
[4682-4691J G.- Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[46 8.2] föra styrelse, kostnadsfria banda- J.. Granhollll,s fond (Fabrikör k'
Gymnastisk. ortopediska Instltu- ger "åt ,mindre' bemedlade vanföra Grazrholm 1904) kr. 10,000. Befrämj.

tetsfattlgfond (Prof. N. Åkerman [3354]. ' af Sällskapeta barmhärtighetssttf-
m, fl. 1827) 20,090 kr. Direktionen telser. '
f G ri' t"t [33 93J [4687' J All' b Grefve, Gyllenborgs fond (Pro.. ymn.·o. op.cns 1 .,se ," männa arn- toko IIssekr.Grefve C A D Gyl..
Kostnadsfria bandager åt. medel- bn d h t'
Iösa pers., som lida af knoppslyten. or s use . lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r

. Se [3356]. \ åt gamla orkeslösa tjänare o. tjä·
Allmänna barnbördshuset (1852) nartrinor rör längv., trogen tjänst.

kr. 1,307,627: 11, däraf fastighets. C. P. KindevalIs fond (Fastil;l'-
värden kr. 862,596: 74. hets äg. C p, Kindevall 1888) kr;

J.syl~n för fattiga barnafiider- 3,000. Underst. åt fattiga oeh me-
skor och deras barn. Samma sty-. dellösa barnsängskvinnor.
relse som vid Allm. barnbördsnu- H. Lovens fond (Presidenten H
set, se [3356]. (Bildad af Bene. Loven 1908) kr. 10!800: -tillun·
-dtcksska asylerna oeh Nödhjälp.. derstöd åt fattiga barnaföderskor
fonden.) Med' en kapitalbehälln oeh deras barn.
vid 1920 års. slut af kr. 96.5,141: 33. Pabrfkilren P. A. Sjögrens me-

daljfond, (Fabrikören. P. A.Sjö·
gren 1919) kr. 1,000.

Claes Wahlunds fond (Bruks-
ägaren C Wahlund 1918) kr. 3,046.

A. O. Wallenbergs fond (Bank.
dir. A O Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr. hvard, gjingen) kr.
2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas' med ena hälften
till ntäekande af utgifterna för
barnbördshuset» och med 'den
andra till sundeastöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn J).

Aug. lVennbergs fond (Grossh.
Aug, Wennberg 1889) kr. 60,000.
Bef'rämj. -af s.ällsk:s. barmhärtig.
hetsstirt:r.

Heurlo Westmallsfond (Kap'te·
nen : H J L Westman .1916,1918
och 1920) kr. 15,000.'

[4683]
Stockholms !!.iukhem (stift. gen.

gMv.or 1867) kr. 5,546,541: '28 (1/1
1921). Särsk, styrelse se [3373].

Direktionen öfiler sjuk-
huset Eira. Se [3352].

Friherre B. von Beskows och
hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,670: 64 vid 1920 års slut. Rän-
tan användes till förmän för sjuk.
huset i sin helhet.

Grefve Clas Horns donations.
fond (1822) kr. 12,500. Till förmån
f. Sthlms läns afdelning af sjuk-
huset. Endast räntan får använ-
das.

S~jlareåld.rmannen J. F. Lle-
berdts och hans hustrus dona-

'tlonsfoud (1827) kr. 9,121: 03 vid
1920 års ,slut. Frisäng f. en sej.
lareämbetet tillli. person.

[4684J
Kronprinsessan Lovisas vårdan.

stalt för sjuka barn. Polhemaga-
tan 30. (Med. DrP. Elmstedt m,
fl. 1854) kro 1,979,732. Särsko direk-
tion, se [3350]. Vård af sjuka
barn; under det sista året vårdade
1,529 barn jämte 46 tyska och öster-
rikiska s. k, krigsbarn i vid poli-
kliniken 5,906.

[4665J
Sabbatsbergs brunnslasarett

(Prof. E. Gadelius under medvor-
kall af brunnsgäster vid Sabbats-
bergs hälsobrunn 1s07) kr. 47,100.
Särsk. direktion, se [3391J. Att
åt fattiga sjuka brunnsgäster be-
reda kostnadsfri bostad, föda och
läkarev ...under den tid de begagna
sig af brunnsdri~kn.vid Sabbatsb.

[4686]
Harlet Philipsons, .f,Pränckel,

stiftelse (v. Häradshöfd. W. Philip.
son 125,000 kr.) Styrelse: Eörenin-
gensför btständ åt lytta och van-

[4688J 'Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359]. .
K. Sällsk:ts samtL tillg. 1 Jan.

1921 utgjorde kr. 733.759: 15.
Barnbördshuset Pro Patrla

(Grundadt af Assessor C Ram-
ström 1174). Intagande och vårdaf
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. si;tllsk., är vär-
derad till 120,000 kr. och därbefintL
inventarier till kr. 9,341: 770

Byggmäst. J ohan Anderssons
fOnd (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördahusets ändamäl;

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg.
G F Berndes 1876) kr. 9,767: 28. Uno
derst. åt fattiga barnaföderskor. "I [46 89J

Fru JU. Berggrens fond (Grossh, . Straudbergska läkarelurättnin.
R.C ~erggren 1894) kr. 5,000. Till gen (Assessor Z Strandberg ,1793)
forstärkande af K. Sällsk:ts resp. c:a 260,000 kr. Särsk. direktion;
fonder., o.., se [3535]. Understödet, som ,be·

K. ~. BJorns fond (Med. fiL står i fri läkarev. medikam. och
kand, Ko F. Björn) kr. 50,000. ved m. m., tilldel~s sjuke pauvres

H. Brandels fond (kamreraren honteux ooh har under de senaste
H Brandel 1904) kr. 61,174: 98. ' åren utgått till öfver 350 personer

B. A. Danelil donationsfond årligen
(Gåfva af arfvingarria efter .gross- .
handlaren B A Danelius) ur-
sprungligt belopp 10,242: 22 till
förmån för fattiga barnaföderskor.

Sam, Enanders fond (Bruksäga-
ren Samuel Enander 1902) kr.
110,349: 12. Befrämjande af Sällsk:ts
barmhärtighets stiftelser . ,

.C. Ro Forsgrans foud (Gross-
handlaren Carl Robert .Forsgren
1902) kr. 20,311: 72. Befrämjande af
Sällskapets barmhärtighetssttftel-
ser. ,.

/

[4690J
; Föreningen för sjukvård 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 'Ojkun-
na eL böra sändas till sjukhusen,
Fören:s verksamhetsområde i,irin-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
tens och Johannes församla',;

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

[4693J
Berendts, S. understödsfond.

(Konsul S Berendt 1886 och isu: kr-
60,000. ·Öfverståth:ämbetet för Po-
lis ärenden, se [1683]. Till hyres-
bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid .höst- och vårfiyttn. till ett ile·
lopp af högst 26 kr.

[46 94J kvinnor, företrädesvis till söm-
Fryklunds, Johauna Charlotta, merskor.

donatlon.fond. (Änkefru Johan- Jaques Lamms' hnderstödsfoud
na: Charlotta Fryklund 1904) kr. å 30,000 kr. ,Förvaltas af Stuck-
75,000: ~. Förvaltas af Stockholms holms stads drätselnämnd. Dis·
stads drätselnämnd. Disponibla ponibla räntan utdelas till nöd-
räntan utdelas hvarje år -vid julen lidande personer :i Btookholm särs
af Fattigvårdsnämndeni poster om skildt 'från Maria församling med
100 kr. till fattiga änl<or eller ogifta. företräde för efterlervande till ar-
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.' '" .. pensionskassors ~;fi.,fonAer.. .

..•.,.\;~fI~å;tir~i~~::gl:;~:;~:~~'!fff~ä~{:Jii1::TI~~~~a:~!:~~ii; irl~g:!i~~~~s:lJi:..}r~g
. ä 40,000 kr; '-, '~ö~valtas af Stock- som rita, mäla; gravera, träsnideri, uppn~tt"60 är, 1/2,uf civHa och

holms .stads. .d"at~elnämnd.,ms· bildhuggeri, modellering, prakttsk af borgareståndet». ::. ',' .. '
poneras li,k~sOIll":Fn:klunds dona- .semi , mekanik elier trädgärdsed- von IVillebrands fond (Frib., E.
tionsfond. 'Utdelning Iposter om ling; -rngen får komma i åtnju- M.V" Willebrap<Y1854)kr:n~;00N
5Q-ij100kr. rc.,' . tande eller bibehållande af pen- Har till ändamål att bereda·pen-,

ston eller stip., som tillhör, ell~r stoner åt beh~fva~de" för~trI;t4~s.,'
... ,-~" hållet sig till- annan lära} sekt och vis inom stiftarens mödernesläkt.:
,'StQckholms magi- läsaresamfund än vår. kristna Gode män för fonrlen : juetitrerå·

.strat. evang. luth. lära.» .' det Hj. Westringoch godsägaren"
,:"i~e.l~~'?l]. , ·kl.~~~~.fO~t~p\?udmund Dyk 1659) C '~I:~~~:iS~e:'\~';;sfond (Dom-
A-\tllöhka testllmentsfonden (As- E'lobergs fond (Guldsmed S Flo- prostänkan C Wil'.bom .1~2P.1;cr.

seSSor-'O..Ahllöf 1740)kr. 9,050:23. berg 1830) kr. 3.500. Pens. till civ, 3,000.l>xecutortestamenti: ''Stads· "
Räntan delas mellan 12 i Sthlm änkor" kassör Gotth, Dahjerua.v.Bäntan.
bo.~"de\å)derstign,a,bräckUga och Hanssons fond (Borgrnäst. H är anslagen till underst, åt, ogifta,.
fattiga' persorrert.' . Hansson )659 och 1663) kr 1,379. döttrar samt> änkorcefter.-ofrälse .

Alds.trömskn.testamentsfonden Stip:r. . ståndspersoner med företrädesrätt.!,
(Skepparen)\'I A..hlström 179<».kr. . Hedlngs fond (Margareta He- för gifvarinnans släktingar .. ,
27,200:':-12pens.rå 66kr. 67öre till ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu-
under~t:_;för afteatato ru tsraj ung- derande vid Upsala univ.
{r-Ur;deras' anhöriga el. andra utsed- Hedströms penslonsfond (Fabr)
dar fattiga i. Sthlm födda kvinnor. C Hedström 1822)kr. 4,097. Pens:r

FlodinSka,stipendiejnriittnlngen .åt behöfvande i Sthlm.
, '(Borgmäat, S. C :Flodin.1795).3'~·:12 Hochschltdspenstonsfond (Lag-

19lO.k.r.,177,QOH58.· ..Underst, till man J, H Hochschild 1830) kr
studerande rid Upsala .Uliiv;t och 15;455.Räntan utgår tiIl2:ne'pens:r
L~:nk~ping~ .högreallmänna lärov. a 400, kr. åt fattiga, ogifta, öfver
"Helmfeldtska .sttpendtefonden SO år gamla fruntimmer, hvilkas

(Riksrådet B~ron .Simon, Grundel fäder tillh. Sthlms magistrat af
Helmfeld'ts änkal\'I H v. Parr 1683) litterata klassen.
Sllt21912kr.49,267:56. Sthlms magi- Jakobsons o. nattsons fond C.
strat och en af densamma utsedd Jakobson . o. Mattson 1644) (kr
diJ:ektör .. 'Understöd åt studerande 1,087. Stip:r
vid',Upsal~ univ., företrädeavis till Ladou§ fond (Dorothera Ladou

i släkten; af 'räntorna underhålles 1,748)kr. 500. Stip:r åt 'barn lillh.
fältmarskalk Helmfeldts graf i tyska försami . ,
Storkyrkan.' . .J,nndbecksdonationsfond(Hand-

landen A M 'Lundbeck 1897) kr.
;"ViJlieluC'O~h ~'reilrIka Falks 330,458:55. 30 pensioner å 150 kr.

'dohiltioitsfoud (Bruks äg. Wilhelm årligen åt fattiga ogifta fruntim-
Falk) •kr:.. 50\'OOf ."i.ndamål att åt mer, som fyllt 60 år, så länge ile

I: f~ttig~ '"e~l~r-min~re'bemedL invå- äro boende i Maria _församling i
':".nare i·Sthlm·lämna hjälp till be- Sthlm. Återstående delen af ·rän-

redande af egria:".hem, tUl beko- tan utdelas årligen vid jultiden
',.st~nd~'~af ~tbirdning, för 'vinnan~e genom Föreningen fdr välgtjren-
:af' stadig 'utkomst, till vård och hetens ordnande i Sthlrn till fat-
underhåll '.-rid inträffad sjukdom, tiga, .boende inom IMaria försaznl.,
eller för beredande af tillfalligt med 'belopp om minst 25 kr .. till
understöd i annat öm~ande fall, hvarje. \
alltqnp.er .för-utsättnirig att erfor- ~arii testaments (Änkef. A Ma-
derltgt. bidrag i .sådantafseende rius, f. Koopman, 1846 och 1848)
Icke kan erhäflas.från staten, kom- kr. 79,800. Pens:r a 75 kr, åt be-
mune,n,.gj'tfklras,l;1aeller enskfld un- höfvande ogifta n-uutimmer inom

\ derb)llspli~tig. 'Utdelning. af be- Sth lm , 'hvilka uppnått 50 är.
"iljade urrderstödsbelopp verkstal. . nöllers stipendiefond (Kamrer
le~'li;varje år.å donators födelae- J Möller 1798) kr. 2,400. Stip:rtill
dll:g;.den20Dec: 2:ne studerande vid Upsalauntv.

Nordfors testamente (Öfverst:an
W Nordfors 11l38) kr. 1,000. Till
en behöfvande' milttäränka.

Noreenska fonden (Änkef. L F
Noreen 1850) kr. 20,145. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta Frunttrn-
'mer i Sthl.rn..

Sebaldts testamente (Justitie-
kansler C Sebaldts änka 1197) kr.
600. Till fattiga barn.

Thåstroms fond (Änkef. F L
Thåström 1832) kr. 25,000. Pens:r
a 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter civ, tjänstem. och borgare i
Sthlnl.

'Törnqvh'ts .fond (Kamrer C
'I'örnqvist 1861).kr. 3,000. Prem.
åt lärjungar, som .visa särd, håg
för -studier, vid Katarina lägre' ele-
mentarlärov, -'----

[4696] Stoc!<:holms för-
~ . rnyndarekammare.

-- Branders . fp~d (Kanlr~r H A
. Brander 1869) 111'.131,655. Pens:r
'åt,fattiga,:sjukL, eglftafruntim-
mer, .aom vuppnått 60 års ålder,
ärofödda och boende: inom Sthlrns
stad., helst.å Södermalm, hälften
åtqlem .hvillraafäder varit civila
tjllnstem. v. Sthlms stads.verk el.
,~p.iät~niligar-,,'och hälften åt dem,
hv.l1;casflider tillhört fabriks- eller

'!i:6nsfnärsi'dkare samt., trädgårds-
J;Ilii~tar~:'~a~rs_tip_:råt"gossa~ o.

'jl\cko:r:'mell~p 16, och .21 år till
l1~lftel" JWardera. i, synnerhet fLt
d'em;J~"som;mis~~t_s~n~föräI4r.~;r,:Q.•

[4697J Borgerskapets he-
medlingskornmission,

Se [1951]. .
Bemcdltngskommlselonens .en-

skilda medel vid 1921.års llQ.rjan\
kr. 382,175:20. .' .... J,:"
Asplunds testamentsfon"(Gro~sh.,
D Asplund 1804)kr.124,5QOill~ns:r'
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare,
deras änkor och oförsörjda,:b,aJ;n
m. fl.; åtSkilliga anslag ~tgå.'J!fi
ven dels till 'I'orsåkers fö~samt .•M,
Hernösands stift,dels till.]j'riP,ll1;.·
r:,tl'ebarnhuset.'". ," z.,

Bergers stipendiefonl1JKryddi

kramh:ssocieteten .tilfminne.·. af·
dess ledamot. Lorensz ,WBerg~r,
1829) kr. 10,000. Underst ..vid-Iäro-,
verk åt söll!3r.,till obe~edl. Inom:
krvddkramh.esocieteten .... ~~;'i,'>f

A. W. lIillmans ll'åtva (mgerijör.
A W Billman 1919) kr. 5,625.',]'\å,
gen pension utgår. tillsvi<far~ _Icke
utan läggesränta'n t~ni~apita,le~.

Konsul Knnt 'Bohnrans dona-
tion kr. 25,000. Pimsiöner af1ämp-
Hg storlek utdelas åt behöfVand~
iöfverensstämmelse 'med' berned-
Iingskommtsstonons allmänl1.ft·,förel:
skrifter. ';>';'\

Botgerskapets.'enskilda .'.foid
(Sthlms borgerskap 17'49) kh
150,000. Pens:r a 75 kr. till fat,
tiga borgare, deras änkor och:'0:fÖ.r~
sörjda barn., , ..,',~.,L'.>:.

CasteHns fond (Kryddkrain,lf; A
Caatefin ochjians hustt,ii t836)'~f;
15.000. Pens.r- till änkor o·qhogift~·
döttrar efter f. d. Kryddkrarnhtsv
societ:s ledamöter:

Plndbergs testamente (Guld-
smed S -Flod)Jerg 1837) kr. 3,000:
Räntan användes tilllifstidspens;.r
åt 2 fattiga borgal:än)wr,.,afhvilka
den ena' bör vara gulds.medsänka.
, f. d. Handelsföreningeuso.l'ver-
skottsfond (öfverlämnad af Han-
delsfören. i Sthlm 186p)kr ..·2,QOO,
Pens. till en minuthandl'," '

lIedströms' testiment~"
fabr, C Hedströin,,1832) k
Pensir a 75.-kr.: utgå till
änkor och oförsörjda bar . ,
borgare iBthlrn .. ~•.' '. ""."".

