
[4688-4696J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Henric Westman s fond (Kapte-

nen H.J L Westman 1916 0.1918)
kr. 5,000.
[4689J
Strandbergska Iäkarelm-ättnln-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c:a 260,000 kr. Särsk. direktion,
se [S'3']. Understödet, som !'e.

står i fri Iäkarev., medika-m. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren- utgått till öfver 350 personer
årligen.
[4690J --
Föreningen för sjnkvård i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,

se [3647j. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna. hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun.
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
teus och Johannes församl:r.

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

[4693J
Berendts, S. understödsfond.

(Konsul SBerendt l886och1911) kr-
50,000. Öfverstäth:ämbetet ror Po-
lisärenden, se [1683]. Till hyres-
bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid aöst- och värflyttn. till ett be-
lopp af högst 2. kr.

[4694J
Frykluuds, Joh~.nna Charlotta,

donationsfond. (Ankefru Johan·
na Charlotta. Fryklund 1904) kr.
75,000:-. Förvaltas af Stockholms
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, företrädesvis till SÖIU·
merskor.
Jaques Lamms nnderstödsfond

å 30,000 kr. Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnäm nd. Dis-
ponibla räntan utdelas till nöd-
lidande personer i Stockholm sär-
skildt från Maria församling med
företräde för efterlefvande till ar-
betare vid Ludvigsbergs verkstä-
der.
Meis.ners, J.A., donationsfond

å 40,000 kr. - Förvaltas afStock·
holms stads drätselnämnd. Dis-
poneras likasom F'ryklunds dona-
tionsfond. Utdelning i poster om
50-100 kr.

vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan .•

Wili1elm och Fredrika Falks
donntionsfond (Bruks äg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. Ändamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillralligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att error-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstal-
les hvarje år är donators födel.se-
dag den 20 Dec.

[4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthllhs

åtadde~e~~k~sö~:x:a~'::ri~~~~~~
___ tjänstem. v. Sthlms stads verk el.'1 inrättningar, och hälften åt dem,[4695] Stockholms magl- hväkas rader tillhört fabr-iks- eller
strat. konstnärsidkare samt trädgårds-

Se [1701]. .m~~~:e'm~~~~ si~P:~c~t~~s~~rti~i
Ahilötskatestamentsfonden(As- ,hälften hvardera i synnerhet åt
sessor O AhIH;5i'1740)kr. 9,050:23. dem, som mistat' sina föräldr.ar o.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm som harva håg och fallenhet att
boe~de ålderstigna, bräckliga och fortsätta sina studier uti något
fattiga p!:rsoner. eller flera af följande ämnen, så-

!.hlstromska testamentsfonden som rita, måla, gravera, träsnideri,
(Skepparen M Ahlström 1790)kr. bildhuggeri, modellering, praktisk
27,200. 12 pens:r a 66 kr. 67öre till Kemi, mekanik eller trädgårdsed-
underst. för af testator uts:ajung- Iing ; -tngen får komma i åtnju-
frur, deras anhöriga el. andra utsed· tande eller bibehållande at' pen-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor. sion eller stip., som tillhör eller
FlodinlIka stipendieinrättningen håller sig till annan lära, sekt och

(Borgmäst. S C Flodin 179.) 31:12 läsaresamfund än vår kristna
1911 kr. 177,001:.8. Underst. till Ievang. luth. lära.» '
st.ud~~a!,de vi~ Upsala ..univ:t. och Dyks fond (Gudmund Dyk 1609)
Lmkoprngs hogre allmanna Iärov. kr. 600. Stip:r.

Helmfeidtska sttpendtefonden Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
'Riksrådet Baron Simon Grundel berg 1830)kr. 3,500. Pens. till civ,
Helmfeldts änka MH v. Parr 1683· änkor.
81/12-1912 kr.49,267:56.Sthlms magi) Hanssons fond (Borgmäst, H
strat och en af densamma utsedd Hansson 16.9 och 1663)kr 1 379.
eirektör. Understöd åt studerande Stip:r. '

Hedlngs foud (Margareta He-
ding 1708) kr. 8.0. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.
Hedströms pensiousfond (Fabr)

C Hedström 1822)]no.4,000. Pens:r
åt behöf'vande i Sthlm.
Hochschilds pensiousfond (Lag.

man J H Hochschild 1830) kr
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
a' 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla. fruntimmer, hvilkas
rader tillh. Sthlms magistrat af
litterata. klassen.
Jacobsons testamente (CJacob-

son 1644) kr. 1,080:50. En pens.
a kr. 54:37 utgår till en atude-
rande yngl.
Jakobsons o. Mattsons fond C.

Jakobson o. Mattson 1644) ,(kr
1,087. Stip:r
Ladons fond (Dorothera Ladou

1748)kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska försami
Lundbecks donationsfond(Hand·

landen A M Lundbeck 1897)kr.
330,4.8: 5.. 30 pensioner å 150kl'.
årligen åt fattiga ogifta rruntim-
mer, som fyllt 60 år, så länge de
äro boende i Maria församling i
Sthlm. Återstående delen af rän-
tan utdelas årligen vid jultiden
genom Föreningen for välgören-
hetens ordnande i Sthlm till fat-
tiga, boende inom Maria f6rsaml.,
med belopp om minst 2. kr. till
hvarje.
Marii testamente (Änkef. AMa·

rius, f. Koopman, 1846 och 1848)
kr. 80,14•. Pens:r a 75 kr. åt be-
höfvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnått .0 år.
Möllers stipendiefond (Kamrer

J Möller 1798)kr. 2,400. Stip:rtill
2:ne studerande vid Upsala univ.
Nordfors testamente (Öfverst:an

W Nordfors 1838) kr. 1,900. Till
en behöfvande militäränka.
Noreenska fonden (Änkef. L F

Noreen 18.0) kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm.
Sebaldts testamente (J'usti tie-

kansler C Sebaldts änka 1797)kr.
600. Till fattiga barn.
Thåströms fond (Ankef. F L

Thåström 1832) kr. 2.,626. Pens:r
IJ. 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter crv. tjänstem. och borgare i
Sthlm.
Törnqvists fond (Kamrer C

Törnqvist 1861)kr. 3,000. Prem.
åt lärjungar, som visa särd .. håg
för studier, vid Katarina lägre ele-
mentarlärov.
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~. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4696-4698]
Wadströms fond (Jungfrun U Iutbetalas dels en [ifränte till af f. d. Slden- och klädeskramhan·

Wadström 1789)kr. 11,150. Pens:r donator utsedd person, dels ock delssocietetens pensionskassa (f;
tilldelas »10 gamla jungfrur, som årliga pensioner å 200 kronor till d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr v
uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2 änkor efter medellösa köpmän i 23,000.Pens:r till änkor och döttrat
af borgareståndetD. främsta rummet inom manufak- efter deläg. i Siden- och klädes-

von lViIlebrands fond (Frih. E tur branschen. kramh:ssocieteten.'
M v. Wil.lebrand 1854)kr. 115,000. f. d. Kryddkramh ••societetens :Sundberg l':sons testamente
Har tIll andamål att bereda pen- pensionskassa (Kryddkramh.vso- (Kramhand!. J Sundberg Petters-
sioner åt behöfv~nde!. i6reträ~es. cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r son 17~2)kr. 1,~00. Pens:r åt bor-
VIS Inom stiftarene moderneslakt. och underst gare och deras ankor.
Gode män Ior fonden: justdtierå- .... • Sundins testamente .. (M:ll L M
det Hj. Westring och godsägaren Fab~lkoren J~llll G. Lmderoths Sundin 1879)kr. 24,700. Ankor eller
C L Almqvist, Algd. dOD"tIOn kr 5,700.. !.'ensloner .tIll döttrar efter borgare i Sthlm, med

'finboms pensionsfond (Dom. behofvande borgare,I ofverenssta!". företräde för sidenkramh:änkor och
prostänkan C Winbom 1821)kr. melse med bemedhngskommiss!o- döttrar.
3,000. Executor testamenti: stads· nens beslut. Svanbergs testamente (Handl.
kassör Gotth. Dahlet-us. Räntan J. A. W. Llndmanssons testa. A Svanberg 9/S 1887) kr. 300,000.
är anslagen till underst. åt ogifta mente. Kapital 50,000 kr. Pen- Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
döttrar samt änkor efter ofrälse sioner utde!. f. n. till af donator samt for deras i behof stadda
ståndspersoner med företrädesrätt utsedda personer. änkor och döttrar.
r6r gifvarinnans släktingar. Ljungcrantz' testamente (To- f. d. Tobakshandelssocietetens

bakshand!. P Ljungcrantz 1873)kr. pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.sso-
4,000. Pens:r åt minuthandl:änkor cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r

[4697J Borgerskapets be- och deras döttrar. :till änkor och döttrar efter tobaks'
dl' k .. Lunns testamente (Perukmak.. handl.

me mgs OmmISSIOn. dottern B M Lunn 1840)kr. 1,740. Törnebohms testamente (Asses-
Se [1951]. Pens. åt 2:ne fattiga o. 40.åriga Bom och stämpelmäst, E Törne-

Bemedlingskommissionens en- borgaredöttrar. bohm 1831)kr. 106,500. Räntanär
skilda medel vid 1920 års början Hejm.Misdorf. fond (Gross- anslagen till pens:r :i. 75 kr. åt
kr. 380,431:39. handlaren J Misdorf 1918) kronor änkor och barn efter medlemmar
/Asplunds testamentsfond(Grossh. 20000. Av räntan ntbetalas dels af Sthlms borgerskap (ntom fa-
D Asplund 1804)kr. 124,500.Pens:r lit~äntor till av donator utsedda brikstdk.), hvarjämte för särsk, af
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare, personer, dels ock gratifikationer testator bestämda ändamål utbe-
deras änkor och oförsörjda barn å 100 kr .. som vid jultiden utde- talas 600 kr. ärt.; dessutom utgå
m. fl.; åtskilliga anslag utgå äf· las till behövande bland borgar. särsk. anslag såsom till Ortopedi.
ven dels till Torsåkers rörsamt. af klassen, tillhörande Katarina och ska institutet m. fl. '
Hernösands stift, dels till F'rimu- S:t Gertruds församlingar. .M•• ', och Emma Wallins pen-
rarebarnhuset. Maria (Jnstafva i'i ormans testa. sionsfond kr. 265,211. Pensioner

Bergers stipendlefond (Krydd- mente. Kapital 50,000kr. Räntan utdelas dels till af stift.arne ut-
kramh:ssocieteten till minne af däraf skall användas till årliga sedda pensionarer eller slaktIngar
dess ledamot Lorentz W Berger pensioner å 200 kr. åt i Stockholm efter dem, dels ock till fattiga
1829) kr, 10,000. Underst. vid läro- boende borgardöttrar hvilka fyllt borgare i Sthlm, deras änkor och
verk åt söner till obemedl. inom ÖOår och äro i mede'llfiea Iefnads- oförsörjda barn.
kryddkramh:ssocieteten. villkor med företrädesrätt för L. J. narodeIls testamente ., \

A. W. Billmans l1åtva (Ingenjör handtverksklassens döttrar. (Handlanden L J Warodell 1863)
A W Billman 1919)kr, 5,375. Nå- Nyströms testamente (Grossh. kr. 1,437,500.Sedan af ränteinkom-
gon pension utgår tillsvidare icke C M Nyström 1790) kr. 37,500. sten.30,000 kr. tillfallit Warodells
utan lägges räntan till kapitalet. Numera 2/S af ärl. räntan till arfvtngar, skola 'Is af den åter-

Konsul Knut Bohmans dona- Drottningens skyddshem och 1/8 stående inkomsten utdel.as i pen-
tion kr: 25,000. Pensioner af Iämp- till Stockholms stadsmissions ar- sicner åt borgare, deras ankor och
lig storlek utdelas åt behöfvande betshem. barn samt 1/8 läggas till WarodelIs
i öfverensstämmelse med berned- Okänd (ett anonymt testamente fond för uppförande af »arbets-
lingskornmissionens allmänna töre- 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- och fattigbostäder i hufvudsta-
skrifter. tig borgare. den •.

Borgerskapets enskilda fond Petrtntska fonden, kr. 44,000. L. J. WarodeIls fond for ullpro.
(Sthlms borgerskap 1749) kr, Räntan utgår f. n. till af testator rande af arbets- och fattIgbostader
150,000. Penarr å 75 kr, till fat- utsedda personer. Efter deras i hufvudstaden. Kapital 316,200:45
tiga borgare, deras änkor och oför- frånfälle skall räntan årligen ut- kr.
sörjda barn. betalas i minst 4 pensioner itt Westerbergstestamente(Trakt .»

eastelins fond (Kryddkramh. A behöfvandeborgaränkorellerogifta dottern C M Westerberg 18~0)kr,
Castelin och hans hustru 1836)kr. borgardöttrar. 20,176. p,ens:E tIll b0j'garedottrar.
15,000. Pens:r till änkor och ogifta Kanslisekreteraren Alfred Pey- . F. d. Vmskanks,socletetens pen·
döttrar efter f. d. Kryddkramh.s- rons donatton kr. 22250. Då ka- stonskassa. Kapitalet 15,000 kr.
societ.s ledamöter. pitalet uppgår till 25;000kr, skall är. öfverlämn:. till Be,;"edlingskom-

Flodbergs testamente (Guld- räntan utga antingen till fyra pen. ~,sslOnen d,ar .penslOner utdelas
smed S Flodberg 1837) kr. 3,000 sioner å 300 kronor livar åt be' tfll pens:berattIgade.
Räntan användes tilllifstidspens:r höfvande myndiga eller omyndiga
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilka döttrar till personer, som i Stock-
den ena bör vara gutdsmedsänka. holm vunnit burskap, eller till ror- [46 98J Grosshandelssocie-

f. d. Handelsf'öreningens öfver· delning under hand bland dem af tetens deputerade.
skottsfond (öfverlämnad af Han bemedlingskommissionens pensic- Se [2615).
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000. när-er, för hvilka mellan peusions- Grosshandehsocietetens enskil-
Pens. till en minuthandl. utdelningarna särskildt ömmande da medel vid 1919 års början kr.

lJedströms testamente (Siden- omständigheter föreligga, 3,307,90'5:76.
fabr. C Hedström 1832) kr, 3,000. Alma Schalfns understödsfond Brobergs pensionsfond (M:ll I
Pens:r å 75 kr, utgå till fattiga ror behöfvande kvinnliga bodbi- C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
änkor och oförsörjda barn efter träden. Kapital 84.000 kr. till en ogift grosshandl:dotter.
borgare i Sthlm. Scharps gåfva (Grossh. C A 6rosshandelssoeietetens pen.

