
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor 
för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn. 
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[46 931 I [46 951 Stockholms magi. af stadig utkomst, till vard och 
Berendts 8. uuderstödsPond. strat. i underhill vid inträffad sjukdom, 

(Konsul S ~ e r e n d t  1886 ochl911) kr- 
50,000. Dfverst%th:ämbetet för Po- 
lisärenden, se [1683]. Till hyres- 
bidrag &t fattiga linnesömmerskor 
vid höst- och v&r!äyttn. till ett be. 
lopp af högst 26 kr. 

€46 941 
FryklUnds, Joh%'na 

donationhfoud. (Ankefm 
na Charlotta Fryklund lSo4) kr. 

::$,,: draz:g;mnd,af 
utdelas hyarje vid julen 

af Fatti~%rdsnämnden i posterom 
lo? kr. till.fattiga 

Lamms understOdsfoud 
31,600 kr. af 

Dis- 
penibla u!de1as 
lidande personer l sar- 
skilat *in Maria med 

för efterlefvande ar- 
betare vid Ludvigsbergs verksta- 
der. 

Heiasners J.A., 

: ~ ~ ~ o o ~ ~ ; ~ ' ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ , " ~ s ~ " D ~ , ~ :  
poneras likiasom pvklund; dona- 
tionsfond. UMelning i poster om 
50-100 kr. 

m w -  - 

THULE S K A N D I N A V I E N S  STÖRSTA L I F F ~ R S A K R I N G S B O L A O  
Summa ~remie3terbärinz och vinst till de försäkrade: öfver 27.200.000 kronor. 

Se [l7 011. 
eller för Ijeredande af tillfilligt 
understöd I annat ömmande fall, 

Ahllöfska testamentsPonden(As- 
sessor O Ahllöf 1140) kr; 9,050: 23. 
Rantan delas mellan 12 i Sthlm 
boende alderstigna, bräckliga och 
fattiga personer. 

bhlströmsga tesamentsfonden 
(skepparen M ~ h l ~ + , ~ ö ~  1790) kr. 
27,200. 12 pens:r B 66 kr. 67 öre till 
underst. för af testator uts:a jung- 
frur derasanhörigael. andrautsed- 
da ;attiga i Sthlm födda kvinnor. 
Flodinsksstipendieinrättningen 

(Borgmast. S C Flodin 1795) 91:1n 
1923 kr. 206 460: 13. Underst. till 
studerande ;id Upsala univ:t 0011 
Linköpings högre allmänna larov. 

Helmfeldtska stipendiefonden 
(Riksradet Baron Simon Grunde1 
Helmfeldts änka M H v. Parr 1688) 
~~/le1912kr.4S,267:5G. Sthlmsmagi- 
strat och en af densamma utsedd 
direktor. Understöd %t studerande 
vid Upsala univ., företrädesvis till 
slakten; af räntorna underhilles 
filtmarskalk Helmfeldts graf i 
storkyrkan. 

Wilhelm och Predrika Falks 
p i o n s P o n d  (Bruks&I- Wilhelm 

alk) 31lI8 1923 kr. 54 835: 84. Anda 
mal att Lt fattiga eller mindre be- 
medi. invinare i Sthlm lamna hjälp 
till beredande af egna hem, till be- 
kostandeaf iitbildning för vinnande 

"Ilt under förutsättning att erfor- 
berligt bidrag i 
Icke kan erhallas staten 
munen, sjukkassa eller enskbd im- 
derh%llspliktig. Utdelning af be- 
viljade understödsbelopp verkstal- 
les hvarje %r L donators födelse- 
dag den 20 dec. 

[46 961 ' Stockholms for- 
myndarkammare. 

Branders fond (Kamrer H A 
Brander 1869) kr. 132,076. Pen8:r 
i t  fattiga, sjukl., ogifta fruntim- 
mer, som, uppnatt 60 ars alder, 
äro födda qch boende inom Sthlms 
stad helst B Södermalm halften 
I t  dem hvilkas fäder va& civila 
tjänstem. v. Sthlms stads verk el. 
inrättningar, och hälften Lt dem, 
hvilkas fader tillhört fabriks eller 
konstnärsidkare samt trädgards- 
mästare, samt stip:r at gossar o. 
flickor mellan 16 och 21 PLl. till 
hilften hvardera, i synnerhet %t 
dem, som mistat sina föräldrar o. 
som haha  hag och fallenhet a t t  
fortsatta sina studier uti nigot 
eller flera af följande ämnen, s&- 
som rita, mila, gravera, träsnideri, 
bildhuggeri, modellering, praktisk 
kemi. mekanik eller WadgLrdsod- 
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m. fl. fonder .  

cieteten 1775) kr. 09,795: 64. Pens:r 
och underst. 