Handlanden' Axel Hindei'sons
testamente kr. 139-000.. Af 'räntan

~$J.,T,J.l,C'. ·,·.K.,.·H 0.. LM..•.•..'.S.. -'.}f,.ID.,·. N -I'.N. G.EN. ,..S.·· annons_. och,preJ:lU)11~r~ti()nsp~jsi. ;irq. 9illig~~t
~, ;, i • , •• 'av Stockholms, större ;qagliga)'tl,d,tiiitg~r:!Ij'!ili."



[4.697-4702] G. F.1'pmm~ stiftelsers, pensionakessoram- fl. fonder.
utbetalas dels en lifränta till. af f. d. 'Siden. ooh kliideskramhan· grosshandl., deras hustrur, änkor
donator utsedd person, dels pek delssooloetetenspenslonska88a. (f. och omyndiga barn samt ålder-

. ärliga pensioner å 200 kronor till d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr. stigna ogifta' döttrar, i Sthlm.
änkor efter medellösa köpmän i 23,000.Pens:r till änkor och döttrar Hagboms. testamente (M:ll C U
främsta rummet inom manutak- efter deläg, i Siden- och klädes- Hagbom.1833) kr. '1.8,000.flpens.rä
turbranschen. . kramh.ssocteteten. 150 kr. till fattiga änkoroch ogifta

f. d. Kryddkramh.'.societetens Sundberg.· P:sonstestaniente döttrar efter skeppsklarerare eller,
pensionskassa (Kryddkramh ..so. (Krarnhandl, J Sundberg Petters- om sädana ej finnas, efter gross-
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens.r son 1792) kr. 1,0.00.Pens:r åt bor-. handlare.
och underst. gare och deras änkor. Penarsfond f'ör fattiga f.d. sjö.

F' ." . '. Sundins testamente (M:ll L M kaptener, deras änkor o. döttr.ar
abr,koren John G. LI!,derot~s Sundin 1879)kr. 24,700. Änkor eller (Grossh.ssoctetetene, deput. 1901)

donatlon kr 6,000.. ~ensIOner ..tfll döttrar efter borgare i Sthlm,'llled kr. 307,128:18. Pena.r tifl bm-skapa-
,behofvande,borgare., ofveren8s.ta~. företräde f'år sidenkramh:änkor och ägande sjökaptener samt gratifik:r
ruelse med bemedlingskommissio- döttrar. till burskapsägande sjÖkapt:s än.
-nens beslut. Svanbergs testameute (Handl. kor ochälderstigna ogifta döttrar.

J. Å. W. ~,indmaDs.ons testa. A Svanberg 9151887) kr. 300,000. Petrejiskafonden (Skeppsklarer.
ment e, Kapital 50,900 kr, Pen- Pens:rf. medellöse borgare i Sthlm p Petrejus 1847)kr. 7,500. 2 pens. a
stoner utdeL f. n. tIll af donator samt för deras i behof stadda 150kr. till skeppsklarerares iSthlln
utsedda personer. änkor och döttrar. änkor och ogifta döttrar.

Ljungorantz' testamente (To- f. d. Tobl\kshandelssoeietetens' _
bakshandL P Ljungcrantz 1873)kr. peuslonsk/fssa {f. d. Tobaksh:sso- '
4,000. Pensrr åt minuthandl:änkor cieteten 1873) kr. 11,000. Pensir [4699J Direktio.nen öfver
och deras döttrar; till änkor och döttrar efter tobaks-

Lunns testamente (Perukmltk.· handl, . fabriks,fattigkassan.
dottern B M Lunn 1840) kr. 1,740. Törnebo11ms testamente (Asses. Se [3549].
Pens. ät 2:ne fattiga o. 40.äriga sorn och stämpelmäst, E Törne. Blanoks fond (S M Blanck 1873)
borg~redöttrar'. bohm 1831) kr.106,50a. Räntan är kr, 1,565:39. Underst. till en .ar-

HeJm-JlIisdorf. fond '(Gross- anslagen till pens:r a 75 kr. ät betare vid K AAImgrens sidenfabr,
,handlaren J Misdorf 1918) kronor änkor' och barn efter medlemmar Casparssons.penslonsinriittning
20,000. Av räntan utbetalas dels af Sthlms borgerskap (utom ra- Fabr. P A Casparsson 1850) kr.
Ilfräntor till av donator utsedda briksidk.), hvarjämte för särsk. af 20,641:1>7.Pensir till arbetare vid
personer,' dels ock gratifikationer testator bestämda ändamäl utbe- sidenfabr:r., ,
ä JOO.kr .., s,-,m vid jultiden utde- talas 600 kr. ärt.; dessutom utgä ]' Fa)lriksfattlgkassan (Sthlms fao
las. ,tIll behovande bland borgar. särsk. anslag såsom till Ortopedi- briksidk. 1752) kr. 299.16S:85. Un-
klassen, tillhörande Katarina och ska institutet' m. fl. derst, ät fabriksarbetare. '
S:t Gertruds församlingar. . iii•• •• oeh Emma Walllns pen. van der Ost~nska fonden (Fa

iIIaria Gustafva Normans testa. slqnsfond kr. 26-5,211. Pensioner brisänkan M.C van der Osten 1834)'
mente. Kapital 50,-000kr. Räntan utdelas dels till af stirtameut- 'kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
däraf skall användas till :trliga sedda pensionärer eller släktingar i fabrikssocieteten.
pensioner ä 200 kr. åt i Stockholm efter dem, dels ock till fattiga Pauliska , fonden (Grossh. och
boende borgardöttrar, hvilka fyllt borgare i Sthlm, deras änkor och fabr. Chr, Pauli 1807) kr. 2,791:31
liOär och äro i medellösa lefnads- oförsörjda barn. Underst. till arbetare vid yllefa-
villkor med företrädesrätt '-för L. J. WarodelIs testamente brfkerna.
handtve!ksklassens döttrar. (Handlanden L J Warodell 1863) f. d. Stiimpelafglft~. eller den

Nystroms .testamente (Grossh. kr. 1,437,500. Sedan af ranteinkom- s. k. Hallkassan (Sthlms fabrfks-
C M. Nyström 1790) kr. 87,500. sten 30,000 kr. tillfallit WarodelIs idkare 1770 års hallordning) kr.
Numera 2.JS af ärl, räntan till arfvingar, skola 21s af den äter. 72,250:-. Underst. ät fabrikörer
Drottningens skyddshem och ils stäende inkomsten utdelas' I pen. samt deras änkor och barn.
tIll S~ockholms stadsmissions ar- stoner ät borgare, deras änkor och Söderbergska fonden (Fabr. P
bets!:!'m. barn samt i/S läggas till WarodelIs. Söderberg 18»0) kr. 1,673:2». Un-

Okand (ett anonymt testamente fond för uppförande af .arbets- derst, ti1l2:ne strumptabriksar-
1812) .kr. 1,500, Pens. till en fat" och fattigbostäder 'i hufvudsta- betare.
tig borgare. den». ' " Törnebohmska fonden (Stämpel-

Petrlniska fonden, kr. 44,000, L. J. "'Warodells fond för uppfö- mäst, assessorn E Törnebohm 1831)
Räntan utgår f. n. till af testator rande af arbets- och fattigbostäder kr. 3,732. Underst., till afl. fabriks"
utsedda personer. Efter deras i hufvudstaden, Kapital 339,015:12 Idk:s och fabriksarb.s fattiga barn t \
fränfälle skall räntan 'ärligen ut", kr. ' under 16 är.
betalas i minst 4 pensioner ät 1Vesterbergs testamente (Trakt ..
be!?-öfva~deborgaränkorellerogifta dottern C M 'Westerberg'l840) kr.
borgardöttrar. 20,17li. Pens:r till borgaredöttrar

Kanslisekreteraren Alfred Pey- F. d. Vlnskänkssooletet~ns pen-
rons donation kr. 23,250. Då ka- sionskassa. Kapitalet 15,000 kr.
pitalet uppgår till 25,000 kr. skall är öfverlämn. till Bemedlingskom-
r~ntan utgå antingen till fyra pen- missionen Idär pensioner utdelas
sroner ä, 300 kronor hvar åt be' till pens:berättigade.
hörvande myndiga eller omyndiga
döttrar. till personer, 80m i Stock-
holm vunnit burskap: eller till för-
delning under hand 'bland dem af
bemedlingskommissionens pensto-

\ närer,· _för hvilka mellan pensions.
utdelningarna särskildt ömmande
omständigheter föreligga.

Alma Sohalins understödsfond
för bebö.fvande . kvinnliga bodbi-
träden. Kapital 84.000 kr. .

Seharps gåfva (Grossh. C A
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000.
~ll borgaredöttrar.-

[4700J. ,
Bok> ueh musfkhandlarnes pen-

stons- och understödsf'örenlng
Musikförlägg. A Hirsoh, bokhandl.
J J Flodin m. fl: 1853)kr. 892,588:95.
Särsk, styrelse se [3043J. Pens. ä~
delägarna- samt understöd ät be-
höfvande.

[4698J Grosshandelssocie- [4701]
tetens deputerade. Mlnuthandelsförenlngens pen.

Se [26l5J._ . sionskassa-"- understödsföroning
Grosshan~elssoCIetele~~ !'nskll. (flera minuthandl. 1874) 440,705:91

da ~edel :V'd 1921 års borjan kr. kr. Särsk. styrelse se [3007]. Pens:r
2,63.,186: 60, • . . och underst.

Brobergs penSIOnsfond (M:ll l
C Broberg1865)kr. 2;000. Pens.
till en ogift grosshandl:'dotter.

Grosshandelssocietetens pen'
stonskassa (Grossh:ssocieteten
lM15)kr. 1.144,524:6~. Pens:r till

[4702J
Viktnallehandlarnes pensions- ,

inrättning. Kapitalbehälln. den
Sli'2 1920 kr.. 905,&10:75.. Särsk.
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',i G;:~F.t5~rha:'~~ifteiser<t,ipe~sfcinSka~sO~"iml'~';~'~O~'de;.;l .'.[4,7"02~4?J01;'i
[3005]IPen~:'tagarn:e;" ,:BQrgstl'öms;fond'.Gen~m do· behöflV.lUJ'de,fat;rUaceut~r~lr~rtiH:::;'
l'i:~,n \~,)t'~{)(;~\", ·l:~C,1'nationshret: .öfverlärnnades. den.H: för yrket n:y.ttiS"a,;~ij,ndar.nä~~,~\t'?,j",15)Q~'t" -
>:~":'"IJi":""",O',, juli. lSI8 .af 'apotekaren" i. Karls. . KaUs fond' (AI)ot~k:' Chr. J>iall;;

'-;,j<:'''''';~I''i". krona J..A.·B6rgström till apote- 1897) krj,4,,000. DArl. afkastn,.,til!';"
,,' ,~..~. ""j;', karesocieteten ett belopp af 40 000 delas en, eller, flere' ~nkor'efter

,.OHä. " ·lj,!tlla'l'iie·s.·'IHinsi~ns·.ikronor, hvars årlig.a afkastning, farmaceuter med företr~de,f~rän. ';
-föreiihrg'(1869)<)W:'7070,000;S~rsk; sedan 15 procent .af densamma kor eft~r.farm,aceut~rfråJ;l Vaster".

, . stfi'elsei.e"[a009}vpens:r;, ',n lagts till kapitalet, skatlutdelast götland ..• r ,.1 '. .'" ".".",'
• '.' .. ' . poster-om minst 200 kr, som un-Kerfstedlll fond (Apote.kar~,lnge.-
" rA'7' ,A'5'J" .. derstod åt obemedlade Iegitime- mar Kerfstedts donati(w~fond) .. ,.:

.Lft "'~~ , . ,J' \' .• ', .,: rade .apotekare, eller' änkor och kr. 5,000 öfverlämnades '!s1913tilI. '
...•·."d. B . etet'\o',Stock.. minderåriga barn efterlegitimerade Apote.kare'S,o,cieteten. 20% 'af, år.,.;

',holl),lIP~ . . S agsa ,(f: ...d. Bryg-, apotekare." '. liga räntan lägges tlll kapitalet och';,,:"
,gar~ii;lllb!';tett~848')'1:,~jl:rskil(L sty; .ColliaJiders fond (Fru Dorothea O. återstoden utde1li~tm,äldre behö!,'
: r!,)sef~e,.[#Jl~!,],p~J;ls,r o?h underst. Oolltander 181;0)kr. 600. »T{ll den vande farma?euter. ..' . . 'c.'
åt"delii;gal,'e",i,,7; ... ' ,., ,. i Stlrlm bildade 'fond förund~rst.KulIgrensfoJld (A'potek.K. J.,'

['47.'~b.'6J·'1".':,.:"/"'" ';"'-.'. ;-'. '.' åt· fattiga apotekar~änkor:».. . A.~ex.,KU..Ilgren.: 190.~I, kr. 12.;~OO.'.c:.
. ;',fli;" .l ',<h·;"., "·,t,',';: - Eueruths fond~ Fonden som' ~antan. ä'ha;lfv,a kaplta~et,s~~ll!.~;r!'.\\

1 ,f. d.,!'jk,omld<. be.~.etj~lIef n" stiftades 19f1' enom test'ah>ente Iigen 'VTdmidsommar- 'och JU))lO.g~"
v. Sko/UaM. ,. efore~)ngen;I. af a otekare i gSkeUefteå O: H, T, tiderna med hälften Ilva~je.,gå~.g·, . "
S~ockholm ,(Oka]1d) kr .. 500,000 Ene~oth,up~it~r till 'cirka 170.000 trlldelas ~tvenne f~ttIl'a; for,r,~dh,g :.' .

,,8~rsk··styrelse, s.e. [30~~1,~~ns,r, kronor, Af dess afkastning skola vande) kä,:,da·farmace.ute~._,namlk.
"~J.u;k,:,I'Ch;,re!ll'i'~p'~~l,lja1p(::.,,~ årligen utdelas understöd i poster gen ,al?oteka~e! provlsor~;. ell,~r;

, )~~f!)nl"'-:{;'~:\\',".',J\,I,i'~'·"· p'm"-2,OOO'kr:onor\till sådana apo- farmacie .. -k~nd~dat~r~)~ Rantan~,äl"
x- , .o' :~"', ,-'A, • - teksin:p.ehafyare,sop1v~nnlägga sig a~dra.,~alft.en1"s.kall ''qtd~l~s.:som

v. 'C4;z, 1,0J., "f\P,Qtekllre-SQ<ue- om· ordentlig bokföring' Och hvil- st,pendl~m åtobe~ed1a4, ~ör dug;"
.' ;:,;t",;: ,/';;teten.. I" kas årlig), (fmsättning ickeöfv<}r- l,g~~t tk:ng 11:V ':i.~;.Farmtflh~;;

",,' ..,(Pirektion,'se. [4081~.) ,sti'ger' 15.,00~kronor, för att sätta n~ l n. e t ~~åen~.arJtaf.h~öh'nå'"'/"'"'i.c "':'\ ,_~ ""~' ,-- _- .: ,,' dem 'i stånd a'tt aflöna ett'btträde. DC JE-Ins. B.• : r roru ·1 ',.', ~;-
,~p,ot.eliare,-.soc'~tete~s kas~:t, ,So.. Den del af fondens afkastning, som gon förenlng-för ~bs~lut.nykt.erh~t):.;
c,etete,!, ~arel!~wt ·pa~. 1. l d~ss ej jäm#t kan' delas med 2,000, läg V,d donationen ar:I'a~t .det v11Wor:'
s,jJI~nd" al!na1ttll :uppg,ft ges till kapitalet, tills detta blifv'lt Att e1l;do!lltt?rs slaktmg s~~l~;JU'1'i'"

,n~.N'de~~t~d åt,b.~hofv~nde så 'stort; att ytterligare.ett under der ~m lffstid erhå1)a,'~n, lIfr~;,t~I".' ,
r~"~~l11~..deras. ~ll;k,or:och stöd på ,2,000 kronor kan utdelas af minst 4 pr?c.,å kap'talet~",! t'" '.;

.. . ,pnder :~E' 1920 h,,", "under., O.'s'. v. Fonden förvaltas tills 'vi- Lehmans fond(Ap?tekare'.'A~7i'"i
st~~ "t ..k.~rl!":e,dlemm"rochde, dare af apotekare societetens dtrek- gustLehmana fond):ki' ..,*',O.oOstIf.;
,ras: ,anhonga'\utgått ett samman- t·O' .. .. ... ' peasfonsturäit tades af Societeten vtd desåårssam-s
'lagdt .b'!lopp.aLöli-ka: 29,000kr.,'. n,gten nar en 'k r . r"dt mankomstxdori 15 SO;I>t.,1910,'till.
bvarJälll~e';'till-stipenili'ero.,d~ ut- :ll~g':rr, a~g~en~"rfP~:~naa eö~v~r hugfäatande.ar-apobekare Eehnians. c,
delats' .cirka 3;ooq:_kr-~"~"<;/::(i'_, l e:- am, ~ , s a. _ . namn och lifsgärnfug säsom sekrei

" ',~Ai>9te)<a:r:~;i!(}~~~t,;te",s;st~diesti.~:~ir~~:t fl~:a1::a'~~il~t~~ö~~~~ ter~re;och ordförande ~ Ap?tekare~i
peq!~J:~:m,,\forc.~~a~~":.erade·a,pot~ .. fri'tf i Svertae och apoteuaresocte-: soc.let~t~n o.ch;dess. dlrektl0?'::,\f\~ ..,
k!,r~ -..:~potekare'SoCletete~be~lot teteri på g;Und däraf upplösas, å~hga r~'.'tan: lägges 20}/Q.t>ll>ka.,;\ ..
Yl,d.sm,· å. komst den 1)· skall'fonden tillfalla frtmurarebarn- Q,talet·. t,lls fonden, ford,;,bb1ats.,:,.
sep'tl'llf,ber.. runder ~vå,på huset i Stockliol Atersto,den utdelas'tlo11,behofvan;d'l"t,
hvarandra år' utdela, ett '.' m. . elev vid Farmaceutiska-instttutet, .. .'
sti 'diU' ,'Undertredje .'rögr,ens, fond. Enllgt. testa- som fullgör slIj,,: studIer för aflag,,'/;'"

. '" . .. hvarefter stl- mepte,af ap?tekaren i Tumb:,Emil gande af apotekareexamen. ",Sedan!, .."
')luder' de' '1>:1l:däföljande Frogren erholl apoteka~~soCleteten fonden, fördubblats. utdelas.rhela:
r- ~tgär'Q'.' s.:':y.:' ,", ."". " efter hans år,;1~20 arrträffade från- räntan å denna. L!' "~, ,.