Handlanden Axel Hindersons Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. stonskassa (Grossh:ssocieteten
1estamente kr. 130.000, Af räntan Pens:r till borgaredöttrar. 1815) kr. 1.1"".0&" Pen." till
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fonder.[4698-4710] G. Fromma stiftelsers, penslonskassors m. fl.
grosshsndl., deras hustrur, änkor Idirektion, se [3006J.Pens:tagarne
och omyndiga barn samt ålder- äro omkr. 53.
stigna ogifta döttrar i Sthlm.' • ---

Hagboms testamente (M:ll C U
Hagbom, 1833)kr. 18,000.6 pens:r å [4703J
150 kr. till fattiga änkor och ()g\.fta .Hande18bokhållarnes penslons-
döttrar efter skeppsklarerare eller förening (1869)kr. 650,000. Särsk.
om sådana ej finnas, efter gross- styrelse, se [3009];pens:r.
handlare. .

Pens,sfond för fattiga f.,d. sjö·
kapt.ner, deras iinkor o. döttrar
'(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 305,264:93. Pens:r till burskaps-
ägande sjöka tenersamt gratifik:r
till burs de sjökapt:s än.

. kor och na ogifta döttrar.
Petrejls en (Skeppsklarer.

pPetrejus 1847)kr. 7,500. 2 pens. il
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
änkor och ogifta dattrar .

[47 lOJ Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [4081;.)
Apotekare,socletetens kassa. So-

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd åt behöfvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under år 1917 har i under-
stöd åt kårmedlemmar och de-
ras anhöriga utgått ett samman-
lagdt belopp af cirka 20,000 kr.,
hvarjämte till stipendier o. d. ut-
delats cirka 3,000 kr.

Apotekare·oocietetens otudlestl-
pendium f'"örexaminerade apote-
kare~ Apotekare-Societeten beslöt
vid sin årssammankomst den 11
september 1912 att under två på
hvarandra ioljande år utdela ett
stdpendtum på Lzuukr. Under tredje
året göres uppehåll, hvarefter std-
pendiet under de båda följanda
åren åter utgår o. s. v.

Stipendiet utdelas till farma-
ceut, som efter aflagd apotekare-
examen önskar blifva i tillfälle att
idka fortsatta studier på det kem.-
farmaceutiska, farmakognostiska,
kemiska eller botaniska området.
Studierna skola bedrifvas företrä-
desvis vid Farmae. institutet eller
ock vid annan högre undervisnings-
anstalt i in- eller utlandet och fort-
gå. under minst sex månader samt
resul tera i en afhandling af den
omfattning studieplanen angifver.

Balkenhansens fond (Apotekare
Rolf Balkenhausens donattons-
fond) stiftades genom donation af
apotekaren i Norrtälje Rolf Bal-
kenhausen, som 1919 till societe-

[4701J ten öfverlämnade ett belopp af
Mlnut.handelsföreningens pen • .50,000kronor. Efter donators död

stonskasss _ nnder.tödsförenlng skall 1/5 af den årliga afkastningen
(flera minuthandl. 1874)434,286:91 ~~~t~~e1~n:aJ'~f~~e; t~ä~e1:/l~~
~hS~~s:~r~t::else se [3007J.Pens:r utdelas till i behof varande änkor

eller till myndig ålder icke komna
barn efter tvenne apoteksinnehaf-
vare, 80m af direktionens samtliga
medlemmar anses hafva ådagalagt
en mer än vanlig arbetsamhet och
fört en i allo hedrande vandel.

[4699J Direktionen öfver
fabri ksfattigkassan.

Se [3549].
BIsncks fond (8 M Blanck 1873)

kr. 1,565:39. Underst. till en ar-
betare vid K AAlmgrens sidenfabr.

Oasperssons pensionsinrätt.nlng
Fabr. P A Oaspersson 1850) kr.
20,641:67. Pens:r till arbetare vid
sidenfabr:r.
. Fabriksfattigkassan (Sthlms fao
briksidk. 1752) kr. 299.163:85. Uno
derst. åt fabriksarbetare.

vall der Ostenska fonden (Fa
br:sänkan M C van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrfkssoeieteten.

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

f. d. Stämpelafglfts· eller den
s. k. Ballksssall (Sthlms fabrtks-
idkare 1770 års hallordning) kr.
72,250:-. Underst. åt fabrikörer
samt deras lInkor och barn.

Söderbergsks fonden (Fabr. P
Söderberg 18:;0) kr. 1,673:25. Un-
derst. till /2:ne strumpfabrtkaar-
betare. •

Törnebohmska fonden (Stämpel·
mäst. assessorn ETörnebohm 1831)

. kr. 3,732. Underst. till afl. fabriks'
-tdkis och tabriksarb.s fattiga barn
under 16 år.

[470oJ . .~
Bok- och mnstkhandlarnes pen-

sions- och under8tödsf"örening
MusikförllIgg. A Hirsch, bokband!.
J J Flodin m fl. 18:;S)kr. 872,519:41.
Särsk, styrelse se [3043J. Pens. åt
delägarna samt understöd åt be-
höf'v'ande.

[4702J
Yiktualiehandlarnes penslons-

lnrättlllng. JKapitalbehålln. den
':!12 1919. kr. 895,883:19. Särsk.

[4705J .
f. d. Bryggareämbetetsl Stook.

holm penslonskasss (f. d. Bryg-
gareämbetet 1848). Särskild sty-
relse, se [;'003J;pens.r och underst.
åt delägare.

[4706J
f. d. Skomakareämbetet eller n.

v. Skomakaremästaref'"örenlngen I
Stockholm (Okänd) kr. 500,000
Särsk, styrelse, se [3001J;pens:r,
sjuk. och begrafningshjälp.

Borgströms fond. Genom do-
nationsbref öfverlämnades den 11
juli )1918 af apotekaren i Karls-
krona J. A. Borgström till apote-
karesocieteten ett belopp af 40,000
kronor, hvars ärliga afkastning,
sedan 15 procent af densamma
lagts till kapitalet, skall utdelas i
poster om minst 200 kr. Bom un-
derstöd åt obemedlade legitime.
rade apotekare eller änkor. och
minderåriga barn efter legitimerade
apotekare.
Collianders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850)kr. 600. »Till den
i St15.lmbildade fond f"6runderst.
åt fattiga apotekareänkor».

Eneruths fond. Fonden, som
stiftades 1917 genom testamente
af apotekaren i Skellefteå C. H.T.
Eneroth, uppgår till cirka 170,000
kronor. Af dess afkastning skola
årligen utdelas understöd i poster
om 2,000 kronor till sådana apo-
teksinnehafvare, s om vinnlägga sig
om ordentlig bokföring och hvil-
kas årliga omsättning icke örver-
stiger 19,000 kronor, för- 'att sätta
dem i stånd att aflöna ett biträde.
Den del af fondens afkastning, som
ej jämnt kan delas med 2,000, läg-
ges tilJ,.kapitalet, tills detta blifvit
sä stort, att .ytterl.igare ett under-
stöd på 2,000 kronor kan utdelas
o. s. v. Fonden förvaltas tills vi·
dare af apotekaresocietetens direk ...
tion, men när en penstonstnrätt-
ning för afgående apotekare trädt
i verksamhet, skall denna öfver-
taga dess förvaltning. Skulle apo-
tekaryrket i en framtid få utöfvas
fritt i Svertge och apotekaresocie-
teten på grund däraf upplösas,
skall fonden tillfalla frtmurarebarn-
huset i Stockholm.

Frögrens ,fond. Enligt testa-
m~nt'e af apotekaren i Tumba Emil
Frögren erhöll apotekaresocieteten
efter hans år 1920 inträffade från-
fäl le ett belopp af 5,000 kr. År-
liga räntan på detta kapital skall
utdelas till behöfvande farmaceu-
ter eller änkor eller barn efter fat-
tiga farmaceuter.

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

BolmströJl1s fond (Apotekare
Erik Axel Holmströms fond). Till
minne af apot. E A Holmström
och fru Hilda Holmström, född
Wikström, har kanslisekr. Gunnar
Holmström och frök. Maria Holm-
ström den 1°/1 1914 öfverlämnat
kr. 10,000 till' apot.-soc, Af den
årliga räntan skall 1/5 läggas till
kapitalet, 2/5 skola användas till
inköp f"orSocietetens bibliotek och
"J/5 till en studerande vid Farm.inst.

Justelli fond (.Apotek. Martin
Justeltus 1883) kr. 30,000. l/a af
räntan utdelas till behöfvand e
apotekare, derasänkor eller oför-
sörjda barn, l/S till stipendier ior
två stud:de vid Farm. institutet
och l/S tiR tillfälliga underst. å~
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
-behöfvahde farmaceuter eller till C G Mosandel' från en apotekare bibehållas vid. sitt värd",eller för-
-för yrket nyttiga ändamål. som den 1(91900 tillhört apotekare- !ökas till gagn för uppgifna ända-

Kalls fond (Ap'otek. Chr. Kall kåren i 50 år. Af räntan utdelas mål.
1897) kr. 4,000. »Irl. afkastn. ttll- årligen t. v. 50 kr. af Professorn Norrlands apotekaref'örenlngs
-delas en eller Ilere änkor efter i kemi vid Farmaceutiska inst. donation8fond d. 29/. 1895. Af
farmaceuter med i6reträde för än- till den mest framstående lärjun- räntemedlen lägges t. v. lIs till
kor efter farmacepter från Väster· gen i samma ämne. Återstoden kapitalet och 2/s öfvertamnas till
götland.» , af räntan på kapitalet, som genom Farm. instit.ts styrelse, att efter

Kerfstedts fond (Apotekare Inge. sammanskott af kamrater till or- samråd med direktionen användas
-mar Kerfstedts donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be- till ngt för institutet eller dess
kr. 5,000 öfverlämnades 'Is 1913 till tydligt förstoradt, lägges tills vi- elever gagnande ändamål.
_Apotekare-Societeten, 20% af år- dare till kapitalet, Genom dona- Nygrens stipendiefond IApotek.
liga räntan lägges till kapitalet och tlon af under den 26 Nov. 1906 Gottfrled Nygren d. 16/12 1897) kr.'
-återstoden utdelas till äldre behöf- allidne Apotekaren Carl Falk och 5,000. Då de årligen besparade
vande farmaceuter, ! hans hustru, född Gauffin, skall räntemedlen uppgå till 1,000 kr.

KnIlgrens fond (Apotek. K J vid hennes död 15,000 kr. tillfalla utdelas detta belopp af societ:s
Alex. KulIgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några direktion till någon examin. apor

. Räntan å halfva kapitalet skall år- smärre lifräntor skola af räntear- tekare till underst. antingen: 1) för
"Iigen vid midsommar- och julhög- kastningen fortfarande utgå under vetenskap!. studier i in- eller ut-

. -tiderna med hälften hvarje gång innehafvames lifstid. landet eller 2} för studier vid ke-
-tilldelas »tvenne fattiga, för redlig' !lossbergs fond (Apotek. E:redr. misk fabr.; eller ock till 3)belö-
vandel kända farmaceuter, näralt- Mossbergs fond) kr. 50,000. Ofver- nlng för epokgörande upptäckt

.gen apotekare, provisorer eller lämnades d. 14 dec. 1916 till Apo- inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
.farrnaoie kandidater». Räntan å tekaresocieteten enligt testamente fästes hufvudsakl. vikten vid sti
andra hälften skall utdelas som af apotekaren i Göteborg C. F. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt-
stipendium åt obemedlad, för dug- Mössberg. Af räntan skola 4/. år· samhet och karaktär.

-lighet känd elev vid Farmaceut- ligen utdelas i pensioner på 300 Redlng8 fond (Apotek. I Reding
-institutet, hvilken därjämte tillhör kr. till behöfvande farmaceuter, 1869) kr, 5,000. Räntan skall vid
-och minst ett år förut tillhört nä- deras änkor och omyndiga barn. hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
gon förening för absolut nykterhet. Företräde bör gifvas åt sökande, apotekare eller apotekareänkor.
Vid donationen är rast det villkor som kunna styrka antingen att Sandbergs fond (Apotek. A F
.att en ,donators släkting skall un- donator själf konditionerat hos de- Sandbergs understödsfond). Dona-
·der sin lifstid erhålla en lifränta ras män eller ock att de själfva, tionen utgör 10,000kr., som öfver-
af minst 4 proc. å kapitalet. deras män eller fäder kondition e- lämnades till Apotekare-soctetet.e

Lehmans fond (Apotekare Au- "at hos honom under en tid af direktion d. 23 april 1909 af apot.
gust Lehmans fond) kr. 5,000 stif· minst 2 år. Den återstående femte. i Motala A F Sandberg på han •

.tades af Societeten vid dess årssam- delen jämte öfverskjutande ränte- iO-års·d'ag med den föreskrift, att
mankomst den 15 sept. 1910 till medel, som icke jämnt kunna de- årliga afkastn. skall användas till
hugfastande af apotekare Lehmans las med 3001 läggas till kapitalet. underst. antingen åt sjuka obemed-
namn och lifsgärning såsom sekre- Murrays rond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller åt nöd-

-terare och ordförande i Apotekare. Murrays fond) kr. 5,000 stiftades af ställda farmaceutänkor och -dött-
, societeten och dess direktion. Af Societeten vid dess årssamman- rar, eller åt flitiga obemedJ. stud .
. årliga räntan lägges 20 O/otill ka- komst den 15 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me·
pitalet tills fonden fördubblats. fastande af apotekare Murrays dellösa släktingar till donatorn,
Aterstoden utdelas till behöfvande namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek ..kåren, hafva
-elev vid Farmaceutiska institutet, saförvaltare och taxerevisor i Apo- företräde.
som full~ör sina studier för afläg- tekare-socteteten, Räntan skall ut- Sebardta fond (Carl Wilhelm Se-
gande af a):lOtekareexamen. Sedan göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000, stiftades af
fonden fördubblats utdelas hela studier för apotekareexamens af- Societeten vid dess årssamman-
räntan å denna. läggande vid Farmaceutiska Instd- komst den 11 Sept. 1903 »till hug-

