
[4715-4783]
[4fU]

Tottles pensionsfond (Sthlms
stads Brendförsäkr.skontor 1847)
h. 117,500. Sthlm s stads Brandför-
säkr:skontor se [2855J; räntemedlen
användas till pens:r o. är!. under-
stöd ät de pä brandförsäkr:konto-
rets stat uppförda tornväktlllres
efterlämn. änkor och, oförsörjda.
barn samt ät änkor och barn efter
personer, 'Som vid släckning af
eldsvådor omkommit, äfvensom åt
sådana, som vid eldsläckning blif-
vit skadade.

G. Fromma stiftelsers,
[4721]

Stockholms ltrbetarcförenings
tioöresafdelning (Sthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 535: 11. Särsk.
styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
fattiga barn hvarje ju!.

[4716J
Barnmorskornas i Stockholm uu-

Ilcrstödsfören. (1860) kr. 80,630: 37.
Pens.r åt delägarinnor, som fyllt
60 är och inbetalt 25 ärs afgifter;
f. n. utgå 18 pens:r ä 200 kr. st.

[4720]
Stockholms arbetareförenings

sJlIk· och begrafnlngskasila
(Sthlms arbetaretören.g 1868) kr.
114,052:57. Särsk. styrelse, se [3888J;
sjuk- och begrafn:shjälp ät kassans
ledamöter- eller ·deras stärbhu s.
Ar 1916 utbet:s kr. 8,061: 50 i sjuk-
hjälp OCh kr. 2,750 i begrafnings-
hjälp.

pensionskassors m. d. fonder.
egna fonder kr. 348,561: 11, ton-
o. hyresafg. 34,'801: 06, summa kr.
1,122,274: 19. Särsk. direktion, se
[2620]; utbo understöd 191-6 i gra-
tialer 55,325:25. Arliga under-
stödstagare äro IM. .

Stockholms nationall~assa
(Skeppsred i Sthlm 1772). 31 dec.
1916 kr. 176,808: 01. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [2620J. Ut-
betalt underst. 1916 kr. 6,940.

[4725] --
SjömannaförenIngen I Stock

holm (stift. 1863). Särsk. styrelse,
se [2985J; pens:r, sjuk- och begraf-
n:shjälp såmt underst. Hvarje sjö·
man (af befäl, underbefäl och man-
skap), som är svens): undersåte
Ilgeranmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro

Sjllmannaförenlngens nöd·
hjälpska88lt. Sjömannaf'oren:s sty-
relse; att af fondens räntor ooh af
medel .inaaml, i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-
gäfvor till ledamöters änkor och
barn.
[4726]' --

Stockholms sjömanshuskassa
(Stockholms sjömanshus): vid slu-
tet af 1916 eget kapital 738,912: 02,

[4727]
Ångfartygsbefälhafvaresällska.

pet (1857) c.a kr. 300,000. Särsk. sty-
relse, se [41 58J; pensis- och un-
derst:skassa.

[4728]
Handelsflottans pensionsau-

staIt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18<;4)kr. 1,152.295: 05. Särsk. dn-ek-
tion, se [2950J; pens:berättigad är .
den, som upp nätt 55 är, åtnjuter
medborg. rortroende o. varit i 25
är vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att harva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med 'svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; år 1916 utdelades I kr.
207,410: 83 till ,1,969 personer.

[4729]
MaskinIstföreningen, särsk. sty·

relse, se [4157]; kassabehålln. Sl1'2
1916: förvaltn.skassan: kr. 9,841: 67;
balanserad vinst ii- fastigheten: kr.
1,21G: 07; bibliotekskassan: kr.
5,nO: 52; sångkörsfonden kr.ss: 35;
sv. maskinbefälsförbundets Stock-
holmsafd:s understödsfond : kr.
22,294: ~6. understödskaasan : kr.
60,520: 91; nödhjälpskassan kr.
39,779: 44; friårsafgiits. och begraf-
ntngskassan : "kr. 31,991:/85; öf'ver:
ing. C A Lindvalls fond: .kr ,
2,213: 20; sjukkassan: kr. 45,865: 13.

[4il30]
Vänskapsförbnndets !;:juk. och

Begraf'nlngskassa. (V.F. 1865) kr.
16,952: 60. Särskild styrelse, se
[3115J; sjuk- och begrafningshjälp
At kassans ledamöter eller deras
stärbhus. Ar 1916 ntbetaltes kr.
7,190 i sjukhjälp .och kr. 1,900 i
begrafningshjälp.

/

Vl· Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings; befråmjande,
I.ärares samt deras änkors och barns pensionering.

'4733] Kg!. Vitterhets-, Hi. 1883) kr. 290,000. M räntorna an, de vetenskaper, som tillhöra am-
t .. - h A t'1<·t t. vändas: 1000 kr. för arkeologiska rådet för akadem:s verksamhet..

S orre 00 ~ I VI e S rdreläsn:r, det öfrigaiör historiska Björn8tJernskadonatlonen(test.
akadem len. och antikv. ändamål, efter utgifts- af Generalmajor O M Björnstjerna,

.lntellska donationen (test. af stat, som ror hvart år bestämmes .. U06) kr. 10,000. Uppmuntr. till
Dr H FAntelI, aflämn. 1896) kr. författare inom dekunskapsgrenar,

än
IOOd'~OmOä·;I.f.antik~: och numismat, Beikowskadonationen(Öfverste- ~oermk.~mtghöreat.föremäl förakadem:~

w - hmmarjunk. B v Beskow 1880) kr.. ~
Bergerska donationen (Tullför- 10,000. Underst. f'6r yngre, obe- (lötiska förbundets donation kr.

valt. i Göteborg C G Bergers test. med!. o.ch.förtjänteforskareinom 2,»'00; ror antikv .. ändamå!.

[4722]
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1880) kr. 223,421:03. Pens:r ät obe-
medlade välfrejd. I personer, som
äro borgare i Sthl m, deras änkor
och oförsörj,da barn.

[4723] --
Godn'ska pensionsfonden (Segel

sömmareänkan K. Godu 1791) kr.
10,976: 16. Borgmästaren i Sthlm;
räntan användes till underst. U
änkor efter ämbetsmän inom Stock-
holms magistrat samt efter sådan~
oiv. tjänstemän som af öfverståth.

[47 19] o. magistraten tillsättas; utbet:s
Johan Anderssons understöds· f. n. till 5 änkor.

fond (Fru 'I'herese Andersson och [4724] ---
Herr Knut Andersson 1898) kr.
50,040: 68. Sthlms arbetaref'6ren.; Sjökaptenssocieteten I Stock.·
se [8888]; årl. räntan utdelas .-id holm (stift. 173~) kr. 120,000. Sjö-
jultiden till orkeslösa manl. le- kapt:ssocietetens deput:e, se [2987].
damöter, som fyllt 55 år och äro Ledamöterna måste vara burskap.·
i bebof af understöd. ägande sjökapt:r i Sthlm, och socte-

Elias.onska understöds fonden teten har till ändamål att upptaga,
(Fabr, Levy Eliasson och hans fru diskutera och besvara sådana fr1l·
Edeline, 'f. Salomonsson, 1874) kr. gor, som beröra sjöfarten eller So-
5,270:97. Sth'1.ms arbetarefören:g, cietetens ledamöters intressen,ut-
se [8888J; räntan användes åt före- dela pens:r åt ledamöter af viss
ningsledamöter, som varit med i ålder samt underst. åt ledamöter,
minet 10 år, för befriandet af års- deras änkor och oförsörjda barn,
afg. till fören. och dess sjukkassa. som däraf äro i behof.

Hemslöjdsfonden (Advokatfiska-
len O E Ljungberg 1879) kr. 500: -.
Sthlms arbetarefören:g, se [88881,
räntan användes' som prem:r 4:t
f"6ren:sledamöters barn under 16
år för slöjd. Utdeln. hvarje jnl.

Pen.lonsfonden (Stockholms Ar-
betareförening 1912) kr. 201,993:41,
se [3888); räntan utdelas i decem-
ber till ledamöter som tillhört för-
eningen i 20 år och därutöfver.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4733-47 ~4J

IIJertbergska donationen (Pro- I Bomanska donationen {Kapten 1860)kr. 30,300:-. Räntan användes
tokoltssekreter. EGHjertbergstest. C E Boman och hans hustru Hil- till premier och anskaffande af böc-
1.888) kr. 254,000; för Statens hi- dur f. Boheman HOS) kr. ~0,300. ker ät skolbarn, till uppköp af höc-
storiska museum och kg!. mynt. Till lifräntor och därefter för riks- ker för sockenbiblioteket i Valler-
kabinettet. museets entomologtaka afdelning. stad samt till belöna' ät folkskole-

Loubatsk1'. donationen (gäfva af Brandelska douatlouen (Kamre- lärare inom Linköpings stift.
hertig J F de Loubat i Paris 1889) raren C HBrande1l905Jkr.llö,700. LetterstedtskaFöreniugensfon·
kr. 20,000; räntan utdelas hvart För riksmuseets botaniska och der (Gen:konsulJ Letterstedt1861)
.:te år f. bästa under senaste 5 är entomologiska afdelningar. 1:0) 128,300reservfonden. Denna
utkomna, på svenska, norska eller Byzantinska resestipendiet (En- fond ökas med årl, tillagd ränta,
danska förf. arbete ötver Amerikas voyen P O v Asp 1803)kr. 30,000. på ränta tills den uppgår tillIiOO,OOO
arkeologi. etnografi, historia eller Upsala univ.; förS af 9 på hvar- kr. 2:0) 557,800'kr. bespartngsfon-
myntkunskap. (Nästa gång 1922.) andra följ. är utses stipendiater af den. Denna fond ökas genom årl.

Oscar llontelius' donation (gåfva Vetenskapsakad .. som för samma tillagd ränta på ränta tills den upp-
afriksantikvarienO. Montelius och är uppbär årl. ränti!:n; under de går till 5,000,000kr. 3:0) ÅterRto·
hans fru, f. Reuterskiöld, 19131kr. öfriga 6 åren utses stipendiater af den 833,581:40 kr. utg. den dis-
50,000. Räntan, hvaraf större de- Upsala univ., som förvaltar dona- ponlbla fonden, hvilken icke får
len f. n. utgår som lifränta, skall tronskapttalet. till kapitalet förminskas; den disp.
användas till understöd eller pen- C A Carlsons fond 4,400 kr. för fondens ränta öfverlämnas :trI. till
sion åt e. o. tjänstemän vid Aka- riksmuseets vertebratafdelning. Letterstedtska fören.
demien, samt till tryckning af Edlundska donationen (Prof. E Letterst.dt.ka inrikes resestf-
arkeologiska arbeten; hvart femte Edlund 1880)kr. 38,GOO:-. Rän- pendist (Gen.konsul J Letterstedt,
år utdelas ett pris för förtjänst· tan användes till prisbelön:r eller 19031 kr. 28,300. Stip. för resor
fullt arkeologiskt arbete. underst. för forslm:r på de fysiskt inom Sverige; samma bestämmel-

SeharplJka donationen (test. af matern. vetenskap:s område. ser som för det utrikes reaesti-
grossh. J H Scharp och hans fru, Ferruerska belöningen (Kans'li- pendiet.
f. Westman, 1902)kr. 100,000 för rådet B Ferrner 1795)kr. 3,300:-. l,etterstedtska utrikes resestf-
den historiska vetenskapens frltm· Premieutdeln. pendiet (Gen.vkonsul J Letterstedt
jande (större delen af räntan 'ut- Flormanska belöningen (Prof' 1860) kr. 100,000. Stip. åt någon
går f. n. till en lifränta). A H Florman 1838)kr. 7,700: -. svensk man med goda moraliska

W. Blatre-Bruee's donation Till pris och belön. egenskaper och utmärkta insikter
(don. af Fru Carolina Benedtcks- ~'onden för reseunderstöd (dir. i en eller flera Vetenskaper, för att
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall Sahlgren m. fl. samt tillskott af sätta honom i tillf'alle att, till för-
användas för arkeol. forskningar Akad.) kr. 33,500. Stip:r till kofran af sina insikter, företaga
och gräfningar på Gotland, sär- belopps af 1,300 kr. utdelas årl. till resor i främ. länder; stipendiat må

-skildt i och nära Visby. yngre naturforskare för utförande tillhöra hvilken samhällsklass som
af resor inom Sverige med ända- helst. men får icke vara yngre än
mMatt undersöka landetsnaturför- 25 'och icke äldre än 40 år.

[4734] K I V t hållanden. Letterstedtaka .läktstipendiet
ung. e enskaps- Fonden för vetenskaplig forsk- bild. 1893af besparingar ä Letter-

akademien. ning (anonyma gifv.) kr. 310.000:-. stedts fond till pris för öfversätt-
Å.d~lsköldska fonden (Major Ökas under gifv:nas lifstid genom ningar' (Gen..konsul J Letterstedt

CIaes Adelsköld 190i och 1906)kr, räntans läggande till kapitalet. 1860)kr. 52,700.
60,500. Till medalj för vetenskap- (Se Porträttfonden). I,indbom.kat,belöningen (Berg.
liga arbeten och till utrikes rese- Grill.ka donationen (Bruksp. J mäst. G A Lindbom 1814)kr. 5,400.
stipendier för ingenjörsstudier .. W Grill 1863)kr. 50,800:-. Räntan Räntan användes ärligen till 1 il

Alllstrand. testamentsfond (Bi. utgår tillsvidare till Skansens zoo- 2 guldmedaljer, som tilldelas den,
bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. logiska trädgård, Fonden afser brl- utom eller inom akademien, som
36,400:-. Tilllifränta åt vissa per- dandet af en zoologisk trädgård. ingifver någon afhandl. med nya
soner efter hvilkas död räntan ut- H.hns donation (Med. dr Con- och viktiga upptäckter uti kem.
gär till understödjande af zool. rad Hahn 1896)kr. 24,800:-, till UD' eller fysiska vetenskaperna.
studier. derst. för vetenskapl, forslm:r el- . Und8tröms minnesfond kr.

Arnbergs donatlon kr. 24,500:- ler resor. 3,500:-, donerad 1901 af vänner
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J Letterstedts fond (Gen:konsul J och lärjungar till prof. G Lind-
W Arnberg. Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Bän- ström. Till ett mindre stipendium

Arrbenlus' fond (Prof. S Arrhe tan ansläs till ett pris för utmärkte för resor inom landet i syfte att
nius 1904)kr. 6,900.- Till föratär- författare och viktiga upptäckter. studera de lägre evertebrerade
kande af Letterstedtaka resestf- Letterstedts fond (Gen:konsul J djuren, fossila eller lefvande.
pendiet. Letteratedt 1860)kr. 10,100:-. Rän- Sven Lovens minnesfond kr.

Banksska legatet (Josef Banks tan utgår i o. för särsk. maktpåltg- 4,300, donerad 1909 af släktingai'
1792) kr. 1,600. Såsom tillökn. på gandevetenskap!.undersökn:rsamt och vänner till psof, S Loven till
lönen till'l3ergianske läraren. ärven till andra ändamål, beroende prisbelöning i form af medalj öf'-

Beljerska donationen 'eaf Bok- detta på Vetenskapsakademien. ver Loven af förtjänstfulla arbeten
fö:r;läggare Frans Beijer insamlade Letterstedts fond (Gen:konsul J i zoologi.
1884)kr.ll,200. Till främj. af Rtka- Letterstedt 1860)kr. 20,200:-. Till von ~Iöllers donation (Ryttmäst.
musei mineralogiska institutions inrättande ä Serafimerlasarettet af P von Möller 1883)kr. 26,000:-.
syften. sängar rör nödlidande sjuka resan- Till lifränta åt viss person, efter

Berglanska stiftelsen (Prof. P J de, företrädesvis frän främmande hvars död donationen är ställd till
Bergtus 1784). Donationskapitalet land. Akad:s fria förfogande. I
8,33S:33 kr., egend. Bergiilund, till Letterstedts fond till pris för Porträttfonden (utbruten frän
publici nytta och till en skola 16r öfversättningar, m. m. (Gerr.kon- ];'c\nden för vetensk. forskning)
trädgärdsskötselns eller hortikul- sul J Letterstedt 18601kr. 19,600. kr. ~7,300. För utförande. af por.
turens upphjälpande i riket under Af räntan utgår ,400 kr. årl. för trätt af Akad:s. aflidne eller Ief-
namn af Bergianska trädgårdssko- öfversättningar till svenska språ- vande ledamöter.
lan. ket af något förträffligt utländskt Ilegnells, Ander. Fredrik, bo-

. Beskonska stlpendie,fonden arbete; återst. ställes till Akade- tanlska gåfVomedel (Dr AF !teg.
(Öfv:kam:junkare B v Beskow och miens fria förfogande. nell 1872) kr. 96,900: -. Denna
hans hustru 186i) kr. 24,300: -. I,ettentedtilka fonden till för- fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
Till ett stip. åt nåJgonung, förtjänt mån för \' allerstads församling: 1) Stip.·fonden f. anställande af re-
och obemedlad vetenskapsidk. m. m. (Gen:konsul J Letterstedt' sar i botaniskt ändamål till, Bra:

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: T H ULE



[4734-474()J G. Fromma stiftelsers, pensionskassere m. il. fonder.
silien eller annatintertropiskt Iand. af Vegastipendiet, underst. för före-
2) Fonden i6rvetenskapl. bearbetn. tagande af forsk.n:sresor i mindre
af de i Brasilien eller anil\..a inter- kända trakter; dels medel för ut-
tropiska länder af den Regnellske delande af en medalj i guld, be-
stipendiaten gjorda insaml:r. 3) nämnd Vegamedaljen, åt personer,
Fonden för de brasilianska växt- som på ett utmärkt sätt främjat
samltngre underhåll och vård. den geografiska forskn.; såväl stip.

Regnells zoologiska g;,fiomedel som medaljen utdelas af Svenska
(D:r A F Regnell 1884)kr. 44,800:-e--, sällsk. för antropologi och geografi.
Räntan användes till främj. af zoo- ,
logisk forskning.

Regnalls donation (D:r A J! [4735] Kungl. landtbruks-
Regnell 1880, 1881,1882) kr. 43,400. akademien.
Medlen använda till inköp af Iä- •
genh. Kristineberg vld Ffskebäcka- FraenckelskadonatlOnen (Gross-
kil i o. för anläggande af en zoo. handlaren. Moritz Fraenckel) k~.
logisk hafsstation. 4,981:23 for publikatton om Bveri-

Rosenadlerska pensionerna(Pre. ges Jordbruk.
sid. C A Rosenadl er 1777)kr, 3,000. G.nlllanmes fond (Maria. J0.sefina
3 pensionsrum för afkoml:r efter GUIllaume 1868) kr. 14,320:80. Till
Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm. befordr""!-de af djurskydd.

Scheelefonden 11.1'.17,000:-. Bän- Ha.lIenska don":tion.fonden
tan disp:s växelvis af Farm. Inati- (Bruksag. N.. P Hallen 1823) kr:
tutet och Vetenskapsakad:n till 4,526: 63. For nyttIga företag l

underst. för dithörande forskn:s Iandthushålln., såsom skogaplan-
anställande. terl~g, tradJi~rdsanlaggn.

Sldenbladhs fond (Öfverdir. Elis LofiensklOldska dollationsfo.ll'
Sidenbladh 1911) kr. 105,900. Till den (Possess. (Jh E Löfvenskiöl.d
donators bröstarfvingar och till 1889) kr. 19,290.09. Resesttpen-
stipendier. dium till befordrande af ändamåls,

Stenströms fond (Lärov.sadj enl. landtmannabyggn.
K o EStenström 1901) kr. 4,500:-: Stipendium Nilsson·Aschania·
Till stip. för botaniskt ändamål. num _ (Bergsrådet L Aschan 1851)

Stipendium Berzelianum (Bergs. kr. 08,472:57. StIp:r till el:ver VId
rådet J. L. Aschan 1850)kr. 30,600. landtbrukslllstItuten: . ..
Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka Nonnens fond (Frlv. bidrag for
ägna sig åt kemiens studium. att hedra. Edvard Normens. mln~e

Sundbergska donationen (Hof. 1864) kr 30,178:04. ResestIp:r tlll
kvartennäst. E Sundberg 1780)kr. elever! ut!långna frltn rikets landt-
1,200. Premier. bruksinstttut.

Söderströmska donationsfonden Palmgren ska fonden (Per Palm- [4739]
(Grosshandl. C C Söderström 1904) gren 1873) h. 93,434:09. TIll aka- Albert Bonniers stipendiefond
kr. 118,500: -. För nationaleko- de~:s fr-ia dISP?SltlO!'. för nenska författare är bildad
nomisk vetenskaplig forskning. Sv~nssons stdpendtefond (Eko- dels af ett utaf Albert Bonniers

J A Wahlbergs minnesmedalj- nomidir. J M Svensson 1890) ~r,. barn och arfvingar doneradt oar-
fond kr. 3,400:-; donerad 1901af 20,149.6~. Såsom uppmUl;,tran tIll ytterligt kapital af 150.000kr., dels
änkefru E. Retzius 'l'ill utdelning e~~ve.':',:,d landtbruksinstituten o. af ett utaf K. O. Bonnier ytterlt-
af medalj i guld eller silfver åt per. Jon~o~nngs lans. landtbruksskola. gare doneradt, likaledes oafytter-
soner, som på utmärkt sätt främ- WIrens donatIonsfonl~ lFabr;.A ligt kapital af75,000 kr, alltså sam-
jat de naturhist. vetenskaperna. G ~m,n 1896) kr .. :,787. 30. :r,ll manlagdt 225.000 kr., hvarat rän-

J A Wahlbergs minnesfond kr. belon. af folkskolelarare och lar~· torna - med afdrag för sekrete-
33,800,donerad 1896af änkef. E Bet- rinnor på l~ndet, som utmarka srg rar ens af!öning och andra nödiga
zius till minne af hennes broder gnm a.~ VId .~kolhu8en p.lante~a årliga omkoatnader - s401a an-
Afrikaforsk. Johan August Wahl· frukttrad och barbuskar el. ägna SI.g vändas till understöd åt på svenskt
berg. Den årl. räntan dtsp.s f6r åt biskötsel ?ch sp~lda håg for språk skrifvande skönlitterära för·
2 på hvarandra följ. år växelvis af dessa sysaelsättn.r tIll allmogen. fattare af talang.
Vetenskapsakad. och Svenska san. [4736]
sk. för -Antropologi och Geografi Thunska stipendiefonden (Kam-
som rssestip. martj. A Thun 1731)kr. 112,755:12.

P~' Wahlbergs stIpelIdiefond Förvaltningen af borgrättsfonder-
1913, kr. 38.100: -. na, se [29751; två hemstipendier
, Wallmarkska donationen (Öfver- åt torftiga studerande födda i stock-

dir. L J Wallmark 1847)kr. 55,000. holm eller Småland (dock, såsom
Räntan användes till prisbelönin- test. säger: »Medicin,f6r den ovias-
gal' 161' rön och uppfinningar, som het jag själf erfarit, undantagen»);
akadem. finner befordra veteriska- hvartannat år lämnas ett resestip.
pernas och näringarnas framsteg af 4,800 kr. åt en studerande för
-aamt till underst. för undersökn:r idk. af studier vid utländsktuniv.,
.och resor, som akadem. anser le- med skyldighet att kvarstanna där
da till nämnda mål. 16 mån. Ansökn. ingifvas till det

,. egafonden (saml. på föranstal- större akad, konsistoriet i Upsala.
tande af Svenska säll sk. ror antro-
pologi och geografi, gnm allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af Vega's kringsegI. af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden·
skiölds ledning, 1880) kr. 76,630.
Fondens ändamål är att verka för
främjande o. uppmuntran af geo-

o grafisk forskn. ; dels under namn

[47.37]
Lars Hiertas minne (Fru W

Hierta, f. Fröding, 1877). Särs.k.
styrelse, se [3555J; att fritt och
oberoende verka -för det mänskl.
framåtskridandet och dettahufvud·
sakl. gnm att framkalla och befor-

dra sådana vetenskapl. upptäckter
och uppfinningar, sociala rorbätt·
ringar och frisinnade reformer,
som kunna blifva till välsignelse
för mänskligheten i aJ!mänhet och
särsk. för Sveriges folk. (

[4738J
Nobelstiftelsen. Grundad på

Ingenjören Doktor Alfred Nobels
testamente at den 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af Kungl.
Maj:t d. 29Juni 1900'.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1916kr. 29,664,442:49. 'I'e·
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall :-årligen utdelas som
pris belöning åt dem, som under
det för lupna åretharva gjort mäuak-
ligheten den största nytta. Räntan
delas i fem lika delar, som tdll-
falla: en del. den, som inom fy-
sikens område har gjort den vik-
tigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, som har gjort den vik-
tigaste kemiska upptäckt eller för-
bättring; en del den, 80m har gjort
den viktigaste upptäckt inom fYr'
siologiens elter medtcineusdomän ;
en del den som inom littera.turen
har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning; och en del åt
den som har verkat mest eller bäst
för folkens förbrödrande och af-
skaffande eller minskning af stä-
ende arme er samt bildande och
spridande af fredskongresser •.
Prrsutdelare och styrelse se [1631].

[4740] Di'rektionen öfver
Stockholms stads undervis·

ningsverk. Se [2301].
Bergman·lIIlllerska fonden (Sjö.

faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,445:61. Till böcker åt fat-
tiga lärjungar vid Katarina real-
skola.

Besko'TSka fonden (Örv.kam ..
junk. frih. B v Beskow och hans
hustru 1864) kr. 13,658:48. Till
stip.

Booströmska fonden (Presid. E
Booström 1835) 11.1'.1,715.Till böc·
kel' och !irem:r åt skolyngl.

ErIk Båckströms stipendiefond,
se [4742J.

Höglundska fonden (rtksgälds-
kommiss. G Höglund 1870) kr.
12.519:81. Till lifräntor, sedan
stip:r.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassor! m. fl. fonder. [4740-4144]
6:te klassen 1. i gymnasiet, Bom
äro välartade o. i behof af under-
stöd. Fonden står under Stock-
holms stads förvaltning.
,Erik Bergstedts skolfond
(Groseh. Erik Bergstedts testamen-
te 1911) kr. 10.000. Årliga räntan
ollall vid slutet afhvarje vårtermin
odelad tilldelas en lärjunge, som
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
000 utan att behöfva vara fattig
har behof af understöd.

Folke BrandeIs minnesgifva
(1913) kr. 1,000. Räntan utdelas åt
musikaliskt begåfvad lärjunge, som
har orgelspelningen under mor-
genbönen sig anfdrtrodd.

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 Iär-
junge i 5:te kl. som är behöfvan-
de, har fallenhet för studier och
utmärker sig i "fe. på flit och
uppförande, och får stipendiet -
efter kollegii beslut - behållas af
samma lärjunge under hela hans
skoltid. Fonden förvaltas af Kungl.
Direktionen öfver Sthlms stads
uudervtsningsverk.

De ö Brödern"s tond (Anonym
1877) kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-
artad yngl. vid gymnasium, med
företräde åt obemedl. ämbetsmäns
söner.

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

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

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

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

Fyra bröder Heijk~nskjölds
fond (1910) kr. 4,000. Räntan an-
vändes till tillfälliga understöd.

1,1Ila Johns premium (Anonym
1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2
obemedl. flitige och ordentl. gas-

[4742] H_g II" I-r sar i någon af klasserna 2-5.
O re a manna a o- Nymarkskafonden (Rektor J Ny.

verket ~ Södermalm. mark 1762) kr. 100. Underst. åt
Se [2305J. fattiga gossar i Maria skola.

Anonym gifvares 8tipendiefond Semisekularfonden (samman
(i910 I kr. 3,000. Räntan utdelas skott vid sekularfesten 1871) kr.
årligen till en, el. flera gossar å 500. 8tip:r vid Sthlms gymnasium.
gymnasiet. Thams donation (Änkef. M C

Axel !l.Andersson. 'I'estaments- Tham 1855) kr. 100. Prem:kassa
fond (1915) kr. 50,000. Räntan Ull. Julius Lundmans stipendiefond
går som stipendier (med lägst 200 i (Lekt. J Lundman 189~)kr. 10,000.
och högst 400 kr.) till lärjnngar i Räntan skall tilldelao en eller två

Knlggesklt fonden (Änkef. A M
v. Balthasar Knigge 1822)~,729:5I.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s folk-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. ,J
G Lundberg 1878) 4,6;;9:49. Till
stip:r.

Julius Lundmans sttpendlefond,
se [4742].

Potrejlska fonden (Skeppskla-
rer:n P Petrejus 1847)kr. 1,860: 66.
Kläder.böcker m m.åtskolungdom.

Wallinska fonden(Arkebiskopin·
nan A M Wallin'1847) kr. 6,242:52.
Stip:r åt studerande.

Aleniusska fonden (Kyrkoh. J H
Ålenins 18221130,838:89. Till pens.
fyllnad åt pensionerade lärare.

S. vidare [47 44] och [4749].

[4741] Högre latinlärover·
ket å Norrmalm.

Se [2303].
Erik Johan Falkmans sf.lpendte-

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

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

Hektor H. F. Gilljams NUpen-
diefond (Helena Gilljam, lärare
och forna lärjungar vid lärover-
ket 1910) kr. 1,516:04. Understöd
åt studerande.

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

Kyrlwherde Nyblreus' stipendie-
fond (191~)3,903:27 kr. Understöd
med företräde för blifvande präs-
ter.

Premie- och fattigkassan vid
norra latinläroverket, kr. 3,500.

-;Premir och underst. åt studerande.
Rabesk. fonden (f. d. lärjungar

vid Sthlzns gymnastum 1871) kr.
8,117 Underst. åt studerande.

llibbingska stipendiefonden
(Kammarherren G Ribbing 1863)
kr. 2,261. Underst. åt studerande.

Ruben Sjögrens stipendiefond
(Fabrikör P A Sjögren 1905) kr.
3,370. Underatöd åt studerande.

Olof A.rvid Stridsbergs stlpen-
dit'fond (Anna Laura Strids berg
1908) kr. 538. Understöd åt stu-
derande.

Thams donation (änkef. C Tham
1865)kr. 372. Böcker åt fattiga lärj.

Wirenska . stipendiefonden
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815.
Understöd åt studerande.