Stipendiet .utdelas: till 'farma~' .fälle ett .belopp .af 5,000 kr. År· Lundbergs fon.d (Apote)<.Oscar,':"
"c~it; 's\,m:;efteri aftagd apotekare. ligaränt~n pJ\ ~etta kapital skall Lundbergs"'don~tionsfond),'Dqna.,'c
. examel! Ö)lskjtr bl.ifva l tIllfälle att utdelas t~.llbehofvande farrnacou- tionen.rsom utgj,or'de, 100 aktier! V

: id)<å::'fortsatta stii.dier på det kem.· ter eller ankor eUer barn efter fat- Aktiebol. Avestafo1kbarrk -nomsr
~'\farrr{åceutfslt~;<'farin~kdgnostiska, .tiga. farmaceuber, , lyd.' å .100 kr.', ,öfverlämn~[td~B':d;~"31,"

kemISka I'll'er'botaniska' området. Hallengrens fond (Apotek. J~ dec.190~af'apotek;<i Borlänge Os<\ar,l
'Stndi'erj}a'.,sko1a bedrtfvaaföreträ- I!)allengre~. 1836)kr, ,2,67~. År)!!l'a Lundberg o: h, hustru-HildaIsundr- .:
desvis "vid rar~'å'c. institutet eller, rantan, anva:!ldes af Dl~.ektIonen tdll berg -f. Meurlin, ,med. anhållån; ~ttJ~" '
ockvidan~anhög~eundervisnlngs. nytta och an4a~~1 for de. farrna- fonden skullekallas.apotek ..Oscar,.;
anstalt iin;.\ell:.r u-tlapdet och f~l?t. ceuter, somanva,nda Societetens Lun4bergs:donationsfoii.d!:'och.JÖr~{.',
gå' under:;rninst.se" månader samt. institut. valt. ar Apotekare-societetens ;'di'"
resultera-I" eu"1afhandUng,afAen Holmströms fond (Apotekare rekttorr.> Fondens·:'~torlek><är,,'Iiu
omratt!t',ng, studlepl"nenang'ifye~. Erik Axel Holmströms fond). Till 15.700 kr. Enligt d!>nationsbref"e~,'

B-alkenhanseJfs fon~ (Apotekare minne af apot. E A Holmström skall, sedan fritn l1en'årl;afuastn:j,
-nplr~:.·B~lken4aus~ns' ,":donatio~s-~ och',A'ru HildaHolmström, född 400 kr; undantagits,,,,:hvarpfyer'do}i:r:,'
fdnd) stiftades:' gen~m'donatibn'af Wikström, ha kanslisekr .. Gunnar natorerna -under .,lifstiden~själfv,~:,H':
apotekaren i N?rrtälje .BolfBal- Holmström och frök. Maria Holm- vtljadtsp., äterstoden.utdelae.enli c;'

.l kenhauaen,' 'som 1919 'till societe- ström' den . ',o/~ 1914 öfverlämnat direktion:s bepröfvande tm llelröf-'~\·'
tcn töfverlämnade' ett, belopp af' .kr. 10,000 tlllapot .. soc. Af den vandeänkor,.ochban;. ,efter,apop./t',:'t
50,,000kronor, Efteril.qn~tOl,'s,dödårliga räntan skall "~Isläggas' tIll och rarmaeeuter'elrer tilfap
sk~IPlsa.1iga.at'],,\,stni'llge:n Jmpltalet,2/s skola användas till och farmaceuter som själfva

, lägga~;, tjl ål~t och,;de: fyta inkö.p,for Societetens bibliotek och anses nödstll~lda,'Efter.. .
,feti!t~delar", . as l två, delar.och' 2/Still en studerande vid Farm.inat. rernas frånralle eller'event:f~ållden<"",
utdelas·.tili' i .behof ~arand" änkor Justelli fond (Apotek.: Martin tId, som af'd,em blifvit bestämd; ,,\',t
elterrttll.myndtg å1d,ericke KOmna Justellus 1883}'·kr.SO,OOO. l/rJ.af användes hela afkastningen, sedan" .• ::.
.barn, efter tvenne apotekslun ehaf- räntan': utdelas till, behöfvande 50/"0' af-.densa~,ma,'blifvit ,a~sa~·~~förf~f<:'~/.l,~.;:
ya~e, soD;l'af direktdonens s;1mt1.iga apotekare; .deras änkor eller oför- att förstärka;",",hU:fvut.lstol:ell'?~:Lti,~l::\',,:~:··'
Ilfedlemmar anses:hafva"åaagala:gt sörjda barn," l/!f till stfpendier för orven ,angifna:'.:ä~dam'~;I-;,.:f~::'.01: ~~!' .• "1,,,'<""
en' .mer ä)lv,anHg arbetsamhet och två stud.de . vid Farm. institutet !Iosanders. ' fond"Grundkapitlt1J~~.',,(.
föru',en- L alta. hedrande vandeL, .. och . 'la till tilltiiilliga underst. åt, 1,000 kr. till. minne .af.Brofesso,','i' ""'c , .
\---'.-'-'-":'~" :".,'. ,,'~., '~--"_:'-- " ",'"""',,',,',"""",,. ,''''':'''·'&;-''7·'''' "-,S'T,Ae' .'KIl"""us. ':'T'I"D' N·I·N·G:n·N;· ä,I: ~veri~es. frä~s*~ 9~~d~!so••g~sp~~dfjJt,' .
,.... V,."",!. Y~,~~~,;...<; " " ~.-, }'alla"'samhaUslager.,' ~~:;., ';':l-:'«"~,-,j~; t\' '(,,~,,:'~~ ,d:t~;,
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.., . ". ,.

C G Mosandel' frän en apotekare, bibehållas vid sitt värde eller för·
som den llg 1900tillhört apotekare" ökas till' gagn för uppgifna ända'
kåren i 50 är. Af räntan utdelas mäl. . "
årligen t. v. 50 kr. af Professorn NOrrlands apotekarefdrentngs
i kemi vid Farmaceutiska inst. dOl/ationdond d. 29/5 189.. Af
till den mest framstående lärjun· räntemedlen lägges t. v. Ils till
gen i samma ämne. 'Aterstoden kapitalet och 2/S öfv'erlä~nas till
af räntan pä kapitalet j som genom Farm. instit:ts styrelse, att efter
sammanskott af kamrater till of- samråd med dtrektionenanvändas
vannämnde apotekare blifvit be- till ngt för institutet eller dess
tydligt förstoradt, lägges tills vl- elever gagnande ändamål,
dare, till kapitalet. Genom dona- Nygrens, stipendiefond (Apotek.
tion -af under den 26 Nov. 1906 Gottfried Nygren d. 16/t2 1897) kr.
antdne Apotekaren Carl iFalk och 5,000. Dr. de ärligen besparade
bans hustru, född Gauffin, skall räntemedlen uppgå till 1,000 kl'.
vid hennes död 15,000 kl'. tillfalla utdelas detta belopp af societ:s
fonden, under förbehåll att några direktion till nägon examm. apo-
smärre lifräntor- skola af ränteaf-Ltekare till underst. antingen: 1) fÖl:
kastningen fortfarande utgå under vetenskapl. studier .t-fu- allerut-
innehafvarnes !ifstid. landet eller 2) för studier vid ke-

Mossbergs fond (Apotek. E:redr. misk tabr.: eller ock till 3) belö-
Mosabergs fond) kr. 50,000. Ofver- ning för epokgörande upptäckt
lämnades d. 14 dec. 1916till Apo. inom farmaeten. Vid stip:s utdeln.
tekaresocieteten enligt testamente fästes hufvudsakl, vikten vid sti
af apotekaren i Göteborg C. F. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt,
Mosaberg. Af räntan skola 4/5 är· samhet och karaktär.
ligen utdelas i pensioner på 300 Redings fond (Apotek. I Reding
kr. till behöfvande farmaceuter, 1809) ikr. 5,000. Räntan skall vid
deras änkor och omyndiga barn. hvarje ärs slut tilldelas 8 fattiga
Företräde bör gifvas åt sökande, apotekare eller apotekareänkor.
som kunna .styr-ka antingen att Sandbergs fond (Apotek. A F
donator själf konditionerat hos de- Sandbergs understödsfond). Dona-
ras män eller ock att de själfva, tionen utgör 10,000kr., som öfver-
deras män eller fader kondittone- lämnades till Apotekare-socletet.s
"at hos honom under en tid af direktion d. 23 april 1909 af apot.
minst 2 är, Den återstående femte- i Motala A F Sandberg pä han.
delen jämte öfverskjutande ränte- 70·års~dagmed den föreskrtft, att
ruedel.vsom icke jämnt 'kunna de- ärliga afkastn. skall användas till
las med 300, läggas till kapitalet. underst. antingen ät sjuka obemed-

Mnrrays fond (Apotekare' Axel lade farmaceuter eller ät nöd-
l\Iurrays fond) kr. 5,000stiftades af ställda farmaceutänkor OCh -dött-
Societeten vid dess årssamman- rar, eller. åt -flitiga obemedl. stud.
komst den 15 sept. 1910 till' hug. vid Farmaceutiska institutet. Me-
fästande af apotekare Murrays del1ös.a släktingar till donatorn,
namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek.-kåren, hafva
saf'6rvaltare 'och taxerevisor .i Apo- företräde.
tekare-societeten , Räntan skall ut- Sebardts fond (Carl Wilhelm Se-
göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr, 10,000, stiftades af
studier för apotekareexamens af- Societeten vid dess årssamman-
läggande vid Farmaceutiska .Instf- komst den 11 Sept. 1903 »till hug-
tutet. Stipendiet skall utgä med fästande af Hofapotekarens namn
lägst 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten un-

'skall minst 20 010af räntan ärligen der tjugufemärigt - Ordförande-
läggas till kapitalet, -tflls "högsta skap n). Af .ärliga räntan afsättes
stipendiebeloppet obetingadt kan 10 proc: till kapitalet,hvarefter
utgä. äterstoden af direktionen fördelas

Hnrrays donationsfond (Apote- i ett eller i1era stipendier för stu-
kare AxelMurr-ays donationsfond). dieresor inom eller utom riket af
Donationen 50,000kr, är a.fsedd att 'Pä apotek tjänstgörande eller vid
bereda understöd åt farmaci e kan- Farm. instit. såsom assistent el-
didater, som vid farmaceutiska in- ler amanuens anställd exam. apo-
stitutet pä ett fortjänstfullt och tekare, med minst tvåårig verj<:.
berömvärdt sätt idka studter for samhet efter afiagd examen, Ar
afläggande af apotekareexamen. 1J916"öfve]'1ämnades af hofapote-
Räntan ä kapitalet' användes till kare Sebardt 5,000 kr. att läggas
stipendier hvart ocb ett ä 1,000kr. till ronden.vscm därigenom upp· [47 19] ,

l'ollssons fond (Apotek. H ,'iV gäl' till 15,000 kr,
Nilssons donation) kr. 44,500. Of- Wallers fond (Till minne af Johan Ånders~ons understöds-
verlämnades till Apotekare-Bocie- Apotekaren Jakob Waller 1886) fond (Eru Ther;,se Andersson ocb
teten d. 1 febr. 1912 enligt testa- 5,000 kr. Räntan utdelas som be- Herr Knut Andersson 1898). kr,
mentariskt forordnande af apote- lön. företrädesvis för i1itigt och 50,316:05. Sthlms arbetarefören.;
karen i Göteborg H W Nilsson. förtj~nstfullt arbete ä Farm, in- se [3888]; är!. räntan uttlelas vid

- Räntan ä kapitalet skall användas otit,:s laboratorium, men äfven som jultiden till orkeslösa manl, le·
. pä sä sätt att fyra femtedelar där- uppmuntran för redbart och frukt- damöter, som fyllt 55 år och äro

af utdelas ärligen till behöfvande bärande arbete in-om öfriga under' i behof af understöd.
änkor, och barn efter framlidna visn:fack vid institutet. Ellassonska understödsfonden
apotekare eller till i behof stadda' (Fabr; Levy Eliasson och hans fru
äldre obefordrade farmaceuter. [47 11] Edeline, f. Salomonssön,1874) kr.
Den äterstäende femtedelen lägges Ko:utf'Orvantskapets kassor; 5,294:92. Sthlms arbetarefören:g,
till kapitalet pä det att detta mä. omfattande: Sjuk· och begrafnings· se [3888]; räntan användes ät före-

'BY·RÅ

[4710-4719J

JöNKÖPINGS

hjälpskassa (stift. är1754)kr. 38;400.
Sjuk- och begrafn:shjälp ät mant,
och kvinnl. arbetare vid boktryc-
kerier o. ~tngjuterier i <~verige. <>

Gutenbergska stiftelsen (stift. 'ar
1840) kr. 126.000. Pens:r ät manl,
o. kvinnl, typografer samt stilgju-
tare i Sverige. "

ÄnkehjälI\s.fonden (stift. är 1854)
kr. 25,000, Ankebjälp efter typo-
'grafer' o. stilgjlltare.

Gemensam styrelse. Adr.: Kg·1.
boktryckeriet. '

[4712]
TYPOgrafiska rorenIngen (HW

Lindström m, il. 1846)kr. 217,939:93,
Särsk. styrelse, se [4213]; sjuk- och
begrafningshjälp ,arbetslöshets.,
nödhjälps- O. iuvalf.dundenstöd
m. m,

[4713J
F. d. Stockholms gas- och elek-

trieitetsverks arb.s sjuk. och. be-
gratningskassas Nödhjälpsfond .
Delägarnes antal den.l.maj 1914:
522 st. utdelar hjälp vid trängande
behof. Kapital kr. 16,000. ,Sty·
relse: Emil _Andersson, ordför.;
Helge Petersen. sekret. ; Axel Ryd-
ström, kassör, adr.::: Tyskbagareg.
lO, 1 tro Telef. Osterm. 2356,
Ledamöter K. A,. Landberg. Carl
Åberg. .

[4714J
Lykttändarnes sj nk- och be-

grafnlngskassa (Delägarne 148)kr.
16,289:69.Särsk, styrelse, se [3142]:
sjuk- och begrafn.shjälp.

[4715J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr.skontor år 1846)
kr. 37,500,är 1921kr. 50,000. Sthlm s
stads Brandtörsäkrtngskoutor se
[2855J; räntemedlen användas till
pens.r o. årl. understöd. ät torn-
väktares efterlämn, änkor och oföt-
sörjda barn samt ät änkor och
barn efter- personer, som vid släck-
ning af eldsvådor omkommit, äf-,
vensom åt sådana, som vid eld-
släckning blifvit skadade.

[4716J
Barnmorskornas i Stockholm un-

derstödsf'Oren. (1860)kr. 12G,226:75.
Pens:r åt delägarinnor, Bom fyllt
60 år och inbetalt 25 års afgifter;
f. n. utgä 23 pens.r å 200 kr, st
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{472Q] ...'
:" Stocl<holms' arbetareYörening$

,'.'flink- ) 'och 'begrafningskassa
'(Sthlms.al'1'>etal'eföl'en:g 1869) kl'. [4725]
, 'i15,930,:5~. Säl'sk: stYI'else,se [3$88); ,SjömannaYöreningen i Stock.
" sjuk- och peg,.afn:shjälp å(ka.sans holm (stift. 1863). Särsk, styrelse,

ledamöteI' ',e,Hel'de""s Istä,bhus se '[2985]; pens.r, sjuk- och begraf-
Ål' 1920'utbet:~ kl'. 7,836:40 i sjuk' 'n.shjälp samt underst. Hvarje sjö-
,1ijälp och kl': 2,700 i begrafntngs- man (af befäl, underbefäl och man. . " ,
hjälp. . skap); som äl' svensk undersäte [4729] ··'1

, I' ", ,ägel' anmäla sig till inträde i fören. MaskiJiistfÖreningim:; ~ärsk::st;;"'4721' ,. Kontor: Skeppsbl'On 20, 2 tr, relse, se [4157J; kassabehålln. ~l/t2
i " 1 '1/' ,SjömannaYoreningens nöd· 1920:förvältn.skassan: kl'. 15,343;77;,', StGckho ms '.' arbetarcförimings bjälpskassa. Sjömannaföl'en:s sty-

, t10önsafdclniIlg (Sthlms arbetare- relse ; att af fondens räntor och af balanseråd vinst å 'fastigheten: kr.
förenig- 1871). ,kr. '831: 86. -1'8ärsk; medel insam1. i sparbössor under 4,095: 79; bibliotekskassan: kr
.•tyreise" '[se '3888];· beklädrr.våt fören.s samrnaukornsterigffva j'nl- 6,164:06; sångkörsfonden.kr ..81:.02,
f tt' b h . , l fru Emma Wennedöfsf6nd:'·kl'.a 19,a:,,am- }3l'J,e JU . gäfvol' till ledamöters änkor och 10,273:21; nnderstödskussan.: "kr. ;

• " , barn. 75,245:37; nödhjälpsk~s~an:""kl'.,
[4722] .,,;,'... [4726]. --- 46,762:74;, fdål'safgifts .. 0_ begl'af"'

,Fager~e~gs pensloBsulJ:attDing Stockholms sjömanshnskassa ntngskaasan : kl'. 35,325:ll;öfvel'.; .
(Sadelmak.åldel'm.,J. Fagel'b~l'g (Stockholms sjömanshus); vtd slu- ing. C A,LindvaHs." foud; . kr;
18301.'Pens.r ,åt obe~edlade val; tet af 1920 eget kapital 829,773:07, 12,623:92; sjukkassan: kl'. 52,580:90.;,
frejd; pe.rsoD,e~, som aro ~?r&,.a::el donationer 1920 kr. 311,740: 46, Ull. I

StJ;>lm",d.el'~sa.nkor .och OfOl's09da derstöd och grattaler. Särak, drrek-
<>grftadottl'al' ofvel'50 ål'.· tion, se [2620]; utbo 1920 i under-

,I , ~ stö.;! O. grattaler kr, 69,594:-. Ål'-, {...,723].,; , , liga understödstagars VOl'Os. å.
i". (l4ldll.'ska:p-enSlonsfonden (Segel- 644 st.

aÖInmal'eäll1<an K. Godu 1791) kr. Stoekholms nationalkassa
\,"10,976:16.' Borgmästaren i. Sthlm; (Skeppsred. i Sthlm 1772). 31 dec.

