
[4688-46961 G. Fromma stiftelsers, pensionskas~ors m. fl. fonder. 

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

[46 881 Kungl. Sällskapet 
Pro Patria. 

Se [33 591. 
R. S&llsk:ts sa?ll. tillg. 1 jan. 

utgjorde kr, ,33,$59: 15, 
Barnbördshuset Pro Patria 

(Gri,ndadt af A~~~~~~~ C 
ström 1774). ~ ~ t ~ ~ ~ ~ d ~  och v k d  af 
barnaföderskor samt att 
underhall m. m. för ett visst antal 
vid inrattningen födda barn; fa. 
stigh:n, som tillh. sällsk., ar var. 
deradti11120:00l.! kr. ochdarbefintl. 
inventarier till kr. 10,86~: 99. 

Byggmast. Johm Anderssons 
fond (1898) kr. 20,000. Beframj. af 
ngt barnbördshusets ändamIl. 

Frn Banna B:S fond (Bruksig. 
G F Berndes 1876) kr. 9,767: 28. Un- 
derst. %t fattiga barnaföderskor. 

R~BW.~er~~gT~~;do~~~~i 
förstärkande af K. Sal1sk:ts resp. 
fonder. 

n. P. BjGrns fond (Med. fil. 
kand K. F. Björn) kr. 50 000. 

H. 'Brandels fond (kamrerkn 
H Brandel 1904) kr. 61,174: 98. 

B. A. Danelii donationsfond 
(G%fva af arfvingarna efter gross- 
handlaren B 9 Danelius) ur- 
spniugligt belopp 10,242: 22 till 
förmån för fattiga barnaföderskor. 

Sam. Enanders fond (Bruksaga- 
ren Samuel Enander 1902) kr. 

110,349: 12. Beframjande af Si1lsk:ts 
barmhiirtighetsstiftelser. 

C. B. Forsgrens fond (Gross- 
handlaren Carl Robert Forsgrhn 
1902) kr. 20,311: 72. Befrämjande af 
%Allskapets barmhartighetsstiftel- 
Ser. 

A. Granholms fond (Fabrikör A 
Grarholm 1904) kr. 10,000. Beframj. 
af Sillskapets barmhartighetsstif- 

Grefve Gyllenborgs fond (Pro- 
tokollssekr. Grefve C A D Gyl- 
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r 
%t gamla orkeslösa tjanare o. tja- 
narinnor för lsngv., trogen tjanst. 
C p Kindevalls fond ( ~ ~ ~ t i ~  

C p liindevall 1888) kr, 
OOO. underst, at fattiga och me. 

barnsangskvinnor, 
B T ~ ~  freda ~,jungbercs fond 5,000, 

till obemedladebarnaföderskor vid 
utsmfning fran barnbördshuset, 

H. LovEns fond (Presidenten H 
Lovén 1908) kr. - till un. 
derstöd åt fattiga barnaföderskor 
och deras barn. 

Fabrikören P. A. Sjugrens me- 
daljfond, (Fabrikören P. A. Sjö. 
gren 1919) kr. 6 000. 

Claes 18ahlnhds fond (Bruks- 
agaren C Wahlund 1918) kr. 3,046. 

A. 0. IVallenbergs fond (Bank- 
dir. A O Wallenberg 1875 o. 1884 
med 1,000 kr. hvard. gingen) kr. 
2,000. Rantorna % nämnda dona- 
tioner användas med ena halften 

till btiickande af utgifterna för 
barnbördshusetb och med den 
andra till aunderstöd at fattiga 
barnaföderskor och deras barn,. 

Aug. Wennbergs fond (Grossh. 
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000. 
Beframj. af sal1sk:s barmhartig- 
hetsstift:r. 

lienric 18estmans fond (Kapte- 
nen H J L Westman 1916, 1918, 
1920 och 1921) kr. 20,000. 

[46 891 
iiikareinr3ttnin- 

gen (Assessor Z Strandberg 1793) 
c:& 260,000 kr. Sirsk. direktion, 
se [35 351. Understödet, som be 
star i fri likarev., medikam. och 
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres 
honteux och har under de senaste 
Oren utgått till öfver 350 personer 

C46 
Föreningen för sjnkvård i fat- 

tiga hem (stiftad 1888). Stprelse, 
se [36 471. Att gnm af fören. an- 
stallda sjuksköterskor lämna kost- 
nadsfri vIrd i deras egna hem I t  
sadana fattiga sjuka, hvilka ej kun- 
na el. böra sandas till sjukhusen. 
Fören:s verksamhetsomr%de ar in- 
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa' ilfat- 
teus och Johanne,= församl:r. 
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[4697-47101 G. Fromma 
Sundberg P:sons testamente 

(Kramhandl. J Sundberg Petters- 
mon 1792) kr. 1,000. Pens:r &t bor- 
gare och deras ankor. 

Snndins testamente,. (M:llLM 
Sundin 1879) kr. 24 i O O .  Ankor eller 
döttrar efter borgire i Sthlm, med 
företrade för sidenkramh:änkor och 
döttrar. 

Svanbergs testamente (Handl. 
A Svanberg 91s 1887) kr. 800,000. 
Pens:rf. medellöse borgare iSthlm 
samt för deras i behof stadda 
ankor och döttrar. 

f. d. Tobakshandelssocietetens 
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso- 
cieteten 1873) kr. 11 000. Pens:r 
till ankor och dötfxar'efter tobaks- 
handl. 

Törnebohms testamente (Asses- 
som och stampelmist. E Törne- 
bohm 1831) kr. 106 500 Rantan ar  
anslagen till penkr 'h 75 kr. %t 
änkor och barn efter medlemmar 
af ~ th l rns  borgerskap (utom fa- 
briksidk.), hvarjämte för särsk. af 
testator bestamda ändamal utbe- 
talas 600 kr. arl.; dessutom utg& 
sarsk. anslag sasom till Ortopedi. 
ska institutet m. fl. 

N. F. och Emma wallin8 pen- 
sionsfond kr. 265,211. Pensioner 
utdelas dels till af stiftarne ut- 
sedda pensionarer eller slaktingsr 
efter dem, dels ock till fattiga 
borgare i Sthlm, deras ankor och 
oförsörjda barn. 

L. J. IVarodells testamente 
(Handlanden L J Warodell 1863) 
kr. 1 437,600. Sedan afränteinkom. 
sten'27,000 kr. tillfallit Warodells 
arfvingar, skola al3 af den &ter. 
staende inkomsten utdelas i pen. 
sioner at borgare, deras ankor och 
barn samt i l 3  liggas tillwarodells 
fond för uppförande af .srbets. 
och fattigbostider i hufwdsta. 
denn. 
I,. J. aarodells fond för 

rande af arbets- och fat,tigbostilder 
i hufvudstaden. Kapital 387,418:75 
kr. 

Vesterbergs testamente (Trakt.. 
dottern C 31 Westerberg 1840) kr 
20,175. Pens:? till borgaredöttrar: 

F. d. Vinskänksaofiietetens pen. 
sions8assa. Kapitalet 15 000 kr. 
ar öfverlirnn. till ~ ~ ~ ~ d l i A ~ ~ k ~ ~ .  
missionen dar pensioner utdelas 
till pens:berlttigade. 

[46 981 Grosshandelssocie-  
t e f e n s  d e p u t e r a d e .  

Se [26 153. , 
@rosshandelssocietetens enskil. 

da medel vid 1923 &r8 början kr. 
2,764 790: O5 

~ r b b e r g s '  pensionsfond (3I:ll I 
C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens. 
g11 en ogift grosshandl:dotter. 

ftrosshandelssoeietetens pen- 
sionskassa (Grossh:ssocieteten 
1816) kr. 1,204,820: 96. Pens:r till 
grosshandl., deras hustrur, ankor 
och omyndiga barn samt Blder- 
stigna ogifta döttrar i Sthlm. 

Hagboms testamente (W11 C U 
Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pens:r .% 
l50 kr. till fattiga ankor och ogifta 

s t i f te lsers ,  pensioiiskassors 

döttrar efter skeppsklarerare eller, 
om sådana ej finnas, efter gross- 
hzndlare. 

Pens:sfond för  h t t i g a  f. d. sju- 
kaptener deras iinkor o. döttrar 
(~rossh:&ocietetens deput. 1901) 
kr. 309 708: 81. Pens:r till burskaps- 
ägandi sjökaptener samt gratifi1~:r 
till burskapsägande sjökapt:~ iin- 
kor och Blderstigna ogifta döttrar. 

Petrejiskafonden (Skeppsklarer. 
P Petrejus 1847) kr. 7,500. 2 pens. i 
150kr.tillskeppnklareraresiSthlm 
ankor och ogifta döttrar. 

[46 991 Direk t ionen  öfver 
fab r iks fa t t igkassan .  

Se [35 49:. 
Blancks legat (S M BlaflCk1888)' 

kr. 1 600. Underst. med företräde 
för en arbetare vid K A Almgrens 
sidenfabr. 

Cas~arssons~ensiollsinrättning 
(Fabr. P A CasParsson kr. 
21 000. Pens:r till arbetare vid 
sidenfabr:r. 

Fabriksfattigkassan (sthlms *z- 
briksidk. 1762) kr. 330,000. Under- 
st. %t fabriksarbetare. 

der Ostens legat (Fabr:s- 
änkan M C von der Osten 1834) kr. 
10,000. Åt döttrar eller änkor ef- 
ter fabriksidkare. 

Pad i s  legat (Grossh. och fabr. 
Chr. Pauli 1807) kr. 3,000. .Underst. 
till arbetaro vid yllefabrikerna. 

f. d- Stsmpelafgifis- eller pen 
s. k. Hallkassan (Sthlms fabriks- 
idkare 1770 3x8 hallordning) kr. 
12,800: -. Underst. at fabrikörer 
samt deras änkor och barn. 

Söderbergs 1Wat (Fabr. P Sö- 
derberg 1850) kr. 2,000. Underst. 
till 2:ne strum~fabriksarbetare. 

Törnebohms legat (StAmpel- 
mäst. assessorn E Söfnebohm 1831) 
$. 4,000. Underst. till %fl. pbriks- 
1dk:"ch fabriksarb:~ fattiga barn 
under 16 %r. 

[47 ''1 
Bok- och mnsikhanalarnea pen- 

sions- och anderstOdsfGrenin6 
Musikförligg. A EIirsch, bokhandl. 
J J Flodin m. fl. 1862 kr. 999,477:98. 
Siisk. styrelse se [30431. Pens. at 
deagarna samt understöd at be- 
höfvande. 

c47 O11 
lIinnthandels%renin~ens pen- 

sionskassa - nndorstöksförening 
(flera minuthandl. 1874) 440,705: 91 
kr. Sarsk. styrelse se [30071. Pens:r 
Och underst. 

[47 ''1 
Viktnaliebandlarnes pensions- 

inrättning. Kapitalbehhlln. den 
S'lia 1922 kr. 942,567: $0. Sarsk. 
%rektion, se [30051. Pens:tagarne 

Omkr. 5á. - 
[47 031 

~andelsbokhållarnes pensions- 
förening (1869) kr. 190,000. Särsk. 
styrelse, se 130091; pens:r. 

m, fl. fonder. 

[47 i351 
f. d. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ä ~ b ~ t ~ t ~  i stock. 

holm pensionskassa (f. cl. Bryg- 
gareambetet 1848). sarskild sty. 
relse, se [xoo~]; pens:r och 
&t delagare. P 

[47 061 
f' d' skomakareiimbetet n. 

V' Skomakaremästareföreningen i 
Stockholni (Okand) kr' 500 OoO 
S!rSk' se [3001]; ,pens:r, 
sjuk- och begratbingshjalp. 

[47 101 Apoteka re - soc ie -  
teten. 

(Direktion se 140 81: .) 
Apotekare-societetens kassa. So- 

cieteten har enligt par. l i dess 
stadgar bland annat till uppgift 
att lamna understöd %t behöfvande 
apotekare samt deras! änkor och 
barn. Under Or 1922 har i under- 
stöd &t karmedlemmar och de- 
ras anhöriga utgatt ett samman- 
lagdt belopp af cirka 43,000 kr. 
hvarjamte till stipendier O. d. 
delats cirka 7,500 kr. 

Apotekare-societetens stndiesti- 
pendinm för examinerade apote- 
kare. Apotekare-Societetenbeslöt 
vid sin %rssarnmankomst den 11 
september 1912 att under tv9 p& 
hyarandra följande ar utdela ett 
stipendiump%1,200kr. Under tredje 
aret göres uppehall, livarefter sti. 
pendiet under de bada foljancle 
%ren ater utgir o. 8. v. 