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

1872 års gåfvofond (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be-
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lä~ungar i 4:e o. 5:eklassen.

188ö ars studenters stipendie-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-
vande lärjunge, helst den som
samma år all. studentexamen.

[4743] Högre realläro-
verket på Norrmalm.

Se [2307].
Allmänna premie- och stlpendie-

fonden(K Direktionen öfver Sthlme
stads undsrv.werk 1880) kr. 8,700;
Sthlms reaHärav. ; stip:r och pre-
mor åt f6rtjänta lärjungar.

Hel<torS. Almquist. understöds-
fond (tillkommen .gnm insamling
1904) kr. 2,700. Stip:r åt medell.
lärjungar.

Fyra bröder Heijkenskjölds
font! (Okänd 1910) kr. 4,900. Uno
derstöd åt lärare och förtjltnta
lärjungar.

Företa 8tipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,500. Stip:r åt medel-
lösa lärjungar.

{,ektor Hugo W. Phflpa sttpen-
diefond (Okänd 1908)kr. 500. Stip:r
åt förtjänta lärjungar.

[4744J 11 f~f" I'" idFonder ti orman or arJ. v
Statens profskola,

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

Se [2301j.
Axel A.bram80ns stipendlnm

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,600. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före-
träde ;61' klasskamrater till Btif·
tarnes afl. son).

Doktor Otto von Friesens pre-
miefond (Bibliotekarien hos H. M.
Konungen, Fil. dr otto von Friesen
18gg) kr: 3,000. Belön:r i större
eller mindre poster rör vackra. sam-
lingar af djur eller växter eller
för noggranna skriftl. uppsatser
rörande naturhistoriska ämnen.

Doktor Patrik de Lavals stipen-
dium (gnm insaml. bland lärjung:ne
1889, sedermera ökadt gnm uppre-
pade gåfvor af Fru E. de Laval} kr.
2,100. Uppmnntran åt i ngt af de
naturhistoriska ämnena framståen-
de lärjunge.

Elementarlistipendiet (gmn in-
saml. 1865) kr. 1,000. ökadt gnm
donation af en f. d. lärjunge med
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes·
vis åt någon från skolan ntgången
lärjunge, som studerar vid Upaala
universitet, eller åt ngn lärjunge
vid skolan; utgår med två stapen-
dier.

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: T H ULE



. [474(-4749] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder .
..FlIlke ,Jacobsons stipendium nasiet, framstltende'i historta eller Lefflerska stipendiet (Änkef. G

(Ankef. Alma Jacobson, f Wahl- modersmålet. Leffler 1885) kr. 500. Räntan ut-
'gren, 1896) kr. 2,100. Underst. åt Rubenska stipendiet (Bankdir. delas åt en medellös och välartad
en ror studier i naturkunnighet Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,200. yngling om året.
särsk. hågad och skicklig lärjunge Uppmuntran åt -Iärjunge, hvilken Sjätte klassens stipendiefond
till företagande inom landet af en däraf gjort sig förtjänt». (Lärjungar vid läroverket 1908 o.
resa i naturvet,eIis,kapL syfte. Allan Edvard Sa"ers fond (Hof- senare) kr, 518: 23. Understöd åt

Hartmansdorfl'ska stipendiet stallmästare Edvard Sager och F,'U lärjunge i klass 6.
(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Un Ida Sager) kr. 3,000. För inköp af 'förnqvists fond se under [4696J
derst. åt medellöse flitige Iär- ett skytteprts. hvilket vid vårter-
jungar. minens slut tilldelas en af skolans

Hernmarckska stipendiet (Prof. lärjungar å gymnasialstadiet. '
J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr. Sång. och musikpremiefonden
3,009. Underst. åt en fattig men (gnm aflärjungarne glfna konserter
flitig lärjunge vid skolan. 1882, 1884 och 1888)kr. 1,700. Upp-

Tage Jnnssons stipendiefond muntran åt i sång eller musik
(Bankdirektör C. Janssoni kr.l,OOO. framstäende lärjungar.
»Årliga räntebeloppet användes på Sten och Alvar Thiels fond
sätt, SOIll af skolans rektor be- (Grosshandlaren Arthur Thiel och
stämmes.' Fru Alice Thie!) kr. 3,000. Under-

JubelieststIpendiet (genom m- stöd åt barn efter afliden lärare
samI. 1878) kr. 2,800. Underst. åt vid skolan eller åt flitiga lärjungar,
medellösa flitiga lärjungar i de tre som däraf äro i behof.
högsta klasserna eller bland de
f. d. skolans lärjungar, som under I

,~:::~~;~:~.aflagtgOdkändmOgen. [4745] Jakobs realskola.
Lektor Alexander Skånbergs Se [2313]. •

Minne (genom bidrag af 27 forna Hiibnerskastipendlefondeil(Kol-
lärjungar) kr. 770, hvartill hans lega C G Widmark 1868) kr. 1,000.
änka ytterligare lämnat t,OOOkr. Underst. åt behöfvande lärjungar.
Uppmuntran åt lärjungar, som vi- I,agerströms stipendiefond (Kom-
sat sig äga goda kunskaper i bota- ministern f. d. kollegan C R La-
nik och därjämte ådagalagt flit och gerström och hans hustru genom
godt uppförande. test. 1883)kr. 5,000. Årsräntan skall

Lektor Hugo Sehmidts stlpen- utdelas till ett eller flere stipendier
dle- oeh premiefoud (genom in' at flitiga och välartade ynglingar.
samling af äldre f. d. lärjungar; Lundbergska stipendiefonden
vid lektor Schmidts frånialle 1901) (Kyrkoh. J G Lundberg 1878)Kr.
kr. 2,200. Stipendier ä minst 2,000. Underst. åt behöfvande Iär-
50 kr. At lärj. i skolans tre högsta jungar.
klasser, hvilken visat särskildt in- !Iankellska stipendiefondeu
tresse för, och goda kunskaper (Prof. G A Mankell och hans hustru
i företrädesvis franska spl'(i,ket, gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
men eljest i öfriga lefvande språk, användande saknas föreskrift. Bän-
~eografi, historia, sång och musik. tan har hittills utdelats i ett eller
-,Uven premier ~ böcker för U flere stip:r åt flitiga och sedliga
il. 30 kr. om året åt 1 å 3 lärj. medellösa lärjungar. \
för framsteg i förenämnda limiten. Widmarks fond (Kollega C G

LudvigochAmanda lIubens foud Widmark och hans hustru gnm test.
(bankdir. och fru Ludvig M. Bu- 1882) kr. 10,000. Räntan användes
ben 1907), kr. 2,000. För inköp af till förhöjande af de pens:r, som
tidsenlig uodervisningsmateriel. för lärare vid Jakobs allm. lärov.

Norströmska stipendiefonden äro el. blifva å Allm. indragnings-
(C.ivilingenjör Claes G Norström staten bestämda att utgå, enI. särsk,
och Fru Alma Norström, f. Bun- i testarn. best:a föreskrifter.
sow) kr. 1),000. Understöd åt en
för begäfning, flit ,och goda seder ,
känd, behöfvande yngling i .sko [4746a] Katarina realskola.
lans gymnasium (helot till samme SeJ2315J.
yngling under hans gymnasietid, Bergman.MI erska fOllde" se
om han gör sig fortfarande dära! under [47401'
väl förtjänt), );hrenpåh s stipendiefond (4-s,

Nya Elementarskolans all· sessor AEhrenpåhlochhanshustru
.mäuna premlefuud (genom be- 1781) kr. 250. Prem:r åt lärjungar.
hållningen af vid läroverket 1900 Förvaltas af Katarina föroamlings
och 1994 anordnade. soareer; ökad ky>koråd. I
1905 .gnm gåfva af en f. d: måls- Eur,'nil nnderstödsfond (v. hä-

',man med 500 kr.) kr. 2,000. Bok- radshöfd. P L Eurenius -1909)kr.
premier ät däraf förtjänta Iärjun- 25,000. Underst. åt medellösa .lär-
gar. jungar.

Rektor Hugo Hernlunds.premfe- Gråbergs stipendium (Colleg.
fond (genom insamling af smärre Seholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
bidrag bland skolasn lärjungar ti l åt i säng skickliga lärjungar. För·
rektor Hernlunds 60·ärsdag den 13 valtas af Katarina forsamltngs
okt. 1908' och sedermera ytterli· kyrkoråd. . .
gare ökad genom af skolans gym. Katarina församlings kyrko-
nasistf"6rb. och målsmän lämnade råds donation (181,4). Till skol-
.belopp) kr. 2,700. Premier åt Iär- böcker ät fattiga skolbarn; utgår
jungar i ring III och IV af gym- . med 10 kr. år!.

[4746 bJ H&,gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [2309J.
Allan A.benlus' .tipendJefond,

kr. 1,000. Årlig~ räntan tillfaller
såsom stipendium en behöfvande
lärjunge i 4:de eller s.te klassen.

Doktor Frodins stlp{llldium (kr.
1,500). Räntemedlen _utdelas årli-
gen till behöfvande lärjungar i
3:dje eller 4'de ringen

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

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

Per Lindstens stlpendlefond,kr.
1,01)0. ÅrI. räntan tillfaller 1 .1.
2 lärjungar vid läroverket.

20. Septemberfonden, kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stäende ka-
pital; årI. räntan användes till in-
köp af premieböcker.
, Widingska donationen (kr.l,380).
Räntemedlen utdelas till mindre
bemedI. lärjungar.

[4747] --
Lärarnas vid elementarlärover-

ken nJ'a linke- och pupillkaSS&{KgI.
regI. 8 dec. 19111kr. 7,070,046:25.
Förvaltas af samma direktton som
den, hvilken är förordnad för B'ol.k-
skollärarnas pensionsinrättning,
under namn af direktionen öfver
lärarnas vid elementarläroverken
ll)'aänke-ochpupillkassa, se [294.J;
pensionerande af änkor och barn
efter lärare vid de allm, Iärov:n,
t'olkskoleseminarierna, högre lära-
rinneseminariet, tekn, elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, samt K. Gym-
nastiska centralinstitutet; skyldig-
het att vara delägare i kassan ålig-
ger hvar och en, som efter regle-
mentets utfärdande blifvit rektor
eller ord. ämnes- eller pensions-
berättigad öfningslärare vid ofvan-
nämnda läroanstalter. .

[4749] Kunq]. Högre~ lära·
rinneseminarium.

Se [2236J.
Ellen Bergmans stlp,endium

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,590.
Till underst, för seminaricelever.

Anna Bergströms stipendium
(Fru Anna Bergetröm-Bimonsson
1917) kr. 1,592. Till underst. för
semtnartee lever.

Hllda cassents fond (f.d. ele-
,er vid Statens normalskola för
flickor) kr. 6,225. Till underst. för
elever vid Normalskolan.
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Hildur Djurbergs stipendium underst. åt utgångna elever från 120,000. Styrelsen för Tekn. sko'
(Frkn Hildur Djurberg 1912) kr. Tekn. högskolan. lan i Sthlm; till stip. vid skolan,
1,424. Till understöd för semin a Joh. Mlehaelsons donation (F'a- John Bernströms stipendiefond
rieelever. briksidk. Joh. Michaelson 1866) kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska

Regina Pallins minne (Semina- kr. 0,100. Stip:r åt Tekn. högsko- skolan i Stockholm? till stip:r vid
. rieelever 1884)och den därmed för- lans elever. skolan, med företräde för de ele-

enadeJulta Rubensuns fonn (Abra Carl Nyströmers fond (Civilin- ver, hvilkas fäder haft eller haha
ham Nachmanson 1912)'kr. 13,068. genjör C Nyströmer 1913) kr. anställning hos A.-B. Separator.
Till underst. för seminarieelever. 62,333:84. Stip:r åt från högskolan Ulla Cramers stipendiefond kr-
. Seminarieelevernas hjälpfond utexaminerade yngre ingenjörer 195,000, däraf dock tfllsvidare rän- •
(Seminarleeleverj kr. 12.619. Till inom väg- och vattenbyggnads- tan delvis utgår tilllifräntetagare;
underst. för seminarieelever. facket. . styrelsen för tekniska skolan j

.Loulse Sundens stipendium (Än· Samuel Owens stipendiefond Stockholm; till stipendier,
kef. Christina L Sunden 1887) kr. (Subskription till hedrande af S. Baltzar Cronstrands fon.d (Kom-
5.365. Till underst. för semina- Owens minne 1874)kr. 10,000.Stip:r mitten ror åstadkommandet af en
rieelever. ät Tekn. högskolans. elever. värdig minnesvård öfver skolans

ByggmästarenHansOscarRund. förstp förest. kapten Baltzur Oron-
f4750J K qvists och hans maka Amalin strand) kr. 1,500. Styr. f. Tekn.
c ung!. Tekniska Rundqvists fond (Änkefru A.Rund- skolan i Sthlm; till stipendier vid ,

högskolan. qvist 1912)kr. 105,000:-. Stip:r åt skolan.
Se [2204]. Tekn. högskolans elever. Johu Erlenons stipendiefond

Remy Sehvrartz' stipendiefond (Kommitten för John Ericssons·
Thorsten Bergstedts stipendie (Änkef. D. S. Schwartz, f. Sundblad, monumentet i Stockholm) kr. 1,000.

fond (CIviling. Thorsten Bergstedt 1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög- Styrelsen för Tekn. skolan I Sthlm;
1~1) kr. 5,200. Underst. åt 'Lekn, skolans elever med företrädesrätt till stip:r vid skolan,
högskolans elever. 'åt stiftarens släktingar. Aug. Hotfmans stipendiefond

John Bern8trömil stlpendle- Jlinne af CivilingenJören An- (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
fond, kr .• 0.000. Stip:r åt Tekn. gust Emil Wilhelm Smttt för tek- 20,000. Styrelsen föl' rekn. sko-
Högskolans elever med företräde ,nisk undervisning (Gen:konsul J. lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.
för den, hvars fader är eller haft W. Smitt 1904) kr. 100,000 Stlp:r H O Hnndqvlsts orh A Rund·
anställn. såsom arbetare eller tjän- åt Tekniska högskolans elever. qvlsts stipendiefond (Byggmäst.
stemanhosAktiebolagetSeparator. K:IlIl.toch Amalia stytl'es stipen- H O Rundqvlst och hans hustru

Borgareståndets donation (Bor- dlefond(Öfverdir.o.fruStyffe1898) A Rundqvist) kr. 52,847:19. Sty-
gareståndet 1866) kr. 6,800. Stlp:r kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn. relsen ror Tekniska skolan I Stock·
åt T.ekniska högskolans elever. högsk. afgångna eller afg:de elever. holm ; till stip:r vid samma skola.

C.Brandals stipendiefond (Kam- l'eknologiskalnstitutets elevers Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
reraren O. Brandel1900) k~.lö,600. stipendiefond (subskription 1877) J Sjöstedt 1856) kr. 63,000. SlY'
Stip:r åt Tekniska 'högsk:s elever, kr. 27,000. Stip:r åt Tekn. hög, relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se
med roreträde för testators anför- skolans elever. [2206]; bildande af en särsk, afdel-
vanter. J. G. l'örnel's donation (Kom. ning för flickors undervisn. i sven-

n. 1'h. Cederl;rens fon.l (T'ele- missionslandtmät. Törner 1874)kr. ska slöjdföreningens skola eller
fondirektör H. T. Cedergren 1909) '47,000. Stip:r och reseunderst. åt nuv. Tekn. skolan i Sthlm.
kr. 52,500. Under fyra år af fem Tekn. högskolans elever. Tekniska skolans allmiinna sti·
'resestip:er åt svenska elektrotek- Jonas Wenströms stipendiefond pendiefond (Aktleb. Industripalat-
nici, femte året medalj åt framst. (Allm. Svenska El.ektr, A.B. i Vä· set, 112behållningen af ett tom-
förf, inom elektroteknikens om, sterås 1899) kr. 10,000. Stlp:r åt bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen
råde. I Tekn. högskolans elever. för Tekn. skolan I Sthlm; till stip:r

Ofvl'l'ingenjörJohan Danielsouo Donation till C J Ingströms vid samma skola.
stipendiefond (Öfveringenjör J. minne (Bruksäg. C. J. Yngstrom Axel Westins stipendiefond'
Danielson 1900) kr. 40,000. Rese, 1907) kr. 20,000. Stipendiat utses (Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
understöd åt Tekn. högskolans af- bland Bergsskolans elever eller Styrelsen för Tekniska skolan I
gångna eller afgående elever. personer, Som arbeta inom järn- Stockholm; till stip:r vid nämnda

G. de Lavals stipendiefond (Ak- bandtermgen. skola.
tleb. Separator 1895), kr. 10,000 Fredrik Björns stipendiefond
Stip:r åt Tekn. högskolans elever. (Med. fil. kand. K. F. Björn 1914)

V. ~ggertz stipendiefond (bild. kr. 100,000.Resestipendier åt yngre
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl. ingenjörer. ..
1885) kr. 6,950. Stip:r åt elever 'vid Bruksägare G. O. Orns dona-
Sthlms Bergskola. tion (Bruk. äg. G. O. Örn 1916)kr.

Glbson.Cron.tedts sttpendie- 5,032:36. Stip:r åt Tekn. Högsko-
fond (Ing. C. l'>. Norström 1899)· lans' elever för att i Norge studera
kr. 19,080:20. Stip:r åt Tekn. hög- vattenkrafts byggnader och elektro-
skolans elever med företrädesrätt kemisk industri.
för släktingar till släkterna Gibson.: Kristoll'er n uldts stipendiefond
-Cronstedt och 'Nor.ström. (Disponenten K. Huldt 1917) kr.

A. N. notfman1'l ·stipendiefond 20,000. Stip:r åt ordinarie stude-
(Slottsarkiteleten A. N. Hoffman rande i fjärde årskursen af fack-
1897) kr. 20,000. -Stip.r åt Tekn. skolans för bergsvetenskap under,
högskolans elever. afdelning för grutvetenskap.

'C. J. Hultqvists donation (Hofr.·
rådet O.' J. Lindenerona 1874) kl'. [4751J T' I'
16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans eknlska sko an I
elever. Stockholm.

Joh~. E. Kjellbergs sttpendle- Claes Adelskölds stipendiefond
fond (Ankel'. Alma Kjellberg 18971 28,000 kronor. Styrelsen för tek-
kr. BO,OOO. Stipa' åt Tekn. bög- .niska skolan i Stockholm; till ati-
skolans elever. pendier.

Otto och Augusta LIndstrands Byggmästaren J ohan Anders-
stipendiefond (Änkel'. E. A. T. sons fond (Fru ThereseAndersson
~ndst~and 1897) kr. 25,000. R~se.. och Herr \ Knut Anderssbn) kr.

Största Lifförsäkringsbolag:Skandinaviens

\

[4752J. '
By"gmästare Johan Anderssons

fond (1898, 1904, 1914) kr. 100,000.
Nämnd på sex personer tillsatt af
Svenska slöjdfören:s och Sthlms
arbetareförenes styrelser; resestip.
på 400 kr. till yngre manl. och
kvinn!. arbetare med begåfning
och yrkesskicklighet.

MaJoren ,uf Björkmans fond
kr. 10,000.Sv. Slöjdföreningens sty·
relse. För ele-ver vid T-elI;niska
skolan.

lIamelmannska fonden (Fabr ..J
C W Hamelmann, test. 18/41882)
kr. 11,400.Svenska slöjdföuen.s sty. '
relse, se [3883]; ~ resestip:r iL 2.0
kr. till handtverksynglingar· ej
öfver 25 år.

Wallmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
Svenska alöjdförenis atyrelae ; un·.
derst. till ynglingar, som gif.aihopp
om sig att blifva skicklige närings-
idk. oför att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för

------------------------------------~~ ~ ••."'~>;'"
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[4752-4762J G. Fromma. stiftelsers, pensionsksssors
uppfinningar och förbättringar i JohnloJlska dOJlatloJllfondeJl(f.
näringar och slöjder. d. svenske och norske General-

Hans Oscar o. Amalla Rnnd- konsuln i Aleundria J W John·
qvlstsfond, 1913,kr. 51,859.Nimnd SOD 1890)kr. 249,624:21.
på sex personer tillsatt af Svenska J,iingmanska donatlonsfoadell
slöjdföreningens och Tekniska sko- (Bruksäg, E J Längman 1859) kr.
lans styrelser; resestip. på 400 kr. 4,668,167:75. Allmännyttiga ända-
till manliga och kvinnliga stu- mål; får ännu Icke disponeras till
derande. som utgått från Tekniska de af testator afsedda. inrättn:r
skola i Stockholm och genom tlit m. m.
och begåfning däraf gjort sig för- Nereenska tostam.ntlfolldu
tjänta. (Kanslirådet J E Noreen 1811)kr.
[4753] --- 23,563:99. Stipendium till en elev

vid K. Krigsskolan.
Ad1.rska fond.n (Fru Charlotta MilItiirsiilhkapots I Stockholm

Adler) kr. 5,347:42 vid 1916 års krlgsskoleltlpeadiefond (1891) kr.
slut. Stockholms folkskoledirek· 5,153:45. För tlitig obemedlad elev
tian se [1864];gåfvomedel till skol- af hvarje lärokurs vid Krig.skolan
lafskolonier. såsom beklädnadshjälp el. upp-

Belledicksska fondell (Fru Emma muntran.
BenedickB) kr. 10,579:28 vid 1916 Pensionsfonden för tjänstemän
års slut. Se [1864]; gåfvomedel till vid statens järnvägar öfverflyt-
skollofskolonier. tad es vid 1911 års början till K.

Dnboiska fondon (Handlanden Statskontoret. Behållningen vid
P. G. Dubois) kr. 69,924:97 vid 1916 1916 års slut kr. 20,775,79~:78.
års slut. Se f1864];underst. åt skol- Baltzar von Platons stfpendie-
barn I folkskolans 15:. o. 16:e kur- fond (f. d. Statsministern 161'ut.
ser eller annan uudervisn.vanstalt, rikes ärendena grefve B v PIa.
som lämpl. kan sä.ttas i samband tens änka och son 18,7; fonden,
med folkskolan. förut under Marinförvaltn:s vård,

.'rledIänderska fonden (Grossh. öfvertl;yttadea till Statskontoret
Herman Friedländer) kr. 27,079:80 189~)kr. 21,869:84. Till stip. åt en
vid 1916 års slut. Se[1864J;gåfvo· kadett vid atläggandei af examen
medel till skollofskolonier. för utnämn. t.sjöofficer(1916 utdel:s

Elin Hlrschs minne (Ingenjören kr. 896:38).
Ernst Hirsch) kr. 521,067:24 vid GrotTe Krlk Posses donations.
1916 års slut. Se [1864];att genom fOlld (Sekreter, i Krigshofrätten
»Föreningen för Stockholms skol- grefve C E 'L Posse 1871) kr.
lofskolonieu utdelas till skollots- 00.003:69. För ändamål tillh. Riks.
kolonier. arkivets ämbetsverksamhet.

II'estzynthll testamentsfond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W J S Weatzynthiua
1891)kr. 88,330:63. Afkomsten skall
användas till att förbättra ställ·
ningen för gamla och redliga sta-
tens tjänare, hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvilkas
penston är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och barn
efter dem. Ar 1916 beviljade K.
Maj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 3,520 lo'.

[4755] Kungl. Statskon-
toret.

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

f.d.Allmänna döfstnmlnstltntets
donationsmedels fond (öfverlämn.
till K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas ärl. afkastn.
användes t. v. till en del för döf·
stumlärarebildn. och döfstumun-
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. M andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
Ma.j:ts förordnande aug. anvandan-
det innehålles i nåd. brefvet till
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid
1916 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
228,472:69 och de öfriga fonderna
kr. 318,284:77.

('arneglestlftelsens fond [se
4827J.

FiIeenska testamentsfonden
(Kommerserådet P E Ftleen 1822)
kr. 34,467:89. Folkundervisn:s be'
främj.

m. fl.. fonder.
äligger hvarje skolområde i riket
för hvar och en af dess lärare'
tjänster vid högre folkskola, hvarje
skoldistrikt för dess ordin, lärare-
tjän:r vid egentlig folkskola samt
den ord. ämneslärarpersonalen. vid
kommunala mellanskolor .

•'olkskollärarnas änse- oeh Pil-
piIlkasla (K. Maj:t och riksdagen;
Kgl, reg!.15 okt. 1875)kr. 1l,853,652!
12. Pensionerande af änkor o. barn
efter ordinarie folkskollärare;
skyldighet att vara delägare i kas-
san åligger hvarje folkskollärare,
som efter regl:ts utfärdande blif-
vit ordin. innehafvare, af tjänst
med delaktighet i folkskollärarnas
pens:sinrättn.

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

Lasarettaläkarnas penaloas-
kassa (K. M:t och riksdagen; Kg!.
regl, 18 nov. 1903) kr. 496,727:40.
Pensionerande af ord. lasaretts-
läkare.

Döfstnmlärarnas psnalonsan-
stalt, (K. M:t och riksdagen; KgI.
regI. 8 okt. 1915) kr. 56,,24: 99.
Pensionerande af personalen vid
döfatumakolor. folkhögskolor, fri-
stående landtmannaskolor, sinnes-
slöanstalter och vanföreanstalter .

l.lärarinnornRs penstonsanstalt
(K. M:jt o. riksd.; Kgl. regl, 28/12
1910). Kr. 1,082,594:19. Pensione-
ra.nde af kvinn!. lärarpersonalen
vid enskilda Iäroanst.r, som at-
njuta statsunderst. från det under
riksstatens åttonde hufvudtitel
uppförda reservationsanalaget till
enskilda läroanstalter.

Söderströmska fonden (Grossh.
F H Söderström 1875)kr. 16,000.
Pens. åt reglementariskt cberättä-
gade pensionssökande folkskollä·
rare. .

[4756] Folkskollärarnas
pensionsinrättning.Se [2946]. [4757]

Extra provinsialläkarnas pen- Svenska Iärartnnornas pellslons-
stonskassa (K. M:t och riksd.; fiirening (1855) kr. 2,201,729:19.
Kgl. regl. 30dec. 1911)kr. 33.123:59. Särsk. styrelse, se [SO37]; lit'ränta
Penstonerande af extra provin- vid 54 år.
sialläkare .äfvensom beredande af
fyllnadspension åt vissa provin- [47 60 J '
sialläkare. Phillpsenska testamentsfond.1I

FolkskOllärarnas penslollsla. (Groash. H T Philipsen och hans
rättning (K. Maj:t och riksda- hustru, f Moll, 1811). Särsk. di·
gen; Kg1. regi. 30 nov. 1866) kr. rektion, se [2440]; skolinrättning;
29,793,893:43. Pensionerande af äger fastigh. nor 27 i kv. Rosendal
ordin. lärare vid folkskolorna i rio större i Mal'ia. :t'"örsaml.,Hornsg.
ket; förbindelse till delaktighet 31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
• [47 62] I Sedan detta institut 1 a~g'-18941bref af 9 aug. s. å., öfverlä.mnats

Allmänna illstitutot rör döf- upphört och dess lägenheter, till Statskontoret att af Statslron·
Itumma (Protokollssekret. P A byggn:r o. inventarier öfTerlätits toret t. v. förvaltas. Angående an-
Borg, under beskydd af Drd'ttning på l:a döfstumskoldistriktet, hafva vändandet af den behållna ärsaf·
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). institutets fonder, enl. K. Maj:ts kastningen af dessa fonder har K.I ~_
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G. Fromma 8tifte18er~, penslonskassore m. fl. fonder.
}faj:t lämnat föreskrift 14 febr. eller annars behöfvande, samt gnm I[4767 e]
1U6. Se vidare;l47651. . anskaffande V,fbibliotek till ntl~· Backmanska Stiftelsens ränte-

Manilla döfstumskola kr. 32,125. ning !t ledamöterna eller gnm fo- medels fond, lyder under Kungl
Användes dels till understöd åt redrag o. diskussioner verka upp- Direktionen öfver Institutet 101'
utgångselever dels till fortsätt· lysande. blinda; tillg. (enl. 1916års bokslut)
ningskurser m. m. för äldre dlif- kr. 13,863:16; till främj. af de bl in-
stumma. [4766 b] ilas själfverksamhet m. m.

De döfltummas j.llmänna Sjuk. [4'7 67 d] --- .
och Begrafniugskall& (1903) kr, Erika Carolina Nybergs, född
80,000. Styrelsens säte i Stock- Söderberg: donationsfond; lyder
holm. Afser att lämna sjuk- och under Kungl. Direktionen öfver
begrafn:hjälp, moderskapshjälp Institutet' för blinda; tilll(. (enl.
och ersättn. mr olycksfall åt döf- 1916 års bokslut) kr. 131,485:93;
stumma i Sverige. Arsafgift 7 kr. afkastn. användes till främj. af de
. klass I och kr. 12: 60 i klass II. blindas själfverksamhet m. m.

[4763]
KUJlgl. b.stitutet och fönko·

Illn ror bliD.da å Tomteboda, ly.
der under af Kungl. Maj:t förord-
nad direktion I~ [2296]. Tillg. (enl.
1916 års bokslut,' inklusive under
Iäroanstalten lyda.nde donations-
fonder kr. 871,112:62) kr. 1,462,816:
34, h varaf fastigheters bokförda
värde 684,200 kr.

[4764]
Arloetshemmet för blinda i Stock·

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

f4765J
l<'öreningen »För Blindas väl»

(stift. 1886) har till syftemål att
söka befrämja de blindas såväl
andliga som lekamliga väl, hvar-
för den genom sin styrelse ttl'l
behöfvande blinda utdelar arbets-
~aterialier och verktyg samt läm-
nar bidrag till elever vid arbets
skolan i Kristinehamn. Förenin·
gen utdelar ock med blindskrift
tryekta böcker. Fören:s fonder
uppgå till kr. 255,000.

