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C. P. KindevaIls fond (Fastig-

hetsäg. C P Kindevall 1SS8) kr.
3,000. Underst. åt fattiga och me-
dellösa barnsängskvinnor.

Fru Beda J.•.iungberl(s fond 5,000,
till obemedlade barnaföderskor vid
ut.sln-ifn lng från barnbördshuset.

H. Lovens fond (Presidenten H
Loven 1908) kr. 10.800:- till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

Fabrikören P. A. Sjögrens me-
-daljfolld, (Fabrikören P. A. Sjö-
gren 1919) kr. 6,000.

Claes Wahlunds fond (Bruks-
.ägareu C Wahlund 1918) lIT.3,046.

Å. O. Wallenbergs fond (Bank-
-Hr, A O Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr, hvard. gången) kr.

2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till ntäckande af utgifterna för
ba.rnbördshuset » och med den
andra till »understöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn».

Åug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
Befrämj. af sällsk:s barmhärtig-
hetsstitt.r.

Henrte Westman s fond (Kapte-
nen H J L Westman 1916, 1918,
1920 och 1921) kr. 20,000.

[4689]
Strandbergska liikareinrättnin-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260,000 kr. Sär'sk. direktion,

se [35351. Understödet, som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J
Föreningen för sjukvård i f'at-

tiga hem (stiftad 1888). Styi-el.se,
se [3647J. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem å t
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kuu-
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
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.

'Konsuj S Berendt 1886och 1911)kr-
.öO,OOO.Öfveratåthrämbetet för Po-
.Iisäreuderi, se [1683]. Till hyres-
'bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid höst- och väräyttn, till ett be-
lopp af högst 25 kr.

~4694J
Fryklnnds, Johl!.nna Charlotta,

donationsfond. (Ankefru Johan-
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75,000: -. Förvaltas af Stockholms
stads drätselnämnd. Disponibla
,Tå,utan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvärdsnämnden i poster om
100kl'. till fattiga änkor eller ogifta
kvtnnor, företrädesvis till söm-
merskor.

Jaques Lamms understödsfond
1130.000 kr. Förvaltas af Stock-
nolms stads drätselnämnd. Dis-
ponibla räntan utdelas till nöd.
Hdande personer i Stockholm sär-
skijdt från Maria församling med
företräde för ettertervande till a.r-
hetare vid Ludvigsbergs verkstä ..
der.

lIeh~mers, J. A., donationsfond
~ 40,000 kr. - Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnämnd. Dis-
poneras likasom Fryklunds dona-
cionsrond. Utdelning i poster
5(1-100 kr.

~4695J Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
Ahllöhl,a testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,0.0:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
hoende ålderstigna, bräckliga och
~·<1ttigapersoner:

AhJströmska testamentsfonden
.Skeppa.ren M Ahlström 1790) kr.
>l7,200.12 pens:r il. 66 lIT.67öre till
underst. för af testator uts:ajung-
.:frur,deras anhöriga el. andra utsed-
d~~ i Sthlm födda kvinnor.

Flodinska stipendieinriittningen
(Borgmäst. S C Flodin 1795) 31112
1911 kr. 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala univ:t och
Linköpings högre allmänna lärov .

Helmfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Bilnon Grundel
Helmfeldts änka M H v. Parr 1683)
S1/121912kr.49,267:56.Sthlms magi-
strat och en af densamma utsedd
direktör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

Wilhelm och ~'reddi,a Falks
donationsfond (Bruks äg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. ji.ndamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillf"alligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstäl-
les hvarje ål' å donators födelse-
dag den 20 Dec.

[4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 132,075. Pens:r
åt fattiga, sjuk!., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthlms
stad, helst å Södermalm, hälften
åt dem hvilkas fäder varit civila
tjänstem. v. Sthlms stads verk el
inrättningar, och hälften åt dem,
hvilkas fäder tillhört fabriks- eUer
konstnärsidkare samt trädgårds .
mästare, samt stip:r åt gossar o.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

flickor mellan 16 och 21 år till
hälften hvardera, i synnerhet å t
dem, SOUl mistat sina förä.ldrar o.
som hafva håg och fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
soru rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk:
Kemi, mekanik eller trädgårdsod-
ling; -ingen får komma i åtnju-
tande eller bibehållande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
håller sig till annan lära, sekt och
läaaresarufund än vår kristna
evang. luth. lära.»

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

~'lobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1830) lIT. 3,500. Pens. till civ.
änkor.

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

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

Hedströms pensionsfond (Fabr)
C Hedström 1822)kr. 4,097. Pens:r
åt behöfvande i Sthlm.

Hochsehtlds pensionsfond (Lag-
man J H Hoehschild 1830) kr
15,455.Räntan utgår till2:ne pens.r
a 400 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla fruntimmer, hvilkas
fader tfIlh, Sthlms magistrat af
litterata klassen.

Jakobsons o. lIattsons fond C.
Jakobson o. Mattson 1644) (kl'
1,087. Stip:r

Ladous fond (Dorothera Ladou
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska församL

Lundbeeks donattonsfundtrrand-
landen A M Lundbeck 1897) kr.
331,058:55. 30 pensioner å 150kr.
årligen åt fattiga ogifta fruntim-
mer, som fyl lt 60 år, så länge de
äro boende i l\Iaria församling i
Sthlm. Återstående delen af rän-
tan utdelas årligen vid jultiden
genom Föreningen för välgören-
hetens ordnande i Sthlm tlll fat-
tiga, boende inom Maria iårsaml.!..
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med belopp om. minst ~5 kr, till
hvarje.

Marii testamente (Änkef; AMa·
rius,' f. K.oopman, 1846 och 1848)
kr. 19,800. Pensa' a 15 kr. åt be-
höfvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnätt 50 är.

Möllers stipendiefond (Kamrer
J Möller 1198)kr. 2,400. Stip:rtill
':ne studerande vid Upsala univ.
· Nordfors testamente (Öfverst:an

W Nordfors 1838) kr. 1,000. Till
en behöfvande militäränka.
· N.oreenska fonden (Änkef. L F

Noreen 1850)kr. 20,285. Pens. ät
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm. -

Sebaldts testamente (Justttte-
kansler C Sebaldts änka 1197)kr.
·600. Till fatti!!a barn.

Thåströms fond (Änkef. F L
Thäström 1832) kr. 25,000. Pens:r
a 75 kr. ät fattiga änkor o. döttrar
efter civ. tjänstem. och borgare i
Sthlm.

Törnqvists fond (Kamrer C
Törnqvist ,1861)kr. 3,000. Prem.
ät lärjungar, som visa särd, håg
för /studier, vid Katarina lägre ele-
mentårtarov.

lYadströms fond (Jungfrun U
Wad.tröm 1189)kr. 11,133. P...•ns:r
tilldelas »10 gamla jungfrur, som
uppnätt 60 är, 1/2 af civila och 1/2
af borgareständet» .
· von Willebrands fond (Frih. E

M v. Willebrand 1854)kr. 115,000.
Har till ändamäl att bereda pen-
stoner åt behöfvande, företrädes-
vis inom stiftarens mödernesläkt.
Gode män i6r fonden: professorn
Astley Levin och godsägaren C L
Abnqvist, Algö.

WInboms pensionsfond (Dom-
prostänkan C Winbom 1821)kr.
3,000. Executor testamenti: stads-
kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
är anslagen till underst. ät ogifta
döttrar samt änkor efter ofrälse
ständspersoner med företrädesrätt
rör gifvarinnans slä)rtingar.

i öfverensstämmelse med berned- Petriniska fonden, kr. ·44,000.
Iingskommiasionens allmänna före- Räntan utgår f. n. till af testator
skrifter. utsedda personer. Efter deras

Bergerskapets enskilda fond fränfälle skall räntan årligen ut-
(Sthlms borgerskap 1749) kr.' betalas i minst 4 pensioner ät
150,000. Pens:r till fattiga bor- behöfvande borgaränkor eller ogifta
gare, deras änkor och oförsörjda borgardöttrar. ~ \.
barn. Kanslis~kreteraren Alfred Pey -.

Oastelrns fond (Kryddkramh. A rons donation kr. 24,250. Då ka-:
Castelin och hans hustru 1836)kr. pitalet uppgår till 25,000kr. skall
15,000. Pens:r till änkor och ogifta räntan utgå antingen till fyra pen-.
döttrar efter f. d. Kryddkramlr.s- sioner ä 300 kronor hvar ät be'
societ:s ledamöter. hötvande myndiga eller omyndiga

l<'Iodbergs ' testamente (Guld- döttrar till personer, som .iStock·'
smed S Flodberg 1837)kr. 3,000. holm vunnit burskap, eller till rör·
Räntan användes tilllifstidspens:r delning under hand bland dem af
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilka bemedlingskommissionens pensic-
den ena bör vara guldsmedsänka. närer, för hvilka mellan pensions-

f. d. Hande18föreningens öfver· utdelningarna eäi-skildt ömmande
skottsfond (öfverlämnad af Han. omstandigheter foreligga.
delsfören. i Sthlm 1865)kr. 2,000. Alma Schalins understödsfond
Pens. till en minuthandl. for behöfvande kvinnliga bodbi-

lIediltröms testamepte (Siden- träden. Kapital 84.000 kr.
fabr. C Hedström 1832)kr. 3,000. Seharps gåfva (Groash, O Å
Pens:r a 75 kr. utgä till fattiga Scharps arfvingar 1849) kr. 3;000.' .
änkor och oförsörjda barn efter Pens:r till borgaredöttrar. . '
borgare' i Sthlm. f. d. Slden-rech klädeskramhan-v

lIandlauden !xel lIindersons delssocietetens pensionskassa (f.
testamente kr. 130,000. Af räntan d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
utbetalas ärliga pensioner ä 200 23,000.Pens:r till änkor och'döttrar
kronor till änkor efter medellösa efter deläg; i Stdeu- och klädes-
köpmän i främsta rummet inom kramh:ssocieteten. '
manufakturbranschen. Sundbe.rg Prsons : testamente

f. d. Kryddkramh ••societetens (Kramhandl. .TSundberg Petters-
pensionskassa (Kryddkramh.vao- son 1792) kr. 1,000. Pens:r ät bor-
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r gare och deras änkor.
och underst. Sundins testameute (M:ll L M

Fabrlkören'John G. Linderoths Sundin 1879)kr. 24,700. Änkoreller'
donation kr. 6,250. Pensioner till döttrar efter borgare i Sthbn, med
behöfvande borgare i öfverensstäm- företräde rör sidenkramh:änkor och)
melse med bemedl lngskommlaslo- döttrar,
nens beslut. Svanbergs testamente (Handl.

J. A. W. Lindmanssons testa. A Svanberg 9/5 1881) kr. 300,090.
mente. Kapital 50,000 kr. Pen- Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
sioner utdel. f. n. till af donator samt för deras i behof stadda
utsedda personer. änkor och döttrar.

Ljungcrantz' testamente (To- f., d. Tobakshandelssocietetens .
bakshandl. P Ljungcrantz 1813)kr. pensionskassa (f. d. Tobaksh.sso-
4,000. Pens:r ät minuthandl:änkor cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r
och deras döttrar. till änkor och döttrar efter tobaks'

Lunns testamente (Perukmak.· handl, .
dottern B M Lunn 1840)kr. 1,740. Törnebohms testamente (Asses·

[4697J Borgerskapets be- Pens. ät 2:ne fattiga o. 40·äriga som och stämpelmäat, E 'I'örne-, ,
borgaredöttrar. bohm 1881)kr. 106,500. Räntanär

medlingskommission. Hejm.Misdorf. fond (Gross- anslagen till pens:r :i 15 kr. åt
Se [1951J. handlaren J Misdorf'19l8) kronor änkor och barn efter medlemmar

Bemedlingskommissionens en 20,000. Av räntan utbetalas dels af Sthlms borgerskap (utom fao
skilda medel vid 1922 års början lifräntor till av donator utsedda briksidk.), hvarjämte för särsk. af
kr. 391-,222:13. personer, dels ock gratifikationer testator bestämda ändamäl utbe-
Asplunds testamentsfond(Grossh. ä 100 kr., som vid jultiden utde- talas 600 kr. årf.; dessutom utgä
D Asplund 1~04)kr. 124,500.Pens:r las till behövande bland borgar.' särsk, anslag. aåsom till Ortopedi.
a 15 kr. tilldelas fattiga borgare, klassen, tillhörande Katarina och ska institutet m. fl.
deras änkor och 'oförsörjda barn S:t Gertruds församlingar M•••• och Emma Wallins pen-
m. fl.; ätskilliga anslag utgä äf· Maria (Justaf.a IIormans testa- sIonsfond kr. 265,211. Pensioner.
ven dels till Torsäkers förs amI. af mente. Kapital 50,000kr. Räntan utdelas dels till af stiftarne ut-
Hernösands stift, dels till Frimu· däraf skall användas till ärliga sedda pensionärer eUer släktingar'.
rarebarnhuset. pensioner ä 200 kr. lit i Stockholm efter dem, dels ock, till fattiga

Bergers stipendIefond (Krydd' boende borgardöttrar, hvilka fyllt borgare i Sthlm, deras änkor och
kramh.ssocieteten till minne af 50 år och äro i m'edellösa lefnads- oförsörjda barn,
dess ledamot Lorentz W Berger villkor med företrädesrätt för L. J. Il arodells testamente
1829) kr. 10,000. Underst ..• id läro handtverksklassens döttrar. (Handlanden L J WarodeU 1863).
verk åt ·söner till obemedl. inom Nyströms testamente (Grossh. kr. 1,431,500.Sedan af ränteinkom-
kryddkramh:ssocieteten. C M Nyström 1790) kr. 31,500. sten 30,000 kr. tillfallit Warodeils

A. W. Billmans ~åtva (Ingenjör Numera 2/S af årl. räntan till arfvingar, skola 2/S af den.åter-
A W Billman 19U) ·kr. 5,875. Nå- Drottningens skyddshem och 1/. stäende inkomsten utdelas'; pen-

l", ,gon pension utgår tillsvidare icke till Stockholms stadsmissions ar- stoner åt borgare; deras änkor oeh ,
utan lägges räntan till kapitalet. betahem. barn samt l/S läggas till Warodella

Konsul Knut Bohmans dena- \ Okänd (ett anonymt testamente fond för uppförande af -arbeta-
tioa 'kr, 25,000.·Pensioneraflämp. 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- och fattigbostädar i hufVlidsta ...

• lig storlek utdelas ät behöfvande tig borgare.. · d_e_n_,_._~' _

OLSSON & ROSENLUND
so "'f '~;re88~:;:~~~r~1;~~:

SE ANNONSER
PÅ KARTAN
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T,. J. warodel ls fond får uppfö- kr. 4,000. Underst. till afl. fabriks- farmaceutiska, farmakognostiska r

rande af arbets- och fattigbostäder ;idk:s och fabriksarh:s fattiga barn kemiska eller botaniska området.
i hufvudstaden. Kapital 362,742:3V ! under 16 år. Studierna skola bedrtfvas företrä-
kr. '" desvis vid Farmae. institutet eller

1Vesterbergs testamente (Trakt.. [47 OOJ ock vid annan högre undervisnings-
dottern C M Westerberg 1840)kr. Bok. och musikhandlarnes pen. anstalt i in- eller utlandet och fort.
20,17a. Pens.r till borgaredöttrar. stons- och understödsrörening gå under minst sex månader samt

}"1. d. Yinskä,nkssocietet~ns pen. I\iusikförlägg. A Htrsoh, bokhandl. resultera i en afhandling af den
,ionskassa. Kapitalet 15,000 kr .. J.J Flodin m fl. 185S)kr. 063,325:64. omfattning studieplanen angifver.
är öfverlämn. till Bemedlingskom- Särsk. styrelse se [3043]. Pens. åt Balkenhause ns fond (Apotekare
missionen dur pensioner utdelas delägarna samt understöd åt be- Rolf Balkenhausens donations-
till pens:berättigade. hötvande. fond) stiftades genom donation af

apotekaren i Norrtälje Rolf Bal-
kenhausen, som 1919 till societe-
ten öfverlämnade ett belopp al
50,000 kronor. Efter donators död
skall 1/5 af den årliga afkastningen
läggas till kapitalet och de fyra
femtedelarna delas i två delar och
utdelas till i behof varande änkor
eller till myndig ålder icke komna
barn efter tvenne apoteksinnehaf-
vare, som af direktionens samtliga
medlemmar anses harva ådagalagt
en mer än vanlig arbetsa.mhet och:
fört en i allo hedrande vandel.