"rliritan .\användes till', underet. åt 1920 kl'. 180,698:49. Sthlms sjö-
"ankoreftel',ämbe.tsniäninomStock- manshus direktion, se [2620]. Ut-
hol,~s magi,stl'at samt efter sådana betalt underst, 1920 kl'. 6,290.

"I

[4724] ,
Sjökapienssocieteten l, Stoek·

holm (stift. 1782) kr. 202,000. Sjö- ,
'kaptrssocietetens deput:e, se [2987]. [4728J " ,
Ledamöterna måste vara burskaps- Handelsflottans" ,pensioll.saa.
ägande sjökapt:l' i Sthlm, och eocte- stalt(K. 'Maj:t och Riketsf;ltä#~r
teten hal' till ändamål att upptaga, 18M) kr. 1,118;'017:78;" Säl'sk,.'direk.';
diskutera och besvara. sådana frå .. tion, se [29"50];,pens.berättigåd är
gor, som beröra sjöfarten eller So- den, som uppnått 55 ål', åtnjutel'
cieteteas ledamöters intressen, ut- medborg. förtroende 'oO'valj't 'i. 25, ,c

dela pens:r åt ledamöter af viss ål' vid svenskt sjömanshus ins1<I'if,>
ålder samt underst, åt Iedamöter, ven samt, utan "att hafva begått I ,

deras änkor och oförsörjda barn, rymn.sbrott, under nessa"Ii,r-,j'dkat
s~m däraf' äro i behof. sjöfartmedsvenskt'handel'sfartyg", I

däraf hufvudsakL tiden;'bestämd
till minst 150 månadel', 'ä -utrfkes.
orter ; ,år 1919, l'tdelades', kl'; ,
315,618:40 till 1;969 pel'soner.',

[4730J "J;
Vänskapsförbundets '!ljIlJ<"och .

Begrafnlngskassa, ,(V.·F,186&)kl'.
22,1135:50. Särski.ld styrelse, 'i,se
f3115];sjuk- och begrafllingshjälp
åt~assans )edamöt~r ,eller,dera.,~'"
stärbhus. Al' 1920 utbetaltew,'k,:
5,912:50 i sjukhjälp och kr. ,900 i'
begrafntngshjälp.. : '" '

!V\.FomJ~r Jör "etenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande"
ijrares samt deras änkors och barns'pensionering,' "

J47 33]K91 .• Vlitllrl1eth, Hi~ af Generalmajor O M Bjöl'llstj~l'lla, hans fru, f. Beuterskiöld, 1913)k'::.
''storie- 'och;Antikvitets. 1906) kl', 10,000.Uppmuntl'. till 50,000. 'Räntan, hvaraf störrerde-

. . .' ' författare inom dekunskapsgrenar, len f. n. utgår som lifrärnta" skall
' "', 'llkåd!lrnien;,,' som utgöra föremål föl' akademis använda .• till understöd elter pen-

:i'titellskll d,<ilI'c\ti!i~e'lIIte~t. llf verksamhet. sion åt e. o.tjänst~mäh vid: Aka"
Dz.H F Ant~H;..ltjlälllll' 18'9~)kr. Götiska ('ol'bundets donation kl'. demien, samt tilltl'yckni~l!taf
'lo6,oQo; f. ant~kve\,qc}fnu:inil:;~at.'. 2,500; för antikv. ändamål. arkeologfska carbeten-; hvart:'femte
:ändamål. , ....' ft'. :::' '" Hjertbergska donattonen (PI'O- ål' utdelas ett pris rdI'föl'tjänst.

lIe'rgerska donationen ('Nllföl" tokollssekreter. E GHjertberga test. fullt arkeologisktal'bete!""\" ' ..""
valt. i"Göteqol'gC f3'.lle~get~,.~est. [888).' kr. 254,000; föl' Statens Iri- ScharpskaolonationeiI (test: af
1883) kr. 290,000. Af,rä~to'r:rrl\.~n- storiska museum och. kgl. mynt- grossh, J H Scharp 6chha~.&'fru,
vänllas: .1000ln-. fö, arkeOlogiska kabinettet. f. Westman; 1902)'kl'; 100,000,'ror

, 'föl'e1äsn:I',.det.öfl'iga förhtstortaka,' ~,oubatska denattenen (gåfva af den historiska vetenskapensfräu»
\,.och anttkv .. ändaniål,ef~el' utgifts- ti~rug J F de Uoubat i Paris 1889) jande (större .,delen af räntari: ut.
, ,~~at"som.forIrvart. ål' bestämmes. !;t. ';ilO,OOO;räntan utdelas hvart gål' f. n.tillen; Iifräuta). ". '
, 'BeskowSka'd'ona;ti(jn"ri(Öfvel'ste- '" f. bästa under senaste 5 ål" W. Blalre.Brnce's·" donlltlon'
, kamlll3l'j,unk. ,Bv Besk6w'1880j kr. a, ,il~svenska, norska eller (don. af FI'U Oaroltna iBene/U"!"';"
10,000;'., Underst. 161';,ytigi'e,"obe.' fO,rf.,arbete öfver Amerikas Bruce) kr. 20,000. Räntan. "skall":
,me.dl. odh, fÖl'tjäntefOl'skal'einom ~rkeolcgi;·'etn.()gratl, htstoria ellel' användas föl' al')l:eoCfol'sknlngal"

";,d~ ,vetimskape'r, 'som:.tillhöl'a'. om."myntkuris1<ap':(Nästa gång 1922.) och gl'äfuingar"'på Gotland, sär."
'.rådet 161'akademlsverkaamhet, 'Oscarllontellns' donatioB(gåfvaskildt ,i och näl'a Visby. '
, l,-,Björnstj ernsl<adönatiönen(test.' af riksantikvaden O. Monteliu!' o~h
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[4734oJ G., Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. \
(4734) Kungl. Vetenskaps- .l'onden för ve~enSkaplig forsk· helst, men får icke var" yngre äDl

_ k d . ~1I\g (anonyma gifv.) kr. 393,800:-. 25 och icke äldre än 40 år.
, ..a a emlen. . Okas under gifv:na. lifstid genom Letterstediska släktstipendiet;

Adelskold.l<a fonden (Ma]"r räntans läggande till kapitalet. bild. 1893 af bes,raringar å Letter-
OIaes A~elskold 1904..och 1906)kr. (8e Por trättfondeu), stedts fond till pris för öfversätt-
6~,900. TIll medalj for veteriskap- Grill.ka donationen (Bruksp. J ningar (Gen..konsul J Lettersted,t.
Ii!?a ar1?eten ?ch till ut:ikes rese- W Grill 1863)kr. 70,000:-r-, Fonden 1860)kr. o3,~00.
stipendIer for mgen.]OrsstudIer. afserbildandet af en zoologisk träd- Lindbomska belöningen (Berg.

Ahlstrands testamentsfond (Bi. gård. ' 'mäst. G A Lindbom 1814)kr. 5,8Qo,
bhotek. J A. .Ahlstrand .1891) kr. Hahns donation (Med. dr Oon- Räntan användes årligen till 1 a
39,200:-. Rantan utgår. tIll under- rad Hahn 1896)kr. 30,400: -, till un- 2 guldmedaljer, som tilldelas den,
stodJande af zool. studter. derst. för vetenskapl. forskn:r el utom eller inom akademien, som

Arnbergs donation kr. 26,600:- ler resor. ingifver 'någon afhandl. med ny'"
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J Krok. donation (Läroverksad- och viktiga upptäckter uti kem,
W Arnberg. junkten Th O B N Krok) kr. 30,400 eller fysiska vetenskaperna.

Arrhenius' fond (Prof: S Arrtie- för växtgeografiska uuderaöknin- J,indströms minnesfond kr.
nrus 1904) kr. 6,900._ 'fill förstär· gal' inom Sverige. 4,4(10:-, donerad 1901 af vänner
kande af Letterstedtska resestä- Letterstedts fond (Gen:konsul J och lärjungar till prof. G Lind-
pendiet. Letterstedtl860) kr. 18,000:-. Bän. ström. Till ett mindre stipendium,

Bankska legatet (Josef Banks tan anslås till ett pris för utmärkte för resor inom landet; syfte att
1792) kr. 1,600. Såsom tillökn. på författare och viktiga upptäckter. studera de lägre evertebrerad •.
lönen till Bergianske läraren. Letterstedts fond (Gen:konsul J djuren, fossila eller lefvande.

Beijerska donationen (af Bok- Letterstedtl860) kr. 10,200:-. Bän- Sven .Lovåns mtnnesfond kr.
förläggare Frans Beijer insamlade tan utgår i o. för särsk.m~ktpålig. 4,600, donerad 1909 af släktingar-
1884)kr. 11,700. Till främj. af Riks- gandevetenskap1.undersökn:rsamt och vänner till prof. S Loven tiU
musei mtnerul oglska institutions äfven till andra ändamål; beroende prisbelöning i form af medalj öf-

> syften. detta på Vetenskapsakademien. ver Loven af förtjänstfulla arbetets
Bergianska stiftelsen (Prof. P .J LeUerstodts fond ,(Gen:~QliSU~J i zoologi.

rjergtus 1784). Donationskapitalet !"etterstedt .1860) kr.20,400.~. TIll !Ialmströms donation (rtksarki-
8,333: 33 kr., egend. Bergiilund, tiJl ll~rattan.~e a..Se~afimerh~sarettet af var-len C G Malmström) kr. 28:,100•.
publici nytta och till en skola för sanga:~for..nodl~dan~e s~~:raresan" För vetenskapliga ändamål.
trädgårdsskötselns eller nortikul- de, röreträdesvis fran frammande von !Iöllers donation (RyttmäsL
turens upphjälpande i riket under land. , .... P von Mö'ller 1883)kr. 28,000:-.
namn af BeI'gianska trädgårdssko. .. I,ett~rst~<!ts fond tlll prrs for Till !ifränta åt viss person, efter
lan ' ofversattmngar m. m. (Geri.kon- hvars död donationen är ställd tiIE

. . sul J Letterstedt 1860) kr. 19,600. Akad:s fria förfogande .
.. Besko,.ska stipendlefonden Af räntan utgår 400 kr. år1. för Porträttfonden (utbruten från

(Ofv:kam:Junkare B v Beskow.och örversättnmgar till svenska språ- Fonden för veterisk. -forskning)
hans hustru.186:t) kr. 27,000 ... "": ket af något förträffligt utländskt kr. ~8,600. För utförande af por-
TIll ett stip. at nagon ung, fortJant arbete' återst ställes till Akade- trätt af Akad:s aflidne eller lef-
och obemedlad vet~nskapsidk. miens 'fria förfogande. vande ledamöter.

Romanska donattenen (Kapten Letterstedtska fonden till för- RegnelIs, Anders' Fredrik, bo-
C E Boman och hans hustru HII· mån, rör Y.allerstads rörsamling tantska gåfvomedel (Dr AF Reg-
dur ~. Jloheman 1909),kr ..32,000. m. m. (Gen.kone'ul J Letterstedt uell- 1872) kr.112,~00: -. Denna.
TIll hfrantor och darefter Ior r-iks- 1860) kr. 30,600:-. Räntan användes fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
museets entomologI.ska afdel ning. till premier och anskatrandc.arböc- 1) Stip ..fonden r. anställande afre-

Brandelska donationen C";amre. ker åt skolbarn, till uppköp af'böc- sor i botaniskt ändamål till Bra-
raren C H Brandel190o) kr. 130,400. ker för sockenbiblioteket i Vajler- silien eller annatintertropisktland.
För riksD,mseets botaniska och stad. samt till belön:r åt folkskole- 2)Fonden för vetenskap1.bearbetn.
entomotogtska afdelrringar. lärare inom Linköpings stift., af de i Brasilien eller andra"inter-

Byzantinska resestipendiet (En- Lotterstodtska Föreningens fon- tropiska länder af den Regnellsk e-
voyen P O v Asp 1803) kr. 30,000. der (Gen:konsul J Letterstedt 1861) stipendiaten gjorda insaml:r. 3r
Upsala univ.; för 3 af 9 på hvar- 1:0) H~8,-;i51reservfonden. Denna Fonden för de brasilianska växt-
andra följ. år utses stipendiater af fond ökas med årl. tillagd ränta aarnlingt s underhåll och vård.
Vetenskapsakad., som för samma på ränta tills den uppgårtillOOO,OOO RegnelIs zoologiska gåfvomedeB
år uppbär år], räntan; under de kr. 2:0) fi01,717kr. besparingsfon. (D:r AF Regnell 1884)kr. 40,700:-.
öfriga 6 åren utses stipendiater af den. Denna fond.ökas genom ärl. Räntan användes till-främj. af zoo-
Upsala univ., som fdrvaltar dona- tillagd ränta på ränta tills den upp- logisk forskning.
tionskapitalet. går till 5,000,000kr. 3:0) Atersto-. RegnelIs donation (D:r A F

C A Carlsons fond 5,600 kr. för den 333,581:40 kr. utg; den dls-. Regnell 1880, 1881,1882)kr. 43,40(}.
riksmuseets vertebratafdelning. ponibla fonden, hvilken icke får Medlen använda till inköp af lä-

Edlundska donationen (Prof'. E till kapitalet förminskas; den disp. genh. Kristineberg vidFiskebäcks-
Edlund 1880)kr. 41,900:,-. Rän- fondens ränta öf"erlämnas år1. till kil i o. för anläggande af en zoo-
tan användes till prisbelön:r eller Letterstedtska fören. logisk hafsstation ..
underst. för forskn:r på de fysiskt LetterBtedtska inrikes resestf- Rosenadierska pensionerna(Pre·
matem, vetenskap:s område. pendior (Gen:konsulJ Letterstedt sid. C A RosenadleI'1777)kr.3,00(}.

Ferrnerska belöningen' (Kansli. 1903) kr. 40,000. SUp. för resor 3 pensionsrum för afkoml.r efter
rådet B Ferrner 1795)kr. 3,500: -. inom Sverige; samma bsatämmel- Aeseaaorn.t Bergskoll. Albr. Behm.
Premieutdeln. lIer som för det utrikes reseatt- • Scheelefondonkr.17,800: -. Bän-

Florman.ka beiöpingen (Prof" pendiet. tan disp:s växelvis af Farm., Instt-
A H Florman 1838)kr. 8,400: -r-', Letterstedtska utrikes 'resesti. tutet och Vetenskapsakad:n tm
Till pris och belön. _ pendi~t(Gen.·konsulJ Letterstedt underst. för dithörande forskn:s

Fonden för reseunderstÖti (dir. 1860) kr. 100,000. Stip. åt någon anställande.
Sahlgren m. fl. samt tillskott af svensk man med goda moraliska Sldenbladhs fond (Öfverdir. Elis
Akad.) kr. 33,900. Stip:r till egenskaper och utmärkta insikter Sidenbladh1911) kr. 119,700. Till
belopp af 1,300 kr. utdelas årl. till i en eller flera vetenskaper, för'att donators bröstarfvingar och till
yngre naturforskare för utförande sätta honom i tdl.lfäl.le att, till rör- stipendier.
af resor inom Sverige med ända- kofran af sina insikter, företaga 8tenströms fond (Lärov,:s~dj~
mäl att undersöka Iandets naturfdr- resor i främ. länder; stipendiat må K OEStenström 1901) kr. 5,700:-~
hållanden. tillhörahvilk~n sam~sklass som ',Till sUp. Nr botaniskt ändamål.
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Stipendium :tlerzelianum (Bergs-
rådet .T- L.Aschan1859l kr: 33,,200.
Stip.~i1l underst. åt yngl:r, hvilka
ägn,asig -4t kemiens studium.

Sundbergskl' "donatlonen (Hof-
,kvarterm,äst. E Sundberg 1780)kr.
1,200. Premier .
.Söderströmskadou~tionsfoJlden

(Grosshandl. C C Söderström 1904)
kr. 126,000:-, För nationaleko-
nomisk vetenskaplig forskning.
,'J, A JVahlbergs minnesmedalj-

fond kr. 3,600:~; donerad 1901af
änkefru E. Retzius Till utdelning
af medalj i guld eller silfver åt per-
soner) som på utmärkt sätt främ-
jat de näturhist, vetenskaperna.

J A Wahlbergs minnesfond kr.
38,,300,donerad 1896af änkef. E Ret-
ZiU8 till minne -af hennes broder
Afrikaforsk.Johan Augu suWah.l-
berg. Den år!. räntan disp:s för
2 pä-hvarandra följ. år växelvis af
Vetenskåpaakad. och Svenska Säl.l-
sk -. för Antropologi och Geografi

,; söm; resestip ..
P.' Waljlbergs stipendiefond

1913, kr. 48,300:-.
Wallmarkska donationen (Öfver-

dir: L J. Wallniark ,1847)kr. 55,200.
-/ Räntan användes _till prtsbelömn-

gar för _rön och uppfinningar, som
akadem. finner befordra vesenska-
perrias och närfngarnas framsteg
sanit till underst. för undersökn:r
och- resor, som akadem. anser le-
da till nämnda mål.

,Vegafonden (saml, på föranstal-
tande af Svenska säl.lsk. för antro-
pologi och geografi/ gnm allm. sub-
skription. inom' Sverige, till minne
af, V~ga's kringseg!. af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden-
skiölds Iedning, 1880) kr. 83,200.
Fondens ändamål är att verka för
främjande o. uppmuntran at' geo-
grafisk. forskn.; dels under namn
af Vegastdpendiet, underst. för före-
tagande afforskncsresor tmtndre
kända trakter; dels medel 16r ut-
delande af en medalj i guld, be-
nämnd Yegamedaljen, åt personer,
som' på ett utmärkt sätt främjat
den geografiska forskn.; såväl stip.
som medaljen utdelas af Svenska
sällsk. 16r antropologi och geografi.