Lundbergs fond (Apotek. Oscar tutet. Stipendiet skall utgå med fastande af Hofapotekarens namn •
Lundbergs donationsfond). Dona- lagat 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten un-
tionen, 'som utgjorde 100 aktier i skall minst 20 010af räntan årligen der tjugufemårigt Ordförande-
Aktiebol. Avesta .folkbank, npm. läggas till kapitalet, tills högsta skap n). Af årliga räntan afsättes
lyd. å 100 kr. öfverlämnades d. 31 stipendiebeloppet obetingadt kan 10 proc, till kapitalet, hvarefter
dec. 1909 afapotek. IBorlänge Oscar utgå. återstoden af direktionen fördelas
Lundberg 0.. h. hustru Hilda Lund- Mnrrays donationsfond (Apote- i ett eller flera stipendier för stu-
berg f. Meurlin, med anhållan, att kare Axel Murrays donationsfond). dieresor inom eller utom riket af
fonden skulle kallas apotek. Oscar Donationen 50,000 kr. är afsedd att på apotek tjänstgörande eller vid
Lundbergs donationsfond och för- bereda understöd åt farmacte kan- Farm. instit. såsom assistent el-
valt. af Apotekare-societetens di- didater, som vid farmaceutiska in- ler amanuens anställd exam, apo-
rektion, Fondens storlek är nu sUtutet på ett förtjänstfullt och tekare, med minst tvåårig verj<:.
15,700kr. Enligt donationsbrefvet berömvärdt sätt idka studier för samhet efter aflagd examen. Ar
skall, sedan från den årl. afkastn. aftäggande af apotekareexamen. 1916 öfverlämnades af hofapote-
400 kr. undantagits, hvaröfver do- Räntan å kapitalet användes till kare Sebardt 5,000 kr. att läggas
natorerna under lifstiden själfva stipendier hvart och ett å 1,000kr. till fonden, som därigenom upp-
vilja disp., äterstoden utdelas enl. Mlssons fond (Apotek. H .yr går till 15,000 kr.
direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons donation) kr. 44,500. Of- Wallers fond (Till minne af
vande änkor- och barn efter apot. verJämnades till Apotekare-Socie- Apotekaren Jakob Waller 1886)
och farmaceuter eller till apotekare teten d. l febr. 1912 enligt testa- 5,000 kr. Räntan utdelas som be-
och farmaceuter 'som själfva kunna mentariskt f6rordnande af apote- lön. företrädesvis för flitigt och
anses nödställda. Efter donato- karen i Göteborg H W Nilsson. förtjänstfullt arbete ä Farm. in-
remas frånia.l1eeller event. från den Räntan å kapitalet skall användas stit:s Iaboratorrum, men äfven som
tid, som af dem blifvit bestämd, på så sätt att fyra femtedelar där- uppmuntran för redbart och frukt-
användes hela afkastningen, sedan af utdelas årligen till behöfvande bärande arbete inom öfriga under-
f>% af densamma blifvit afsatt för änkor och barn efter framlidna visn-tack vid institutet.
att förstärka hufvudstolen, till apotekare eller till i behof stadda [47 11]
ofvan angifna ändarnål. äldre obefordrade farmaceuter.

M083nders fond. Grundkapital, Den återståeude femtedelen lägges KOJlstf'örvantskapets kassor,
1,000 kr. till min~e af Professor till kapitalet på det att detta må omfattande: Sjuk· och begrarnmgs-
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[4711-47:30J G. Fromma stiftelsers" pensionskassors m. tI. fonder.
'bjälpskassa(stift. år 17M)kr. 35,200. 5,294:78. Sthlms arbetarefören.g, skap), som är svensk undersåte
Sjuk- och begrafn:shjälp åt manI. se [3888J; räntan användes åt före. äger anmäla sig till inträde i fören.
och kvinnl, arbetare vid boktryc- ningsledamöter, som varit med i Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro
kerier o. stilgjuterier i Sverige. minst 10 år, för befriandet afårs- Sjömannaf"öreningens nöd.

Gutenbergska stiftelsen (stift. år afg. till fören. och dess sjukkassa. hjälpskassa. Sjömannaf"6ren:s sty-
1840) kr. 124,800. Pens:r åt manl. Hemslöjdsfonden (Advokatfiska- relse; att af fondens-räntor och af
O. kvinni. typografer samt stilgju- len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-. medel insaml •.i. sparbössor under
tare i Sverige. Sthlms arbetarefören:g, se [38-881,fören:s sammlJnkomster gifva jul-

Änkehjälps[onden (stift. år 18M) räntan användes som prem:r åt gåfvor till ledamöters änkor och
kr. 24,300. Ankehjälp efter typo- förenieledamöters barn under 15 barn.
grafer o. stilgjutare. år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

Gemensam styrelse. !Adr.: Kg!. Iluderstddsfdrenlngen (Stock-
boktryckeriet. holma, Arbetareförening 1912) kr,

204,259:71,:se [3888J; räntan utde-
las i december täll Iedambter-som
tillhört föreningen i 20 år och där-
ntöfver.

[4712]
Typografiska föreningen (H W

Lindström m. 11.1846)kr. 217,939:93,
Särsk. styrelse, se [4213J;sjuk- och [47 2,0)
begrafningshjälp, arbetslöshets-, Stockholms arbetarefdrenings
nödhjälps- o. invalidunderstöd sjuk. och begrafniugskassa
m. m. (Sthlms. arbetarefören:g 1868) kr.
[47 13] 114,016:55.Särsk, styrelse, se [3Sli8);

F. D. Stockholms gas- och elek- ~l~~ti,~~~rbertl-:::~~~; ~;::b~~~
tricitetsverks arb:s sjuk- och be- År 1919utbet:s kr. 8,870:75 i sjuk.
grafningskassas Nödhjälpsfond. hjälp och kr. 3,100 i begrafnings-
Delägarnes antal den l maj 1914: h "'l
522 st. Utdelar hjälp vid trängande, Ja p.
behof. Kapital kr. 16,000. Sty-
relse: Emil Andersson,' ordf6r. ;
Halge Peter sen, sekret. ; Axel Byd-
.ström, kassör, adr, :..Tyskbagareg.
'10, 1 tro Telef. Osterm. 2356.
Ledamöter K. A.ILandberg, Carl
Åberg. /

[4714J
, .Lykttäudarnes sjuk· och be-

, grafnlngskassa (Delägarne 148)kr.
16,289:69.Särsk. styrelse, se [3142];

, sjuk. och begrafn:shjälp.

[4715J
Totties pensionsfond (Sthlms

stads BrandI6rsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlms stads Brandför-
säJoo:skontor se [2855);räntemedlen
användas till pens.r o. år!. under-
stöd åt tornväktares efterlämn. än-
kor och oförsörjda barn samt åt
änkor och barn efter personer, som
vid släckning' af eldsvådor om-
kommit, äfvensom åt sådana) som
vid eldsläckning bJifvit skadade.

[4716J
Barnmorskornas i Stockholm un-

dcrstödsf"oren. (1860)kr. 126,256:84.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt

. 60 år och inbetalt 25 års afgifter;
f•• n. utgå 23 pens:r å.200 kr. st.

[4721) -,
Stockholms arbetaref'orenings

tioöresafdelning (Bthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 776:95. Särsk.
styrel.ae, [se 3888): bekläda. åt
fattiga barn hvarje jul.

[4722) -- "
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830). Pens:r åt obemedlade väl·
frejd. personer, som äro borgare i
Sthlm, deras änkor och oförsörjda
ogifta döttrar öfver 50 år.