Borgströms fond. Genom do-
nationsbref öfverlämnades den 11
juli 1918 af apotekaren i KarIs-
krona .1'. A. Borgström till apote-
karesocieteten ett belopp af 40)OOa.
kronor, hvars årliga atkastrriug ,
sedan 15 procent af densamma
lagts till kapitalet, skall utdelas i
poster om minst 200 kr. som un-
derstöd åt obemedlade legitime-
rade apotekare eller änkor och.
minderåriga barn efter legitimerade
apotekare.
CoUil,"ders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850) kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond för underst.

[47 06J åt fattiga a.potekareänkor »,
f. d. Skomakareiimbetet eUer n. Eneroths fond. Fonden, som

r. Skomakaremästareföreningen i stiftades 1917 genom testamente-
Stockholm (Okänd) kr. 500,000 af apotekaren i Skellefteå C. H. T.
Särsk, styrelse, se [3001};pensa', Eneroth, uppgår till cirka 170,000·
sjuk. och begratningshjälp. kronor. Af dess afkastning skola

[4699-J Direktionen öfver årligen utdelas understöd i poster
om 2,000 kronor till sådana apo-fabriksfattigkassan. tekainnehafva.ro, som vinnlägga sig.

Se [3549]. [47 lOJ Apotekare-socle- om ordentlig bokföring och hvil-
Blancks legat (S M Blanck 1888) kas årlf<:(aomsättning icke öfver-

kr. 1,600. Underst. med företräde teten. stiger 10,00n kronor, för att sätta ..
{ör en arbetare vid K A Almgrens (Direktion se [4081~.) dem i stånd att af:löna ett biträde.
sidenfabr. Apotekare.societetens kassa .. So- Den del af fond ens afkastning, som

Casparssonspensionsinrä.ttl'ling cieteten har enligt par. 1 i dess ej jämnt kan delas med 2,000, läg-
(F'abr. P A Oa.sparsson 1850) kr. stadgar bland annat till uppgift ges till kapitalet, tills detta blifvit
20,927. Pens:r till arbetare vid att lämna understöd åt behöfvande sä stort, att ytterligare ett under.
sidenfabr:r. apotekare samt deras änkor och stöd på 2,000 kronor kan utdelas-

Fabriksfattigkassan (Sthlms fa- barn. Under år 1921 har i under- o. s. v. Fonden förvaltas iills vi-
brtlrsidk. 1752) kr. 320,OlG. Under- stöd åt kårmedlemmar och de- dare af apotekaresocietetens dtrek-.
st. åt fabriksarbetare. , ras anhöriga utgått ett samman- tion, mon när en peastonsturätt-

von der Ostens legat (Pabr.s lagdt belopp af cirka 29,000 kr,, ning för afgående apotekare trädt
änkan :MC von der Osten 1834)kr. hvarjämte till stipendier o. d. ut- i verksamhet, skall denna öfver-
10.000. Åt döttrar eller änkor ef- delats cirka 7,500 kr. taga dess förvaltning. Skulle apo-
ter fabriksidkare. Apotekare-societetens studlestt tekaryrket i en framtid få utöfvas

Paults legHt (Groash, och fabr. penulum -rör examinerade apote- fritt i Sverige och apotekaresocie-
Chr. Pauli 1807)kr. 3,000. Underst. karo, Apotekare-Societeten beslöt teten på grund där-af upplösas,
till arbetare vid yllefabrikerna. vid sin årssammankomst den 11 skallfondentillfallafrimurarebarn.

f. d. Stihnpelafgif'ts- alter den september 1912 att under två på huset i Stockhol ru.
s. k. Haltkassan (Sthlrns fabriks- hvarandra följande år utdela ett }'rögrens fond. Enligt testa-
idkare 1770 års hallordning) kr. stipendmmpå 1,200kr. Under tredje mente af apotekaren i Tumba Emil
12,840' -. Underst. åt fabrikörer Iåret göres uppehåll, hvarefter std- Frögren erhöll apotekaresocieteten
samt deras änkor och barn. pendiet under de båda följande efter hans år 1920 inträffade från-

Söderbergs l, gat (Fa.br. P SÖ-I åren åter utgår o. s. v. folle ett belopp af 5,000 kr. År-
derberg 18;'0) In' 2,000. Underst. Stipendiet utdelas till farma- hga rantan på detta kapttal skall
till ä.nc atrurnpfabrfksarbetar-a. ceut, som efter aflagd apotekare- utdelas till behbfvande farmaceu-

Törnebollllls legat (Stärnpel- examen önskar blifva i td.Ilfä.Il.eattj' ter eller ankor eller barn efter fat--
måst. assessorn E Tornebobm 1831) idka fort~~~_~__~~u~~~~på det kem.· tiga farmaceuter.

[4698J Grosshandelssocie- [4~01J __ .
tetens deputerade ,Hlllnthandelsforenl!!gell.~ p.en-

..., r.. . stonskassa - understodsforenIng
Ole,26:o}. . (flera minuthandl. 1874) 440,705:91

Grusshundelsscetetetens eirskil- kr. Särsk. styrelse se [30071.Pens:r
da medel VId 1922 års början kr. och d rst -
2,684,930:83. un e.

Brobergs pensionsfond (M:ll T
C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
till en ogift grosshandl:dotter.

6rosshandelssocietetens pen-
aionskassa (Grosshrssocteteten
1815) kr. 1,190,067:ö8. Pens:r till
grosshandl., deras hustrur, änkor
och omyndiga barn samt ålder-
stigna ogifta döttrar i Sthlm.

Hagboms testamente (M:ll C U
Hagbom 1838)kr, 18,000. fl pens:r å
150 kr. till fattiga änkor och ogifta
döttrar efter skeppsklarerare eller,
om sådana ej finnas, efter gross-
handlare.

Pensesrond för fattiga f. (l•• jö.
kaptener, deras Hnkor o. dött,.ar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 30~,484:58.Pens.r till burskaps-
ägande sjökaptener samt gratdfik.r
till burskapsägande sjökapt:s än-
kor och ålderstigna ogifta döttrar.

Petrej iska fonden (Skeppskl arer _
P Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens. il
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
änkor och ogifta döttrar.

[4702J
ViktuaUehandlarnes pensions-

inrättning. Kapitalbehålln. den
"'iI2 1921 kr. 927,419:66. Särsk
direktion, se [3005]. Pens.tagarne
äro omkr. 53.

[4703J
HandelsbokhåUarnes pensions-

förening (1869)kr. 787,000. Särsk.
styrelse, se [3009];pens:r.

[4705J
f. d. Bryggareiimbetets i Stock·

ho lm pensionskassa (f. d. Bryg-
gareämbetet 1848). Särskild sty-
relse, se [ii003]; pens:r och underst.
åt delägare.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
lIaIlengrens 'fond (Apotek. J N dec!·1909afapotek.iBOrllingeOscar stipendiebeloppet

Haltengren 1836)kr. 2,675. Årliga Lundberg o. h. hustru Hild a,Lund- utgå.
räntan användes afDfrektdonen till berg f. Meurlin, med anhållan, att Murrays donationsfond (Apote-
nytta! och lindamål rör de farma- fonden skulle kallas apotek. Oscar kaN Axel Murrays donationsfond).
ceuter, som använda Societetens Lundbergs donationsfond och för- Donationeu 50,000kr. är afsedd att
institut. ' .valt. af Apotekare-societetens di- bereda under~töd åt farmacie kan'-'

lIolJilströms fond (Apotekare rektion. Fondens storlek är nu didater, som vid faI·mo.e,eutiskain·
Erik Axel Holmströms fond). Till 15,700 kr. Enligt donationsbrefvet stitutet på ett förtjänstfullt och
minne af apot. E A Holmström skall, sedan från den årl. afkaatn, berörnvärdt sätt idka studier for -
och fru Hflda Holmström, född 400 kr. undantagits, hvaröfver do- afläggande af apotekareexamen.
Wikström, ha kanslisekr. Gunnar natorerna under lifstiden själfva Räntan å kapitalet användes till
Holmström och frök. Maria Holm- vilja disp., äterstoden utdelas enl. stipendier hvart och ett å 1,000kr.
ström den IOII 1914 öfverlämnat direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons fond (Apotek. H .W
kr. 10,000 till an.ot.-soc. Af den vande änkor och barn efter apot. Nilssons donation) kr. 44,500. Öf-
årliga räntan skäll l/släggas till och farmaceuter eller till apotekare verlämnades till Aputekare-Socie- r:__
kapitalet, 2/5 skola användas till och farmaceuter som själfva kunna teten d. 1 febr. 1912 enligt testa·..,..,
inköp för Societetens bibliotek och anses nödställda. Efter donato- mentariskt förordnande af. apote-, •
\1/5till en studerandevidFarm.inst. rernasfrånfalleellerevent.frånden karen i Göteborg H W Nilsson.

Jnlt.elll fond (Apotek. Martin tid, som af dem blifvit bestämd, Räntan å kapitalet skall användas
Ju.telius 1883) kr. 30,000. 1/. af användes hela afkastningen, sedan på så sätt att fyra femtedelar där,
räntan utdelas till behöfvande 50/0 af densamma blifvit afsatt för af utdelas ärligen till behöfvande
apotekare, 'deras ,änkor eller oför- att f"årstärka hufvudstolen, till änkor och barn efter vframlfdua
sörjda barn, l/S till stipendier för ofvan angifna ändamål. apotekare eller till i behof stadda
två ~tud:de ,!id..Farm. institutet )losauders fond. Grundkapital äldre obefordrade farmaceuter.
och .. /. till tIllfalliga underst . .åt 1,000 kr. till minne af Professor Den återstående femtedelen lägges
b.llhofV.ande f~rm~ceuter eller tIll C G Mosarrder- från en apotekare till kapitalet på det att detta må
for yrket nyttiga ändamäl. som den 11\11900tillhört apotekare. bibehållas vid sitt värde eller rör--

Kalls fond (Apotek, Chr. Kall kåren i 50 år. Af räntan utdelas ökas till gagn för uppgifna ända'l
1897) kr. 4,000. »Ärl. a:!'kastn. ttll- ärligen t. v. 50kr. af Professorn mäl.
delas en eller flere a:nkor .efter i kenii vid Farmaceutiska inst. Norrlands apotekaref'örenings
farmaceuter med företräde for än- till den mest framstäende Iärjun- donationsfond d. \19/5 1895. Af'
k~r efter farmaceuter frän Väster· gen i samma ämne. Återstoden räntemedlen Iägges t. v; l/S till
gotland.. af räntan pä kapitalet, som genom kapitalet och' i/s öfverlämnas till

Kerfstedts fond (Apotekare Inge- sammanskott af kamrater till of. Farm. tnsttt.ts, styrelse, att efter
mar Ke~fsted.~s. donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be.' samräd med direktionen användas .
kr. 5,000ofverlamnades 4/; 1913till tydligt förstoradt, lägges tills vi. till ngt rör institutet elles dess
A;potekare,S()Cletet~n. 20./0 af år- dare till kapitalet. Genom dona. elever gagnande ändamål.
lIga rantan lägges till kapttalef och tion af under den 26 Nov, 1906 Nygrens sttpendlefend (Apotek ..
återstoden utdelas till äldre behöf- aflidne Apotekaren Carl Falk och Gottfried Nygren d, 16/U 1897) kr.
vande farmaceuter. hans hustru född Gauffin skall 5,000. Då de ärligen besparade
~KulIgrens fond (Apotek. K J vid hennes död 15,000 kr. tillfalla räntemedlen uppgå till 1,000 kr.

A!:e:x. KulIgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några utdelas detta belopp af soctet:s ,
Rantan å halfva sapitalet skall år· smärre lifräntor skola af ränteaf. direktion till någon examin. apo-
l~gen vid' midso.mmar. och jufhög- kastningen fortfarande utgå under tekare till underst. antingen: 1) för
tiderna med hälften hvarje gäng innehafvarnes lirstid vetenskap!. studier i in- eller ut-
tilldelas »tvenne fattiga, för redlig . landet eller 2) för studier 'vid ke-
vandel kända farmaceuter, närnlf- Mo ssbergs fond (Apotek. F.redr. misk fabr; ; eller ock 'till 3) belö-
gen apotekare, provisorer eller ]\fossbergs fond) kr. 50,00n,. Ofver- ningför epokgörande upptäckt
farmacie kandidater». Räntan ä lämnades d. 14 dec. 1916 tf ll.Apo- inom farmaeten. Vid stip:s utde).n.. ' I
andra hälften skall utdelas som tekaresocieteten enligt testamente fästes hufvudsak!. vikten vid sti
stipendium åt obemedlad, för dug- af apotekaren i G.öteborg C. F. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt-
lighet känd elev vid Farmaceut· Mossberg. Af .rantan. skola '/5 år- samhet och karaktär.
institutet, hvilken därjämte tillhör hgen. utdela.~ l pensioner på 300 Redings fond (Apotek. I Reding .
och minst ett är förut tillhört nå- kr. tIll behofvande farmaceuter, 1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
gan förening rör absolut nykterhet. deras .änkor ..och omyndig.a bsrn. hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
Vid donationen är rast det villkor Foretrade bor gtfvas åt sakande. apotekare eller apotekareänkor.
IItt en donators släkting skall un- som kunna styrka antingen att Sandbergs' fond (Apotek. A F
der' Sin lifstid. erhålta en lifränta donator själf konditionerat hos de- Sandbergs undeestödafond). Dona-
af minst 4 proc. å kapitalet. ras ma~. eller o:~ att de ,s~a:lfva, tlonen utgör 10,000kr., som qfver-

Lahmans fond (Apotekare Au. deras man eller tadel' kondlt:one- lämnades till Apotekare-aoctetet.s
gnst Lehmans fond) kr. 5;000stif· "a~ hos honom under en tId af direktion d. 23 april 1909.af apot,
tades af Societeten vid dess årssam- mmst 2..är. Den äterstäende femte- i Motala A F Sandberg pä han.
mankomst den 15 sept. 1910 till delen jämte ?fvers.kJutande ränte- zoårs-dag med den f'6reskrift, att'
hugfästande af apotekare Lehmans medel, som Icke Jam,:t kun:ra de- ärliga afkastn. skall användas till
namn och lirsgärning såsom sekre- las med 300, läggas till kapitalet. nnderst. antingen ät sjuka obemed-
terare och ordförande i Apotekare. Horrays fond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller åt nöd-.
societeten och dess direktion. Af Murrays fond) kr. 5,000stiftades af ställda farmaceutänkor och -dött-
årliga räntan lägges 20 % till ka· Societeten vid dess årssamman- rar, eller ät flitiga obemedl. stud,
pitalet tills fonden fördubblats, komst den 15 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me·
Aterstoden utdelas till behöfvande fastande af apotekare Murrays dellösa släktingar till donatorn,
elev vid Farmaceutiska institutet, namn och verksamhet såsom kas- Bom tillhöra apotek.vkåren, harva
som fullgör sina studier för afläg- saförvaltare och taxerevisor i Apa- företräde. '.
gande af apotekareexamen .. Sedan tekare-socteteten. Räntan skall ut- Sebardts fond (Carl Wilhelm Se..'
fonden fördubblats utdelas hela göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000,stiftades af
rä:qtan å denna, studier ror apotekareexamens af- Societeten vid dess ärssamman-"
. Lundbergs fo'nd (Apotek. Oscar läggande vid Farmaceutiska Insti- komst den 11 Sept. 1908»till hug-
Lundbergs donattonsfond). Dona- tutet. Stipendiet skall utgå med fastande af Hofapotekarens namn
tionen, som utgjorde 100 aktier i lägst 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten un-
AktieboJ. Avesta folkbank. nom. skall minst 200/Oaf räntan ärligen der tjugnfemårigt Ordförande-
lyd. å 100 kr. öfverlämnailes d. 31 läl(/1:as till kapitalet, tills hög.ta skap»). Af ärliga ränta'll afsättes.
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[4710-4729J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
10 proc. till kapitalet, hvarerter 60 år och inbetalt 25 års afgifter; diskutera och besvara sådana frä-
återstoden af direktionen fördelas f. ]1. utgå 22 pens.r å 200.kr. st. gor, som beröra sjöfarten eller So-
j ett eller flera stipendier för stu- cietetens ledamöters intressen. ut-
dieresor inom eller utom riket af dela penair åt ledamöter af vis~
pil. apotek tjäustgöraude eller vid [47 19] ålder samt underst. åt ledamöter,
Farm. instit. S§..aOffi assistent el- Johan Anderssons understöds .. deras änkor och oförsörjda barn,
ler amanuens anställd exam. apa- fond (Fru Therese Andersson och 80m däraf äro i behof.
t.kare, med minst tvåårig verk. Herr Knut Andersson 1898) kr.
samhet efter aflagd examen. År .0,342: 3S. Sthlms arbetarefören.;
1916 öfver1ämnades af hofapote- se [3888J; årl. räntan utdelas vid
kare Sebac-dt .,000 kr. att läggas jultiden till orkeslösa manI. le-
till fonden, som därigenom upp· damöter, som fyllt 55 år och äro
gäl' till 15,000 kr. i behof af understöd.