Fabrikören John G. Linderoths 
donation kr. 6 760. Pensioner till 
behöfvande boriare i öfverensstim- 
melse med bemedlingskommissio- 
nens beslut. 

J. A. W. Cindmanssons testa- 
mente. Kapital 50 000 kr. l'en- 
sioner utdel. f. n. kl1 af donator 
utsedda personer. 

Ijnngcrantz' testamente (To. 
bakshandl. P Ljungcrantz 1873) kr. 
4,000. Pens:r %t minuthand1:änkor 
och deras döttrar. 

Lnnns testamente (Perukmak.. 
dottern B 81 Lunn 1840) kr. 1,740. 
Pens. %t 2:ne fattiga o. 40-åriga 
borgaredöttrar. 

Hejm-Hisdorh fond (Gross- 
handlaren J Misdorf 1918) kronor 
20 000, Av räntan utbetalas dels 
liiräntor till av donator utsedda 
psrsoner dels ock gratifikationer 
% 100 kr.: som vid jultiden utde. 
las till behövande bland borgar- 
klassen, tillhörande Katarina och 
S:t Gertruds församlingar 

Maria (instafva Normans testa- 
mente. Kapital 50,000 kr. Rantan 
däraf skall användas till irliga 
pensioner % 200 kr. &t i Stockholm 
boende borgardöttrar, hvilka fyllt 
50 %r och äro i medelliösalefnads- 
villkor med företrädesrätt för 
handtverksklassens döttrar. 

Nyströms testamente (Grossh. 
C M Nyström 1790) kr. 37 600. 
Numera Bis  af %yl. räntan' till 
Drottningens skyddshem och iis 
till Stockholms stadsmissions ar- 
betshem. 

Okand (ett anonymt testamente 
1812) kr. 1 500. Pens. till en fat- 
tig borgare: 

Petriniska fonden, kr. 44,000. 
Rantan utgår f. n. till af testator 
utsedda personer. Efter deras 
fr&nfalle skall räntan ariigen ut- 
betalas i minst 4 pensioner &t 
behöfvandeborgaränkorellerogifta 
borgardöttrar. 

Kanslisekreteraren Alfred Pey - 
rons donation kr. 25 000. Rantan 
användes antingen till fyra pen- 
sioner % 300 kronor hvar %t be- 
höfvande myndiga eller omyndiga 
döttrar till personer som i Stock- 
holm vunnit burska;, eller till för- 
delning under hand bland dem af 
bemedlingskommissionens pensio- 
närer, for hvilka mellan pensions- 
utdelningarna särskildt ömmande 
omst6ndigheter föreligga. 

Alma Xchalins anderstödsfond 
för behöfvande kvinnliga bodbi- 
triiden. Kapital 84.000 kr. 

Scharps gåfva (Grossh. C A 
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. 
Pens:r till borgaredöttrar. 

f. d. Siden- ochklädeskramhnn- 
delssocietetens pensionskassa (f. 
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869) kr. 
23 000. Pens:r till ankor och Cottrar 
efter delag. i Siden- och klades- 
kramh:ssocieteten. 

Sundberg P:sons testamente 
(Kramhandl. J Sundberg Petters- 
son 1792) kr. 1000. Pens:r %t bor- 
gare och deras1 änkor. 

BY 

[4696-46971 . G. Fromma 
ling; Dingen f%r komma i %tuju- 
tande eller bibehallande af pen- 
sion eller stip som tillhör eller 
hiller sig till &nanIara sekt och 
lisaresanifund än var' kristna 
evang. luth. larau. 

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

Flobergsfond (Guldsmeds Flo. 
berg 1830) kr. 3,500. Pens. tillciv. 
änkor. 

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

Hedings fond ' (Margareta He- 
ding 1708) kr. 850. Stip:r %t stu- 
derande vid Upsala univ. 

Hedströms pensionsfond(Fabr.) 
C Hedström 1822) kr. 4 097. Pens:r 
at behöfvande i sthlm. 

Hochschilds pensionsfond (Lag- 
man J H Hochschild 1830) kr 
15,455. Rantan utg%r till 2:ne pens:r 
a 400 kr. %t fattiga, ogifta, öfver 
30 %r gamla fruntimmer, hvilkas 
fäder tillh. Sthlms magistrat af 
litterata klassen. 

