl. Kam- åt civ. ämbets- o. tjänstemäns be.
mäns i fattigdom efterl. änkor o. markollegium. höfvande änkor, med företräde föl'
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4785J

Bromanska kassan (donerad af
Postdir. S A Broman 186~)kr. 6;000.
Begrafn: shjälp tilL posttjänstem.
af l. gr. i Sthlm; förvaltas af kas-
sans styr-el se.

l'ostbetjäntas i Stockholm en-
skilda begrafningskassa kr. 6,000.
Förv:s af kassans styrelse.

Stockholms brafbärares änke-
och pnpillkassa kr. 55,000. För-
valtas af kassans styrelse.

Svenska Postmannaförbundets
sjuk. o. begrafnlngskassa kr.
20,000. Förvaltas af kassans sty·
rel.se.

G.
dem: som äga :flera minderåriga järnvägars änke- och pupillkassa
barn, äfvensom föräldralösa oför- pens. änkor. ...
.sörjda barn af samma samhälls- Sandbergs donation (Ingenjör
klass. • G P Sandberg 1886)kr. 2,000. Dir.

Flleenska donationsfonderna för Stat. jär-nv. änke- o. pupill.
(Kommerser. PFileen.1822) ", 1915 kassa se [2948J; understöd till ban-
kr. 190,692:98. Pens:r och gratifik:r betjäning med stor familj. ..
åt fattiga eiv. ämbets-o.tjänatemäu, Fondenför tillfälliga understod
äfvensom åt deras efter!. änkor och kr. 4,317:82. Dir. för Stat. järnv.
barn' pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. änke. o. pupillkassa se [20 48J; un-

Gåfva af en gammal tjänste· derst. till behöfvande järrivägs-
man (en gammal tjänsteman 1830) män och deras familjer.
", 1915kr. 225,393:55. Föreörjn.e- Elworths dOl,atlon (Fru SOfi.a
hus för civ. ämbete. o. tjänstemäns Elworth 1893) kr. 1,000. Dn', for
i fattigdom efter!. änkor och min- Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se
deräriga barn. [2948J; tillf. underst. ät benorvan-

Kgl. Göta hofrätts pensions. de banvakter vid stateus järnv.
fond (K. Maj:t och Göta hofrätt Sehumburgs minnesfond rvlce
1831) '" 1915kr. 15,865:13. Pens:r konsuln m. m. R H Schumburg
ät i fattigdom efterl. änkor o. barn 1895) kr. 1,245:84. Dir. för Btat,
efter ämbete- och tjänstemän inom järnv. änke- o. pupillkassa. se
Göta hofrätt; pröfu:srätt tlllk. K. [2948J; underst. till i beborvarande
Maj:t. pensionstagare vid statens järnv.

Haakska donationen (v. Presid. ('runstedts donation (General-
M Haak 1831)'I, 1915kr. 43,803:75. dir. grefve R Oronstedt 1896) kr.
Pens:r åt civ. ämbets- oc~ tjänste- 2,000. Dir. för Stat. jär'rrv. änke-
mäns änkor och barn. Dlsl?oneJ:as o. pupillkassa se [2948]; underst.
för Civilstatens änke- o. pupfll- till behöfvande änka efter stats-
kassas behof. järnvägsman. .

Isbergs penslonsfond (Presid. i Eurens minnesfond (Baudtr. D
Svea hofr. GE Isberg 1854)'/,1915 M Eurens änka 1899) kr. 976:45.
kr. 47,251:25. Pens:r åt änkor el Dir. för Stat. järnv. änke- o. pR
oförsörjda döttrar samt till upp- pillkassa se. [29 48J; underst. till
fostringshjälp åt söner efter leda- banvakt eller änka efter sådan.
möter i Högsta domstolen eller Chrf sten Johnssons fond (öf'ver-
Svea hofrätt. Ibanmäat. Johnssons änka. tsoo: kr.

Langs pensionsfond (M:ll S E 1,000. Dir. för Stat.. järnv. unke-
Lang 18400.1843) ", 1915kr.14,413: o. pupillkassa se [2948J; underst..
46. Pens:r åt 4ogifta fruntimmer el. 'I till fyra behöfvande 'änkor efter
änkor i torftiga omständigheter. banvakter vid statene järnv.