Wallers fond (Till minne af Elias.onska understöds fonden
Apotekaren Jakob Waller 1886) (Fabr. Levy Eliasson och hans fru
0,000 kr. Räntan utdelas BOll be- Edeline, f. Sa.lomousson, 1874) kr.
lön. företrädesvis för flitigt och 5,295:07. Sthlms arbetarefören:g,
för1;jänstfu!lt arbete å Farm. in- se [3888J; räntan användes ät före.
Iltit:s Iaboratorlum, men äfven 80m ningaledamöter, som varit med i
uppmuntran för redbart och frukt- minst 10 år, för befriandet af års-
bärande arbete inom äfriga under' afg. till fören. och dess sjukkassa.
visu:fack vid institutet. Hemslöjdsfonden (Advokatfiska-

len O E Ljungberg 1879)kl'. 500: -.
Sthlms arbetarefören-g, se [38881.
räntan användes som prem:r at
fören:sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdelu.. hvarje jul.

Understiidsföreningen (Stock-
holrna Arbetareförening 1912) kr
204,485:37, se [3888J; räntan utde-
las i december till ledamöter som
tillhört föreningen i 20 år och där-
utörver-.

[4711J
KOlLStf'örva.ntskapets kassor,

omfattande: Bjuk- och begramiugs-
hjälpskassa (stift. år 1754)kr. 42,500.
Sjuk. och begrafn:shjälp åt mani.
och kvinnl. arbetare vid boktryc-
kerier o. stilgjuterier i Sverige.

Gutenbergska stiftelsen (stift. år
1840) kr. 127.000. Pensir åt manI.
o. kvinnl. typografer samt stngju.
tare i Sverige.

Änkehjälps,fonden (stift. år 1854)
kl'. 26,000. Ankehjälp efter typo-
grafer o. stilgjutare.

Gemensaln styrelse. Adr.: Kgl .
boktryckeriet.

[4720J
Stnckholms arbetarefdrenlngs

sjuk- och begrafnlugskassa
(Sthlms arbetarefören:g 1869) kr.
117,701:10.Särsk. styrelse, se [3888);
sjuk- och begrafn:.shjälp åt kassans
ledamöter eller deras stärbhus
År 1921utbet:s kr. 6,147:50 i sjuk.
hjälp och kr. 2,500 i begrafniugs-
hjälp.

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

tricitetsverks arb:s sjuk- och be-
grafningskassas ~ödbj~npsf'ond.
Delägarnes antal den 1 maj 1914:
522 st. Utdelar hjälp vid trängande
behof. Kapital kr. 16,000. Sty-
relse: Emil Andersson, ordför . ;
Helge Petersen, sekret. ; Axel Ryd-
ström, kassör, adr. :..Tyskbagareg.
10, 1 tro Telef. Osterm. 2356.
Ledamöter K. A. Landberg, Oarl
Åberg. [4722J
[47 14J Fagerberogs pensionsinrättDing

Lykttändarnes sjuk- och be-, (Sadelmak:alderm. J. Fagerberg
gr ••fningskassa (Delägarna 135)kl'. 1830). Pens.r åt obeI~edlade val:
16,289:69.Särsk. styrelse, se [3142j; frejd. persone!:, som aro bor!?are l

sjuk- och begrafn:shjälp. Sthlm, deras ankor och oförsörjda
___ ogifta döttrar öfver 50 är.

[4715J
Tottie. pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor år 1846)
kr. 37,.00, är 1921kr. 50,000. Sthlms
stads Brandförsäkringskontor se
[2855]; räntemedlen användas till
pens:r o. årj. understöd åt torn-
väktares efterlämn. änkor och oför-
sörjda barn samt ät änkor och
barn efter personer! som vid släck
ning af eldsvådor omkommit, äf~
Tensom åt sådana, som vid eld-
släcknIng blifvit skadade.

[4721]
Stockholms arbetareförenings

t:ioöresafdeJning (Sthlms arbetare-
fören:g 1871) kr. 760:70. Särsk.
styrelse, [se 3888j; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.

[4725J
Sjömannaföreningen i Stoek-

holm (stift. 1863). Särsk. styrelse,
se [2985J; pens:r, sjuk. och begrat-
n:shjälp samt underst. Hvarje sjö-
man (af befäl, underbefäl och man-
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 1 tr:

Sjöulannaföreningens :nöd..
hjälpskassa. Sjömannafören:s sty.
relse; att af fondens räntor och af
medel insam!. i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-
gäfvor till ledamöters änkor och
barn.
[4726J

Stockholms sjömanshuskassa
(Stockholrns sjömanshus); vid slu-
tet af 1921 eget kapital 868,000:44,
donationer 1921 kr. 322,453:91,un-
derstöd och gratialer. Särsk. direk-
tion, se [2620}; utbo 1921 i under-
stöd o. gratialer kr. 78,004:-r-', Ar-

r liga understödetagare voro s. å.
633 st.

Stockholms nationalkassa
(Skeppared. i Sthim 1772). 31 dec.
1921 kl'. 182,624:12. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [2620}. Ut-
betalt underst. 1921 kr. 5,630.
[4727]

Ångfartygs befälhafvaresiillska-
pet (1857)c:a kr. 460,000. Särsk. sty-
relse, se [41 5:3]; peus.s- och un-
derst:skassa.

[4728J
Handelsflottans pensionsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18M) kr. 1,175,900:01. Särak. du-ek-
tion, se [2950J; pens:berättigad är
den, som uppnått .5 år, åtnjuter
medborg . förtroende o. varit i 26
år vid svenskt sjömanshus inskrif·
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; är 1921 utdelades kl'.
315,130:40 till 1,974 personer,[4723J

«odu'ska penslonsfonden (Segel·
sömmareänkan K. Godu 1791) kr.
10,976:16. Borgmästaren i· Sthlm; [47 29J
räntan användes till underst. åt Mask.iniströreningen, särsk. aty-
änkor efter ämbetsmän inom Stock- relse, se [4157]; kassabehålln. Slln
holms magistrat samt efter sådana 1921: förvaltn.skassan: kr. 8,691:78;
elv. tjänstemän som af öfverståth. balanserad vinst å fastigheten: kr.
O. magistraten tillsättas; utbet:s 160:81; bibliotekskassan: kr.
f. n. till 5 änkor. 6,41.: 14; sångkörsfonden kl'. 85: -,

[47 24J i~~81~~rau::~~:~~~~as~~~~:~~:
Sjökaptenssocieteten i Stoek- 79,725:99; nödhjälpskassan: kr.

[4 1 holm (stift. 1738) kr. 202,000. Sjö· 47,049:09; friårsafgifts· o. begraf.
7 6J kapt:ss()cietetens deput:e, se [2987J. ningskassan: kl'. 33,435:07; öfver-

Bar!!mo~skornas i Stockholm un- Ledamoterna måste vara burskaps. Iing. O A Lindvalls fond: kr.
derstodsforen. (18f!O)kl'. 136,886:34. ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie- 12,809:86; sjukkassan: kr. 52,077:15.
P~~aga'2.':~..!~II2'~.!f!.l.~~damål att uppt~ga, _
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4730-4734]

[4730J 123'066:04. Särskild styrelse, se lstärbhus. År 1921 utbetalte~ kr.
'Vänskapsförbuudets Sjuk. och f3115];sjuk. och begrafning~hjälp 5,203:- i sjukbjälp och kr. 3,IOO~-

BegrafnlngskassR. (V.F. 1865)kr. åt kassans ledamöter eUer deras i begrafningshjälp.

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

[4733] Kg'. Vitterhets-, Hi- 71,600. Till medalj för vetenskap- yngre naturforskare för utförande
storie- och Antikvitets- liga arbeten och till utrikes rese- af resor inom Sverige med ända-

ekadem ien. st.1:~~~":nd:öfesl~:'~'::~::~ddtB~: ;:'å~~~~~~ersöka Iandets naturför-
A.nteJlska donationen (test. af bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. Fonden för vetenskapUgforok-

Dr H F AnteU, aflllmn. 1896)kr. 39,600:-. Rii.ntan utgår tiU under- nlng (anonyma gifv.) kr. 415,000:-.
100,000'; f. antikv. och ,numismat. stödjande af zoo!. studier. Ökas under ,gifv:nas lifstid genom
lindamå!. A.rnbergs donation kr. 26,600:- räntans läggande till kapitalet.

Bergerska donationen (TuUior- donerad 1901 af Bankofullmäkt. J (Se Porträttfonden).
valt. i Göteborg C G Bergers test. W Arnberg. Grillska donationen (Bruksp, J
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- A.rrhenius' fond (Prof. S Arrhe- W Grill 1863)kr. 77,000:-. Fonden
vändas: 1000 kr. för arkeologiska nius 1904)kr. 8,200.- Till förstär- afserbildandet af en zoologisk träd-
förelliBn:r, det öfriga för historiska kande af Letterstedtska reseatt- gård.
och antikv. ändamål, efter utgifts- pendiet. Hahns donation (Med. dr Con-
stat, som för hvart är,bestämmes. Bankska legatet (Josef Banks rad Hahn 1896)kr. 30,800:-, till un-

Beskoll'skadonationen(Öfverste- 1792)kr. 1,600. Säsom ttllökn. på derst. 161'vetenskapl. forskn:r el-
kammarjnnk. B v Beskow 1880)kr. lönen till Bergianske läraren. ler resor.
10,000. Underst. för yngre, obe- Beij8rska donationen (af Bok- Kroks donation (Läroverkaad-
medl. och 16rtjänte forskare inom förläggare Frans Beijer insamlade junkten Th O B N Krok) kr. 30,400
de vetenskaper, som tillhöra om- 1884)kr. 11,800. Till främ], af Riks- 161' växtgeografiska undersökniu-
rådet för akadem.s verksamhet. musei mineralogiska institutions gar inom Sverige.

BjörJlsijerJlskadonationen(test. syften. Letterstedts fond (Gen:konsul J,
af Generalmajor OM Björnstjerna, Bergianska stiftelsen (Prof. P J Letterstedt1860) kr. 18,400:-. Räp.·
1500) kr. 10,000. Uppmuntr. till '3ergius 1784). Donationskapitalet tan anslås till ett pris för utmärkte
iorfattare inom dekunskapsgrenar, 8,333:33kr., egend, Bergiilund, till författare och viktiga upptäckter.
sem utgöra föremål 161'akadem:s publici nytta och till en skola 161' Letterstedts fond (Gen:konsulJ
verksamhet. trädgärdsskötselns eUer hortikul- Letterstedt 1860)kr. 11,200:-:-•.Bän-

Götiska rörbundets donation kr. turens upphjälpande i riket under tan utgår i o. 161'särsk. maktpälig-
2,.00;' 161'antikv. ändamäl. namn af Bergianska trädgärdssko- gandevetenskapl,undersökn:rsamt

Hjertbergska donationen (Pro- lan. Mven till andra ändamål, beroende
tokollssekreter.EGHjertbergstest. Bes1<olVska stipendiefonden detta på Vetenskapsakademien.
1888), kr. 254,000; ior Statens hi- (Öfv:kam:junk;Lre Bv Beskow och Le1terlitedts fond (Gen:konsul J
storiska museum och kg'l, mynt- hans hustru 1864) kr. 27,200: -. Letterstedt 1860)kr.21,200:-. l'iU
kabinettet.. Till ett stip. ät nägon ung, förtjänt inrättande ä Serafimerlasarettet at

Loubatska donationen (gäfva af och obemedlad vetenskapsidk. sängar för nödlidande sjuka resan-
hertig oJ F de Loubat i Paris 1889) Bomanska donationen (Kapten de, företrädesvis från främmande
kr. 20,000; räntan utdelas hvart C E Boman och hans hustru Hi!- land.
6:te år f. bästa under senaste 5 är dur f. Boheman 1909) kr. 32,400. Letterstedts fond till pris för
utkomna, på svenska, norska eUer Till !ifräntor och därefter i6r rtks- öfversättningar m. m. (Gen.kon-
danska 16rf: arbete öfver Amerikas museets entomologiska afdelning. sul J Letterstedt 1860) kr. 20,~00.o
arkeologi, etnografi, historia eller Brandelska donationen (Kamre- Af räntan utgår 400 kr. ärl, 161'
myntkunskap. (Nästa gång 1927.J raren C H Brandel1s05) kr. 135,300. öfversättningar till svenska sprä-

Oscar Montelius' dOl'atioB (gåfva För riksmuseets botaniska och ket af något i6rträffligt utländskt
afriksantikvarienO. Montelius och entomologiska afdelningar. arbete; återst. stäl'les till Akade-
hans fru, f. Reuterskiöld, 1813)kr. Byzantinskaresestipendiet (En- miens fria fdrfogande,
60,000. Räntan skaU användas till voyen P O v Asp 1803)kr. 30,000. Letteriltedtil1<a fonden till rör·
understöd eUer pension ät e. O. Upsala unlv.; 161'3 af 9 på hvar- mån rör y allerstads rörsa~ng
tjänstemän vid Akademien samt andra föl]. är utses stipendiater af m. m. (Gen:konsul J Letterstedt
tiU tryckning af arkeologiska lir· Vetenskapsakad., som 161'samma 1800)kr. 31,900:-. Räntananvändeo
beten; hvart femte år utdelas ett år -uppbär år!. räntan; under de tillpremierochanskaffandeafböc-
pris ior i6rtjänstfullt arkeologiskt öfriga 6 åren utses stipendiater af kel' åt skolbarn, till uppköp af böc-
arbete. Upaala univ., som f'drvaltar dona- ker rår sockenbiblioteket i Valter-

Scharpska donationen (test. af tionskapitalet. stad samt till belön:r lit folkskole ..
grossh. J H Scharp och hans fru, C .! Carlsons fond 5,900 kr. för lärare inom Linköpings stift.
f. Westman, 1902)kr. 100,000 för riksmuseets vertebratafdelning. Letterst8dtska Föreningens fon·
den historiska vetenskapens främ- Eliiundska donationen (Prof. E der (Gen:konsul J Letterstedt 186t)
jande (större delen af räntan ut- Edlund 1880)kr. 42,000: -. Bän- 1:0) 155,500reservfondeu. Denna
går f, n. till en lifränta). tan användes till prtsbelönrr eller fond ökas med ärl. tillagd ränta

W. Blaire·Bruce's donation underst. 161'forskn:r på de fysiskt på ränta tiUs den uppgår till 500.1000
(don. af Fru Carolina Benedicks- matem. vetenskap:s område. kr. 2:0) 675,870kr. bespartagsfon-
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall Ferrnerska belöningen (Kansli- den. Denna fond ökas genom är1.
användas för arkeo!. forskningar rådet B Ferrner 1795)kr. 3,500:-. tillagd ränta på ränta tills den upp·
och gräfningar på Gotland, oär· Premieutdeln. gäl' till 5,000,000kr. 3:0) Återsto-
skildt i och nära Visby. Flormanska belöningen (Prof' den 349,400 kr. utg. den dlspo-

A H Florman 1838)kr. 8,500: -. nibla fonden, hvilken icke får till
Till pris och belön. kapitalet förminskas; den disp,

Fonden för reseunderstöd (dir. fondens ränta öfverlämnas årl, till
Sahlgren m. fl. samt tillskott af Letterstedtska fören.
Akad.) kr. 34,700. Stipa' till Letterstedtska inrikes resestt-
belopuf 1,300 kr. utdelas är!. till pendler (Gen:konsulJ ~~"dt

[47'94l Kungl. Vetenskaps-
akademien.