[4723)
Godn'ska penslon.sfonden (Segel-

sömmareänkan K. Godu 1791)kr.
10,976: 16. Borgmästaren i Sthlmj

~~~~ef::rvä~~:~S~~ =::~c~~
holms magistrat samt efter sådana
civ. tjänstemän 80m af öfverståth.
O. magistraten tillsättas; utbet:s
f. n. till 5 änkor.

[4724)
Sjökaptenssocieteten i Stock·

holm (stift. 1732)kr. 202,000. Sjö.
kapt:ssocietetens depnt:e, se [2987].
Ledamöterna måste vara burskaps-
ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie-
teten har till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå·
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn.
som däraf äro i behof.

[4719)
JOh,n Anderssons uaderstdds-

fond (Fru 'I'herese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr,
50,3H: 43. Sthlms arbetarefören.;
se [3888J; ärl. räntan utdelas vid ---

,jultiden till orkeslösa mani. le- [4725)
damöter, som fyllt 55 år och äro' Sjömannaf"oreningen I Stock.
i behof af understöd. , holm (stift. 1863)•. Särsk, styrelse;

EliassonskIt understödsfonden se [2985): pens:r, sjuk. och begraf·
(Fabr. 'Levy Eliasson och hans fru n:shjälp samt Underst. Hvarje sjö.
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr. m~n (af befäl, underbefäl och.man-

[4726)
,,<Stockholms sjömanshu8li:ItS8a
(Stockholms sjömanshus); vid slu-
tetaf 1919 eget kapita! 809,900:'98
donationer 1918 kr. 3<14,566:11,un-
derstöd och gr~tialer. Särsk. dtrek-
tiön, se [2&20): utbo 1918 i under-
stöd O. gratialer kr. 52,907:-. h.
liga understödstagare voro s. å.
G40 st. '
,.,' Stockholms ,nationalka8S&
(Skeppsred. i Sthlm 1772), 31 dec.
1918 kr. 178,494:75. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [2620J. Ut-
betalt underst. 1918 kr. 6,1~0_

[4727] ,
Ångfartyg8befälhafVares~llska-

pet (18ii7)c:a kr. 440,000. Särsk. sty-
relse, se [41 53): pens.s- och un-
derst:skassa.

[4728J
Handelsfiottans pensionsan.

stalt '(K. Maj:t och Rikets Ständer
1864)kr. 1,117,687:78. Bärsk. direk-
tion, se [2950]: pens.berättdgadäc
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende O. varit i 2ö
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes.
orter; år 1919 utdelades kr.
279,414:09 till 1,971 personer.

[4729)
M:askinistf"oreningen. särsk, sty.

relse, se [4157J;kassabehålln. Sila
1919:f"6rvaltn:skassan:kr.17,598: 65.
balanserad vinst å fastigheten: kr.
2,362:59; bibliotekskassan: kr,
6,052:03; sångkörsfonden kr. 77:66:
fru Emma Wennerlöfs fond: kr.
9,724:95; understödskassan: kr.
69,731:17; nödhjälpskassan: kr.
43,341:74; friårsafgifts- O. begraf-
ningskassan: kr. 35,330: 16; öfver ...
ing. C A Lindvalls fond: kr.
12,412:98;sjukkassan: kr. 50,568:46.

\
[4730J

Vänskapsförbundets Sjuk. och
Begrafnlngskassa, (V.F. 1865)kr.
19,782:92. Särskild styrelse, se
r3115):sjuk- och begrafningshjäLp
ltkassans ledamöter eller deras
stärbhus! År 1919,utbetaltes kr.
8,011:- i sjukhjälp och kr. 2,200.i
begrafningshjälp.
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VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande
lärares samt deras änkors och barns pensionering.

[4733] Kg!. Vitterhets-, Hi- 38,900:-. Räntan utgår till under- GrIllska donationen (Bruksp. J
storie- och Antikvitets- stödjande af zool. studier. W Grill 1863)kr. 62,600:-. Fonden.

akademien. Arnbergs donation kr. 24,700:- gafäSredr.bildandetaf en zoologisk träd-
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J

AntelIska donationen (test. af W Arnberg Hahns donation (Med. dr Con-
Dr H ~ Ante~l, afiämn. 18~6)kr. Arrhenins' fond (Prof. S Arrhe- rad Hahn 1896)kr. 27,700:-, till un-~d~:,hf. anttkv. och numtsmat. nius 1'904)kr. 6,900.- Till förstär- derst. ror vetenskapl. forskn:r el

Berge;ska donationen (Tullror- ~:~~~etaf Letterstedtska resesti- ler resor.
valt. i Göteborg C G ~.ergers test. Bankska legatet (Josef Banks Kroks donation (Läroverksad-
1~83)~. 290,000. A.-frantorna. an- 1792)kr. 1,600. Säsom tillökn. pä junkten Th O B.N Krok) kr. 30,200>
~~nd.~B.. 1000 J::r.,for .~rk~olog~ska lönen till Bergianske läraren. för växtgeografiska. undersöknin-
förelasn.r, d!'t öfrtga for historteka Beijerska donatiouen (af Bok. gar inom Sverige. '
'Ich antikv, ändamål, efter.utgifts. förläggare Frans Beijer insamlade Letterstedts fond (Gen:konsul J
stat, som ror hvart. är bestammes. 1884)kr. 11,600. 'l'Ill främj. af Riks- Letterstedt1860) kr. 18,000:-r-', Ban.

Besk0'!VskadonatlOnen(Öfverste- musei mineralogiska institutions tan ansläs till ett pris för utmärkte
kammarlunk. B v Beskow 1880)kr. syften författare och viktiga upptäckter.
10,000. Underst. '16r yngre, obe- '.. Lstterstedts fQnd (Gen:konsul J
medl. och förtjänte forskare inom Berglanska sttftelsen (Prof. P J Letterstedt 1860)kr. 10,200:-. Ban-
de vetenskaper som tillhöra om- Bergius 1784). Donationskapitalet tan utgär i o. för särsk. makspåtig-
rådet tör akade~:B verksamhet. 8,333: 33 kr", egend. Bergiilund, till gande vetenskapl. undersök:n:rsamt:

BjörnsjJernskadonatiQnen(test. Pllbllci nytta och till en skola 16r äfven till andra ändamäl, beroende'
af Generalmajor O M Björnstjerna tradgärdsskotselns eller hortikul- detta pli.Vetenskapsakademien.
1!06) kr. 10,000. Uppmuntr. tili turens upphjälpande i riket under LeUerstedts fond (Gen:konsul J
författare inom dekunskapsgrenar namn af Bergianska trädgärdssko- Letterstedt 1860)kr. 20,400:-. Ti1J'
som utgöra föremäl för akadem:~ lan. inrättande å Serafimerlasarettet ar
ver~.s~mhet..' . Beskowska stipendiefonden sängar ror nödlidande sjuka resan-

GotIska rorbnndets donation kr. (Öfv:kam:junkare B v Beakow och de, företrädesvis frän främmande·
2,0~; för antikv. ändamål. hans hustru 1864) kr. 24,700: -r-', land.

Bjertbergska don~tlonen (Pro. Tili ett stip. ät någon ung, förtjänt Letterstedts fond till pris för'
tokollssekreter. E GHjertbergs test. och obemedlad vetenskapsidk. öfversättningar m. m. (Gen:kon-
1888), kr. 254,000; för Statens hi. Bomanska donationen (Kapten sul J Letterstedt 1860)kr. 19,600.
stonska museum och kgl. mynt. C E Boman och hans hustru Hil- Af räntan utgär 400 kr. ärl. för
kabinettet. dur f. Boheman 1909) kr. 91,000. öfversättningar tili svenska sprä-

Lonbatska donationen (gäfva af Till lifräntor och därefter ror riks- ket af något rorträftiigt utländskt
hertig J F de. Loubat i Paris 18.89)museets entomologiska afdelning. arbete; äterst. ställes till Akade-
kr. 20,000; räntan utdelas hvart Brandelska donationen (Kamre- miens fria förtogande .
• :te är f. bästa under senaste o är raren C H Brandel1900) kr. 1~8,200. Letterstedtska fonden till rör·
utkomna, på svenska, norska eller För riksmuseets botaniska och mån rör Vallerstads rörsamling-
danska rorf. arbete öfver Amerikas entomologiska afdelningar. m. m. (Gen:konsul J Letterstedt.
arkeologi, etnograji, historia eller Byzantinska resestipendiet (En- 1860)kr. 30,600:-. Räntan använde",
myntknnskap .. (N,asta g~ng 1922.) voyön P O v Asp 1803)kr. 30,000. till premier och anskaffande afböc-

Osear:ll.ontehus donatden (gäfva Upsala univ.: för 3 af 9 på hvar- ker ät skolbarn, till uppköp af böc-
af riksantfkvarien O. Montelms och dr rT ä' t . . ker för sockenbiblioteket i valler-
hans fru, .f. Reuterskiöld, !,913)kr. t~te~skoa~·s~:a~.~e:;,;:p;;;~d~~~~~ stad samt till belön:r ät folkskole-
50,000. Rantan) hvar:af..storre de- år uppbär år-l, räntan; under de lärare inom Linköpings stift.
len .r. n. u~gär som hJTanta, skall öfriga 6 åren utses stipendiater af Letterstedtska Föreningens fon-
användas tIll understöd eller pen. U l' r der (Gen:konsul J Letterstedt 1861)-
sion åt e. o. tjänstemän vid Aka. ipsa a l~IV., som orvaltar dona- 1:o} 138,451 reservfonden. Denna.
demien, samt till tryckning af tronskapttalet. fond ökas med ärl. tiliagd ränta,
arkeologiska arbeten; hvartfemte . C A Carlsons fond 0,200 kr. för pä ränta titls den uppgärtmoOO,OO()·
är utdelas ett pris ror rortjänst- rlk~museets verteb~atafdelnlllg. kr. 2:0) 601,717kr. besparlagsron-
fullt arkeologiskt arbete. Edlnndska donattonen (Prof. E den. Denna fond ökas genom årl.

Seharps'ka donationen (test. af Edlund 1880)kr. 39,900: -. Rän- tillagd ränta på ränta tills den upp-
grossh. J H Scharp och hans fru tan användes till prisbelön:r eller gär till 0,000,000kr. 3:0),Återoto-

'f. Westman, 1902)kr. 100,000 fö~ underst. för forskn:r pä de fysiskt den 339,081:40 kr. utg. den dls-
den historiska vetenskapens främ- matem. vetenskal?:s område, . ponibla fonden, hv~lken icke fär-
jande (större delen af räntan ut- Ferrnerska beloningen (Kans'll- till kapitalet förminskas; den disp.
gär f. n. till en lifränta). rädet B Fermer 1796)kr. 3,400:-. fondens ränta öfverlämnas årl. tilb

W. Blalrs.Brnce's donation Premieutdeln. Letterstedtska fören.
(don. af Fru Carolina Benedäcks- Flormanska belöningen (Prof' Letterstedtaka inrikes resestf-
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall A. H Flonnan 18.38)kr. 7,900: -. pendler (Gen:konsul J Letterstedt '
användas för arkeol. forskningar TJlI prrs oc.~ belon. .. . 1903) kr. 40,000. Stip. för resor
och gräfningar på Gotland) sär. Fonden for reseunderstod (dir. inom Sverige; samma bestämmol-
skildt i och nära Visby. Sahlgren m. fi. samt tillskott af ser som för det utrikes reseatt-

---- Akad.) kr. 38,800. Stip:r till pendiet.
[4734] K I V t k belopp af 1,300 kr. utdelas ärl. till Letterstedtska utrikes resesti-

ung. e ens aps- yngre naturforskare för utförande pendlet (Genc-konsu l J Letterstedt·
akademien. af resor inom Sverige med ända- 1860) kr. 100,000. Stip. ät någon,

Adelsköldska fonden (Major mäl att undersöka landetsnaturför- svensk man' med goda moralisk ••
Olaes Adelsköld 1904och 1906)kr. hällanden. egenskaper och utmärkta insikter
66,800. Till medalj för vetenskap- Fonden för vetenskaplig forsk- i en eller flera vetenskaper, ror att·
liga arbeten och till utrikes rese- ~ing (anonyma gifv.) kr. 375,400:-. sätta honom i tillfalle att, till 16r·
stipendier för ingenjörsstudier. Ökas under gifv:nas lifatdd genom kofran af sina insikter, företaga,

Ahlstrands testamentsfond (Bi. räntans läggande till kapitalet. Iresor i främ.länder; stipendiat må
"bliotek .r A AhlRtmnil lR~l\ kr. (Se Porträttfonden). tillhöra hvilken samhällRklass som
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,.(4734-4738] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 6.. fonder.
nelst, men får icke vara yngre än Stipendlnm Berzellannm(Bergs·'lkr. 63,755:39.Stip:r till elever vid
:15 och icke äldre än 40 är; ,råd,et J_L. Aschan 1850)kr. 32,200. landtbruksinstituten.

I Letterstedtaka släktstipendiet Stip.till underst. åt yngi:r, hvilka I Nonnens fond (Friv. bidrag C6r
'bild. 1893 af besparingar å Letter- ägna sig åt kemiens studium. att hedra Edvard Nonnens minne,
-stedts fond till pris för öfversätt· Sundbergska' donationen (Hof- 1864)kr, 34,238:-. Resestip:r till
:ningar (Gen..konsul J Letterstedt kvartertnäst. E Sundberg 1780)kr. elever, utgångna från rikets !J>ndt-
,1860)kr. 53,100., 1,200. Premier. bruksinstitut.

LIndbomska beWningen (Berg. Söderströmska donationsfonden Palmgrenska fonden (Per Palm-
:mäst. G A Lindhom 1814)kr. 5,700. (Grosshandl. C C Söderström 1904) gren 1813)kr. 93;584:06'. Till aks-.
Räntan användes årligen till 1 a kr. 124,500:-. För nationaleko- .dem:s fria disposition. ,
"2guldmedaljer, .som tilldelas den, nomtsk vetenskaplig forskning. Svenssons stipendiefond (Eko.
'Utom aller inom akademien, som J A lVaWbergs minne81llodaJj. nomidir. J M Svensson 1890)kr.
ingifver någon afhandl, med nya fond kr. 3,600:-; donerad 1901af 20,426:19. Såsom uppmuntran till
-oeh viktiga upptäckter uti kom. änkefru E. Retzius Till utdelning elever vid landtbrnksinstituten o.
-eller fysiska vetenskaperna. af medalj i guld eller silfver åt per- Jönköpings läns landtbruksskola.

Lindströms minnesfond kr. soner, som på utmärkt sätt främ- lVirens donationsfond (Fabr. A
4,200: -, donerad 1901 af vänner jat de naturhist. vetenskaperna.' G Wiren 1896) kr. 8,481:54, Till
-och lärjungar till prof. G Lind- J A WaWb~rgs minn,esfond·kr. belön. af folkskolelärare och lära-
atröm, Till ,ett mindre stipendium 37,700,donerad 1896af änkef. E Bet- rinnor på landet, som utmärka sig
1'ör resor inom landet i syfte att zius till minne af hennes broder gnm att vid skolhusen plantera
••tudera de lägre evertebrerade Afrikaforsk. Johan August Wahl· fruktträdoch'bärbuskarel.ägnasig
-djuren, fossila eller lefvande. berg. Den årl. räntan disp:s Cor åt biskötsel och sprida håg ror

Sven Lovens minnesfond kr. 2 på hvarandra i6lj. år växelvis af dessa sysselsättn:r till allmogen.
-4,500, donerad 1909 af släktingar Vetenskap sakad. och Svenska Säll· Bergmanssonska fonden. (Fru
-och vänner till prof. S Loven till sk. 161'Antropologi och Geografi Nanna Bergmansson, född Wiren,
,l'risbelöning i form af medalj öf- som resestip. 1916)kr. 29,476:55',Till belöningar,
'VerLoven af förtjänstfulla arbeten P.' lVahlbergs stipendiefond premier och pris, för landtbrukets
i zoologi. 1913, kr. 45.900:-. och trädgårdsskötselns uppmunt-

Malmströms donation (riksarki· lVallmarkska donationen (Öfvor. ran efter akademiens fria bestäm-