Linds donationsfond (Postmäat. Hahrs mlunesg åfva (Orverdirek.
Hans Lind 1889)'1,1915kr. 6,055:-., tör Mauritz Hahr 19021kr. 2,000.
Till peus.sunderst. ät 4, högst 6 i Dir. för Stata.järuv. änke- o. pu-
behöfvande änkor och barn efter, pillkassa se [2948J; nnderst. tm
posttjänstemän, att utdelas helst Ivid statens j urn v. trafikafdeln.
till olika för hvarje år. anställd manl.. eller kvinn'l. tjän.

Qvidings donationsfoud (v. Pre. I steman hvilken behöfver besöka
sid. i Kammarkoll. B G Qviding Ibrunns- .eller badort.
o. hans hustru Johanna Wilhelmina Barnens unrtorstödstond (Ölver-
Westman 1838) 1/11915 kr. 6,635:~6. dir. Victor Klemruings donation

\ 11'1.gratifikation åt änka ~fter civ. 1905)kr. 2,000. Dir. för Stat. järnv.
ämbetsman af tromans vär-dighet, Iänke- o. pupillkassa se [2948J; un-
som aldrig tjänat inom krigsstån'l derst. ät fatt.iga barn efter afildna
det. l statsbanemän.

af Tunelds donationsfond (Stats-
komm. GE af Tuneld 1861) ",1915
kr. 68,891:49. Dtap.Tör Civtl.statens [47 83]
änke- o pupillkassas behof. . i "tt

Törnqvilts donationsfond (Kam· ,Telegraf,:~rkets penslOn~ nra .
rern i Kammarkoll. C Törnqvist mng samt anue- och p.uPl~lkaltsa
1861)/'/, 1915 kr. 31,405:46. Disp.l (senaste Kg!.. regl,e 17 JUIll 19?8).
f" C' tlstatens änke- o. pupill. Geme~sam d,rel.l:tlOn,se [29.56J,.a)
kor IVt h f !penSlOnSlnl'attnlngen (borJ.

a~sas e äa b fS'/ 1866är be. 'Il 1876) för telesrraf'pereonalens
F e~~m ::. Si'8t::mnd~ två fonder pensionering kr. 7,!lö3,71~:41; stats-

• am , a._ f d f" G' '1 bidrag kr 256288: 86; b) ä n k e- och
skola utgora grund on or 'v, -I '11 k' '. (b'" " 1875)af.·t l I'ff""kri pUP' a s e e,n orj. 7staten i kapi a o]' l orsa ngs- ser pens:r åt telegraf'verkets tjän-
anstalt (se ofvan . stemäns änkor o. minderåriga barn

. [47 82] --- kr. 1,951,657:65; statsbidrag 21,190
Statens järnvägars änke- o. kr. år-l.

pupillkassa (Staten 1872); vid 1914
års. slut kr. 22,596,.50,6:27...Penetc- [47 84]
nermg af afl:e delagares ankor o. ~venska. postmannaföreningen
baF~änckelska donattonsfonden (1877) k;. 16,600:. Särs.k. st!.~else,
(Maskindtr. E Fränckel 1873) kr. j seJ29 9al; sJukh.1all?åt p~sttJanste.
2,000. Dir. för Statens järnvä IIl;~t;l samt begrafn ingshjälp åt an-
gar,8 änke. och pupillkassa, se Ihöriga. _
[2948]; underst. till 2:e ur Statens

[4781-4795] .

[4786]. '
Tullstatens enskilda· pensions.

inrättning (K. Maj :ts bref 1805)
vid 1914 års slut kr. 1,353,533:26.
Sär-sk. direktion, se [2954J; pens.r
åt änkor och barn efter aflidna
tjänstinnehafvare i tullverket. '

[4787] ..' t ..
Järnkontorets tjans emans o.

betj änings änke- och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
260,311:48. Styrelse: 3 tjänste-
män' pens:r åt Järnkontorets tjän·
stem'äns o. betjäntes änkor o. barn.