[4735] Kungl. Landtbr~ks-
, akademien.

Kungl. Lundtbrnksakademlens
donåttonsfönd (Direktör Meicher
Lyckholm, fabrikör -Pehr Swartz,
grosshandlaren Gösta Fraenckel
samt a~onym dbnato:r,hvardera
ett bidrag af kr, 100.000)kr ..400,000.
Till befrämjande af Akademiens
allmänna ändamål.

'Fraenckelska donati onen (Gross-
handlaren Moritz Fraenckel) kr.
6,600:~ för publikation om Svert-
ges jordbruk. I

Guillaumes fond (Maria J osefina
Guillaume 1868)kr. 17,100:c-. Till
befordrande af djurskydd.

Hallenska' donationsfonden
'(BrUksäg. N P Hallen 1823) kr.
5,000: ---'o För nyttiga företag i
landthushålln., såscmekegsplan.
tering, trädgårdsanläggn.~ .. -.....-::~_ .._---

Löl'venskiöldska donattonsfön-
den' {Posaess. Ch E Löfvenskiöld
1889) kr. 22,100:-. Resestipen-
diumtill befordrande af ändamäls-
enl. landtmannabyggn.

Stipeudinm Nilssou-Aschania·
num (Bergsrådet L Aschan 1851)
kr. 65,000:-.Stip:r till elever vid
landtbruksinstttuten.

NonnenS fond (Friv. bidrag för
att hedra Edvard Nonnens minne
1864) kr. 34,600: -. Resestip:r till
elever, utgångna från rikets Iandt-
bruksinstitut.

Palmgrenska fonden (Per Palm-
gren 1873) kr. 96,000:-. 'I'Hl aka-
dem:s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko.
nomidir. J M Svensson 1890) kr,
20,800:-, Såsom uppmuntran till
elever vid landtbruksinstitilten o.
Jönköpings läns landtbruksskola.

Wirens donationsfond (Fabr. A
G'Wiren 1896) kr. 8,700: -. Till
belön. af folkskolelärare och lära-
rinnor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
åt biskötsel och sprida håg för
dessa sysselsättn:r till allmogen.

Bergmanssonska fonden. (Fru
Narrna Bergmansson, född Wiren,
1916) kr. 30,000: -r-, Till belöningar,
premier och pris för landtbrukets
och tradgårdsskötselns uppmunt-,
ran efter akademiens fria bestäm-
mande.

A.-B. Separators lucernodlings-
fond (A.·B. Separator 1917) kr.
100,000: . Ränteafkastningen till
åtgärder för befordrande af lucern-
odlingen i Iandet och främst i dess
mellersta' delar. . .

Gnstaf Linds Stipendiefond 1919
kr. 1,900:- för trädgårds elever.

[4736]
Thlinska stipendiefonden (Kam-

martj. A Thu'n 1731)kr. 117,458:40.
Förvaltningen af borgrättsfonder-
na, se [2975j; två hemstipendier
åt torftiga studorando födda i Stock-
holm eller Småland (dock, såsom
test. säger: »Medicm.för den ovias-
het jag själf erfarit, undantagen»);
hvartannat år lämnas ett resestip.
af 4,800 kr. åt en studerande för
idk. af studier vid utländskt univ.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån. Ansökn. ingifvas till det
större akad. konsistoriet i Upaa.la:

[4737J
Lars Hiertas minne (Fru W

Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk.

~~r~S:';s~t};:~5iis;;;d::~~~:g~
detta hufvudsak!. gnm att fram-
kana och befordra sådana veten-
skapl , upptäckter och uppfinnin-
gar, sociala förbättringar och re-
former som kunna blifva till väl-
signelse, för mänskligheten i all-
mänhet och särskildt för Sveriges
folk. Ansökn, före l mars eller
1 nov.

[4738J
Nobel.tifteIsen. Grundad på

Ingenjören Doktor Al~red Nobels

STOCKIIOLMS ..TIDNINGEN är Sveriges främsta an,!ons~J'gCln sprideJ i
alla samhällslager.

\

JU. fl. fonder.
testamente at den 27 Nov:189i."
Grundstadgar fastställda afiKungle
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1920kr,,30,190,581:48, Te-
stamentetföreskrifver_, att'fond~ns
ränta skall .~rligen utdelas som
prisbelöning _åt dem, som under (
det förlupna årethafya gjort mänsk,
ligheten den största nytta. Räntan
delas j fem lika delar, som-tf ll-
falla: en del den, som inom f~·
sikens område har gjort den vik-
tigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, som har gjort den vik-
tigaste kemiska upptäckt eller I'"or-
bättring; en del den, som har gjort
den viktigaste upptäckt inom fy-
siologiens ellermedicinensdomän ;
en del den som inom .litteraturen
har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning; och en .del åt
den som har verkat mest eller bäsi
I'"or folkens förbrödrande och .af-\
skaffande eller minskning af stå,
ende' arme er samt bildande och
spridande af fredskongresser..,'
Prisutdelare och styrelse se [1631]:

[4739]
Albert Bonniers stipendiefond

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

[4740J Direktionen öfver,
Stockholms stads undervis-'

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

faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,538:55. Till böcker åt fat_
tiga lärjungar- vid _Katarrna real-.
skola. ..

Beskowska fonden (Ofv.kam.-
junk. frih. B v Beskow och hana
hustru 1864) kr. 14,029:39. Till
stip.

Boo~ti'ömskafoudeu (Presid.E '
Booströra ,1835) kr. 1,821: 20. Till
böcker och prem:r åt skqlyngl.

Erik Bäckströms stipendiefond,
se [4742]. 10,743:57.

Höglundska fonden (rtksgälds-
kommiss. G Höglund 1870) .kr.
12,225:27. Till' lifräntpr, sedan
stip:r. '" '

Kniggeskafondeu (Änkef. AM
v. Balthasar Knigge 1822)10,047:l29~
Räntan leverrs till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s folk.
skolor användas..

Lundbergska fonden(Kyrkoh. J
G. Lundberg 1878) 4,703:42, 'I'Il]
stip:r. '

JuliusLundmans stipeudiefond,
se ~2]. 10,250:-.



t474Q-4744j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder.
Petrejlska fonden (Skeppskla- Erik Bsrgstedts skolfond tionen öfver Sthlm!; stads under-

,rer:n P,Petrejus 1847)kr. 1,969:78. (Grossh. Erik Bergstedts testamen- visnings'rerk. o' "

Kläder.böekermm.å~.skolungd.om. te 1911)kr .. 10.000. Arliga räntan 1872 ars gafvofond (Anonym
lYallinska fond.n(Arkebiskopin· skall vid slutet af hvarj e vårtermin 1872) kr. 1,000, Underst. och be-

'nan A M Wallin 1847)kr. 6,718:04. odelad tilldelas en lärjunge; som lön. åt' 1 eller 2 belrötvande oeh
Stip:r åt studerande. , , samma, vår utgått från läroverkets flitiga lä';.iung"" i 4:" o. 5:e klassen.
o ~leninsska funden (Kyrkoh. JR högsta ring med godkänd examen 1886 ars studenters stipendle.
4lenius 1822n35,271:04. Till pens.· oeh utan att behöfva vara fattig fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-

Ifyllnad åt pensionerade lärare. har behof af understöd. delas som stipendium till behöl-
Se. vidare [4744] och [47 411J. Pnlke Brandels minnesgåfva vande lärjunge, helst 'den, som

(1913)kr. 1,000. Räntan utdelas åt samma år afl. studentexamen.
musikalisktbegåfvadlärjunge, som F'. d. "ltipendlaters stipendium

[4741] Högre -latlnlärover- har orgelspelningen under mor- (1919). Räntan utdelas till förtjänt
genbönen sig anförtrodd. lärjunge.

ketä Norrmalm. Erik Bäckströms stipendiefond' Biolo!:istipendiet (191P)kronor
, Se [2303]. (Grosshandl. J ABäekström 1903) 1,000. Räntan utdelas till gymria-
Ingeniör H], Du Hietz' fond, kr. 10,000. Räntan skall med ena sist som ådagalägger intresse föl'

2,000 kr. Räntan för framsteg i hälften den 18 maj oeh med den o. god kunskap i biologi.
biologi oeh kemi. . andra den 27 nov. utdelas till Iär- Kroksstipendinm (1921)kr. 5,770.

DnRietzotipendiefond(Ingeniör junge i 5:te kl. som är behöfvan- Räntan utdelas till gymnasist <en
Ej Du Rietz) kr. 2,000., :Iförfram- de, hal' fallenhet för studier oeh elterftera), som visat håg för bto-
steg i biologi. utmärker sig i ars. på flit och logi, företrädesvis botanik.

Erik Johan Falkmansstipendie. uppförande, och får stipendiet -
fond (Louise Falkman samtIvaro. efter kollegii beslut -'--behållas af
Sven :IfalkmanI893) kr. 539.' Uno samma lärjunge under hela hans [4743] Högre realläro-
derst. åt studerande. skoltid. Fouden förvaltas afKungl. . t å N I

Fyra br.öders stipendiefond (fa- Direktdonen öfver Sthlms stads verke p orrma m.
brikör P A Sjögren 1907) h. undervisntngsverk, Se [2307]. .
2,923. Understöd åt studerande. De 6 Brödernas fond (Anonym ~'örsta stipendiefonden (Okänd

Bektor G. F. Gil)jams sttpen- 1877)kr.I,OOO.Uppmuntran åt väl- 1880)kr. 2,700. Stip:r åt medel-
diefond- (Helena Gilljam, Iärare artad yngl. vid gymnasium, med lösa lärjungar. .""
och forna lärjungar vid Iärover- företräde åt obemedl. ämbetsmäns Allmänna premie- och.stipendie ..
ket 1910)kr. 1,516:04. Understöd söner. fonden(KDirektionenöfverSthlms
åtsmd.rande. Ehllbladska fonden (Lektor PM stads underv.-verk 1880)kr. 9,000;

Rektor C.Lul\dbergs stipendie- Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för Sthlms reallärov. ; stip:r och pre.
rondkr. 3,630. Underst. åt stude- den i mogenhetsexamen bäst vits- m:råt förtjänta lärjungar.
rande. ordade. . RektorS. Almqulsts understöds-

Kyrkoherde Nyblreus' stfpendie- Frans Gustafs stipendinm (Ano- fond (tillkommen gnm insamling
fond (1915)3,903:27kr. Understöd nym 1883)kr. 2,000. Räntan utde- 1904)kr. 3,200. Understöd åt be-
med företräde for blifvaIide präs- las till en välartad samt med håg häfvande lärjrmgar.
ter. och fallenhet för studier begärvad Lektor Hugo W. Philps stipen.

Prenrie- och fattIgkassan .id yngl, som af sådant understöd är dlefond (Okänd 1908)kr; 500. Sti-
norra latinläroverket, kr. 3,500. i behof. pendium åt förtjänt lärjunge.
Prem:r och underst. åt studerande. Carl v. Friesens stipendiefond Fyra bröder Heijkenskjölds

Rabeska fonden (f. d. lärjungar (sammanskott af lärjungar o. vän- fond (Okänd 1910)kr. 6,000. Uno
vid Sthfrns gymnasium 1871) kr. ner till statsrådet Carl v. F'rtesen derstöd åt lärare och förtjänta
1117. Underst. åt studerande. 1906) kr. 3,750 Räntan skall vid lärjungar.

Ribbingsl,a stipendiefonden slutet af hvarje läsår utdelas .tfll Gamla realstodenters stdpendfe-
(Kammarherren G Ribbing 1868) mindre bemedlad, för studier väl fond (1891års studenter, 1917)kr.
kr. 2,261. .Underst. åt studerande. begåfvad lärjunge, som under Iäa- 1,200. Stipendier åt behöfvande lär

Rnben Sjögr~ns stlpendtofond året aflagt studentexamen för att jungar.
(Fabrikör P A Sjögren ]905) kr. sedan fortsätta sina studier. 1893 års studenters sttpendle-
3,370. Understöd åt studerande. Adrian Göthes premium (sam- fond (1893års studeutklass, ]918)

Olof Arvid Strfdsbergs stlpen- manskott af lärjungar och vänner kr. 3,700. Stipendier åt f6rtjänta
diefond (Anna, Laura Stridsberg till Adrian Göthe 1904) kr. 200. och behöfvande lärjungar.
1908) kr. 538. Understöd åt stu-' Räntan skall hvarje hösttermins- 1894 års studenters vid Högre
derande. .,' . afslutning utdelas åt en behöf· realläroverket i -Stuckhnlm sti-

''l'hams donatiQn(änkef. CTham vande lärjunge i 3:e klassen. pendiefond (]89l års studentklass,
1865)kr. 372.Böcker åt fattiga, Iärj, Fyra bröder Heljkenskjölds 1919) kr. 4,000. Stip. åt behöf-

Wirenska stipendiefonden fond (1910)kr. 4,000. Räntan an- vande begårvad lärjunge.
(Fabr. A G Wiren 1875)kr..16,815. vändes till tillfälliga understöd. [474 iJ --.~'
Understöd ilt studerande.' Llf la-dchns premlnm (Anonym 4

1877)kr. 600. Premier åt 1 eller 2 Fonder till förmån för lärj. vid
obemedl. flitige och ordentl. gos- Statens profskola,

[4742] H"g II~·~.. ,.. sar i någon af klasserna 2~5.
O rea manna aro- Nymarkskafonden(RektorJNy- Nya elementarskolan.

verket å Södermalm. mark 1762)"kr. 100. Underst. åt Förvaltas af K. Direktionen för
S'e [2305J. ' fattiga gossar i Mar~a skola. Sthlm s stads undervisningsverk.

Anonym glfvares stipendiefond Semiselmlarfonden (samman- Se [2301j.
(1910) kr. 3,000., Räntan utdelas skott vid sekularfesten '1871) kr. Axel Abramsons stipendinno
årligen till en el. flera gossar å 500. Stip:r vid Sthlm~.gymnasium. (Grossh. och :Ifru Axel Abramson
'gymnasiet. Thams donation (Ankef. M C 1897)kr. 1,66l. Uppmuntran åt en

AxeIM.AnderssonsTestaments· Tham 1851!)kr. 100. Prem.kasaa gnm flit och berömvärdt uppfö.
fond (1915)kr. 50;OqO.Räntan ut- Julins Lundmans stipendiefond rande däraf f6rtjänt lärjunge i ngn

"går som stipendler- (med lägst 200 (Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000, af skolans 5 lägsta klasser (före-
och högst 400 kr) ~il1 lärjungar i Räntan skall tilldelas en eller två träde för klasskamrater till atrlf-
6:te klassen 1. l gymnasiet, ,som behöfvande, kunniga, flttiga och tarfres afl. son).
äro. v~lartade '!. i behof .af under- ordentliga lärjungar i 6 och 7 klas- Doktor Otto von Friesens pre'
stöd. Fonden s~~r, under Stcck- serna, eller nyblifua studenter. miefond (Bibliotekarien hos H. M.
holms stads förvältning. I .' Fonden förvaltas af Kungl. Direk- ..Konungen, Fil. dr Otto von Friesen
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',' ,j.',\~~'+~~~'~::
':.c,;\ kl' Froninw st'iftelsers, pensionskassors m. ti., t4'1~~,\4746;1:,]"
~899) kr/S,0~4:17. Belöri:r;istÖ~re ~30 kr. om år~t åt 1 iL 11larj"L~ndberg$J!:a"/$~IP'i~dl~f~~~~;"'f
eHeMnin(lre Plister f'dr vackra'''åin. ror framsteg i förenämnda ämnen. {Kyrkoh , J. G; Lundb.ei'g: 1(878»):r"
tingar"',f. djur eller 'vaxter 'eller . LndvlgochAmanda Rnbens fond 2,000. Underst; åt)JeJlöfvand!>li"r,.'
16r, noggra:linlkskriftI. uppsatser (bankdir. och fru Ludvig M. Ru.jungar. • . , ' ',.
rörandenaturhistoiiska ämnen.' ben1907), kr. 2,699:67. För inköp af lIIankellsli:a stlpendlefo"tlell','
, Doktor Patrlkde Lavals litlpen. tidsenlig undervisningsmateriel. ,Prof.GAMankelIochlianshustru'

dinm'(guininsaml.blandlarjung:ne Norströmska stipendiefonden gnm test. 1871) kr. 1,000. O":ldess.
1889, .edermera,öka,dt.gIllI).·uppre. (Civilingenjör Claes GNorström användandesalma.föreskrift. Ran.
pade gåfvor afFruE. de Laval) kr. och Fru Alma Norström, f. BUn· tan har hittills utdelats i ett eller,
2,368:90.Uppmuntrall' åt i ngt af sow, 1918) kr. 4.999:44. Understöd flere stip:r åt flltig~ och sedliga
del naturhistoriska ämnena 'fram- åt en för begåfning, flit och goda medallöaa lärjungar.'
stående' Iärjunge, seder kand, behöfvande yngling i IVldmarks fond (Kollega Ö ..G:'

Elementariistlpendlet N:rt:{gnm skolans gymnasium (helst till sam- Wldmark och hans hustru gmn test. , ,
iusaml, 1865)1<r.l,OOO.Ökadt gnm me yngling under hans gymnaste- 1882)'kr! 10,000. RantllJl anYändes "
donationJaf en f. d. Iiirjurige med tid, <lm han gör sig fortfarande till förhöjanq~ ~f de, pens.r, som
.1;000kr. 1888. '(Elementa.iistipen· dar~f val förtjärrt), för lärare vid Jakobs allm.llirov.
diet N:r 2). Understcföreträdesvts Nya Elementarskolans all. äro el. blifva ~ Allm. Indragnmgs-'
åtnågon:från skolanutgången lar, männa premiefond (genom' be- staten bestamdaattutg~,.ell,l,sars)r.
junge, som. studerar vid universt- hällningen af vid läroverket 1900 i .testam, best:a föreskrifter.' '
tet, eller ock :åt ngnIärjunge vid. och 1904 anordnade soareer; ö\kad '
skolan. 1905 gnm gåfva af en f. d. mäls- [4746 ] K 't '
..Folke Jacobsons 'stlpendlnm, man med 500 kr.) kr. 2,182:79. . a, a· arina realskola._.