Stipendiet utdelas till farma. 
ceut, som efter aflagd apotekare- 
examen önskar blifva i tillfälle att 
idka fortsatta studier p& det hem.- . 
farmaceutiska farmakognostiska 
kemiska eller'botanisk? omradet: 
Studierna skola bedrifvas företra. 
desvis vid Farmac. institutet eller 
ock vid annan högreundervisnings- 
anstalt i in- eller utlandet och fort- 
g% under minst sex minader samt 
resultera i en afhandling af den 
omfattning studieplanen angifver. 

Balkenliansens fond (Apotekare 
Rolf Balkenhausens donations- 
fond) stiftades genom donation af 
apotekaren i Norrtillje Rolf Bal- 
kenhailsen, eom 1919 till societe- 
ten öfverlimnade ett belopp af 
50 000 kronor. Efter donators död 
nkaii i l 5  af den arliga afkastninoen 
läogas till kapitalet och de Gr, 
feLtedeiarna delas i tv& delar och 
utdelas till i bchof varande ankor 
eller till myndig Older icke komna 
barn efter tvenne apoteksinnehaf- 
vare som af direktionens samtliea 
mediemrnar anses hafva adagalagt 
en mer an vanlig arbetsamhet och 
fört en i allo hedrande vandel. 

Borgströms fond. Genom do- 
nationsbref öfverlamnades den l1 
juli 1818 af apotekaren i Karls- 
krona J. A. Borgström till apote- 
karesocieteten ett belopp af 40 000 
kronor, hvars Orliga afkastning, 
sedan 15 procent af densamma 
lagts till kapitalet, skall utdelas i 
poster om minst 200 kr. som un- 



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4710j 
derstöd %t obemedlade legitime- 
rade apotekare eller änkor och 
minder%riga barnefter legitimerade 
apotekare. 
Colliaaders fond (m Dorothea C. 

Colliander 1850) kr. 600. ,Till den 
i Sthlm bildade fond för underst. 
%t fattiga apotekareänkor,. 

Eneroth8 fond. Fonden, soin 
stiftades 1917 genom testamente 
af apotekaren i SkellefteA C. H. T. 
Eneroth, uppg%r till cirka 170,000 
kronor. Af dess afkastning skola 
Arligen utdelas understöd i poster 
'om 2 000 kronor till sadana apo- 
teksignehafvare, som vi~nlilgga sig 
om ordentlig bokfaring och hvil- 
kas arliga omsättning icke öfver- 
stiger 15,000 kronor, för att satta 
dem i st%nd att aflöna ett bitrade, 
Den del af fondens afkastning som 
ej jämnt kan delas med 2,006 läg- 
ges till kapitalet, tills detta blifvit 
s% stort, att ytterligare ett under. 
stöd p% 2,000 kronor kan utdelas 
o. s. v. Fonden förvaltas tills vi- 
dare af apotekaresocietetens direk- 
tion, men när en pen8ionsiurätt- 
ning för afgiende apotekare trädt 
i verksamhet skall denna öfver- 
taga dess förivaltning. Skulle apo- 
tekarpket i en framtid f% utöfvas 
fritt i Sverige och apotekaresocie- 
teten pH. grund däraf upplösas, 
skall fonden tillfallafrimurarebarn- 
huset i Stockholm. 

E'rögrens fond. Enligt testa- 
mente af apotekaren i Tumba Emil 
Frögren erhöll apotekaresocieteten 
efter hans %r 1920 inträffade fran- 
fille ett belopp af 5 000 kr. Ar- 
liga räntan p% detta Lapital skall 
utdelas till behöfvande farmaceu- 
ter elier änkor eller barn efter fat- 
tiga farmaceuter. 

Hallengrens fond (Apotek. J N 
Hallengren 1836) kr. 2,675. Ariiga 
räntan anvandes af Direktionen till 
nytta och ändam%l för de farma- 
ceuter, .som använda Societetens 
institut. 

Holmströms fond (Apotekare 
Erik Axel Holmströms fond). Till 
minne a? apo't. E A Holmström 
och fru Hilda Holmström, född 
Wikström, ha kanslisekr. Gunnar 
Holmström och frök. BIaria Holm- 
ström den lo/l 1914 öfverlimnat 
kr. 10,000 till apat.-soc. Af den 
%rliga räntan skall liggas till 
kapitalet sj5 skola användas till 
inköp fö; Societetens bibliotek och 

til1enstuderandevidFarm.inst. 
Jastelii fond (Apotek. Martin 

Justelius 1883) kr. 30 000. ' I s '  af 
räntan utdelas till behöfvande 
apotekare, deras änkor eller oför- 
sörjda barn, till stipendier för 
tv% stud:de vid Farm. institutet 
och ' i s  till tilliälliga underst. %t 
behöfvande farmaceuter eller till 
för yrket nyttiga ändamal. 

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall 
1897) kr. 4,000. &l. afkastn. till- 
delas en eller flere änkor efter 
farmaceuter med företräde för än- 
kor efter farmaceuter fran Väster- 
göt land.~ 

Kerfstedts fond (Apotekare Inge- 
mar Kerfstadts donationsfond) 

VIKING SKQKR#M INDUSTRISAKTIEBOL. VIKIN G 
O R I I B R O  





G. Fromma stiftelsers, pensionski~ssors m. fl. fonder. [4726-47341 

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befram ande 
lärares samt deras ankors och barns pensionering. 

[47 291 
Maskinistföreningen, sarsk. sty- 

relse, se [4157]; kassabeh%lln. 
1922: förvaltn:skassan. kr 8 311:73. 
balanserad vinst a faAigheten: kr: 
1624.70. bibliotekskassan. kr. 
6'516; 74: sangkörsfondin kr. 88: 83, 
f& E,>,, Wennerlöfs fond. kr. 
11 119: 66; understödskassan:' kr. 

40; nödhjälpskassan: kr. 
46,824: 97; friarsafgifts. o. begraf. 
ningskasr.?ii: ing. C h Lindvalls kr. 31,248: fond: 00; öfver- kr. 

13,016: 37; sjukkassan: kr. 49,819:80. 

Stockholms nationalkassa 
(Ekeppsred. i Sthlm 1772). 31 dec. 
1922 kr. 183,938: 59. Sthlms sjö- 
manshus direktion, se [2620]. Ut- 
betalt underst. 1922 kr. 6,310. 
c47 271 

~ngfartggsbePihlhafvaresiillsb- 
pet (1857) c:a kr. 460,000. Sarsk. sty- 
relse, se [41 531; pens:s- och un. 
derst:skassa. 

t47 281 
Handelsflottans pensionsm- 

stalt  (K. NIaj:t och Rikets Stander 
1864) kr. Y, 209 273: 34. Sarsk. direk- 
tian, se [i95(i]; pens:berättigad ar 
den, som uppn%tt 55 %r itnjuter 
medborg. förtroende o. >varit i 29 
%r vid svenskt sjömanshus inskrif- 
'en samt, utan att hafva begitt 
Tmn:sbrott, under dessa %r idkat 
s~ofart med svenskthandelsfarpg, 
daraf hufvud~akl. tiden bestamd 
till minst 150 månader,'i utrikes 

;'4)6i7: 56 til:5~~97~~22,",,", kr. 

Upkala univ.; för 3 af 9 p& hvar- 
amdra följ. %r utses stipendiateraf 
Vetenskapsakad., som för samma 
%r uppbär %rl. räntan; under de 
öfriga 6 åren utses stipendiater af 
Upsala univ., som förvaltar dona- 
tionskapitalet. 

C A Carlsons fond 5,900 kr. för 
riksmuseets vertebrat afdelning. 

Idlundska donationen (Prof. E 
Edlund 1880) kr. 42,000: -. Rin- 
taai anvandes till prisbe1ön:r eller 
underst. för forskn:r p% de fysiskt 
matem.  vetenskap:^ omride. 

Ferrnerska belöningen (Kansli- 
ridet B Berrner li95) kr. 3,500: -. 
Premientdeln. 

Flormanska belöningen (Prof' 
A H Blorman 1838) kr. 8,500: -. 
Till pris och belön. 

Fonden för  resennder8tid (dir. 
Sahlgren m. fl. samt tillskott af 
Akad.) kr. 54 700. Stip:r till 
belopp af 1,300 i r .  utdelas hl. till 
yngre naturforskare för utförande 
af resor inom Sverige med ända- 
mil  att undersöka landetsnaturför- 
hallanden. 

Fonden för  vetenrkaplig forsk- 
ning (anonyma gifv.) kr. 415,000:-. 
Okas under gifv:nas lifstid genom 
r?intans laggande till kapitalet. 
(Se Porträttfonden). 

Brillska donationen (Bruksp. J 
W Grill 1863) kr. 77,000: -. Fonden 
afserbildandet af en zoologisktrad- 
g%rd. 

Hahns donation (Med. dr Con- 
rad Hahn 1896) kr. 30,800: -, t i l l ~ n -  
derst. för vetenskapl. for8ku:r el- 
ler resor. 

Kroks donation (Laroverksad- 
junkten Th O B N Krok) kr. 50,400 
för växtgeografiska undersöknin- 
gar inom Sverige. 

Iietterstedts fond (Gen:konsul J 
Letterstedtl86O)kr. 18,400: -. %n- 
tan ansl%s till ett pris för utmärkte 
författare och viktiga upptäckter. 

Letterstedts fond (Gen:konsul J 
Letterstedt 1860) kr. 11,200: -. Rän- 
tan utg%r i o. för särsk. makCp&lig- 
gande vetenskapl.undersökn:rsmt 
iifven till andra ändamAl, beroende 
detta p% Vetenskapsakademien. 

Letterstedts fond (Cien:konsulJ 
Letterstedt 1860) kr. 21,200: -. Till 
inrättande % Serafimerlasarettet af 

30 ,00~sängar  för nödlidande sjuka resan- 

'47331 Kg'. Hi- 
Och 

akademien. 
Antellska donationen (test 

d r  H F Antell, affamn. 1896)'kr. 
100,000: f. antikv. och numismat. 
iindamal. 

Bergerska donationen ( ~ ~ l l f ö ~ .  
valt. i Göteborg c G Bergers test. 
6883) kr. 290,000. Af rantorna an- 

: 1000 kr. för arkeologiska 
förelasn:r, det öfriga för historiska 
och antikv. efter utgifts- 

som för kr bestLmmes. 
Beskowskadonstionen(Ofverste- 

kammarjunk. B v Beskow 1880)kr. 
10,000. Underst. för Yngre, obe- 
medl. och förtjänte forskare inom 
de  vetenskaper, som tillhöra om- 
rMetför akadem:~ verksamhet. 

Björnstjernska donationen(test. 
af Generalmajor O M Björnstjerna, 
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till 
författare inom de kunskapsgrenar, 
som utgöra föremll för akadem:s 
verksambet. 

Qötiska förbundets donationkr. 
2,600; för antikv. ändamal. 

Hjertbergska donationen (Pro. 
tokollssekreter.EGRjertbergstest. 
1888), kr. 254,000; för Statens hi- 
atoriska museum och kgl. mynt. 
kabinettet. 

Loabatska donationen (gitfva af 
hertig J B de Loubat i Paris 1889) 
kr. 20,000; räntan utdelas hvart 
6:te år  f. basta under senaste 6 %r 
utkomna, p% svenska, norska eller 
danska förf. arbete öfver Amerikas 
wkeologi, etnografi, historia eller 
myntkunskap. (Kasta g%ng 1927.) 

08carBontelins9donatioa (gafva 
af riksantikVarien 0. Montelius och 
hans fru, f. Reuterskiöld, 1913) kr. 
50,000. Rantan skall anviindas till 
understöd eller pension. %t e. o. 
tjänstemän vid Akademien samt 
till tryckning af arkeologiska ar- 
beten ; hvart femte %r utdelas ett 
pris för förtj~nstfullt arkeologiskt 
arbete. 

Soharpska donationen (test. af 
grossh. J H Seharp och hans fru, 
f. Westman, 1902) kr. 100,000 för 
den hiatoriska vetenskapens främ- 
jmde (större delen af räntan ut- 
gir f. n. tili en Iifranta). 

THULE SKANDINAVIENS STORSTA L ~ P P Ö R S Ä K R ~ N G S B O L A G  
Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. 

a - 
80" Adresskalendern j926.  

W. Blaire-Brnee9s donation 
(don. %f h u  Carolina Benedieks- 
Bruce) kr. 20,000. Rantan skall 
användas för arkeol. forskningar 
och gräfningar p% Gotland, sär- 
skildt i och nära Visby. 