[4766 aj
Döfstnmröreningen i Stockholm

(1868)kr. c:a 40,000. Särsk, styrelse,
se [3691J;att medelst lån eller gåf-
vor understödja dörstumma leda-
möter, lom äro sjuka eller åldriga

[4762-4771)

[4767 a] [4767 ej
Allmänna donatioDsfonden, ly- Samuel Enanders I donations.

f fond kr. 129,087:19, J ]l Bonns-
der under Kungl. Direktionen ö . dals fond kr. 5,144:62, Haana Roes'
ver Institutet för blinda; tillg. af Hjelmsäter fond kr. 9,300:09,
(enl. 1916årsbokslut)]q. 232,763:97, F Skogbergs fond kr. 17,400:49,
af afkastntngen afskiljas årligsn II Seippels, f. Itoth, fond ~kr.
5,000 kr. för att, erter- af Kungl. A t
Maj:t fattadt beslut, användas för 27,360:34, Johannes och ugus a

. Kastmans fond kr. 20,311:08 samt
z'~~to~~n b~1?lo'::':'':;':~a~~. r::r: (J Sehrays donationer kr. 4,878:24,
ter afdrag af utgående lifräntor an. H Hornemans! fond kr. 6,017:bO;
vändes af Direktionen till främj. Fru F Dablins, f. Littke, fond,
af de blindas själfverksamhet. kr. 20,000:-; C A Wahlber ••
[4 6 fond, kr. l,lH: 30; ,J C o. E A

7 7b] llalanders. fond,' kr. 1,199:30; lyda
UnderstödsfondeD, lyder under under Kungl. Direktion. öfver In-

Kungl. Direktionen öfver Inatt- stitutet för blinda; afkastn. använ-
tutet för blinda; tillg. (enl, 1916 des till främj. af de blindas själf
års bokslut) kr. 175,527:89; afkastn, verksamhet.
användes till främj. af de blindas [4768J ---
själfverksamhet m. m.

Erika Axelsons fond,lyder under De blindas f'öronings sjukkasse-
Kungl. Direktionen öfver Instttu- fond, bild. gnm friv. gåfvor, Iäm-
tet för blinda: tiUg. (enl. 1916års nar enl. stadfäet regI. sjukhjälp
bokslut) kr. 53,572:73: afkastn. åt behöfvande sjuka blinda inom
användes till främj. af de blindas fören. Fonden, som vid 1917 års
själfverkaumhet, friplatser m. m. början uppgick till om!!;r. 180,000

kr., förvaltas af De blmdas för
, enings styrelse, se [3687}.

Hoft'manska fondon (Slottsarkit.
A N Hoffman 1897) kr. 29,027. Till
• Iever i byggnadsskolan.

lHnmansons fond (Kammarrätts.
rådet C L Kinmanson 1874) kr.
36,030. Stip:r till målare o. bild-
huggare.

Jenny Linds stlpendiefond(Fru
Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr.
98,936. Resestip., omväxlande åt
målare, skulptör eller arkitekt.

Lundgrens, Egron, prismedel
(uppkomna gnm inkomsten för ut-
ställn. af Egron Lundgrens arbe-
ten 1876) kr. 7,832. Guldmedalj åt
akvarellmälare.

Meijers donation (Öfverdirekt.
G Meijer 1775) (fastighet). Till
akademis inrättn. o. behof.

Pipers donation (Hofintendent.
T M Piper 1820) kr. 21,068. Till
användande af akademien.

Louise Reutersktölds fond kr.
6,598.

JUbblngs donation (Kanslirådet
G Ribbing 1809) kr. 6,000. Till
stip:r åt elever vid läror.

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

för de fria konsterna.
Se [1626].

Akademiens pensionskassa(upp-
kommen genom infhttna exposi-
täonsmedel, Kgl. regI. 1897) kr.
313,117. Pens. till akademis pro-
fessorer, lärare och tjänstemän
samt deras änkor och barn.

Akademiens särskilda under-
stödsfond (Grossh, B E Dahl-
eren 1874) kr. 101,503. Rese- och
studiestip:r, belöningar ä högtids.
dagen.

Ther ese och Knnt Ånderssons
fon~ (1898) kr. 24,186. Till elever.

von Beskows donation (Öfvr-
kam:junk. frih, B v Beskow 1864)
kr. 10,000. Till stip. åt konstnärer.

Boberghaka donationen( Godsäg.
och Fru O G Bobergh 1880) kr.
10,000. Till pris eller uppmuntran
för elever.

Gahms donation (Ritlär. P J
Gahm 1826) kr. 3,000. Till belö-
ningar ä högtidsdagen.

Söderbergs donation (Orrertn ..
tendent. G Söderberg 1873) kr.
8,000. Till belön:r å högtrdadagen .

t.no Trollis fond (Doktormnan
S Hellman 1880) kr. 9,176. Stip:r
åt elever.

p .0.Winqvist. donatlonkr.40,011.
W. Wohlfahrts minne (Fröken

Fredrique Wohlfahrt 1892)kr.10,634.
Till elever.

Gemensamma reservfonden kr.
28,972.

C. A. Webers fond kr. 52,416.
Till elever.

[4771J Kungl. Musikaliska
akademien.

[Se 1627].
Frn Enphrosyne Abrahamssons
gåfvofond (Grosshandl. AUf(.Abra·
hamsson 1869)kr. 25,000. Underst.
åt sångelever vid Konservatorium.

Ahlströms stipendiefond (Mu-
sikdirektör J A Ahlström 1907)kr.
2,090. Understöd ett konservatorie-
elever.
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Akademiens stipendiefond (Mu- Johan Lindegrens minne gm. .Carl Fredrik Lnndqvists fond

.ikaliskaakadem.1856)kr.19,085:75. insamling 1914. Kr. 1,227:46. Pre- kr. 3,000. (Under dir. afK. Teat;·
För obemedl. konaervatori e-elever, mter till elever i komposition och nes pens.Inr.)
Bom visa flit och framsteg. kyrkomu sfk. F, d. Mindre teaterns pensions-

Benedleks' , Emma, Ankefru, stl. Llndstrdms stlpeudlefond(Gross· fond (Edw. Stjernström) kr. 100,000,
pendl-fund (1890)kr. 5,000. Under- hand!. E E Lindström 1S64) kr (Under direkt. för K. 'I'eatrarnes
stöd åt konservatorieelever. 1,500. För violin- och vtolonoell- pens:inr.)

Bergmans gåfvofond (Lärar:n speln. KgI. Teaterns arbetares och be-
Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. ',on,ell·Mollns stipendium kr. tJäutes sjuk. och begrafnlngs.
För säng. , 10,916:06. För violtn- och violen- kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)

Bergs fond (Organist P A Berg cellspein. kr. 119,000.(Ki'I'eatrarnes penaions-
1863) kr. 1,500. Till befrämj. af Axel LundwalIs fond(v.Häradsh. kassas direktion); sjuk. och begrar-
organi.tbildningen.' A Lundwall 1898) kr. 107,963:54. n:shjälp samt underst. åt K. tea-

Berlin et Liedertafels stäpendie- Föl' uppför. af större musikverk. 'terns arbetare och betjänte.
fond (Tyska manskören Berliner nankelIs stipendiefond (Prof. Kgl. Teatrarnes penstonstnrätt-
Liedertafel1910) kr. 2,363: 09. Föl' Gustaf Mankell 1871) kr. 1,000; för nlng kr. 3,819,000. Särsk, direk-
elev. .. orgelspeIn. tion, se [3013]; pens:r. I

H. Berwalds fond (Ankef. Hed- nazers fond (Grossh. J Mazer Svenska teaterns donationsfond
vig Berwald 1884)~. 4,050f. under- 1846) kr. 10,OOP: 37. Till uppehål- kr. 50,0001(tillh. Kg!. Tea1-rarnes
st. åt konservatortets elever; f. n. lande af ett kvartettsällskap. pens.kassa).
lifränta. . Klchaelssons fond (Grossh. Aug. W Svensons donationsfond kl'.

.-on. Beskows. stipendlefond(Öfv:· Miehaelsson 1871) kr. 3,000. Till 23;000. Under direkt. för Kg!.
kam.junk, Frih. B v Beskow o. uppehållande a'f nyss nämnda Teatrarnes pens.Inr.
Malin v. Beskow 1864) kl'. 23,900. kvartettsäljskap.
Resestip. Netherwoods stipendiefond

Oscar Bo'lnnders stipendiefond (Bankokomm. V Netherwood 1867)
(Professorskan Ester Bolander kr. 200. För violtn- och violen-
1915) kr. 5,225: -. Till elever ä celtspeln.
olika instrument. J! enrl ette Nlosen's stipendiefond
.van Booms stipendiefond (Mu- (Professor Siellfried Saloman 1880)

s,!tus.J .-an B10m 1861) kr. 1,000. kr. 10,450. För underst. lit en kon-
For ptanospeln, servatorieelev

~'olke Brandels mlnnesgåfva Fredrika Stenhammars sttpen-
(Fil Dokt. Robert Brandel1912) kr. diefond (gm insamling 1881) kr.
1,015. För pianospeIn. 10,4;)0. Dramattsk sång.

Doktor Ernst ~'ogmans dona· (Wilhelm och Hllma Svedbollls
tionsfond (f,ru Carin Fogm~n 1907) ~tipendlefend (Fru Hilma Sved·
kr. 5,400. 'I'll elever och f. d. ele- bom 1906),kl'. 40,000: -. För ele-
ver i vallhorneblåsning. • ver.

F. J.. ~'rleb.rgs stipendiefond Säll.kapets Musikens viinner
(Musikdir. F A Frieberg 1902) kr. I Göteborg stipendiefond kr.
:;,332:50. För konservatorieelever. 13 091' 20

Hammarins stipendiefond (Fru Tai,;ms stipendiefond och Wide·
E Hammarin, f Oasparson, 1872) grens stipendiefond (Bruksp. C
kr. 20,000. För underst. åt kon- A Tamm 1865 och Kassör G Wi·
servatoriets elever.. degren 1880) kr. 4,417:74. Flöjt.

Hassells donation till Mazerska bl åsn,
kvartettsällskapets byggnadsfond D A T Westmans stipendiefond
(189.) kr. 42,391:76. (v. Häradahöfdrng D A T Westman

Hebbes stipendiefond (K. sekre- 1906)kr. 6,270. För en elev I piano-
ter. J Ph Hebbe 1852) kr. 3,000. spelning.
'fill befrämj, af organistbildn.
Händelska stipendiefonden (Prof.

J A Josephson 1871) kr. 500. För
prtmavista sång o. harm. kunskap.

Johan Leonard' Höljers sttpen-
dium (Fru Julia Justina Höijer,
f Westee, 1900,kapitalet öfverläm-
nadt 1904) kr. 4,180. För studer.
yngling vid Konservatorium.
Konservatorieelevernas gratJond

kr. 379: 40.
Knhlauska arfvingarnas stipen •• [47 73]

dlefond (Hedvig och A Kuhlau Olleraliörens enskilda' kassa
samtEvelina Falenius, .f Kuh1au, (Kapellrnäst. C· Nordqvist 1876'
186~) kr. 1,000. For violtnspeln, kr. 28,000. Särsk. styrelse, se [3021J,

Kuhlaus stipendiefond (Grosah, begrafn.ahjälp nöd- hjälp. och
C L Kuhlau 1860)' kr. 1,000. För låneim~ttn.' ,
ptanospeln.

Cla-ry Lenamarks donatlons-
fond(Fröken Clary Lennmark 1916)
kr. 4,023. För understöd ät f. d.
konservatorieelev; f. n. lifränta.

Jenny Linds stlpendlefond(Fru
Jenny Ltnd-Goldechmidt 1870)kr.
114,787:79. Resestip.

[4772]
Kgl. Hoffi:apeUets pensloustn-

riittnlng (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 687,525:00.
Särsk, direktion, se [3015); pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
bsrn.

[4774]
Ida Bergers Legat kr. 2,400.

(Under dir. af K. t:s pens:inr.)
Axel Elmlnnds pensionsfond kr.

66,300. (Under direktion af K. Tea·
trames peneionsinrättning.)

[4775]
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will·
man 1883) kr. 39,800. Särsk. sty·
relse, se [3023]; afsedd till un-
derstöd.
[4776]

Artisternas OClLlItteratörernlIS
pensionsförening (Artister o. ltt-
teratörer 1847) kr. 301666: 74.
Särsk, direktion, se l3032j; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barä,

De sceniska artlst.rnas under·
stödsfond kr. 93,000. Särsk. sty·
relse, se [3019].

[4777] --
Irramattska och musikaliska ar-

tlsternas pensionsförening (Tea-
terdir. P J Deland 1857). Tillg.
vid 1916 års slut omkr. kr.
361,700. Särsk. direktion, se [3017];
att, så längt fdrening:s tillg:r med-
gifva, utdela pens:r å 300 å.400 kr.
årl.; hvarjämte under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälp~fond med
kapital kr. 17,494, hvaraf räntan ut-
gäl' till underst. åt nödställda ar-
tister. ,

Svenska teaterf'örbundet (stift.
jlen 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet
som går ut på en spar-, sjuk-,
begram.shjälps- o. understödsrond
samt pens.-kassa, vara en central-
punkt för svenskaidkareafscenisk
konst. Medlemsantalet är 573,sam-
manlagda tillgängar kr. 519,863:04
(81/,2 1916). Se f. Ö. under [3098]..

[47781
Svenska publicisternas pen-

stonskasse understödsförening
(1901) kr. 513,989:83.' Särsk. sty-
relse, se [3034J.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassdra m.~ft. fonder.

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

[4781] Civilstatens klasserna i pens:sinrättn:s,regl. el skola utgöra grundfond ;01' Civil·
änke- och pupillkassa. motsvar. klasser i blifv*,de regl. statens kapitala. Itfförsäkrtnga-

Elstedtska penslonsfondenrettrt. anstalt [se ofvan].
Se [2948]. 1857af en ämbetsman.Iivilken anh.

CIvilstaten. ånke· och. pupfll. få vara okänd) lit 1917kr. 5,742: 28.
kassa (f'drutvarande Civilstatens A.fkastn:n användes till underst.
penstoneinrättntngt lit· 1917 kr. åt eiv. ämbets- o. tjänstemäns be-
22,271,751:17. (Offentl. inrättn.1826, höfvande änkor, med företräde för
omorganiserad 111 1908.) Pensto- dem, som äga flera minderåriga
ner åt CiT. ämbets- och tjänstemäns barn, äfvensom föräldralösa oför-
änkor och barn. Pensioneringen sörjda barn af samma samhälls-
från kassan, däri Inbegripen järn- klass.
väl förutvarande Civilstatens en- Fileenska donationsfonderna
skilda änke- och puplllfond, upp· (Kommerser. P Ftleen 1822)1/11917
gick år 1916 till kr. 741,699:23 och kr. 195,904:86. Pens:r och gratifik:r
uppehålles, förutom genom afkast- ät fattiga civ. ämbets-o.tjänstemän,
ningen af kapitalet, genom bidrag äfvensom åt deras efterl. änkor och
af delägarne. Från kassan bestei- barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t.
das därjämte pensjonsutgifterna ii Gåfva af en gammal tjänste.
Civilstatens allmänna änke- och man (en gammal tjäns~eman 1830)
pupillfond samt å Civilstatens pen- III 1917kr. 248,496: 39. Föraörjn.s-
etonsinrättntngs tjänstemannafond hus för civ, ämbete- o. tjänstemäns
(se nedan). i fattigdom efterl. änkor och min-

Civilstatens allmanna änk.e. och deråriga barn.
pnplllfond. (Offentl. inrättn. 1798) Kgl. Göta bofrätts pell.sioniP.
Pensa' åt civ. ämbets- och tjänste. rond (K. Maj:t och Göta hofrätt
mäns i fattigdom efterl. änkor o. 1831) 1/11917 kr. 15,572:06.. Pens:r
barn; ansökningar till nya pens:r åt I fattigdom efterl. änkor o. barn
emottagas icke. efter ämbete- och tjänstemän inom

Civilstatens pensionsinrättnings Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. K.
tjänstemannafond. (Offentl. in- M~~;kska donationen (v. Presid.
rllttn.1826). Pens:r åt civ. ämbete- H Haak 1831)1111917kr. 43,803:76.
o. tjänaternän'{vid fyllda 60 (551år. Penarr åt civ. ämbete- och tjänste.

mäns änkor och barn. Disponeras
för Civilstatens änke- o. pupill.
kassas behof .

Isbergs pensionsfond (Presid. i
Svea hofr. C E Isberg 1864)1/11917
kr. 47,592: 31. Pens:r åt änkor' el.
orörsörjda döttrar samt till upp-
fostrlngshjälp åt söner efter Ieda-
möter i Högsta domstolen eUer
Svea hofrätt.

I,angs penstonsfond (M:ll S E
Lang 1840 o. 1843) 111 1917 kr.
14,499:59. Pens:r åt 4 ogifta frun-
timmer el. änkor i torftiga om-
ständigbeter.

Linds donationsfond (Postmäat.
Hans Lind 1889)1/11917 kr. 6,060:64.
Till pens:sunderst. åt 4, högst 6
behöfvande änkor och barn efter
posttjänstemän, att utdelas helst
till olika för hvarje år.

Qvidings donatioll.sfond (v. Pre-
sid. i Kammarkoll. B C Qviding
o. hans huatru Johanna Wilhelmina
Westman 1-838)1/11917 kr. 6,660:15.
Årl. gratifikation åt änka efter civ.
ämbeteman af tromans värdighet,
som aldrig tjänat inom krtgastån-
det.

af Tnnelds donationsfond (Stats-
komm. CE af Tuneld 1861) 1/11917
kr. 62,340: 14: Disp. f'drCivilstatens
änke- o. pupillkassas behof.

'l'örnqvllta donlttionsfond (Kam-
rem i Kammarkoll. C 'l'örnqvist
1861) lit 1917 kr. 33,244: 54. Disp.
för Civilstatens änke- o. pupill-
kassas behof.

Genom nåd. bref Sil. 186&är be-
• tämdt, att sistnämnda två fonder

IX.

Under civilstatens änke- och pu-
. pillkassas förvaltning äro ställda

nedannämnda fonder ID. ID.
von Beskows pensionsfond

(Öfv:kam:junk.· frih. B v Beskow
o. hans hustru M v Beskow, f af
Wåhlberg, 1864)1/11917 kr. 6,366:07.
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor
eller oförsörjda döttrar.

Bonnedal·WaUmarkska fonden
(f. d. Kammarrådet .J l\{ Bonnedal
o. hans hustru Hilda Carolina An-
toni a Bonnedal, f Wallmark, 1867
och 1876). l/I 1917 kr. 22,767:53.
'I're pens:r till lika belopp att
företrädeavis tillfalla änkor och
barn efter i mindre goda ekono-
miska omständigheter aflidne äm·
bets- och tjänstemän iKtingl, Kam-
markollegium.

Civilstatens kapital.. oeh Ilf·
ränteförsäkringsanstalt (Civil.ta-
tens fullm. med af K. Maj:t fastst.
näd. regl. 1866i förnyadt 28 sept.
1883)1/11917kr. 1,956,148:02. Atta.n·
tingen åt deläg.s söner samla kap.
till utdeln. på en gång eller ä vi •• a
påförhand bestämda tider, el. ock åt
deras hustrur e. döttrar ber:a lifr:a
vid viss ålder, dock4l,j före 40 är.

Från och med 1900års Ing. kun-
no. nya delägare ej vinna inträde
i anstalten.

ElIs pensionsfond (Kamrer. Carl
Gust. Ell1889) l/I 1917kr. 36,399:03.
Till pension. åt behöfvande änkor
och barn efter tjänstemän i K.
Generalpostst:n o. Sthlms post .
kontor, tillhör. 4, 6 och 6 pens.s-

[4782]
Statens Jarnvägars ällke- o,

pnpillkassa (Staten 1872); vid 1916
års slut kr. 26,208,244:26. Pensio-
nering af afl:e delägares änkor o.
barn.

Oscar och Maria Wiklanders
understödsfond. (ÖfverkontroUör
O. W. Wiklander 1913)kr. 99,821:15
vid 1916 års slut. Dir. ;or stat.
järn v. änke- o. pupillkassa, se
[2948], underst. till i behofvarande
i Stockholm mantalsskrifna änkor
och oförsörjda döttrar efter aflidna
delägare i stat. järnv. änke- o.'
pupillkassa.

Friinckellika donationsfonden'
(Maskindir. E Fränckel 1871) kr.
2,000 Dir. för Statens järnTä
gars änke- Och pupillkassa, se
[2948]; underst. till 2:e ur Statens
järnvägars änke- och pupfllkässa
pens. änkor.

Sandbergs fond (Ingenjör C P
Sandberg 1886) kr. 2,000. Dir. 'tör
Stat. järnv. änke- o. pupillkassa
se [2948]; understöd till banbetjä-
ning med stor familj.

Fonden för tillfiililga understöd
kr. 4,555:40. Dir. för Stat. järnv.
änke- o. pupiltaassa se [2g48] ; un-
derst. till behöfvande järnvägs-
män och p.eras familjer.

ElwortliSka fotlden(Fru Sofia.
Elworth 1893) kr. 1,000. Dir. för
Stat. jämv. änke- o. pupillkassa se
[2948J; tillf. underst. åt benorvan-
de banvakter vid statens järnv.

Schnnthnrgs mlnaasfond [vice
konsuln m. m. R H Schumburg
1895) kr. 1,276:29. Dir. för Stat.
järnv. anke- o. pupillkassa se
[294Jl];underst. tllli benorvarande
pensionstagare vid statens järnv.

Cronstedts donationsfond [Ge-
neraldlr. grefve R Oronstedt 1896)
kr. 2,000. Dir. för Stat. järnv. änk~-
o. pupillkassa se [2948]; underst.
till behöfvande änka efter stats-
järnvägsman.

Euråns minnesfond (Bandir. D
M Eurens linka 1899) kr. 1,000:-.
Dir. för Stat. järnv. änke- o. pu-
pillka!isa se [29 48]; underst. till
banvakt eUer änka efter sådan.

Chr. Johnssons fond (öt'verban-
mäst. Johnssons änka 190\» kr.
1,000. Dir. för Stat. järnv. änke-
o. pupillkassa se [2948]; underst.
tll! fyra behöfvaride ' änkor efter
banvakter vid 8 järnv.

Hahrs minn va (Öfverdir'ek-
tör Mauritz 1902) kr. '2,000.
Dir. för Stats.järnv. änke- o. pu-
pillkassa se [2948]; underst. till
vid 'statens järnv. trafikafdeln.
anställd man!. eUer kvinnI. tjän·
steman hvilken behöfver besöka
brunns- aller badort.
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.Barn.ens. un,derstödsfönd (Öfver- [47 89J [47.. 97J

dIT. VIctor Klemmings donation ..1906)kr. 2,000. Dir. för stat. järnv. •Anke· och pupl~lkassan vId Anke· och pUp'illkaSlian vid
änke- o. pupillkassa se [2948)' un- RIksbankens afdelningsköntor o. Stockholms stads ämbetsverk (K.
derst. åt fattiga barn efter allldna pappersbruk (Rikets Ständer 1851) reg]. sis 1902)kr. 2.630j466;06.Särsk.
statsbanemän kr. 551,727;30. Styrelse; Hrr fufl- direktion, se [2967; att bereda

. mäktige i Riksbanken se [1611]' pens.r åt delägares änkor o. barn.
pens:r åt änkor och ba.~, dels efte~
tjän.temän och betjänte vid f. d.
bankodiskontverket och del. efter
sådana vid afdel'ningskontoren o.
Tumba bruk.

[4795J Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se [2975j.
BerglJ<a fonden (Hofbetj. Hal-

vardBerg1709)kr.3,785;-. Underst.
U änkor o. barn efter betjänte Tid
Strömsholms slott o. stuteri
• Flachska fonden (Förste' Hof·

marskalJren E Flach 1878)kr. 1,098;
30. Räntan utdelas till två afske-
dade personer, som tillhört Hof·
vets Iivre- och ekonomistater.

Gutermuthska fonden (Elsa
Gutermuth, f Willamsberg, änka
efter C F Gutermuth, 1703) kr.
16,989:66. Underst. åt ringare hof-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Hnmbleska test ••mentsfonden
(Eva Hum ble, f Hollenius, 1787)
kr. 3,423:75. Underst. åt änkor och
barn efter betjänte Tid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.

Platinska testamentsfonden(Fru
A M Platin, f Norberg, 1819) kr.
16,264;33.Underst. till tls åt fattiga
!nom nofförsaml., lis 'till ett sttp.
a 200 kr. åt studerande af Smä- [48 02J . '
lands nation i Upsala.

Spetz'.k.. fonden (Slottsförv. Prästerlkapets änke.ochpupill·
p Spetz 1765) kr. 9,703;87. Uno kalKa. Se [2961]. Stift. 1874, enl.
derst. åt K. Hofstatens ringare Kgl. regI. s nov.s. ä., för beredande
betjänings fattiga änkor samt fa- af pens: åt delägares änkor och
der- och moderlösa barn. minderåriga barn, äldre ogifta

__ ~ obemedl. barn, som gnm sjukdom
[47 961 äro urståndsatta att sig nödtorfte-

KgI. Hofstatens gratialkassa ligen försörja, och ogifta dötvar
Hofpredikanterna J G Flodin o. efter uppnådda 55 år. Den 1 maj
C W Strang 1787) kr. 181,91i6:20 1917utgjorde behålln, kr. 14,12a,253:
(den 1jan. 1916). Särsk. direktion 76,hvarafgrundjonden kr.8,918,a48:
se [2977J; kvartalsunderetöd till 28 och tittskottsfcnden kr. 5,204,906:
vid dödsfallet i hofveta tjän.t Ta' 48... Från förstnämnda fond, som
rande eller pensionerade betjäntes utgores af allm, medel och inkomst
änkor o.. barn under 18 år' år!. af lediga prästsysslor, utgå pens.r
gåfva af ·konungen 250 kr. 'Från tIll alla berättigade efter lika grun-
och med år 190:; tillfalla de stad- der; VId.pens:r från .istu:e fond
gade afgifterna för Hofleverantörs- som består af delägares efter lö';
diplom kassan. Visningsmedel af beräkn. ~fgif~r, tages hänsyn ärren
Sthlzns O. Drottningholms slott till delagares senast innehafda
tIllfalla äfven kassan. lon. Pens.a utgå ej .med ngt på

Uti nämnda belopp ingår af Än. förhand bestämds belopp, utan de-
kef', H J Åkerström teet. fond r~s storlek ar beroende på den be-
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i S rakn. maometen för hvarje år äf·
pensioner, som tilldelas fattiga Tensom på antalet pens.slotter.
änkor o. döttrar efter vid K. hof. Pensionsrätt inträder när lönein-
vet anställda personer. komst. af den all:e deläg:s sy•• la

frånträdes.' För utbek. af pens.
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[4783J-
Telegrafverkets pensionsInrätt •

nlng samt änke- och pupilIkaasa
(senaste Kgl. regt:e 17 juni 1908).
Gemensam direktion, se [2956J; a)
p e n s t o n e i n r ä t t n in g e n (hörj.
l/l 1875) för telegrafperoonalens
p~nsionering kr. 8,754,886:18; stats-
bi drag kr. 307,692;84; b) ä n k e- och
pupillkassan (börj. 1111876) af-
ser pens:r åt telegrafverkets tjän·
atemäns änkor o. minderåriga barn
kr. 2,302,608:69; statsbidrag 22,593
kr. årl.

[4784J
livensk.. podmannaförenlngen

'(1877) kr. 16,000. Sänk. styrelse
se [iP 95J; sjukbjälp ät posttjänste:
män ssmt begrafnlngshjälp ät an-
höriga.

[4785J
Svenska Postmannaförbundets

understödstund kr. 47,000. Under-
stöd åt behöfvande medlemmar.
Förvaltas af förbundsstyrelsen.

Bromanska kassan (donerad af
Postdir. S A Broman1862) kr. 11 000.
Begratnrshjälp till posttjänstem.
af l. gr. i Sthlm; förvaltas af kas-
sans styrelBe. '

PostbetJäntes i Stockholm en-
skilda begrafningskassa kr. 6,000.
FörT:s af kassans styrelse.

Stockholms brefbär8ol'es änke·
och pupillkassa kr. 68.000. För·
valtas af kassans styrelse.

Svenska Postmannaf'orbundets
sjuk. o. begr&rningskassa kr.
27,000. Förvaltas af kassans sty.
relse.

[4786J
T.,!,llstatens enskilda pensIons·

inrattDlng (K. Maj;ts bref 1806)
vid 1916 lirs slut kr. 1.814,607:17.
Särsk. direktion, Be [2954J; pens:r
åt änkor och barn efter allidna
tjänstinnehafvare i tullverket.

[4787J
Järnkontorets tJiinlltemäns o.

betJänings änke· och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 18lS)kr.
261,759:04. Styrelse: 3 tjänste-
män; pens:r åt Jä.rnkontorets tjän-
stemäns Q. betjäntes änkor o. barn.

[4788J
Bankostatens änke· och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
1,193,055:40. Särsk. styrelse le
[29sa]; pens:r U Riksbankens tjän-
stemäns och Taktbetjäntes änkor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fyllda 50 år.

•

[4790J
RIksgäldskontorets änke- och

pupillkassa (bild. vid 1809~1810
års riksdag) kr. 166,500. 3 kas-
~aförvaltare, se [29651' pens:r åt
ankor och barn efter tiinstemän
oQhvaktmästare vid -Riksgäldskon-
toret och f d. Generalassistens-
kontoret.

[4798]
Understödsföreningen Polis·

personalens i stockhoim enskilda
begrafnlngs- o. understödskaasa
kr. 8,820: 73.

Polispersonalens I Stockholm
enskilda änk.· och pupillk ••••a
(stift. 9 maj 1883) kr. 248,161:75.
Särsk. direktion, se [29'71]. Under-
stöd åt all. polismäns änkor O. barn.

[4799J
Hebbes pensionsfond (Bruksp.

A Hebbe 1$24) kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergskaläka.reinrättn. J

se [3536J. Af räntan utg~ årl. ,
pens;r å 100 kr. till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbets- och tjä.nstemän.