A.delsköldska fonden (Major
Claes Adelsköld 1904och 1906)kr.

OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSER
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. ii. fonder.
'I'Hl befrämjande af Akademiens
allmänna ändamål.

Fraenckelska donationen (Gross-
handlaren Moritz Fraenckel) kr.
6,600: - får publikation om Svert.
g es jordbruk-

Guillaumes tond (Maria Josefina
Guillaume 1S68)kr, 17,100:-, Tili
befordrande af djurskydd,

Hallenska donattonsrondea
rBruksäg. N P Hallen 1823) kr,
5,000: -. För nyttiga företag i
landthusliållu. såsom skogsplan-
tering, trädgårdsanläggn.

Löfvenskiöldska donatlonstun-'
den (Possess. Ch E Löfvens!tiöld
1889) kl', 22,100:-, Resestipen-
dium till befordrande af ändamåls-
enl. landtmannabyggu.

Stipendium Nilsson·Aschania·
num (Bergsrådet L Aschan 1851)
kr. 65,000:-. Sttp.r tili elever vid
landtbruksinsti tu ten.

]'ionnens fond (Friv. bidrag för
att hedra Edvard Nonnens minne
1864) kl'. :14,600:-. Resestip:r till
elever, utgångna från rikets Iandt-
bruksinstitut.

Palmgrenska fonden (Per Palm-
gren 1873) kl'. 96,000:-. 'L'ill aka-
dem:s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko-
nomidir. J M Svensson 1890) kl',
20,800:-. Såsom nppmuntran till
elever vid landtbruksinstituten o.
Jönköpings läns Iandtbtuksakolu.

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

Bergmanssonska ronden. (Fru
Narrna Bergruansaon, född w ireu ,
1916) kr. 30,000:-. Till belöningar,
premier' och pris för landtbrukets
och trädgårdsskötselns uppmuns.
ran efter akademiens fria bestäm.
mande.

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

Gustaf Linds Stipendiefond 1919
kr. 1,900: - för trädgårdselever.

L4734-4737J
1903) kr. 4~,4.00. Stip. för resor 13 pensionsrum för afkoml:r efter
inom Sverige; samma bestämmel- Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm.
ser som för det utrikes resestt- Schgelefolldenkl'.18,700: -. Rän-
pendiet. tan disp:s växelvis af Farm. Instt-

Letterstedtska ntrikes resest l- tutet och Vetenskapsakad:n till
pendiet (Gen.-konsul J Letterstedt underst. f6r dithörande forskn:s
1860) kr. 100,000. Stip. ät någon anställande.
svensk man med goda moraltska Sldenbladhs fond (Örverdir. Elis
egenskaper och utmärkta insikter Sidenbladh 1911) kr. 119,700. Till
i en eller flera vetenskaper, för att donators bröstarrvingar och till
sätta honom i tillfålle att, till tör- stipendier.
leotran af sina insikter, företaga StenströJns fond (Lärov:sadj.
resor i främ.länder; stipendiat må KOE Sten ström 1901) kr. 6,000:-,
tillhöra hvilken samhällsklass som Till stip. för botaniskt ändamål.
heist, men får icke vara yngre än Stipendium Uerzelianum (Bergs-
25 och icke äldre än 40 år. I rådet J. L. Aschan 1850)kr. :1:1,500.

Letterstedtska släktstipendiet Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka
bild. 1893 af besparingar å Letter- ägna sig åt kemiens studium.
stedts fond till pris för ötversätt- Sundbergska donationen (Hof-
ntngar (Gen.·kohsul J Letterstedt kvartorrnäst. B Sundberg 1780) kr.
1860! kr. 50,000. 1,200. Premier.

I.indbomska belöningen (Berg- Söderströmska donatlonsfonden
mast. G A Lindbom 1814)kr. 5,9QO. (Grosshandl. C C Söderström 1904)
Räntan användes årligen till 1 a kr. 127,700: -, Föl' nationaleko-
2 guldrnedaljer, som tilldelas den, norrrisk vetenskapltg forskning,
utom eller inom akademien, som J A 'Va.l11bergs mtnnesmedalj ..
ingifver någon afhandl. med nya fond kr. 3,600:-; donerad 1901af
och viktiga upptäckter uti keru, änkefru E. Retzius Till utdelning
eller tystska vetenskaperna. af medalj i guld eller silfver åt per-

Llndstrdms minnesfond kr. soner, som på utmärkt sätt rräm.
4,700: -, donerad 1901 af vänner jat de naturhist. vetenskaperna.
och lärjungar till prof. G Lind- J A Wah1berg~ minnestond kr.
ström. Till ett mindre stipendium 4.0,000,donerad 1896afänkef. E Ret-
för resor inom landet i s;rfte att ztue till minne af hennes broder
studera de lägre evertebrerade Afi'ika.forsk. Johan August wahl-
djuren. fossila eller jetvande. berg. Den årl. räntan disp:s för

Sven Lovens minnesfond kr. 2 på hvarandra följ. år växelvis af
4,700, donerad 1909 af släktingar Vetenskapsakad. och Svenska Säll·
och vänner till prof. S Loven till sk, för Antropologi och Geografi
pris belöning i form af medalj öl', som resestip.
ver Loven af förtjänstfulla arbeten P}<' lVahlbergs stipendiefond
i zoologi. 1913, kl'. 50,700:-.

Malmströms donation (riksarki· Wallmarkska donationen (Öfver-
vari en C G Malmström) kr. 28,300, dir. L.J Wallrnark 18471kr. 55,200.
För vetenskapliga ändamål. Rä.ntan användes till prisbelönm-

von ~Iöller8 donation (Ryttmäst. gal' för rön och uppfinningar, som
p von Möl.ler 1883) kr, 28,4.00: -, akadem. finner befordra veteriska-
Till lifränta åt viss pereou, efter perrias och nä.rtugaruaa framsteg
hvars död donationen är ställd till samt till underst. för undersökn:r
Akad:s fria förfogande. och resor, som akadem. anser Ie-

Porträttfonden (utbruten från da till nämnda mål.
Fonden för veterisk. forskning) Yegafonden (samL på föranstal-
kr. ~8,900, För utförande. af POl'- tande af Svenska sällsk. för antro-
trätt af Akad:s aflidne eller ler- pologi och geografi, gnm allm. sub-
vande Iedamöter , skription inom Sverige, till minne

negllell~~ Anders F'redrtk, bo.. af Vegas kringsegl. af Asiens hela
taniska gafvomedel (Dl' A F ROi!' kuststräcka under A E Norden-
nell 1872) kr. 114.,900:-. Denna skiölds ledning, 1880) kl'. 83,200.
fond söndertaner i följ. afdeln:r: Fondons ändamäl ä,r att verka för
1) Stip.-fonden f. anställande arrc- 'trärnjande o. uppmuntran af geo-
SOl' i botaniskt ändamål till Bra. grafisk forskn. ; dels under namn
silienel1er anuat.iutert rcptskt.land. af Vegastipendiet, underst. för-före-
2) Fonden för vetenskap l. bearbetn. tagande af forskn:sresor i mindre
af de i Brasilien eller andra inter- kända trakter; dels medel för ut-
tropiska länder af den llegnellske delande af en medalj i guld, be.
stipendiaten gjorda insaml:r. 3) nämnd Vegamedaljen, åt personer,
Fonden för de brasilianska vä.xt- som på ett utmärkt sätt främjat
samling:s underhåll och vård. den geografiska forskn.; såväl stip.

Regnells zoologiska gåfvomedel som medaljen utdelas af Svenska
(D:r AF B.egllell1884) kl'. 45,900:-. sällsk. för antropologi ochgeografi.
Räntan användes till främj. af zoo-
logisk forskning.

H.gnells donation (D:r A F
Regnell 1880, 1881,1882)kl'. 4.3,400,
Med.len använda till inköp af lä·
genh. Kristineberg vid Ptskebäeks-
kil i o. för anläggande af en zoo-
logisk hafsstation.

Rosenadlerska pensioueruau-ro-
sid. C A Hosen.dler 1777)kl'. 3,000.

[4735] Kungl. Landtbruks-
akademien.

'Kungl. Landtbruksakademtens
donationsfond (Direktör Melch.er
Lyckholm. fabrikör Pehr Swartz,
grosshandlaren Gösta B'racuckel
samt anonym donator, hvardera
ett bidrag af kr. 100.000)kr. 4.00,000.

JöNKÖPINGS

[4736J
'l'hunska stipenlllefonden (Kam-

mar-tj. A Thun 1731)kr. 121,918:72.
Förvaltningen af borgrätteronder-
na, se [2975]; två hemstipendier
ät torftiga studerande födda i Btock-
holrn eller Småland (dock, såsom
test. säger: »Medtotn.för den ovias-
het jag själf erfarit, undantagen»);
hvartannat år lämnas ett resestip.
af 4.,800 kr. åt en studerande föl'
idk, af studier vid utländsktuniv.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån. Ansökn. ingifvas till det
större akad. konsistoriet i Upsala.

[4737J
Lars J1iertas minne (Fru W.

Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk.
styrelse, se [SS55J; att verka för

o
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G. fromma stifteisers, pensionskassors in. tl. fonder. [4737-47'421
det mänskl. fr~mätskrjdandet 'och lIöglundska fonden (rtksgälds- [4742] Högre allmänna'läro-
detta hufvudsakl. gnm att fram- kommiss. 'G Höglund 1870) kr. o -
kalla och befordra sädana veton- 12,225:27. Till lifräntor, sedan verket a Sodermalm.
"kapl. upptäckter och uppfinutn- stip:r. Se [2305].
gar, seefala förbättringar och re- Kniggeska fonden (Änkef. A M Anonym gifvl'res stlpenll/"fond
former som kunna blifva .till väl- v. Balthasar Knigge 1822)10,147:29. (1910) kr. 3,000. Räntan utdelas
signelse för mänskligheten i all- Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s ärligen till en el. Hera gossar Il:
mänhet och särskildt f(jr Sveriges k:yrkoräd att för församlrs folk- gymnasiet.
folk. Ansökn. före I mars eller skolor användas. AxelM. Anderssons l'estaments.
1 nov. Lundbergska fonden (Kyrkoh. J fond (1915) kr. 50,000. Räntan ut-
{4738] G.. J:undberg 1878) 4,715:02. Till gäl' som stipendier (med lägst 200
'NobelstiftelseR. Grundad på st1~liusLundmanSStipendiefond, och högst 400 kr.) till lärjungar is.te klassen L i gymnasiet, som

Ingenjören Doktor Alfred Nobels se [4742\. 10,250:~. äro välartade o. i behof af under:
tllstamente af den 27 Nov. 1895. Petrej ska fonden (Skeppakl.a- stöd. Fonden står under Stock- '
'Grtindstadgarfas.tställda af Kungl. rer:n P Petrejus 1847)kr. 2,072:7,8. holms stads förvaltning: .
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden Kläder,böcker m m.åtskolungdom.
'd. 31Dec. 1920kr. 30,190,581:48. 'I'e- Walllnska fond.n(Arkebiskopin- Erik Bergstedts skolfond
,.stamentet föreskrifver, att fondens nan A M Wallin 1847)kr. 6,750:76. (Grossh. Erik Bergstedts testamen-
ränta skall .ärligen utdelas som' Stip:r åt studerande. te 1911) kr. 10,000. Arliga rä»,tan
prisbelöning ät dem, som underAleniusska fonden (Kyrkoh. J H skall vid slutet af hvarje vårtermin
det förlupna ärethafva gjort mänsk- Ålenius 1822H36,026:57. Till pens. odelad tilldelas en lärjunge; som
ligheten den största nytta. Räntan fyllnad iii pensionerade lärare. samma vät utgätt frän läroverkets'

. delas i fem lika delar, som tfll- Se vidare [47 44J och [47 49J. högsta ring med godkänd examen ,
falla: en del 'den, som inom fy. och utan att behöfva vara fattig
••ikens område har ,gjort dtn vik. har -behof af understöd. c

. tigaste upptäckt eller uppfinning; Folke Brandels mlnnesgåfvl'
en del den, som har gjort den vik· (1913)kr. 1,000. Räntan utdelas ät
tigaste kemiska upptäckt eller för- [4741] Högre latinlärover- musikalisktbegäfvadlärjunge, som
bättring; en del den, som har gjort ket å Norrmalm. har orgelspelningen under mor-
den viktigaste upptäckt inom fy· Se [2303]. gonbönen sig anförtrodd .
••iologiens ellermedicinensdomän ; Ingeniör Hj. Du Rletz: fond, Erik Bäckströms stlpendlefond
en dei den som inom Iitteratusen 2,000 kr. Räntan för framsteg i (Grosshandl. J A Bäckström 1903)
har producerat det utmärktaste 'I biologi och kemi. kr. 110,000. Räntan skail med, ena
~~':~~,; ~~~t~~~f~t :~st e':he~~ä~: Du Rletzatipendlefond (Ingeniör ~~~::nde~e~7 l~o,:.aJt~~hlasmt~~1dla'~r~'

Hj Du Rietz) kr. 2,000. För fram- •
ror folkens förbrödrande och af- steg i biologi. junge i 5:te kl. som är behöfvan-

' skatrande eller minskning af stä- Erik Johan Falkmans,stipendie. de, har fallenhet för studier och
ende armser samt bildande och tond(LouiseFalkmall samtlvaro. utmärker sig i afs. på flit och
spridande af fredakongresser>. Sven Faikman 1893)kr. 539. Uno uppförande, och får stipendiet -
'Prtsutdelare och styrelse se [1631]. derst. ät studerande. . efter kollegli beslut - behåilas af

Fyra bl·öders stipendietonII (fa- samma lärjunge under hela hans
brikör P A Sjögren 1907) kr. skoltid. Fonden förvaltas afKungl.