[4788]
.Bankostatens änke- och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Q.ommissarierne
i RIksens Ständera Baneo 1748)kr.
1 lU 779:03. Särsk. styrelse, se
[29 6~J;pens.r åt Riksb~nken~. tjän-
stemäns och vaktbetjäntes ankor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fyllda 50 år.

[4789]
Änke. och pupillkassan vid

Riksbankens afdelnlngskontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 507,583:81. St.yrelse: Hrr ren-
mäktige i Riksbanken, se [1611];
pens:r åt änkor och barn, dels efter
t.jänstemän och betjänte vid f. d.
bankodiskontverket och .dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
Tumba bruk.
[4790] --

lHksgiildskontorets änke- och
pupillkassa (bild. vid 1809-1810
ärs riksdag) kr. 165,200. 3 kas-
saförvaltare, se [~963J; pens:r ät
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f. d. Generalassistens-
kontoret.

[4795] Förvaltningen af
borgrättsfonderna .

Se r29 nj.
Bergska fonden (Hofbetj. Hal-

vard Berg 1709)kr.3, 757:21.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flaehska fonden (Förste Hof-
marskalken E Flach 1878)kr.1,OSl:
99. Räntan utdelas till tvä arske-
dade personer, som tillhört Hof-
vets Livre- och ekonomistater.
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· (4795-4805J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.. fonder.

Gutermuthska fonden (Elsa [47 97] . företrädesvis gamla sjuka eller
Gutermuth, f Willamsberg, änka' Änke. och pUp'lllkassan vid sjukt. fruntimmer.
efter C F Gutermuth, 1703) kr. Stockholms stads ämbetsverk (K. [4 02] ---
16,908:46. Underst. ät ringare hof- reg!.9/5 1902)kr. 2.295,716:02.Särsk. 8 .
!,etjäntes fattiga ba.rn samt fattiga direktion, se [2967]; att bereda Prästerskapets änk e-nch pupill.
anw~,:~\~~~fbt~~t~:entsfonden pens:r M delägares änkor o. barn. ~~~S~~gl~~J~;~;~'ä~~~~'b1e~e~a~~le
(Eva Humble, f Hollenius, 1787) [47 98] af pens. ät delägares .änkor och
kr. 3,364:12. Un~erst. åt ankor och Polispersonalens i Stockholm minderäriga barn, äldre ogifta
barn efter betjänte VId K. hofvet enskilda begrafniugs- o. under. obemedl. barn, som gnm sjukdom
och vid Ulriksdals slott. stödskassa kr. 9,214:47. äro urståndsatta att sig nödtorfte-

Platinsk.a testamentsfonden(Fru Polispersonalens i stockholm ligen försörja, och ogifta döttrar
A M Platm, f Norberg, 1819) kr. enskilda änke. och pupillkassa efter uppnådda 55 är. Den 1maj
15,941:43.Underst. till2(s M fattiga (stift. 9 maj 1883) kr. 231,615:,39.1915utgjorde behålla. kr.13,758,72S:
inom hofförsaml., 1/3 tIll ett sttp. Särsk. direktion, se [2971J. Under. 77,hvarafgrundjondenkr.8,711,908:
a 200 kr. åt studerande af Smä- stöd ät afl.polismänsänkoro. barn. 45 och tillskottsfönden kr. 5,046,815:
lands nation i Upsala. 32. Frän förstnämnda fond, som

Spetz'ska fonden (Slottsförv. utgöres af allm. medel och inkomst
p Spetz 1765) kr. 9,553:59. Uno [47 99] af lediga prästsysslor, utgll pens:r
derst. ät K. Hofstatens ringare Hebbes pensionsfond (Bruksp. till alla berättigade efter lika grun-
betjänlngs fattiga änkor samt fao A Hebbe 1824)kr. 15,000.Direkt:n der; vid pens:r frän sistn:e fond,
der- och moderlösa barn. öfver Strandbergskaläka.reinrättn., som består af delägares efter lön

[
4

796
k --- se [3535J.. Af räntan utgä ärl. 9 beräku.afgifter, tageshänsynäfven

pens:r ä 100 kr. till fattiga änkor till delägares senast innehafda
KgI. ofstatens gratialkassa el. oförsörjda döttrar efter ofrälse lön. Pens:a utgå ej med ngt pä