[4801J Förvaltning~n fö·r
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille-
brandskaunderstöds-

fonden. Se [3066J
6roenaka fattIgförsörjnIngs.

fonden (Bergsrådet A H Groen
1889) kr. 184,000. Af räntan utdelas
pens:r a kr. 1.0 till vederbörI. be-
visade medellösa o. verkl, fattiga
hvarafhälften s.k.pauvres honteux:

von lVillebrandsk •• understöds-
fonden (Frih.an Ulla v Willebrand
1860) kr. 100,000.- Af räntan utde-
l~s pens:r. il. kr. ~OOtill fattiga,
företrädesvia gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.
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- i senare hälften af febr. mä'nadl f. pens:s bevtljande nödiga handl.r, Iegen försummelse ,blifvit vid pen"
-, bör för pensionär årl. under i landsorten hos vederb. pastor o. s:sberäkn. utesluten, förlorar sin'
första hälften al förege nov. m&.nad{ i Sthlm -i kassans lokal, Mäster- pens:srätt för det år, beräkn:n af.
anmälan ske medels aflä.mn-ie af samuelsg. 10. Pensionär, som gnm sett.

X.
[4804] Armens penslons-

kassa. Se (2941)-
Armens änke· och pupillkassa

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

Armens nya änke· och puplfl-
kassa (Krigsbefälet 1883) kr.
10,863,200:06. Pens.r ät armens
ämbets. och tjänstemäns änkor o.
barn; statsbidrag: kr.124,239är 1916.
Antal pensionstagande .atärbhus
d. er dec. 1916:1,203. I pupill till-
lägg utdelades för år 1916231II 70kr.
(off:sbarn), 409 II 30 kr. (und.off.s-
barn), tills. kr, 31,090.

ArmeJlllpensionskassa (Krigsbe-
fälet 1706) kr. 3,747,794:38. Pens:r
ät armens ämbets- och tjänste-
män; statsanslag till fyllnads-
pens:r m. m., för är 1917(förslags-
anslag) kr. 3,000,000.

Kapten O lV Dllhlgrens fond.
Enligt testamente den 16december

,1908skall testators halfsyster upp-
bära Iifstdderänta å fondens kapi-
tal kr. 31,200. Efter hennes död
skall räntan användas till pensto-
ner åt fattiga änkor och oförsörjda
barn efter offfeerare och under-
officerare vid Svenska armen.

Gretvinnan Horns stiftelse
(Grerv.an A S Horn, f Blomstedt,
1808)kr. 772,602:08. Pens:r åt milt-
täre ämbets- och tjänstemäns i fat-
tigdom efterl. änkor och barn; före.
trädesvis åt fattiga änkor och dött-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r
och under!öjtn:r. (213 pens:r å 100
kr. ntgå f. n.)

Konungens enskilda fond. Pensir
ät änkor och barn efter att, mtlt-
tärpersoner; åt af framl, H. M:t
kon. Oskar II och hans företrädare
ptsedda pensionärer. 103 under-
stödstagare år 1916. Nya sökande
il fonden mottagas ej.

HllItäränke- pensions staten, All.
männa. Pens.r åt militäre ämbets-
o. tjänstemäns i fat~igdom efterl:e
änkor och barn; pens:rätten grun-
dar sig på mannens eller faderns
beställn., bouppteckn. samt sökan
des fortf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änke-
och Rupillkassa. ,

StIftelsen Carl och Amelle Ahl·
~ens ålderdomshem, Gränna.
(Ofverstinnan A S Ahlgren 1910)
Fri bostad i Ahlgrenska gården i
Gränna åt pons:e officerare med
företräde för dem som tjänat vid
SmäIands grenad,i:kår och Smål:s
husarreg. eller ock änkor och !~f.
koml. efter sådana officerare. Af-
ven lifräntor till af testatrisen
nämnda personer.

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.
Svenska härens officerares och' officer frän regem:t el. ock som

underofficerares minnes fond. (BlI- pens. el. gratlflkatton till änka ef-
dad 1906) med ändamål att utdela ter sådan underofficer, och andra
tilWilliga understöd åt änkor samt l/i lika med ofvan el. till änka
fader- och moderlösa barn, hvilkas efter en i tjänst afl.. underofficer.
män eller fäder tillhört svenska el. till uppfostringshjälp åt ngt el.
hären. Behållning 81'12 1916 kr några fattiga barn till dylik under.
21,461:92. 'officer vid regem:t.

Skolfonden. kr. 10,214:50. Bildad
år 1821gnmsubskriptionför arfvode
till en skollärare befattning, hviI-
ken nu~era ej tillsättes,; sedan
folkskola blifvit närbelägen. Af
räntan utgår en del som julgl1fvor
i kläder m. m. åt skolbarn inom
regem:ts försarn!.,. efter sekund-
chefens bestämmande.

[4805] Kgl. Svea lifgarde.
Drottningens hospltal (grundl.

1800 af en »Människovän») kr.
e:a 76,000. Direktion, se [3072].
Räntan användes till ärl. pens:r
och understöd åt afskedadt under-
befäl o. manskap af Svea lifg.

[4807]
Kronprinsessan Joseflnas pen-

slonsinrättn. vid J{. Göta lif·
garde (stiftad 1823af' offlcerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000, Särsk drrek-
tion, se (2983). Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[4809] Kungl. lifgardet
till häst.

Ufgardets till häst pensions-
kassa (gåfvor och tillskott af offi-
cerare 1801, samt år!. afgifter af
underofficerare med vederlikar) kr.
142,682:80. Särsk. direktion, se
[2980]. Pens. till afskedadt under-
befäl och manskap.

Prins Oskars hospitalInrättning
vid Tigl. L1fgardet till häst (Gåf-
vor och tillskott af officerare 1816)
kr. 46,421:24. Samma direktion.
Pens. och underst. ät afskedadt
underbefäl o. manskap.idess änkor
och barn.

Rosenbergska fonden (Gäfva
från stärbhuset efter af!. Under-
1öjtn.Rosenberg)kr.1,326:97. Reg:-
tets pens.kassas direktion. Räntan
utgår till pens. åt änka efter i
tjänst •••f!. underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey-
rons pensions- och gratifikations.
tO)ld (gåfva från nämnde under-
löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,801:
38. Samma direktion. Räntan utbe-
talas årl. o juli med s,. som grati-
fikation åt afskedad underofficer
och 1/. som pens, åt ä~ka efter

un~~rg~~ä~~;i~::1..~m~t~stat Nils
Conrad von Hosens pensions. ocll
gratIfikationsfond (gåfva af stärb-
buset efter nämnde volontär) kr.
2,049:16. Samma direktion .. År1.
räntan utgår med l/S som ständig
tillökn. i pens. el. tillfällig grati-
fikation till pensionerad under·

[4810] Kgl. Svea ar,tilleri-
regementes pensions- och

understödskassor. '
Hygrens stipendIefond (Gene-

raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1833). Prem. åt fatt. skolbarn
inom Kgl. Svea art ..reg.; kapita-
let ingår i soldae-barnbuskassan.

.IIarcklinska fonden (Änkef. C E
Marcklin 1801). Underst. ät officers.
änkor el. döttrar.

llIuslkkårens enskilda kassa
(Muaikperaonajan vid Svea' art.-
reg:te 187.). Begrafn,hjälp till del-
ägarnes stärbhus samt tillfälligt
underst. åt delägare och pensioner
till afskedade delägare.
, Officerskårens penstonsföre.
nlngs kassa (Officerskåren vid
Svea art.-reg. 1800). Pensionering
af f. d. officerare vid Svea art.-reg.

Penstons- och gratialkassan för.
underofficerare och manskap(Offi-
cerskären vid Svea art.-reg. 1800).
Utdeln. af underst. åt afskedade
underofficerare, konstaplar, trum.r
petare och artif.lerfster. ,

Rudebeckska stiftelsen (Öfver-
ste Rudebeck samt battericheferna
vid Svea art.-reg:te 1860). Pens. åt
änkor och barn efter underoffice-
rare vid regem:t. I

Soldatbarnhnskassan (Officers-
kåren vid Svea artillerireg.). Del.
faftiga soldatbarns beklädn. och
underhåll, dels pens:r åt afskedadt
manskap.

,..

[48,14] .,
Ron ungens mIlItärhospItals. och

medaljfonder Militärhos~ltalsfon-
den utgöres af: 1) efter 1813 och
1814 årens Jirig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl J'ohan >
skänkta större belopp, 3) af kom-
merserädet P. Ftlåen donerade me.
del; Medaljfonden, stift. af ko'·
nung~~_()l1_~n:-. Bäda fon._

l1n, Adresskalendern {9IS.

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbol~g: TH U l.E



[4814-4823J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
derna ,hafva gemensam direktion erhållit medalj för tapperhet i som utan eget förvållande blifvil
se [8070J. Från lVIilitärhospit",ls· fält, .en årlig pension, men då vanföra samt ej kunnat intagas på
och lVIedaljfonderna hafva under ingen innehafvare af sådan me- fattighus; år 1916 utdelades 18,500
1914pens:r el. gratifik:r till omkr. dalj numera finnes i lifvet, utgår kr. till 450 personer.
17,500 kr. utgått till i fattigdom större delen af fondens ränteaf·
.ladda änkor o. oförsörjda döttrar kastn. såsom underst. frän Militär
efter befäl, underbefäl och civ. hospitalsfonden. .
tjllnstemän vid armen och tlottan.
Nya pens:rum komma hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills' varande pensionärers
afgång, alla underst. från fonden
utgå under form af gratiäkatlo-
ner. Medaljfonden ifr afsedd att
bereda underofficerare och gemen-
'kap i armen och tlottan, hvilka
deltagit i Sveriges senaste krig och

[4815] ,
Konnngens hospital (Sth'lms

stads borgerskap o. magistrat 17116)
kr. 3~6,100. Särsk. direktion, ee
[8071]: Pensir åt afskedadt man-
skap vid armen: a) efter vissa. års
tjänst el. de, 80m blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,

[48 17]
Hautboisternas understödskas·

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flotta.ns tjänst varan-
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
14,174:92. Särsk. styrelse, se [3027].
Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid
delägares dö<j.sfall och tillfälligt
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821] Karolinska Institutet.' medicinlka forolmingen och dess
Se [2208]. ~i~~:~~:a~ö~e I~tte;~~u~~~under

Abelins fond (Pr?f. Hj. Abelin Kirurgiska klinikens hlblfö-
1882) kr, 5,000. Stip:r åt stude- teksfond (Professor John Berg
rande vid Karolinska institutet. 1911) kr. 10,000:-. Till prenume-

Acrelska fonden (Prof. C San tes- ration och inbindning af kirur-
son 1879)kr. ~O,OOO. S~.pend•.er åt giska tid.krifter.
:~~~:rande vid Karolmska inati- Kirurgisl,a stipendiefonden (Do.

AlUns fond (Stadsläk. !If L Al. nation af okänd, pseudo )Ami~u ••
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid gnm Prof ..C J Rossander 187.).kr.
Karol. institutet stud. med. kandi. 10,000.. Stip.r åt 1 eL 2 unge man,
dater. . som :-:.d institutet Idka eller n~h.

Benedicks' stipendiefond (Kam. gen darst. afsl'utat aiua med: st.'.'d.er
marh. A W Benedicks 1861) kr. och ådagal"gt .• ynnerl. .tl.t !amt~
30,000. Till vid Karolinska insti .• Intresse och fallenhet for kirurg;
tutet studerande med ..kandidater. oeh oftalmiatrt.

Ragu"r Bruz.lins' stipendie. At!.. Kjellbergs stipendiefond
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. (Prof.sänkan Therese Kjellberg
11,507:89. Stipendier åt med. kandi- 1884) kr. 11,972:26. Stip. till med.
dater, som studera vid institutet. kandida.t eller licentia.t, som 1» tu-

Bylundsli:a teltamentlfonden derar vid institutet.
(Apotek. E Bylund 1818) kr. 8,000. Ljun8'bergl stipendiefod (Fä lt-
Till underhåll och förökande af läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000.
samlingarna. och biblioteket vid Resestip. för med. doktorer.
Karol. institutet. Chr. Lovens fond (f. d. prof. Chr.

Fru 1YIlhelmina Hiutas sti· Loven liI03) kr. 13,188:49; till be-
pendiefond till understöd åt min- främ.i"nde af forskning inom fyaio-
dre bemedl. kvinnor som ägna sig logi, experimentell farm"kodyna·
åt tandläkarekonsten kr. 17,491:96. mik och fysiolol!i.k kemi.

Hlertas stipendiefond (Frölm:a . P H J1almltens fond (Prof. P H
H och A Hierta 1873) kr. 1.,000. Malmsten 1876)kr .• ,000. Stipen-
Stip:r I ät kvinnor, som studera dier åt vid inst. nyblifne med. li-
medicin. contiater.

Jlal','nus Huss~ stipendiefond Fonden för P H Malmstens pro-
(Prof. !If Huss' forne lärjungar fessur kr. 101,846:35.
1863)kr .• ,100. Stipendier åt vid MInnesfonden (Theres Anders-
KaroLinst ..studerande med. kandi son 1911) kr. 21,000. Efter viss
dater. lifrllntetagares fråntall" skall af-

Dr Carl Iliiggströms stfpendla- kastningen användas till stipendier
fond (Dr Carl Häggströms tests- åt kvinU11gamedicine kandidater.
mente 1911) kr. 38,413:15. 'Stipen-, Caroline Andriette Nobels fond
dier åt med. kandidater, som före- (A Nobel 1890)kr. 60,000. Underst.
trädesvis ägna sig åt studiet af för experimentell medic. forslming.
barnsjukdomar eller obstetrik och Caroline Andriette Nobels re-
l(Ynekologi. servfond kr. 39,.ti7: 8.

Karolinska institutets pedlatrf- A Ueguells fond för barnklinik
ska ~ond (Don. af okänd gen. pro- (D A J RcgneIl1876)kr. 20,000. För
fessor I Jundell) kr. 12,000:- För klinisk undervian. i barnaälderns
barnavårdsändamål. sjukdomar bl. barn inom ~-8årvid

Karolinska inltitutets reserv. Kronprins:san Lovisas vårdanetaft,
fond (Dr A F RegnelI 1888) kr. Anders lIetzli stipendiefond
50,269:25. Disponibla afkastningen I(Svenska läkaresällskapet 1862)kr.
skall använda. till hefrämj. af dsn 32,000. fltip:r till studerande vid

Ka.rol. Inst, samt, till und6rst~ för
Tetenskapl. forskninga.r och resor.

Hoos af Hj.lm.äters stipendie.
foud (Kammarh. A Roos af Hjelm-
slLter 1862) kr .• ,000. Stip:r åt stu-
derande vid Karol. inatttutet.

Professor Carl JRollanders
donationsfond (1893)kr. 13,243:65.
För llndamål som lärar!,kollegium
anser gagna. de medicinska. veten-
skaperna.

SamBons stipendiefond (Bok-
handl. A Samson 1887)kr. 12,997:39.
btip:r åt med. kandidater, som
studera vid institutet.

Professor E Ödmanssons,fond
(1910)kr. 5,708:02.

Fonden för KonsulO. Ekmans
professur kr. 200,000:-.

[4822]
W'llIrlka testame ••tsfo.llclen (Lif-

medikus Wener 1818)kr. 6,950:91
vid lt15 års slut, Medicinalstyrel·
sen, se [1549]. Till stipendier.

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

..1. Pris- or.1&Itipettditlondtr:
lluuk.a LäkaresäUsk.apets jubi.

leumsfond (stift. 27 aprfl 1858till
erinran af Sällsk:ts 50·åriga verk- \
samhet) kr. 27,200:76 (där-af pns-
fonden kr. 22,500: - och medalj.
och reservfonden kr. 4,700: 76), har
till ändam§'1 att genom sin afkast-
ning s·tta sllllsk. i tillfälle att
utan ansökan bellina vä.rdefulla, af
svenska medborgare förf:e skrifter
öfver ämnen tillhörande det me.
die. forslm:sområdet.

RegneUska prisfonden (D:r An-
ders Fr. RegnelI, gnm gåfvohref
26 mars 1866)kr. 26,397:23. Hvart
4:de år, fr. O. m. 1870, utdelas 4
års ränta som prtsbetön. for sådan
skrtft, 30m efter föreskrifven pröfn.
befinnes däraf förtjänt. Hvilken
svensk medborgare som helst
ä:ger att om priset tittla. Täfltng s-
skrift skall vara inlämn. till SMl·
skapets sekreterare före 15januari
under det för prisets utdeln. best.
året.

FINSPONGS METALLVERKS A e ,-B.______ • __ •••,1.. BERIDAREBANS8ATAN17-------- .•...-



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4823-4830J
Äl:rar..nga do Planhys prlsfond 18 oktober 1913) kr. 50,000,har till' sörjda barn efter aflidna svenska

(PrM..! Lissabon med. d:r P. F da uppgift att genom sin ränteafkast- läkare.
Oost••Alvarenga) kr. 28,110:15, har ning främja den oto-Iaryngologiska Kamratronden (Svenska läkare
till ändamål att gnm sin afkastn. vetenskapen. 1902)kr. 75,687:62. Är afsedd till un-
sätta Sällskapet i tillfälle "tt be- Litterära f'onden (bildad 1904) derstöd åt nödställda svenska Iä-
löna värdefulla, af'svenska med- kr. 20,731:57 har till ändamål att kare. .
borgare förf', till täflan inlämnade stödja och främja Sällskapets Ht- Ragnar och Helena Bruzeltus'
skrifter öfver ämnen tillhörande terära verksamhet. understödsfond (Änkefru Profes-
det medic. forskningsområdet. sorskan. Lott y Bruaelrus U02) kr.
Täflingsskrift skall vara Inlärnn. B. Ynde>'stöds/onder: 110,921:26, har till ändamål att be-
till Sällskap:s sekreterare före 16 SchaumkeU'ska understödsfon· reda understöd åt behöfvande' än.
jan. den (Assessor JE Schaumkell1823) kor eller oförsörjda barn efter af-

.Pasteurs-fonden (Svenska Lä- kr. 192,983:15, har till ä.ndamål att lidna svenska läkare.
karesällskapet m. fl.) kr. 39.988:77 bereda understöd åt behöfvande 'l'h, Ilwass' fond. (Doktor Th.
(däraf medaljfonden kr. 14,580:77, äukor eller oförsörjda barn eftlll: Hwass 1912) kr. 50,000. Ränte-
forskntngsfonden kr. 0,408:.- a:flidna s~nska läkare; fonden har afkast.ningen skall framdeles an.
och stipendiefonden kr. 20,000:-). ökats genom en mängd större och vändaa såsom är föreskrifvet för
Har till ändamål att främja forskri. mindre gåfvor af läkare och andra. R. och H. Bruzelius' understöds.
på bakteriologiens och hygienens Jakob Levertins fond (1888)kr. fond.
område. Medel af fondens räntor 1,684: 52. Räntemedlen utdelas Diemarska fOnden (insamlad af
få användas dels för utdelande af tillsammans med Schaumkellska Dr Diemer bland avenska bad-
Sällsil::s Pasteursmedalj i guld åt fondens ränta. . gäster i Aachen, öfverlämnad till
forskare, som gjort sig förtjänta ~'. Cubås fond (Sjökapt. F Oube Svenska Läkaresältakapet ~~OS)kr.
om bakterio!:s eller hyg:s fram- d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. Ränte 8,531:37. Afsedd till understöd åt
steg, dels till resestip:r för studier medlen utdelas tillsammans med personer af svensk nationalitet
i utlandet i bakteriol. eHer hyg., Schaumkellska fondens ränta. för genomgåenile af brunnskurer
dels ock till främjande af veten- Läkare-nödhjälpsfonden (Åt· i Aachen.
skapl. forskningar inom nämnda skilliga svenska läkare 1855) kr.
områden. 31,977:32. Understöd åt nödställda C. Ö/riga fonder. \ \,

And. Retzius' fond, kr. 43,566:85 svenska läkare, samt åt behöf· Sociala fonden (af 1891)' kr.
(däraf medalj- och reservfond kr. vande änkor eller of'6rsörjda barn 3,417: 91. Dess ändamäl är att
13,566:85; anatomiska sttpendie- efter aflidna svenska läkare; fon- främja det kamratliga samlifv'et
fonden kr. 20,000 och fysiolo- den uppkom genom upplösn. af inom Sällskapet.
giska stipendiefonden kr.lO,OOO:-,), pens:inrättningen för svenska Iä- Gfothska fonden (af 1897) kr.
är afsedd att främja studiet af d. kare, hvarvid afförutvarande del- 5,747:42 är afsedd att bekosta nya
vetenskaper, i hvilkas tjänst AJ;!. ägare förbohåll gjordes om för- upplagor af »lärobok for barn-
ders Retzius verkat, i främsta rum- månsrätt för deras efterlefvande. morskor.»
met den normala anatomien, där- A. Undblads fond (Dr A Lind-
näst äfven fysiologien. blad 1909)kr. 10,151:21. Understöd

Berzeltns-rondan kr. 9,494:24. åt nödställda svenska läkare samt [4824]
Ur denna fond utdelas lrvart 10:e år åt behöfvande änkor eller oför- Jacobiska testamsntstundentve-
sällskapets Berzelius-medalj i guld sörjda barn efter aflidna svenska terinärläk. A Jacobi 186g) kr.lS,90D.
åt någon af de forskare, 80m ge- läkare. Direkt. öfverVeterinärhögskolan
nom sina arbeten mest bidragit till Vincent och Louise Lundbergs genom dess rektor. Se [22181. Be-
framstegen inom den medicinska pensionsfond (Lifmedikus Vincent sestip. utdelas hvart S:e eller 4:.
kemien.' Lundberg 1886) kr. 64,949:58. Årl. år till en ung veterinärläkare.

Gunnar Forssners fond (öfver- räntan använde. till pens.r å 300
län'mad 1916)kr. 2,514:17, har till kr. åt behöfvande änkor eller oför-
ändamål att genom sin ränteaf· sörjda barn efter aflidna svenska [4826~
kastning främja studier inom in- läkare.
värtes medicinen och dess hjälp· C. Häggströms fond (Dr C Hägg. Svens a sjuksköterskornas all.
vetenskaper.. ström 1909)kr. 28,401:67. Årl. räp- männa penslonsrdrentng (1895)kr.

Nachnmnsonsl'" fonden (Fru tan användes till pens:r å 300 kr. 2,000,000. Särsk. styrelse, se [S050J
Hosa E. Nachmansons testamente åt behöfvande änkor eller oför- Lifränta vid fyllda 50 år.

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

CarneHiestlftelsen. Af amert-
kanske miljardören Andrew Car-
negie doneradt kapital 230,000dol-
lar (i värdepapper), som 16rvaltas
af statskontoret och hvars ränta
användes till belönande af hjä lte-
modiga handlingar, särskildt rädd-
ning af andras lifmed risk-af eget,
samt understöd åt anhöriga till
dem, som omkommit under rädd-
ningsarbete. (Stadgar af 6 Okt.
1911 i Sv. förf.-saml. n:r 104). Sty.
relsen, utsedd af K. M:t, samman-
träder i Stockholm minst 3 ggr
årligen (i febr., juni och okt.).
Styrelse: Konteramiral Arvid Lirid-
man, ordf.; Amerikanske minis-
tern; f. Revisionssekreteraren Carl

Berg, v. ordf.; Disponenten fil. Dr.' nationalitet, el. om tillfälle till den-
Hjalmar Lundbohm ; f. Generaldi- na användning ej gifves, såsom un-
rektören F V H Pegelow; Förste derst. åt änkor efter svenska sjö-
lifmedikus med. dr C A V Flens- män el. fiskare, som under utönr,
burg; Fröken Ebba Wedberg'; Sjö- af sitt yrke funnit döden och ef-
kapten R V Edlind; Fröken 'I'herese terl. oförsörjda barn. ,Uppg. i äm-
Tamm. Sekr. o. kamrer: Jur. kand. net insändas af K. ~aj:ts. vederbö-
G. Unden, adr. A.·B. Stockholms rande befallningsh. före 1 juli
Handels bank. till Kommerskollegium, se [1564],

som sedermera utdelar- beloppet.

[4828J
• Bobins, ]<;mile,belöning (Frans-
mannen Emile Robin 1886)kr. 5,210.
Årl. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön, åt svensk sjökapten
i längre fart, som under föreg. året
från öfverhängande fara rädd'\t
skeppsbesättn. afhvilken SOmhelst

[4830J Allmänna änke- och
pupillkassan r Sverige.

Se [2959J.
Alhilänna änke· oeh pupIllkall'.

san I Sverige (Stift. 1784;regI. 1916,
fonder c:a 14,000,000kr.) har till

.Skandina~iens Största Lifförsäkringsbolag: THULg



[4880-4835J G. Fromma stifteisers, pensionskassors m. fl. fonder.
ändamål att åt svenska undersåtar. vanstående fonder) utgöra omkring Jungbblads testamente (Prosten
som icke uppnått 60 år samt med 227,000kronor. B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000
afseende å 'hälsotillstånd profvas 2:ne pe'!s:r å 76 kr. ..
till fllrsäkr. antagl., lämna tillfälle Knlgges donationer (Ankef. A
att antingen mot viss afgift på en M B Ruigge) kr. 13,086. 11 pen-
gång el. mot årl. prem:r vinna för- sioner å 60 kr. .
säkr. f'6r beredande af pensioner [4833] Direktionen ärver Konung Karl Johans donation
dels till efterlefvande änkor och Nödhjälpskassan. (ISU) kr. 7,500. Räntan utgår med
bam dels ock till annan person Se [8547]. 6 pens:r å 60 kr. för år åt be-
oberoende af skyldskapsrörhål- , t höfvande, som genom en bättre
lande. Vinst tillfaller de försäk- Till minne af framl. Pres'lden- uppfostran blifvit urståndsatta att
rade i form af årlig tillväxt af ten K J Berg (donation af okänd sig med gröfre arbete försörja el.
pensionen. 2S/5 1905) kl'. 5,000. Till pensioner att i fattighus kunna intaga s.

Bohmanska testamentsfonden il. 100 kr. åt 2 fattiga s. k. bättre Levlns donation (v Presid. C A
(Grossh. F O Bohman 1767) kr. fruntimmer i Stockholm. Levin j ämte arfvingar1849)kr.6,048.
217,607: -. Understöd åt sjuka .Berggrens, R C; Grosshandl., Af räntemedlen utgå 3 pens:r å
barn af delägare i Allm. änke- och testamentsfond 1895 kr. 83,741. 76 kr., och bör vid penstonsttlt-
pupillkassan i Sverige. Pens:r på samma villkbI' som från sättning till testators släktingar
..Grisbackska testamentsfonden Nödhjälpskassan. tagas viss hänsyn.

(Ankefrn S M Mannerheim, f. Gris· Bohman E:sons testamente (Vik· Lundals testamente (M:ll C .T
bask, 1777)kr 6,760. Underåtöd ät tualtehandl. E Bohman E:son 1827) Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r åt
behöfvande änkor eller fader. och kr. 6,000. Af räntan skola utgå 2 2 änkor el. oförsörjda döttrar efter
moderlösa barn. pens:r il: 100 kr. präster vid sin död anställda i

Sehmanska pensionsfonden Brukspateoneu J A Bångs och Stockholm.
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman Fru U L Bångs, född Luth, do- Nordlanders testamente (Stads-
1882) kr. 8,317:-. Pens:r åt fat- nation Ii 10,000 kr. till Nödhjälps- majoren E Nordlander 1842) kr.
tiga frunttmmer, som icke äro el. kassan i Sthlm enl. donationsbre! 75,000. Pens:r ål50 kr. åt 22 änkor
varit gifta. . af 22 dec. 1881 med anledn. af ett eller döttrar efter borgare i Sthlm,

Svaanska testamentsfonden (Än· 25:årigt lyckl. äktenskap. Fondens samt 5 änkor el. döttrar efter civ.
kef, A M Svaan, f.Volckamer, 1763) storlek för närvarande kr. 12,205. ämbetsmän vid hufvudst:s verk.
kr. 18,000:-. Räntan är anslagen 7 pens:r, il. 80 kr. hvarjepens., till Nödhjiilpskassan I !iitoskholm
till pens:r åt f;\ttiga änkor af god sådana inom Sthlms stad bosatta (Prosten P Norman i Ösmo o. kyn-
frejd, hvilkas män varit anställda behöfvande personer, utan afseen- koh, Åhman m. fl. 1768)kr. 464,640:
.i statens tjänst, utan afseende på de på samhällsklass, hvilka gnm 64. Utdelande af underst. tilV i
stånd el. vistelseort; och äga släk- obotlig sjukdom, olyckshändelse Sthlm boende fruntimmer tillh.
tingar till gifvarinnan el. hennes eller ålderdomssvaghet äro ur- .uvres honteux; 1915 utdelades
afl:e man företrädesrätt. ståndsatte. att sig försörja O. icke kr. 20,044: - till 150 personer. ,

Thernl!ergska testamentsfon- äro el. kunna anses vara föremål Preis' testamentsfond (Frfher-
den (Handelskassören J Thernberg för den egentl. fattigvården. rinnan A M Preis 1810) kr. 6,000.
1821) kr. 5,400. Understöd åt be- Dahlgrens donation (Bankokom- Räntan fördelas i 4 pens:r a 75 kr.,
hörvande änkor, företrädesvis så· miss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. 2 till änkor af frälse och 2afofrälse
dana, som af änke- och puptlfkas- 16 pens:r pä samma villkor som stånd, '
san atnjuta smä pens:r och hafva från Nödhjälpskassan. Roospiggs testamente (Änkef. C
flera oförsörjda barn. • Dahlgrens, Charlotta Wilhelml· M Roospigg 1839)kr. 17,260. 7 pen-

na, fröken, understödsfond. 1895 s:r af växlande storlek till fattiga
kr. 2,000. 1 pension å 80 kr. änkor el. ogifta fruntimmer.

Dledrlchsonska donationerna Ruths testamente (Änkefru B C
('Dir. G F Diedrichson o. hans fru) Ruth 1803) kr. 2,lH6. 2 pens:r å·60
kr. i5,4087. Af räntan utdelas 45 ~a'rn'kofirö.reträdesvisä~ fattiga präst.
pens:r å 60 kr.

FalCks testamente (M:ll B Ch Grossh. Jo H Seharps och Fra
Falck 1816) kr. 6;200. Räntan ut- Clara Scharps donation, kr. 25,395.
delas till 2 i Sthlm boende fattiga, 5 pensioner å 160kr. åt s. k. bättre
välfrejdade, oförsörjda juvelerare- fruntimmer i Stockholm.
döttrar el., om sådana ej finnas, till SOhJIIs testamente (Bankökom-
guld- eller silfverarbetares döttrar miss:änkan U Sohm 1842). Af fon-
med 150 kr. till hvardera. . den utlämnas ärl. 12pens:r å llo kr.