[4739] , , 2,923. Understöd -ät studerande. Direktionen öfver Sthlm s stads
Albert Bonniers stipendiefond Rektor G. F. Gilljams stfpen- undervisningsverk.

för svenska författare är bildad dlefond (Helena Gi.lljam, lärare De li Brödernas tond (Anonym
dels af ett utaf Albert Bopniers och forna lärjungar vid tärover- 1877)kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-
barn och arfvingardoneradt oaf- ket 1910)kr. 1,516:04. Understöd artad yngl. vid gymnasium, med
ytterligt kapital af 150,boOkr., dels ät studerande. företräde ät obemedl, ämbetsmäns
af ett utaf K. O. Bonnier ytterli- Rektor C. Lundbergs stdpendle- söner.' I
gare doneradt, likaledes oafytter- fond kr. 3,630. Underst. ät stude- Elmbladska fonden (Lektor P M
ligt kapital af 75,000kr, alltså sam- rande. Elmblad 1871) kr. 1,000.. Stip. för
manlagdt 225,00P kr., hvaraf rän- Kyrkoherde Nyblreus' stipendie- den i mogenhetsexamen bäst vtts-
torna ~ med aldrag fÖr sekrete- fond (1915)3,903:27 kr. Understöd ordade. ' , -.
rarens aHöning och andra nödiga med företräde för blifvande präs- Frans Gustafs stipendium (Ano·
ärliga omkostnaderv-> skola an. ter. nym 1883)kr. 2,.000. Räntan utde- ,
vändas till understöd åt pä nenskt Premie. och fattigkassan vid las till en välartad samt med håg
"präk skrifvande skönlitterära för- norra latinläroverket, kr. 3,500. och failenhet för studter begåfvad
fattare af talang. Prem:r och underst. iiistuderande. yngl. som af sådant understöd är

Rabeska fonden (f. d. lärjungar i behof.
vid Sthlms gymnasium 1871) kr. Carl v. Friesens stip.endlefond
1117. Underst. ät studerande. (sammanskott af lärjungan o. vän-r.,740] Direktionen öfver Rlbbingska stipendiefonden ner till statsrådet Carl v. Friesen

Stookholms stads undervis- (Kammarherren G Ribbing 1868) 1906) kr. 3,750 Räntan skall' vid
ningsverk.. Se [2301]. kr. 2,261. Underst. åt studerande. slutet af hvarje läsär utdelas till

Ruben Sjögren. stipendiefond mindre bemedlad, för studier väl
Bergman.Mlllerska fonden (Sjö. (;Fabrikör P A Sjögren 1905)kr. begäfvad lärjunge, som: under läs-

.faranden A Bergman Miller 1831) 3,370. Understöd at studerande. året aHagt studentexamen för att·
kr. 1,559:55. Till böcker åt fat· Olof Arvid StridsIJergs stlpen- sedan fortsätta sina studier.

, tiga lärjungar vid Katarina real- dlefond (Anna Laura Stridsberg . Adrian Göthes premium (sam-:
skola. 1908) kr. 538. Understöd ät stu- manskott af lärjurigaroch vänner

Beskowska fonden (Öfv.kam.-- derande. till Adrian Göthe 1904) kr. 200.
junk. frih. B v Beskow oeh hans l'hams donation (änkef. C Tham Räntan skall hvarje hösttermina-

'"htiust.ru J 864) kr. 14,186:6.4. Till 1865)kr. 372.Böcker ät fattiga lärj. afslutning utdelas ät en behöf-
Lp Wiren.ka stipendiefonden vande litrjunge i 3:e klassen. ii
Booströmska fonden (Presid. E (Fabr. A G Wiren .1875)kr. 16,815, Fyra bröder Heljkenskjölds

Booström 1835)kr. 1,907:20.' Till Understöd åt studerande. fond (1910)kr'. 4,000. -Räntan an-
, böcker och prem:r ät skolyngl. vändes till tillfälliga understöd.

Erik Bäckotröms stipendiefond, Ulla Johns premium (Anonym
se [4742J. 10,763:57. 1877) kr. 600. Premier ät 1 eller 2

.~
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[4742-4744J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tI. fonder.
[4744J
Fonder till förmån för lärj. vid

Statens profskola,
Nya elementarskolan.

Förvaltas af K. Direktionen för
Sthlms stads undervisntngsverk.

Se [2301j.
Axel Abramsons stipendium

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,664. Uppmuntran ät en
gnm flit och berömvärdt upprö.
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före.
träde föl' klasskamrater till stil'·
tarnes aä. son).

DOktor Otto von Friesens pre-
miefond (Bibliotekarien hos H. M.
Konungen, Fil. dr Otto von Friesen
1899) kr. 3,044: 17. Belön:r i större
eller mindre poster för vackra sam-
lingar af djur eller växter eller
föl' noggranna skrift!. uppsatser
rörande naturhistoriska ämnen.

Doktor Patrlk de Lavals stdpen-
dium (gnminsaml.bland Iärjung.ne
1889, sedermera ökadt gnm uppre-
pade gäfvor af Fru E. de Laval) kr.
2,396:40. Uppmuntran åt i ngt af
de naturhistoriska ämnena fram.
stäende lärjunge.

Elementariistipendiet~:rl (gnm
insam!. 1865)kr. 1,000. Ökadt gnm
donation af en f. d. lärjunge med
1,000 kl'. 1888. (Elementariistipen-
diet ~:r 2). Underst. företrädesvis
ät någon frän skolan utgängen lär-
junge, 80m studerar vid universi-
tet, eller ock åt ngn lärjunge vid
skolan .
..Folke Jacobsons stipendium

(Ankef. Alma Jacobson, f Wahl-
[4743_1 Högre realläro- gren, 1896)kr. 2,168:26. Underst. ät

en för studier i naturkunnighet
verket på Norrmalm. särsk. hågad och skicklig iärjunge

Se [2307J. till f'6retagande inom landet af en
Första stipendiefonden (Okänd resa i naturvetenskap!. syfte.

1880) kr. 2,700, Stip:r ät medel. Hartmansdorlfska stipendiet
lösa lä,jungar. (gnm insam!. 1859) kr. 1,114:85.

Allm1inna premie- och stipCJldie. Underst. åt medellöse flitige lär-
fonden(K.Direktionenöfver Sthlms jungar.
stads underY.-yerk 1980) kr. 9,000; llernmarckska stipendiet (Prof.
Sthlms reallärov. ; stip:r och pre- i Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
m:r åt !6rtjänta lärjungar. 8,038:55. Underst. åt en fattig men

IlektorS. AlmqulstsunderstÖds. flitig lärjunge vid skolan.
fond (tillkommen gnm insamling Tage Jnnssons stipendiefond
1904) kr. 3,200. Understöd ät be. (Bankdirektör C. Jansson) kr.
höfvande lärjungar. 1,055:81. »Årliga räntebeloppet an-

Lektor Hngo 11'. Philps sttpen- vändes på sätt, som af skolans rek-
diefond (Okänd 1008) kr. 500. Std- tor bestämmes.»
pendium ät förtjänt lärjunge. Jubelfeststipendiet (genom in-

Fyra bröder Heijkenskjölds saml. 1878) kr. 2,848. Underst. åt
fond (Okänd 1910) kr. 6.000. Un- medellösa flitiga lärjungar i de tre
derstöd åt lärare och' förtjänta högsta klasserna eller bland de
lärjungar. f. d. skolans lärjungar, som under

Gamla reaIstudcnters stlpendle. hvarje läsär aflagt godkänd mogen-
fond (1891 ärs studenter, 1917)kr. hetsexamen.
1,200. Stipendier åt behöfvande lär- Carl Kjellbergs stipendiefond
jungar, kr. 2,110. Räntan skall användas

1893 års stud en tcrs stdpendle- 1till främjande af undervisningen i
fond (1893 års studentklass, 1918) matematik och fysik inom läro-
kr. 3,700. Stipendier åt förtjänta verket».
och behöfvande lärjungar. Pehr Olof Zethelius stipendic.

1894 års studenters vid Högrc fond kr. 5,249. Den ärliga räntan
reall1irovcrket i Stockho.lm stf- skall utdelas åt afgäende lärjunge,
pendiefond (1S9l års studentklass, som är i behof af understöd föl'
1919) kr. 4,000. Stip. åt behöf- fortsatt teoretisk eller praktisk ut-
vande begårvad lärjunge. bildning.

Lektur Alexander Skånbergs
Minne (genom bidrag af 27 forna

obemed!. flitige och ordent!. gos-
sar i någon af klasserna 2~5.

Nymark.ka fonden (Rektor J Ny-
mark 1762) kr. 100. Underst. lit
fattiga gossar i Mar-ia skola.

Seralsekularfonden (samman-
skott vid sekularfesten 1871) kr.
500. Stip:r vid Bthlme gymnasium.

Thams donation (Änkel'. Ar C
Tham 1855) kr. 100. Prem:kassa

Julius Lundmans stipendiefond
(Lekt. J Lundman 189U)kr. 10,000.
Räntan skall tilldelas en eller två
behöfvande, kunniga, flitiga och
ordentliga lärjungar i 6 oeh 7 kras-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl, Direk-
tionen öfver Sthlms stads under-
visningsverk.

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

1886 års studenters s'tipendf e-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf.
vande lärjunge, helst den som
samma är afl. studentexamen.

t'. d. 'itipendiaters stipendium
(1919). Räntan utdelas till förtjänt
lärjunge.

Biologistipendict (191~)kronor
1,000. Räntan utdelas till gymna-
sist som ådagalägger intresse ror
o. god kunskap i biologi.

Kroks stipendium (1921)kr. 5,770.
Räntan utdelas till gymnasist (cn
eller flera), som visat håg för bio-
logi, företrädesvis botanik.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

lärjungar) kr. 770, hvartill hans
änka ytterligare lämnat 1,800 kr.
Behälln. 1921 kr. 2,753:24. Upp.
muntran åt lärjungar, som visat
Big äga goda kunskaper i botanik
och därjämte ädagalagt flit och
godt uppförande.

Lektor Hugo Schmidts sttpan-
die· och premiefond (genom in-
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidts fränfålle 1901)
kl'. 2,639. Stipendier å minst
50 )rr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken vtsat särskildt in-
tresse för och goda. kunskaper
i företrädesvis franska språket,
men eljest i öfriga lefvande språk,
geografi, historia, sång och musik.
Xfven premier i böcker för 16>
a 30 kr. om äret ät 1 å 3 lärj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

LudvigochAmanda Rnbensfonll
(bank dir. och fru Ludvig M. Ru-
ben 1907),kr. 2,798:77. För inköp af
tidsenlig ulldervisningsmateriel.

Norströmska stipendiefonden
(Civilingenjör Claes GNorström
och Fru Alma Nerström, f. Bun-
sow, 1918) kr. 5,024:44. Understöd
ät en för begät'ning, flit och goda
seder känd, behöfvande yngling i
skolans gymnasium (helst till sam.
me yngling under hans gymnasie-
tid, om han gör sig fortfarande
därat väl förtjänt).

Nya Elementarskolans all.
männa premiefoud (genom be-
hällningen af vid läroverket 190()
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gäfva af en f. d. måls-
man med 500 kr.) kr. 2,217:24.
Bokpremier åt däraf förtjänta lär-
jungar.

Nya Elementarskolans Iärares
understödsfond (5,480:52 kr. af
anonym gifvare, 1917) till under-
stöd åt lärare och änkor efter lä-
rare vid Nya Elementarskolan.

Itektor UngoHernlunds premie-
fond (genom insamling af smärre
bidrag bland skolans lärjungar till
rektor Hernlunds 60-ärsdag den 13
okt. 1908 och sedermera ytterli-
gare ökad genom af skolans gym.
nasistförb. och målsmän lämnade
belopp) kr. 2,928:06. 2 premier åt
lärjungar i ring III och IV afgym-
nasiet, framstående i historia eller
modersmälet.

Rubenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M, Ruben, 1904)kr. 1,303:57.
Uppmuntran åt »lärjunge, hvilken
däraf gjort sig förtjänt ».

Allan Edvard Sager s fond (Hof-
stallmästare Edvard Sager och Fru
Ida Sager) kr. 3,450: 87. Föl' inköp
af ett skyttepris, hvilket vid väl"
terminens slut tilldelas en af sko-
lans lärjungar å gymnasialstadiet.

Sång. och musikpremiefonden
(gum af lärjungarne gifna konserter
1882, 1884 och 1888) kr. 1,823: 63.
Uppmuntran ät i säng eller musik
fram stående lärjungar.

Sten och Alvar Thiels fond
(Grosshandlaren Arthur Tlliel och
Fru Alice Thiel 1909) kr. 3,074.
Understöd ät barn efter afliden
lärare vid skolan eller ät flitiga lär.
jungar, som dåraf äro i behof.
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G. "Fromma ~tiftelsers, pensionskassors m: fl. fonder.: [4745,-4750]
[4745]. "Jakobs relllskola.' Doktor Frodlns stlpendium.(kr.I 1,491l:77. 'l'ill understöd f'6r semt-

'- e , Se '[2S1St·· • 1,500). Räntemedlen utdelas ärlt- ·narieelever. v . ' •
Hlibh'erskas'tlllendlefonden(Ko1. gen till behöfvande lärjungar illeglna Paillns minne (Semina-

lega C G' Widmal-k 1868) kr.'l,OOO. 3:dje ~!1er 4.de ringe,;, . rieelever188t) och den därmed för·
Underst. åt behöfvande lärjungar. En Iarjnnges donatton, kr. 1,000. enade Jutta Rubensnnsfonu (Abr-a-,

Klblbergs ka' foiulen (Rektor o Årliga räntan ti~ldelas en lärjunge uam Nachmanson .1912)kr: I~;575:•
. .T Kihlberg och hans hustru gnm l 2:dra eller S:dje kla,ssen. 20. ~'ll underst. for seminarteele-
testamente !901)' kr. 5,000. Räntan Gustaf Elmqul8t~stlpendle· ve~. • '....,.
får af Iäroverkskoltestet fritt för. fond, kr. 5,000. ÅrlIga räntemed- SemlnarJ.eelevernas .hjalpfond
fogas 'fiir, ändamål, s;;m kunna an; l~n .:':ltdelas .såsom stipendier till (Seminarieelever,.kr: ~g,998:Sl. Till.
ses var~ af gagn för läroverket, fortJa:nt~ larJ:ungar. under~t. I?r se,mloarleeleyer ... ,I

dess lärjungar eller lärare. Per Lmdste.~s stipendiefond, kr. LOUIse.S~ndens stlpendlum (An.
LagerströmsstipeI(dlefo'nd(Kom. 1,0~0: ÅrL r.ant~n tIllfaller 1 eL ~ef. ChrIst!na L Sunde:, 1887).kr.

ministern. f. 'd: kollegan C R La .. 2 Iärjungar VId läroverket. 0,580:06. Tlll underst. för-semtna- .
gerströrn' och hans hustru genom 20. Septemberfonden, kr. 2,000, neelever
test.l88S) kr. '5,000. Årsräntan skall hvil.ken summ.a inom premie- och A~onym donators f.0nd .\~920)k~..
utdelas till'ett eller flere stipendier fattIgkassan ..bI1dar et~.stående ~a. 2,50.6. TIll understod for semI-.(
åt :flitiga oph välartape ynglingar. p~.tal; ärl. ra?ta.~ användes hU m- narleelever.

Lundbergska stipendiefonden kop af premieböcker.
l'Kyrkoh. J G Lundberg 1878)Kr Hilm~ .och farI Edvard St~rkys
2000. Underst. åt behöfvande lär. stlpendtefond (2,000). ArL r.antan
j{"ngar.l. . utdelas. såsom stipendtum hl.l nä-

JJankellska lltlpendlHondell gan mindre bemedlad nybhfven
(Prof. GA Mankell och hans hustru student eller till ring IV uppfl.
gnm test. 1871l kr. 1,000. Oin dess elev, som åda\l~lagt berömligt upp·
användande'sakhas föreskrift. Bän- forande och VIsat goda anlag, fore-
tan' har hittills 'utdelats i ett eller trädesvis för studier i matematik
flere st/por ät flitiga och sedliga och fy~ik. •
medellösa liirjungar. Wldmgska donattonen (kr.1,S80).

Wldm'ark.s fond (Kollega C G .Räntemedle~ utdelas till mindre
WidmarkochhansQ.ustrugn!U test. bemedL olarJungar.
1882) ]q. 10,000. Räntan användes 1919 ars premle.fond, kr. 9,400.
till förhöjande af de pens:r, som A~ fondens afkastll'Ilg utdelas p~e·
för lärare vid Jakobs allrn, lärov. mter VId hvarje lasars slut åt för-
äro eL blifva ä Allm. indragnings. tjä)'ta lärjungar. ••
'staten bestämda att utgå, enL särsk, Nybllfna stud~nters shpendI!'"
i testam best:a föreskrifter. fond, kr. 500. Rantan utdelas VId

. vårtermmens slut till elev i gym-
. '->..' r nasiet.