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

Ladans fond (Dorothera Ladou 
1748) kr. 600. Stip:r %t barn tillh. 
tyska församl. 

Londbecks~onationsfond(Hand- 
landen A M Lundbeck 1897) kr. 
331,068: 55. 30 pensioner % 150 kr. 
%rligen %t fattiga ogifta fruntim- 
mer, som fyllt 60 %r, s% Idnge de 
äro boende i Maria församling i 
Sthlm. Atersthende delen af rän- 
tan utdelas %rligen vid jultiden 
genom Föreningen för välgöven- 
hetens ordnande i Sthlm till fat- 
tiga, boende inom Maria Församl., 
med belopp om minst 25 kr. till 
hvarje. 

Narii testamente (Ankef. Anla- 
rius f. Koopman 1846 och 1848) 
kr. i9,800. pens:; i 75 kr. at be- 
höfvande ogifta fruntimmer inom 
Sthlm, hvilka uppn%tt b0 %r. 

Höllers stipendiefond (Kamrer 
J 3löller 1798) kr. 2,400. Stip:rtill 
2:ne studerande vid Upoala univ. 

Nordfors testamente (0fverst:an 
W Nordfors 1838) kr. 1,000. Till 
en behöfvande militaränka. 

Roreenska fonden (Änkef. L F 
Norden 1850) kr. 20 285. Pens. At 
fattiga änkor eller Agifta fruntim- 
mer i Sthlm. 

Sebaldts testamente (Justitie- 
kansler C Sebaldts änka 1797) kr. 
600. Till fattiga barn: 

 håstr ströms fond (Ankef. B L 
Thiström 1832) kr. 25,000. Pens:r 
ri 75 kr. %t fattiga ankor o. döttrar 
efter civ. tjänstem. och borgare i 
Sthlm. 

Törnqvi~ts fond (Kamrer C 
Törnqvist 18G1) kr. 3,000. Prem. 
%t Iijungar, som visa sard. h%g 
för studier, vid Katarina lagre ele- 
mentarlärov. 

Wadströms fond (Jungfrun U 
Wadström 1789) kr. 11,133. Pens:r 
tilldelas >l0 gamla jungfrur, som 
uppustt 60 %r, 11% af civila och ' l 9  
af borgarest%ndetD. 

von IVillebrands fond (Frih. E 

JONKOPINDS 
1 6  H A M N Q A T A N  1 6  - 

s t i f te lsers ,  pensiouskassors 

M v. WillebrLnd 1854) kr. 115 000. 
Har tiU ändamal att bereda ben. 
sioner %t behöfvande företriddes- 
vis inom stiftarens m'öderneslikt. 
Gode män för fonden : professorn 
Astley Levin och godsägaren C L 
Almqvist, Algö. 

Winboms pensionsfond (Dom- 
prostänkan C Winbom 1821) kr. 
3,000. Executor testamenti: stads- 
kassör Gotth. Dahlerus. Rantan 
är  anslagen till underst. %t ogifta 
döttrar samt änkor efter ofralse 
st%ndspersoner med företrädesrätt 
för gifvarinnans släktingar. 

[46 971 Borgerskapets be- 
medlingskommission. 

Se 119 511. 
Bemedlingskommissionens en. 

skilda medel vid 1924 ars början 
kr. 437,184: 21. 
Aspliindstestamentsfon~l(Grossh. 
D Asplund 1804) kr. 124,500. Pens:r 
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare, 
deras änkor och oförsörjda barn 
m. fl.; gtskilliga anslag utg% äf- 
ven dels till Tors%kers församl. af 
Bernösands stift, dels till Brimu- 
rarebarnhuset. 

Bergers stipendiefond (Kryad. 
kramh:saocieteten till minne af 
dess ledamot Lorentz W Berger 
1829) kr. 10,000.. Underst. vid Iaro- 
verk %t söner till obemedl. inom 
kryddkramh:ssocieteten. 

A. K. Billmans e&tva (Ingenjör 
A W Billman 1919) kr. 6,375. N%- 
gan pension utg&r tillsvidare icke 
utan lägges rantan till kapitalet. 

Konsul Knut Bohnians dona- 
tian kr. 25,000. Pensioner af Pamp- 
lig storlek utdelas &t behöfvande 
i öfverensstämmelse med bemed- 
lingskommissionensallm%nnaföre- 
skrifter. 