..•arien C G Malmström) kr. 27,700. dir. L J Wallmark 1847)kr. 55,100. mande.
:För vetenskapliga ändamål. Räntan användes till prtsbelöum- A.·B. Separators lncernodlings-

von Möllers donation (Ryttmäst. gar 161'rönoch uppfinningar" som fond (A.·B. Separator 1917) kr .
.P von Möller 1883)kr. 27,500:_. akadem. finner befordra veteneka- 103,140:20. Ränteafkastningen till
'Till lifränta åt viss person, efter pernas och näringarnaa framsteg åtgärder för befordrande af lucern-
hvars död donationen är'ställd till samt till underst. för undersökn:r odlingen i landet och främst i dess
Akad:s fria fdrfogande. och resor, 80m ,akadem. anser le- mellersta delar.

Porträttfonden (utbruten frän da till nämnda mål. Gnstaf Linds Stipendiefond 1919
Fonden för vetensk. forskning) Vegafonden (saml, på föranstal- kr. 1,545:28 för trädgårdselever.
.kr, 28,300. För utförande af por- tande af Svenska sällsk. ror antro-
-trätt af Akad:s aflidne eller Ief- pologi och geografi, gnm aIlm. sub-
-vande ledamöter. . skription inom Sverige, till minne

RegnelI,Il, Anders Fredrik, bo- af Vega's kringsegI. af Asiens hela
'tanlska gåfvomedel' (Dr AF Reg- kuststräoka under A E Norden·
'IlelI 187~) kr. 112,500:-. Denna skiölds ledning, 1880) kr. 78,600.
"fond sönderfaller i följ. afdeln:r: Fondens ändamäl är att verka för
'1) Stip.·fonden f. anställande af'ra- främjande o. uppmuntran af geo-
'''01' i botaniskt ändamäl till Bra- grafisk forskn. ; dels under namn
-stlten eller annatintertropisktland. af Vegastipendiet, underst. loriore·
'2)Fonden i6rvetenskapl. bearbetn. tagande af forskn:sresor i mindre
'af de ~ Brasilien eller andra inter- kända trakter; dels medel r6r ut-
tropiska länder af den Regnellske delande af en medalj i guld, be-
cStipendiaten gjorda, insaml:r ..· 3) nämnd Vegamedaljen, åt personer,
Fonden r6r de brasilianska växt- som på ett utmärkt sätt främjat
samling:s underhåll och vård. den geografiska forskn.; såväl stip.

RegnelIs zoologiska gåfvomedel som medaljen utdelas af Svenska
,(D:r AF RegnelI 1884)kr. 45,400:-. sällsk. 161'antropclogi och geografi.
:Räntan användes till främj. af zoo-
logisk forskning.

RegnelIs donation (D:r A F
Regnell'1880, 1881,1882\kr. 43,400.
Medlen använda till inköp af Iä-
genboKristiAlberg vid B'Iskebäcka-
kil i O. 161'auIäggande af en zoo-
logisk hafsstation.

Rosenadlerska pensionerna(Pre·
std. C A Bosenadler 1111)kr. 3,000.

. .:3 penstonsrum för afkornlrr efter
Assessorn i Bergskoll. AIbr. Behm,

Seheelefondenkr.17,800: -. Rän·
tan disp:s växelvis af Farm. Inatt-
futet och Vetenskapsakad:n till
'UDderst. ror dithörande forskn:s
.anstältande.

Slden,bladhs fond (Öfverdir. Elis
Sidenbladh 1911)kr. 109,400. Till
donators bröstarfvingar 6ch I till
:stip.endier.
_ Stenströms fond (Lärov:sadj.

-.:KOEStenström 1901)kr. 5,400:-.
Till stip. för botaniskt ändamål.

l
[4735] Kungl. Landtbruks-

akademien.
Fraenckelska donati onen (Gross-

handlaren Moritz Fraenckel) kr.
6,126:06 16r publikation om Svezi-
ges jordbrnk. ,

GniIlanll\es fond (Maria Joaefma
Guillaume 1868)kr. 16,401:50. Till
befordrande, af djurskydd.

BalIenska donationsfonden
(Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
4,837:69. För nyttiga i6retag i
landthushåIIn., såsom skogsplan-
tering, trädgårdsauIäggn.

Löfvenskiöldska donationsfon-
den (Possess. Ch E Löfvenskiö'ld
1889) kr. 21,051:24., Beseettpen-
dium 'till befordrande af ändamäls-
enl. landtmannabyggn.

Stipendinm Nl1sson.Aschanlll-
nnm (Bergsrådet L Aschan 1851)

[4736]
Thnnska stipendiefonden (Kam.

martj. A-Thun 1131)kr.114,883:~3.
Förvaltningen af borgrättsfonder-
na, se [29751; två hemstipeiJ.dier
åt torftiga studerande f"6ddai Btock-
holm eller Småland (dock, såsom
test. säger: »Medicin,för den oviss-
het jag själf erfarit, undantagen»);
hvartannat år lämnas ett resestip.
af 4,800 kr. åt en studerande för
idk. af studier vid utländsktuniv.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån. Ansökn. ingifvas till det
större akad, konsistoriet i Upsala,

[4737)
Lars Biertas minne (Fru W

Hierta, f. Fröding, 18~1). Särsk.
styrelse, se [3555]; att verka för'
det mänskl. framåtskridandet och
detta hufvudsakI. gnm att fram·
kalla och befordra sådana veten-
skap!. upptäckter och uppftnnin-
gar, sociala förbättringar och re-
former som kunna blifva till väl-
signelse för mänskligheten i all-
mänhet och särskiIdt för Sveriges
folk. Ansökn. före l mars eller
1 nov. l

[4738J
Nobelstiftelsen. Grundad på

Ingenjören' Doktor Alfred Nobels
testamente af, den 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af Kungl.
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1918kr. 29,923,426:22. Te-
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall .ärligen utdelas som..
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.G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4738-:4742]
'. prtsbelöning åt dem, som under Åleninsska fonden (Kyrkoh. J H Folke Brandels minnesgåtva

det förlupnaårethafvagjortmänsk- Ålenius 1822)184,622:54. Till pens. (1913) kr. 1,000. Räntan utdelas åt
ligheten don största nytta. Räntan fyllnad åt pensionerade lärare. musikalisktbegåfvadlärjunge,som
delas i fem lika delar, som till-o Se vidare [4744] och [17 40]. har orgelspelningen nnder mor-
fallal: en del den, som inom fy- gonbönen sig anf6rtrodd.
sikens område har gjort den vik- Erik Bäckströms stipendiefond
tigaste upptäckt ellernppfinning; [4741] Högre latinlärover- (Grosshandl. J A Bäckström 1903)
en del den, som har gjort den vik- kr. 10,000. Räntan skaU med ena
tigaste kemiska upptäckt eUer för- ket å Norrmalm. hälften den 18 maj och med den
bättring; en del den, som har gjort Se [2303]. andra den 27 nov. utdelas till lär-
den viktigaste npptäckt inom fy. Du Rietzstipendiefond (Jngeniör junge i 5:te kl. som är behöfvan-
siologiens ellermedicinensdomän ; Hj Dn Rietz) kr. 2,000. För fram- de, har fallenhet för studier, och
en del den som inom litteraturen steg i biologi. utmärker sig i afs. på flit och
har producerat det utmärktaste i Erik Johan Falkmans stlpendte- uppförande, och får stipendiet ~
idealisk -riktning; och en del åt fond (Louise Falkman samt Ivar o. efter kollegii beslnt - behållas af
den som har verkat mes el.ler bäsj Sven Falkman 1893) kr. 539. Un- samma lärjunge nnder hela hans
för folkens förbrödrande och af- derst. åt stnderande. skoltid. Fonden förvaltas afKungl.
skaffande eller minskning af stå- Fyra bröders stipendiefond (fa- Direktionen öfver Sthlms stap
ende armeer samt bildande och brikör P A Sjögren 1907) kr. undervisningsverk.
spridande af fredskongresser>. 2,923. Understöd åt studerande. De 6 Brödernas fond (Anonym
.Prisutdelare och styrelse se [1631]. Rektor G. F _ Gilljams stäpen- 1877) kr. 1,000. Uppmuntran åtväl-

diefond (Helena Gilljam, lärare artad yngl. vid gymnasium, med
och forna lärjungar vid lärover- företräde åt obemedl. ämbetsmäns
ket 1910) kr. 1,516:04. Understöd söner.
åt studerande. Elmbladska fonden (Lektor P M

Rektor C. Lundbergs sttpendle- Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för
fond kr. 3,630, Underst. åt stude- den i mogenhetsexamen bäst vita-
rande. ordade.

Kyrkoherde Nyblreus' stfpendle- Frans Gv-stafs stipendium (Ano-
fond (1915)3,903:27 kr. Understöd nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
med företräde för blifvande präs- las till en välartad samt med håg
ter. och fallenhet för stndier begåfvad

Prenrle- och fattigkassan vid yngl. som af sådant understöd är
norra latinläroverket, kr. 3,500. i behof.
Prem:r och underst. åt studerande. Carl v. Friesens stipendiefond

RabeskR fonden (f. d. lärjungar (sammanskott af lärjungar O. vän-
vid Sthlms gymnasium 1871) kr. ner till statsrådet Oarl v. Friesen
1,117. Underst. åt studerande. 1906) kr. 3,750 Räntan skall. vid

Ribbingska stipendiefonden slutet af hvarje läsår utdelas till
(Kammarherren G Ribbing 1868) mindre bemedlad, för stndier väl
kr. 2,261. Underst. åt studerande. begåfvad lärjnnge, som nnder läs-

Ruben Sjögrens stipendiefond året aflagt studentexamen för att
(Fabrikör P A Sjögren 1905) kr. sedan fortsätta sina studier.
3,370. Understöd åt studerande. Adrian Göthes premium (sam-

Olof Arvid Stridsbergs stlpen- manskott af Iärjungar och vänner
diefond (Anna Laura Stridsberg tiU Adrian Göthe 1904) kr. 200.
1908) kr. 588. Understöd åt stu- Räntan skaU hvarje hösttermins-
derande. afslutning ntdelas åt en behöf-

\Thams donation (änkef. OTham vande lärjnnge i 3:e klassen.
1865)kr. 372. Böcker åt fattiga 1ärj. Fyra bröder Heijkenskjölds

Wirenska stipendiefouden fond (1910) kr. 4,000. Räntan an-
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815. vändes till tillfälliga understöd,
Understöd åt studerande. Lilla Johns premlnm (Anonym

1877) kr. 600. Premier åt 1 eUer 2
obernedl . flitige och ordentl. gos-
sar i någon af klasserna 2-5.

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

Semiseknlarfonden (samman-
skott vid seknlarfesten 1871) kr.
500. Stip:r vid Sthlm~.gymna.inm.

Thams donation (A,nkef. M C
Tham 1855) kr. 100. Prern.kass a .

Jnlins Lundmans stipendiefond
(Lekt. J Lundman 1899)kr.l0,0D0.
Räntan skall tilldelas en eller två
behöfvande, kunniga) flitiga och
ordentliga lärjnngar i 6 och 7 klas-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl. Dir-ek-
tionen öfver Sthlms stads under-
visningsverk. .

1872 års gltfvofond (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be'
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjungar i 4:e o. 5:e .klassen.

1886 års studenters sttpendte-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-

[4739]
Albert Bonniers stipendiefond

för svenska författare är bildad
dels af ett utaf Albert Bonniers
barn och arfvingar doneradt ear-
ytterligt kapital af 150,000kr., dels
af ett ntaf K. O. Bonnier ytterli-
gare doneradt, likaledes oafytter-
ligt kapital af75,000 kr, alltså sam-

, manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för-
fattare af talang.

[4740] Direktionen öfver
Stockholms stads undervis-

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

·faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,517:55. Till böcker åt fat·
tiga lärjungar vid Kata-rina real-
skola.

Beskowska fonden (Öfv.kam.·
junk. frih. B v Beskow och hans
hustru )864) kr. 13,873:13. Till
stip.

Booströmska fonden (Presidx E
Booström 1835) kr. 1,810: 20. Till
böcker och prem:r åt skolyngl.

Erik Bäckströmsstipendiefond,
seJ4742J. 10,728:57.

öglundska fonden (riksgälds-
kommiss. G Höglund 1870) kr.
12,233:65. Till lifräntor, sedan
stip:r.

Kniggeska fonden [Äukef', A M
V. Balthasar Knigge 1822)~,950:98.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s folk-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G. Lundberg 1878) 4,689: 82. Till
-stip:r.

JuUusJ,undmans stipendiefond,
se [4742]. 10,250:-.

Petrejiska fonden (Skeppekla-
rer:n P Petrejus 1847)kr. 1,946:78.
Kläder.böcker m m.åtskolungdom.

Wallinska foudent.årkebiskopiu-
nan A M Wallin 1847)kr. 6,686:36.
Stip:r åt studerande.

[4742] Högre allmännaläro-
verket ~ Södermalm.

Se [2305].
Anonym gifvares stipendiefond

(19101 kr. 3,000. Räntan utdelas
årligen till en el. flera gossar å
gymnasiet.

Axellll. Anderssons 'I'estaments-
fond (1915) kr. 50,000. Räntan ut-
går som stipendier (med lägst 200
och högst 400 kr.) till lärjungar i
6:te kl asaen L i gymnasiet, som
äro välartade o. i behof af under-
stöd. Fonden står under Stock-
holms stads förvaltning.

Erik Bergstedts skolfond
(Grossh. Erik Bergstedts teetamen-
te 1911) kr. 10,000. Årliga räntan
skall vid slutet af hvarj e vårtermin
odelad tilldela s en lärjunge, som
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
och ntan att behöfva vara fattig
har behof af understöd.
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L4742-4745J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.fL fonder .
.vande lärjunge, helst den som 'ElementariistlpendietN:rl (gnm
eamm a år afL studentexamen., ineaml. 1865)kr. 1,000. Ökadt gnm

fl'. d. 'ltipendiaters stipendium donation af en f. d. lärjunge med
'(1919). Räntan utdelas till förtjänt 1,000 kr, 1888. (Elementartisttpen-
lärjunge. . diet N:r 2). Underst. roreträdesvis

Carl Otto Granströms stlpen- åt någon från skolan utgången lär-
dlefond (1919) kr. 1,000. Räntan junge, som studerar vid universt-
•••tdelas till gymnasist som ådaga- tet, eller ock åt ngn lärjunge vid
lägger intresse ror o. god kUB· skolan. .
skap i biologi. ..Folk;e Jacobs'ons stipendinm

.(Ankef. Alm a Jacobson, f W:>hl·
gren, 1896) kr. 2,168. Underst. åt
en ror studier i naturkunnighet
särsk. hågad och skicklig lärjunge
till företag ande inom landet af en
resa i naturvetenskap!. syfte.

Hartmansdor1fska stipendiet
(gnm insaml. 1859) kr. 1,114. Uno
derst. åt medellöse flitige lär-
jungar.

Hernmarckska stipendiet (Prof.
J Dorp at A Bulmerincq 1874)kr.
3,038. Underst. åt en fattig men
flitig lärjunge vid skol an.

Tage Janssons stipendiefond
(Bankdirektör C. Jansaon) kr.1,Oö1
DÅrliga räntebeloppet användes på
sätt, som af skolans rektor _be-
stämmes.»

Jnbelfeststipendiet (genom in-