[4734] Kungl. Vetenskaps- 
akademien. 

Adeliköldska fonden (Major 
Claes Adelsköld 1904 och 1906) kr. 
71,600. Till medalj för vetenskap- 
liga arbeten och till utrikes rese- 
stipendier för ingenjörsstudier. 

Ahlstrands testamentsfond (Bi- 
bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. 
39,600:-. Rintan utg%r till under- 
stödjande af zool. studier. 

Arnbergs donation kr. 26 600: - 
donerad 1901 af ~ankofull&äkt. J 
W Arnberg. 

Arrhenins' fond (Prof. S Arrhe- 
nius 1904) kr. 8 200. -Till förstar- 
kande af ~etterstedtska resesti- 
pendiet. 

Bmkska legatet (Josef Banks 
1792) $ 1,600. ,S%som tillökn. p% 
lönen till Bergianske lararen. 

Beijerska donationen (af Bok- 
förlaggare Frans Beijer insamlade 
1884) kr. 11,800. Till framj. af Riks- 
musei mineralogiska institutions 
syften. 

Bergianska stiftelsen (Prof. P J 
Sergius 1184). Donationskapitalet 
8,333: 33 kr., egend. Bergiilund, till 
publici nytta och till en skola för 
trädg%rdsskötselns eller hortikul- 
turens upphjälpande i riket under 
namn af Bergianska, tr&dg&rdssko- 
lan. 

~eskowska stipendiefonden 
(0fv:kam:junkare B v Beskow och 
hans hustru 1864) kr. 27,200: -. 
Till ett stip. %t nlgon ung, förtjänt 
och obemedlad vetenskapsidk. 

Bomanska donationen (Kapten 
C E Boman och hans hustru Hil- 
dur f. Boheman 1909) kr. 32,400. 
,Till lifriintor och darefter för riks. 
museets entomologiska afdelning. 

Brandelska donationen (Kamre- 
raren C H Brandel 1905) kr. 135,300. 
Bör riksmuseets botaniska och 
entomologiska afdelningar. 

Byzantinskaresestipendiet (En-. 
voyén P O v Asp 1803) kr. 



[4734-47351 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. -fl. fonder. 
de, företcidesvis frin främmande 
and. 
Letteratedts fond till  pris for  

öfversiittningar m. m. (Gen:kon- 
au1 J Letterstedt 1860) kr. 20,900. 
Af räntan utgir 400 kr. Brl. för 
öfversättningar till svenska spri- 
ket af nÅgot förträffligt utlindskt 
arbete; iterst. ställes till Akade- 
miens fria förfogande. 

~ ~ t t ~ ~ ~ t ~ d t ~ h ~  fonden till 
min för valleratadi f ö r s a d n g  
m. m. ( ~ ~ ~ : k ~ ~ ~ ~ l  J ~ ~ t t ~ ~ ~ t ~ d t  
18gO)kr.31,900:-. 12antananvändes 
till och anskaffande afböc. 
ker i t  till uppköp afböc. 
ker för sockenbiblioteket i valler. 
stad samt till belön:p i t  folkskole. 
larare inom Linköpings stift. 

Letter~tedtskaFörenin6enrfon. 

~ . $ ( ~ ~ d ~ ~ , " , " , ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ 4 " d ~ ~ " , " ~ ~  
$~,b,&~~z,", _ , % ~ ~ ~ P , ~ O , O ~ ~  

675, kr. besparingsfon- 
den. Denna fond arl. 

ränta ränta tills den upp- 
gir OoO OoO kr. 3:0) 

~ ~ ~ l ~ " & n ~ " n  " 
kapitalet förminskas; den disp. 
fondens öfverlamnas iirl, till 
Letterstedtska fören. 

inrikes reiasti- 
pendier (Gen:konsul J Letterstedt 
1903) kr. 40,400. ~ t i p .  för resor 
incm Sverige; samma bestimmel- 
ner som för det utrikes resesti- 
pendiet. 

Letterstedtsks utrikes resesti- 
pendiet (Gen.-konsul J Letterstedt 
1860) kr 100 000. Stip. at nagon 
svensk &an 'med goda moraliska 
egenskaper och utmärkta insikter 
i en eller flera vetenskaper, för att 
sätta honom i tillfille att till för- 
kofran af sina insikter, företaga 
resor i främ. lander; stipendiat m& 
tillhöra hvilken samhällsklass som 
helst, men f%r icke vara yngre än 
25 och icke aldre an 40 L. 

Letterstedtska sliktstipendiet 
bild. 1893 af besparingar a Letter- 
stedts fond till pris för öfversätt. 
ningar (Gen.-konsul J Letterstedt 
1860) kr. 50 000. 

P. E. ~ i k d a h l s  stipendiefond 
(fröken Ester Lindahl 1921) kr. 
460,800. Räntan anvandes Brligen 
som bidrag till vetenskapliga stu- 
dier eller fortsatt praktisk utbild- 
ning inom medicin, naturveten- 
skap och humanistiska vetenska 
per. 

Lindbomsha belöningen (Berg- 
mäst. G A Lindbom 1814) kr. 5,900. 
Rantan användes kligen till l a 
Z guldmedaljer, som tilldelas den, 
utom eiler inom akademien, som 
ingifver n&gon afhandl. med nya 
och viktiga upptackter uti kem. 
eller fysiska vetenskaperna. 

Lindströms minnesfond kr. 
4,700: -, donerad 1901 af vänner 
och lärjungar till prof. G Lind- 
ström. Till ett mindre stipendium 
för resor inom landet i syfte att 
stiidera de lagre evertebrerade 
djuren, fossila eller lefvande. 

JONKOPING% 
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Sven Lovéns minnesfond kr. 
4 700, donerad 1909 af 
óch vanner till prof. S Loven till 
prisbelöning i form af medalj of- 
ver Lovén af förtjänstfulla arbeten 
i zoologi. 

Ilalmströms donation (riksarki- 
varien C G Malmström) kr. 28,300. 
För vetenskapliga ändam%l. 

von Riöllers donation (Ryttmäst. 
P von Yöller 1883) kr. 28,400: -. 
Till lifränta %t viss person, efter 
hvam död donationen är ställd till 
Akad:s fria 

Portrattfonden (utbruten frSn 
Fonden för vetensk. forskning) 
kr. 28,900. För utförande af por- 
t r u t  af Akad:s aflidne eller lef- 
vande ledamöter. 

Regnells, Anders ~re 'dr ik  bo- 
taniska giftomedel (Dr A ~ ' ~ e g -  
nell 1872) kr. 114,900: -. Deniia 
fond sönderfaller i följ. afde1n:r: 
l )  Stip,-fonden f. ansthllande af re- 
sar i botaniskt ändamil till Bra- 
silienellerannatintertropisktland. 
2) Fonden förvetenskapl. bearbetn. 
af de i Brasilien eller andra inter- 
tropiska lander af den Regnellske 
stipendiaten gjorda insam1:r. 3) 
Fonden för de brasilianska växt- 
sam1ing:s underhall och vard. 

Regnells zoologiska gihomedel 
(D:r A FRegnell1884) kr. 46,900: -. 
Rantan användes till främj. af zoo- 

' " ~ ~ ~ ~ ~ 8 b n ~ ~ ~ a t i o n  (D:r A F 
Regn611 1880 1881 1882) b. 43,400. 
Medlen anvinda hl1 inköp af 1%- 
genh. Kristineberg vidFiskebicks- 
kil i o. för anlaggande af en zoo- 
lo isk hafsstation. 
iosenadlerskapenaionerna(~re- 

sid. C A Rosenadler 1777) kr.3 000. 
3 pensionsrum för afkom1:r efter 
Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm. 

Soheelefondenkr. l 8  700: -. Kan- 
tan disp:s växelvis afkarm. Insti- 
tutet och Vetenskapsakad:n till 
underst. för dithörande forsbn:s 
anställande. 

Sidenbladhs fond (Ofverdir. Elis 
Sidenbladh 1911) kr. 119 700. Till 
donators bröstamngar'  och till 
stipendier. 

Stenströms fond (LZrov:sadj. 
K OE Stenström 1901) kr. G 000:-. 
Till stip. för botaniskt andam~i.  

StipendinmBerzelisnnm(Bergs- 
rhdet J. L. Aschan 1850) kr. 33 500. 
Stip. till underst. at yngl:r, h<ilka 
ägna sig &t kemiens studium. 

Snndbergska donationen (Hof- 
bartermast. E Sundberg 1780) kr. 
1,200. Premier. 

Söderströmskadonationsfanden 
(Grosshandl. C C Söderström 1904) 
kr. 127,700: -. För nationaleko- 
nomisk vetenskaplig forskning. 

J A Wahlbergs minne~medaij- 
fond kr. 3,600: -; donerad 1901 af 
änkefru E. Retzius Till utdelning 
af medalj i guld eller silfver %t per- 
soner, som p% utmärkt satt fram- 
jat de naturhist. vetenskaperna. 

J A FVahlbergs minnestond kr. 
40,000, donerad 189Gaf änkef. ERet- 
zius till minne af hennes broder 
Afrikaforsk. Johan August Wahl- 
berg. Den %rl. räntan disp:s för 

A 

2 p5 hvarandra följ. &r växelvis af 
slaktingarlVetenskapsakad. och Svenska Säll- 

sk. för Antropologi och Geografi 
som resestip. 

P F Ivalilbergs stipendiefond 
1913 kr. 50 700 : -. 

Ivhlmarkska donationen(0fver- 
dir. L J Wallmark 1847) kr. 55,2!Ni. 
Rantan användes till prisbelönm- 
gar för rön och uppiinningar, som 
akadem. h u e r  befordra vetenska- 
pernas och naringarnas framsteg 
samt till underst. för undersökm:r 
och resor, som akadem. anser le- 
da till nämnda mil. 

Tegafoiiden (saml. p& föranstal- 
tande af Svenska sällsk. för antro- 
pologi och geografi, p m  allm. sub- 
skription inom Sverige till minne 
af Vega's kringsegl. af Asiens hele 
kuststräcka under A E Norden- 
skiölds ledning, 1880) kr. 83,200. 
Fondens Zudamal är att verka för 
i tär jande o. ippmuntran af geo- 
grafisk forskn.; dels under namn 
af Vegastipendiet, underst.förföre- 
tagande af forshsresor  i mindre 
banda trakter; dels medel för ut- 
delande af en medalj i guld, be- 
nämnd Vegamedaljen, at personer 
som p& ett utmärkt sätt främjai 
den geografiska forskn: s%väl stip. 
som medaljen utdelas'af Svenska 
sällsk. för antropologi ochgeografi. 

i47 351 Kungl. Landtbruks- 
akademien. 

Knngl. Landtbrhksakademiens 
donationsfond (Dircktör Melcher 
Lyckholm, fabrikör Pehr Swartz, 
grosshandlaren Gösta Fraenckel 
samt anonym donator, hvardera, 
ett bidrag af kr. 100 000) kr. 400 000. 
Till befrämjande af ~kademiens 
allmanna andam%l. 

Fraenekelskadonationen(Gross- 
handlaren Moritz Fraenckel) kr. 
G 600: - för publikation om Sveri- 
ges jordbruk. 

au i l l aume~  fond (Maria Josefina 
Guillaume 1868) kr. 17 100. -. Till 
befordrande af djurskydd.' 

Hallénska donationsPondes 
(Bmksäg. N P Hallén 1823) kr. 
5,000: -. För nyttiga företag i 
landthushalln. sasom skogsplan. 
tering, trädg&&sanlaggn. 

Lökenskiöldska donationsfon. 
den (Possess. Ch E Löfvenskiöld 
1889) kr. 22,100: -. Resestipen- 
dium till befordrande af &ndarn%ls- 
enl. landtmannabyggn. 

Stipendinm Nilsson-Asohanis. 
num (Bergsradet L Aschan 1861) 
kr. 65,000: -. Stip:r till elever vid 
landtbruksinstituten. 

Ronnens fond (Friv. bidrag för 
att hedra Edvard Nonnens minne 
1864) kr. 34,600: -. Resestip:r till 
elever, utg8ngna fr%n rikets landt- 
bruksinstitut. 

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

Svenssons stipendiefond (Eko. 
hornidir. J M Svensson 1890) kr. 
20,800: -. Siisom uppmuntran till 
elever vid landtbruksinstituten o. 
Jönköpings lans landtbruksskola. 

BURA 



fl. fonder. [4735-4742) 
Erik Johan Falkmuns stipendie- 

fond (Louise Falkman samt Ivar o. 
Sven Falkman 1893) kr. 539. Un- 
derst. %t studerande. 