FlObergs fond (Guldsmed. S Flo· 'l'imells testamente (M:ll U Ti-
berg 1822) kr. 1,500. 1 pension ä mell 1831) kr. 6,000. Räntan sn-:
100 kr. vändes till 4 pens:r å 75kr., af hvfl-

Graans testamente (Kryddkr.-h. ka 2:ne tilldelas »öfver 60 år gamla
C D Graan 1836. kl'. 22,170. Af fat.tiga döttrar, den ena efter civ.
räntan utgå 5 pensioner å 100 kr. el. militär tjänsteman och den an-
och 4 pensioner å 75 kr. dra efter borgersman i Sthlrn n.

Hagbomska stiftelsen för Pau- 'förnebohms testamente (Asses-
vres Honteux (M:lle C U Hagbom som o. stämpelmäst. ETörnebohm
18311)kr. 20,000. Räntan utgär med 1831)kr. 115,660. Pens:r till änkor
lO pensioner ä 100 kr. åt ofärdiga och ogifta döttrar efter elv. tjäns-
eller sjuka och behöfvande frun- temän vid Sthlm s stads styrelses
timmer med bättre 'upptostran. juridiska verk samt pens: r till fao

Hedströmska testamentet(Fabr. briksidk:s änkor O. ogtfta döttrar
C Hedström 1832) kr. 6,000. Bän- i Sthlm.
tan är anslagen till 4 pens:r il. 75
kr. åt änkor och oförsörjda barn
efter civ.· tjänstemän vid Sthlms
juridiska verk.

Isbergs donationsfond (Frk.lIfa.
ria Charl. Isberg) kr. 44,700. Pens:r
för pauvres honteux. 8 ä 100 kr'.
och 8 å 50 kr. .

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

Branders donation (Kamrer. H
A Brander 1869)kr. 12,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medaljer till framstäende in-
dustriidkare eller trädgärdsodlare.

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

Eberstelnika, Schotteska och
Kulmanska donationerna (Fru:a
Cl A C Eberstein O. M C Schotte
m. fl. 1799,1807och 1817)kr. 2,500.
Räntan utdelas årl. till hemgift åt
2:ne fattiga och dygdiga flickor IL!
den arbetande klassen.

Iludbecks donation (Öfv.·kam.-
'unk. A Budbeck 1802) kr. 2,000.
',rill stip:r åt skicklig jordbrukare
inom Skaraborgs län. .

Thurgrens pensionsfond (test:e
af M:ll Charlotta Co'lfander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga O.
fattiga tjänare. l

K..Patriotiska Sällskapets samt-
liga tillgängar (inberäknadt of-

[4835] Riddarhusets ronder.
Se [4051].

Adelns Diskussionsklubbs Vad·
stena.tlft.fond kr. 5,804. 2 pens
å 1pOkr., ,
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4835J
Adelskölds, Olaes, fond (1908) Gyllenberglka fonden (Godsäg.

kr. 14,207. afkastn, skall t. v. läg- E J Gyllenberg 1877) kr. 235,115.
gas till kapitalet. 30 gratif:r il. 120 kr., 2 stipir II

Adliga kadettskolefonden kr. 500 kr., 1 stip. ä 800 kr. m. m.
192,367. Stip:r ä olika belopp och Gyllenborgskafonden, kr.84,821.
för äera ändamål. 15 gratifik:r il. 76 kr.

Friherre Oscar AIströmers fond Gyllenbååtska fonden, kr. 4,184.
(f. d. Statsrädet frih. Oscar Alströ- 1 pens. il. 130 kr.
mer 1884)kr. 19,822.'Lifstidsränta. Fröken Emilie Gyllencreutz'

Hofmarskalken J F Aminotfs fond (1895)kr. 1,226.1 pens. af ränt.
och dess Fru A C Aminotfs dona. Fröken Emilie Gyllencreutz'
tionsfond, kr. 15,067. 3 pens:r il fond N:o 2 (1903)kr. 8,012. 1 pens.
155 kr. Fröken Kerstin Gyllencreutz'

Berg von Linde-fonden (Frkn fond (1906) kr. 25,611. 8 penarr.
Henriette Berg v Linde o. Asses- I ~'röken S L J, (Jyllenrams fond
som August Berg v Linde) öfverl. (1882) kl'. 36,895. Pens:r till gifvar
1897-98, kr. 10,081. Lifstidsränta. Inrians närmaste anhöriga.

Bergenstjernska fonden, kr. Hägermänska fonden (1883) kr.
112,608. Stip:r och pens:r. 36,052. Pens:r till gifvarens när-

Berghmauska fonden, kr. 39,737 maste anhöriga.
förutom kl'. 70,345 i fastighet. 3 HamIltonska släi,tfonden (bil.
stip:r och 6 pens:r. dad 1891) kr. 115,126. Pens:r inom

voa Beskowska fonden, kr. 6,952. släkten.
2 pens:r il. 110 kr. Hammarskjöldska släktfonden

Bethunska fonden, kr. 22,618. (1911)kr. 10,033. Understöd inom
11 pens:r a 60 kr. släkten.

Brldtska fonden (1914)kr. 12,507. Augnst von Hartmansdortfs stl.
Lifstidsränta. pendlefon\l, kr. 110,310. Akadem.-

Generalmajoren O 1II Björn- stip:r il 800 kr.
stjernas fond kr. 222,594. Stipen- ~'ru Brita III von Hansswoltfs
dier och pensioner. fond, kr. 33,448. 4 pens:r il. 200kr.

von Blockska fonden, kr. 18,265. ~'röknarnavonHausslVoltfsfond
.5 pens:r a 60kr. 0.7 pens:r a 25kr. (v Hausswolffska fonden) kr. 42,760.

Boijeska fonden (1913)kr. 68,307. 7 pensir a 225 kr. o. 1 pens ..il. 36kr.
Stip. el. ärligt understöd för ett år. Heljkenskjöldska testam. och

'l'hurow Gnstaf Boltonsterns gåfvofonden (1912). Kr. 824,698:-
familjefond (1901) kr. 212,484. Lifstidsräntor.
Afkastn. utbetalas till släktfören. Carl Johan Hiertas fond (1879)

Bondeska fonden (Grefve Gustaf kr. 12,263. 1 pens. a 150kr.; återst.
Trolle-Bonde 1885) kr. 23,496. Af- ränteafkastning lägges till kaprta-
kastn. skall t. v. läggas till kapi- let, som enl. gäfvobrefvet bör öka.
talet. till 25,000 kr.

C. A. Branns och J. Branns Hårdskafonden(Änkef.JCHllrd
fond (1916) kr. 10,519. 2 pens. il af Thorestorp 1888) kr. 17,280. 2
100 kr. 1 stip. a 200 kr. pens:r il 300 kr.

Bungencronska fonden, kr. Llrfka Christina lIögm!l-rks te-
31,D87. F. n. 12 gratifik:r lo80 kr stamentsfond (1869 o. 1874) kr.
för 1 är. 10,925. 4 pens:r a 100 kr.

Cartesonska familjfonden (1896) Klingspors, MathIlde, Grefvin-
kr. 7~,640. Lirstidsräntor. nan, fond (1912). Lifstidsränta kr.

('arlesonsk.a stipendiefonden 1e,500.
(1896) kr. 361,890. 3 stip. il 5,000kr. "VOll Kothen-Ribbingska fon'den.

Cronhlelms af Flosta fond (1918) (Anket'. v. Kothen, f. Ribbing, 1888)
kr. 86,944. 3 ekiperingsbidrag il, kr. ~,248. En pens. af räntan.
1,000 kr. Fiöken Jnliana Charlotta La-

Hagnus Georg Danck1Vardts pen. gercrlintz' donationsfond (Lager-
sionsfond, kr. 8,818. 2 pensioner crantzskafonden)kr.6,772.1pens:n
il. 60 kr. il 15 kr.

de Bergs, G M och M S, fond Leftenska fonden, kr. 21,967.
kr. 20,961. Afkastn. skall t. v.läg- 3 pens:r ä ~OOkr.
gas till kapitalet. Leijonflychtska fonden,kr.10,976.

De la Gardleska fonden (1901) 2 pens:r a 188 kr.
kr. 44,308. 4 pens. ,"refvlnnan A' J,ewenhaupts f.

Friherrarne Dnwalls fond (1918) Sparre fond(1899)kr.10,419.2 pene:r
kr. 13,272. Pens:r till stiftsjung- a 200 kr.
frur. vonLle"enska fonden, kr.76,676.

Friherre Å G von Dilbens fond 1pens.a450kr.o.13pens:rå100kr.
(1897) Ikr. 6,190. Lifstidsränta. Lllllecronska fonden- (Frökn:a

Lotten von .Diibens fond (1907 S M o. M C Lilliecrona 1869) kr:
kr. 5,426. 2 pens. il. 100 kr. • 13,022. 3 pens:r å c:a 200 kr.

von Dilben.Tersmeden.Laller. Llljenstolpska fonden (1891)kr,
stedtska fonden (1909) kr. 30,276. 60,943. Lifstidsränta. o

3 pens:r ä 400. A och C Il Linds af Hageby gaf.
,_Döckerska fonden (Crefve C F vofond (Fru Abela Lind af Hageby
Ducker 1880) kr. 148,368. 20 pens:r 1894) kr. 22,278. 1 pens. o 1 stip.
å 200 kr. A och C M Linds af Hageby

Ehrenborg.ReiherBka fonden testamentsfond (1907) kr. 21,863.
(1899) kr. 110416, 2 pens:r. 2 stip. il 400 kr.

En onämnd vä~görares fond, kr. Lindenercronas- af KlIntebergs
19,230. 6 pens:r a 110 kr.. . .donationlifond (Öfverstelöjtn. G.

V Lindenererona o. h. h. Hedvig
af KlInteberg 1901) kl'. 123,052.
Pens:r och 1 stip.

Linnerbjelmslla fonden, kr.
28,667. 10 pens:r il. 100 kl'.

Löfvensklöldska fonderna, kr.
466,164. 1 utrikes stip. il. 4,000 kr.
och B, undervisn.-stip:r å. 1,800 kr.

lIIörneJ:ska släktfonden (1~1l),
understöd inom släkten, kr. 27,232.

Grefve II S Mörners och hans
makas stlp.fond (1907) kr. 9,156.
Afkastn. skall t. v. läggas till
kapitalet.

Grefve J A lIIörners fond (190~)
kr. 43,861. 2 pens. _ .

Dörnerska fonden (Änkef. J C
Mörner 1869 o. 1872) kr. 8,800. 2
pens. il. 90 kr. o. 2 il. 45 kr.

Bankokommissarien Wilhelm
Netherwoods testamentsf'ond, kr.
10,429. 2 pensa' a 150 kl'.

von Nolckenska fonden (1896)
kr. 12,933. 6 pens:r.

NordenSkjöldska understödsfon·
den (bildad 1897)kr. 6,218. Under-
stöd inom släkten.

Ollvecreutzska fonden (1918)'kr.
31,924. 2 stip. a 500 kr.

von Otter·Printzensköldska ron-
den (1914),kr.41,792. 3 pens.o.2stip.

Oxehnfvndska fonden (1907) kr.
42,627. 1 pens. å. 600 kr. 1 pens.
å. 500 kr. 1 stipend. il 600 kr.

Palmstlernska fonden (Frökn:na
Selma o. Asta Palmstjerna 1888)
kr. 9,097. 1 pens. a 820 kr.

PauUska fastighetsfonden
(Kammarjunk. O G Pauli; öfverl.
1894)kr. 677,062. Lifstidsränto'r till-
af testator utsedda personer.

Paultaka lösörefonden (Kam-
marjunk. O GPauli; öfverl. 1894)
kr. 250,430. Pens:r il, 200kr. Akåd-
stip:r, la 600 kr. och 2 il, 500 kl'.
samt 4 krigsskolestip:r, däraf? it
600 kr. och 2 ä 500 kr.

von Platenska släktfonden (bil-
dad 1898) kr. 80,537. Pens:r inom
släkten. '

Haloren Nils qeorg Psllander·
skölds donationsfond för adUga
frnntlmmer;(Kammarh. J. ·F. Psi-
landersköld 1875)kr. 20,733. 8pens.

Majoren Nils Georg Psilander·
skölds pensionsfond för adelsnlin
(Kammarh.J FPsilandersköldH,S,
kr. 18,909. 3 p-ens. I

Psilander~luildska fonden N':o S
(Kammarh.J F Psilandersköld 1884)

krpsh;;:der~?JMs"k~ :gn~~:" N,o •
(Kammarh.J F Psilandersköld 1q85)

krPS~1~:der~l'Öld~'k~5f~~'den N,o i •
(Änkef. P.ilandersköld f. Lsherg,
1890) kr. 9,488. Lifstidsränta._

Queckfeldt. Rosenctant~ska fon·
den, kr. 71,962. 4 sbp:r abODkr.,
S pens:r a 200 kr. o. 3 h1lhdpen·
ningar il 120 kr.

Qneckfeldtska pensionsfonden
(Hofrättsrädet C S Queckfeldt (876)
kr. 14,263. Lifstidsränta.

Queckfeldtska stipendiefonden
(Hofrättsrädet C S QueckfeldH815)
kr. 12,954. Lifstidsränta.· ,

Stiftsfröken ]Jatla Charlotta
Qveckfeldts fond' (1841)kr. 26,010.
3 pensa' a 200 kr. .

Skandinaviens Största .Lifförsäkringsbolag: THUUE
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[4835-4847] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Rehnbergska fonden (Maj"ren Kapten B och fru G Sparres af [4840]

C G Rehnberg 1887)kr. 11,116. Från Rossvik donationsfond (1911) kr. Paullska donatloDIfonden (Än-
fonden utgå 3 pens:r a 100 kr. 90,697. Lifstidsränta. kof. Ch. Pauli 1789) jämte egsnd.
Rentersklöld·Nordenfn:lkska fpn- Stjerncrentz~ka. fonden, kl'. n:o 24Svartmång. tax. värd. 355,000

den, kr. 36,968. 1 pension. 60,995: 22 gratIiik:r a 80 kr., hvil- kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Hofmarskalken Henrik Fabla" ka få uppbäras under 6 år. Norra friv. arbetshuset, se (3517J:

Renterskjölds pensionsfond (Reu- Stlerncronska fonden, kr.33,112; pens:r a 50kr. utdelas till 220änkor,
terskjöldska fonden) kr. 64,924. 4 3 pens:r a 350 kr. som fyllt 38 år, och hvilkas män
pens. a 600 kr. Stjerngranatska fonden, kr. varit företrädesvis präster el. bor-

Ka~!"arherren Johan Axel Reu. 15,~o.3. 1 pens. .. gare, samt a 26 kr. till 74 fader-
tersklOIds pensionsfoud (1870)kr. Stjernstedtska slnktfonden och moderlösa lIickor under 16 är
77,031: 4lifstidspens:r a 500kr. och (1913) Ju'. 4,278:-/ Allrastn. skall samt af äkta börd. Fondens redo-
1 s.tip. a 500 kr. t. v. läggas till kapitalet. görare: Jansson, Herm .. 12 Kam-

Ofverstelöjtnanten C G Reuter- von Stockonstrolllska. fondon makarea. 1 tro
skjölds pensionsfond (1899) kr. (Bruksäg.Axel vStockenström1894) Jennybo. Alida Rossanders dona-
15,.929. Pensir. kr. 7,178. Ett stIp. a 240 kr. tionförföreträdesvis dem som varit

Ötverstelöjtnanten C G Reuter- Stråleska fonden, kr. 43,429:19 lärarinnor f. n. 6 pensionsrum a
.kjölds stipendiefond (1899) kr. pens.r å 75 kr. • 200 kr. '
20,227. Stip:r. Thamiska donatlönen (Kommer-

Fröken S A Uibblngs fond (1896) ssrådet S Tham 1727)kr. 10:751:
kr. 48,430. Llfstidsränta. räntan lägges t. v. tIll kapitalet.

Ridda rhustorgsfonden (1911)kr. Elisabeth Ohnr lutta Tersmedens
296,712. 15 pens:r samt tillfalliga donationsfund (1913) kr. 13,909. 2
unders töd. lifstidsräntor.

Fröken' :lIathiilla Ilidderburgs Tersmedonska fonden, kr. 17,018;
släktfond (1916)kr. 45,893. Pens:r. 2 pens.r.

Carl Ulrik Roos' af Hjelmsäter 'I'ersmcdensku släktronden (1914)
donationllfond, 'kr. 46,277; 5pens:r kr. 5,607. Afkastningen skall tills
a 300 kr. . vidare läggas till kapita.let.

Fröken' C. Uoos' af Hjelmsäter Uttermaroks. Z M, froken, .10.
donationsfond, kr. 5,045. Lifstids- nationsfond (1910) kr. 2,628. Lifs-
ränta. tidsränta.

Fröken Hanna Roos' af Hjelm. Wachtnllii8tcrska släktfonden
säter donationsfond (1880) kr. (1913)kr. 70,DH. Understöd inom
23,339. 2 pensir a 420 kr. släkten. [4843]

}'röken Hanna Uoos' af Hjelm. Vadstena adliga jungfrustift,
säter testam.cronu kl'. 201,589; 2 kr. 446,673; 72 pens.r å 100 kr.: 163
pens., 2 stip. å 1,000 o. 3 stip. å pens:r a 50 kr. och 15 pens:r till
500 kr. olika belopp.

Kammarherren Carl 1I00s' af Friherrinnan A. von Vegesacks,
HjelDlsäter fond (1890) kr. 99,399. f. Sergel, donationsfond, kr. 46,218;
Pensioner. 1 pension o. lifstidsränta.

af Sandabergska fonden (1908) von V.gella.kllka fonden (Fru
kr. 20,040. Pens. Carolina von Vegesack 1885) kr.

Sasska fonden (Majoren JF Sass 5,253; 1 pens. a 200 kr.
och hans hustru G A Nisbeth 1866) von Vegesacks, Jenny, penslons-
kr. 38,589. Pens:r. fond (1910) kr. 13,709; 2 pens:r å

Greftiga Seheft'erska stiftnin· 225 kr.
gen, kr. 60,757. 13 pens:r a 150kr. Wnlfcronska fonden, kr. 24,460;

Scheft'ers, C, kapten, fond kr 3 pens:r a 35 kr. o. 4 pens:r a
29,918. Lifstidsränta. 20 kr.

von Sehewenska stdpendteln- Generalmajoren Otto VOnWulft'.
rättningen (Agent G B y Schewen cronas fond (1913)kr. 70,684. Uno
m. 1I. 1721) kr. 37,438. 2 stip:r a derstöd inom släkten.
500 kr. Wästfelt.s, !lärtha Magdalena,

Hoft'röken Carolina von Sehul- donationsfond (1906) kr. ·10,1170;
zers donattonsfonn (v Schulzerska 2 lifstidsräntor.
fonden) kr. 6,470: l pens. a 80kr. Akerhielmska fonden (Fröken

Fröken Schiirer von Waldheims Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,936; 1
fond, kr. 18,213: 1 lifstidsränta;, pens. o. 1 Iifstidsränta.
600 kr.

SChiitzercmntz', Adolf VIctor,
fond -(1912) 1 pens. a 1,200 kr., 9
pens. a 600 kr., kr. 174,189.

Victor Schiitzercrantz' pen.
• sionsfond (1913)kr:10,993. Afksstn

skall t. V. läggas till kapitalet.
Victor Schiitzercrant:r.' stfpen-

(liefond (1913) kr. 20,778. 1 stip
a 500~.

C och F von Schwertus fond
(1900) kr. 67,912. 1 lifstidsränta å
300 kr.

de Silentzska fonden, kr. 10,504.
3 pens:r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.

Silfverbergska fonden,kr.35,438:
15 pens:r a 85 kr.

Silfverswärdska släktfonden
(1912) understöd inom släkten; kr.
7,330.

Riddarhusets samt!. fonder upp-
gå till ett bokfördt belopp af
9,316,257 kr.

[4836]
Lotten -W.nnbergs f,ond för

hjälpb.höfvande (1864)kapital c:a
44,OOOkr.Särsk. direktion, se [3038];
fonden är afsedd till: 1) inlösen
och underhäll af 1 el. 2 värnlösa,
döfstumma el. blinda barn i därför
lämplig anstalt el. barnhem: 2)
underst. åt sådane fattige välfrejd.
personer, 80m genom sjukdom el.
annan oförvållad olycka äro i be-
hof'af en tillflillig el. ögonblicklig
hjälp.

[4841]
Aktieboia,-et Stockholms Prak.

tlska Husballsskola. Särsk. sty-
relse se [2251):uppfostrar välartade
H: års flickor till tjänarinnor.

[4s~~;Japet »De nödlidandes vän.
ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di-
rektion, se [3707].' Pensioner och
tmderst. åt pauvres honteux.

Diakonissanstaltens
styrelse,
8e [2255J

Sjukhusets f'risängsfonder kr.
203,713:20.

SjukhenlInets frisängsfonderkr.
231,679:69.

[4844]
Almgrens pensIonsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 532:
98. Kommerskollegium, se [15641:
räntan användes till underst. åt
torftiga änkor efter all. skick!. äm-
betsmän å bergsstaten.

[4845]
Björckska stipendiefonden

(Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.
Samf. Pro Fide & Christianismo,
se [3573]: stip:r till skoltärare.
[4846] --

Brudgåfvefonden .(Stift. af ko-
nung Oskar I till åminnelse af'kron-
prinsessan Lovisas förmälning
18.0) Öfverståth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv.-styrel-
08. Brudgåfva af 150 b. åt 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, som är
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
vigas. v
[4847]

Drakeska testamentsfonden
(Linkrämaren Jonas Drake 1788)c:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes-
handl:e L Eu!:. Westin, Handels-
bokh. G W:son Munthe och Bage-
riidkaren Carl G Schröder öfver-
lämnad till Föreningen tör Väl-
görenhetens Ordnande (F. V. O.).
Afkastn. använda a. till ••må pens:r
åt äldre fattiga fruntimmer.
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G. Fromma stirtelsers~ pension8kas~rs m. fl. fonder.

[4848J
Föreningen till minne al' ko-

nung Oskar i och drottning Joso-
fina (efter inbjudn. stift:s fören.
gnm subskription. Änkedrottoing
Josefma skänkte 30,000 kr. 1873);
särskild styrelse, se [a637]; att
till värd emot taga gossar emel-
lan 10 och 15 års ålder, nvilka be-
gått brottsliga handlingar eller åda-
galagt gröfre vanart, samt att dem
uppfostra till gudsfruktan och ar-
betsdugtighet ; å fören: s åkerbruks-
koloni Hall inom Ö.tertälje socken
af Sthlm s län vårdades under 1916i
medeltal per dag 173.80gossar. För-
eningens tillgångar utgjorde den
31 december 1916512,169kr. 33 öre,
däraf på åkerbrukskolonien Hall
belöpte sig 458,726 kr. 25 öre.

[4849J
II ammArsk Iöld· Ri $eUschöld ska

stipendlifondon (1842) kr. 70,000.
Särak. styrelse, se [3559]; årl. ut-
betaln. af stipendier, att fördelas
mellan Artilleri- och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[4850J
Drottningeus skyddshem nume-

ra Drottning Soflas Skrddshem.
(Hertigmnan Sofla af Östergötland
1860) kr. 108,000:-; särsk. direk-
tion, se [8523]; företrädesvis att
upprätta från långeiset frigifna
kvinnor; i hemmet vistas högst
12 kvinnor.

[4852J --- ..
J osellnahemmot (Ankedrottning

Josefina 187~) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se [3.09]; hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.

[4853J
Kui.perska pensiousinriitiBin.

gen (Ankef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 129,510: -; särsiL direk-
tion, ae [3066] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädes'ris dem afborgerl. stånd;
1916 utdelades kr. 5,860:- till 77
personer. Underst. utdelas gnm
kamreraren i Allm. änke- och pu-
pillkassan i Sverige. Nya ansök-
ningar mottagas icke tillsvidare

[4854] .
K. Kommenkollegil armbösse-

medel (kgl, bre f 29/'0 1686) kr.
13,051: 14. Afkastn. användes, på
förslag af vederb. bergmäst., till
underst. ät fattiga o. i arbete
skadade grufarbetare.

Södermanl:tnds läns grnfkasSlt
(kg!. bref 21.6 1912)kr. 401: 36. Ut-
delas samtidigt med armbössemed-
len till ålderstigna och fattiga gruf-
arbetare eller deras änkor, i främ-
sta. rummet sådana, som tillhöra
Södermanlands län.

Tilbbe fattigkas.a (kg!. bref '/11
1892) kr. 6,761:03. Underst. åt fat·
~g~grufarbetare_ från företrädes-

vis Alseda, Skede och Ökna, Hvet-
landa samt Skirö oeh Nye sock-
nar i .Iönköpi ngs. län.

Lerbäcks Bergslags Malmör.s
kassa (kg!. bref U/s 1891)kr. 10,696:
18. Underst. åt Alderstigne och
fattilIe grufarbetare.

Nora Bergslags Malmöres kassa
(kg!. bref U/3 1891) kr. 3 006: 39.
Afkastn. användes till underst. åt
ålderstigne o. fattige grufarbetare.

[4848-4857J
tjänstetid af minst 10 år belön, f.
synner!. ömhet mot husdjur.

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

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

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

Stenbecks, ~'redrik och hans
hustrus, född Elfstrand, donatdun
(Godsägare, Gäfle, 1910) kr. 10,000.

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

'l'halfns, Robert donation
(Grossh. Djursholm 1911)kr. 1,000.

Walls, ]larie Louise, donation
(Frkn, Sth lm , 1916) kr. 7,672:54.

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

[4856a] Svenska allmänna
dj urskyddsföreni ngen.

Se [3802].
Adelskölds, CIa's, donation

major, Stockholm, (1908)kr. 5,000.
Arwidssons, N, donation (Hä-

radshöfding, 19C2)kr. 10,000.
Berglundil, C W, donation (Kro-

nofogde, Up.ala 1887) kr. 4,000.
Berglunds, Hagdalena Chrt-

stina Char], donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250. '

Björkmans donation (F'rkn, Mal-
mö 1887) kr. 5,000.

Björns, Karl ~'redrik, donation
(Med. fll. kand., Stockholm 1915)
kr. 9,100. .

Björn.tJernas, O M, dnnatl en
Generalmajor, Stockholm, 1906)

kr. 5,000.
Bratts, Sigrid, donation (F>;ö-

ken, Varberg 19118)kr. 4,850.
von Brauns, Jnstine, donation

(Frkn, Ystad 1914) kr. 1,000.
Eks, ('aroltna donation, (F'rkn,

Sthlm 1899 oeh 1900) kr. 11,454.
Erssons, Helena Henrik.dotter,

donatton (Änka, Ånge 1891) kr.
1,000.

l:urenius', P IJ, donation (Hä.
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10,090.

G.rles, Ohrtsttna Gn.tafm, (An-
kefru, Stockholm 1903)och Gerles,
farl ~'r (Xylograf, Stockholm 1903)
donation kr. 55,520.

Urönv.ns, Maria,donation (Fru,
Stockholm. 1909) kr. 5,000.

Hirs •.hs, Isaak, donation(Grossh.
Sthlm H17) kr. ~O,OOO,

Holmbergs, Fredrik och Laura,
donation IGäfle 1914) kr. 5,000.

lIiigl(s, Jolmn, donation (Visby
1913) kr. 52,200. [4856 d] Nordiska Djur-

lliiggs, \"letorine, donation skyddsföreni.ngen i Up,
(Frkn, Vi.by 1899) kr. 20,000. I h . St kh I

Janssons,ll"ilh"lminaGustal'va, sa a oe ' I 00 o m~
donation (F'rkn, Dalarö 1891»kr.500. Grundfonder:

Lindbergs, E A, donation (Btry- C. P. Barowlaks fond, 5,320:33.
kerska, Sala, 1907) kr. 1,730: -r--, Två makars fond, 2,291:98. (Å

LIndbergs, Henrika, donation denna donation uppbär donator
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000. under sin lifstid 4 proc. ränta.)

Lindman.sons, J. Å. W., dona- lliiggs, vtetortne; Fröken, te·
tion (Bokbindaremäst., Stockholm tamentsfond kr. 20,000. ~
U09) kr. 10,000. Hästväns fond kr. 200:36.

»Okänd, som med egen hand Jervings, M., tastamsatsfond
plöjer sin jord. (1897)kr. 500. kr. 4,649: 35. .

Oxenstil'rn.s, lIilda, douatlon Djurvänners fond för spridning
Frih:a, Stockholm 1912) kr. 3,000. af tidskriften Djursl<yddet kr.

Petterssons. H. }", donation 4~4:32.
(sömmerska, Sthlm 1916)kr. 486:90. [4857]

Philips on s, Carl David, dona-
tion (Konsu'l, Sthlm 1899) kr. 500. Undbeekska stipendiefonden

Platens,l.ndv. von, donlltioner (Frih. äfverste A Rudbeck 1802)kr.
(F'rth., Sthlm 1904) kr. 56,900. 250. Samf. Pro Fide & Ohrtstia-

Rosellska fonden kr. 3,940: _. nismo ; se [3573]; stip:r till skol-
Från fonden tilldolas tjänare med . lärare.

[48560J Svenskaallmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
S. [3806].

Berwalds, lIedvig,Fru, dona.
tion kr. 1,875. •

Gedeska donationsfonden kr.
55.000.

Heurlfas, Louise," Fru, dona.
tlon kr. 2,000.

Häggs, Victorine, Frök~n, do-
~ation kr. 19,025

Verkargnm att gratda sprida djur-
skyddslitteratur, införande af för-
bättrade slaktmetoder, populära
föreläsningar i djurskydd landet
rundt, inspektioner rörande dju-
rens behandling o. vård m'. m.; har
inrättat en anstält för smärtfritt
aflifvande af smärre husdjur (se
Häggs anstalt). .

Johan Hiigg. donationsfond kr. !
85,399:12. Öfverrevs or: Zethelius,
Otto, major. "-

Johanna Häggs djuraflifnings·
fond kr. 19,181:16.

Signenls, Hulda, fru, donation
kr. 2.000 för spridande af djur.
skyddali tteratur.