S. A. Stalins donation. Kr. 500.
För skollokalernas prydande med
konstverk.
[4747)

I.lirarnas "id elementarlärover ..
ken nya änke· och pnpill kassalKgL
regL 8 dec. 1911) kr, 9,028,755:33.
Förvaltas af styrelsen för statens
anstalt föl' pensionering af folk.
skollärare m. fl.; pensionerande af
änkor och barn efter lärare vid de
allm. lärov:n, folkskoleseminarier.
na,högre lärarinneseminariet, tekn.
elementarskolorna, Chalmers' -tek-
niska institut samt Gymnastiska
centralinstitutet m. fl.; skyldighet
att vara delägare i kassan åligger
hvar och en, som efter reglementets
utfärdande blifvit rektor eller ord.
ä.mnes- eller pensionsberättigad öf·
ningslärare vid ofvannämnda läro-
anstalter.

[47 46 a] Katarina' realskela.
Se [2315}.

Bergman.iJlilterska fonden se
under '[4740j. ' ,

I>hrenpåh s stipendiefond (As.
sessor AEhrenpåhl och hanshustru
1781),kr. 250'. Prem:r åt lärjungar.
Förvaltas af· Sofia, församlings
kyrkoråd. , ,

Eurconli nuderstödsfond (v. hä-
radshöfd, ' P L Eurenius 1909) kr.
26,090. Underst, åt medellösa lär-
jungar. .

Gråbergs stlpendlnm (Colleg.
Scholss E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sång skickliga lärjungar. För·
valtas -af Katarina församlings
kyrkoråd.

Katarina församlings kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
böcker .åt fattiga skolbarn; utgår
med 10 kr. ärl , ..

Lefflerska stipendiet (Ankef. a
Leffler 1885) kr. 527. Räntan ut-
delas åt en medellös och välartad
:yngling om året.

Sjä,tte klassens stipendiefond
{Lärjungar vid läroverket 1908 o.
senare) kr. 525: 85. Understöd ät
lärjunge i klass 6.

Törnqvlsts fond se under [4696}.

[4746' b] HQ.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [23091.
Allan Abenlns' stfpendiefond,

kr, 1,1100. Årliga räntan tillfaller
såsom: stipendium en 'behöfvande
lärillngp i 4·op Al1Ar !l:tP. kl aasen.

(4749) Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236}.
Ellen Bergmansstipendl nm (Fr kn

Ellen Bergman 1887) kr. 12,025:27
Till underst. för seminarieelever

Anna Bergströms stipendium
(Fru Anna Bergström-Stmonsson
1917)kr. 3,185: 66. Till underst. för
semtnaziee lever.

HUda CassellIs fond (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 6,482:30, Till underst.
för elever vid Normalskolan.

HIttlur Iljnrbergs stipendium
CFl'kn Hilnnr Ojnl'hprg 1912\ kr.

[4750] Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [2204}.
Thorsten Bergstedts stlpendle ••"

fond (Civilipg. Thorsten Bergstedt
1881) kr. 5,200. Underst. åt 'I'ekn ,
höaskolans elever.

John Bernström. stäpendle- 1
fond, kr. 1i2,415:15. Stip:r ät Tekn,
Högskolans elever med företräde
för den, hvars fader är eller haft
anställn. såsom arbetare eller tjän-
steman hos Aktiebolaget Separator.

Fredrik Björns stipendiefond
(Med, fiL kand. K F. Björn, 1914)
kr. 100,000. Resestipendier åt yngre
ingenjörer.

BergsingenjörF. O. farlinsfond
(Bergsingenjör F. O. Oarlin 1919)
kr. 5,000. Stp:r ät bergskolans ele-

veBorgareståndets donation fBor. '"
gareståndet 1866hkr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

C. Brandels stipendiefond (Kam-
reraren C. Brandel1900) kr. 16,300.
Stip:r åt Tekniska' högsk:s elever,'
med företräde för testators anför-
vanter.

fedcrbloms st.lpend iefond (Sub.' "
skription 1919) kr. 551: 32. Stip:r
ät Tekn. högskolans elever: -

H. Th. C.<lerjl'rens fond (Tele· c
fondirektör H. T. Cedergren 1909)
kr. 58,410:06. Under fyra år af fem ' .
resestip:er åt svenska elektrotek- v
nici, femte året medalj åt främst.
förf. inom elektroteknikens om-
råde, \' ,1 "

ÖfverlngenjöI'Johan Danielsons '
stipenrllefon<j (Öfveringenjör J.
Danielson' 1900) kr. 40,000. Bese-'
understöd åt Tekn. högskolans af·
gångna eller afgående elever. •

G. de Lavals stipendiefond (kk: ,
tieb. Separator 1895), kr. 10,000. l'.
Stip:r åt Tekn. högskolans elever:"

Y. Egg~rtz stipendiefond (biU!"h
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl. ~
1885) kr. 7,200. Stip:r åt elever vid, ,)
Sthlm s Bergskola. ' , '

Elektriska pröfnlngsansta!tens '
honaiiresttpendf um, (Elektr-. pröf· •
ningsanstalten 1918') Kr. 2;OQOjärn-
te ränta till 1~22. iUtdelas till ål"
1922 utexaminerad civ.dng. från
fackskolan för elektroteknik ...

Professor W. Fellenlus' fond •.
(Profe~~or W Fell.p.nillB19171kr.

80" Aare ssteatenaerri III:!;;.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
styrelsen för Tekniska skolan i
Stockholm; till stipendier.

Bal tznr Oronstrands fond (Kom-
mitten för åstadkommandet af en
värdig minnesvård öfver skolans
förste förest kapten Baltzar Oron-
strand) kr. 1,ilOO. Styr. f. Tekn.
skolan i Sthlm; till stipendier vid
skolan.

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

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

fl O Ilundqvlsts och A Rund-
qvlsts stipendiefond (Byggmäst.
H O Runclqvist och hans hustru
A Rundqvist) kr. il5,ilOO.-. Sty-
relsen ror Tekniska skolan i Stock-
holm; till stip:r vid samrna skola.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
J Sjöstedt 1856) kr. 68,900. Sty-
relsen för 'l'ekn. skolan i Sth'lrn, se
[2206J; bildande af en särsk. afdel-
ning för flickors undervisn. i sven-
ska slöj dföreningens skola eller
nuv. Tekn. skolan i Sth'lrn.

Tekniska skolans allmiinna sti-
pendiefond (Aktieb. Industrtpalat-
set, '12 behållningen af ett torn-
bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sth lm ; till stip:r
vid samma skola.

Axel II'estins stipendiefond
(Byggmäst .' Axel Westin) kr. il,000.
Styrelsen för Tekniska skolan i
Stockholrn ; till stip:r vid nämnda
skola.

L4750-4752]
A. J. Romans fond (Dir. A. J.

Roman 1919) kr. 20,COO. Resesti-
p.m åt elever som genomgått den
kemiskt tekniska ardelningen vid
högskolan.

Byggmästaren Hans Oscar Rund-
qvtsts och huns maka AlllUliu
llnndqvists fond (Änkefru A. Rund-
qvist 1912)kr. 105,00": -. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

Uemy ~chwartz' stipendiefond
(Änkef. D. S Schwartz, f. Sundblad,
1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
åt stiftarens släktingar.
_ llinne af Civilingenjören ån-
gust Emil \Vilhelm Smitt för tek-
nisk undervisning (Gen.konsul J.
W. Smitt 1904) kr. 100,000 Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

Knut och ä maltn Sty1fes stipen-
diefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
kr. 42,000. Reseunderst. åt 'Tekn.
högsk, afgånglla eller afg:de elever.

Ofverståthål\nren (lustafTlImms
stipendiefond (öfverståthållare G.
Tamm 1919) kr. 10,000. Stip:r åt
elever i bergssnolans tredje och
fjärde årskurser.

Tekllologiskainstitutets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 31,000. Stip:r åt 'l'ekn. hög-
skolans elever.

J. G. Törners donation (Kom·
missionslandtmät. Törner 1874)"kr.
48,000. Stip:r och reseunderst. åt
Tekn. högskolans elever.

J onas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska Elektr. A.B. i Vä-
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r ål
Tekn. högekolans elever.

Donatiou till C. J. Ingströllls
minne (Bruksäg. C. J. Yngatröm
1907) kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans elever eller
personer, som arbeta inom järn-
handteringen. ..

Bruksägnrc G. O. Orns dona, ..
tion (Bruks äg. G. O. Örn 1916)kr.
1,250: -. Slip:r åt Tekn. Högsko-
lans elever för att i Norge studera
vattenkraftsbyggnader och elektro
kemisk industri.

5,650. Ett stip. för afgående stu-
derande från fackskolan för' väg·
och vattenbyggnad.

Gibson-Cronstedt. stipendie-
fond (Ing. C. G. Norström 1899)
kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans el ever med företrädesrätt
för släktingar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

Anders Hcnrik G()ru,nssons fond,
(Fru E Göransson 1917) kr. 50,000.
Stipendier åt från bergsskolan ut.
examinerade eller på annat sätt
kvalificerade som ägna, sig åt veteu-
skapligt forskningsarbete af be-
tydelse för svenskt järns och ståls
rramställuing

F r. Hesselgrens stipendiefond
(ctv. ing. Fr. Hesselgren lD16) kr.
15D,000.Stip:r ät 'I'eku. högskolans
elever ev. nyss utgångna ingen
jörer.

A. N. Hoffmaus stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffm an
1897) kr. 20,000. Stip:r åt Tekn.
högskolans elever. .

Kristotfer Huldts stip<)lldiefonll
(Disponenten K Huldt 1917) kr.
20,100. Sttp.r åt ordinarie stude-
rande i fjärde årskursen af fack-
skolans för bergsvetenskap under-
afdelning för grufvetenskap.

C. J. Hnltqvlsts donation (Hofr.-
rådet C J Lindencrona 1874) kr.
17,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

~John och Johnnnn Hiiknnssnns
donatton (.J. o. J. Håkansson 1919)
kr. 14:;,uOO. Stp:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

Jolm .. "'. lijellbergs stipendie-
fond lAnke!'. Alma Kjellberg 1897)
Kr. 301000. Stip:r åt Tekn. hög-
skotans elever.

Klemmlngska fonden. (Öfvcrdi·
rektör V Klemming med söner 1917)
kr. 52,500.'Stipendier åt studerande,
som uppflyttats i tredje afdelnin-
gen.

F. d. förste aktuarien D. !,
Krulls' fond (f. d. aktuarien D.
A. Kruhs) kr. 19,550. Till under-
stöd åt elever eller för inköp af
undervisningsmateriel för facksko-
lan för bergsvetenskap.

Otto och Angusta Lindstrands [4751] Tekniska skolan i
stipendiefond (Anker. E. A. T.
Lindstrand lS971 kr. 25,000. Rese- Stockholm.
underst. åt utgångna elever frän Claes AdeIskölds stipendiefond
Tekn. högskolan. 35,500 kronor. Styrelsen för 'I'ek-

.Inh. Michaelsons donation (Ea- niska skolan i Stockholm; till sfi-
briksidk. Joh. Michaelson 18661 pendier.
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko- Byggmästaren Johan Anders-
lans elever. sons fond (Fru ThereseAndersson

Ca.rl N)'strömers fond (Civrlin- och Herr Knut Andersson) kr.
genjör C Nyströmer 1913) kr. 20,000. Styrelsen för Tekn. sko-
65,533: 30. Stip:r åt från högskolan lan i Sthlm; till stlp. vid skolan
utexaminerade yngre ingenjörer John Bernströms sttpendlef'onu
inom väg- och vattenbyggnads- kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska
facket. skolan i Stockholm? tiiI stip:r vid

Professor Odelstlernas stipcn .. skolan, med företräde för de ele-
(liefond (Bergsing. Aib. Bergström ver. hvilkas fäder haft eller hafva
1920) kr. 2.075. Slip:r åt elever i anställning hos A.·B. Separator.
bergsskolans fjärde årskurs, lrvllka 'l'herese uch O. Q. Roberghs
Rom hutvudämne studerat järnets fond 36,600 kr. Styrelsen för 'I'ek-
metallurgi. niska skolan i Stockholm till atd-

Samuel Owens stipendiefond pendier.
Subskription till hedrande af S. rUa Cramårs stipendiefond kr,
Owens minne 1874)kr. 15,000. Stip:r 474,800, däraf dock tillsvidare rän-
åt Tekn. högskolans elever, tan delvi~~g~:...tilllifräntetagare;

JÖNKÖPINGS JURIDISKA.

[4752]
B)"I.,;-gmästare Johan Anderssons

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

Majoren å lf BjörkmalIs rond
kr, 101000.Sv. Slöjdföreningens sty-
relse. För elever vid Tekniska
skolan.

Hamelmannska fonden (Fabr. ,}
C W Hamelmann, test. 19/, 1882)
kr. 11,400. Svenska slöjdfören:s sty-
relse, se [3883]; 1 resestip, å 750
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

WaUmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifvahopp
om sig att blifva skicklige närings-
idk. för att idka studter vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
upptinningar och förbättringar i
näringar .ooh slöjder.

Hans Oscar o. Amalia Rund-
qvlsts f'ond,1913, kr. 51,~59.Nämnd
på sex personer tillsatt af Svenska
slöjdföreningens och Tekniska eko-
lans styrelser; resestip. på 400 kr.
till manliga och kvinnliga stu-----o-

HYRA.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4752-4765)

~::ts~:~~ä~;\n;:;. b[::;et ~i~ [47 5~1St~tens anstalt. för,
1921 års slut utgjorde de till fri penslon~rmg af folks kol-
disposition ställda fonderna kr. larare m. fl.
233,666:76 och de öfriga fonderna K. regi. 31 dec. 1919. Kr.
kr. 318,284:77. 68.022,114:38. Tjänste- och familje.

farnegiestiftelsens fond [se pensionering för lärarekåren vid
4827J. folkskolor m. fl. andra Iäroanstal-

FIl'enska testamentsfonden ter, distriktsveterinärer, sjukakd-
(Kommerserädet P E Fileen 1822) terskor, barnmorskor, befattnings.
kr, 37,189:75. Folkundervisn:o be' havare vid hushällningssällskap
rrämj. m. fl. .

Johnsonska donationsfonden (f. Extra provtnstalfäkarnas pen-
d. svenske o. norske General- stonskassa (K. ~i:t och riksd ..;
konsuln i Alexandria J W John- Kg!. regI. 30dec.1911)kr. 129.443:94.
son ..l890J kr. 288,727:30. Pensionerande. af extra provin-

Längmanskn donationsfonden sialläkare äfvensom beredande af
(Bruksäg. E J Längman 1859)kr. fyllnadspension åt. vissa provin-
5,704,509:92. Allmännyttiga ända- stafläkare.
mäl; får ännu icke disponeras till La~arettsläkarnaH pensions.
de af testator afsedda iurättn.r kassa IK. M:t och riksdagen; Kgl.
m. m. regI. 13 nov. 1903)kr. 89;,559:43.