(Hofpredikanterna J G Flodin o. civ. ämbets- och tjänstemän. förhand bestämdt belopp, utan de-
C W Strang 1787) kr. 179,374:90 ras storlek är beroende pä den be-
(den 1 jan. 1915). Särsk. direktion, [] f • räkn. inkomsten för hvarje är äf·
se- [2977J; kvartalsunderstöd till 4801 Förvaltningen ör vensom på, antalet peno:slotter.
vid dödsfallet i hofvets tjänst va- Groenska fattigförsörj- Pensionsrätt inträder när Iönein-
rande eller pensionerade betjäntes l ningsfonden och Wille- komst. af den afl:e deläg:s syssla
änkor. o. barn under 18 är; år!. frånträdes. För utbek. af pens.
gäiva af konungen 250 kr. Från brandska understöds- - i senare hälften af febr. månad
och med är 1905 tillfalla de atad- fonden. Se '[3066J -r- bör för pensionär &rl. under
gade afgifterna rör Hofl.everantörs· Groenska fattigf6rsörjnlngs. första hälften af föreg. nov. m&nad
diplom kassan. Visningsmedel af fondan (Bergsrådet A H Groen anmälan ske medels aflänm:e af
Sthlms o. Drottningholms sl04t 1839)kr. 183,000.Afräntan utdelas f. pens.s beviljandenödigahandl:r,
tillfalla äfven kassan. pens:r a kr.150 till vederbör!. be- i landsorten hos vederb. pastor o.

Uti näninda. belopp ingår af Än- visade medellösa o. verk!. fattiga, i Sthlm i kassans lokal, Mäster·
kef. H J Åkerström test. fond hvarafhälften s.k.pauvres honteux. samuelsg. 10. Pensionär, somgnm
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3 von Willabrandska nnderstöds. egen försummelse bliivit vid pen-
pensioner, Som tilldelas fattiga fonden (Frih:an Ulla v Willebrand s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
änkor o. döttrar efter vid K. hof- 1860)kr. 100,000.- Af räntan utde- pens:srätt för det år, beräku:n af·
vet anställda personer. las pens:r a kr. 200 till fattiga, sett.

X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.
[4804] Armens pensions-Ital kr. 31,250. Efter hennes dödjöfvertagna ar' Armens nya änke-

k ssa [
. ] skall räntan användas till penaio-] och pupillkassa.

a • Se 2941. ner ät fattiga änkor och oförsörjde Stiftelsen Carl och AmaUe Ahl-
Armens änke- och pupillkassa barn efter offfeerare och under- !\'rens ålder(lomshem, Gränna.

(Krigsbefalet1817). Pens:r åt änkor officerare vid Svenska armen. (Ofverstinnan A S Ahlgren 1910)
o. barn efter armens ämbets- o. GraMnnan Horns stiftelse Fri bostad i Ahlgrenska gården i
tjänstemän; kapitalo. förblndelser [Grefv.an A S Horn f Blomstedt Gränna åt pens:e officerare med
öive!'tagna af Armens nya änke- o. 1858P'~. 765,224:50. Pens:r åt mili: företräde för dem som tjänat vid
pupiflkaase. tär. ämbete- och tjänstemäns i fat. Smålands grenadj:kär och Smål:s

Armens nra änke· och pupill- tigdom efter!. änkor och barn; före. husarreg. eller ock änkor och .~f·
kassa (Kngsbef'alet 1883) !'". trädes vis åt fattiga änkor och dött. kom!.. e~ter såd~na officerare ..Af·
~4,419,198:24... Pens:r. åt ..armens rar efter ryttlnäst., kapt:t', löjtn:r v~n lifrantor ttll af testatrisen
ämbets- och tjänatemäns änkor o. och under!öjtn:r. (206 pens:r ä 150 namnda per~fmer.
barn; statsbtdrag: kr.122,190år 1914. kr utgå f n) Svenska harens officerares och
Antal pensionstagande stärbhus' ". underofficerares minnesfond. (Bit-
d. 31 dec. 1914:1,098. I pupill un. K.onungens enskIlda'fond. ~en.s:.r dad 1906)med ändamål att utdela
lägg utdelades f'orår 1914238"75kr. åt ankor och barn efter afl, miu- til!f'lilliga understöd åt änkor samt
(off:sbarn), 460 å 30 kr. (und.otf:s- tarpersoner; åt af frant!. :S:: M:t fader- och moderlösa barn, hvilkas
barm, tills. kr. 31,920. kon. Oskar II och.hans foretradare män eller råder tillbört svenska