saml. 1878) kr. 2,848. Underst. åt
medellösa flitiga lärjungar i de tre
högsta klasserna eller .bland de
f. d. skolans lärjungar, som under
hvarje läsår aflagt godkänd mogen-
hetsexamen.

Carl K,jellbergs stipendiefond
kr. 2,066. R'ltntan skall användas
).till främjande af undervisningen i
matematik och fysik inom läro-
verket».

Pehr Olof Zethelins sttpendle-
fond kr. 5,249. Den årliga räntan
skall utdelas åt atgäende lärjunge,
som är i behof af understöd för
fortsatt teoretisk eller praktisk ut-
bildning.

Lektor Alexander Skånbergs
Minne (genom bidrag af 27 forna
lärjungar) kr. 770, hvarti1l hans
änka ytterligare lämnat 1,600 kr. [4745] Jakobs realskola.
Behålln. 1919 kr. 2,287:49. Upp-
muntran åt lärjungar, som visat Se [2313].
sig äga goda kunskaper i botanik Hiibnerskastipendiefonden(Kol-
och därjämte ådagalagt flit och lega C G Widmark 1868) kr. 1,000.
godt uppförande. Underst. åt behöfvande lärjtmgar.

L'ektor Hngo Schmidts stlpen- Kihlbergska fonden (Rektor O
die· och premiefond (genom in- J Kihlberg och hans hustru gnm
samling af äldre f. d. lärjungar; testamente 1901) kr. 5,000.'Räntan
vid lektor Schmidts fråmalle 1901) får af läroverks kollegiet fritt för-
kr. 2,509. Stipendier å minst fogas för ändamål, som kunna an-
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta ses vara af gagn lör läroverket,
klasåer, hvilken visat särskildt in- desQ lärjungar eller lärare.
tresse för och goda kunsk aper Lagerströms stipendiefond (Kom-
i idreträdesvis franska språket, ministern f. d. kollegan C R La- -
men eljest i öfriga lefvande språk, gerström och hans hustru genom
geografi, historia, sång och musik. test. 1883)kr. 5,000. Årsräntan skall
Äfven premi er i böcker ror 15 litdelas till ett eller flere stipendier
å 30 kl'. om året åt 1 å 3 lärj. åt flitiga och välartade ynglingar.
för framsteg i förenämnda ämnen. Lnndbergska stipendiefonden

LndvigochAmandaRilbensfond (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) lIT.
(bankdir. och fru Ludvig M. Bu- 2,000. Underst. åt behöf'vande lär·
ben 1907), kr. \2,600. För inköp af jungar.
tidsenlig undervisningsmateriel. Mankellska stipendiefonden
, Norströmska stipendiefonden (Prof. G A Mankell och hans hustru'
(Civilingenjör Claes GNorström gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
och Fru Alma Norström, f. Bun. användande saknas föreskrift. Rän-
sow, 1918)kr.4,974, Understöd åt en tan har hittills utdelats i ett eller
för begåfning, flit och goda seder flere stip:r åt fiitiga och sedliga
känd, behöfvande yngling i sko· medellösa lärjungar.

[4743] Högre realläro-
verket på Norrmalm.

Se [2307].
Första stipendiefonden (Okänd

1880) kr. 2,600. Stip:r åt medel-
lösa lärjungar.

Allmänna premie- och stlpendle-
fonden(K.Direktionen örver Sth'ltns
stads unden·.-verk 1880) kr. 8,900;
Sthlms reallärov.; stip:r och pre-
m:r åt Idrtjänta lärjungar.

Rektor S.Almqnlst. nnderstöds·
fond (tillkommen gnm insamling
1904)kr. 3,000. Understöd åt be-
hö/vande lärjung ar.

Lektor Hngo W•• Philps stfpen-
diefond (Okänd 1908) kr. 500. Sti·
pendium åt förtjänt lärjunge.

Fyra broder Heljkenskjölds
fond (Okänd 1910)kr. 5,700. Uno
derstöd åt lärare och förtjänta

lä~~:'1:rrealstndenters stlpondle,
fond (1891 år.' studenter, 1917)kr.
1,100. Stipendier åt behöfv ande lär-
jungar.

1898 års studenters stlpeadle-
fond (1893 års studentklass. 1918)
kr. 3,500. Stipendier åt rortjänta
och behöfvande lärjungar.

18940 års stndenters vid Högre
reaJläroverket i Stockholm stt-
pendtefond (189~års studentklass,
1919) kr. 3,900. Stip. åt behöf-
vande begåfvad lärjunge.

(4744) -- ,
Fonder till förmån för lärj. vid

Statens profskola,
Nya elementarskolan.

Förvaltas af K. Direktionen lor
Sthlms stads undervisningsverk.

Se [2301].
Axel Abramsons stlpendinm

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,664. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt uppfö.
rande däraf Idrtjänt lärjunge i ngn
af 'skolans 5 lägsta klasser (före.
träde ror klasskamrater till stif·
tames afl. son).

Doktor Otto von Friesens pre-
miefond (Bibliotek arien hos H. M.
Konungen, Fil. dr Otto v,onFriesen
1899) kr. 3,044. Belön:r i större
eller mindre poster för vackra sam-
Iingar af djur eller växter eller
Idr noggranna skrift!. uppsatser
rörande naturhistoriska ämnen.

Doktor Patrik de Lavals stipen-
di/lm (gnm insaml. bland lärjung:ne
1889, 'sedermera ökadt gnm uppre-
padej gåfvor af Fru E. de Laval) kr.

.2,341. Uppmuntr an åt i ngt af de
naturhistoriska ämnena framstäen-
ao lärjunge.

lans gymnasium (helst till samrne '
yngling under hans gymnasietid,
om han gör sig fortfarande däl"af
väl förtjänt). .

Nya Elementarskolans all.
männa premiefond (genom be-
hållningen af vid läroverk:'X 1900-
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gåfva af en f. d. måls-
man med 500 kr.) kr. 2,140. Bok-
premier åt däraf' Idrtjänta lärjun-
gar.

Nya Elementarskolans lärares
nnderstödsfond (5,259 kr. afano-
nyn> gifvare, 1917) till understöd
åt lärare och änkor efter lä.rare
vid Nya Elementarskolan.

Rektor Hngo Hernlnnds premie-
fond (genom insamling af smärre
bidrag bland skolans lärjungar till
rektor Hernlunds 60·årsdag den 13
okt. 1908 och sedermera ytterli-
gare ökad genom af skolans gym-
naststförb. och målsmän lämnade
belopp) kr. 2,894. 2 premier åt lär-
jungar i ring 111 och IV af gym-
nasiet, framstående i historia eller
modersmålet.

Rnbenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,296.
Uppmuntran åt »lärju nge, hvilken
däraf gjort sig förtjänt ».

AUan Edvard Sagers fond (Hof.•
stallmästare Edvard Sager och Fru
Ida Bager) kr. 3,395. För inköp af
ett skyttepris, hvilket vid vårter-
minens slut tilldelas eILaf skolans
lärjungar å gymnasialstadiet. .
,Sång. och 'mnsikpremiefonden
(gnm aflärjungarne gifnakonserter
1882, 1884 och 1888)kr. 1,803. Upp-
muntran åt i sång eller musik
framstående lärjungar.

Sten och Alvar Thlels fond
(Grosshandlaren Arthur Thiel och
Fru Alice Thiel 1909) kr. 3,074.
Understöd åt barn efter afliden
lärare vid skolan eller åt flitiga lär-
jungar) som däraf äro i behof.
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G.. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. Ii. fonder. [4745-4750]
Widmarks fond (Kollega C G 1919 års premiefond, kr, 7,526. RergsingenjörF.O. Carlinstond

Widmark och hans hustru gnm test. Af fondens afkastning utdelas pre- (Bergsingenjör F. O. Carlin 1919)
1882)kr. 10,000. Räntan användes mier vid hvarje läsårs slut åt rör. kr. 5,000. Stp:r åt bergskolans ele-
till förhöjande af de pens:r, som tjänta lärjungar. ver.
för lärare vid Jakobs allm. lärov. Nyblifna studenters sttpendle- Borgareståndets donation (Bor.
äro el. blifva å AlIm. indragnings· fond, kr, 500, Räntan utdelas vid gareståndet 1866)kr. 6,800. Stip:~
staten bestämda att utgå, enl. särsk. vårterminens slut till elev i gym· åt Tekniska högskolans elever.
i testarn. best:a föreskrifter. nastet. C.Brandels stipendiefond (Kam-

--'- [4747] --- reraren C. Erandel1900) kr. 15,900.
[4746 ] K tar-i I k'l Stip:r åt Tekniska högsk.s elever,. a a arlna rea s o a. Lärarnas vid elemeutar läruver- med företräde för testators anför.

S~ t2315). ken nya änke- och pnpillkassa(Kgl. vanter .
• Bergman.iII.I erska fonden se regI. 8 dec. 1911) kr. 8,186,428:88 Cederbulms stipendiefond (Sub.
lln~er [47040]. •. Förvaltas af styrelsen ror statens

Ehrenpahls sotlpendlefond (As- anstalt för penaionertug af folk. skription 1919) kr. 551:32. Stip:r'
AEh hl h h h tr "åt Tekn. högskolans elever.sessor renpa ~c a~s. us u skollärare m. fl.; pensionerande af H~ 1'11. Cederp"rens fond (Tele.

1781)kr. 250. Prem.r åt Iärjungar, änkor och barn efter lärare vid de n

Förvaltas af Sofia församlings aUm lärov-u folkskoleseminarier. fondirektör H. T. Cedergren 1909)
kyrkorå~; .. .' na,hÖgrelä~a~illlleseminariet,tekn. kr. 52,500. Under fyra år af fem

Eurenll nnderstodsfond (v. ha- elementarskolorna Chalmers' tek- resestip:er åt svenska elektrotek-
radshöfd. P L E~renius 1?09) ~r. ruska institut sa~t Gymnastiska ~J~i.'ft~~å~'~:k:~~e~~it~~~a~~:
26,090. Underst. at medeUosa lär- centralinstitutet ; skyldighet att råge,
)uGg~r.. vara delägare i kassan åligger hvar Ofveringenjör Jnhan Danielsons

rabergs ,StIp~ndi.um (Colteg.. och en, som efter reglementets ut- t· d' f d (Of' '" J
S.ch.o!", E Gr.åbe.r,,)k,rt>. 500. Prem".r färd ande blifvit rektor eller ord. s ipen te on vermgenJor.t ä k kl l F Danielson 1900)kr. 40,000, Bese-a l s ng s l~ 19:;t al'J",-:~~ar.. or- ämnes- eller pensionsberättigad öf- understöd åt Tekn. högskolans af.
valtas af Katarina församlings ningslärare vid orvanuamnda läro- gångna eller afgående elever.
J,yrkorå~. ". anstalter.Katartna forsamlings kyrko- G. de Lavals stipendiefond [Ak-
råds donation (1814), Till skol. tieb. Separator 1895), kr, 10,000.
böcker åt fattiga skolbarn; utgår [4749] Kungl. Högre lär-a- Stip:r åt Tekn. högskolans elever.
med 10 kr. årl. rinneseminarium. v. Eggertz stipendiefond (bila.

Lefflerska stipendiet (Änkef. G Se [2236]. af Prof. Eggertz lärjungar m. fl.
Leffler 1885) kr. 527. Räntan ut. EllenBergmansstipendium(Frkn 1885)kr. 7,050. Stip:r åt elever vid
delas ät en medeUös och välartad Ellen Bergman 1887)kr. 1.1.635:33 Sthlms Bergsko!.a,
yngling om året. Till underst. för seminarte elever. Elektrislm profningsanstaltens

Sjätte klassens stipendiefond Anna Bergströms stipendium honnörsstipendiulDi (Blekte. pröf-
[Lärjungar vid läroverket 1908 o. (Fru Anna Bergström. Simonsson ningsanstalten 1918.UKr. 2,000jä'ä'
senare) kr. 525:8i;, Understöd åt 1917)kr. 2,543:33. Till underst. för te ränta till 1922. tdelas till o r
lärjunge i klass 6. semtnarieelever. 1922 utexaminerad civ.ving. fran

'rörnqvists fond se under [4696]. Hilda Cassellis fond (f. d. ele- fa~k::fe~~~/Ö{v.elF~i~~~i~:k·fon~.
ver vid Statens normalskola ror (Professor W Fellenius 1917) kr.
flickor) kr. 6,308:40. Till underst. 5,050. Ett stil'. för afgående stu-
fdr elever vid Normalskolan. derande från fackskolan för väg·

Hildur Djnrbergs stipendinm och vattenbyggnad.
(Frkn Hildur Djurberg 1912) kr. . 6ibson-Cronstedts sttpendle-
~;:;~e~~:"e~~illunderstöd för semt- fond (Ing. C. G. Horström 1899)

Regina Palli'ns minne (Semina- :~I;~~O~'ev~;i;;,redä~ö,?;,~~de~~~i
rieelever 1884)och den därmed för- för släktingar till släkterna Gibson,
enadeJu lla Rubensons fond (Abr-a- Oronstedt och Norström.
ham Nachmanson 1912)kr. 13,566: Anders Henrik Görans,sons fond.
20. Till ,underst, för semmarieele- (Fru E Göransson 1917)\kr.50,000.
ver. Stipendier åt från bergsskolan 'ut-

Seminarieelevernas hjälpfond examinerade. eller på annat sätt
(Seminarieelever) kr.H,389: 83. Till kvalificerade Som ägna sig åt vesen-
underst. :for semtnarteelever. skapligt forskningserbete af be-

Louise Sundens stipendium (Än. tydelse för svenskt järns och ståls
kef. Christina L Sunden 1887) kr. framställning.
5,487:72. Till underst. för semina- Fr. Hesselgrens stipendiefond
rieelever. (civ. ing. Fr, Hesselgren 1916)kr,

150,000.Stip:r åt 'I'ekn. högskolans
elever ev. nyss afgångna ingen.
jörer.

A. N. Ho1fmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A H Hoffman
1897) kr. 20,000. Stip:r åt Tekn.
högskolans elever. .

Kristo1f~r Huldts stipendiefon"
(Disponenten K Huldt 1917) kr.
20,000. Stip:r åt ordinarie stude-
rande i fjärde årskursen af fack-
skolans för bergsvetenskap under .•
afdelning för grufvetenskap.

C. J. Hnltqvists donation (Hofr.·
rådet O J Lindenerona 1874) kr,
16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever. .

Jolm och Jollannn Håkanssons
donn.tlon (J. o. J. Håkansson 1919)

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20.
Se snnons å kartong sid. 1344b:

(4746 b] Hq.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [2309].
Allan Ab~nins' stipendiefond,

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

Doktor Frodins stipendinm (kr.
1,500). Räntemedlen utdelas årji-
gen till hehöfvande 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 Elmqujsts' stipendie·
fond, kr. 5,000. Arliga räntemed-
len utdelas såsom stipendier till
förtjänta lärjungar.

Per Lindstens stlpendfefondj kr.
1,050. År1. räntan tillfaller 1 el.
2 lärjungar vid läroverket. ['4750] K I T . k

20. Septemberfonden, In.. 2,000,I L u.ng. eknis a
hvilken summa inom premie. och . hogskolan.
fattigkassan bildar ett stående ka- Se [2204].
pital; årl. räntan användes till In- Thorsten Bergstedts stfpendte-
köp af premieböcker. fond (Civiling, Thorsten Bergstedt

Hilma och Carl Edvard Sterkys 1881) kr. 5,200. Underst. åt 'l'ekn.
stipendiefond (2,000). Årl. räntan högskolans elever.
utdelas såsom stipendium till nä- John Bernströms stlpendle-
gon mindre bemedlad nyblifven fond, kr. 1l0.000. Stip:r åt Tekn.
student eller till ring IV appfl. Högskolans elever med företräde
elev, som ådagalagt berömligt upp· för den, livars fader är eller haft
förande och visat goda anlag, före- anställn, såsom arbetare eller tj än-
trädesvis för studier i matematik stemanhosAktiebolagetSeparator.
och fysik. Fredrik Björns stipendiefond