Fyra bröders stipendiefond ifa- 
bxikör P A Sjögren 1907) kr. 
2,923. Understöd %t. studerande. 

Rektor 61. F. Gilljams stipen- 
diefond (Helena Gilljam, lärare 
och forda laaungar vid liarover- 
ket 1910) kr. 1,516: 04. Understöd 
%t studerande. 

c* Iinndbergs stipendie- 
fond kr. 7,300. Underst. %t stude- 

Kyrkoherde Nyhlans' stipendie- 
fond (1915) 3,903: 27 kr. Understöd 
med företräde för blifvande präs- 
ter. 

Premie- och futtigkassan vid 
norra latinl&roverket, kr. 3,500. 
Prem:r och underst. %t studerande. 

Rabeska fonden (f. d. larjungar 
vid Sthlms gymnasium 1871) kr. 
1 117. Underst. %t studerande. 

Ribbingska stipendiefonden 
(Kammarherren G Ribbing 1868) 
kr. 2,261. Underst. %t studerande. 

Ruben Sjögrens stipendiefond 
(Fabrikör P A Sjögren 1905) kr. 
3,370. Understöd %t studerande. 

Olof Arvid Stridsbergs stipen- 
diefond (Anna Laura Stridsberg 
1908) Im. 538. Understöd %t stu- 
derande. 

n hams donation (inkef. C Tham 
1865) kr. 372. Böcker %t fattiga, larj. 

\Virenska stipendiefonden 
(Fabr. A G Wirén 1875) kr. 16,815. 
Understöd %t. studerande. , 

[4742] Högre allmänna läro- 
verket 

Se [2305]. 
Anonym gifvares stipendiefond 

(1910) kr. 3,000. Rantan utdelas 
årligen till en el. flera gossar i 
gymnasiet. 

Axel M. Anderssons Testaments- 
fond (1915) kr. 50,000. Rantanut- 
g%r som stipendier (med lagst 200 
och högst 400 kr.) till liarjungar i 
6:te klassen 1. i gymnasiet, som 
äro valartade o. i beôof af under- 
stod. Fonden st%r under Stock- 
holms stads förvaltning. 

Erik Bergstedts skolfond 
(Grossh. Erik Bergstedts testamen- 
te 1911) kr. 10,000. Arliga rantan 
skall vid slutet af hvarje virtermin 
odelad tilldelas en larjunge; som 
samma v%r utgatt fr%n laroverkets 
högsta ring med godkand examen 
och utan att behiifva vara fattig 
liar behof af understöd. 

Folke Brandels minnesgåfva 
(1913) kr. 1,000. Rantan utdelas %t 
musikalisktbegafvadlarjunge, som 
har orgelspelningen under mor- 
gonbönen sig anfórtrodd. 

Erik Bäekströms stipendiefond 
(Grosshandl. J A Backström 1908) 
kr. 10,000. Rantan skall med ena 
halften den 18 maj och med den 
andra den 27 nov. utdelas till l i r -  
junge i 5:te kl. som ar  behöfvan- 
de, har fallenhet för studier och 
utm'ärker sig i sfs. p% flit och 

INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN G 
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Q. Fromma 
Wirens donationsfond (Fabr. A ,  

Q Wirén 1896) kr .  8,700: -. TiLl 
belön. af folkskollarare och iära- 
rinnor p% landet som utmärka sig 
gnm att vid skolhusen plantera 
frukttrad och barbuskar el. agna sig 
%t biskötsel och sprida hag för 
dessa syssels2ttn:r till allmogen. 

Bergmanssonska fonden. (Fru 
Xanna Bergmansson, född Wirén, 
1916) kr. 30,000: -. Till belöningar, 
premier och pris för landtbrukets 

och ran efter trädgBrdsskötselns akademiens fria uppmunt- bestam- 
mande. 

A.-B. Separators Iueeruodlings- 
fonn (A.-B. Separator 1917) kr. 
100,000: -. Ranteafkastningen till 
Btgärder för befordrande af lucern- 
odlingen i landet och främst i dess 
mellersta delar. 

Gustaf Linds Stipendiefond 1919 
kr. 1,900: - för trädg%rdselever. 

[47 361 
Thansku stipendiefonden (Kam- 

martj. A Thun 1731) kr. 124 936: 71. 
Förvaltningen af b~r~rättdfonder- 
na, se 129 751; tv& hemstipendier 
%ttorftigastuderandeföddaiStock: 
holm eller Smaland (dock sBsom 
test. sager: >Xedicin,för den oviss- 
het jag sjalf erfarit, undantagem); 
hvartannat %r lamnas ett resestip. 
af 4,800 kr. %t en studerande för 
idk. af studier vid utlandskt univ. 
med skyldighet att  kvarstanna di; 
1 6  man. &nsökn. ingifvas till det 
större akad. konsistoriet i Upsala. 

[47 371 
Lurs Hiertas minne (Fru W. 

Hierta f. Fröding 1877). Sarsk. 
styrelge, se [3555];'att verka för 
det manskl.fram&tskridandet och 
detta hufvudsakl. gnm att fram- 
kalla och befordra sadana veten- 
skapl. upptackter och uppfmnin- 
gar sociala förbittringar och re- 
former 'som kunna blifva till val- 
signelse för manskligheten i all- 
mänhet och sarskildt för Sveriges 
folk. Ansökn. före 1 mars eller 
l nov. 

[47 381 
Nobelstiftelsen. Grundad p% 

Ingenjören Doktor Alfred Nobels 
testamente af den 27 Nov. 1895. 
Gnrndstadgar fastställda af Kungl. 
Maj:t d. 29 Juni1900. Hufvudfonden 
d. 31 Dec. 1922 kr. 30,414,232: 27. Te- 
stamentet föreskrifver, att fondens 
ränta skall narligen utdelas som 
prisbelöning %t dem, som under 
det förlupna Brethafvagjortmansk- 
ligheten den största nytta. Rantan 
delas i fem lika delar, som till- 
falla : en del den, som inom fy- 
sikens omride har gjort den vik- 
tigaste upptäckt e l l e r u p p h i n g ;  
en del den, som har gjort den vik- 
tigaste kemiska upptackt eller för- 
bättring ; en del den, som har gjort 
den viktigaste upptackt inom fy- 
siologiens ellermedicinensdom%n; 
en del den som inom litteraturen 
har producerat det u t a r k t a s h  i 
idealisk riktning; och en del &t 
den som har verkat mest ellerbast 
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stiftelsers, pensionskibssors m. 
för folkens förbrödrande och af- 
skaffande eller minskning af st%- 
ende ar-méer samt bildande och 
spridande af fredskongressers. 
Prisutdelare och styrelse se [1631]. 

[4739] 
dlbert ~~~~i~~~ stipendiefond 

för författare ar bildad 
dels af ett utaf blbert ~~~~i~~~ 
barn arfvingar doneradt oaf. 
ytterligt kapital af 150,000 kr., dels 
af ett utaf K. O.  ~~~~i~~ ytter.i. 
gare doneradt likaledes oafytter- 
ligt kapital kr, sam. 
manlagdt 2z5 oOO kr, hyaraf r a ~ .  

- med för sekrete. 
rarens aflöning andra nödiga 
arliga omkostnader. - an. 
vändas till at svenskt 

skrifvande för. 
fattare af talang, 

[47 401 Direktionen Öfver 
Stockholms stads undervis- 

se !2301]. 
Bergman-Blillerska fonden (Sjö 

faranden A Bergman Niller 1881) 
kr. 1,621: 05. Till böcker %t fat- 
tiga larjungar vid Katarina real- 
skola. 

Reskonska fonden (Öfv.kam.- 
junk. frih. B v Beskow och hans 
hustru 1864) kr. 14,181: 22. Till 
stip. 

Booströmslta fonden (Presid. E 
Booström 1835) kr. 1,811: 20. Till 
böcker och prem:r %t skolyngl. 

ErikBäckströmsstipendiefo~d, 
se [4742]. 10 793: 67. 

~ ö g l u n d s k i  fonden (riksgalds- 
kommiss. G Höglund 1870) kr. 
12,210: 42. Till lifräntor, sedan 
stip:r. 

Kniggeska fonden (Änkef. A M 
v. Balthasar Knigge 1822) 10,497: 29. 
Rantan 1ever:s till Ad. Fredr. förs:s 
kyrkorad att för församl:~ folk- 
skolor anvandas. 

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J 
G. Lundberg 1878) 4,633: 92. Till 
stip:r. 

JnliusLundmansstipendiefond, 
se [47 421. 10 000: -. 

Petrejiska 'fonden (Skeppskla- 
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,987: 28. 
Klader,böcker mm.%tskolungdom. 

IVallinsku fondrn(Arkebiskopin- 
nan A M Fallin 1847) kr. 6,852: 68. 
Stip:r St studerande. 

kleniusska fonden (Kyrkoh. J H  
Aienius 1822) 136,924: 99. Till pens. 
fyllnad %t pensionerade lirare. 

Se vidare [47 441 och [47 491. 

[4741] Högre latinlärover- 
ket A Norrmalm. 

s e  [23 O?,]. 
'Ingeniör Hj. no Rietz' fond, 

2,000 kr. Rantan för framsteg i 
biologi och kemi. 

DuRietzstipendiefond(1ngeniör 
E j  Du Rietz) kr. 2,000. För fram- 
steg i biologi. 
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m. fl. fonder. 
donation af en f. d. larjunge med 
1,000 kr. 1888. (Elementariistipen- 
diet X:r 2). Underst. foretradesvis 
%t n&gon fr%n skolan utgangen lär- 
junge, som studerar vid universi- 
tet, eller ock %t ngn lärjunge vid 

~acobson; stipendium 
(Änkef. Alma Jacobson. f Wahl- 
gren, 1896) kr. 2,128: 26. Underst. %t 
en för studier i natnrkunnighet 
särsk. h&gad och skicklig lärjunge 
till företagande inom landet af en 
resa i naturvetenskapl. syfte. 

Hartmansdorffska stipendiet 
(gnm insaml. 1889) kr. 1,095: 84. 
Underst. %t medellöse flitige l i r -  
jungar. 

Hernmarckska stipendiet (Prof. 
i Dorpat ' A Bulmerincq 1874) a r .  
2 976: 05. Underst. %t en fattig meii 
ditig larjunge vid skolan. 

Tage Janssons stipendiefond 
(Bankdirektör C. Jansson) kr. 
1,034: 34.   årliga räntebeloppet an- 
vändes p& satt, som af skolans rek- 
tor bestämmes.» 

Jubelfeststipendiet (genom in- 
saml. 1878) kr. 2 795: 63. Underst. %t 
medellösa flitiga larjungar i de tre 
högsta klasserna eller bland de 
f. d. skolans lirjungar, som under 
hvarjelas8r aflagtgodkändmogen- 
hetsexamen. 

Carl Kjellberg8 stipendiefond 
kr. 2,103: +l. RXntan skall anvindas 
L till främjande af undervisningen i 
matematik och fysik inom liro- 
verket,. 

Pehr Olof Zethelius stipendie. 
fond kr. 5 099: 17.  Denirliga räntan 
skall utdelas %t afgaende larjunge. 
som är i behof af understöd fUr 
fortsatt teoretisk eller praktisk ut- 
bildning. 

Lektor Alexander Skånbergs 
l i n n e  (genom bidrag af 27 forna 
larjungar) kr. 770, hvartill hans 
anka ytterligare Iamnat 1,800 kr. 
Behalln. 1921 kr. 3,136: 95. Upp- 
muntran &t lärjungar,. som visat 
sig äga goda kunskaper i botanik 
och darjämte ádagalagt flit och 
godt uppförande. 

Lektor Hugo Schmidt8 stipen- 
die- och premiefond (genom in- 
samling af äldre f. d. lärjiuigar; 
vid lektor Schmidts frinfalle 1901) 
kr. 2,595: 08. S t i p e n  d i  e r  % minst 
50 kr LLt larj. i skolans tre högsta 
klass&, hvilken visat särskildt in- 
tresse för och goda kunskaper 
i företrädesvis franska språket, 
men eljest i öfriga lefvande spr8.k 
geografi, historia, skng och musik: 
Äfven p r e m i e r  i b?cker för 15 
& 30 kr. om aret %t 1 a 3 läri. 
för framsteg i föreniimnda ämnen. 

LndvigochAmandaBubensfond 
(bankdir. och fru Ludvig M. Ru- 
ben 1907), kr. 2,047: 27. For inköp af 
tidsenlig undervisningsmateriel. 