Svenska skolornas djnrskydds.
förening. Johan Häggs donation
kr. 15,750. -
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L4858-4864]
[4858]

Stoekholms allmänna skydds.
förening, kr. 102,755:25 Särsk. dt-
rektion, se ['37lOJ ; inkomsterna,
som bestå af räntor och friv. bi.
drag, utdelas ät behöfvande.

G. Fromma

[4859]
Stockholms Skyddsförening för

frlgifna (stift.päinitiativ afSthlms
arbetareidren.1879). Särsk. styr:se,
se (3738). Har till ändarnål att frän
äterIall i brott söka bevara frigif.
ne, företrädesvie yngre för l:a gån-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fångeisetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
lande, att mildra den allm. fördo-
men o. oviljan hos arbetsgifvare
o. arbetare gent emot straffade
personer samt att ekonomiskt o.
moraliskt stödja j&nges fam.ilj, dä
särskildt behof i sådant afseende
!öreligger. Grundfondsmedlen upp-
g,t nu till kr. 15,741:20.

stiftelsers, pensionskasaors m. fl. fonder.
Särsk. direktion, se [3777J; belön:r på hvad de afiidne vid död.fallet
och pens:r åt älderstigna ,tjänare efterlämna, hvarförutom pensto-
frän åtsk, fonder, hvaribl. Caspar· ner och gratifikationer tilldelas i
sonska fonden (Änkef. A C Oas- behofstadda ordensledamöter eller
parson, f. Hamberg) å 15,000kr. är deras efterlämnade närmaste an.
den största. De öfriga fonderna höriga. Den särskilda pensions.
äro å 1,900 o. 1,000 kr. fonden, som är i stigande, Iämnar,

efter gängbar ränta, årliga pen-
sioner å hvart 10,000·tal af fond-
kapitalet.- Tillfålliga pensioner o.
gratifikationer utdelas· dessutom
vid jultiden hvarje år till ett be-
lopp af 10-å 11,000kr. Kostnaderna
per år beräknas för hemmet nu-
mera komma att belöpa sig till
omkring kr. 50,000.

[4862] --
Sällskapet »Till arbetsllitens

befrämjande» kr. 12,000. Särsk.
direktion, se [3881J; räntemedlen
jämte ärsafg:r användas till anskar-
fande af arbete ät obemedl. frun.
timmer.
[4863] --

Tlmmermans.Ordpns hem, Nya
Eriksberg (t. d. 'I'immermans-Or-
dens hospital inrättadt år 1796).
Särskild direktion, se r3515J. De
ä hemmet intagna erhtlla fri bo-
stad (enskildt rum) uti den för än-
damålet under åren 1912-1913 upp-
förda )!ltenhusbyggnaden ä Ordens
egendom Nya Eriksberg N:o 1 Noc-
keby. Pensionärerna erhålla dess-

[4860] utom fri kost, skötsel, tvätt, värme,
Stiftelsen för gamla tJänarin· elektr. belysning. bad, läkarevård

nor. Började sin verksamhet 1883. af hemmets läkare, medikamenter
Särsk. direktion, se [35051; tillg:a samt dessutom ett månatligt pen.
fördelade i 2:e fonder, »13ostads· ningebidrag och en del olika gra-
fonden och Penaionafonden n utg. tiJikationer. Å hemmet linnes plats
tills. 1,762,849:82.Fria husrum med för 50 pensionärer och där intagas
vedbrand el. årl. pens:r till gamla företrädeavta äldre ordenaleda-
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä.. möter, men dessutom äfven andra
narinnor 86 och utdelas pens:r till personer, i synnerhet, enl. Ordens
328 sådana. • statuter, sådana, som i krig eller

under byggande blifvit skadade.
Orden bestrider begrafningskost-
naderna !ör dem som r. hemmet
afiida, men i olikhet med hvad
eljest är brukligt, gör icke anspråk

[4861] --
Sällskapet till dy~digt och tro.

get tJänstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhielm 1828)kr. 145,000.

[4864 a]
Nollerothlk,a IUftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan inskrifn:s-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
ät i Sverige, Norge el. Danmark in-
födda kvinnor, sä länge de, anl.
företedt intyg af tjänsteman, äro
välfrejd. och Iefva ogifta, gnm ut-
delande af pens:r och, intill dess
pens. tillträdes, utbetalande afs/4
af den ränta, som till inskrifn:s.
fonden inflyter' för den erlagda In-
skrifn:safgiften. Tillsv. 36 pens.·
rum, hvaraf 33 äro besatta. .

Fonder vid 1916års slut 198,792:-

[4864 b]
Svenlkarnes I Karlsbad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Oskars
stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be-
härvande svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka hälsans ätervin-
nande.

, ,
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m.' m.

[4863]

[4865)

R e g i st e r
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å ltujvudajdelninga-:na, se före [4601].

-'"belins fond •••.•.•••.•• 4632a. 48121
Abenius Allan stipendiefond 4746 b

, Abrahamsons lifräntefond... 4617
Abrahamsons gäfvofond...... 4771
Abramsons sti,Pendium 4744
Acrelska fonden .•.......••.... 4821
Adelns Diskuss:klubbs Wad-"

stenastifts fond ..•••••••••• 4835
Adelakölda, Claes fond ..••.• 4835
- Claes, donation ••.......•.. 4856a
Adelsköfds, Claes, stipendie-

fond ..........•.•••••....••• 4751
Adelsköldska fonden......... 4734
1853 ärs kolerafond •••••••••• 4615
1872 ärs gäfvofond •.•••• ,•••..• 4742
1884 års fond.................. 4615
1885 års studenters stipendte-

fond ...•....•.••.••..•.••.•• 4742
Adlerska fonden .. ...•. .. ••• 4753
Adliga Kadettskolefonden .. , 4835
Adolf Fredriks församlings

kyrkdråd •••••••••••••••..•••• 4630a
- skolråd •.•.••••.•..•.••••••• 4631a
- fattigvärdsstyrelse ••••••••. 4632a
Ahllöfska testamentsfonden.. 4695
Ahlstrands testamentsfond. . . 4734
Ahlströms fond •..•..... 4628 a. b. c
- stip.fond •....••••......... 4771
Ahlströmska testamentsfond 4695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa...... 4770
- reseunderstöd ........•••• 4734
Ak~;:,r~~.p~~~:.r';;~~~~~:SkOl. 477p

för flickor ••••••.•••.•..•••• 4841
Allmänna barnbördshuset .•• 4687
- barnhuset •••••.•.••.• : •.••• 4659
- donationsfonden .....•... 4767a
- f. d. döfstummeinstitutets

don.vmedel ...........•••••.• 4755
- inst. för döfstumma...... 4762
- militäränkepens.-staten ••• 4804
- premie- o. stipendiefond. 4743
- änke- och pupillkassan... 4830
Almgrens fond .••••.••••••••• 4621
- pensionsfond ... 1..••....••• 4844
Alms, fru, donation.......... 4611
- fond •••••••••••••••••.•••••• 4612
- stiftelse •••••••.••••....••... 467.
- testamente.................. 4612
Almquists. S., stip.-fond .•. 4743
Alströmers fond...... •••••••.• 4835
Althainz' Fredrik G. testa-

mente ••••••.••.•••.....••.... 4638
Altins fond.................... 4821
Alvarenga do Pianhys prisfond 4823
Aminoffs donationsfond...... 4835
Andals fond •..•••••.••...•.••. 4605
Andersons fond............... 4605
Anderssons, Axel N., teata-

mentsfond 4742
Andersons, C., fond 4:626 a, b, t'

Becker-Btlberhochzeits fond 4638
Baethuns fond ....•••.•...••• 46 26a
Behrens donation ...••....... 4611
Behöfvande sömmerskors fon'!4626b
Beijerska donationen......... 4734
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn............... 4617
- skolbarn ••••••.•..•• 4628 a, b, c;

4630 e, 4632 a, b, c
Bemedlingskommissionen ... 4697
Benedicks E.• fond 4660,4753
- W. A., fond ....••••.•.••.• 4676
- stipendiefond ...•..••.•.... 4821
- Änkefru Emma, stip.-fond 4711
- testamentsfond .••••••••••• 4613
Benedickska asylerna ...•.•.•• 4687
Berendts fond •.•... .•.••...• 4609
Berendts, S., understödsfond 4693
- konsul. fond' ...•••...•.•••. 4681
Berg K J, Till minne af fram-

lidne Presidenten 4883
Berg von Linde-fonden .•••.• 4835
Bergenstjernska fonden .••.•• 4835
Bergensträhles fond •.•.•••.• 4612
Bergers Ida legat •••••..•.... 4774
Bergers stipendium........... 4697
Bergerska donationen ....••.•• 4733
Berggrens, M.. fond 4609,

468R a. b, c, 4688
- Makarne, understödsfond 4602
- Rob. o. Eleonore, don.·fond 4602
- R. C., grossh., test.fond ... 4833
Berghmanska fonden......... 4835
Bergianska stiftelsen......... 4734
Berglunds, C. W., donation 481i6a
Berglunds M. C. C., donation 4856a
Bergman-Millerska fonden... 4740
Bergmans gäfvofond.......... 4771
Bergmans, Ellen, stipendium 4749

Backe~sta fonden ..•......... 4621 Bergqvists fond............... 4609
Baekmanska stiftelsen 4767e Bergs fond .••.•••••••••••••• 4771
Bagges fond ••..•.••••••• 4607. 4612 - testamente ..•••••••••••••••• 4657
Bankostatens änke- o. pupill- Bergska fonden .••....••.••.•• 479~

kassa •••••••••••••••..••••••. 4788 Bergstedts, Erik. donations-
Bankska legatet ••••••••••••.•. 4734 fond ...•••••..••••..•.....•• 4617
»Barnavännerna •..........••.• 4674 - Erik, skolfond 4:74:2
Barnbördshuset, Allmänna .• 4687 - Lars. fond ..••.••....•.•• 4617
Barnbördshuset Pro Patria .. 4688 - Th., stip.-fond •••.•..•..•• 4750
Barnens understödsfond ..••• 4782 Bergstenska fonden ....•.•..•• 4601
Barnbjälpsfonden .....••••••• 4613 Bergströms, Anna,stipendium 4749
Barnhusinrättn .• Allmänna.. 4659 Berliner Liedertafels stipen-
Bapkrub ba, Katarina, fonden diefond .....••.••.••••..•••• 4771

for .•.......•••.............•. 4619 Bernegaus fond .........•....• 4607
Barnkrubbas. Ladugårds- Bernströrns J, stipendiefond 4750,

Iandsy fond •..•••... 4626a.b,e 4751'
Barnkrubbefonden •••..• 4630a, b,o Beronti donation ..•.••••• "02,4669
Barnmorskefonden.. ...•.•...• 4716 Berzellanum, stip............. 4734
Barnmorskornas i Sthlm un- Berzelius-fonden............ 4823

derstödsfören ..•.......•.•.•• 4716 Bersens, C. D.; fond .••..•..• 4602
Barowiaks, C. P., fond ..•• 4856 d Berwalds, H.• don .... 4771, 4856c
Baumgardts, H. G., testam. 4638' Beskowska donationen .••••• 47Iii
Bayards fond 4632 a, b, c ä 2 ställen - fonden ••.•••••••••.••••••••• 4741

Anderssons, Johan. fond 4688.
• 4751. 4752

A.J;lderssons, Johan, under-
.tödsfond..................... 4719

Anderssons, Mathilda, fond 4626a
Anderssons, Therese o. Knut,

fond .•..•......••.•..•.....• 4770
Anonym gifvares stipendie-

fond .......•.••.•••••••••..•
AntelIs donation .: ••....•...
Apelgrens fond ••••.••••.•••••
Apotekaresocieteten •••••••••
Apotekaresocietetenskassa ...
- studiestip •••...... _....•••••
Arbetshemmet för blinda •••
Arfwedsons testamente .
Armbössemedel, Kommers-

kollegii ••••••••..•••••••.•••
AlPlens pensionskassa .
- änke- o. pupillkassa ••••.•
- nya dito ••••••••••••••••••
Ambergs' donation ••••.••.••.•
Arrhenii donation •.......•...
- fond ...•••••...•••••••••.•..
Artisternas o. litteratörernas

pensionsfören •••.••...•••••• 4716
Artisternas,Dramat.o.m usik.,

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

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

och deras barn .•...••..•.• 4687
Axelsons, Er-lka, fond 4667b

4742
4733
4615
4710
4710
4710
4768
4602

4854
4804
4804
4804
4734
4602
4734
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[4886] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Beskowska ·stipendiefonden.. 47at Brandstodsmedlen .. ••••.•. ..• 4832IDanckwardts pensionsfond... 4835
Beskows testamente •••...... 4638 Brandts fond •••••••••••••••... 4059 Daneltus, B. A., fonder ••• 4619,
von Beskows donation •.•... 4770 - J. P., grosshandl., minne 4605 4620, 4688
- B., o. h. h:. donat.-fond 468S Bratts, A. G., fond •.. 4604,4627 c Danelius, Elin, fond ••.•••••. 4620
- stipendiefond •••..•.••..• 4771 - Sigrid, donation ••....... 4856. Danielsons, Joh., stip.-fond .. 4760
von Beskowska fonden .•..•. 4831i Brauns, C. A. o. J. foud 4835 Davidsons, M., fonder 4628 a, b, o
von Beske .••• pensionsfond .. 4781 von Brauns, Justine,donation 4.ll56a de Bergs, G_lIL o. lIL S., fond 4835
Besparade räntors fond 4:631a, b, c Brefbärares, Sthlms, änke- De blindas förenings sjuk-
Bespisningsfonder •••.•• 4631 a.b,o 0_ pupillkassa ...•..•....... 4785 kassefond .......•...•.....• 4768
Betbunska fonden............ 4831i Brenners legat •••...•.•..•.•. 4688 de Champs fond ••••••..•..• 4612
Bexelius', Dorotea, änkefru, Brobergs fond ..••••••.••....•• 4609 De döfstummas allm, sjuk. o.

fond ••••••..•••••..••••.•..• 4619 - .pensionsfond •..••....•.•... 4698 begrafningskassa (1908) •.. 4766b
Bildtska fonden ..•..•••••••.. 4885 Brogrens fond ......•••.•... 4605 »DeJ'attiges vänner» .••..•. t, 4671
Billbergs fond 4684 Bromanska sjuk- o. begrafn· De 5 brödernas fond ••.•••••• 4742
Bjurholms, A., fond ••. 461904620 kassan ...••.••••....•....•.... 4785 De Geers donation ...••...•.•. 4614
Björckska stipendiefonden •.• 4845 Bromma skolfond •......•..•• 4687 - donationsfond .. 4618 Il 8 ställen
Björkmans, Alf, major, fond 4752 Broströms fond •......•....... 4621 De la Gardieska fonden ....•. 4835
- donation .............•..•.... 4856a Brudgäfvefonden ......••.•.•.. 4846 »De nödlidandes vänner» •.. 4842
- Makamesfond .............•• 4627a Bruzelii, R.. fond 4681, U21 de Lavals, G.• stipendiefond 4750
Björns, Karl Fredr., donation 4688, - R. o. H., pens.-fond •.•.•. 4823 - Patrik, stipendium .....•.. 4744

4750, 4856a If.d. Bryggareämbetets i Sthlm Diakonissanstaltens styrelse 4848
Björnstjernas, O. M., general- pensiouskassa ....•.••.•••.•• 4705 Didrikssons fond ...•.•••.•.••. 4615

maj.or, fond •.•.•.. ;. 4885, 4856 a Bröllopsgäfvefonden ..•.••..• 4626o Diedriohsonska donationerna 4833
Björnstjernska donationen ••• 4133 Bungencronska fonden ..•..•. 4835 Diemerska fonden •.•..•...••. 4823
Blancks fonti.................. 4699 Burchard, Adolf, s.tiftung ••. 4638 Dimanders donation •••...... 4614
Blanck, generalkonsul, stift- Burmans, Axel o.Nannie, fond 4621 Div.- fonder Mosaiska förs:s 4640

ung ......•.••.•.•.....•.•. .••• 4638 Byl.undska testamentsfonden 4821 Djurbergs Hildur stipendium 4749
Blaire-Bruoes W., donation. 4783 Byzantinska resestipendiet ... 4734 Djurskyddsfören .• Sv. allm. 4856 a
Blindas fören:s sjukkassefond 4768 Bängs, J. A. o. U. L., donation 4833 Djurvänners fond ..••.•.•..•• 4856 d
- väl, Fören. för 476. - fond .....•..•... 4621 Il 2 ställen do Pianhys prisfond .' 4823
Bltnd-tnstitutet •...•.•.••.•..•. 4763 - testamente ...•.•.•...•..•.•• 4638 Drakeska testamentsfonden .. 4847
von Blockska fonden •..••.••• 4835 Bängska fonden ..•............ 4636 Dramat. o. musik. artist. pen-
.Blomstedts fond ......•••..••.. 4634 Bäckströms fond •.......•... 4619 sionsförening ..•....•.••••.•• 4777
Boberghska donationen •..•.• 4710 - stipendiefond .. • 4740, 4742 Drottningens hospital. ..•••.•• 4805
Bohman E:sons fond 4604, 4621, Bäärnhtelms fond •••.•• 4631 a, b c, Drottn. Sofias skyddshem •.• 4800

4628 a, b, c Böttigers fond ..••••.••...... 4612 Drottninghuset .•...•.•.....•• 4653
Bohmanska test.tstonden 4830 eabanis fond ..•.•...•.•....... 4615 Duboiska fonden ..•.....•.•... 4753
~o~anB testa.mente 4833 Cadiers', R., minne 4614 Duwalls, Friherrarne, fond .. 4835
BOlJeska fo!'den ....•..•• 46.02, 4835 Calwagens, Sophie o. Signe, v. Dnbens, A. G., fond •.•... 4835
Bok-o. Musikhandl. pens.-for. 4700 fond ....•.••..••.••......... 4619 - Lotten, fond •••.••..••••..• 4835
Bol~nders, Oscar, stip.vfond ••• 4771 Caminska tettamentsfonden .. 4607 v. Duben-Tersmeden- Lal ler-
Bohns fond •••••.•••....•• 4607. 4609 Carlboms donation ••.....••... 4611 stedtska fonden •••••••...•. 4835
Bollms fond............. 4632 b, c Carlesonska familjfonden .•• 4835 DUckerska fonden............ 4835
Boltensterna, Th. G.• fam.' _ stipendiefonden .......•.... 4835 Dyks fond .••. : •.•............. 4696

fond ..•••••••..•..•••..•.•...• 483i Carlgrens fond .....••..•.•.••• 4624 Döfstumföreningen i. Sthlm 4766a
Bomans fond •••. :............. 4623 Carl Johans donat., Konung 4833 Döfstuminstitntet ...•....•.•• 4762
Bomanska donationen •••.•• 4734 Carlsons, C. A., fond......... 4734 Döfstumlärarnas penaionsan-
Boman, se afven Bohman. Carnegiestiftelsen 4827 .talt •.•.•..•.••..•••.•..•••. 4756
Bondeska fonden .....••..•••.• 4835 Caaparaouska fonden .••....•• 4861
Bonnedals. J. M, fond 4167 e Oasparssons pensionsinrättn 4699 EbKeUrlsmteainnSskkaa'dSoCnhaOtt,~oenSke·r~nOaC.h.• 4832
Bonn~dal. Wallmarkska fond. 4781 Cassellis fond ...•........•.. 4749
Bonmers, Alb., .~tIpendIefond Castelins fond................. 4697 Edbergs lifräntefond ...•••.... 46O.

ror svenska ,f0rfattare 4739 Cavalli-Holmgrenska sttrtels. 4670 Edgrens S., fond 4626 B, b, c
van B~oms sttpendiefond .•. 4771 Cedergrens, H. T., Telefon. Edlundska donationen ...••.• 4734
~oo.tro~åk~ ~ol1~.n ·t..... · .. :~:g dir. uppfostr.fond •••..••.. 4679 ~~f::::'te:i~n':~~t~~~:~:~~~:: ~m
BOOrrgl:.arrSeksapnetses beonad'lon 's" - fond •..•.•....................... 4750 Ehrenborg-Retherska fonden 483.-

.. me Ing - CederschiöIds fond............ 4607
kommisston ......•.•..•.•.•.. 4697 Civilstatens änke- o. pupill- Ehrenpåhls stipendiefond .•. 4746a

- enskilda rond ..•....••.••••. 4697 fonder ...••.••.••••..••••.•... 4781 Ekdahls fond •••..•••.••. 4631a, b, c
- ~bbhus ....•....••.•..•...•. 4658 _ änke- o. pupillkassa 4781 Eks, Carolina, donation ...••. 4856a
- ankehus •.••.•..•.. ::..... 4657 _ försäkringsanstalt......... 4781 Ekebergs, Nils Wilh., fond.. 41:02
Bor!l"ättsfonderna, Förvalt- _ pensionsinrättnings tjän- Ekholms testamentsfond ...•. 4613

nmj1enaf •••...........•.....• 4795 stemannafond 4781 Eklunds fond .••.••......••. 4628a
Bostroms don:fond ... 4605,4628 c Gollianders fond 4710 Eklunds fond .•.....••.•....••. 4660
BOSstthäl'derSlltt

ft
vlissa

f
".judar i '0'0 Collij,:,s fond :::::::::::;: 4602 - J. L., Fabrikör, fond 4628 b, c

. m. l e s.e OL•.••••.. ~ ~ Cramers, U., fond .••..•...... 4751 Ekatrands fond ....••••••....• 4659
Botm •. eller Schonborgs fond 46Ir. Cronhielms af Flosta fond... 4885 Ekströms donationsfond •.• 46<)7
Braconterska fonde.n .••.••••• 4630b Cronstedts donation 4782 - fond .......•..••••••..•..... 46\17
Brandels, Folke, mmnes~å7!v2a '771 Cr0ll;strands, Baltzar, fond ••• 4751 Ekströmska fonden •.•....•. 4604

~ ~, ~ Cubes fond 4823 Eldkvarnsfonden ..........•.. 4623
- donation 4614, 4734 .................• Elementariistipendiet ...•...• 4744
- fond .••••••.••..•....•• 4607, 4688 Dahls fond ...•••..•.....•...... 4634 Elementarlärarnes änke- och
- premiefond •.•...•.•...••• 4604 Dahlgrens donation ..,......... 4883 pupillkassa.' .•.•..•..••...••.
- stipendtefond .•...•.•.•...•• '.4760 - C. W., fröken, understöds- Eliassonska understödsfond.
Brandelska donationen 4626, a, b, c fond......... ..•.... .. ... .. . 4883 Elliots, Ernst, fond ....•.•..
- fonden .••.•...•..•••••••.•• 4658 - O. W., Kapt., fond ..•... 480~ Ells pensionsfond ..••••...•.•
Branders dona.tion.•....... :.. 4882 Dahlins, F" f. Littke, fru, Elmbladska fonden .
- fond .••••••.•.••.......••.•• 4696 fond •.•..•.............•.... 4767e Elmlunds,Axel,pensionsfond
- mamsell, fond .•...•••.... 4619 Dahlqvists fond....... •••••.• 4615. Elmquists Gustaf stipendte-
Brandes fond ..•.•••••.••.••... 4621 Dahlströms fond •••..•.•.••. 4626b fond ..•.•••.•.•..•.••.•.•.•• 4746b

4747
4719
4604
4781
4742
4774

F?:INSPONGS METALLVERKS·A.-B.
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R8~ister öfv,er fonder, fromma stiftelser !If. m. [4867]
Elstedtska pensionsfonden 4781 Fond för tillfällig hJälp ... 4609 Govenius' fond ..........•.... 4620
Elworths donation.. 4782 - för Katar.skollofskolonier 4620 Graans testamente ••I••••••••• 48SB
Enanderska donationen 46SOa, 4688 - till biblar åt nattv-barn .. 4619 Granholms, A., fond ......•.• 4688
Enanders, 8., donationsfond 4767e - till kläder åt " .. 4619' Gravallii fond ..........•.....• 4616
Enbergs fond .. , ........• 4626 a - till pens. åt f. d. sjö- Grillska donationen........... 4734
En gammal redogörares dona- kaptener .......•............. 4698 Grisbackska t.st:tsfond.n .... 4830

tion 4613 Fonden för Katarina barn- Groenskafattigförsörjn.'fond. 4801
Enzelnrekts församlings fat- krubba •...................• 4619 Grosshandelssoctetetena pen- \

t1gvardsst~relse 4628b - för KonsulO. Ekmoo. pro- sionskassa .•....••.....•..••• 4698
v. Enlleströ, ..•s stiftelse .....• 464" fessur 48n Grossh. Oarl Reinhold Lun-
Enllstedts fond ..•............ 4605 - för P. H. Malmstens pro- dins minne .....••........... 4605
Enke-, se Änke-. fessur ....•.................. 4821 Grossh. J. P. Brandts minne 4600
En lärjunges donation...... 4746 b - för reseunderstöd •........ 4784 Groths testamente............ .46B8
En qkänds donation ..•.•.... 4614 - för tillfäll. underst 4782 Grothska fonden .....•.....•... 4823
En onämnd välgörares fond. 4836 - för vetenskaplig forskning 4784 Grundbergs o. Asplund~ fond 14617
En sjuttioårings donation ... 4614 - till medalj för vetenskapl. Gråbergs stipendium ........• 4746a
En ärlig mans fond ..•........ 4609 arbeten ..............•...... 47S4 GrönvalIs, Maria, donation 4g56a
Ericsson Amalia, Fru 4619 '- till minne af Hugo Fåhr- Gubbhus, Borgerskapets ....• 4608
-s, John, stipendiefond 4751 ams ..............•........• 4669 'Guillaumes fond ? •••• 4735
Eriksons,E.R.,fond 4620 å 2 ställen - till minne af Presidenten Gumselius", Sofia, fond .... 4628 a
Erlkssons fond 4628a,b,c K. J. Berg ..•..•............ 4833 Gustaf Vasa förs:s fattig-
Erssons, Bonden, änka Helena Forsbergs. Bengt, minnesfond 4&36 vårdsstyrelse.. .. .... .. .•.. . 468 2b

Henriksdotters donation .•• 4866a Forsgrens, O. R., fond ..... 4688 - kyrkoråd .................• 46BOb
Eurenii donation ....•...•... 4602 Forssmans fond ..............• 4609 Gutenbergska stiftelsen 4711
- fond .............•...•....• 4660 Forssners, Gunnar, fond ....• 4823 Guthermuthska fonden ......• 4795
- understödsfond ......•..• 4746a Fraenckels, Louis, donation 4638 Gilhlstorffs testamente 46 S8
~ Ludv. fonder .•..........•.. 4670 Fraenckelska donationen ... 4735 Gyldenstolpes donationsfond 461S
- P. L. donation 4866 a Franckeska fonderna ..• 4612, 4614 Gyllenbergska fonden .....•..• 48 So
Eurens minnesfond 4782 Frans Gustafs stipendium 4742 Gyllenborgs fond 4688
Extra provinsialläkarnes pen-Fredenholms fond 4619, 4620 Gyllenborgska"fonden......... 4886

stonskassa ..•..............• 4756 Friebergs, F. A., stip.-fond 477 Gyllenbååtska fonden 4835
Friedländers stipendium 4642 Gyllencreuts' fond 48S5 å 2 ställen
Friedländerska fonden 475S - Kerstin, fond ..........••... 488å
v. Friesens, Car'l, stipendie- Gylfenrama fond.............. 48 B5

fond '" ......• 4742 Gymnastisk-ortoped. inst , 46 82
- Otto, premiefond ..•..•... 4744 Gåfv•••af en gammal tjänste-
Frimansfond ................• 4634 man .....•..•.................. 4781
Frimurarebarnhuset. .•..••.• 4661 Gliderins fond ...........•.•..• 4621
Frodins, dokt., stipendium 4746b Göaches fond 4617, 4618 ~ 2 ställen
Fru Hanna B:s fond 14688 Göta hofrätts pensionsfond.. 4781
Fruntimmersslillsk., Vlilgör. 4666 Götalifgarde,Pen.ionsinr. vid 4807
Fryklunds, J. O., donat. fond 4694 Göthes, Adrian, premium ... 47{2
Fränckelska donationsfonden 4782 Götiska förbundets donation 478.3
Fröknarn·a Malanders fond... 4619
Fuhrmanns fond 4609, 4613, 4617

4621, 4628 a, b, c, 46S8å 3 ställen
Fyra bröder Heijkenskjölds

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

o. vanf 4663 b
- för blradas väl 4765
- för sinnesslöa barns vård4G63 a
--för sjukvärd i fattiga hem 4690
- till minne af Oskar I och

Josefina ......•.•............. 484.8
Förmyndarkammaren ....•.•. 4696
Första sttpendiefonden 4743

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

4632a, b, c, 46~4
Falks, Wilhelm o. Fredrika,

donationsfond.. .•. .. .••..... 4695
Falkmans, E. J., stip.-fond... 4741
Fattiga barns vänn.r......... 4613
Fattigvårdsstyrelser :
- Adolf Fredriks •...•...• 4682 a
- Engelbrekts ..•..•.....• 4628b
- Gustaf Vasa ..•...•..... 46B2b
- Hedvig Eleonora .......• 4628 a
- Jakobs och Johannes' 4621
- Katarina 4613
- Klara .................•...... 4609
- Kungsholms .....•.....•... 4624
- Maria........................ 4617
- Nikolai ....................• 460.
- Oskars ..•.................. 4628c

• - S:t Mattens ...•....•...... 4632 c
- Storkyrko ...........•...... 4605
Fehrs, Fr., doktor, minne ... 4601:
Femte Mars-fonden........... 46 15
Femöreföreningen 466f
Ferms, änkefru, fond .....• 4626b
Fernerska belöningen ...•.•... '4784
Ferons minne................. 4602
Fil.ens fond ..•.•...•..• 46B! a, b, c
Fileenska donationsfonderna 4781
- testamentsfonden.......... 47ö6
Fischers testamente.......... 4638
Flachska fonden ...........• {795
Fliekskolans slöjdafdelnings

fond 462fa, b,c
Flo bergs fonder 4604,4621,4696,4833
Flodbergs testamente 4697
Flodinska stipendieinr....... 4696
Flormanska belöningen...... 4784
Fogmans, Ernst, donations-

fond •.••........ , .••.•...... 477l
Felekers o. Bareks fond 4626b
Folins fond .....•............ 46270
Folkskolans,Iärarepersonal, .• 4612
Folkskollärarnas pensionsin-

rättning 4156
- änke- och pupillkassa... 4756

Gahms donation 4770
Garvens donation 4688
Geijer. fond ...•.....•.....•... 4605
Gemensamma reservfonden 4770
G.orgiska fonden .... ,......... 4601
Gerles, O.G. o. C.F., donatfön 4856a
Gibson-Oronstedts sttp.vfond 4750
Gilljams, ·G. F., rektor, stf-

pendiefond .........•....•... 4741
Gjörckes donationsfond...... 4620
Gjöthmans fond............... 4620
Godlunds teatarnentsfond.c , , 4614
Godlundska beklädn: stonden 4614
Godns fond 4605,4609,4617,4619,

4621 å 2 st., 4624, 4628 a, b, c,
4632 a, b,

- te.tamentsfond............. 4613
Godu'ska. pensionsfonden.... 47~3
Gondretska fonden ...........• 4609
Gothera fond ....•............. 4607
Govenii fond 4612

Kaak.ka donationen •.•...... 4781
Hagboms testamente ......•.• 4698
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux...................... 4833
Hagermanska fonden......... 4835
Haglinds fond .............•... 4617
Hagmans fond •.......•...... 4620
Hahns donation............... 4784
- O., testarn. .....•......... 4661
Hahrs minnesgåfva 4782
Haltengrenska fonden ........• 4710
Hallenska donationsfonden ..: 47S.
Hal lgrena fond... 4607 å 2 ställen
Hallgrens, M. S., fond 4615, 4623
Hamelmannska fonden....... 4152
Hamiltonska släkttonden ·• 4835
Hammarins stipendiefoni 4:771
Hammarskiöld -Blseflsohöld-

ska .tipendiefond.n......... 4849
Hammarskjöldska släktfonden 483.
Hammarstrands fond ..• : .•... 4616
Hammarstrands, F. A., fond 4620.
Handelsbokhåll. pens.-fören, 4703
Haudelsäortans pens.-anstalt 47.28
f. d. Handelsföreningens öf-

ver.kott.fond................ 4697
Hanes fond 4607
Hanna B:. fond, Fru .....•... 4688
Hanssons fond................. 4696
Hanssons, Johan, fond...... 4620
Hartmansdorffska stipendiet 4744
v. Hartmansdorffs stip.-fond 4885
Hartmans fond 4630 a, b, c
HasselIs donation............ 4771
von Hauswolffs, Fru, fond... 4835
- Fröknarna, fond........... {8'35

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE



..