Noreenska testamentsfonden Pensionerande af ord. lasaretts-
(Kanslirådet J E Noreen 1811) kr. läkare. '
24,075:38. Stipenjlium till en elev . Döfstnmlärarnas penstuusan-
vid K. Krigsskolan stal t (K. M:t och riksdagen; KgJ.

llllitärsäJlskapets i Stockholm regI. 8 okt. 1915) p. 62,505:.69.
krigs.kolestipendiefond (1893) kr. Pensionerande af personalen vid
6,317:18. För flitig obemedlad elev döfstumskolor, folkhögskolor,
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan sinnesslöanstalter och vanföreau-
såsom beklädnadshjälp el. upp- stalter. ,
muntran. Liirat-lnnornus penstansanstalt

Baltzar von Platens stäpendie- (K. M:jt o. riksd.; Kg!. regl. 23/12
fond (f. d. Statsministern för ut- 19101. Kr. 2,550,520:32. Pensione-
rikes ärendena grefve B v Pla- rande af kvinnl. lärarpersonalen
tens änka och son 1877; fonden, vid enskilda Iäroanst.r, som åt-
förut under Marinförvaltn:s vård, njuta statsunderst. frän det under
öfverfiyttades till Statskontoret riksstatens åttonde hufvudtitel
18~4)kr. 21,905:66. Till stip. ät en uppförda reservationsanslaget tm
kadett vid afläggandet af examen enskilda läroanstalter.
för utnämn. t.sjöofficer(1921 utdel.s Söderströmska fonden (Grossh.
kr. 936:51). F H Söderström 1~75)kr. 15,000.

Oretve Erik Posses donattoas- Pens. ät reglementariskt oberättä-
fond (Sekreter . i Krigshoträtten gade pensionsgökande folkskolIii·
grefve C E L Posse 1871) kr. rare.
49,091:66. För ändamål tillh. Riks·
arkivets ämbetsverksamhet.

II e.tzynthil testamentsfond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W J S Westzynthius
18,91)kr. 88,964:96. Afkomsten skall'
användas till att förbättra ställ·
ningen för gamla och redliga sta-
tens tjänare, hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvilkas
pension är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och barn
efter dem. lr 1921 beviljade K.
~faj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 3,705 kr.

G.
derande, som utgätt frän TeknisIIa
skola i Stockholm och genom flit
och begäfning däraf gjort sig för-
tjänta. '

[4753}
AdlerskIl fonden (Fru Charlotta

Adler) kr. 5,439:18 vid 1921 års
slut. Stockholms folkskoledirek·
tion se [1864];gäfvomede1 till skol·
lofskolonier.

Benedickska fonden (Fru Emma
Benedicks) kr .. 10,545:82 vid 1921
års slut. Se fI864]; gårvomsdel till
skollofskolonier.

'Dnbolska fonden (Handlanden
P. G. Dubois) kr. 70,211:12 vid 1921
års slut. Se [186(J; underst. åt ele-
ver i folkskolans högre afdelning,
Stockholms högre folkskoler, Gr'e-
vesmiihlska skolan och Sällskapets
föl' folkundervisningens befräm
jande högre folkskola för flickor.

Frledländerska fonden (Grosah:
Herman Friedländer) kr. 28,228:03
vid 1921 äre slut. Se [1864];gåfvo-
medel ttll skollofskolonier.

Elin Hirschs minne (Ingenjören
Ernst Hirsch) kr. 523,416:57 vid
1~21 års slut. Se [1864];att genom
DFöreningen för Stockholms skol-
lofskolonier» utdelas till saollofs-
kolonier.

H. Salomons stipendiefond. (Re·
gistratorn E H H Salomon) kr.
5,391:31 vid 1921 års slut. Utde·
las till någon begåfvad eller väl
artad gosse eller flicka vid någon

. af Stockholms folkskolor.

(4755) Kungl. Statskon-
toret.

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

f.d.Allmänna döfstnminstl tutets
donationsmedels fond (öfverlämn.
till ·K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas ärl. afkastn.
användes t. v. till en del för döf.
stumlärarebildn. och döfstumun
dervisn. samt till stip:r ät Iarare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
:Maj:ts förordnande ,aug. användan-

[4757) ,
Svenska lärarinnornas pensions-

fören Ingunderstödsförening(1855),
kr. 2,986,891:01. Särsk, styrelse,
se [3037]; IIf1'änta vid 54 år.

[4760.)
Phlllpsenska testamentsfonden

(Grosah, H T Philipsen och hans
hustru, f Moll, 1811). Särsk, di-
rektion, se [2440]; skolinrättning;
äger fastigh. nor 27 i kv. Ros-enda1
större i .Maria församl., Hornsg.
31, Ad. ,Fredr. torg N:o l.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda
(4762)

Allmänna Instttutet för döf·
stumma (Protokollssekret. P A
Borg, under beskydd af Drottning
J;[edvig Elisabet Charlotta 1810).

Sedan detta institut l aug. 1894
,upphört och dees lägenheter,

byggn:r o. inventarier öfverlåtits
, på l:a döfstumskqldistriktet, hafva
institutets fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. 8. ä., öfverlämnats
till Statskontoret att af Statåkon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behällna årsaf-
kastningen af dessa fonder har K.

Maj:t lämnat f'6reskrift 14 febr.
1896. Se vidare [47551'

lIanllla döfstumsko a kr. 50,000.
Användes dels till understöd åt
utgängselever dels till for-tsä.tt-
ningskurser m. m. för äldre dör-
stumma.

[4763]
Knngl. institutet och försko·

lan f'6r blinda å Tomteboda, ly.
der under af Kungl. Maj:t förord-
nad direktiou se [2296J. Tillg. (enl.
1!l21 års bokslut, inklusive under

-,'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKlNG
OREBRO

läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 969,902:27) kr.l,012,H65:
96, h varaf fonderna tillhörig fastig-
hets bokförda ••.•rde 58,000 kr.
[4764)
Arbetshemmet rör blfnda I Stock':'

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

[4765J
Föreningen »För Blfndas väl»

(stift. lS~5) har till syftemål att'
söka befrämja de blindas ~såväl



[4765-47I1J G. Prounna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder,
andliga som lekamliga väl, hvar- ver Institutet för blinda; tillg. under Kungl. Direktionen örver
för den genom sin styrelse till (en1.1921 års bokslut) kr. 237,~32:85; Institutet för blinda; tillg. (enl.
behöfvande blinda utdelar arbets- af afkastningen afskiljas årligen 1921 års bokslut) kr. 127,509:46;
materialier och verktyg samt läm- 5,000 kr. för att, efter af Kungl. af'kastn. användes till främj. af de
nar bidrag till elever vid arbets Maj:t fattadt beslut, användas för blindas själfverksamhet In. m.
skolan i Kristinehamn B'ören in- fär.t"e·IDJI.s·t'odaefnbalit:'jdoUnnddeenrsviasfnl,·asmtn·.mef: [47 67 e] ---
gen utdelar ock med blindskrift - ~ l E d d tO
tryckta böcker. Fören:s fonder ter afdrag af utgående Itf'räntoran- f' amue nan ers ona lons, ..
uppgå till kr. 376,793: 85. vändes af Direktionen till främj. ond kr. 12,;'300:28, .J !I Bonne-

af de blindas själfverksamhet. dals fond kr. ö,19'1:86,Hanna 1100.'
af Iljel msäter fond kr. 5.922: 23.
~' Skngbergs fond kr. 11,260: 62,

[4767 b] H Selppi-ls, f. Iloth, f'ond kr.
27,311: 60, Johannea.neh Angnsta

['nderstödsfonden, lyder under Kastmans fond kr. 20,900: 30 samt
Kungl. Direktionen öfver Iristd- (; Sch rays donationer kr. 37,5~4:99)
tutet för blinda; tillg. (enl . 1921 II Hornemans fond kr. 7,274: 54;
års boksl ut! kr. 164,358:57;afkastn. Fru F Dablins f. Littke fond
användes till främj. af de blindas kr. 20000: -' ' C A Wal;lberg~
sjä~f:'Grksamhet U:, rn t'ourt, kr. 1,419: fi3; J C o. E A

EI"IJUlA~els~ns fon~~,.lyder un,dcr Jla,landers fund, kr. 1,439: 02; r, E.
Kun?;l. D:roktJo~ell ofver Il1Stltu-1 Lyckes fond, kr. 13,959: 78; ~ J F
tet tor blmda; Lll lg , (eul. 1921års J>:lgs fond 3,461: 1;;; .J. Dantels-
bokslut) kr. 63,717:08; atkastn. sons fond kr. 40 on8:S'l.: Fröl<en
användes till fri~mj. af de blindas Anna lVili.:Fitrölll~ 'minne~foud kr.
själfverksamhet,' trtptatser m. 111, 27,748:36; Ida }<'Qrsgrens fond kr.

10,000; lyda under Kungl. Direk-
tion. 'äfver Institutet för blinda;
afkastn. användes till främj. af' de
bfindaa själfverksamhet m. m.
[4768]

De blindas fdrenings sjukkassa-
fond, bild. gnm frtv. gåfvor, läm-
nar cul. stadfäst regI. sjukhjälp
åt belrörvande sjuka b linda inom
fören. Fonden, som vid 1922 års
början uppgick till omkr. ~lg,OOO
kr., förvaltas af De blindas för-
enings styrelse, se [3687].

[4766 a]
Döfstumf'öreuingen i Stockholm

(1868)kr. c:a iO,OOO. Sär-sk. styrelse,
se [;j6tJl]; att medelst lån eller gli±'-
vor understödja clöfstumma leda-
möter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars hehöf'vande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

[47 6~ bJ .."
Ile r10fstuuIluas Allmanua SJnk.

och Begra.fningskassa (lU03) kr,
82,"00. St.yrelsens säte i Btock l4767c]
holm. Arser att lämna sjuk- och Baokmnnska Stiftelsens ränta-
begrafll:~ljälp"., moder~kap~shj~-~~jllledlc'ls fond, lyder under Kungl
och ersattn. for olycksfall at dof- Direktionen ötver Institutet för
~tunllYla i Sverig~. Årsafgift lL~1', blinda; tillg. (enl.1921 års bokslut)
l klas~ L 18 kr. l klass II och kr. kr. 2,5()7: 55; till främj, af de bl in.
30:50 l klass III. ilas sj iil.fverksarnhet m. m.

[4767 aJ [4767d]
Allmänna donationsfonden, Iy. J>:rika Ca.rolina Nybergs, föd<1

der under Kungl. Direktionen öf , Söderberg, donationsfond; lyder

VIII.
[47 70] Kungl. Akademien' Rinmausons fond (Kammarrätts-I' r.O.Win'lv.ists donattonic- 42,60S.

f d f rådet C L Kinmanson 1874) kr. 11'. Wohlfahrt. minne (Fröken
ör e ria konsterna. 38,906. Stip:r till målare o. bild- FredriqueWoh1fahrtl892Ikr.12,395.

Se [1626]. huggare. Till resestipendier åt målare.
l!:~ter Lindahls stfpendleföud Gemensamma reservronden kr.

Akademiens })en~iOnsKaSSa(uP1?-(till r esesti pend ier) (Fröken E. 6,859.
k,ommen B:enom Influtna exp~81' Lindahl 1920) kr. 466,1)48. C. A. 1Yebers fond kr. 55,988.
tlOns~medel. Kgl regl. 1897) Kr. Jenny Ltnd- stipendiefonll (Fru Till elever och konstnärer.
334,4<)2. P~ns. fil l aka~~m:~ P~?- Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. J. Nordellfa]ks minne 3,754.
fesBorer, la~are och tjänstemän l127,3ö2. Resesttp., omväxlande åt Hilda OxenNtier·uus fond 11,IOi.
samt deras ankor och barn. målare, skulptör eller arkitekt. If tsf al l nl ugsfondeu 51.96i.

Aka.<lellliens särskilda under- Lundgrens, Egron, prismedel Carl Larssons sttp •.•fond, kr.
stödsfond (Grossh. B E Dahl- (uppkomna gnm inkomsten för ut- 40.000.
gren 1874) kr. lu7,841. Rese- och stäl ln, af Egron Lundgrens arbe- Jlalu\cna ",'on Rothsteins dona-
studiesttp.r, belöningar å högtids- ten 1876)kr. 10,592. Guldmedalj åt I tton, kr. 11.,4[HL
dagen. akvarellnlålare.. Elisabeth Alalldcrs fond, till

Therese och Knnt Anderssons !Ieijers donation (Öfverdirekt. elever, kr. 2,143.
fonl! (1898) kr. 24,98(;. Till elever. G Metjer 1775) (fastighet). Till _

von Beskows donation (Ofvt- akadem:s inrättn. o. behof.
kanr:junk. frih. B v Beskow lS64) Elisabeth l\ol'!unds fond (fru [4771] Kungl Musikaliska
kr. 10,716. Till stip. åt konst. IL. Nor-lund 1922) kr- 20.000. d ".
närer. • I Pipers donation (Rofintendent. a ka em Ien.

Buberghska fonden A. 53,216. F i\1 Piper 1820) kr. 19,824, Till [Se 16271, .
Boberghskn fonden n (Godsäg. användande af akademien. IFru EU1lhrosyne. AbrahamssoBs

och Fru O G Bobergh 1880) kr. Lonise Henterskiölds fond kr. gål'vofond (Grosshandl. Aug. Abra-
10,716. Till pris eller uppmuntra,1l17 :153. hamsson 1869) kr. 25,000. Underst.
för elever. Hibbings donation (Kanslirådet å.t sångelever vid Konservatorium.

t;ahms donation (Hitlär. P .J 1 G Ribbing 1809) kr, 6,447. Till AIrlströnrs stipendiefond (Mu·
Gahm 1826) kr. 3,235. Till belö- stip:r åt elever vid lärOT.' I sikdircktör J A Ah1ström 1907' kr.
ningar ä högtidsdagen. 'I Söderbergs. donation (Öfverin- 2,000. Understöd åt konservatorte-

Professor f. Grundströms sti- tendent. G Söderberg 1873) kr. elever.
pendiefond 4,031. 18'4"1. Till belön:r å höp;tidsdagen. Akademiens stipendiefond (M'u-

Hoff'manska t'onrlen (Slottsarkit. tno Troilis fond (Doktorinnan I sikallska akadem.1856)kr.20,850:50.
A N Hoffuran 1897) kr. 3J,500. Till SHeUman lS80) kr. 9,834. Till För obemedl. konscrvatorie-elever
elever i byggnadsskolan. måla.re. Bom visa flit och framsteg.

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.
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G.Fromma .stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4771-47)7J
·Benedieks'. fond (Carl Benedicks 34.070:80. För liefrämjande af den grens stipendiefond ,. (Bruksp. C

1880) kr. 6,157:06. ,Enligt .akad.s svenska tonkonsten. A Tamm 1865 och -!,:assörG Wi-
bepröfvande, Konservatorieelevernas grafl'ond degren 1880) kr. 4,36~:74. Flöj~-

Benedicks', Emma, Änkefrn, stl· kr. 341: 40. bläsn.,
pendl"fond (18901kr. 5.000. Under- Knhlauska arf'vlngarnas stipen- D Å T Westmans stipendiefond.
stöd ät konservatorieelever. dlefond (Hedvig och A Kuhlau (v HäradshöfdlD~ D A T ,,:estm"<ll

Bergers fond (Tullförvaltare C samt Evelina Falenius, f Kuhlau, 1906)kr. 6,00n. For en elev I PI~O-
W Bergen 18691kr. 25,028:03. Till 1866) kr. 1,000. För violinspein. spelning. . .
de ändamål, akad. finner Iämplt Knhlans stipendiefond (GrossIl' [4772]. --- .
gaste. C L Kuhlau 1860) kr. 1,000. For Ii I. Hofkapellets pensionsin.

Bergmans gåf'vofond (Lärar:n plan?speln. . _ '. rätt~ing leder sitt ursprung frän
Ellen Bergman 1880) kr. 12,080. Ahcc .. I,enn~arks donattons 1794, då af medlemmar i Kungl.
För. säng. \ .' fond (Fr.oken Alice LennD1ark 1916) hotkapellet bildades en änke- och

Bergs fond (Organist P A Berg kr. 4,023. -'. For understo.d ä;t f. d. pupillkassa. Ur denna framgick
1863) kr'. 1,500 Till befrämj. af konservatoneelev; r. n. hlranta. d den nuvarande pen-
organistutbildningen. JellllY Linds stipendiefond (Fru se enneEa . .' d

Berliner Lietlertafels sttpendle- Jenny Lind-Goldsohmidt 1876) kr. stonsinrättuingen, hvilken un er
f d Ty k ." namnet Kungl. Hofkapellets pen-
on . l s a manskören Berliner 13.1,403:54; .resestIpendlU.m. sionsinrli'ttnihg erhöll af Kungl.