Norströmska stipendiefonden 
(Civilingenjör Claes G Norström 
och Fru Alma Norström, f. Biin- 
sow 1918) kr. 5 191: 65. Understöd 
&t en för beg%fding, flit och goda 
seder kand, hehöfvande yngling i 
skolans gymnasium (helst till sam. 
me yngling under hans gymnasie. 

M ~ S T E R S A M U E L S G A T ~  

[4742-47441 G. Fromma 
uppförande, och f%r stipendiet - I  
efter kollegii besliit - behillas af 
samma lärjunge under hela hans 
skoltid. Fonden förvaltas afKungl. 
Direktionen öfver Sthlms stads 
undervisningsverk. 

De 5 Brödernas fond (Anonym 
1877) kr. 1,000. Uppmuntran %tval- 
artad yngl. vid gymnasium, med 
företräde %t obemedl. ämbetsmäns 
söner. 

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

Frans Qnstafs stipendium (Ano- 
nym 1883) kr. 2,000. R'intan utde- 
las till en välartad samt med h%g 
och fallenhet för studier begifvad 
yngl. som af s%dant understöd ar 
i behof. 

Carl v. Friesens stipendiefond 
(sammanskott af lärjungar o. van- 
ner till statsridet Carl v. Friesen 
1906) kr. 3 750 Rantan skall vid 
slutet af dvarje lasar utdelas Oill 
minclre bemedlad, för studier val 
beghfvad lärjunge, som under las- 
aret aflagt studentexamen för att 
sedan fortsätta sina studier. 

Adrian Qöthes premium (sam. 
manskott af lärjungar och vanner 
till Adrian Göthe 1904) kr. 200. 
Rantan skall hvarje hösttermins- 
afslutning utdelas %t en behöf. 
vande ladunge i 3:e klassen .... 

Fyrs bröder Heijkenskjolda 
fond (1910) kr. 4,000. Rantan an- 
vändes till tillfalliga understöd. 

Lilla Johns premium (Anonym 
1877) kr. 600. Premier &t 1 eller 
obemedl. flitige och ordentl. gos. 
par i n%gon af klasserna 2-5. 

Nymarkskafonden(RektorJNy- 
mark 1762) kr. 100. Underst. %t 
fattiga gossar i Maria skola. 

Semisekularfonden .(samman- 
skott vid sekularfesten 1871) kr. 
500. Stip:r vid Sthlmsgymnasium. 

Thams donation (Änkef. M C 
Tham 1855) kr. 100. Prem:kmsa. 

Julius Lundmansstipendiefond 
(Lekt. J Lundman 1899) kr. 10,000. 
Räntan skall tilldelas en eller två 
behöfvande, kunniga, flitiga och 
ordentligalirjungar i 6 och 7 klas- 
serna, eller nyblifna studenter. 
Fonden förvaltas af Kungl. Direk- 
tionen öfver Sthlms stads under- 
visningsverk. 

1878 kr8 gåfvofond (Anonym 
1872) kr. 1,000. Underst. Och be- 
lön. %t l eller 2 behöfaande och 
flitiga lägungar i 4:e o. 5:e klassen. 

1886 ars  studenters stipendie. 
fond (1910) kr. 1:000. Kantan ut- 
delas som stipendium till behtif- 
vande Iirjunge, helst den som 
samma %r afl. studentexamen. 

F. d. Stipendiaters stipendium 
(1919). Rantan utdelas till förtjant 
&rjunge. 

~iologistipendiet (1919) kronor 
1,000. Riintan utdelas till gymna- 
sist som adagaligger intresse för 
o. god kunskap i biologi. 
Kroksstipendinm(1921)kr.5,770. 

Rintan utdelas till gymnasist (en 
eller flera), som visat hag för bio- 
logi, företrädesvis botanik. -- 

stiftelsers, pensioiiskassors 
Säl lskap~t  E. V:s stipendiu~~i 

(1923). R'antan utdelas till gym- 
nasist med litterlr berafning. 

[47'43] Högre realläro- 
verket pa Norrmalm. 

Sa [2307]. 
Första stipendiefonden (Okiand 

1880) kr. 2,700. Btip:r %t medel- 
lösa lärjungar. 
AllniSnnapremie-ochstlpendie- 

fonden(K.Direktionenöfver Rthlms 
stads underv.-verk 1880) kr. 9,000; 
Sthlms reallarov.; stip:r och pre- 
m:r %t furtjänta lirjungar. 

RelrtorS. Alinqnlstsunderstöds- 
fond (tillkommen gnm insamling 
1904) kr. 3,400. Understod &t be- 
höfvande lirjungar. 

Lektor Hugo \lr. Philps stipen- 
diefond (Okalid 1908) kr. 500. Sti- 
pendium %t förtjänt lirjunge:.. 

Fyra bröder HeijkensQolds 
fond (Okand 1910) kr. 6,500. Un- 
derstöd &t Iirare och förtjänta 
larjungar, 

Qamla realstudenters stipendie- 
fond (1891 ars studenter, 1917) kr. 
1,300. Stipendier åtbehöfvandelir- 
jungar. 

1893 &ss stndenters stipcndie- 
fond (1893 ars studentklass, 1918) 
kr. 3 800. Stipendier &t förtjanta 
och dehöfvande lirjungar. 

1894 8rs &udenters vid Hiigre 
realliiroverket i Stockholm sti- 
pendiefond (1894 LLrs studentklass, 
1919) kr. 4,000. Stip. %t behöf- 

Z'rande beggfvad l'irjunge. 
1,ektor Tom Xolls ~tipendiefond 

(donation af lektor T. Molls arf- 
vingar 19%) kr. 12,000. Stip. %t l i r -  
jungar i ring II-IV, väl vitsor- 
dade i fysik och kemi. 

[d7441 
wouder till förmån for larj. vid 

profskola, 
Nya elementarskolan. 

Förvaltas af K. Direktionen för 
Sthlms stads undervisningsverk. 

Se [2301j. 
Axel Abramsons stipendium 

(Grossh. och Fru Axel Abramson 
1897) kr. 1,633: 35. Uppmuntran %t en 
gnm flit och berömvardt uppfö- 
rande diraf förtjänt larjunge i ngn 
af skolans 5 lägsta klasser (före- 
trade för klasskamrater till stif. 
tarnes afl. son). 

Doktor Otto von Friesens pre- 
miefond (Bibliotekarien hos H. M. 
Konungen, Fil. drOttovonFriesen 
1899) kr. S 119: 17. Be1ön:ri större 
eller mind;e poster för vackra sam- 
lingar af djur eller växter eller 
för noggranna skriftl. uppsatser 
rörande naturhistoriska iimnen. 

Dokt,or Patrik de Lavals stipen- 
dinm(gnminsaml.blandlirjung:ne 
1889 sedermera ökadt gnm uppre- 
pade g%fvor af Fru E. de Laval) kr. 
2 475: 15. Uppmuntran %t i ngt af 
$e naturhistoriska amnena fram- 
staende larjunge. 

Elementariistipendiet,Nxl (gnm 
insaml. 1865) kr. 1.000. Dkadt gnm 





14750-47511 G. F r o m m a  stiftelsers,  pensionskassors  m. fl. fonder. 
1881) h. 5,200. Underst. %t Tekn. 
högskolans elever. 

John Bernströms stipendie- 
fond, kr. 54,200: -. Stip:r %t Tekn. 
Högskolans elever med företräde 
för den, hvars fader är eller haft 
anstalln. sasom arbetare eller tjän- 
stemanhosAktiebolagetSeparator. 

vredrik ~ j ö ~ ~ ~  stipendiefond 
(&led, fil. kand, K, F, ~ j ö ~ ~  1914) 
kr, 100,000, fiesestipendier &t yngre 
ingenjörer. 

Rer~sin~e@örF.O. 
(Bergsingenjör F. O. lS19j 
kr. 6,000. Stp:r %t bergskolans ele- 
ver. 

Borgareståndets donation (Bor- 
garestindet 1866) kr. 6,800. Stip:r 
&t Tekniska högskolans elever. 

C. Brandels stipendiefond (Kam- 
reraren C. Brandel 1900) kr. 16 350. 
Stip:r at Tekniska högsk:s eliver, 
med foretride för testators anför- 
vanter. 

Cederblonis stipendiefond (Sub- 
skription 1919) kr. 670: 53. Stip:r 
%t Tekn'. högskolans elcver. 

H. Tli. Cadergrens fond (Tele- 
fondirektör H. T. Cedergren 1909) 
kr. 50,189: 56. Underfyraar af fem 
resestip:er %t svenska elektrotek- 
nici, femte aret medalj %t framst. 
förf. inom elektroteknikens om- 
rifle. 

Ofveringenjör JohanDanielsons 
stipendiefond (Ofveringenjör J. 
Danielson 1900) kr. 40 000. Rese. 
understöd %t Tekn. höiskolans af- 
g%ngna eller afgpende elever. 

a. de Lavals stipendiefond (Ak. 
tieb. Separator 1895), kr. 10,000. 
Stip:r %t Tekn. högskolans elever. 

V. Eggertz stipendiefond (bi19. 
af Prof. Eggertz larjungar m. fl. 
1885) kr. 7 250. Stip:r %t elever vid 
Sthlms &rgskola. 

P. Erikssons stipendiefond. 
(Brukspatron P. Eriksson 3921)L~. 
51,000. Studieunderstöd at ordi- 
narie eller specialstuderande eller 
ock cfter afslutad kurs vid fack- 
afdelningen för bergsvetenska11 till 
resor eller fortsatta studier. 

Professor W. Fellenins' fond. 
$Professor W Fellenius 1917) kr. 
d,d2á. Ett  stip. för afgiende stii- 
derande fr%n fackskolan för väg. 
och vattenbyggnad. 

Qibson-Cronstedt~ stipendie- 
fond (Ing. C. G. Norström 1899) 
kr. 20,100. Stip:r %t Tekn. hög- 
skolans elever med företrädesrSt1 
för sliktingar till slakterna Gibson, 
Cronstedt och Norström. 

AndersHenrikGÖranssonsfond. 
(Fru E Göransson 1917) kr. 50 000. 
Stipendier &t frPn bergsskola; ut- 
examinerade eller p% annat sätt 
kvalscerade som ägna sig %t veten- 
skapligt forskningsarbete af be- 
tydelse för svcnskt järns och stals 
framställning. 

Fr. Hesselgrens stipendiefond 
(civ. ing. Fr. Hesselgren 1916) kr. 
150,000. Stip:r at Tekn. högskolans 
elever ev. nyss afgangna ingen 
jörer. 

A. N. Hoffmans sbipendiefohd 
(Slottsarkitekten A N Hoffman 
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1897) kr. 20,000. ' Stip:r %t Tekn. 
högskolans elever. 

Kristoffer Hnldts stipendiefond 
(Disponenten K Huldt 1917) kr. 
20 100. Stip:r %t ordinarie stude- 
r a h e  i fjärde arskursen af fack- 
skolans för bergsvetenskap under- 
afdelning för grufvetenskap. 

C. J. Hnltqvists donation (Hofr.- 
ridet C J Lindencrona 1874) kr. 
17,000. Stip:r %t Tekn. högskolans 
elever. 

John och Johanna Hikanssons 
donation (J. o. J. H%kansson 1919) 
kr. 146,000. Stp:r at Tekn. h ö g  
skolans elever, 

John E. Kjellberg5 gtipendie- 
fond (Änkef. Alma Kjellberg 1897) 
kr .  30,000. Stip:r %t Tekn. hög- 
skolans elever. 

Klemmingska fonden. (Ofverdi- 
rektörv Klemmingmedsöner 1917) 
kr. 52,500. Stipendieratstuderande, 
som uppflyttats i tredje afclelnin- 
gen. 
'F. d. förste aktuarien D. A, 

Krnhs' fond (f. d. aktuarien D. 
A. Kruhs) kr. 19 550. Tillunder- 
stöd at elever iller för inköp af 
nndervisningsm'aterielföSfacksko- 
lan för bergsvetenskap. 

Otto och Aognsta Lindstrands 
stipendiefond (Ankef. E. A. T. 
Lindstrand 1597) kr. 25,000. Rese- 
underst. %t utg%ngna elever fran 
Tekn. högskolan. 

Joh. Pioliaiilsons donation (Fa. 
briksidk. Joh. Michaëlson 18661 
kr. 6,100. Stip:r %t Telm. högsko- 
lans elever. 

Carl Nyströmers fond (Civilin- 
genjör C Nyströmer 19U) kr. 
67,650: 42. Stip:r %t  fran Kogskolan 
utexaminerade yngre ingenjörer 
inom väg- och vattenbyggnads- 
facket. 