Armens penstenskassa (Krigsbe· ut.~edda pensionarer, 173 .under. hären. Behällning Sl1t2 1914 kr.
f'ålet 1756)kr. 3,747,794:38. Pens:r stodstagare är 1914. Nya sökande 18,039:36.
åt armens ämbets- och tjänste. ä fonden mottagas ej.
män; statsanslag till fyllnads· llllitäränke.pensionsstaten,All-
pens:r ID. ID'J för år 1915(förslags- minna. Pens:r åt militäre ämbete-
anslag) kr. 3,300,000. o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e

Kapten O W. Dahlgrens fond. änkor och barn; pens:rätten grun-
Enligt testamente den 16december dar sig på mannens eller faderns
1908skall testators halfsyster upp· beställn., boupptecku. samt sökan
bära lifstidsränt .• å fond~ns kapi· des fortf. beho!. Förbindelserna

[4805] Kg!. Svea Iifgarde.
Drottningens hospital (grundl.

1805 af en »Människovän») kr.
c:a 76,000. Direktion, se [3072J.
Räntan användes till år!. pens:r
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4805~4817J
och understöd åt afskedadt under-r ken numera ej tillsättes, sedan 17,500 kr. utgått till i fattigdom
befäl o. mansk ••p af Sve•• Ilfg, folkskola blifvit närbelägen. Af stadda änkor o. oförsörjda döttrar

räntan utgår en del somjulgåfvor efter befäl, underbefäl och civ.
i kläder m. ID,. åt skolbarn inom tjänstemän vid armen och flottan.
regem:ts församl., efter sekund- Nya pens:rum komma. hädanefter
chefens bestämmande. icke att tillsättas, utan ekola, i mån

af hittills varande pensionärers
afgäng, alla underst. från fonden
utgå under form af gratiäkatio-
ner. Medaljfonden är afsedd att
bereda. underofficerare och gemen.
skap i armen och flottan. hvilka
deltagit i Sveriges senaste krig och
erhållit medalj för tapperhet i
falt, en årlig pension, men då
ingen innehafvare af sådan me-
dalj numera tinnes i Hfvet, utgår
större delen af fondens räntear-
kastn. såsom underst. från Militär
hospitalsfonden.

[4807]
Kronprinsessan ,Josefinas pen-

slonslnrättn. vid K. Göta IIf.
'/!'arde (stiftad 1823af offlcerskåren
till hågkomst af'Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000,Särsk direk-
tion, se [2983]. Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[48.09] Kungl. Lifgardet
till häst.

Ufgardets till häst pensions.
kassa (gåfvor och tillskott af offi-
cerare 1851, samt år],. afgifter af
underofficerare med vederlikar) kr.
133,186:52. Särsk. direktion, se
[2980]. Pens. till afskedadt undee-
betal och manskap.

Prins 'Oskars hospitalInrättning
vid Kgl. L1fgardet till häst (GM-
vor och tillskott af officerare 1816)
kr. 43,131:13. Samma direktion,
Pens. och underst. åt afskedadt
underbefål o. manskap, dess änkor
och barn.

ROsenbergska fonden (Gåfva
från stärbhuset efter afl. Under-
löjtn. Rosenberg) kr. 1,321:16.Reg:-
tets pene.kaasaa direktion. Räntan
utgår till pens. åt änka efter i
tjänst a11..underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey·
rons pensions. och gratifikations.
fond (gäfva från nämnde under-
löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,801:
57. Samma direktion. Räntanutbe-
talas år!. 5 juli med 2/a som grati-
fikation åt afskedad underofficer
och l/a som pens. åt änka efter

uyr:lg~~i~~nvi~::~~mG~staf Nils
Conrad von Rosens pensions. och
gratlllkatlonsfond (gMva af atärb-
huset efter nämnde volontär) kr.
2,049:16. Samma direktion. Årl.
räntan utgår med 1/, som ständig
tillökn. i pens. el. tillfållig grati.
fikation till pensionerad under-
.offlcer från regem:t el. ock som
pens. el. gr ••tifikation till änka ef-
ter Bådan underofficer, och andra
1/2 lika med ofvan el. till änka
efter en i tjänst afl. ullderofficer
el. till uppfostrIngshjälp åt ngt el.
några fattig ••barn till dylik under-
officer. vid regem:t.