lVidingska donationen (kr.1,380). (Med, fil. kand, K. F. Björn 1914)
'Itäntemedlen utdelas till mindre kr, 100,000.Resestipendier åt yngre
bemedl. lärjungar. Inaenj örec.
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kr. fiO,OOO. Stp:r åt Tekn. ~hög-
asolans elever.

John .. E. Kjellbergs stipendIe-
fond (Ankef. Alma Kjellberg 1897)
kr. 30,000. Stlpir åt Tekn. hög-
skolans elever. ..

Klemmingska fonden. (Ofverdt-
rektörV Klemming med söner 1917)
n.50,000. Stipendieråtstnderande,
Som uppflyttats i tredje afdeInin·
gen.

I<'. d•. rörste aktuarien D. l,
Kruhs' fond (f, d. aktuarien D.
A. Kruhs) kr. 18,800. Till under-
stöd åt elever eller för inköp af
undervisningsmateriel för facksko-
lan för bergsvetenskap.

Otto oeh Aug'!osta Lindstrands
stipendiefond (Ankef. E. A. T.
Lindstrand 1897) kr. 25,000. Rese-
underst. åt utgångna elever från
Tekn. högskolan.

Joh. }(jchaelsons donation (Fa-
briksidk. Joh. Michaelson 18661
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko-
lans elever.

Carl Nyströmers fond (Civilin-
genjör C Nyströmer 1913) kr.
63,866:83. Stip:r åt från högskolan
utexaminerade yngre Ingenjörer
inom väg- och vattenbyggnads-
facket.

Professor Odelstiernas stlpen-
diefond (Bergsing. Alb. Bergström
1920) kr. 2.000. Stip:r åt elever i
bergsskolans fjärde årskurs, hvi lka
som hufvudämne studerat järnets
metallurgi.

Samuel Owens 'stipendiefond
Subskription till hedrande af S.
Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r
4t Tekn. högskolans elever.

A. J. Bomans fond (Dir. A. J.
Roman 1919) kr. 20,000. Resestf-
p:m åt elever som genomgått den
kemiskt tekniska afdelningen vid
högskolan.

Byggmästaren Hans Oscar Bund-
'lvists och hans maka lmalia
Bnndqvists fond (Änkefru A.Rund-
qvist 1912)kr. 105,000:-. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.s

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

Minne af Civilingenjören Au-
~t EmU Wilhelm SmItt tör tek-
nisk 'undervisning (Gen:konsul J.
W. Smitt 1904) kv100,000. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

Knnt och A.malia Stylfes stipen-
dlefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn.
högsk. afgångna eller afg:de elever.

Öfverståthåll.ren GnstafTamms
stipendiefond (öfverståthållare G.
Tamm 1919) kr. 10,000. Stip:r åt
elever i bergsskotans tredje och
fj ärde årskurser.

TekJlologiakainstltntets elevers
atipendiefond (snbskription 1877)
kr. 27,000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever. I

J. G. Törners denatton (Kom-
missionslandtmät. Törner 1874)kr.
47,000. Stip:r och reseunderst. åt

•Tekn. högskolans elever.

Jonas 'fenströms stipendiefond
(.A1lm. Svenska Elektr. A.B. i Vä-
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

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

Hrnbägare G. O. Örns dona-
tlon (Bruksäg. G. O. Örn 1916)kr.
4,000: -. Stip:r åt Tekn. Högsko-
lans elever tör att i Norge studera
vattenkraftsbyggnader och elektro-
kemisk industri.

[4751] Tekniska skolan
Stockholm.

Claes A.delskölds stipendiefond
28,000 kronor. Styrelsen för tek-
niska skolan i Stockholm; till att-
pendier.

Byggmästaren Johan Anders·
son.s fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knnt Andersson) kr.
20,000. Styrelsen 16r Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

John Bernströms stipendiefond
kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska
skolan i Stockholm? till stip.r vid
skolan, med företräde f'6r de ele-
ver, hvilkas låder haft eller harva
anställning hOBA.·B. Separator.
. Therese och O. G. Boberghs
fond' 35,000 kr. Styrelsen för 'I'ek-
niska skolan i Stockholm till sti-
pendier.

Ulla Cramers stipendiefond kr .•
19&,000,däraf dock tillsvidare rän-
tan delvis utgår tilllifräntetagare;
styrelsen för tekniska skolan i
Stockholm; till stipendier.

Baltzar Cronstrands fond (Kom-
mitten för åstadkommandet af en
värdig minnesvård öt'ver skolans
f'6rste förest. kapten Baltzar Oron-
strand) kr. 1,.00. Styr. f. Tekn.
skolan i Sthlm; till stipendier vid
skolan. .

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

Ang. Holfmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
20,000.- Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.

H O Hnndqvists och A Rund-
qvists stipendiefond (Byggmäst.
H O Rnndqvist och hans hustru
A Rundqvist) kr. 52,847:19. Sty-
relsen för Tekniska skolan i Stock-
holm; till stip:r vid samma skola.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
J Sjöstedt 1856) kr. 63,000. Sty-
relsen för' Tekn. skolan i Sthlm, se
[2206]; bildande af en särsk. afdel-
ning iår flickors undervisn. i sven-
ska slöjdf'6reningens skola eller
nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

Tekniska skolans allmänna stl-
pendiefond (Aktieb. Industripalat-
set, 1/2 behållningen af ett tom-
bolalotteri) .kr. 3,000. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sthlm; tillstip:r
vi~,samma skola .

Axel Westins stipendiefond
(Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
Styrelsen för Tekniska ·skolan ~
Stockholrn ; till stip:r-vid nämnd a
skola.

I

[4752] .
Byggmästare Johan Anderssons

fond (1898, 19M, 1914) kr. 100,000.
Nämnd på sex. personer tillsatt af
Svenska slöjdförenis och Sthlms
arbetarefören:s styrelser; resestip.
på 400 kr. till yngre man!. och
kvinnL arbetare med begåfning
och yrkesskicklighet.

illajoren !lf Björkmans fond
kr. 10,000.Sv. Slöjdf'6reningens sty-
relse. För elever vid Tekniska.
skolan.

Hamelmannska fonden (Fabr. J
C W Hamelmann, test. 19/41882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse. se [3883]; 2 resestip:r a 2.Oc
kr. till handtverksyngttngar ej
öfver 25 år. " '

lVallmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1841) kr. 19,000
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, somgifvahopp-
om sig att blifva skicklige närings-
idk. f6r att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och f'6rbättringar i
näringar och slöjder.

Hans' Oscar o. Amalia Rund·
qvlsts fond,1913, kr. 51,859.Nämnd
på sex personer tillsatt af Svenska.
slöjdf'6reningens och Tekniska sko-
lans styrelser; resestip. på 400 kr.
till manliga och kvinnliga stu-
derande, som ntgått från Tekni ••ä
skola i Stockholm och genom flit.
och begåfning däraf gjort sig för-
tjänta.

[4753]
Adlerska fonden (Fru Charlotta,

Adler) kr. .,316: 27 vid 1919 års-
slut. Stockholms folkskoledirek-
tion se [1864];gäfvomedel till skol-
lofskolonier ..

Benedickska fonden (Fru Emma:
Benedicks) kr. 10,511:94 vid 191!'·
års slut. Se [1864]; gärvomedel till
akollofskolonier.

Dnboiska fonden (Handlanden
P. G.Dubois)k1'. 70,037:70 vid 1919'
års slut. Se [1864];underst. åt skol-
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur-
ser eller annan undervisn ..anstalt,...
som Iämp]. kan sättas i samband
med folkskolan.

I<'riedländerska fonden (Grossh ..
Herman Friedländer) kr. 27,439:.2-
vid 1919 års slut. Se [18641;gäfvo-
medel till skollofskolonier.

ElIn Hlrsehs minne (Ingenjören
Ernst Hirsch) kr .• 22,124:.9 vid.
1919 års slut.' Se [18641;att genom
DFöreningen för Stockholms skol-
lofskolonier» utdelas till skollofs-
kolonier.'

H. Salomons stipendiefond. (Re-·
gistratorn E H H Salomon) kr.,
5,696:38 vid 1919 års slut. Utde-'
las .till någon begåfvad eller väl-'-
artad gosse eller flicka vid någon.
af Stockholms folkskolor.
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G. Fromma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder. [4755--:4766bl'
[4755] Kungl. Statskon- Pensfnnsfunden för tjänstemän Kgl. regl. 30dec. 1911)kr. 78,723:50.

toret. vid statens järnvägar öfverflyt- Pensionerande af extra provin-
tades vid 1911 års början till K. sialläkare äfvensom beredande af

Af de under K. Statskontorets Statskontoret. Behållningen vid fyllnadspension åt vissa provin-
förvaltning stående fonder upp- 1919års slut kr. 26,830,248:78. sialläkare.

~~t':s;~~j· såsom varailde af ••11m. foBndalt(zf·ardvSo~:::::~~sSte:Pf~~d~~. ka~:~ar(~tt~~:~~~~~li<;d!g~~s.,I~ngt:
f.d.Allmänna döfstumlnstltntets ., .rikes ärendena grefve B v Pla- regI. 13 nov. 1903)kr. 717,421:84..

donationsmedels fond (öfverlämn. tens änka och son 18'i7; fonden, Pensionerande af ord. lasaretts-
till K. Statakontorets förvaltning förut under Marinförvaltn:s vård, läkare.
1894).De till fri disposition ställda öfverflyttades till Statskontoret Döfstnmlärarnas penslonsan-,
donationsfondernas årl. afkastn. 1894).kr. 21,893:54.. Till stip. åt en stalt (K. M:t och riksdagen; KgL
användes t. t. till en del för döf· kadett vid afläggandet af examen regI. 8 okt. 1915) kr. 27,295:55.
stumlärarebildn. och döfstumun- förutnämn.t.sjöofficer(1919utdel:s Pensionerande af personalen vid)'
dervisn. samt till stip:r åt Iärare- kr. 941:24). döfstumskolor, folkhögskolor,.
elever. Af lindra donationsfonder Gretve Erik Posses donations. landtmannaskolor, sinnesslöan-
utgå f. n. lifräntor m. m. - K. fond (Sekreter. i Krigshofrätten stalter och vanföreanstalter.
Maj:ts förordnande ang. användan- grefve C E L Posse 1871) kr. Lärarinnornas pensionsanstalt
det innehålles i nåd. brefvet till 54.095:19. För ändamål tillh. Btks- (K. M;jt o. riksd.; Kgl. regl. 28/12;'
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid arkivets ämbetsverksamhet. 1910). Kr. 1,891,537:48. Pensione--
1919 års slut utgjorde de till fri Westzynthil testamentstond (t. rande af kvinnl. lärarpersonale ••..
disposition ställda fonderna kr. f. svenske och norske Konsuln i vid enskilda läroanst:r, som åt-
227,059:80 och de öuiga fonderna Baroelona W J S Westzynthius njuta statsunderst. från det under-
kr. 318,284:77. 1891)kr. 88,622:60.Afkomsten skall riksstatens åttonde hufvudtite1'l

Carnegiestiftelsens fond [se användas till att förbättra stäl l- uppförda reservationsanslaget til13
4827]. ningen för gamla och redliga sta- enskilda läroanstalter.

l<'ileenska testamentsfonden tens tjänare, hvilka antingen icke Söderströmska fonden (Grossh •..
(Kommerserådet P E Ftleen 1822) harva rätt till pension eUer hvilkas F H Söderström 1875)kr, 15,000_
kr. 36,031:07. Folkundervisn:s bo' pension är otillräcklig, äfvensom Pens. åt reglementariskt oberätti-
främj. till att understödja änkor och barn gade pensionssökande folkskoUä-

Johnsonska donationsfonden :f. efter dem. Ar 1919 beviljade K. rare.
d. svenske o. norske General- M:aj:t gratifikationer frän fonden
konsuln i Alexandria J W John- till belopp af 3,780 kr.
son 1890)kr. 270,637:78.

Längmanska donationsfonden
(Bruksäg. E J Längman 1859)kr.
5,288,964:96. Allmännyttiga ända-
mål; får ännu icke disponeras till
de af testator afsedda inrättn:r
ffi. m.

Noreenska testamentsfonden
(Kanerträdet J E Noreen 1811)kr.
23,830:37. Stipendium till en elev
vid K. Krigsskolan.

Militärsällskapets I Stockholm
krigs.kolestlpendlefond (1893)kr.
5,852:33. Föl' flitig obemedlad elev
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan
såsom beklädnadshjälp eL upp-
.muntran.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döf~tumma och blinda •.
[4762] . [4763]

Allmänna institutet för döf· Kungl. institutet och försko·
stnmJlla (Protokolfssekret. \ P A lan för blinda å Tomteboda, ly-
Borg, under beskydd af Drottning der under af Kungl. Maj:t förord-
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). nad direktion se [2296]. Tillg. (enl.

Sedan detta institut 1 aug. 1894 1~19års bokslut, inklusive u.nder
upphört och dess lägenheter, Iäroanstalten lyd:-nde donatlO.ns:
byggn:r o. inventarier öfverlåtits fonder kr. 930,4~0.11)kr. 1,021,.637.
på 1;a döfstumskoldistriktet, harva 51.. h varaf fasttgheters bokforda
institutets fonder, enl. ~. Maj;ts värde 584,200kr.
bref af 9 aug. B. å., öfverlämnats
till Statskontoret att af Statakon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna åraaf-
kastningen af dessa fonder hal' K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [4755].

Ilanilla döfstnmskola kr. 50,000.
Användes dels till understöd åt
utgångs elever dels till fortaätt-
ningskurser m. m. för äldre döf-
stumma.

[4756] Statens anstalt för
pensionering af folkskol-

lärare m. fl.
K. regi. 31 dec. 1919. Kr.

53,830,127:85. Tjänste· och familje-
pensionering för lärarkåren vid
folkskolor m. fl. andra läroanstal-
ter, distriktsveterinärer, sjukskö-
terskor, barnmorskor, hefattnings-
havare vid hushållningssäUskap

m. fl.
Extra provinsialläkarnas pen-

sionskassa (K. lVI:t och riksd.;

[4764]
Arbetshemmet rör blinda i Stock.

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

r4765J
Föreningen D För Blindas väl»

(stift. 1885) hal' till syftemål att
söka befrämja de blindas såväl
andliga som lekamliga väl, hvar-
för den. genom sin styrelse till
behöfvande blinda utdelar arbets-

[4757]
Svenska lärarinnornas pension ••..

föreningunderstödsförening(1855),.
kr. 2,670,141:34. Särsk. styrelse..
se [3037.];IIfränta vid 54 år.

[4760]
Phllipsenska testamentsrondea-

(Grossh. H T Philipsen och hans.
hustru, f Moll, 1811). Särsk. dt-
rektion, se [2440]; skolim·ättning;.
äger fastigh. n:r 27 i kv. R080ndaL
större i Maria försarnl., Hornsg, ..•