(Ankef, Alma Jacobson. f Wahl' Bokpremier åt däraf förtjanta lär. Se [2315J" " .
gren;,1896)kr. 2\168:26. Underst, åt jungar. Bergman.MIl1erska fonden, se
en f'6r· stildie;: i naturkunnighet Nya 'Elementarskolans lärares under [47401.' . ". .:
sarsk.hågad och skickliglarjunge nnderstöd.fond, (5,369:52 kr. af l!lhrenpåhls stipendiefond (As;
till företagande inom landet af en anonym gtfvare, 1917) till under. sessorAEhrenpåhlochhanshustJ;uc
resa i 'naturvetenskapI.s~-j'te. stöd åt Iiirare och ankor efter lä. l781) kr. 250. I'rem:r',åOärjungar.

}Jartmansdorft'ska' stipendiet rare vid Nya Elementarskolan. FörvaltaS;tf 'Sofia, församlings
(gnm tnsaml. '1859) kr. 1,114:85. Rektor Hugo Hernlunds premie. kyrkoråd. ',' R
Underst. åt 'medellöse. flitige lär- fond (genom insamling af smärre Eurenii unde~stödsfond (v. hä-"
.jungar, bidrag bland skolans Iärjungar' till radshörd. P L Eurenius 1909) kr".

!' ,Hernnilirckska stlpeJ!.d~et (Prof. rektor Hernlunds 60·ärsdag den 13 26,09Ö. Underst. åt medellösa Iär-'
i Dorpat A Bulmerincq lS74) kr. okt. 1908 och sedermera ytterl.i- jungaT. - ' "
3,038:55. Underst. ~t en fattig men gare ökad genom af skolans gym. Gråbergs stipendium {Colleg,"
flitig larjunge vid. skolan. nasistförb. och målsman lämnade Scholse E Gråberg) kr. 500.-PrelI).:r

Tage Janssons' stipendiefond' belopp) kr. 2,909:28. 2 premier åt åt I säng:skickliga'larjuilgar: För-
(Bankdirektör C.JanssoJj) kr. Iiirjungar i ring III och IV af gym- valtas åf Katarina församlings
1,053:46.})Årligarantebeloppet an- nmaOsdi<;,tr'sU:maåmleStt.åendei historia eller k.YK~~~~t;'a.församlinl!'s kyr'ko.vändes På: sätt',.som-af skölans rek- 'V '-'

tor bestämmes.» Rubenska stipendiet (Bankdir-, ra.d8 donatl!l~
Jnbelfeststip'endlet (genom' in- LudvigM.Ruben,1904)kr.l,299:82. bocker åt fattiga ~kolbarn; utgår

saml .. 187$) kr.·2;848 .. Underst, åt Uppmuntran åt »Iärjunge, hvilken .":led 10 kr. år!. .' _.. ' , -.
medellösa' flitiga lärjungar i de tre däraf gjort sig förtjant'. Lefllersk;> stipendIet. ~Ank!'f,G,.
högsta, klasserna eller bland de Allan Edvard Sagers fond (Hof. Leffler. 188.) kr. 52,7.,·Ran~:an ut-
f. d.' skalans Iärjungar, som 'under stallmastare Edvard Sager och Fru delas at en med~ll.os Q!!hvalartad
hvarje'läsår aflagt godkand mogen- Ida Sager) kr. 3,424: 12. Föl' inköp yn!(~!ng om året •.. , • 'u • "

hetsexamen. af ett skyttepris, hvilket vid vår- ~Jatte klassen.~ stl·pendlefond
Clirl Kjellbergs Stipendiefond terminens slut tilldelas en af sko. !LarJungar VId Iäroverket 1905,o.

kr. 2,088, Rantan skallanvandas lans lärjunga.r ä gymnasialstadiet. s.?~are) !<,r.525:S5.Understöd åt
'tillframjandeaf undervtsnlngen.I Sång. och mnslkpremlefonden larJ!!nge ! klass, 6.
matematik och .fysik , inom läro- (gnm af'Iärjtmgurne gifnakonserter TornqVIsts fond se under [469~J.
verket».' l882, 1884 och l888) kr. 1,777:73.

Pehr Olof Zetheliu. sttpendle- Uppmuntran åt i sång eller musik
fond' kl'. 5,2~9. Den- årliga rantan framstående lärjungar.
skall utdelas åt afgående Iärjunge, Sten och Alvar Thl"ls fond
som '\r i behof af understöd för (Grosshandlaren Arthur Thiel och
fortsatt teoretisk eller praktisk ut- Fru Alice Thiel 1909) kr .. 3,074.
bildning. Understöd åt barn efter afliden

Lektor Alexander Skånbergs Iärare vid skolan eUer åt flitiga lär.
Minne (genom bidrag af 27 forna jungar, som däraf äro i behof.
Iärjungar') kr. ,770, hvartill hans
anka ytterligare, lämnat '1,600 kr.
Behålln -. 1920 kr. 2,514:66. ,Upp·
muntran åt. lärjungar ,som visat

. sig aga goda lruriskaper i botanik
.och dli,rjli,mte ådagalagt flit, och
godt uppförande. ' (

Lektor' Hugo Schmidt. stlpen-
die·· oehipremlefond (genom in-
samling' af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidts frånf'ålle 1901)
kr. '.2,571. IStipendier å minst

,50 kr.. åt larj. i skolans tre högsta
.klasser, hvilken 'visat.särskildt jn~
tresse 'för och goda, .kunskaper
i' .i6reträdesvis "'franskd,> , språke~,
men eljest.i öfri'ga lervande språk,
geografi;' histöria"Sång -och musik.
Äfven I p r e rni er i böcker för 15

----•..._---'- ....•._------------ ---~----------------

[4746 b] Hq.grerealläro,
verket å Ostermalm.,'

Allan Ab::il~~O:iipend;efo~d;
kr. 1,000. Arliga rantan tillfalle,
såsom stipendium enbehötvanrta
Iärjunge i 4:de eller 5:te klassen.

Doktor Frodlns"stlpenlijum (kr.'
[4745] Jakobs realskola. 1,500). Bäntemedlen utdelas ärli-

-Se [2313]. gen till behörvandecfärjungar i
Hiibnerskastipendlefonden(Kol· 3:dje eller 4:de. ringen. ,

lega C G Widmark 1868) kr. 1,000. En lärjunges donation, lIT.1,000.
Underst. åt behöfvande Iärjungar-: Arliga rantan tilldelas en larjunge

Kihlbergs ka fonden (Rektor O i 2:dra eller 3:dje lilaeaon.
J Kihlberg och hans hustru gnm Gustaf Elniqujsts'stlpendle.',
testamente 1901) kl'. 5,000. Rantan fond, kr. 5,000..' Arltga rantemed.
får af läroverkskollegiet fritt för- len utdelas såsom stipendier' t~ll
fogas för ändamål, som kunna an- förtjänta lärjungai'_" " ,.
ses varå af gagn för Iiiroverket, Per LIndstims stlpendlefond~kr ..
dess Iiirjungar eller.Järare. 1,050. År!. rantan tillfaller l el ;'
Lagerströmsstipendiefond (Korn- 2 !li,rjungarvid läroverket. .,

ministern f. d. kollegan CR La· 20. Septemberfonden, kr:2,000;
gerström och. hans ",hustru genom' hvilkel?- summa" Inornjrrernie- och
test. 1883)kr, 5,000. Arsräntan skall fattigkassan bildar ett ståe.p.deka.-.
utdelas till ett el'ler-flere stfpondter pital ; år!. räntan 'användes tilliu:-,
åt fli tiga och välartade ynglingar .. köp af~epöckf.lr.". ~ L

STOCKHOL,M.S. TIDNIN GEN ~::r1::Sti4::i:;~pri?~~":i



[4746-4750J G. F,romma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Bilma och Car]. :El!vl\rdSterkys! 147 50] Kungl. Tekniska Ielever ev. nyss afgängna ingen.

stipendiefond (2,000). Arl. räntan IL h - sk I • jörer. "
utdelas såsom stipendium till nå-I' ogs O an. A. N. Boll'mans stipendiefond
gon mindre bemedlad nyblifven Se [2204]. (Slottsarkitekten A N Hottman
student eller till ring IV uppfl. Thorsten Bergstedts stlpondte- 1897Lkr. 20,000. Stip:r åt 'I'ekn.
elev, som ådagalagt beröniligt upp- fond (Civiling. Thorsten Bergstedt högskolans elever.
förande och visat goda 'Inlag, töre- 1881) kr. 5,200. Underst. åt 'tekn. Kristoll'er Huldts stipendiefond
trädesvis för studier i matematik högskolans elever. ,(Disponenten K Huldt 1917) kr.
och fysik. ',."", i<'l">' John Bernstrdms stiPendie-120,000. Stip:r åt ordinarie stude-

lVidingskadonationen(kr.1,380). fond, kr. 00.000. Stip:r åt Tekn. rande i fjärde årskursen af fack-
Bärntemedlen utdelas till mindre Högskolans elever med företräde skolans för bergsvetenskap under-
bemedl. lärjungar. för den, hvars rader är eller haft afdelning för' grufvetenskap. -

1919 års premiefond, kr. 7,700. anställn, såsom arbetare eller tjän· C. J. Hultqvists donation (Hok-
Af fondens afkastning utdelas pre- stemanhosAktiebolagetSeparator. rådet C J Lindenerona 1874) kr.
mier vid hvar.ie· läsårs slut åt för- Fredrik Björns stipendiefond 16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
tjänta lärjungar. (Med. fil. kand. K. F. Björn 1914) elever. o

Nyblifna studenters sttpendie- kr. 100,000.Resestipendier åt yngre J olm eeh J ohanna HI~kanssons
fond, kr. 500. Räntan utdelas vid ingenjörer. donation (J. o. J. Håkansson 1919)
vårterminens slut till elov i gym- Bergsing·enjörF.O. ('arlinsfond kr. 50,000. Stp:r åt Tekn. hög-
nasiet. . (Bergsingenjör F. O. Carlin 1919) 'skolans elever.

S. A. Stalins donation. Kr. 500. kr. 5,000. Stp:r åt bergskolans ele- Joh",. E. Kjellbergs stipendie-
För skollokalernas prydande med ver. fond (Ankef. Alma Kjellberg 1897)
kons,tverk. Borgareståndets donation (Bor- kr. 30,000. Stip.r åt Tekn. hög-

gareståndet 1866)'kr. 6,800. Stip:r skolans elever. , ..
åt Tekniska högskolans elever. Klemmlngska fonden. (Ofverdi-

C.Brandels stipendiefond (Karn-' rektörV Klemming med söner 1917)
rerarenC. Brandel1900) kr. 15,900. kr. 50,000.Stipendieråtstuderando,
Stip:'r åt Tekniska högsk:s elever, som uppflyttats i tredje afdelnin-
med företräde för testators arrrör- gen.
vanter. ~ F. d. fiirste aktuarien -D. A,

Cellerbloms stlpendfefond (Sub- Krnhs'<fond (f. d. aktuarien D.
skription 1919) kr. 5;;1:32. Stip:r A, Kruhs) kr. 18,800. Till under-,
åt Tekn. högskolans elever. stöd åt elever eller för Inköp af

II. Th. Cedergrens fond (Tele- undervisningsmaterielför facksko-
fondirektör H. T. Cedergren 1909) lan för bergsvetenskap.
kr. 52,500. Under fyra år af fem Otto och Aug'!:sta Lindstrands
resestip:er åt svenska elektrotek· stipendiefond (Ankef. E. A. T.
nlct, femte året medalj åt framst. Lindstrand 1897) kr. 25,000. Rese-
förf. inom elektroteknikens om- underst. åt utgångna elever från
råde. Tekn. högskolan.

Orveringenjör Johan Danielsons J oh. lliehaeJsons donation (Fa-
stipendiefond (Ofveringenjör J. briksidk. Joh. Michaelson 1866)
Danielson 1900) kr. 40,000. Rese- kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko-
understöd åt Tekn. högskolans af- lans elever.
gångna eller afgående elever, Carl Nyströmers fond (Oivrlin.

G. de Lavals stipendiefond (Ak. genjör, C Nyströrner 1913), kr.
tdeb. Separator 1895), kr, 10,000. 63,866:83. Stip.r åt från högskolan
Stip:r åt Tekn. högskolans eiever. utexaminerade yngre ingenjörer

V. Eggertz stipendiefond (bfld. inom väg- och vattenbyggnads-
af Prof. Eggertz lärjungar m.:fl. facket.
1885) kr. 7,050. Stip:r åt elever vid Professor Odelstiernas sttpen-
Sthlms Bergskola. diefond (Borgsing. Alb. Bergström
. Elektriska pröfningsanstaltens 1920) kr. 2.000. gttp.r åt elever i
Itonnörsstipendium. (Elektr. pröf- bergsskolans fjärde årskurs, hvilka
ningsanstalten1918.) Kr.2,000jäm som hufvudämne studerat järnets
te ränta till 1922. Utdelas till år metallurgi.
1922 utexaminerad oiv.ving. från Samuel, Owens stipendiefond
fackskolan för elektroteknik. "Snbskription till hedrande af S.

Professor W. Fel1enius' fond. Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r
(Professor W Fellenius 1917) kr. åt Tekn. högskolans elever. .
5,050. Ett stip. för afgående stu- A. J. Romans fond (Dir. A. J.
derande från fackskolan för väg- Roman 1919) kr. 20,000. Resestl-
och vattenbyggnad. p.m åt elever som genomgått den

Gibson.eronstedts sttpendte- kemiskt tekniska afdelningen vid
fond (Ing , C. G. Norström 1899) högskolan.
kr. 20,090. Stip:r åt Tekn. hög- Byggmästaren Hans Oscar Rund-
skolans elever med företrädesrätt qvists och hans .. maka Amali"
för släktingar tm släkterna Gibson, Rundqvists fond (Ankefru A.Rund·
Cronstedt och Norström. , _ qvist 1912)kr. 105,000:-. Stip:r åt

Anders Henrik Göranssons fond. Tekn. högskolans elever,
(Fru E Göransson 1917)kr. 50,000. Remy ISchwartz' stipendiefond
Stipendier åt från bergsskolan ut- (Änkef. D. S. Sehwartz, f. Sundblad,
examinerade eller på annat sätt 1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög-
kvalificerade som ägna sig åt veton- skolans elever med företrädesrätt
skapligt forskningserbete af be- åt stiftarens släktingar.
tydelse för svenskt järns och ståls M.inne af Civilingenjören ÅU-
framställning., gust Emil Wilhelm Smitt för tek-

Pr, Hesselgrens stipendiefond ntsk undervisning (Gen:konsul J.
(civ, ing. Fr. Hessejgren 1916) kr. W. Smitt 1904) kr. 100,000. SUp:r
150,000.Stip:r åt Tekn. högskolans åt Tekniska högskolans elever.

[4747]
Lärarnås vid elementar1ärover.

ken nya änke- och pupiUlcaSSa(KgL
regl , 8 dec. 1911) kr. 8,591,869:66.
Förvaltas af styrelsen för statens
anstalt - för pensionering af folk-
skollärare m. Jl.; pensionerande af
änkor och barn efter lärare vid de
allm, Iärov.n, fofkskol.eseminarter-
na, högre lärarinneseminariet,tekn.
elementarskolorna, Chalmers; tek-
niska institut samt Gymnastiska
centralinstitutet; skyldighet att
vara delägare i kassan åligger hvar
och en, som efter reglementets ut-
färdande ,blifvit rektor eller ord.
ämnes- eller pensionsberättigad öf-
ningslärare vid ofvannämnda läro·
anstalter.

[4749] Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236].
EllenBergmanslltipendium(Frkn

Ellen Bergman 1887) kr. 11,999:08
Till underst. för seminat-leelever

Anna Bergsbrdms stipendium
(Fru Anna Bergsta-öm-Btrnonsson
1917)kr. 2,865:93. Till underst. för
seruinardeelever.

Bilda Cassellis fond (f. d. ele-
ver vid Ståtens normalskola föl'

I flickor) kr. 6,425:90. Till underst.
för elever vid Normalskolan.

Httdur Djurbergs stipendium
(Frkn Hildur Djurberg1912) kr.
1,476:6,1. Till understöd för semi-
narteelever. if n:

Regina Pal'lins .mlnne (Serntne-
rieelever 1884)och den därmed ror-
enade Julia Rubensons fond (Åbr-a-
ham Nachmanson 1912) kr. 13,567:
70. Till underst. för seminar-ieele-
ver.

Seminarieelevernas lljälpfond
(Semmarieelever) kr. 13,684:36.Till.
underst. för sem.in.a.rteel.ever-,

Louise Sundens stipendium (Än;
kef. Christina L Sunden 1887) kr.
5,634:72. Till ,underst. för semin a-
rieelever.<
Anonym donators f'oud (1920)kr.

2,000. Till understöd för semi-
narieelever .
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
,jr~ut .eh Am:alia StytTes"stipe-n- H o Rundqvist och hans hustru Friedländerska fonden (Grossir. -.

4lefond (Öfv"rdir. o. fru Styl'!"e1898) A Rundq'vist) kr. 55,500:-. Sty· Herman Friedläncjer)' kr.n,568: 53
• 'lIT,.41,5@.Reseunderst .. åt Tekn. relsen för Tekniska skolan i Stock- vmide'dle9120tl',lål,rsSk"01Iulto'f'sSkeol[0I

n
86,.4erlJ.gärvo-

'lb.ög~k.afgånl\?a eller afg:de elever. holm; till stip:r vid samma skola.
,Qfyerståthallnren GnstafTamms Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N Elin Hirsel.hsminne (Ingenjören

1ltipendiefond(öfverståthållare G. J Sjöstedt 1856) kr. 68,900. Sty' Ernst Hirsch) kr. 524,401:,20vid
"I'amm 1919) kr. 10,000." Stip:r åt relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se 1920 års slut. Se [1864];att, genom
elever i .bergsskolans tredje och [2206]; bildande af en särsk. afdel- »Föreningen för Stockholms skol'·
"fjärde:. årskurser. ning för flickors undervrsn. i sven- lofskolonier» utdelas till skollors.