Skolfonden, kr. 10,130:34. Bildad
år 1821gnmsubskriptionför arfvode
till en skollärarebefattning, hvil-

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

understödskassor.
Hygrells stipendiefond (Gene-

raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1883). Prem. åt fatt. skolbarn
inom Kg!. Svea art.-reg.; kapf ta-
let ingår i soldat-baruhuskaesan.

JIarckllnska fonden (Änkef. C E
Marcklin1851)kr. 7,707:49.Underst.
åt officersänkor el. döttrar .

.Musikkårens enskilda kassa
(Muaikpersonaken vid Svea art.- [48 15]
reg:te 1875) kr. 37,919:52. Begrafn. Konungens hospital (Sth'lms
hjälp till delägarnes stärbhus samt stads borgerskap o. magistrat 1796')
tillfalligt underst. åt delägare kr. 351,500. Särsk. direktion, se
och pensioner till afskedade del- [3071]. Pens:r åt afskedadt man-
ägare. skap vid armen: a) efter vissa års

Officersl,årens penslonsfdre- tjänst el. de, som blifvit skadade;
nlngs kassa (Officerskåren vid b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,
Sveaart.-reg.1850)kr.158,292:46.Pen. som utan eget förvällande )Jlifvit
sionering af f. d. officerare vid vanföra samt ej kunnat intagas på
Svea art.-reg. fattighus; år 1914 utdelades13,612

Penstons- och gratIaikassan rör kr. till 133 personer.
nnderofficerare och manskap (Offi.,
cerskären vid Svea art.-reg. 1850)
kr. 48,087:17. Utdeln. af underst. åt
afskedade underof.fi.cer:re, konatap-
Iar, trumpetare och artillerister.

Rudebeekska stlftlllsen (Öfver-
ste Rudebeck samt battericheferna
vid Svea art.-reg:te 1860jkr. 15,947':
23. Pens. åt änkor och barn efter
underofficerare vid regem:t.

Soldatbarnhuskassan '(Officers-
kåren vid Svea artillerireg.) kr.
40,245:69. Dels fattiga sold ••tbarns
beklädn. och underhåll, dels pens:r
åt afskedadt manskap.

[48 14J
Konungens mIlItärhospItals. och

medaljfonder Militärhospitalsfon-
den utgöres af:. 1) efter 1813 och
1814 årens krig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
ekänkta större belopp, 3) af kom-
merserådet P. Ftleen donerade me-
del; Medaljfonden, stift. af ko-
nung. Karl XIV Johan. Båda fon-
derna hafva gemensam direktion
se [3070J. Frän Militärhospitals-
och Medaljfonderna hafva under
1914pens:r el. gratifik:r till omkr.

[4816]
Svenska samarItföreningen (bör-

jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,046:16. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder-
visn:skurser bland allmänheten ut-
breda käunedom om den hjälp,
som vid plötsliga olycksfall i för·
sta hand erfordras; åliggande det
förenin-s aktiva ledamöter, hvi1ka
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffande olycksfall, innan läkare.
hjälp hunnit erhållas, utan ~1·sdttfl.
gifva det biträde, som erfordras
och af dem 'kan lämnas. Anmäln:r
rörande båda dessa fören:r kunna
inlämnas till majoren E. M. wn.
land, adr, Kungsh. Hamnplan 7.

[4817]
Jlautbolsternas understödakas.

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flottans tjänst varan-
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
13,912:34. Särsk. styrelse, se [3027].
Utbetalar t. v. begrafn.ahjälp vid
delägares död,sfall och tillfalligt
understöd till delägare el. dess
änka. \
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