Liedertafel1910) kr. 2,400:-. För. Joha.n Lmdegrens ~l~llle gm. Maj:t stadläst reglemente ha3,
elev. 'ln~aml:mg 1914. ~r. 1)3'11.,9.6. Pre- hvarvtd' med densamma samman. t

H. Berwafds fond .(Änker. Hed- mier till elever I kompoaitdou och l .. k. ch pupillkassan. Ka-
vig Berwald 1884)kr. 4,050f. under. kyrkomusik s ogs an e o
st. ät konservatoriets elever; f. n. LlndstrÖm's stipeudlefond(Gross. pit,a~be~ällning 81112 1921. kr.
lifränta. handL E E ,Lindström 1864) kr 1,226,553.04.

von Beskowsstlpendiefond(Öfv:· 1.500. För violin- och violoncell- [4773] ,
kam:junk. F';ih. B v Beskowo. spein. Operakörens enskilda kassa
Malin v. Beskow 1864)kr. 23,'1°°: -. l,omell-Mollns stipendium kr. (Kapellmäat. C Nordqvist 1876)
Resestip 11,219:56. För viol in- och vielon- kr, 3~,000.Särsk. styrelse, se [3021J.

Oscar Bolanders stipendiefond cellspein. . begrafnrshjälp,. nöd-, hjälp, ocb
(Professorskan Ester Bulander A.xell,undwalls fond(v.Häradsh. läueinrättn.
1915) kr. 5,225: -, Till elever å A Lundwall 1898) kr. 103,835:87,
olika instrument. För uppför. af större musikverk.
,van -Booms stipendiefond (Mu- MankeIls stipendiefond (Prof.

sikus J van Boom 1861)kr. 1,000. Gustaf Mankcll 1871) kr. 1,000; för
För pianospeln. orgelspein.

Fnlke Brandels minnesgåfva Mazer. fond (Grossh, J Mazer
(Fil Dokt. Robert Brande11912) kr. 184G)kr. 10,000:37. Till uppehål-
1,015. För pianospeln. lande af ett kvartettsällskap.

farlens fond (Fredrika Oarlen, nlchaelssons foud (Groash. Aug.
född Hamilton, 1~74) kr. 2,668:33. Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
Enligt Akad:s bestämmande, uppehällande af nyss nämnda

Otto Edbergs sttpendtef'ond kvartottsallskap.
. (Domkyrkokantur Otto Edberg' Helena Mnnlltells fond (Fröken

1921) kr 500. Till elev i solosäng Helena Munktell 19J9)kr. 15,528:75.
Doktor Ernst Fogmans dona- Till stipendier efter akademiens

t1onsfond (fru Carin '~'ogman 1907) prövning.
kr -.5,4ö~:20.Till elever och f.d. ele- Hehna l\InnkteJIs minnesfond
ver i valbhornsbläsntng. '(Donator. som önskar vara okänd,

F. Å. ~'rleb"rgs stipendiefond 1920) kr. 21,170:-. Enligt akade-
(Muaikdtr-, F A Frieberg 1902) kr. miens. fria förfogande.
5,482:ÖO. För konservatorieelever, Conrad Nordqvlsts fond (Hof-

Julius Giinthers och Eugenie kapellmästare Conrad Nordqvist,
Oluesons s1ipendlefond (fröken 1920) kr. 30,967:50. Till uppmunt-
Eugeriie Claeson, 1918)kr 28,000:-. ran och understödåt förtjänta ele
Till understöd och uppmuntran ver i kammarmusik och orkester-
å.t konservatorieelever; f. n. lif- spelning.
ränta . Norlunds fond (änkefru Lotten

Hammarlns stipendiefond (Fru Noriund), kr. 20,000.
E Hammarin, .. f Casparson, 1872, ;Ii etherwoods stipendiefond
kr. 20,000. For underst. ät kon- (Bankokomm. V. Netherwood 1867)
servatoriets elever. kr. 200. För violin- och vrolon-

Harmoniska Sällska.pets fond cellspein.
(Stockholm 1865)kr. 1,943:29. För Henriette Nlssen's stipendiefond
inköp af musikalier. (Professor Siegfried Saloman 1880)

HasselIs donation till Mazerska kr. 10.225. För underst. åt en kon-
kvartettsällskapets byggnadsfond servatorieelev.
(1894) kr. 50,380:57. Oxenstiernas foud (Frih. Hilda

Hebbes stipendiefond (K. sekre- Oxenstierna 19051kr. 10,050:-. För
ter. J Ph Hebbe 1~52)kr. 3.000. tonkonstens befrämjande.
Till befrämj. af organistutbildn. Fredrika Stenhammars stlpen-
HändeIska stipendiefonden (Prof. dlefond (gm insamling 1881) kr.

J A Josephson 1871) kr'. eoo. För 10.450, Dramatisk säng.
primavista säng o, harm. kunskap, Wilhelm och Hilma Svedboms

Johau Leonard Hölj~rs stfpen- stipendiefond (Fru Hilma Sved-
dium (Fru Julia Justina Höijer, horn 1906) kr. 40,000:-. För 1'11'-
f Westee, 1900,kapitalet öfvertäm- ver,
nadt 1904) kr. 4,180. För-studer. Sällskapets ~rusikens vänner
yngling vid Konservatorium. i Göteborg stipendiefond kr.

Carl· Kinberes 'fond (L, O. och 14,33.: 80.
Carl Kinbergs sterbhus 19t1) kr. Tamms stipendiefond och Wide·

OLSSON & ROSEN'LUND

[4774]
. Illa Bergers Legat kr. 2,500.
(Under' dir. af Ko t:s pens.inr.)

Axel Klmlunds pensionsfond kr.
69,000. (Under direktion af K. 'I'ea-
trarnes pensionsinrättnillg.) .

Carl FredrUI Lundqvists fond:
kr. 3,000. (Ujnder dir. af K. Teat-
nes pe:p.s:inr.

Kgl. Teaterns arbetares och be-
tJäntes sjuk. och bell:rafnlngs.
kassa (Frrh. G F Åkernterm 1813)
kr. 136,000. (K.Teatrarnes pensions-
kassas direktion); sjuk- och begraf.
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

Kgl. Teatrarnes peuslonsinrätt-
nlug kr. 4,460,000, Särsk, direk-
tion se [3013j; pens:r. '

S;ensktt teaterns donationsfond
kr, 50,000 (trllh. Kgl. Teatrarnes

pe{ts:~~s::~öns donationsfond kr.
27 800 Under direkt. för Kgl.
T~atr~rnes pens:inr.
[4775J '

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

[4776]
A.rtisternas och litteratörernas \

penslonst"orenlng (Artister o. li~-
teratörer 1847) kr. 327/519:oe,
Särsk direktion, se l30321; pens.
till Mdriga artister och litteratö~er
samt deras änkor och omyndiga

ba~. scenl~ka artisternas under-
stödsfond kr. 110,000. Särsk. sty.
relse, se [3019}.

[4777]
l'ntlerstödsföreningen Drama-

ttska och musikaliska artt'sternas
penstonsförentne ITeaterdi;'. P.J.

SE ANNONSER
pA KARTAN'



[4777-4782J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Deland lS57). Tillg. vid 1921 års Svenska teater förbundet (stift konst. Medlemsantalet är 7G5. Se
slut omkr. kr. 39G,G80. Särsk. di- den 4 november 1894), trädde i f. Ö. under [3098}.
rektion, se [3017J; att, så långt verksamhet den 1 januari 1895.
förening:s tillg:r medg ifva, utdela Förbundets uppgift är att vid sidan
pens:r å 300 å 400 kr. årl.: hvar- om sin ekonomiska verksamhet,
jämte under rören:s förvaltn. är som gäl' ut på en spar-, sjuk-
ställd Nödhjälpsfond med kapital begrafn:shjälps- o. understödsfond
];:1'. 29,095, hvaraf räntan utgår till samt pens.ckassa, vara en central-
underst. åt nödställda artister. punkt för svensk a idkare afscenisk

[47781
Svenska publicisternas pen-

slnnskassn, underdödsförening
(1901) kr. 767,520:41. Särsk. sty-
relse, se [3034].

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

[47 81 J Civi Istatens b~~~~s~~~~t;~i~~ ~~~~~:ehd':.~g~:~~;e'~o}rä~tgsta domstolen eller
änke- O ch pupillkassa. den uppnätt 125,000 kr. Laugs pensionsfond (M:ll S E

Se [2943). Civilstatens kapital. och lif· Lang 1840 o. 1843) l/l 1922 kr.
Civilstatens änke- och pupfl.l- ränteförsäkrillgsRnstalt (Civilsta- 15,149:31. Pens:r åt 4 ogifta frun-

kassa (förutvarande Otvtlstatens ten s fullm. med af K. J\.laj:t fastst. timmer el. änkor i torftiga om-
peustoustnrättuingt l/l 1922 kr. nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept. ständigheter.
31,468,972:73. (Offentl. inrättn.1826, 1883)1/11922kr. 1,[-08,945:37. Att an- Linds donationsfond (Postmast.
omorganiserad 1111908.) Pensic- tingen åt deläg:s söner samla kap. Hans Lind 1889)1/11922kr. 6,166:32.
ner åt civ. ämbets- och tjänstemäns till utdeln. på en gång eller å vissa Till pens:sunderst. åt 4, högst 6
änkor och barn. Pensioneringen pä rörhand bestämda tider, el. ock åt behörvande änkor och barn efter
från kassan, däri inbegripen järn- deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a posttjänstemän, att utdelas helst
väl förutvarande Oivilstatens en- vid viss ålder, dock ej före 40 år. till olika för hva.rje år.
skilda änke- och pupiilfond, upp- Från och med 1900 års ing. kun- Qvidings donationsfond (v. Pre-
gick år 1922till kr. 1,0461517:63 och na nya delägare ej vinna inträde sid. i Kammarkoll. B C Qvidtng
uppehälles, förutom genom afkast- i anstalten. o.frans hustru Johanna Wilhelmina
ningen af kapitalet, genom bidrag ElIs pensiousfond (Kamrer. Carl Westman 1838)1/ll~22 kl'. 6,967:21.
af delägarne. Från kassan bestri- Gust. Ell18S9) 1/11922kr. 41,163:12. Årl. gratifikation ät änka efter otv.
das därjämte pensionsutgifterna fl Till pension. åt behöfvande änkor ämbetsman af tromans värdighet,
Civilstatens allmänna änke- och och barn efter tjänstemän i K. som aldrig tjänat inom krigsatån-
pnpillfond samt å Civflstatens pen- Generalpoststen o. Sthlms post. det.
stonsinrättnings tjänstemannarond kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens-a- af Tunelds donationsfond (Stats-
(se nedan). klasserna i pens:sinrättn:s regl. el komm. CE af Tuneld 1861) 1/11922

fivilstatens allmänna änke- och motsvar. klasser :l b.lif'vande rcgl. kl'. 69,224:16. Disp. för Civilstatens
pnpiIlfond. (Offentl. inrättn. 1798). Elstedtskn pensIonsfonden(stift. änke. o. pupillkassas behof.
Pens:r åt eiv. ämbets- och tjänste- 1857afen ämbetsman.Irvilken anh. Törnqvists donationsfond (Kam-
mäns i fattigdorn ettert. änkor o. få vara okänd) lJll~)22kr.ti,98'3; 97. rern i Kammarkol l. C 'I'örnqvtst
barn; ansökningar till nya pens:r Afkastn:n användes till underst. 1861) l/l 1922 kr. 36,915: 62. Disp.
emottagas icke. ät civ, ämbets- o. tjänstemäns be- för Ctvtlste.tens änke- o. pupill-

Civilstatens pensionsinrättnings höfvande änkor, med företräde för kassas belrot.
tjänstelllannafond. (Offentl. in- dem, som äga flera minderåriga Genom näd. bref31/s1866 är be-
rätt.n.1826). Pens:r åt ctv. ämbets- barn, äfvensom föräldralösa oför- stämdt, att sistnämnda.två fonder
o. tjänstemän vid fyllda 60 (55) år. sörjda barn af samrna samhälls- skola utgöra grundfond för Civil-

klass. statens kapital- o. lifförsäkrings-
Fileenska donationsfonderna anstalt [se ofvan].

(Kommerser. P Ftleeu 1822)1/11922
Under civilstatens änke- och pu- kr. 211,2'72:il. Pens:r och gratifik:r

pillkassas förvaltning äro ställda ~t fattiga eiv. ämbets-o. tjänstemän,
nedannämnda fonder ID. m. äfvensom åt deras efterI. änkor och
.. von Beskows pensionsfond barlJ; pt-öf'n.s rä.tt tiUk. K. Maj-t.

(Ofv.kam.junk. frih. B v Beskow Gllfva af en gammal tjänste.
o. hans hustru :M v Beskow, f af man (en gammal tjänsteman 1830)
Wåhlberg,1864) 1/11922kr. 6,692:59. '11 1922kr. 327,081:81. Försörjrus-
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor hus för eiv. ämbets- o, tjänsten~ä.ns
eller oförsörjda döttrar. i fattigdom efterl. änkor och min.

Bounedal-\Vallmarkska fouden deräriga barn.
(f. d. Kammarrådet .J J\f Bonnedal Kgl. Göta hof rätts pensions.
o. hans hustru Hilda Carolina An- fond (K. J\faj:t och Göta hofrätt
torria Bonnedal, f Wallmark, 1867 1831) l/l 1922kr. 1,;,490:71. Pens:r
och 1876). 1111922 kr. 23,883:44. åt i fattigdom efter-l. änkor o. barn
Tre pens:r till lika belopp att efter ärnbets- och tjänstemän inom
företrädesvis tillfalla änkor och Göta hofrätt.
barn efter i mindre goda ekono- Haakska donationen (v. Presid.
miska omständigheter aflidne ärn.· lIJ Haak 1831)I/I 1822kr. 43,803:70.
bets- och tjänstemän iKungl. Harn- Pensa' åt civ. ämbets- och tjänste-
markol.legtum. mäns änkor och barn. Disponeras

Jurfs doktor II Caval'lts dona- rör Civilstatens änke. o. ·pupill.
t lonsfond (.Jur. ]J:!' H Cavalli 191') kassas behof.
'11 1922kr. 114,SI3:03. Till under- Isbergs pensionsfond (Presid. i
stöd åt fattiga änkor och barn ef- Svea hofr. C E Isberg 1864)1/11922
teraflidnaistatenstjänstanställda kr. 50,207:25. Pene:r åt änkor el.
ci vila ämbets- eller tjänstemän oförsörjda döttrar samt till upp.
med företräde för personer, födda. _fostringshjälp åt söner efter leda,·

IX.

JONKOPINGS JlJRIDISKA

[4782J
statens Jnrllvägars änke- o.

pupillkassa (Staten 1872); vid 1921
års slut kr. 39,889,371:23. Pensio
nering af atl:e delägares änkor o.
barn.

Oscar orh Maria \Viklanders
unde •.stödsfond. (0fverkontrollör
O W Wiklander 1913)kr. 106,945:15
vid 1921 ars slut. Dir. för stat.
järnv. änke- o. pupillkassa, SEl
[2948], underst. till i behofvarande
i Stocnholm mantalsskrifna änkor
och oförsörjda döttrar efter aflidna
delägare i stat. järnv. änke- o.
pupillkassa.

F'räuekelsk« donationsfonden
(Maskindir. E Fränekel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens järnvä-
gars änke- och pupillkassa. se
[2948J; underst. till 2:e ur Sta.tens
järnvägars änke- och pupillkassa
pens. änkor.

Sandbergs fond (Ingenjör och
fru O P Sandberg 1886) kr. 2,000.
Dir. för Stat. järn v. änke- o. pn-
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