31, Ad. Fredr. torg N:o l.

materialier och verktyg samt läm-
nar bidrag till elever vid arbets-
skolan i Kristinehamn. Pörenin-
gen utdelar ock med blindskrift
tryckta böcker. Fören.s fonder'
uppgå till kr. 351,000.

[4766 a] . .
Döfstnmröreningen i Stockholm·

(1868)kr. c:a 70,000.Särsk. styrelse,.
se [3691];att medelst lån eller gå!..
vor understödja döfstumma leda-
möter, som äro sjuka eller åldriga..
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlä-
ning åt ledamöterna eller gom rö-.
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

[4766b) .
De döfstummas Allmänna Sjuk.·

och Begrafningskassa (1903) kr ..
76,000. Styrelsens säte i Stock-
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1476&b~4771J G. Fromma; stiftelsers, pensiorlskassors
holm .. Afser att lämna sjuk- o~h EriknAxlllsOnsfond,lyder.under
'begrafn:hjälp, moderskapshj.älp Kungl.. Direktionen öfver InstitU-
'Och ersättn. får olycksfall åt döf- tet ror blinda; tillg. (enl. U19 års
stumma i Sverige. Årsafgift 11kr. bokslut) kr. 58,641:.18,;.afkastn.
i klass l, 18 kr. i klass Il och kr. användes till främj. af de blindas
."20:50i klass III. själfverksamhet, friplatser m. m.

[4767 a]
Allmänna donationsfonden, ly-

-der under Kungl. Direktionen ör
-ver Institutet för blinda; tillg.
.(enl.1919års bokslut) kr. 237,555:86;
,af afkastningen afskilj as årligen
5,000 kr. för att, efter af Kungl.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främj. ·af blindundervisn. m. m.;
'återstoden af fondens afkastn. ef-
-ter afdrag af utgående lifräntor an-
vändes af Direktionen till främj.
.af de. blindas själfverksamhet.

t4767bJ
Understödsfonden , lyder under

K.ungl. Direktionen öfverTnsti·
iutet för blinda; tillg. (enl. 1919

, .ärs bokslut) kr. 161,482:98;afkastn,
.användes till främj. af de blindas
.13jälfverksamhet m. m.

L4767eJ
Backmanska Stlftelsenll. ränte·

medels fond, lyder under Kungl
Direktionen öf'ver Institutet för
blinda; tiltg. (enl. 1919års bokslut)
kr. 1,988:74; till främj. af de blin-
aas själfverksamhet m. m.

[4767 dJ
Erika Carolina Nybergs, född

Söderberg, donationsfond; lyder
under Kungl. 'Direktionen öfver
Institutet för blmda ; tillg. (enl.
1919 års bokslut) kr. 131,0li'l:96;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

~~_'
[4767 ej

Samnel 'Enandere donations.
fond kr. 125,033:02, J M Bonne-

m. fl. fonder.
dals fond kr. 5,723:.58,lJanna Koo.•'
af Hjelmsäter fond kr. 10,3'46.:72,
F Skogbergs fond .kr. 12,283:61,
H Selppels, f.Roth, fond kr ..
26,816:05, Johannes och Angnsta
I):a.tmans fond kr. 20,741:84 samt
(/ Schraysdonationerkr. 37,165:62,
H Hornemans .fond kr. 6,695:03;
Fru F Dahlins, f. Ltttke, fond;
kr. ~ 20,000:-; C ,A Wahlbergs
fond,- kr. 1,306:·45; J C o.E A
]ialanders fond. kr. 824:38; L.E.
Lyckes f()nd, kr. 13,099:'24; S JF
Elgs fond ,3,185:'43; J. Dantels-
sons I'Jlnd kr. 3,571:98; Fröken
AnnalitVihströms minnesfond kr.'
25,33~:77; lyda under Kungl. Di-
rektion. öfverlnstitutet för blinda;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksa~het ~. m.

[4768J
De blindas förenings sjukkasse.

fond, bild. gnm fr~v. gåfvor, Iäm-
nar enl , stadfäst regI. sjukhjälp.
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1920 års
början uppgick till omkr •.206,000
kr., förvaltas af De bländas lår
enings styrelse, se. [3687'].

Fonder för undesstöd åt konstidkare sa~t deras änkor och barn •, \

{4770J Kungl. Akademien stälIn. af Egron Lundgrens ar?e.
för d,efria konsterna. ~~~;r8e\.~~~~r~.154.Guldmedalj åt

,Se [1626]. \ Meijers' donation' (Öfverdirekt.
fl-"Akademiens penslonskassa(upp- G Mejjer 1775) (fastighet). Till
kommim genom influtna exposil akademis inrättn. o. behof,

. tionsmedel. Kg!. regl. 1891) kr. PIpers donation (Rofintendent.
:ll34,452.Pens. till akadem:s pro- T M Piper 1820) kr. 22,687. Till
fessorer, lärare och tjänstemän' användande af akademien.
<lamt .deras änkor och barn. Lonise Rentersldölds fond kr.

Akademiens sär.klld,a under- 1,186. .
.stödsfond (Grossh. B E Dahl- Ribbings donation (Kanslirådet
gren 1874) kr. 106,714. Rese- och G Ribbing 1809) kr. 6412. Till
-studiesttp.r, belöningar å högtid~. stip:r åt elever vid läro:'.
-dagen. Söderbergs donation (Öfvet-in-

Therese och Knut Anderssons tendent. G Söderberg 1873) kr.
'fend (1898)kr. 24',786.Till elever. 8,549. Till belön:r å högtidsdagen.

von Beskows donation '(Ofv:- Uno Troilis fond (Doktorinnan
kam:junk. frih. B v Beskow 1864) S Hellman 1880) kr. 9 820. Stip:r
'kr. 10,687. Till stip. åt konstnärer. åt elever. • ' '.

Boberghska ~onden A. 51,48?: P.O.Wlnqvist8donatlonkr.42,538.
Boberghska fonden B (Godsag. W. Wohlfahrt. minne (Fröken

.och Fru. O ~ Bobergh 1880) kr. FJ,'edriqueWohlfahrtl892)kr.12,312.
10,687. TIll pns eller uppmuntran Till elever.
för elever. Gemensamma reservfonden kr.

Gahms donation (RitIär. P J 7 933.
Gahm 1826) kr. 3,216. Till belö· /' C. A. Webers fond kr. 56,594.
'Bingar å högtidsdagen. Till elever,

Professor C. Grundströms str- .1. Nordenfalks minne 3,614:
pendiefond 4,186. . Hllda Oxeutiernas fond 14221.

Holl'manska fonden (Slottsarkit. 11tställningsfonden 55,499. ;
A N Hoffman 1897) kr. 32,921.~ill .
elever i byggnadsskolan. .

Klnmansonsfond(Kammarrätts· [477,1] Kung'I. Musikaliskarådet C L K:iJ).manson 1874) kr.'
:38,631. Stip:r till målare o. bild: • akademien.
huggare. :t 1:;. . [Se 1627].

JennY Linds stipendiefond (Fru Frn Euphrosyne Abrahams.oIS
Jenny Lind·Goldschmidt 1876)kr. gåfvofond (Grosshandl. 4ug. Abra-
115638.. Reaestip., omväxlande ,åt 4amsson'1869) kr. 20,00Q. Underst.
målare skUlptör 'eller arkitekt. ät'sång~lever vid Konservatoxrum,

.: LundgrenS, Egr"n, prIsmedel ' Ahlströms, stipendiefond (Mu-
,(uppkomna glim inkomsten ror ut· sikdirektör.J A Ahlström 1907Jkr;

v VIII.
2,090. Understöd åt. konservatoi-ie-
elever. ,

Akademiens 8tip,en!liefond(Mu.
sikaltska akadem.1806)kr.20,125:25.
För obemedl. konservatorre-elever,
som visa :flit och framsteg •

Benedlck~' foud (Carl Benedicks
1880) kr .. 7,575:22. Enligt akad:s
bepröfvande, ,,\

Beuedicks', Emma, Änkefrn,stl.
pendiefond (1890)kr. 5,000. Under-
stöd åt konservatorieelever.

Bergers fond (Tullförvaltare .c
W Berger 1869) kr. 35,407:63. TIll
de ändamål, akad. finner1ämpli·
gaste.

Bergmans gåfvofond (Lärar:n
Ellen Bergman 1880) kr. 12,035.
För sång.

Bergs fond (Organist P A Berg
1863) kr. 1,500. Till befräm], af
organistutbildningen.

Berliner Lied~rtafels sttpendle-
fond (Tyska manskören Berliner
Liedertafel1910) kr. 2,385:'09. För
elev. .. I

H. Berwalds fond (Ankef. Hed-
vig Berwald 1884)kr. 4,050f. under-
st. åt konservatoriets elever; f. n.
lifränta. •

von Beskows stipendiefond(Öfv:-
-kam:junk. Frih.B vBeskowo.
Malin v. Beskow 1864)kr. 25,500:·-.
Resestip.

Oscar Bolanders sttpendlefend
(Professorskan Ester" Bolander
1915) kr. 5,225: -r-, Till elever å
olika. instrument. .

van Booms stipendiefond (Mu-
sikus J van Boom 1861)kr. 1,000.
För piano'sp:..e.•ln_. -'-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
Fofke Brandels minnesgåfvs ilIichaelssons fond (Grossh. Aug.

(Fil Dokt. Robert Brandel1912) kr. Michaelsson . 1871) kr. 3,000. Till
1,015. För pianoapeln. uppehållande af nyss nämnda

('arlens fond IFredrika Oar'len , kvartettsällskap.
född Hamilton, 1~74)kr. 3,821:83 Holena Jlnnktells fond (Fröken
Enligt Akad:s bestämmande. Helena Munktell1919) kr. 15,000:-.

Doktor Ernst Fogmans dona- Till stipendier efter akademicns
tionsfond (fru Carin Fogman 1907) prövning.
kr. 5,738:20.Till elever och f.d. ele- Heh-na Mnnkte]]s minnes fond
ver i valthornsblåsning. (Donator. som önskar vara okänd,

F. A. ~·rieb.rgs stipendiefond 1920) kr. 20,000:-. Enligt akade-
"(Musikdir. F A Frieberg 1902)kr. miens fria förfogande.
..5,432:50. För konservatorieelever. Conrad 'Sordqvlsts fond (Hof-

Julius Giinthers och }~ugenie kapellmäst.are Conrad Nordqvist,
Olaeson» stipendiefond (fröken 1920) kr. 30.000:-. Till uppmunt-
Eugenie Olaeson, 1918)kr.28,000:-. r-an och understöd åt förtjänta ele-
Till understöd och uppmuntran ver i kammarmusik och orkester-
.åt konservatorieelever. spelning.

Hammarins stlpendlefoud (Fru ;\etherwoods stipendiefond
E Hammarin, 'f Casparson, 1872) (Bankokomm. V. Netherwood 1867)
kr. 20,000. För underst. åt kon- kr. 200. För violin- och violon-
servatoriets elever. cellspein.

Harmoniska Säflskapets fond Henriette Nissen's stipendiefond
(Stockholm 1865)kr. 3.179:54. För (Professor Siegfried Saloman 1880)
inköp af musikalier. . kr. 10,450. För underst. åt en kon-

Hassells donation tillllfazerska servatorieelev.
kvartettsällskapets byggnadsfond Oxenstiernas fond (Frih. Hilda
(1894) kr. 46,978:39. Oxenstierna 1905\kr. 13,150:-. För

Hebbes stipendiefond (K. sekre- tonkonstens befrämjande.
·ter. J Ph Hebbe 1852) kr. 3.000. Fredrika Sten hamnrars stlpen-
Till befrämj. af organistutbiidn. dlefond (gm insamling 1881) kr.

Händelskastipendiefonden(Prof. 10.450. Dramatisk sång.
~ A Josephson 1871) kr. 500. För Wilhelm och Htlma Svedboms
;primavista sång o. harm. kunskap. stipendiefond (Fru Htlma Sved-

Johan Leonard Höijers st lpen- bom 1906) kr. 40,000:-. För ele-
dlum (Fru Julia Justina Höijer, ver.
f Westee, 1900,kapitalet öfverläm- Sällskapets Mnsikens vänner
nadt 1904) kr. 4,180. För studer. l Göteborg stipendiefond kr.
.yngl.ing vid Konservatorium. 13,834:40.

Konservatorieelevernas gralfond Tamms stipendiefond och Wide·
kr. 386: 90. grens stipendiefond (Bruksp. C

-Ruhlauska arfvingarnas stipen- A Tamm 1865 och Kassör G Wi·
-diefond (Hedvig och A Kuhlan degren 1880) kr. 4,002:74. Flöjt-
samt Evelina Falenius, f Kuhlau, bl åan.
1866) kr. 1,000.' För violinspelu. D A T Westmans stipendiefond

Kuhlaus stipendiefond (Grossh. (v Häradshöfdmg D A T Westman
(j L Kuhlau 1860) kr. 1,000. För 1906)kr. 6,270. För en elev i piano.
ptanospelu. spelning.

A·lice Lennmarks .\donations.
fond (Fröken Alice Lennmark 1916)
kr. 4,02R:-. För understöd åt f. d.
konservatorieelev; f. n. lifränta.

Jenny Llnds stipendiefond (Fru
..TeDDYLind-Goldschmidt 1876) kr.
127,784:54; resestipendium.

Joha,n Lindegrens minne gm.
ånsanåing' 1914. Kr. 1,345:36. Pre.
mier till elever i komposition och
kytkomusfk.

Lindströms stipendiefond(Gross.
hand!. E E Lindström 1'864)kr
1,500. För violin- och violoncell·
speln.

Lomell·Molins stipendinm kr.
11,116:06. För violtn- och vtol on.
cellapeln.

Axel Lnndwalls fond(v.Häradsh.
A Lundwall 1898) kr. 101,955:87.
För uppför, af större musikverk.

illankeIls stipendiefond (Prof.
Gustaf Mankell 1871) kr. 1,000; 16r
orgelspein.

JlIltzers fond (Grossh. J Mazer
1846) kr. 10,000:37. 'fill uppehäl-
lande af ett kvartettsällskap.

[4772]
KgI. Hofkapetleta penslenstn-

rättning (H. M, Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 722,445:26.
Särsk. direktiou, se [3015J;pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.

[4773]
Operakörens enskilda kassa

(Kapel1mäst. C Nordqvist 1876'
kr. 38,000.Särsk. styrelse, se [3021].
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp- ocb
Iåuetnrättn,

[4774]
Ida Bergers Legat kr. 2.500.

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

68.200. (Under direktion af K..Tea·
trarnes pensionsinrättning.)

m. fl. fonder. [4771-:"-4778J
Csrl Fredrik Lnndqvists fond:

kr. 3,000. (U)nder dir. af K. Teat-
nes pens :inr.

Kgl. Teaterns arbetares och be-
tjäntes s luk- och begrafnlngs-
kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)
kr. 133,000.(K.Teatra nes pensions-
kassas direktion); sjurk- och begraf
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

Kgl. Teatrarnes penstnnstnrätt,
ning kr. 4,200,000. Särsk. direk-
tion, se [3013]; pens:r.

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

W Svensons donationsfond kr .
27,400. Under direkt. 16r Kg!.
Teatrarnes pens:inr.

[4775] .
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will-
man 1883) kr. 40,700. Särsk. sty-
relse, se [3023J; afsedd till Ull-
derstöd.

[4776J
Artisternlts och Htteratdreruas

pensionsförening (Artister o. Iit-
teratörer 1847) kr. 312037: 41.
Särsk, direktion, se l30321; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De sceniska artisternas under-
stödsfond kr. 110,000. Särsk. sty-
relse, se [3019].

[4777J
IIramatiska och mustkaltska ar-

tisternas pensionsrorening (Tea-
terdir. P. J. Deland 1857). Tillg.
vid 1919 års slut omkr. kr.
385,340. Särsk. direktion, se [3017];
att, så långt förening:s tillg:r med-
gifva, utdeia pens:r å 300a 400kr.
årl.; hvarjämte under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 17,685,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tister.

Svenska teaterrorbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet,
som går ut på en spar-, sjuk-
begrafn:shjälps- o. uuderstödsfond
samt pens ..kassa, vara en central-
punkt för svenska idkare afscenisk
konst. Medlemsantalet är 707; sam-
manlagda tillgåugar kr. 477,466:31
(3'112 1919). Se f. Ö. under [3098].

[47781
Svenska publidsternas pen-

slnuskassa, underNtötlsförening
(1901) .kr-, 613,781:70. Särsk. sty-
relse, .se[30 34].
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