Professor Odelstiernas stipen. 
diefond (Bergsing. Alb. Bergström 
1920) kr. 2,135. Stip:r at elever-i 
bergsskolans fjärde arskurs hvilka 
som hufvudamne studerat ;ärnets 
metallurgi. 

Samnel Owens stipendiefond 
Subskription till hedrande af S. 
Owens minne 1874) kr. 15,000. Stip:r 
%t Tekn. högskolans elever. 

A. J. Romans fond (Dir. A. J. 
Roman 1919) kr. 60 000. Resesti- 
p:m %t elever som g>enomg%tt den 
kemiskt tekniska afdelningen vid' 
högskolan. 

ByggmästarenAansOscarRond: 
qvists och hans nialra Amulia 
Kondqvists fond (Änkefru A. Rund- 
qvist 1912) kr. 107,300: -. Stip:r %t 
Tekn. högskolans elever. 

Bomy Sehwartz' stipendiefond 
(Änkef. D. S. Schwartz f Sunablad 
1878) kr. 6 200. Stip:r k t ~ e l m .  hög! 
skolans eiever med f6reträdesrätt 
i t  stiftarens slä,ktingar. 

Xinne af Civilingenjören An. 
gnst Emil lvilhelm Smitt för tek- 
nisk undervisning (Gen:konsul J. 
W. Smitt 1904) kr. 100,000. Stip:r 
&t Tekniska högskolans elever. 

Kant och Amalia StyfPes stipen- 
diefond (Ofverdir. o. fru Styffe 1898) 
kr. 42 500. Reseunderst. %t Tekn. 
högsk: afgangna eller afg:de elever. 
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Ohers tå th&l l~ren~us ta~~an ims  
stipendiefond (öfverstithillare G. 
Tamm 1919) kr. 10 000. Stip:r %t 
elever i bergsskolAns tredje ocli 
fjärde Arskurser. 

Teknologiskainstitntetselevers 
stipendiefond (subskription 1877) 
kr. 32,175. Stip:r å t  Tekn. hög- 
skolans elever:. 

Tekniska Hugskolans Kamrat. 
stipendiefonder. (Utgangna ingen- 
jörer kr. 10 000 plus kr. 382: 82). 
stipendier %i studerande vid Hög- 
skolan utdelas af de studerandc 
i först; %rskursen. Hvarje fond 
bestar af 10,000 kr. 

J. Q. Törners donation (Kom. 
missionslandtmGt. Törner 1874) kr. 
48,000. Stip:r och reseunderst. i t  
Tekn. högskolans elever. 

Jonas IVenströms stipendiefond 
(Allm. Svenska Elektr. A.B. i Va- 
steris 1899) kr. 10,000. Stip:r %t 
Tekn. högskolans elever. 

Donation t i l l  C. J. Yngatröms 
minne (Briiksäg. C. J. Yngström 
1907) kr. 20,000. Stipendiat utses 
bland Bergsskolans elever eller 
personer som arbeta inom järn- 
handteringen. 

Brnksagarc G. O. .örns dona- 
tion (Bruksäg. G. O. Orn 1816) kr. 
1,250: -. Stip:r &t Tekn. Högsko- 
lans elever för att i Norge stud&ra 
vattenkraftsbyggnader och elektro 
kemisk industri. 

[47 51] Tekniska i 
Stockholm. 

Claes Adelskölds stipendiefond 
38,000 kronor. Styrelsen för Tek- 
niska skolan i Stockholm; till sti- 
pendier. 

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

John Bsrnströms stipendiefond 
kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska 
skolan i Stockholm? till stip:r Vid 
skolan, med företräde for de ele- 
ver, hvilkas fader haft eller hafva 
anstallning hos A.-B. Separator. 

Therese och O. G. Hoberglis 
fond 37,000 kr. Styrelsen för Tek- 
niska skolan i Stockholm till sti- 
pendier. 

UllaFrÖberg-Cramérsstipendie- 
fond kr. 474 800 daraf dock tills- 
vidare ränta& delvis utg%r till lif- 
räntetagare; styrelsen för Tekniska 
skolan i Stockholm; till stipendier. 

Baltzar Cronstrands fond (Kom- 
mittén för %stadkommandet af en 
vardig minnesv%rd öfver skolans 
förste förest. kapten Baltaar Cron- 
strand) kr. 1,600: Styr. f. Tekn. 
skolan i Sthlm; till stipendier vid 
skolan. 

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

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

BY 



G. Fr~mnia 
H O Rnndqvists och A Rand- 

qvists stipendiefond (Byggmast. 
H O Rundqvist och hans hustru 
A Rundqvist) kr. 66 000. -. Sty- 
relsen för Tekniska skolani Stock- 
holm; till stip:r vid samma skola. 

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N 
J Sjöstedt 1856) kr. 68 900. Sty- 
relsen för Telm. skolan (sthlm se 
12206] ; bildande af en särsk. afbel- 
ning för flickors undervisn. i sven- 
ska slöjdföreningens skola eller 
nuv. Tekn. skolan i Sthlm. 

Tekniska skolans allminna sti- 
pendiefond (Aktieb. Indiistripalat- 
set, ila behallningen af ett tom- 
bolalotteri) kr. 3 000. Styrelsen 
for Tekn. skolan i &lm; till stip:r 
r id  samma skola. 

Axel Westins stipendiefond 
(Byggmast. Axel Westin) kr. 5,000. 

för Tekniska skolan i 
~tockliolm; till stip:r vid nämnda 
skola. 