'. \[4868J Register li1Ter fonder, fromma stiftelser m. m.
Rautboi.t. under.töd.kas.a .. 4817 Rygrell. stipendiefond....... 4810 Kastmans. Johannes och Au·
Ray. fond •....•.•.••••.• 4628a, b.c Hähls, J. Fr., minne, P••sto'r gusta, fond .•. 4626••, b, c, 4767e,
»H. E.»:s donation •..•.•••• 4866.. Prim .••.•.•.•.•.•...•.•...•.• 4694 - - - -, understödsrond 4688
Hebbes donation.............. 460 Håkansons, Nanna, fonder •••• 4602 Katarina arbetsstugors\ fond 4620
-legat •.•..•..•.•.•..•••..... 4688 Hårdska fonden •••.•••••••.•.• 48J. - barnkrubb ••, fonden för .•. 46lt
- pensionsfond •.••••••••.•••• 47,9! Häf.tröms, C., fond •.•.••.•. 4620 - församltngs fattigvård.-= ~etisPteanmdeinefte0n••d•...•..•.;;~.8•.; ..;.stä4l7Ie7nlHäggs, Johan, donation ..•.. 4866 c .tyrelse .•..•••.••••••...•• 4621

il ••• "M -Johanna, donation •...... 4856 c Katarina kyrkoråd ..•.•..•... 46.lf
Hedbergs fond •.....•.•.•.•.. 4605 -Victorine, don .•.•••• 4866a, c, d - kyrkoråd.don ••tion ..•••.•• 4746a
Hederhielms test ••mentsfond 4818 Häggmanska fonden.......... 4' 01 - realskola •.•.•••.•.•.•••••• 4746a
Hedings fond.................. 4696 Häggströms C, fond ••.•••.•• 4828 - akotlorskolonter, fond för 4620
Hedrens fond •.••••.•••.•.••••• 4611 - Carl, dr, stipendiefond ••. 4821 Kellners testamente ..•.••••.•. 4688
Hedströms fond ••••••••• 4620, 4621 Händelska stlp.·fonden •.. ,••. 4771 Keristedts 'fond •.•••••...•••.• 4710
- pensionsfond •••.•.•••.•••.. 4696 Hästväns fond .•.•..•.•.•...•. 4856d Kibbe fattigkassa •..•.•.•.••. 4854
- testamente ..•.•••••.• 4697, 4883 Höglundske, fonden ..•.•.•.•.. 4740 Kihlströms testamentsfond ... 4613
Hedvig Eleonoraförsamllngs Högmark. testamentarond •.• 481ll KindenIls fond •••.••..•.•... 4688

fattigvårdsstyrelse •.•.•.•.• 4628a Högre ••11m. Iärov. å Öster- Kinmansons fond ••.•.•..••••• 4770
- kyrkoråd ..•..•••••.••••• 4U6a malm .•.••••.•..•.•.•.•...•.. 4746b Kirchring.legat •.••••.•.•••.•. 4638
- ~kolråd .•.•••...•••••.•.•• 4627a - ä'Böd.rm ••lm •••..•.•...•.•. 4742 Kirurgiska kliniken. biblto-
Heijkenskjölds, fyr a bröder, - Iatinlärov. ä Norrmalm •.. 47(1 teksfond .•.•••..•.•.•.••••••. 4821

fond •••..•..••...•..•. 4742,4748 - lär ••rtnnesemin arium •••••• 47U Kirurg .• ttpendiefonden •.•.•• 4821
Heijkenskjöldsk •• te.tam. o. - realläroTerket ..•••.•••••.•• 4741 Kjellberg., Ad., stip.vfond ••• 4821

gäfvofonden .•••.•.•.•..•.. 4885 Höijer. fond •.•.•.•.••.•.•••.. 4619 Kjellbergs, John E., stip.fond 4750.
Helins don ••tionsfond......... 461i Höijers stipendium........... 477l lUara församling. fattigvärd.·
Hellmans fond ...•••.•.•. 4628 ••, b, c Höpne•.• legat ..•.••••••.•••••• 4818 .tyrelse ..•..•.•.•.•••••••••.•• 4609
Helmfeldtskastipendiefonden 4896 Hööko, C. E. o. J., fond ....•• 4nOa - kyrkok ••ssa ...•••.•.•.•.•.•.. 4607
Hemmets, Ty.ka, byggn.sfoud 4688 Hööksk•• fonden •••.•.•.••••••. 4861 Klafbäcks fond •••••.•••.•. 4630 a
Hemslöjdsfonden ..•.••••. :•... 471' lUeinsorg. testamente ..•••••• 4638
Hernlunds, H., Rektor, pre- Ida Bergers legat •.•.•.•••.•• 4774 n.r.llkska fonden ....•.••..•.•. 4628

miefond •...••.•.•.•.....•.•• 4744 Institutet för blinda......... 476. Klingspors, Mathilda, fond 4886
Hernmarcksk •• stipendiet.. •.• 4744 - för döfstumm ••, Allm .••. 4762 Knigges donationer ...••••••.•. 4883
Hertzers, Fatim a, fond ..•..•• 4602 Invigningsfonden •••.••.••.•. 4612 Kniggeska fonden •••.•• 4661,4740
Hesslers, P. H., fond •..•.. 4620 Isbergs don••tionsfond •.:•••.. 4813 Kniperska pensionsinrätm ... 4853
Heurlins, Louise, fond 4602,4619, - fond ..•.••.•••.•.•.•.•••••••• 4609 Knochs donation ..•.••.••••••• 4688

4626 a, b, c, 4630 a, b, c, 866c Isbergs pensionsfond •••.•.•.• 4781 Knut Bernh. Beronil fond •.• 4669
Heumaus. Elis Daniel, min- Israelitiska ynglingafören.. •• 4642 Kolerafond, 1868Ar........... 4616

nesfond :...........••••. 4630 a f. d. Kol.rafonden •.•.••...•.. 4609
Hiertas, Carl Johan, fond •.• 4885 "",cobisk ••testamentsronden .. 48-" Koflektrnedelkasaan för f••t·
- Lars, minne .•.•.•.•.•.•.•.• 4U7 Jacobson. stipendium .•.••. 47« tiga nattvardebarn ...•...•.. 4602
- stipendiefond ...•.•.•.•..•.• 4821 - testamente .•.•..•....... , ..... 4696 Komm.rskollegii armbössa-
- W., stipendiefond •••.•.•.• 4821 Jakobsons och Mattsons fond 4696 medel •.••.•.•.•...•••.•.••••. v 4864
Hlllbergs stipendiefond...... 4611 Jakob. realskola •.•.•.•.•.••• 4746 Konserntori.eleverna. graf·
Hirscha, Elin, minne •.•.••.•• 4753 Jakobs o. Johannes' försam- fond .....•.•.•••.•....••••.•... 47:71
- Isaak, donation 4856a Itngs f••ttigvärd sstyrelse ..•. 4613 Kon.i.torium, Sth1ms .tad. 4601
- Oscar fond •...•••...•••.•. 4642 - kyrkoråd ..•••••.••••••••.••. 4611 Konstakademien •.•••..••...... 4776
Hjertbergska donationen ..•.• 4783 Janssena, Tage, stip. fond ••• 47« Kon.tf'6rTandtskapetskassa ... 4711
Hochschilds pensiousfond ••. 4n6 Janssons, W. G., donation 4866a Konung Karl Johans donat. 4888
Hoffmans, A., donationsfond 4607 Jenny Lind. stip.·fond .. 4770, 4771 - Oskar I:. minne............ 46U
Hoffmans fond ..•.•.•.•.•..•• 4607 Jernbergska donationen 4680a, b, c Konungens enskilda fond .••• 4804
Hoffmans stipendiefond .•.•.. 4760 Jervings, M., testam.·fond ••• 4866d - hospital •.•.•.•.•.••••.•. 00'.. 4815
Hoffmans,Aug.,.tipendlefond 4761 Johan Hanssons fond •••••. 4620 - mälttärhospitals- och me-
Hoffmanska fonden •.•...•.. 4770 Johannes försarnlrs kyrkoräd 4614 daljfonder ..•.•..•.•••.•.•.. ., 4814
Hofkapelletspensionsinrättn. 4772 Johanssons fond •.••••.••••• 4660 v. Kotben·Ribbing.ka fonden 4886.
Hofstatens grati ••lkassa ..•••.• 4796 - Victor, fonder •••.... : 4626b Kraftska sällskapets stipeu-
Holm. fond •.•••.••••.••••••. 4621 Johnsons fond •.•.•..•. 46090.4621 diefond .•.•............... 4604
- Iegat , •.•.•.•••.•.••••.••••.• 46B8 Johnsonsk a don.·fonden ...••• 4766 Itreijs testamente ..•.•..•.•••. 4602
Holmberg., Fredrik o. Laura. Johnssons, Christer, fond... 4782 Kronprinse.ssuJoselina8pen·

donation .....•••..•••.•..•.. 4866 a Joseänahemmet •.••.•.•••••••• 4862 sionstnr. vid Göts lij'garde 4807
Holmbergs fond 4606, 4609, 4613, Josefinas, Kronprinsess., pen- Kronprinsessan Lovisaa'värd-
. 4617, 4lj20, 4621, 4624,4628a, b, c, sionsinr. Tid Göta lifgarde 4807 anstalt för sjuka barn .•.• 4684

4682, a, b, c .Jubelfeststipendiet •.•.•••.•.•• 47« Krutmeijers fond 4607 å 2 stitllen
- J. P., Byggm., fond .•.••• 4616 .Jultomtarne •..•••.•.•.•.•.•.. 4672 f. d. Kryddkr ••mhandelssoote-
Holmgrens fond ..•.••.•..•••. 4682 a J'ungblads testamente......... 4838 tetens pensionskassa....... 4697
Holmströms fond •.•.•.•.••.. 4710 Jungbladska fonden ••.•••.•• 4601 Kuhlaus stlpendiefond •.•••.• 4771

'Hoppenstedts, Sofie, fond ..•. 4609 Justelii fond•.•.•.••..•..••.••. · 4710 Kuhlauska ••rfT:s stipendte-
Horns donationsfond •..•.•.•. 4688 Järnkontorets tjän.temäns fond ...•....•.•.••••••.••••... 4771
- stiftelse..................... 4804 änke- och pupinkassa.. ••.. 4787 Kullgrens fond............... 4710
- testamentsfond ..•.•.•.•••.• 4613 Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c Kumlings fond •..•.•.•.•..•• : 4606
Hornemans, H., fond •..•.• 4767e Kungl. Svea lifgarde •••.•.... 480.
Huldts, Kri.toffer, stipendte- . Kadettskolefonden, .Adliga... 48.6 Kungsholm. församlings. fat-

fond ..•................................ 4760 Kaisers, Pastor, fond •.••.•.•. 4618 tigvärd.styrelse •.••.•••••.•. 4624
Hults fond •••.•••..•.•.•.•••••• 461i Kalls fond •.••.•.•••.•..•....•• 4710 - kyrkoråd ..••.•••••.••••••.•.• 4623
Hultgrens fond .••.•.•.•.•.. 4628,b Kamratfonden ;ör nödställda - Gilles fond •.:.•.•..•.•.•••... 4624
Hultqvists donation .•••..•.•. 4750 sv. läkare •••..•..•.•.•..•.• 4828 Kuhls, Aug:a, Ankefru, fond ,4621
Hum'bleska testamentsrondan ,47ii Kamrer Brander. fond....... 4619 Kyrkofattigkas.a, Nikolai..... 4602
Hu.hållsskolan, Prakt .•.•.•• 48,41 Karell. fond .•.•.•.•.•.•.•••.•. 461%Kyrkoråd: . \
Huss', Magnu., sttpendtefond 4821 Karl Johan. donat., Konung 4888 - Adolf Fredl'lks ...•..•.•• 4630 a
Hw••ss, Th., stiftel.e •.•. J ••••. 4823 Karolinska inst. reservfond ... 4821 - Engelbrekts ..•.•.•..•. , 4626b

nbnerska stipendiefonden ,; 474i - Inatinuteta pediatriskafo~d"'48 21 - Gustaf Vasa •..•.•..•.•. 4680b
, lllphers fond .•••••••••••••••• 'lO, K•••.strömska fonden •••••••: ••• 4604 - Hedvlg·Eleonor .•••••••••·•• 4626 aH ,
FIN·SPONGS ME T:'Ab:.L VERKS A.-S.
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Register lIfver fonder, fromma. stiftelser m. m. , [4869J
Kyrkoråd:,Jakob •...•••..•.•• 4611 Lindblads,A.understödsfond 482S Läroverk: åSödermalm •••••. 4741
-'Johannes' •••••••••.....••.. 4614 - Florr, understödsfond ••. 4626a -HögrereallliroverketäNorr-
-r- Katarina ..••••.•..•••••••... 4619 Lindbomska belöningen ..•••• 4734 malm ..••...••••..•......•••. 4743
- Klara ••••••••••••..••.••..••. 4607 Lindegren a, Johan, minne... 4771 - Jakobs realskola .•••••••••. 4745
- Kungsholms .••..•••••...•• 4628 Lindenereronas af Klint.· - Katarina realskola ..•••... 4U6a
-'Maria ...•••..••..••..•••..•••. 4616 bergs donationsfond ....•• 481i - Nya elementarskolan •••••• 47«
- Matteus ..••.••••••••••••. 4630e Lindfeldta, Aurora, fond ••• 4604 Löfgren.ka fonden .••..••..... 4604
- Nikolai .•..••...••••...•••••• 4602 Lindgrens donation ..••• 4612. 4614 Löfven.kiöld.k& fonden 4736, 4U6
- Oscars ....•••••••••••••• 4626.e - fond ••••••..••.. 4609 ä 3.tlill.n Löthströms fond .....••.••• 4628e
- Sk.pp.holms ••••••..•..•••• 4643 Lindgrenska fonden ••: 4627a, b, c Löwens fond •..•...••••••..•.•. 4607
Käb.rgB fond .•• 4606,4628 a, b, c Lindholms fond ....•• 4628 a. b, c
Köhlers premiefond ...•..... 4678 - J. A., fond .......•• 4626 a, b, c Magistraten i Sthlm ......•••• 4".
Körnere fond........ ••••••..•• 4616 Lindmanssons, J. A. W., bygg- Malanders, Fröknarna. fond 4619

nådsfond •.•....••..•.••••... 4657 - J. C. o. E. A., fond ..••• , 4767e
Ladous fond ....•.•.•..•..••••• 4696 - donation .......••••..••... 4856a Malmqvistska barnuppfostr.·
Lagercrantz" donationsfond .• 4886 - J. A. W. fond •••............ 4609 anstalten .•••••..••.•••••••••
Lagermans testamentsfond ... 4623 - J. A. W. testamente ••.... 4697 MalmBtons, P. R. fond •••...
Litgerströms donation......... 4614 - J. A. W., understödsfond 4657 - profe seur. B'onden för •••
- fond ..••••••..........•••..••.. 4612 Lindsten •• tip ..fond •••••..••. 4746b Mamsell Branders fond .....•
-'- sttpendiefond ..•.••••.••. 4745 Lindstrands, O. o. A•• fond 4626 Manilla döfstumskola ..••..•••
Lagus fond ...•.....••••....•••• 4601 a, b. c, 4750 Mank.ll. stipendiefond ..••••
Lamms, Galatåe, fond 4609,4617, Lindströma, Anna, fond ••..•• 4638 Mank.IlBka stipendiefonden ..

4628 b o. 4632 a - minnesfond •.••....••..••. 47S4 M&ria för.:s fattigT: styr ...
Landtbruksakademten ....••.. 4736 Lindströms stdpendtefond .... 4771 - kyrkoråd ..•.....••••..••.••
LangB penstonsrond .•••....•• 4781 Linnerhjelmska fonden ..••..• 4816 - skolråd •.••..•••••••••.•••••
.Laaarettsläkarnas pensions- Litteratörernas penstonsföre- Mani testa.mente .

1<&BB...•.••.....•...••....•. 4766 ning, Artist.rnaB och ••••.. 4776 M&reklinBka.fonden .....••..
Lefflerska attpendiet ••..••... 4746 & Litterlira fonden............... 4823 MaBkini.tförening.n ....••••..
Lefrenska fonden.............. 4836 Ljungberg. stipendiefond ••• 4821 M.thiaB Lundins fond 4619.
Lehmans fond ••..••.••.•.••• 4710 Ljungcrantz' testamente ••• 4697 MatteuB församlings fattig.
LeijonflychtBka fonden .••.•• 48S5 Ljuugcrantz'aka test.-fonden 4669 vårdBBtyrelse .....•......••• 4632c
LeijonhufvudB fond 4632 ,., b ä 2 Ljunglöf •• C M., donation ••• 4630 a - kyrkoråd ..••.••••..••..••• 4630e

.tlill"", 4632 c LjungmanB minne ••••••..••.. 4607 M&tt.on. fond, Jakob.onB o, 4Sf6
Lej&Bvälgörenhet.Btiftel.e... 4612 Lohes legat.................... 4638 M.z.r. fond.......... ••••••••• 4771
Lennbergs fond ..•.•••••...•.• 4660 - testamente ...••••••••••••.•• 4638 Meijer.·donation ...•••••.••.•• 4770
LennmarkB,Clary. donations- - Ad .• testamente .....•....•• 4638 MeijerbergB fond ..•••.•••.••. 4631 a
, fond , 4771 - Joh:a,... ••••••.••... 4688 Meyerska donat.-fond .....• 4628b
Lerblicks Bergslags MalmöreB Lomell-Moltns .tipendium... 4771 Metzgers ·test.inente.......... 4602

kaB.a •••.....••.••.••.•.•.••• 4854 Loubatska donationen .....••• 4733 Meunier. fond .....•.••..•••••• 410.
Letterstedtsfond ••• 4734å3ställen Lovens, Chr .• fond .....•••.••• 4821 Meyers. Gust., fond •••••.... 4627b
- fond till pris filr öfverlitt· -H., fond ...•••••••........ 4688 - Jenny, fpnd 4616, 4620

ningar .........•...•••..•....•• 4734 - John, grossh. o. fru, fond 4620 M. F. W:s fond ..••......••... 4681
Lettersbedtaka fonden tilli6r- - Sven, minnesfond ..•.•... 4734 Michaelsons. JOh., donation. 4750

män ·för Yaller.tad. fÖrs. 4734 Lunds testamente .•...•••.••.. 4697 Mich.elssons fond ..•.•...••.• 4771
-L.tft"e·rr".nteindltt.e:::,~norn,.dkeer."r'e'.'e's'\t',:,4734 Lundals testamente ..•.••.••.. 4883 - testamente.................. ·4602

~g Lundbeek8 donatc-fond •...•• 4696 Mllitärlinkepensions.taten.
, pendiet .... ,; ..••.•••...•••••. 4714 Lundbergs donationer 4611 o. 4614 AlImlinna ..••. : •.......•••••• 4804
- utrikes resestipendiet .....• 4734 - testamentsfond •••••••..••. 4618 Militlirho.pitaIBfonden ..•••.••. 4814
- .Ilikt.tipendiet .•••.•••.••.. 4734 - C. O.• fond ••••..... 4627 a, b,c Militärslill.k. i Sthlm krigB'
Lettströms fond ..•..••••..•••• 4621 - Lundbergs, Oscar, fond... 4710 Bkole.tipAond............... 47.5
Lewenhaupts fond ...••.....•. 4885 - Y. och L., fond ••••••.•• 4828 Miller.ka fonden ..•.••••••.••• 4746a
-Le.••rtins Jacob donations- Lundbergska fonden......... 4740 f. d. Mindrete.tern.pens.-fond 47'14

fond .••.••.••..••.•......... 4823 - stipendiefonden •••..•... 4745 Minnesfonden ....••••.••••••• 4821
Levin. donation ••••••••....•.• 4838 Lundblads donation .•• 4611,4614 Minne af J. E. Feron o. han.
- Ludvig, fond .••.••...•.•••. 4604 - fond ..•.•••..••.....•.•...... 4,609 hustru ...............•..••.•. .4602
- J. P., (fond ........•••.••••• 4616 Lundgrens fond •.•••• 4612 a, b. c Minuth.ndlarefören. pens »

LieberdtS o. h. h. don&tionsf. 4688 - Egron, prismedel. .......•• 4770 k•••• ·•.•.•••.••.•••.•.•.•....• 701
Lieberdts fond •.• 4609,4682 a, b,c, Lundholnig .........••.••••••.•• 4619 Moberg.ka fonden •....••....• 4604

4638, 4657, 4660 Lundins, ~&thi&s, fond...... 4620 Modersvård, Sällsk. för upp-
Ltedbergska fonden •••••.••• 4604 - Carl Reinhold, grossh., muntran af •••••••..••••••.•• 4~77
von Liewenska fonden ..••••• 4816 minne .. : •••.••........••....• 4605 MolinB fond •..•...•.•..•.•••• 460t
Lifgacdets tillltäBtpens.k •• sa 480. Lundmans, Jul., stip ..f. 4740, 4742 Montelius', Oscar, donation 4733
Lifgardet till häBt, Prins Os- - fond ••..••..•....••••..••••.. 4607 Morbergska fonden ... 4626 a, b,:«

kars bospttaleturättntng vid 4809 Lundqvist s, Carl Fredrik.fond 4774 Mosaiska församl:s fonder... 4640
Liljebergs fond .•.••..•••••.... 4614 Lnndvalls, L. M. K, fond 4627b Mosandel'. fond ....••......••• 4710
Liljebergs, Gustaf Erik och LundwalIs, Axel, fond 4771 .MosBbergs fond .................• 4710

Helena Catharina, fond.... 4611 Lyckes, fond ...••.....•••••••• 4602 Murbecks Inrättrring för fat-
Liljenstolpeska fonden •...•• 4835 Lyckesf LOTisa Elisab., trö- tig. flickors uppfostran .
Lilla Johns premium ...•••••. 4742 ken, fond ....••.......•• 4615,4619 Murrays donat.vfond .
Lillieeronska fonden ..•.•.••• 4835 Lykttändarnes sjuk- och be- - fond ........••••••..•......•
Linds af Hageby, E, fru. fond 4659 gram.ckassa ..••.....•• 4714 MUBikaliska akademien, Kgl.
- A. o. C.M., gåfvofond .. , 4816 Läkare-nödbjädpsronden ••• '... 4821l - - •• tip ..fond ..••..•....•••.
- testamentsfond ......•..•• 4835 Llik.resli.llskapet, Snnska ••. 4&23 Mu.ikenB vänners, Slillsk., i
Linds donationsfond .•..• ,.... 4781 Längmanska donationsfonden 475S Göteborg. stipendiefond... 4771
- Jenny, stip.-fond 4770, 4771 !;-lir.rlnnorna.pensionsan.talt 4756 Mu.ikkärens ensk. kas.a... 4810
Lindbergs donation •.••.. 4610 c - penaionaförening, Svenska 4756 Musikstipendiet, Sång- och ... 4744
- E A, donation ....••..•..• 4856 a Lärarnas vid elementarläro- 47.7 MIllIers testamente ...•••••... 4638
- R, donation .......••.... 4856 a verken linke- o. pupillkassa Mlirtas julgäfva.......... ••• 4627c
- Johanna, fond ...••••••••• 4626 c Läroverk: Högrelatinllirover- 4747 Möller. fond ... 4616,4624 (8 olika)
Li_n_d_b_l_ad_s_t_e_st_a_m_e_n_t_s_fo_n_d_•._._4_6_2_8__ k_e_t_ä_N_o_IT_m_._Im_._._•._._•._._••_._. -_._ti_p_e_n~iefond..........••••• 4696

4614
4821
4821
461.
4762
4771
4745
4617
46li
4616
46t6
4810
472"
4620

4666
4710
4710
4771
4711
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[4870] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
v. Möllers don ••tion .....•...•. 4734 »Okiind, som med egen band Postbetjäntes enskilda begraf-
Mö~ere fond 4607 plöjer sin jord» •..•........ 48560. ningskassa ..••..•••.•...•••.• 4785
- . 8., grefve, o. hans Okända gifvares fond 4626 a Postmannaförbundets, Sven-

makas stipendiefond 4835 Olivecreutzska fonden' '4835 ska, sjuk- o. begramings-M..J' A"kgrefve, fond ...••...• 4885 Olssons fond : 4626b kassa •••••••..••••...•.....••• 4UJ5
orners a fonden 483:; Onämnd välgörares fond, En 4835 Postmannaförening., Svenska 4784

- släktfonden .........•.... 4835 Operabalettens ensk. kassa ... 4775 Prakt. hushållsskol. f. flickor 4841
N.chmansonska fonden...... 4823 Operakörens enskild. kassa .. 4773 Preis' testamen-tsfond......... 4833
N••ttv.rdsbarn, Beklädnads- .Os.mgii fond ...•...•..•.•...•• 4621 Premiefond. för skogsplanter. 4735

fonden för fattiga........... 4617 Oscars församlings fattig- Premie o. fattigkassan v. N:a
-rKollektmedelk.ssan för fat· vårdsstyrelse .......••... 4628 c Latinläroverket............ 47,41

tiga......... ..••... ...•.• 4602 - rörsamt. skyddsfören 4627 c Premie- och stipendiefonden,
Netherwoods fend ...........• 4616 v.n der Ostenska fonden 4699 Allmänn •.........•••..••..•.. 4743
_ stipendiefond 4771 Otterska fonden ...•....•.•.••• 4602 Prins Karls uppfostr. inrättn.
_ testamentsfond .....•....... 4835 von Otter-Printzensköldska för Tärnlös. barn., ••.•..•.. 4662
NeumUllers, E., fond till skol. fonden 4835 Prins Oskars hospitalstur. vid

I'!.fskolonier 4UO Owens, Samuel, stip.-fond ..• 4750 Lifgardet till häst.. 4809
_ Ankefru, fond till Katarina Oxehufvudska fonden •••...... 4835 Probsts donatron ...••• 4630a, b, c

b.rnkrubba.................. 4619 Oxenstiernas, Hilda, don. 4856 a Professor Carl J. Rossanders
Nikolai förs:s fattigvårdssty- donationsfond............... 4821

relse ...•......•............. 5463 ~allins. Begina, minne ..•.••• 4749 - E. Ödmanssons fond ••••.. 4821
_ kyrkofattigkassa............ 6021 a mgrenska fonden.......... 4725 Pro Patria..................... 4688
_ kyrkoråd ..•.•........•...... 4602 Palmstjern.kafonden ••••.•.•• 4835 Prästerskapets änke- och pu-
_ skolråd ..•.......•••.......•• 4604 Paateurs-fonden 4823 pftlkassa •••••.•••.•• ; •..•...•
Nil ss on Aschani.num Stip... 4735 Pastor ,Kai.er·fond 4638 Psil.ndersk'ildska fonderna ..
Nilssons fond 4615 4710 Pastor Prim. J. Fr. Håhls -Pubficjst, pensionsfören. Sv.
Nissens, Henriette, stip.-fond' 477] minne 4604 Pukes fond : .
Nobels. C. A., fond 4821 Patersens fond ...•••.......•••• 4657
- C. A., reservfond ••....... 4821 p••triotiska sällskapet. Kgl. .. 4832
ll"obelstiftelsen ......•..•...... 473~ Paulis testamente .•......••.. 4667
von Nolckenska fonden 4835 Pauliska donationsfonden ...• 4840
Nollerothska stiftelsen .•••.• 1864. - fastighetsfonden 4835
Nonnens fond ..•...•........... 4736 - f?uden ...: .....••. " .•...•.•.. 4699
NoraBergsl:.Malmöreskassa 48M - losorefonden ·....•.... 4831
Norbergs fond ....•.....••. ; ..• 4615 Pauvres honteux. Asylet för 4656
Nordeuskjöldska understöds. - hyresfond ........•......•.. 4627 c

fonden ...•..•••....•....... 4835 - Hagbomska stiftelsen 'för 4833
Nordenstolpes fond •.• 4632 a, b O Paykulls. Lincoln. minne ..• 4681
Nordfors' fond ...............•. 4607 Pensionsf:d f. f.ttiga sjökapt. 4698
_ testamente 469S Pensionsfond. f. tjänstem. T.
Nordis.ka Djurakyddsförerrin- !illfi stat. järnvägar .•.......... 4755

gen l Upsal •• o. Sthlm 4856d Pensionsfonden ; 4719
Nordlanders testamente 4833 Pensions- o. gratialkassan för
Nordströms fond ............• 46320 underoräoerare o. manskap 4810
_ testamente ..•••......••..••• 4609 P-s donationsfond ..•••••..•• 4613
Norens donation ......•....••.. 4614 Petreji fond ••...••••..• 4616, 4617
Nereens fond.................. 4624 Petrejiska fonden 4698,4740 0.4697
- pensionsfond ...•...•.•...•• 4613 Petterssonsfond .•.....•..••... 4617
Noreenska fonden ....•.....•.. 4696 - H. F., donation ...•..... 4856a
- testamentsfonden ...••••... 475. - P., fond ...••.••.••••• '.... 4627c
N6rgrims fond ••......• 4"632a, b, o-S. M., fond ...........•..... 4602
Norlunds, Fru Lotten. fond 4681 Peyrons pensions- och grati·
Normans, Maria Gust.fva/~ fikationsfond........... .••••• 4809

testamente •...........••.•. 4697 Pfeils testamente ..•••••••••••• 4602
Normans testamentarond .•.. 4613 Pbtltpsenska test.-fonden ..... 4760
Norra latinläroverket ••••.•... 4741 Phfl ipsona, Oarl David, don. 48.60.
Norrlands apotekareföreninge - Harriet. stiftelse 4686

donationsfond ...•.•..••.••.• 4710 v. Philps, H W., Lektor ••••ti-
Norstedts fond ....•.•••• 4602, 46o:; pendiefond .............•••.. 4743
Norströmska stipendiefonden 4744 Piehls fond, Carl Fredrik och