"fekll.\llogiskainstitntetselevers ska slöjdföreningens skola eller kolonier .
. lItipendiefond (subskription 1877) nuv. .Peku. skolan i Sthlm. . H. Salomons stipendiefond. (Re.
'kr. 27,0@. ,Stip:r' å~ Tekn. hög- Tekniska skolans allmänna stl- gistratorn E H H Salomon) ke,
skolans elever; pendiefond (Aktieb. Industrrpalat- 5,3il5:27 vid 1920 års slut. Utde-
'. J., G.Törners .donation (Kom- set,. 112 behållningen af ett tom. las till någon begåfvad eller väl-
missionslandtmät. Törner 1874)kr. bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen artad gosse 'eller flicka vid någon
47,600'. Stip':r' och reselinderst.åt för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r af Stockhol ms folJiskolor.
Telrn..-'hög~kolans elever. vid-samma skola.

Jonas'Wenströms stipendiefond Axel Westins stipendiefond [4755J
(Allm. Svenska Elektr. A'.B. i Vä- (Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
.,terås 1899) kr. 10,000. Stip:råt Styrelsen för Tekniska skolan i
.Tekn.. högskolana elever. Stockholm: till stip:r vid nämnda

Donation, tiH <;. J.yngströllls skola.
mtnne (Brull;Säg. O. J. Yngström
l!.907)kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans', elever eller
personer, som arbeta inom järn-
handtertngen. _, ' I

lIrnksägare (j. -O•. Orns dona-
tion (Bruksäg. G. O. Orn 1916)kr.
-4,000:-. Stip:r åt Tekn. Högsko-
lans. elever ~föratt i Norge studera
vattenkraftsbyggnader och elektro
kemisk' industri.

Kungl. Statskon~
toret •

Af de under K. Statskontorets
förvaltn'in\l .stående fonder upp-
tagas följ. såsom varande-af al-lm.

[47 52J intresse. '
Byggmästare Johan Anderssons d:;,~~~l::::'e'd~~ö~~dn:~~~~~~:~~s.

f~nd (l89~, 1904, 1914)kr,. 100,000. till K. Statskontorots f5rvaltlIing
Namnd p" .~ex..'personer tIllsatt af 1894).De till fri disposition ställda
Svenska slöjdfören;a och Sthlms donationsfondernas' äd. afkastn;·
arbetarefören-:.s styrelser; resestip. anviindes t. v. till en del för dÖf~
på 400 kr. tlll yngre man~. ~ch stumlärarebildn. och döfsturnun-
kvinnl. _arb.eta~e med begäfning dervisn. sarrit till stip:r åt lärar-e-
och ~kessklCkhgh~~. elever. Af andra donationsfonder

lIIll,Joren Uf ..1IJo.rkn~ans fond utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
kr. 10,OO~.:Sv. SloJdfor~nlngens .sty- Maj:ts förordnande ang. användaq-

'[47, 51J" Tekniska skolan i relse. För elever VId Tekmska det innehålles i nåd. brefvet ,till
skolan. Statskont. af 14 febr. 18'96. Vid

Stockholm. llalllelmannska fonden (Fabr. J 1920 års slut utgjorde de trll fri
- Claes ,ld,elskölds stipendiefond O W Hamelmann, t~~t .,1914 1882) disposition ställda fonderna, kr.

~5,500 kronor. Styrelsen rör Tek- kr. 11,400.Svenska sloJdfo~en:~st!" 231,638:36 och de öfrtga fonderna ~
niskaskolan i Stockholm; till sti- relse,. se [3883J; 1 resestrp, a 700 kr. 318;28(:77. . .'.
pendier. kr .. tdl.l handtverksynglmgar ej Carnegiestiftelsens fond,
. BYIl'g"jästaren Johan Anders.öfver 25 är., ,... 4827J.
1!l(}ns'fond(Fru 1.'hereseAndersson WaUlllarksk" fonden (Ofverdrr. ~'ileenska testamentsfonden
och Herr Knut Andersson) kr. L J Walln.:arlr 1847) kl" 19,000 (Kommerserådet P E Fileen 1822)
~o,ono~. Styrelsen för Tekn.' sko- Svensk~ sloJd~oren:s styr~lse; Ull" kr. 36,590:25~·Fotkundervisnis be"
lan i Sthlm; till st.lp.vvid skolan. derst:tlllyng~lngar,.sOll.1g1fY.!,'~oppfrämj.- .. . iii

John Bernströllls:stipendiefond om SIg att blIfva ak.ickl.lgenaringe- Jolmsonska donationsfonden 'f
:kr. 2il,000. Styrelsenför/'I'ekrrleka idk. fö~ att idka studier. v.idTeJ<:r. d. svenske o. norske Gener~l:
-skolan i Stockholm? till 'stip.r vid .sko'lan l Sthlm samt belöningar for konsuln i Alexandria J W.John-
skolan,med företräde för de ele- l:lp~finningar 0c.h förbättringar i son 1890)kr. 276,922:48.
ver,.hvilkas fäder haft eller.hafva narmgar och sloJder.. I.•ängll1a,nska- donattunsfonden
anställning hos A.-B. Separator. J.lans. Oscar o. Alllaha !tnnd- (Br-uksäg. E J Längman 1859)kr;

'fhere.c och O. G. Boberghs qVlstsfond,1913, kr. 51,869.Namnd 5,489,369:24. Allmännyttiga ända-
fon~ 36,600 .kr .. Styrefsen för Tek- p~..se:::p(';~sone:rtlllsa~t af .Syens~a mål; får ännu icke disponeras till.,
ariska skolan i Stockholm tillsti~ slöjdförentngens och 'I'ekrriska ako- de af testator afsedda inrättnrr .
pendier. lans styrelser; resestip. på 400 kr. ID m. '. .

Ulla Ctalllers stipendiefond kr. till manliga och kvip.nliga ~tu. NOreenllka testamentsfunden
4a,800; däraddock-titlsvidare rän- derande. som utgått fran TeknIsk.a (Kanslirådet J E Noreen 1811) kr.
tan delvis utgår tilllifräntetagare; skola l oSt(;)Ckho.~m~c~ gen?ID ~lt 23,944: 21. Stipendium 'till en ejev
styrelsen för Tekniska skolan i o.~.hbegåfulng daraf gjort SIg for- vid ,K. Krigsskolan., ; .;'
.Stockholm; till stipendier. tjänt.a, Militä.rsäHskapcts i Stockholm

BltItzar Cronstrands fond (Korn- ' krigsskolestipendiefond (1893)kr.
mittentör åstadkommandet af. en [47 53J G,106:54. För flitig obemedlad elev
värdig' minnesvård öfver skolans Adlerska fonden (Fru Charlotta af hvarje lärokurs vid Krigsskolan
förste förest. kapten Baltzar Cron- Adler) kr. 5,332:3l vid 1920 års såsom beklädnadshjälp el , upp-
-strand) kr-, l,ilOO. Styr. f. Tekn, slut. Btockholms folkskoledirek· muntran.
l'kolan i Sthlm ; tm stipendier vid tion se [1864];gäfvomedel till skol, Pensionsfonden för tjäns~elllän
:.skolan. . I lofskolonier. vid statens järnvägar orvertlyt-

JohnE'ricssons stipendiefond Benedickska fonden (Fru Emma tades vid 1911'års början till ·K. ,
(I):ommitten för John Ericssons· Benedicks) kr. 10,524:19 vid 1920 Statskontoret. Behållningen vid
monumentet i Stockholm) kr. 1,,000. års slut. Se [1864]; gåfvomedel till 1920 års slut kr, 27,362,92ll:37.
Styielsen för Tekn. skolan, i Sthlm; skollofskolonier. Baltsar von Platens sttpeudte-
till stip:r vid skolan. Dnboiska fonden (Handlanden fond (f. d. StatSministern för ut-

Aug. Hoffmans stipendiefond P. G. Dubots) kr. 70,122:78 vid 1920 rikes ärendena gretve B ,v Pla-
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr. års slut. Se [1864];underst. åt skol- tens änka och son 1877; fonden,
20i090~ Styrelsen fö~ 'I'ekn. sko- barn ifolkskolans'i.15:e o. 16:ekur- förut ,under Marinförvaltn:s vård,
'lan, i Sthlm; ·till stiptr vid skolan. ser el ler annan undervisn.-anstalt, öfverflyttades -tdl.l Statskontoref

H ° Hundqvlsts och A Rund- som lämpl. kan sättas i samband 18ll4)kr. 21,885:39. Till stip. åt en
'Iiists "stiliendiefond (B~. med folkskolan. kadett vid afläggandet af examen
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l4755-:-4767 eJ G. Fromma stiftelsers, pensionskas~or~ m. fl. fonder.,
för utnämn, t.sjöofficer (1920utdel.s 'pensionering för lärarekåren vid rande af kvinnl. IltrarpllrllPnalem
kr, 944:66). folkskolor m. fl. andra Iäroanstal- vid -enskifda , läroapst.:r, som' åt-

·Grefve Erik Posses donations· ter, distriktsveterinärer,. sjukskö- nj~~ta statsunderst. från det under
fond (Sekreter. i Krigahofrätten terskor, barnmorskor, befattnings' riksstatens åttonde hUfyudtitel
pefvll' C E L POSSIl1871) kr. havarevid hushållningssällskap uppförda reservattonsanslaget till
bl,921: 27. För ändamål tdlth.Bfke- ' m. fl. ,Ilnskilda läroanstalter.
arkiv<lts ämbetsverksamhet. Extra provinsialläkarnas pen. !Söderströmska fonden (Grossh,

Westzynthii testamentstond (t. sionskassa (K.' M:t och r-lksd.; F H Söderström 1875)kr. 15,000.
f. svenske och norske Konsuln i Kgl. regI. SOdec. 1911)kr.l01,686: 62. Pens. åt reglementariskt oberättt-
Barcelona W J S Wllstzynthius Penstonerande af extra provin- gade pensionssökande folkskolll>-
1891)kr. 88;819:72.Afl>'omstllnskall sialläkare äfvensom beredande af rare.
-användas till att förbättra ställ- fyllnadspllnsion åt vissa provin-
ningm:,"..för ,gaml.a och r~dliga .Bta- sialläkare.
tens tJ":nar~, hvflka antmgen .,cke Lasarettsläkarnas. pensions.
hafv'!' rat~.tillIllln~.lOn.Illlll~hvilkas .kassa (K. M:t och riksdagen; Kgl.
IlenslOn ar ot~llI:a~klIg, äfvensom. regl. 13 nov. 1903) kr. 824,437:1>3.
till att understödja ankor .o?hbarn Penstonerande af ord. Iasaretts-
eft~r dem t. Ar .1920 beviljade K. läkare.
lI!'aJ:t grattäkationer från fonden Döfstnmlärarnas penstensan-
till belOPIl af 3,701>kr. stalt (K. M:t och riksdagen; Kgl.

regI. 8 okt. 1915) kr. 67,423:53.
. Pensionerande af personalen vid

[4756] Statens anstalt fÖrdö{stumskoior, folkhögskolor,
pensionering af folkskol- ~~~~~~~~a~:~~;ean:t~ft:;~löan.

lärare m. fl. Lärarinnornas penstoasanstalt
K•. ' regi. 31 dec. 1919. Kr. (K. M:jt o: riksd.; Kgl. regI. 23/12

~6,05~:.83. Tjänste- och familj e- 1910). Kr. 2,201,1>60:92. Penslene-

VII~ ,Fonder för' undervisning och understöd åt . döfstumma och bli n
[47 62] andliga som lekamliga väl, hvar-

Allmiinna institutet för döf. för den genom sin styrelse till
stnmma (Protokollssekret. P A behöfvande blinda utdelar arbets-
Borg; under beskydd af Drottning materialter och verktyg samt läm-
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). 'nar bidrag till elever vid arbets ..

Sedan detta institut 1 aug. 1894 skolan i Kristinehamn. FÖrenin·
upphört och degs lägenheter, gen utdelar ock med blindskrift
byggn:r o. inventarter öfverl~tits tryckta böcker. Fören:s fonder

'på l:a döfstumskoldistriktet, hafva .uppgå till kr. 359,000'.
. institutets fonder, enl, K. Maj:ts /

bref af 9 aug. s. å., öfverlämnats
till Statskontoret att af Statskon-
toret t. v. f6rvaltas. Angående an-
vändandet af' den behållna års af-
kastningen af dessa fonder har K.
Maj:t Jämnat föreskrift 14 febr.
1896.. Se vidare [4755].

Jlanilla döfstnrnskola kr.,50,000.
Användes del.. till understöd åt
utgångselever dels till fortsätt-
ningskurser m.· ID. för äldre _döf-
stumma.

[4763]
Kangl. institutet och försko.

lan f'ör blinda å Tomteboda, ly.
der under af Kungl. Maj:t förord·
nad direktion se [2296]. Tillg. (enl.
1920 års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 930,430:71)kr. 1,030,275:
74, hyaraf .tastigheters bokförda
värde 58,000'kr.

[4764] •
Arbetshemmetf'ör blinda i Stock-

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

4765}
Föreningen »För Blindas väl»

(stift. 1885) har till syftemål att
söka befrämj a de blindas såväl

[4766 a]'
Döfstnmf'örenlngen I Stockholm

(1868)kr. era 70,000.Särsk. styrelse,
se [3691];att medelst lån eller gM-
vor understödja döfstumma Ieda-
möter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. dtskusatoner verka upp-
lysande.

[4766 b] .
De döfstumJQas Allmänna Sjuk.

och Begrafulngskasse, (1903) kr.
82,000. Styrelsens säte 'i Stock-
holm, Afser att. lämna sjuk- och
begrafn:hjälp, moderskapshjälp
och ersättn. för olycksfall åt döf-
stumma i Sverige. Årsafgift 11kr.
i klass l, 18 kr. i klass Il och kr.
30: 50 i klass III.

[47 57] \~
Svenskaliirarlnnornas pensions.

förenlngunderstödsf'6rening(1855).
kr. 2,829,150:46. Särsk. styrelse,
se [3037]; IIftoäntn vid 54 år.

[4760]
Philipsenska testamentsfonde ••

(Grossh. H T Philipsen och han",
hustru, f Moll, 1811). Säi'sk. di-'
rektion, se [2440]; skolinrättning;
äger fastigh. n:r 27 ikv. Rosendal
större i. Maria församl., Hornsg.
31, Ad. Fredr, torg N:ol.

återstoden af fondens afkaatn. ef-
ter afdrag af utgående lifriintor an-
vändes af Direktionen till främj.
af de blindas' själfverlrsamhet.

[4767 b] "
Understödsfonden, lyder under

KungL Direktionen öfver Instt-
tutet för blinda; tillg. (enl. 192() .
års boksllit) kr. 160,417:30;afkastn,
användes till främj. af de blindas'
själfverksambet m. m.

Erika Axelsons fond, lyder under"
Kungl. Direktionen ötver Instttu-
tet för blinda; tillg. (enL 1920års.
bokslut) kr. 61,081:22; afkaatn,
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet, friplatser m. m;

(4767 c]
Backmanska Stiftelsens riinte-

medels fond; lyder under Kungl.
Direktionen öfver Institutet för.1,
blinda; tillg. (enl. 1920års bokslut)
kr. 2,523:08; till främj. af de blm-
zias själfverksamhet m. m.

[4767 d] ,
Erika Carolina Nybergs, föd"

Söderberg, donationsfond; lyder
under Kungl. Direktionen öfrer
Institutet för blinda; tillg. (enl,
1920 års bokslut) kr. 129,023:95;'
afkastn. användes tillfrämj. af de '
blindas själfverksamhe,t ~. m.\

[4767 a]
Allmänna douatlonsfouden, ly-

der. under Kungl. Dtrektlonen ör-
ver Institutet. för blinda; tillg.
(en1.1920års bokslut) kr. 237,695:47;I[47 67 e] .
af afkastrringen .,afskiljas årligen Samuel Enanders donation •••.
5,000 kr. för att, efter af Kungl. fond kr. 125,409:-, J \M Bonne- .
Maj:t fattadt beslut, användas för dals fond kr. 3,061:74,Hanna lloos'
främj. af blindundeJ,'Visn.m. m.; af Hjelmsäter fond kr. 5,677:2~ .

o
DYRAJONKOPINGS JURIDIS"J<A

15 HAMNGATAN 15



VIU. ~~nder för 'understöd åt konstidkare samt deras änkor, och
{4;7,'io]" KungL Akaderhien I'.O.Wlnqvist.ilonatlonkr 44,008, 1915) kr. 5,225: c;-.