c47 521 
Byggmästare Johan Anderssons 

fond (1898 1904 1s14) kr, 100 000, 
xarnnd sex -personer tillsait af 
~~~~~k~ slöjdfören:s och sthlms 
8irbetarefören:s styrelser; resestip, 

400 kr. till yngre och 
kvinnl. arbetare med begafning 
och yrkesskicklïghet. 

Björkmans fond 
kr. 10,000. Sv. Slöjdföreningens s t p  
eelse. För elever vid Tekniska 
skolan. 

I~~~~~~~~~~~ fonden (Babr. J 
C W Hamelmann, test. le/4 lgs2) 
Ikr. 11,400. Svenska slöjdföyen:? s t F  
relse se [38831; 1 resestlp a 750 
kr. ii11 handtv&ksyngling!ar ej 
afver 25 ar. 

~ ~ a l l m a r l t s k a  fonden (Ofverdir. 
L J 1847) kr. 19,000 
Svenska slöjdfören:? s t ~ ~ l s e ;  an- 
derst: t i l l~gl ingar .sOmgifs?hO~~ 
o m  slg att blifva skicklige narings- 
Idk. för att idka studier vid Tekn. 

i samt för 
a~~f inn inga r  Och i 
näringar och elöjder. 

Iians Oscar 0. Amalia R h d -  
qvi~tsfond,l913,kr.61,859. wimnd 
P' sex prsoner af 
slöjdföreningens och Tekniskasko- 
lans styrelser resestiP. P& 400 kr. 
till manliga och kvinnliga stu- 
derande som utgatt fran Tekniska 

i Och genom flit 
Och begafning gJort for- 
tjanta. 

[47 531 
Adlerska fonden (Fru Charlotta 

Adler) kr. 6,442: 89 vid 1922 ars 
slut. Stockholms folkskoledirek- 
Uon,se [1864]; gsfvomedel till skol- 
lofskolonier. 

Benedickska fonden (Fru Emma 
Benedicks) kr. 10,672: 04 vid 1922 
ars  slut. Se [IS@] ; gifvomedel till 
skollofskolonier. 

Dnboiskz fonden (Eandlanden 
P. G. Dubois) kr. 70,288: 94 vid 1922 
*s slut. Se [l8 641; underst. at ele- 
Ter i folkskolans högre afdelning, 
StocJxholms högre folkskoler, Gre- 

VIKING 

stiftelsers, pensionsicassors m. 
vesmtihlska skolan och S'illskapets 
för ,folkundervisningens befram- 
jande högre folkskola för flickor. 

Friedlinderska fonden (erossh. 
Herman Friedlinder) kr,. 28,511: 36 
vid 1922 ars slut. Se [1864]; gifvo- 
medel till skollofskolonier. 

Elin Hirschs minne (Ingenjören 
Ernst Hirsch) kr. 524,084: 60 vid 
1922 ars slut. Se [1864]; att genom 
 böre eningen för Stockholms skol- 
lofskoloniers utdelas till skollofs- 
kolonier. 

H. Salomonsstipendiefond. (Se- 
gistratorn E H H Salomon) kr. 
5,417: 65 vid 1922 %r8 slut. Utde- 
las till n8gon beg8fvad eller val- 
artad gosse eller flicka vid nigon 
af Stockholms folkskolor. . 

[4755] Kungl. Statskon- 
toret. 

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

f.d.Allminna döfstuminstitntets 
donationsmedels fond (öfverlamn. 
till H. Statskontorets förvaltning 
1894). De till fri disposition stillda 
donationsfondernas arl. afkastn. 
användes t. v. till en del för döf- 
stumlararebildn. och döfstumun- 
dervisn. samt till stip:r %t larare- 
elever. Af andra donationsfonder 

f. n. iifräntor m. m,. -K. 
Maj:ts förordnande mg. anvindan- 
det innehilles i n%d. brefvet till 
Statskont. af 14 febr. 1896. Den 
30 jlini 1923 utgjorde de till fri 
disposition stillda fonderna kr. 
225,105:49 och de öfiiga fonderna 
kr, 315,851: 84. 

Carnegiestiftelsens fond [se 
48271, 

Filéenska testamentsf~nden 
(Kommerseradet P E Filéen 1822) 
kr. 38,645: 84. Folkundervisn:~ b e  
f - . 
r%ksonska donationsfonden (f. 

d svenske o. norske General- 
kbnsuln i Alexandria J W John- 
son 1890) kr. 304,018: 20. 

1;iingman~ka donationsfonden 
(Bruksäg. E J Längman 1859) kr. 
6 025 966: 29. Allmännyttiga Ynda- 
dal ;  'far ännu icke disponeras till 
de af testator afsedda inrättn:r 

m ~ E h e n s k a  tenta~entsfonden 
(Kansliradet JE Noreen 1811) kr. 
23,815: 59. Stipendium till en elev 
vid K. Krigsskolan. 

oIilitirsLllskapets i Stockholm 
krigsskolestipendiefond (7893) kr. 
6,805: 80. För flitig obemedlad elev 
af hvarje larokurs vid Krigsskolan 
sasom bekladnadshjälp el. upp- 
muntran. 

Baltxar von Platens stipendie- 
fond (f. d. Statsministern för ut- 
mikes ärendena grefve B v Pla- 
tens änka och son 1877. fonden 
förut under ~a r in fö rva l tks  v&d: 
öfverflyttades till Statskontoret 
1894) kr. 22,172:08 . Till stip. %t en 
kadett vid afliggandet af examen 
förutnamn. t.sjöofficer(l922utdel:s 
kr. 956: 78). 

SKORRAM 

fl. fonder. [4751-47 601 
Glrefve Erik Posses donations- 

fond (Sekreter. i KrigshofrWen 
grefve C E L Posse 1871) kr. 
49,899: 16. För ändamal tillh.Riks- 
arkivets ambetsverksamhet. 

Westzynthii testamentsfond (t. 
f. svenske och norske Konsuln i 
Barcelona W J S Westzynthias 
1891) kr. 87 353: 12. Afkomsten skall 
anvandas till att förbittra ställ- 
ningen för gamla, och redliga sta- 
tens tjanare, hvilka antingen icke 
hafva rätt till pension eller hvilkas t 
pension &r otillr%cklig, äfvensom 
till att understödja ankor och barn 
efter dem. Ar 1922 beviljade K. . 
Maj:* gratitikationer fr%n fonden 
till belopp af 3,780 kr. 

[47 561 Statens anstalt för 
pensionering af folkskol- 

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

79 169 329: 97. Tjanste- ochfamilje- 
pensiónerinm för lararekaren vid 
folkskolor G. fl. andra laroanstal- 
ter, distriktsveterinarer, sjukskö- 
terskor barnmorskor, befattnings- 
havare ' vid hush&llningss%llskap 

m. fl. 
Extra provinsial~jikarnas pen- 

sionskassa (K. M:$ och riksd.;, 
~ g l .  regl.30dec.191l)kr. 148,936: 37. 
Pensionerande af extra provin- 
sialläkare äfvensom beredande af 
fyllnadspension at vissa provin- 
sialrakare. 

~ ~ ~ a ~ e t t s l ä k a r n a s  pensions- 
kassa (g. M:t och riksdagen. Kg1 

13 nov. 1903) kr. 993,4;4: 83: 
pensionerande af ord. lasaretta- 
rakare, 

Döfstnmliirarnas pensionsan- 
s ta l t  (K. M:t och riksdagen; Kgl. 
regl. 8 okt. 1915) kr. 51,888: 82. 
pensionerande af personalen vid 
döfstumskolor, folkhögskolor, 
sinnesslöanstalter och vanförean- 
stalter. 

~ g ~ a ~ i ~ n o r n a s  pensionsanstalt 
(g, 3pjt o i-iksd.. Kgl. regi. !2S/in 
1910). 'Hr.'2 932,8;i6: 97. Pensione- 
rande af khnnl. lararpersonalqn 
.id enskilda la ro an st:^ som %t- 
njdta statsunderst. fran'det under 

attonde hufyudtitel 
reservationsanslaget till 

enskilda laroanstalter. 
Söderströmska fonden (Grossh. 

F a södersköm 1875) kr. 15,00?. 
pens. &t reglementariskt oberatti- 
gade pensionssökande folkskoll.- 
rare' 

[47 571 
Svenska liirarinII0rIIas p?nSi~ns- 

fOrening,undemtödsforening(18ó5) 
kr. 3,141,137: 98. Sarsk. styrelse, 
se [.9037]; l i tanta  vid 54 %r. , 

[47 601 
Philipsenska testamentsfonden 

(Grossh. H T Philipsen och hans 
hustru, f Moll, 1811). Sarsk. di- 
rektion, se [24 401; skolinratbing; 
äger fastigh. n:r 27 i h. Rosondal 
större i Maria församl., Horn%. 
31, Ad. Fredr. torg N:o 1. 

INDUSTRISAKTIEBOL. VIK1 N G 
O R E B R O  



[4762-47701 G. Fromma stiftelsers, peiisionskassors m. fl. fonder. 

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och bfinda. 

V II. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras ankor och barn. 

(4767 c] 
Backmanska Stiftelsens ränt;@- 

medels fond lyder under Kungl. 
Direktionen 'öfver Institutet för 
blinda; tillg. (enl. bokslut 30/61923) 
kr. 2,116: 86; till främj. af de blin- 
das själfverksamhet m. m. 

[47 67 d] ' 

Erika Carolina Nybergs, föda 
Söderberg, donationsfond; lyder 
under Kungl. Direktionen öfver 
Institutet för blinda' tillg. (enl. 
bokslut 1923) kr: 123,381: $8; 
afkastn. användos till främj. af d s  
blindas själf~erksamhet m. m. 

[47 67 e] 
Samuel Enanders donation; 

[47 62 j 
Allmänna institutet för  döf- 

atnmma (Protokollssekret. P A 
Borg, under beskydd af Drottning 
Bedvig Elisabet i Charlotta 1810). 

Sedan detta institut 1 aug. 1894 
upphört och dess lägenheter, 
byggn:r o. inventarier ÖfverlBtits 
p% l:a döfstumskoldistriktet, hafva 
institutets fonder, enl. K. Maj:ts 
bref af 9 aug. s. %., öfverlämnats 
till statskontoret att af Statskon- 
toret t. v. förvaltas. AngBenáe an- 
vändandet af den behallna arsaf- 
k-tningen af dessa fonder harg.  
~ ~ j : t  yarnnat föreskrift 14 febr. 
1896. Se vidare [47 563. 

xanilla döfstnmskola kr. 73 000 
Användes dels till understöd & 
ntg%ngselever dels till fortsatt. 

' [47 66 a] 
Döfstumi'öreningen i Stockholm 

(1868) im. c:a 71,000. Sarsk. styrelse, 
se [3691]; att medelst lan eller g%f- 
vor understödja döfstuinma leda- 
möter, som äro sjuka eller aldriga 
eller annars behöfvande, samt gnm 
anskaffande af bibliotek till utla- 
uing %t ledamöterna eller gnm fö- 
redrag o. diskiissioper verka iipp- 
lysande. 

l'7 66 b] 
De döfs t~mmas ~ l l m i n n a  Sjok- 

och Begrafningskassa (1903) kr. 
82,000. Styrelsens säte i Stock. 
holm. Afser att l'amna sjuk- och 
be~rafn:WSlp, moderskapshjälp 
Och at döf- 

[47 701 Kungl. Akademien 
de fl'ia 

Se [l6 261. 
Akademiens pensionskassa(upp. 

kommen genom influtna exposi- 
tionsmcdel. Kgl. regl. 1897) kr. 
334 452. Pens. till akadem:~ pro- 
fesiorer, lärare och tjänstemän 
samt deras änkor och barn. 

Akademiens särskilda under- 
stödafond (Grossh. B E Dahl- 
gren 1874) kr. 120,000. Rese- och 
studiestip:r, belöningar B högtids- 
dagen. a 
' Therese och Knut Anderssons 
fbnd (1898) kr. 24,986. Till e l~ver .  

von' Beskows donation (0fv:- 
kam:iunk. frih. B v Beskow 1864) 

ningskurser m. m. för äldre döf- 
stumma. 

[47 631 ' 

Knngl. institntet och försko- 
lan för blinda a Tomteboda, ly- 
der under af Kungl. fi1aj:t förord- 
nad direktion se [2296]. Tillg. (enl. 
bokslut 3'J16 1923 af under läro- 
anstalten lydande donationsfonder 
kr. 974,681: 41,hvaraffouäerna till- 
hörig fastighets bokförda värde 
68,000 kr. 

[47 641 
Arhetshemmet för blindai Stock- 

halm 1912 uppgatt i De blindas 
förening, se j36 871. 

c47 651 
Föreningen =För blindas väl, 

(stift. 1885) har till ayftemiil att 
söka befrämja de blindas sBväl 
andliga som lekamliga väl, hvar- 
för den genom sin styrelse till 
behöfvande blinda utdelar arbets- 
materialier och verktyg samt Kam- 
nar bidrag till studicr m. m. För- 
eningen utdelar ock med blind- 
skrift tryckta böcker. Fören:s fon- 
der upp& till kr. 398,762: 58. 

nf,e;.2,000. Till stip. %t konst- 

Boberghska fonden A. 60,000. 
Boberghska fonden B (Godsäg. 

och Fru O G Bobergh 1880) kr. 
12,000. Till pris elleriippmuntran 
för elever 

Bahms donation (Ritlär. P J 
Oahm 1826) kr. 4,000. Till belö- 
ningar B högtidsdagen. 

Professor C. Grundströms sti- 
pendiefond 6,600. 

itoffmanska fonden (Slottsarkit. 
h N Hoffman 1897) kr. 36,000. Till 
elever i byggnadsskolan. 

Kinmansons fond (Kammarrätts- 
ridet C L Kinmanson 1874) kr. 
45,000. Stip:r till milare o. bild- 
hiiecare. 

stumma i Sverige. Arsafgift kr. fond kr. 125 187: 96 J 1 Bonne- 
i klass I, 18 kr. i klass II och kr. dals fond kr, i,409: $4, itanna x ~ ~ ~ '  
30: 50 i klass III. 'af Hjelmsiter fond kr. 6.322: 9l 

' I F Skogbergs fond kr. 10 522: 49' 

[47 67 a j  
H Seippels, f. lloth fdnd kr.' 

Ester Lindahls stipendiefond 
(till resestipendier) (Fröken E. 
Lindahl 1920) kr. 441,692. 

Jenny Linds stipendiefond(Fru 
J~~~~ Lind.aoldschmidt lSi6) kr. 

000. ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ .  omväxlande a t  
'el1er arkitekt' 

prismedel 
(uppkomna gnm inkomsten förut- 

af Egron Lundgrens arbe- 
ten 1876) kr. 12,000. Guldmedalj %t 
akvarellm%lare. 

Meijers donation (Ofverdirekt. 
G Meijer 1775) (fastighet). Till 
&kadern:# inrättn. o. behof. 

Elisabeth Norlonds fond (fru 
L. Norlund 1922) kr. 20,000. 

Piaers donation (Ilofintendent. 

Allmanna donationsfonden, ly- 
der under Kungl. Direktionen öf- 
Ter Institutet för blinda; tillg. 
(enl.lbokslut 1923) kr. 246 696:62. 
af a!fkastningen afskiljas krligei 
6,000 kr. för att, efter af Kungl 
Maj:t fattadt beslut, användas för 
främj. af blindundervisn. m. m.; 
Bterstoden af fondens afkastn. ef- 
ter afdrag af ntg%ende lifräntor a n  
vändes af Direktionen 
af de sjä1fverksamhet. 

[47 67 b] 
Understödsfonden lyder under 

Kungl. ~irektionen' öfver Insti- 
tutet för blindw tillg. (en1 bok- 
slut3~/~1923)kr.161,137:63; afiastn. 
användes till främj. af de blindas 
själfverksamhet m. m. 
EriksAxelsonsfond,lyderiinder 

Kungl. Direktionen öfver Institu. 
tet for blinda; tillg. (enl. bokslut 
30 1923) kr. 67,628: 03; afkastn. 
a??ändes till främj. af de blindas 
själfverksamhet, friplatser m. m. 

27,653: 01, Johannes oóh August* 
~~~t~~~~ fond kr, 20 46ó: 51 
U schrays kr. 38,084: 
H Hornemans fono kr, 266: 70. p F r' 
f~id,20~00,i5:~6;~J'~i~b~g~ 
xalanders fond kr 53ö: 37.*I,. E. 
hyrkcs fond, gr, iz,hO4: 2$ N J F 
El& fond 69B: 32. J ,,&niels- 
sons fond &, 38 3il: &.  ök^^ 
Anna IVikströms minneifond kr. 
29,625: 74; Ida Forsgréns fond In. 
10,300; lyda under Kungl. Direk- 
tion. öfver Institutet för blinda; 
afkastn. användes till främj. af de  
blindas själfverksamhet m. m.  

[47 681 
De blindas förenings sjukkasse 

fond, bild. gnm friv. gifvor, läm- 
nar enl. stadfast regl. sjukhjälp 
%t behöfvande sjuka blinda inom 
fören. Fonden, som vid 1928 Lrs 
börjaa uppgick till omkr. 218,00@ 
kr., fiirvaltas af De blindas för- 
enings styrelse, se [36 87 a]. 



G.  Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 14770-47731 
Riankells stipendiefond (Prof. 

Gustaf Manke11 1871) kr. 1,000; for 
orgelspeln. 

Mazers fond (Grossh. J Mazér 
1846) kr. 10,000: 37. Tili uppehal- 
lande af ett, kvartettsällskap. 

lichaelssons fond (Grossh. Aug. 
Michaelsson 1871) kr. 3,000. TiIL 
nppehAllande af nyss namnda 
kvartettsallskap. 

Helona Xiinktells fond (Fröken 
Eelena Munktell1919) kr. 15,428:75.. 
Till stipendier efter akademiens 
prövning. 

Helena lunktel ls  minnesfond 
(Donator. som önskar vara okand, 
1920) kr. 21,273:-. Enligt akade- 
miens fria förfogande. 

Conrad Kordqvists fond (Hof- 
kapellmästare Conrad Nordqvist, 
1920) kr. 30,867: 50. Till uppmunt- 
ran och understöd &t förtjänta ele- 
ver i kammarmusik och orkester- 
spelning. 

Elisabet11 Korlunds fond (anke- 
fru Lotten Rorlund), kr. 20,000. 

Netherwoods stipendiefon<k 
(Bankokomm. V. Netherwood 1867)- 
kr. 200. För violin- och violon- 

F M Piper 1820) kr. 21,001). Till 
anvandande af akademien. 

Louise Renterskiölds fond kr. 
8,000. 

Ribbings donation (Kansliradet 
G Ribbing 1809) kr. 7 000. Till 
stip:r &t elever vid lira;. 

Söderbergs donation (Ofserin. 
tendent. G Söderberg 1873) kr. 
10,000. Till be1ön:r &högtidsdagen, 

Uno Troilis fond (Doktorinnan 
S Hellman 1880) kr. 11,500. Till 
malare. 
P.O.Rinqvistsdonationkr.48 000. 
W. IVohlfahrti minne  riken 

FredriqneWohlfahrtl892)kr.12 000. 
Till resestipendier &t in&lare.' 

Ciem0nsamma reservfonden kr. 
92: -. 

C. A. Webers fond kr. 60,000. 
Till8 elever och konstnärer, 

J. Kordenfalks minne 3 941. 
Hilda Oxenstiernas fondll,207 
TTtstiillniugsfonden 64,717. 
Carl Larssons stip..fond, kr. 

40 000. 
hakarna von Rothsteins dona 

tion kr. 24 000 
Elfsabhth ' Ålanders fond, till 

elever, kr. 2,600. 

akademien. 
[Se 16 271. 