. Nya elementarskolan ••.•..••• 4744 Carolina Christin •......... 4626a,c
-s allm. premiefond ...•• _.. 4744 Piehlaka fonden 4626 b
Nybergs, Erika, fond ... 4626 a. b, e, Pihlgrens fond ....••.......•••• 4609

4628., b, c. 4767d Pihlmanska el. Östermanska
- fond ••...••••......•.•....• 4659 testamentsfonden ......•..•.. 4615
Nybergska fonden 46270 Pinchards fond ..•.•.•.•.•.••.. 4604
Nyblreus' stipendiefond 4741 Pipers donation............... 4770
Nygrenskastipendiefonden ••. 4710 v. Platens, Ludv .• don ..••... 48560.
Nymalms, Betty. fond 4630c - Baltaar.jsttp.cfoud ...•.•... 4755
Nymarkska fonden............ 4742 v. Platenska släktfonden ..... 483.
Xyströms fond ••.•.....•....• 4621 Platinska testamentsronden .. 4795
_ testamente.................. 4697 Polispersonal:s i Sthlm änke-
Nyströmers. Oarl, fond ......•.. 4750 och pupillkassa .........•.• 4798
Nödhjälpsfonden .•••.. 4611 o. 4614 ,-ensk. begrafnings·o. under-
Nödbjälpakassan i Sthlm ..... 4833 stödskassa ..•....•..•••...... 4798

- ensk. änke- o. pupillkassa 4798
Officerskårens pens.fören.kass. 4810 - pensionsinrättning ..••••... 4798
Okänd 4609.4613,4617.4620.4621, Porträttfonden .•...........•. 4734

, 4623, 4624, 4632 a. b, c, 4697 Posses, Erik, donationsfond 475.
Okänd gifv.res fond. 4602 Possiethska fonden............ 4601

4802
4835
4778'
4607

Queckfe1dt-Rosencrantzska
fonden .....•.•.•.•...•........ 483a

Queckfeldtska pens.-fonden... 48i5
- stip.·fonden ..................• 483.
Qveckfeldts fond............... 4885
Qvidings don.tionsfond...... 4781
- fond .•.••••..••.• 4609, 4628 a, b

Rabeska fonden 4741
Ragnar ,Bruzelius' stip.fond 4821
Bambaeks donation ...•• 4607. 4638
Ramstedts, Vict"' r, donation (1657
Redingska fonden ..•••.••••..• 4710
Redogörarens gåfvofond...... 4609
Regnells, A., fond för barn-

klinik........................ 4821
- donation ........••.........•. 4734
- gåfvomedel. ...• 4734 å 2 ställen
- prtsfond .•••.•.........•...•. 4823
- D:r A. F., stipendiefond .. 4681
Rehnbergska fonden 1887 :... 48li5
Reinhold-Becker donation... 4638
Beinho lds, August, minnes-

fonder ......••.•.•...•..••.••• 4638
- Ferdinand. donation ..... 4638
- fond 4630 a, 4632 a. b
- testamente ..••••....••.....• 4638
Reinstedts don.tionsfond..... 4613
Rektor C. Lundbergs stipen-

diefond ..••••.•.......•••..•
Renströmska ~onden ..••. ; ••.•
Retzii stipendiefond ..•....•••
Retzfus", And .• fond ...•....•
Reuckners fond 460a~å 2 st.,

, 4613, 4617
Reuterskiöld-N ordenfalkska

fonden .••..........•.•...•.
Reuterskiölds, J. A.,pensionsf.
- Louise, fond .
Reuterskjö1ds, O.G.,pensionsf.
- stipendiefond ...••••.•.•.•..
- H. F .• pens.-fond •.......
Ribbings donation ••.....•....
Bibbinga, S. A., fröken, fond
Bibbingska stip.-fonden ••....
Ri-chters, C. H.,fond .
f. d. Riddarholmsföraamltn-

gens ensk. pensionskassa ..
Riddarhusets fonder ......•..•
Riddarhustorgsfonden .
Ridderborgs, Mathilda, frö-

ken, släktfond .. . 48 3r,

~741
4601
4821
4823

4835
4835
4770
4835
4835
483.
4770
4835
4741
4620

4602
4835
4835
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.' [4871J
Riksbankens afdelningskont. Schmidts, Hugo, stip .. o. pre- Skolråd, Hedvig Eleonor •... '627 a

änke- och pupillkassa •..... 4789 miefond 4744 - Jakobs ...••....••..•••••..• 4611
Riksgäldskontorets änke- och Scholtz' testamente 4638 ä 2 ställen - Johannes' •••••••••••••••••• "614

pupillkassa •••••••••••••••••• 4790 Schotteska m. m. don .••..•• 4832 - Katarin ••.......•••••••••••..• 4620
Ringqvists fond •.............• 46 21 Schrays, G, donation 4767 e - Maria ..................•...•. 4616
Ritters, Byggm., fond .••••• 4626c Schröders testamente •••••..•• 4667 - Nikolai ••..••••••••••.•..... 4604
Robins belöning .....••••..•••• 4828 Schultzes testamentsfond 4613 - Skeppsholms .......••....... 4634
Rogstadii testamente ........• 4602 v. Schulzers donationsfond 4886 -f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.-
Rohtliebs donation ••.•........ 4638 Sohumachers fond 4611 mäst.-fören.) .......••••..... 4706
Roos, Axel, understödsfond 4627 c Schumburgs, Aug., donatio- Skånbergs, Alexander, minne 474.4
Roos' fond 4607, 462l, 4624 ner-inom tyska förs ...••••• 4638 Skyddsförening, Sthlms allm. 4868

'Roos' af Hjelmsäter don.-fond 4.835 - Aug., minnesfond .••... 4609, - för frigifna, Sthlms 4859
- C., donation ..•............ 4885 4638 å 4 ställen Smitts testamentsfond •••••• 4623
- Carl, fond ••••••......•••... 483. - R., donation 4638 - A E. V., minne ....•••••••• ,4760
- H., donationsfond ••.•..•.. 4836 - minnesfond 4782 - J. W., donation ••.•••••••.. 4856a
-H., testamentsfond ••: 4835 Schl1rer v. Waldheims fond .. 4835 Småskollärares m. fl. älder-
- Hanna, fond ............•.. 4767e Sehiitz' testamente .........•.. 4688 domsunderetödsanstalf ....• 4766
- stipendiefond ...•....•••.•.. 4821 Schl1tzercrantz, Adolf Victor, Sociala fonden .....••••....••••• 4823
Roospiggs testamente .......•• 4833 fond 4836, 4611 Sohms testamente •.......•••• '833
Roselii fond .........•••• 4628a, b,c - Victor pens.fond 4835 Soldatbarnhu.kassBn •........ 4810
Rosellska fon'den ..•......••.. 4866a - Victor attpeudtefond 4836 soopska fonden ....•........•.. 4601
Rosens, Fröknarna, fond.... 4620 Schwartz' stiftelse ..•••• 4631 a, b,'c Sparres af Itossvik, Kapten B
Rosenadlerska pensionerna ... 4734 - Remy, stipendiefond ..•... 4750 och fru G, donationsfond 4836
Rosenbergaka fonden ..•..•.•• 4809 Schwartzers test.-fond ... 4613, 4638 Spetz'ska fonden ...•.....•.• '796
v. Rosens pens.- o. gratifika- 8ohweder, se Sweder. Sporrongs fond ....•..••• '609,4628

tionsfond ....••••••••...•.•..• 4809 T. Schwerins, C. o. F., fond 4835 s, b, c
Rossanders, C. J., don.- Schönborgs fond, Botinseller '616 Spångbergska tesn-fonden .•• 'S19

fond .......••.................... 4821 Schönes fond ......••....•••••• 4609 Stagmans fond ....••......... :. ~624
- Jenny o. Alida donatton ••• 4840 Sebaldts donation ...•••••..... 4614 Stahres donation ..•....• 4'611, 4614
Rothoffs fond ........••••••••• 4617 - testamente ..••.......••..•.. 4696 Starbus testamente .....••....• 4638
Rubens, Ludvig o. Amanda Sebardts fond ....•......•..••• 4718 Statens järnvägstrafiks änke-

fond •••.••.......................... 4744 Segercronas fond .....•••..•.•• 4607 och pupillkassa ...•...•..•.. '782
Rubenska stipendiet ...••..•. 47H Sehmanska pensionsfonden .. 4830 Statskontoret .•.•..•..••••••••. '756
Rubensons fond 4749 Seippels, H. f. Roth, fond •.. 4767e Steinerts fond •...•••••...••• 4612
Buckmans donation 4611 Selenii fond .........•............... 4636 Steinmetz' fond ...........•••• '621

4614, 4630a, 4631 a - testamente ...............• 4626a, c Stens, Hilda, understödsfond 4604:
Rudbecks donation .....••..•.. 4832 Seligmanns stipendium ••.••. 4642 Stenbocks,Fredrik, donation 4866a
Rudbeckska stipendiefonden 4867 Seminarieelev. hjälpfond..... 4749 Stenbergs, A., donation •.. 4630B, b
Rudebeckska stiftelsen ..•.... 4810 Semisekularfonden ........•... 4742 ""; Johan, fond 4628a,c; 4632
Bundqvtsts, Hans Oskar och Septemberfonden, 20:de•.•.•• 4746b a. b, c

Amalia, fond ...••.... 4750, 4751, Serafimerlasarettet. direktion 4681 Stenbergska fonden 4628b
4762 Setterströms fond ..•....••. ~.. 4609 - stift., se Stokoes fond. '

Ruths testamente ...•........• 4833 SettervaHs donation 4627c Stenhammars, Fredrika, sti-
Rymans fond ........• 4628 a, b, c Sidenbladhs fond 4734 pendium •••.....•.....•..••••. 4771
Rönlunds, Regina fru, fond .. 4619 f. d. Siden- o. Klädeskramh.- Stenströms fond ••.••....•..•.•. 4734

societetens pensionskassa .. 4697 Stiftelsen Carl o. Amelie
Sieverts, Max, donation 4638 Ahlgrens ålderdomshem
- minnesfond 4638 Gränna ..•••...•......•••••• 4804
Bigneula.Bulda.fru.donatdon 4856c - mr gamla tjänarinnor ;•• 4860
Silfverbergska fonden .••••..•• 4835 Stipendium Berzelianum ..•.. 4734
Silfverswärdska släktfonden 4835 - Nilsson Aschanianum •.. 4736
de Silentzska fonden......... 4835 Stjerncreutzska fonden....... 4835
Sinnesslöa barns värd, För- Stjerncronska fonden......... U 35

eningen för 4663a Stjerngranats fond............ 4607
Sjukvård i fattiga hem, Fören. Stjerngranatska fonden....... 4,835

för............................ 4690 Stjernstedtska släktfonden ... 4835
Sjätte klassens stip.·fond ..... 4746a v. Stockenströmska fonden.. 48'35
Sjöbergs; H., donation ....•••• 4856a Sthlms aHm. skyddsfören.... 4868
- testamentsfond 4605 - Arbetaref:s sjuk- och be-
Sjögrens, Ruben, stip.vfond 4741 grafningska •• a ......•..•••... 4720
f. d; Sjökaptener, Fond för - Arbetaref:s tioöresafd .••• 4721

pensioner åt ....••......•.••• 4698 - brefbär:s änke- o. pupill-
Sjökaptens-societeten i Sthlm 4724 kassa •••••..••••....••••.•••• 4786
Sjömannaföreningen .....••••.. 4726 - Eörmyndarkarnmare 469'
- dess nödhjälpskassa 4725 - gas- o. elektricitetsverks
Sjömans fond ..•....•..••..•... 4612 arb. nödhjälpsfond, f. d .••• 4713
Sjöqvists, H. F., fond 4632 b - Magistrat ..••••••••......•• 4695
Sjöstedts fond •.. 4626a, b, c, 4751 - Mosaiska förs:s sjukhj.- o.
- testamentsfond............. 4623 begrafningssällskap ••••••••• 4641
Skogbergs, F., fond ..•...... 4767e - Nationalkassa ..............• 4726
Skogmans, Agnes, fond 4607 - Sjukhem ...........•.....• 4683.
Skogsplantering, Premiefond. -lijömanshuskassa.......... 4726

för............................ 4735 - ~kyddsfören. för frigifna.. 48.59
Skolbarn, Beklädnadsfond för _ stads konsistorium......... 4601

fattiga 4628, 4682a, b, c - stads sparbanks fond : 4659
Skolfonden ••.......•........... 4809 - stads undervisntngsverk 4740
Skollofskolonier, Katarina, - stads ämbetsverks ·änke-

fond för..................... 4620 och pupillkassa............ 4T97
Skolråd, Församlingarnas: Stocks legat.................... 4638
- Adolf Fredriks- .•.•.••.. 4631 a Stokoes fond •..••.••.•..•••.•• 4621

Sabbatsbergs brunnslasarett. 4685
- ålderdomshem ...•.•...... 4660
Sagers, Allan Edvard, fond 4744
Sahlbergs fond ..•••••...••••.. '617
Sahlstedtska fonden.......... 4601
Samsons stipendiefond....... 4821
Sondahls fond ..........•...•.. 4617
Sandbergs donation.............. 4782
- fond ..••..•..........••..... 4710
- testamentsfond ..•...•..•.. 4613
af Sandebergska fonden...... 4835
SandeHs, Aug:a, fond 4630 a
Sosska fonden ..•..•••..••••..• 4835
Schalins Alma, understöds-

fond ..........•...................... 4697
Scharps, J.,H., fond 4659
- gåfvomedel ............•••.•• 4602
- gåfva .•••.....•....••..••••. : 4697
- testamentsfond ..........••• 4602
Scharpskadonationen ••• 4738, 4833
- fonden , 4636
Schaumkellska understöds-

fonden ; .
Scheelefonden _.......•.....•..
Scheffers fond ...............•..
Scheffenska stiftningen ....•...
v. Schewens testamente .
v. Schewenska stipendieinr ..
Schewes testamente ....••..•..
- testamentsfond ...••........
Schinkels testamente .....•.•.
Schlachters, Vilhelm, stiftelse-
_Schlotthauers legat .....•...•.•
Schmidts legat ....•.••••..••.

4823
4734
4835
4835
4638
48'35
4602
4613
4638
4638
4638
4638
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[4872J Register öfver fonder, fromma stiftelser' m. m:
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602 Söderströmska donationsfon- Understödsfondenror blinda 4767b

Str;~~~:;'~s'i":tyriäk~~~i;;;~tt. 4605 _ d;O~d~;;'::::::::: :::::::::::: ~~i~U':,~~~~~ö~.~~~~ ;;'~~~b~:~:
ningen ...............•........• 46S9 o. understödska.sa ........• 4798

Stridsbergs, O. A., stipendie- T. af Urs' fond 4607 Undervisn.verk, Sthlmsstads 4740
fond .•....•........••••••••• 4741 'I'amms o. Widegrena stipA. 4771 Unmans donation ..•........•. 4614

Strähles test.·fond 4605,4609,4617, 'I'ammeltns, Filip o. Berta, fond 4634 - fond ...........•.. , ...• ..••.•. 4660
4621 Teatern.s, Kgl., arbetares sjuk- Uttermareks, Z. M., fröken,

Strål.ska fonden .....•..•.••.. 483. och begrarningskassa ••.••. 4774 donationsfond •••••.....•••••• 4835
Sturms fond ......••••.••...... 4638 T.atrarnes,Kg!., pens.dnr. 4774
Styffes, Knut o. Amalia, stip.- 'I'eknfska högskolan .. , ......•• 4750

f. ~\~ä,;.p~i~fgifi~:·~ii~~·;:k:mo = :~~i:~.·~ii~:·~tip::i~;"d:.:~m
Hallkassan .•.......•.....•••• 4699 T'ekntskt stipendium •••••...• 4642

Ständiga ledemöters fond .... 4627c Tekno!. tnstit.s elever s stip.-
Sundberg P:sons testamente 4U1. fond ...........•..............• 4750
Sundbergska donationen...... 4734 Telefondir. H. T. Ceder-
Sundens fond ...••.........••.. 4612 grens uppfostr.fond .....• 4679
- Loutse, sttpendium 4749 'I'elegrafverkets pens.-inrättn.
Sundgrenska fonden .••...•... 4602 samt änke- och pupillkassa
Sundins t.stam.nte........... 4697 T.ngströms fond .
- pen a.-fond, 'I'Idmarks och 4657 'r.rrades fond ........•.........
Sundströms gM.•.om.del...... 4613 'I'erarnedens, Elisabet Char-
Svaans.ka testamentsronden i. 4830 lotta, donationsfond 4835
Svahns, Johannes, donation 4856 a Tersm.denska fonden .....•... 4835
Svans, Elin A., minnesfond 4617 - .läktfond.n 48i.
S.•.anbergs testament •.......... 4697 ThaliIls, Robert, donation 4856a
Svea Artdl.lertregement •• pen- Thams donation ..•...... 4741, 4742

stonska •• or .....•..•...••.... 4810 'I'hamtska donationen 4835
Svea Lifgardes fond •••...... 4805 Tharmouts fond ...••......•... 4624
Svedboms, Wilhelm o. Hilma, Thernbergska test.sfonden .. , 4830

stipendiefond ••.•••••••.•••• 4771 Thiels, Sten och Alvar, fond 4744
Sweders fond 4617 Thuns donation .•.••••••.....• 4614
Snnska allm. djurskyddsför- Thunska stip.n?i.fond<\Il..... 4736

entngen •...•••••...•••...... 4856a ;rhurg~~ns pensionsfond 4832
- härens offleerares o. un- ThAstroms fond : 4696

derofficerares minnesfond 4804 T~dmarks o. Sundmspens.·f. 4657
_ kvinnoföreningen till dju- T~m.lls fond 4631 a,.b, c, 4833

rena skydd •••••.••••••.••••. 4856 c 'I'immermansordens hem ... 4863
- Läkaresäl lakapet ........•• 4823 T~ugonde Sept.~berfonden .. 4746b
- -s jubileumsfond ...•..... 4823 T~uguf~mte Jun~-fon<len 4611
- Lärarinnorna. pens.-fören. 4757 T~änal'lnnor, Sh~.t. for ga~la 4860
- Poetmannaförbundets un- Tjänstefolks belönande, Sall-

derstödsfond .••••.•••.••••• 4785 •skapet till .....••........ .' ••.• 4861
_ Postmannaföreningen 4784 f. d. Toba~shandels-soC1etet.
- Publfctat.s pensionskassa, pensionskasea ...•..........• 4697

understödsfören 4778 Tor~ens fond; .••..••••....••.• 4624
- Sjuksköterskornas allm, Tott ies .PensIOnsfond......... 4715

pens ..förening ....•........••. 4826 Tout i."s testamente ..........•• 4602
_ Teaterförbundet .....•...... 4777 'I'roflts, Uno, fond .....••..... 4770
- Teaterns donationsfond •.. 4774 Trolles fond ...••••••••• : ..••• 4634
S.•.enskarnes i Karl~bad fond 486 4b ~;~'::::f~:3~~~ti~:~;~-~r::: ~~~~
S.•.•nssons st~pend.efond 4735 Tunelii fond : ..••.••..••.... 4609
- W., ~onatIOnsfond ••....... 4774 Tvenne systrars testamente 4607
Sy.kol.fonden •.••••: ••• 4611.0. 4614 Två makars fond 4856d
Sång- och mus.kst.pend.et... 4744 TYPografiska förenin!U;n...... 4712
SlIfbohms testamente ..••...•• 4657 Tyska församl. ... :'.•• , •.•••.. 4638
Sällsk. Barnavännerna ..•..•.. 4674 - fattigkassa ...•••••••••.•• 4638
- »D. fattigas vänner»; 4671 - hemmet 4638
- »De nödlidandes vänner» 4842 Törnebohms testamente •••.•. 4616,
- till dygdigt och troget 4697, 4833

tjänstefolks belönande 4861 Törnebohmska fonden 4699
- till uppmuntran af öm och Törnemans o. Wistrands min-

sedlig modersvård 4677 nesfond .•••..•••••••••....•• 4617
- »Jultomt.arne» ..••......... 4672 Törner~ donation: ..•.....••. \. 4750
- Pro Patrta ........••.••...•. 4688 TörnqVlsts donationsfond .••• 4781
- DTillarbetsftit:s befrämj.» 4862 - C, fond •........ 4620,4621,4696
Säterberg's Herman och S. C - J C, fond ........•.•.••.••••• 4620

donation .......••.•.••••••••. 4856 a
SlItherströms fond 4609, 4628

, a, b, c
Söderbergs donation......... 47/10
- John, fond 4619 il.2 ställen
- Char!. o. Johanna, minne 4619
Söderbergska fonden......... 4699
Södermanlands läns gruf-

kassa. 4854
Söderströms fond 4602
- testamentsfond.. ••..••....• 4613

lY A Benedicks fond .......••• 4676
W&Ohtmeiste.rskasläkt[onden 4835'
Wadstena adliga jung~ustift 4835
}Vadströms fond ..•.•• 4607, 4696
- testamente •••••••••..••.•... 4602
Wadströmsk •• fonden •••... 4626b
W.,tterdahls test.-fond........ 4613
Wahlbergs, C A, fond 4767 e
- J A, medaljfond 4734
- J A, minnesfond ..••••.... 4734
- P F, stipendiefond 4734
Vahlskogs stipendium........ 4611
Wahlsträms, Peter, under-

stödsfond •••••••••••••••.•• 4600
Walls fond ••••.....••••••...... 4619
- Marie Louise, dona.tion .... 4856a
-r- Dorothea, fond ........••••.. 4602
Wall.nbergs, A 0, fond ......• 4688
- K A, fond :.~...... 4619
Wal1enti'f!, Hildegard. dona.'

tion .....•.••.......••.••.•.... l 4614
Wall.rska fonden ..•...•....... 4710
Wallin s fond 4630 a, b, c å 2 ställen

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

sionsfond •••.•••..•••.••.•. 4697
Wallinska fonden.............. 4740
Wallmarkska donationen .... 4734
- fonden ...•.••.........••••••• 4702
Warodells, L J, fond : 4697
-- testamente ,'•...... 4697
Webers fond •••••••..•.••.•••• 4660
- C. A., fond 4770
Vega-fonden ...•......•......... 4734
von Vegesacks, A, f. Sergel,

don..fond ...•••••••..••.... 4835
- Jenny, pensionsfond' •••••• 4835
von Vegesackska fonden .••... 4835
Weijlands, Ida, fond ....•.... 4628 c
Wenerska testamentsfonden.. '4822
Wennbergs, Aug., fond .....•. 4688
- donation ...•••.•••.• 4612 0.4614
- Lotten, fond ...•••...••..... 4836
Wennerqvistska fonden 4659
Wenströms, Jonas, stip.-fond 47'50
WertmUllers fonder........... 4(;17
Wessmans fond ...•...•.•..••. 4{)04
Westerbergs donation ...••.•.. 4612
- testamente .....•••.. \.... 4fi-D7
Westerlings, Fredrik'o. Maria,

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

klädn. ••..........•••...••• 4630 a
- fond för ålderstigna .••••• 46 30a
Westmans, D A T, donation .. 4771
- fond ..•.•.•••••••.•••• 4632 a, b,c
- Th., fond •••••••••••..•.... ~607
Westzynthii fond ..•..... 4602,4604
- testamentsfond ....•.••.... 4755

Ugglas' fond .••.••...•••••.•.• 4609 Vetenskapsakademien 4734
Uhiens legat 4638 - reseunderstöd ..............• 4734
Ulfsparres fond ........••..... 4607 Wetterbergs donation ... ;..~.... 4612
Undens fond ....•••...••• 4632a,b,c 'Wibergstond ..••••......••.. i. 46U7
Underlöjtnant Peyrons pens.- - Fr., fond ~••.••..••.•• 4602, 4004

och gr·atiftkationsfond 4809

l
WieJrbergs, A C.' fond .......•. 4602

Underofftcerarnes vid Svea Wickbo1msstiftelse •..•••. 4630 a, b, c
artillerireg:te pens.vkassa.. .. 4810 Widboms donation •.. 4626 a, 4627

Understödsfonden för Nikolai a, b, c
Folkskolas lärarinnor...... 4694 - fond ..••••..••.•... 4626 o, 4630'a

4788
4621
4660

FINSPONGS METALLVERK'S A.-B·~
p= ~ SIERIDARIiiBANSGJATAN 17-------- .••.•••.•.•-



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. (4873J
Widegren •• tipendiefond ..••• 4771 Wulfcronaka fonden ...•.•...•. 4885 Åleniu •• ka fonden ••••.•••.•.. 4HO
Widtngs fond •.•••......... 4626a, b, o von Wulll'orona., Otto, Gen.· Ångfartyg.bef.-.lil1.kapej; ..•.. 4727
Widing.ka donationen .•.•••. 4746b major, fond ....•..•.•••..•••. 4835
Widman. fond ..••..•.••.....•. 4615 Välgörande fruntimmer •• äll- Ädelgrens minnesfond ••••.. 4617
Widmark. fond ..•. , .••..•...• 4H5 .kapet........................ 4666 Änkedrottning Jo.efina. fond 4605
Wier.fond .•.•.••.•••.••.•••••. 4609 VlIn.ka,..förbundets sjuk. o. Änkehjlllpsfonden ..••..•• . •.. 4711
Wiggmans, E o. G, fond ...•• 4634 begra.fn ..kassa •••............ 4730 Änke- och pupillkassan vid
Wiklander., Oscar o. Maria, Västermalms Kommunalföre- Riksbankens afd.-kontor ••• 4789

understödsfond ..•••••••••.•• 4782 nings gåfva 4623 - vid Sthlm s st.limbet.verk. 4797
Viktualieh. pensionstnrättn ... 4702 Wlistfelts fond ••••••••• 4632a, b, o Änkehu., Borgerskapet ••••.•. 4657
von Willebrands fond ...••••.. 4696 Wästfelts,MärthaMagdalen~ Ärlig man. fond, En .•....•.. 4609
- understödafond ••••..•.•.•• 4801 donationsfond •.•.••••••••••• 4835
- U M, m. fl., fond 44~5996Yng.ström.s, -C J, donation,Winboms pensionsfond......" t
Winqvtata, P O, donation.' ... 4770' 111mmne ..•..••.•••••••••. 4750

Vi;:::~~~~~:~~~~~~.~ ••~~~.•:: 4697 Zether.tens fond............... 4621
Wiren. donatfonsfondv.v, , .•.• 44

7
733.~Zet\~~~~:e:;;'o,:,:~t·i~;;·::::::::: : :m

- A G, fastdghetsdonation " Zettersten P:. testamente ••• 4657
- stipendiefond ...•••••••••..• 4741 Ziervogel. donation ..•.•.•..•. 4611
Wirrwaoh. fond .•••.•••....••. ~661177Zimmermann. donation .•.••. 4688
Wistrands fond, 'I'örnemans o. '*
Vitterhet.ak ••deIttien ..•...•.•. 4733 Åberg., Carl, Bag.onäst., do-
Witting. testamentafond 4618 Å nation .....•.....•.......•.•......•. 4856a

~o~~,;t='v:,; :,~~~~ i;~~~::4770 Å~~~~[:J. f:fo~at;·~~~f~;;d·:.::: :: ~~
och gratiftkation.fond •••••• 480! Åkerhielm.ka fonden ••.••.... 4836

Vougtska fonden ••.••.••••.• 4636 Åkerlund. fond ..•..•..••••..• 4602"
Wrangela testamente .••••••.. 4688' 4680 b, o

"

•

Öberg. fond •.•.••..••.•..•. .r 407
ÖdmanssoDs E., professor,

fond •.••..•••..••••..•...... 4821
Öfvering. Johan Danielsons

Ö~~~;~~~~··i~;'d:.::::::::::::
Ohmans fond .•.....•.••.•••...
- testamente .
Örns, G. O., bruksäg., dona.

tion . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . .•. 4750
Östbergs fond ..........•...••.• 4621
Östergrens fond .•. 4617, 4621, 46eO
-r- Knut o. Daniela fond ••. 4626 a, o
Ö.tergren.ka fonden ...•....•. 4626 b
Östermalms för s. , se Hedvig

Eleonora.

4750
46U
4615
4657
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