" ,fö'I',de fria konsterna. w. Wohlfahrt. minne (Fröken olika instrument:" , " ','ii
, " ", ,FredriqueWohlfahrt1892)kr.11;842, van Booms stipendiefond' (Mn·
, Se '[1626]. Till elever. , sikus J .van Boom 18,61)kr. 1,U((0('

, ,A:I<ademlellspensionska •• a(upp- Gemensamma re.ervfonden kr. Förptanospeln. ' , ,;l'
, ,iII.ommet,J;genom~njlutlll" expost- 9,793. . ~'olke lIrandels minnesgåfva
'tl de1.},KgI. ,egl.,1897) kr. C; A. Webers fond kr. 55,836. (Fil Dokt. Robert BrandeU912) kr:

. ,Pens. tilLakadem:s' pro, Till elever och konstrrärer.. 1,015. För pianoapeln.
lärare och tjänstemän J ..Norde~lfaH8 minne 3;~7!'j.farlens fond (Fredrik~- Oarlen

dras ,ltnkorocbbarn: ' Hilda(lxe".tierllas foud 11,478. född Hamilton, 1~741kr, 3,992:8S';
, e,lllilinssärakilda under. ITtstälillillgsfonden 52.524. Enligt Akad.a-bestämrrrande. '"

lid" ,(Orossh.',B E Dahl. (larl' Larssons stip ••fond, kr. Doktor Ernst Fogm'ans dona"
gfen 1874rkr.'112,;]4\;:'~ese- och 40,000., tion'sfond (fruCarinFogman 1901(

, fltudiestip:r,belöningarå högtids. Blakarna von Rothsteins dona- kr, 5,713:20:Till eleveroch.f.dvele-
. dagen. tlon, kr. 22.609. ver i valthornsblåening. '
"'heri,.e,o<lh KnntAp.derssons Eltssbeth 'Ålllnde}'s fond. tillF • ..l. Frleb.rgs.tlpendl,efon4
fond (1898),kr. '24,786. Till elever. elever, kr. 2,143. (Musikdir. F A Fr'ieberg 1902) kr.

von" BeSk(m's ,donation (Öfv:- 5,457:50, Föl' konservatorteelever>
k,am:junk. frth; B v Beskow 1864) J/dins Giinthersoeh' 'Eugen;e:,E!.. ,lO,\'6Q;:80iTillstip. åt konst- [4771] Kungl. Musikali.ka Ulaesnns s1ipendiefond (fJ:ökeit<

,Jn~J;eO'b·er.'gh'o,ka''-o'n'de'n"'A'. 5",216. akademien. Eugenie Claeson, 19L8)kr 28.6oq.:~:
n ,,"' " u [Se 1627]. Till understöd och uppmuntrad
Boberghska. fonden B, (Godsäg, Fru Euphrosyne Abrahamssons åt konservatorieelever.' ' " " '

, ..•ch Fru O' G Bobergh 1880)'kr. gåfvofond (Grosshandl. Aug. Abra •. Hammar-lus ,stipeitdiefimd (Fru', , c
aO,716.,Till pris eller uppmuntran hamsson 1869)kr. 25,000. 'Underst. E Hammarin, f Casparson, 1872;'"
för elever. " åt sångelever vid Konservatorium. kr. 20,000. För understvåt, kon--,

,tJahms,donation (Ritiär. P J Ahlströms sttpeudlefemt (Mu. servatoriets elever.' . ,t
, GahIil'1826) "kri3,235. Till belö- sikdirektör J A Ahlström 1907>kr. Harmonlaka Siillskllpetsfo'nd
",ing!,r:~'Mgtidsd':l'(eli. " 2,000, Understöd åt kouservatorte- (Stockholm 1865)kr; 2;371:29.' För

fPrOr~H~Ol'i f.. G-~undströDlS sti- .elever, inköp af musikalier. ".,
iPendi~fo,!d'4,410. ' " I Akademiens stipendiefond (Mu- Hassells donation till Mazer$ka/

'",'H"oITm,anska fon,d,en{Slottsarkit'I,s,ikaliskaakadem.18;;6)kr20,4S3:50. kvartettsllllskapets 'byggliads,fond
J
' 'c

~,.N 'H?jj'~an 1897)l<r.32,103. Till Förobemedl.konservatorie·elever, (189-t)kr. -t8,649:20;·,',' "',
..,Ie,:"r.\ byggnadsskolan. som visa dit och framsteg. lIebbes stipendiefond (K;sekJili:,
" Kmmansonsfond (Kammarrätts- Belledicks' fond (Carl Benedioks ter, J Ph Hebbe 18;;2)kri3;OOO,'
r~det.C 'L Kinmansou 1874) kr. 1880) kr. 7,~06:06. Enligt akad:s Till' befrämj. -af organistutbildn>
~8;,8?6.,Stip:r till målare o.bild- bepröfvande.,.. Uätidelskllstlpendiefondel\.(ProJ'."
huggare., , ,," Benedteks", Emmll,Ankefru,stl. J A Josephson 18n) ,kr.:~OO.För

Jellny.Unds stlpenlllefolld(Fru pendi ••fond (18901kr. 5,000. Under. primavist~sång o. harm, kun§k'aJ;c:
.IennyLlnd-Goldschmidf 1876)kr. stöd åt konservatorieelever. Johan l1eona'rd Höijers '1I1(en'
124,362. Resestip'j, omväxlande- åt Bergers fond (Tullförvaltare O dium (Fru Julia J'ustina Höijer,
målare, skulptör eller arkitekt, W Berger'1859) kr. 36,565:53. ;Pill f Weetee, 1900",kapitalet,ötverläjl:t',

Lundgrens; Egron"prlsmedelde ändamål, likad. finner Iärripl i- nadt 1904) kr. 4,180, För studer..
(uppkomna, gnm inkomsten för ut- gaste: 'yngling vidKonservatortum. "
st-älln -. .er.Egron ,L~ndgrens arbe- Bergmn"ns gåfvofon4 (Lärar:n KonservS;torleelevernas graffond
,ten 1876)kr, 10,092: Guldmedalj åt Ellen Bergman 1880) kr. 12,080. kr, 364: ni ", ',~" ",'
.••kVll,:~UlDålare. .', " FÖl' sång. Kuhlllns,ka "\-fvlngarnass~ipen.

MelJers donation (Ofverdtr-ekt. Bergs fond (Organist P A Berg dlefond (tIedvig .och ,K Kuh1a,n,
,G Meijer .,17(5) (fastighet). Till 1863) kr. 1,500 Till befrämj, lir samt EveltnaFalenius.rf Kuhlali,
,,,kadem:s inrättn, o. behof, organistutbildninl'(en. , '1866) kr. 1;000. För vtoltnspeln.
"Pipers, donation (Hofintendent. Berliner Lieeter~af,'ls stipendle- Kuhtaus stipendiefond (GroSsh.
T M Piper',1820) kr. 18,974. Till fond (Tyska manskören Berliner C L Kuhlau 1860) kr: .1,,000:För
",m'llndande af akademien.' " Liederiafel1910) kr; 2,400:-',' För pianospeln..,!" ,
.,J,onise 'U4mtersklölds fond kr. elev. Alic~ Lennmarks ' donatIons.',

. 7,325. . H. Berwalds fond (Änkef. Hed- fond (Fröken 1\:liceLennmark 19:(6)",
,,:Ui~bings donatiOn (Kånslirådet '<ig Berwald IR84)kr. 4,050f. under- kr. 4,023:--.·För understöd åt f. d: '

,oG. Rlbblllg' 1809) kr,. 6,447. Till st, åt konservatoriets elever; f. n. konservatorieelev; f, n, 'iitränta.;
.ettp-r åt elever vid Iärov, lifränta. .Jellny Lillds stipendiefond (Frn
, ,Söderbergs douation, '(Öfverin· von Beskolvs stipendiefond(Öfv:- Jenny Ltnd-Goldachmtdt 1876) kr.
tendellt. G Söderberg, 1873) kr. kam:junk. Frih. B v Beskowo. 130,531:04; resestipendium.
8",,~1.,.'{ilI bolön.r å högttdsdageu.jMalin v. Beskow 1864)kr. 24,600:-. Johlln Llndegrens miunegJ,1l,

l")lo':Trol1is fl/n!! (Doktoripnan Resestip. " insamling 1914.,Kl'. 1,31~:46:' Pre:'
~ Hellman 1880),kr •.,9,816. Stip:r OsellrBolllnders stipendiefond Imier till .elever i komposition och .
åLele~er. . (Professorskan Ester Bolandar kyrkomusik. , ,",~. ' ,

$T~ClCHPLMS"TIDNINGENS Siindagsfturn.,..._ är, underhå.lla)lde. 'upp.
Iy.and~ ,o"h 'rikt på. litterära'·bi~l\.g, Y, ".,' ,

,')<;,'i\~;' "',"',-., -:> "', ,"'" ,"" ,>; ,.Y ',~/
'''j''',':'; '>/'G,),Fr9m;n;.' stiftelse~s, .pen8ionskassors'1ll;1l.foJd~~.,

~~,i ,,/\\~'" - " ~ '_ \:""/ (~'_~..~;i/';:}-)1>, .~,_. -;.-- " " . ' ' .
I!\Sk.ogbl'rgs fOJi!!!ir.l0,794:79, )Iala~.iersfoti<l,kr. 1,379:49; I,. E. [4768] , ", ,,' .., " ,<',
110' ,,~ellrp·I.I~;<f. ,mith, 'fond" k~: ,],,'ekes fOlld, kr, 13,581:30; s,J F, Debli,nd~Sf'6relliu'g!!sjil1!<k~,~e.:

.' 27;fi?,I';'.~7,,;Ioh8nn.s OChfl\ngu,;tl" Elgs fond 3,317:97; J••.Dantels- :fond, blld"gJlm fnv. gåfyor,,~äp:t-:
liil\sf,maJi. 'folId kr: 20;8"3:Q6.samt' sons fond kr. 38;439:'99;, Frök.,n nar cenl,' stadfast ' regl,sj;u,Ii1ii.Mv \,'
1~:'Scliray"dollat\(lnerkr. 37,3B4:~6, Annll Wikströms minnesfond ):1'. åt behöfvande sjuka' bl~llda, inop1· '
U[Hurn.nlan. fontl'.kr. 6,973:61; 26,600:46; lyda under Kungl. Di- fören. Fonden,som vid19~1 ~rs:,

':Fr~ )" pahlins; r. Littke,,, fond, rektion: öfver Institutet föl' blinda; början uppgick till,omkr.~I~;QOIl;
k~" "20,100:,.,-; C 'A. ,WlIhlbergs afkastn. användes till främj. af de kr., förv,altas,afD,e blindas för;

-if"~:~,d~:t,:i.kr.''-.'1,360:81;.'J "C'·o~ }}ii blindas själfverksamhet m. m. enings styrelse,!,se [36871· .



. [4771-4'l81J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.. fl. fonder:
Lindströmsstipendiefond(Gross· Sällskapets Ilusikens vänner [4775]

nandl. E E Lindström 1864).kr i tJötebo.rg stipendiefond kr. ()perldlaletten& ellilkilda kassa
1,500. För violin- 01'11vtoloncell- 14,082:80. . (Siegfried Saloman och A WilI-
apeln, ' Tamms stipendiefondoch Wide· man 1883} kr. 40,700.' Särsk. st y-

),omell·lIIollns stipendium kr., ((l'enS stlpeudtetond (Bruksp. C relse, se [3023]; afsedd till' un-
11,215:56. För violin' och violon-' A Tamm 18ö;; och Kassör G wi. derstöd.
cellspelu. ' degren 1880) kr. 4;182;74. Flöjt·

Axel Lnndwallsfond(v.Häradsh. bläsn. . [4776]
.A.Lundwall 1898) kr. 102,135:81;. D A T Westmans stipendiefond Artisternas och Ittteratöreraas
För uppför. af större musikverk. (v. Häradshöfdmg D A T Westman' pensionsförening (Artister o, Ht-

lIIankells stipendiefond (Prof. HJOö)kr: 6,000. För en elev i piano. teratörer ,1847) kr. 326jOOl:43.
Gustaf Mankell 1871) kr. 1,000;ror spelning. Särsk, direktion, se l3032 ; pens.
or~ealzSeP,resln;,ond'(Grossh. J Maz"r [47 72] . till åldriga artister och litteratör •••.

4l JI tt samt deras änkor och omyndiga
1846) kr. 10,000:37. TilI.uppehål- KgI. Hofkapellets penstonsln- barn.
1ande af ett kvartettsällskap. rättning (H. M. Konungen gnm De seenlska artisternas. under-

lIichaelsson.s fond (Grosah. Aug, nåd. bref': 1816) kr, l,ln~,851: 9~. stödsfond kr. 110,000. Särsk.':I'ty.
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till Särsk, direktion, se l3015.1;pens:r relse, se [3019].
uppehållande af nyss nämnda ~ll hofkapellister, deras änkor o.
kvartettsällskap. arn, '_

Hejena ]lunktells fond (Fröke:,: .[47 73] .
H.elenaMunktell19l9) kr.15,52~:7". Operakörens enskilda J kllssa
Tl~l stJpendl~r efter akademiens (Kapellmäst. 'C Ncrdqvist 1876'
provmng. . kr. 3g,000.S~rsk. styroelse;se[3021].

Hel. na JlIunkteJls minnesfund begrafn:shjä1p, nöd-, hjälp. och
(Donator. Horn b'nekar- vara okänd, läneinrättn
1920) kr. 20,52J:-. Enligt akade- (47 74'] .
miens frra förfogande.

Conrad Nord'lvists fond (Hof. 1IIa Bergers Le~at kr. 2,500.
kapellmästare Conrad Nordqvist, (Under dir. -af K. t:s pens.inr.) r

1920) kr. 30,967:;;0. Till uppmnnt- Axel Klmlunds pensionsfond kr.

V
raenr0,, ckhaUmnm4aerr.sntlou"dslåktof~.·.rh·tjoärnkte~seteler-.69,lJQO.(Under direktion af K. Tea·

L' trarnes pensionsinrättntng.)
apelning. Carl Fredrik Lundqvtsts fond:

Netherwoods stipendiefond kr. 3,000. (Ujnder dir. af'K, 'I'eat-
(Bankokomm. V. Netherwood 1867) nes pens:inr.
kr. 200, För violin- och violon- KgI. Teaterns arbetares och be·
cellspein. tjlintes sjuk. oeh begrafnlngs-
HenrIette Nissen's stipendiefond kassa (Frih. G F Akerhielrtr 18t3)

(Professor Siegfrieq Saloman 1880) kr.1~ö,000. (Kv'I'eatrarnes penstons.
kr. -10,225. För underst. åten kon- kassas direktion); sjuk- och begraf-
servatorieelev. . n:shjälp samt underst. åt K. tea-

Oxenstiernas fond (Frih. Hilda terns arbetare och betjänte.
Oxenstierna 1911.;'kr.1~,600: -. För KgJ. Teatraruespensionsinrätt.
tonkonstens befrämjande. ning .kr. 4,460,000. Särsk, direk-

~'redrika IStenhammars stlpen- tion, se [30l3J; pens:r. '
diefolld tgm insamling 1881) kr. Svenska teaterns donationsfond
10.4äO.Dramatisk sån;:. ' kr. ;;0,000, (tdllh. Kg!. 'I'earrarues

Wilhl'lm oeh Uilma Svedboms pens.kassa).
stipen,liefontl (Fru Hilma Sved- IV ISvensons donationsfond kr.
bom 1906)kr. 40,000:-. För ele- 27;800. Under direkt. för Kg!'.
ver. Teatrarnes pena.tnr.

•

[4777J
Ilramatiskaoch Uluslkaliska lu.

ttsteruas. pensionsförenil\g t Tea-
terdir. P, J. Deland 18.J7).Tillg.
vid 1920 års slut omkr. kr.
390,430. Särsk. direktion, se [3017];
att, sä långtförening:s tillg:rmed-
gifva, utdela pens:r å.300it400kr.
ärl.; hvarjämte -under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital lir. 28,750, hvaraf räntan ut."
går till underst. åt nödställda are
tistel'. , \

Svenska teaterf'örbundet (stift.
den 4 november 189t), trädde i
verksamhet den 1 januari / 1895~
Förbundets uppgift är att vid/stdan
om sin, ekonomiska verksamhet,
som går nt på en spar-, sjuk.
begrafn.shjäl ps- o. understödarond
samt _pens-kasea, vara en central-
punkt för svenska idkare af scenisk.
konst. Medlemsantalet är 707, sam-
manlagda tillgångar kr, 5-\7,376: So.,
(81/)2 1920). Se f. Ö. under [3098].

,
"

r47781
- S"euska publiflsternas pen.
slousaasse; underl"itödHförening
(1901) kr. 736,122:49. Särsk. sty-
relse, se [3034].

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

(47 81] Olvllstatens Ipupiltfond samt å.(Jivijstatens ven. o. hans hustru lVIv Beskow, f af
änke- och pupillkassa. (~~n~~~:~t;umgs tjänstemanuafond ~:~I::~~~~8t.4);~~:~;~~;,,~;;iJ~:~

Se {2943]. fiviJstatens allmänna änke· oeh eller oförsörjda döttrar.
Civilstatens ånke· och pupflb-' pupillfond. (OffentL Inrättn, 1798). Bonuedal~lVallmarkska fonden

kaMMa (förutvarande Civilstatens/' Pens:r åt civ. ämbeta-och tjänsto- (f. d. Kammarrädet.T M Bonnedal
penstonstnrättntngj lfl lH21 kr. 'mäns <i fattigdom efterl. änkor o. o. hans hustru Hilda Oarolina An-
28,80!l,882: 6'2.(Otfentl. inrättn.1826, barn; ansökningar till rryapena.r tonia Bonnedal, f Wallmark, 11861
omorganiserad l/l l!101'\.)Pensto- emottagas icke. . och 1876). ~/l 1921 kr. 23,561:74.
ner åt civ. ämbetaoch tjänstemäns Civilstatens pensionsinrättnings Tre pens:r till lika belopp att
änkor och barn. Pensioneringen tjänsteltl3unafontl. _ (Offentl. in- företrädesvis tillfalla änkor och
från kassan, däri inbegripen järn- rättri. 1826). Pens:r åt civ, ämbets- -barn efter i mindre goda ekono-
väl förutvarande Civilstatene en- o. tjänstemän vid fyllda 60 (55)år. 'miska omständigheter aflidne äm-
skilda änke- och pupillfond, upp. bets- och tjänstemän i KungL Kam-
giek år 19~1till kr 1,OU,075:61 och markollegium. .
uppehålles, förutom genom afkast- Under civilstatens änke- och pu- .lurts doktor H Cava1l1s dnna-
nlnge Itelet, genom bidrag piflkasaas förvaltning äro stälida tion,foud (Jur. D:r H Oavatlä 1911'\)-
af del Från kassan bestri. nedannämndafonder. m. m. 'il 19t1 kr. 108,3l4: 18. Till under-
das där te pensionautgtfterna å .. von 8eskows pensiougfond stod åt fattiga änkor och bar-u ef-
Civilstatens allmänna äIika· och (Ofv:kam:jnnk. frih. B v· ReRkow tel"Hfliilnl'l. i ~ta.tpmdlän~tan~tiLl1da.
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