Fru Euphrosyne Abrahamssons 
gafvofond (Grosshandl. Aug. Abra- 
hamsson 1869) kr. 25 000. Underst. 
&t sangelever rid K$nservatorium. 

Ahlströms Stipendiefond (Mu. 
sikdirektör J A Ahlström 1907) kr. 
2,000. Understöd %t konservatorie 
elever. 

Akademiens stipendiefond (Mu- 
sikaliska akadem. 1856)kr.21,212:-. 
För obemedl. konservatorie-elever 
som visa flit och framsteg. 

Benedieks' fond (Carl Benedicks 
1880) kr. 6 431: 56. Enligt akad:s 
bepröfvand;. 

Benedicks', Emma, Änkefru, sti- 
pendiefond (1890) kr. 6,000. Under. 
stöd %t konservatorieelever. 

Bergers fond (Tullförvaltare C 
W Berger 1869) kr. 25 771: 28. Till 
de ändamal, akad. finner limpli. 
gaste. 

Bergmahs gåfvofond (Lirar:n 
Ellen Bergman ,1880) kr. 12,080. 

ofkapellets pensionsin- 
För skng. leder sitt ursprung f r b  

Bergs fond (Organist P A Berg 
af i Kung1- 

1863) kr. 1,600. Till befriimj. af t en Och 

organistutbildningen. 
Berliner Liedertafels stipendie- 

fond (Tyska manskören Berliner 
Liedertafel 1910) kr. 2,400: -. För 
elev. 

II. Berwalds fond (Änkef. Hed- 
vig Berwald 1884) kr. 4 050 f. under- 
st. at konservatoriets'elever; f. n. 
lifranta.. 

von Beskows stipendiefond(0fv:- 
kam:junk. Frih. B v Beskow o. 
Malin v. Beskow 1864) kr. 22,800: -. 
Resestip. . 

Oscar Bolanders stipendiefond 
(Professorskan Ester Bolander 
1915) kr. 5,225: -. Till elever B 
olika instrument. - 
THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFÖRSAKRINOSBOLAG 

Summa kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. 

\ 

van Booms stipendiefond (Mu. 
sikos J van Boom 1861) kr. 1,000. 
För pianospeln. 

Folke Brandels ininneagafva 
(Fil Dokt. Robert Brandel 1912) kr. 
1,015. För pianospeln. 

Carléns fond (Fredrika CarlCtn, 
född Hamilton, 1874) kr. 2,786: 33. 
Enligt Akad:s best8mmande. 

Otto Edbergs siipendiefond 
(Domkyrkokantor Otto Bdberg 
1931) kr. 500. Till elev i soloS&ng. 

Doktor Ernst Fogmans dona- 
tionsfond (fru Carin Fogman 1907) 
kr. 5,225:97. Till elever och f.d. ele- 
ver i valthornsblBsning. 

F. A. Friebergs stipendiefond 
(Musikdir. F A Frieberg 1902) kr. 
5,507: 60. För konservgtorieelever. 

Julius Ciunthers ocli Eugenie 
Claesons stipendiefond (frbken 
EugénieClaeson, 1918)kr. 28,000:-. 
Till understöd och iippmuntran 
%t konservatorieelever; f. n. lif- 
ränta. 

Hammarins stipendiefond (Fru 
E Uammarin, f Casparson, 1872 
kr. 20,000. För underst. &t kon: 
servatoriets elever. 



f4774-47811 Q. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 

!X. Fonder för pensioner och understöd i t  civile ämbets- och tjänsteman 
och därmed jämförliga personer samt deras ankor och barn. 

147 741 
Ida Bergers Legat kr. 2,500. 

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

71,900. (Under direktion af K. Tes- 
trarnes pensionsinrättning.) 

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

Kgl. Teaterns arbetaresoch be- 
ájäntes s j n ~ ~ -  och begrsfnings- 
kassa (Frih. G F Akerhielm 1823) 
kr.  144,000. (K.Teatrarnespensions- 
kassas direktion); sjuk- och begraf- 
ii:shjälp samt underst. %t K. tea- 
teins arbetare och betjante. 

Kgl. Teatrarnes pensionsinrätt. 
ning kr. 4,960,000. Karsk. direk- 
tion, se [30 131; pens:r. 

Svenska tca,terns donationsfond 
kr. 50,000 (tillh. Kgl. Teatsames 
pens:kassa). 

\V Svcnsons donationsfond kr. 
29,200. Under direkt. för Kgl. 
Teatrarnes pens:inr. 

[47 751 
Operabalettens enskilda kassa 

(Siegfried Saloman och A Will- 
man 1883) kr. 40 700. Sirsk. sty- 
relse, se [a0 231; ' afsedd till im- 
derstöd. 

[47 761 
Artisternas litteratöreraas 

pensionsförening (Artister o. lit- 
teratörer 1847) kr. 333 277: 28. 
Sarsk. direktion, se 130 32j; pens. 
till aldriga artister och litteratörer 
samt deras änkor och omyndiga 
barn. 

De sceniska artisternas nuaer. 
stödsfond kr. 110,000. Särsk. sty. 
relse, se [30 191. 

[47 771 
Understödsföreningen Drama. 

tiska och musikaliska artisternas 
pensionsfijrening (Teaterdir. P. J. 
Deland 1857). Tillg. vid 1922 Srs 

slut omkr. kr. 413 306. Särsk. di- 
rektion, se [3017!1 a% s% 
förening:s tillg:r 

300 400 kr. %rl.; hyar- 
Jamte under förvaltn. är 
stalld Nödhjalpsfond med kapital 
kr. 29,366, hvaraf räntan utgir till 
underst. %t nödstallda artister. 

*enska teaterförbundet (stift. 
den i 
verksamhet den 1 januari 18*5. 
Förbundets uppgift att vid 
Om Sin 

gsr lit P% en War-, sjiik- 
begrafn:shjälps- o. iinderstödsfond 
samt pens.-kassa, vara en central- 
punkt för a idkare af 
konst. Medlemsantalet är 765. Se 
f. ö. under [3098]. 

[47 781 
Svenska publicisternas pen- 

sionskassa, understödsfurening 
(1901) kr. 806,913: 66. Särsk. ety- 
relse, se [3034!. 

sörjda barn af samma samhalls- 
klass. 

Filéenska donationsfonderna 
(Kommerser. PFiléen 1822) ill 1923 
kr. 213,854: 02. Pens:r och gratifik:r 
%t fattiga civ. limbets-o.tjänstemän 
äfvensom &t deras efterl. änkor ocd 
barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. 

Qåfva af en gammal tiänste- 
man (en gammal t,jänsteman 1830) 
IIl 1923 kr. 346,706: 72. Försörjn:~. 
hus förciv. ämbets- o.tjänstemäns 
i fattigdom efterl. änkor och min- 
deririga barn. 

Kgl. 61Öta hoffitts pensions- 
fond (K. Maj:t och Göta hoWatt 
1831) 111 1923 kr. 16,642: 12. Pens:r 
%t i fattigdom efterl. änkor o. barn 
efter ämbets- och tjänstemän inom 
Göta hofrätt. 

Haakska donationen (v. Presid. 
M Haak 1881) 'll 1923 kr. 43,803: 76. 
Pens:r %t civ. ämbets- och tjänste- 
mäns änkor och barn. Disponeras 
för Civilstatens änke- o. pupill- 
kassas behof. 

Isbergs pensionsfond (Presid. i 
Svea hofr. C E Isberg 1864) 111 1923 
kr. 50,719: 68. Pens:r %t ankor el. 
oförsörjda döttrar samt till upp- 
fostringshjälp %t söner efter leda- 
möter i Högsta domstolen eller 
Svea hofrätt. 

Langs pensionsfond (PVI:ll S E 
Lang 1840 o. 1843) 111 1923 kr. 
15,358327. Pens:r %t 4 ogifta frun- 
timmer el. ankor i torftiga om- 
standigheter. 

Linds donationsfond (Postmiist. 
HansLindl889) 111 1923 kr. 6,196: 80. 
Till pens:sunderst. %t 4, högst 6 
behöfvande änkor och barn efter 
posttjänstemän, att .utdelas helst 
till olika för hvarje %r. 

Qvidings donationsfond (Y. Pre- 
sid. i Kammarkoll. B C Qvidinl 
o. hans hustru Johanna Wilhelmina 

,147 811 Civilstatens 
och pupillkassa. 

Se 129 433. 
Civilstatens Rnke- och pupill- 

drassa (förutvarande Civilstatens 
pensionsinrattning) 1922 kr. 
31,468,972: 73. (0ffentl.inrättn. 1826, 
omorganiserad IIl 1908.) Pensio- 
ner &t cis. ämbets- och tjänstemäns 
&kor ooh barn. Pensioneringen 

.frin kassan, däri inbegripen jäm- 
val förutvarande Civil~tatens en- 
skilda änke- och pupilifond, upp- 
gick i r  1922 till kr. 1 091 956: 19 och 
xippeh&lles, f~rutom'~e;om afkast- 
ningen af kapitalet, genom bidrag 
af deligarne. Fr%n kassan bestri- 
das dirjamte pensionsutgifterna % 
Civilstatens allmänna änke- och 
pupillfond samt % Civilstatens pen- 
sionsinrättnings tjanstemannafond 
{se nedan). 

Civilstatens allmännaänke- och 
pupillfond: (Offentl. inrättn. 1798). 
Pens:r St civ. ärnbets- och tjänste- 
mäns i fattigdom efterl. änkor o. 
warn; ansökningar till nya pens:r 
emottagau icke. 

Civilstatens pensionsinrättnings 
tjänstemannafond. (Offentl. iu- 
sättn. 1826). Pens:r i t  civ. ämbets- 
.o. tjänstemän inid fyllda 60 (56) %r. 

Under civilstatens anke- och pu- 
pillkassas förvaltning äro stallda 
nedannämnda fonder m. m. 

von Beskows pensionsfond 
' J0fv:kam:junk. frih. B v Beskow 

.o. hans hustru M v Beskow, f af 
WAhlberg, 1864) IIl 1923 kr. 6,794:15. 
3:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor 
eller oförsörjda döttrar. 

Bonuedal-\Vallmarkska fonden 
If. d. Kammarridet J M Bonnedal 
Q. hans hustru Hilda Csrolina Au- - ..-- - 
JONMCbPB[NGS J'IUEWIIDISKA BYRA 
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tonia Bonnedal, f Wallmark, 1867 
oeh 1876). 111 1923 kr. 24,249:17. 
Tre pens:r till lika belopp att 
företrädesvis tillfalla änkor och 
barn efter i mindre goda ekono- 
miska omstiindigheter aflidne am- 
bets- och tjanstemän iKungl.Kam- 
markollegium. 

Juri8 doktor H Cavallis dona- 
tionsfond (Jur. D:r H OavalLi 1918) 
l/i 1923 kr. 121,701: 81. Till under- 
s u d  at fattiga änkor och barn ef- 
ter aflidna i statens tjänst anställda 
cirila ämbets- eller tjänstemän 
med företrade for personer födda 
i Kronobergs eller ~a lmöh$s '  län. 
Understöd utdelas först sedan fon- 
den uppnatt 125 000 kr. 

Civilstateng kapital- och lif- 
ränteförsakr ing~anst~l t  (Civilsta- 
tens fullm. med af K. Maj:t fastst. 
nid. regl. 1866, förnyadt 28 sept. 
1883) ill 1923'kr. 1,898,438: 42. Att an- 
tingen %t de1äg:s söner samla kap. 
till utdeln. p% en -%ng eller % visea 
p%förhandbestamdatider, el. ookit 
deras hustrur o. döttrar ber:alifr:a 
vid vias %Ider, dock ej före 40 %r. 

Br%n och med 1900 %rs ing. kun- 
na nya delägare ej vinna intrade 
i anstalten. 

Ells pensionsfond (Kamrer. ~ a r i  
Gust. E111889) 1Il1923 kr.42,432: 91. 
Till pension. i t  behöfvande ankor 
och barn efter tjänstemän i K. 
Genera1postst:n o. Sthlms post- 
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens:s 
klasserna i pens:sinrättn:s regl. el. 
motsvar. klasser i blifvande regl. 

Elstedtskapensionsfonhn(atift. 
1857 af en ämbetsman, hvilken anh. 
f% vara okand) IIl 1923 kr. 6 063: 01. 
Afkastum användes till duderst. 
%t civ. ambets- o. tjänstemäns be- 
höfvande änkor med företräde för 
dem, som äga' fiera minderariga 

1 barn, äfvensom fdräldralösa oför- 