Borgerskapets enskilda fond 
(Sthlms borgerskap 1749) kr. 
150 000. Pens:r till fattiga bor- 
ga;e, deras änkor och oförsörjda 
barn. 

Crtstelins fond (Kryddkramh. A 
Castelin och hans hustru 1836) kr. 
16,000. Pens:r till änkor och ogifta 
döttrar efter f. d. Kryddkrarnh:~. 
societ:~ ledamöter. 

Flodbergs testamente (Guld- 
smed S Flodberg 1837) kr. 3,000. 
Rantan användes till 1ifstidspens:r 
%t 2 fattiga borgaränkor, af hvilka 
den ena bör vara guldsmedsanka. 

f. d. tiandel~foreningens öfver. 
skottsfond (öfverlamnad af H a n  
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000. 
Pens. till en miuuthaudl. 

Iledströms testamente (Siden- 
fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000. 
Pens:r B 75 kr. utg9 till fattiga 
änkor och oförsörjda barn efter 
borgare i Sthlm. 

Handlanden Axel Hindersons 
testamente kr. 97 111: 90. Af räntan 
utbetalas %rliga'pensioner & 200 
kronor till änkor efter medellösa 
köpmän i fräinsta rummet inom 
manufakturbranschen. . 

f. d. Kryddkramh.-societetens 
pensionskassa (Kryddkramh:~~. 

JURIDISKA 



\ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [46 97-47101 
[47 051 
f d ~~~~~~~~a~~~~~~~ i hoim (f, d. Bry& 

gareambetet 1848, Sarslrild st9- 
relse se [3003]; pens r och underst. 
at - 
[47 06] 

f. d. Skomakareämbetet eller n. 
v. Skoinakaremastamförenlngen i 
Stockholm (Okand) kr. 500,000 
Sarsk. "yrelse, se [3001]; pens r, 
sjuk och begrafni&shJalp 

E47 101 Apotekarsociete- 
tens kassa, studiestipendier 

och understödsfonder. 
( ~ ~ ~ ~ k t ~ ~ ~  se i40 al;.) 

bmorterinpsfonueruas peusions~ 
fond medlemmar 
"Om apotekareyrket jamte deras 

e;:,",rr s"e~v;~ingbilf","~"f(l~~,"~ 
nmgen av amorteringdonderna for 
a~o tek~~r iv i l eg ie r  genom overlam- 
Dande af 155,726 kr till apotekare- 
societetens direktion Nuv belopp 
163,f~66 kr. 

ApoteEarkå1.ens hvilohemsfond, 
Se nedan under ~cde~sti l lagqskns- 
sans ouerskottsfond 
*potekarsOcietetens kassa. so- 

cieteten har enligt $ l i dess 
stadgar bland annat till uppgift 
att understod %t behbfvande 
apotekare samt deras ankor och 
barn Under ar 1923 har i under- 
stod at karmedlemmar och de- 
ras anhömga utgatt ett samman- 
lagat belopp af omkring 24 000 
h. men darjamte fr&n under so>cie- 
tetkns forvaltning stallda fonder 
nara20,0!0kr.,oberaknadt denedan 
under Alderstillaggskassans un- 
derstodsfond omnhmnda utbetal- 
""garna. 

Apotekaraocietetens stndiesti- 
pendinm for examiuersde apote- 
kare. Apotekaresocieteten beslot 

Sin &rssammankomst den 11 
september 1912 att under tv% p% 
hvarandra fobande ar, men med 
avbrott under hvart utdela 

stipendium P&. 1,200 kr. 6x11 far- 
maceut, som efter aflagd apote- 
kareexamen onskar blifta i tillfBUe 
att idka fortsatta studier p& det 
kemiskt farmaceutiska, farmako- 
gnostiska, kemiska eller botaniska 
omr%det i viss onskvard ouivax- 
lin6 och enligt studieplan vid an- 
sokan i april manad Studierna 
skola bedrifvas foretradesvis vid 
farmac. institutet eller ock vid 
annan hcgre undervisningsanstalt 
i in eller utlandet och fort@ un- 
der minst sex manader samt inom 
4 manader direfter resultera i en 
afhandling af den omfattning stu- 
dieplanen angifver. Forst darefter 
f%r andfa halften af stipendiet 
lyftas 

Balkenhansens nnderstödsfond 
(~Rol f  Balkenhansens donations. 
fonda) Den 1 4  nov 1919 ofver- 
lhmuade apotekaren i Norrtalje 

INDUSTRISAKTIEBOL. VI K I N G 
O R B B R O  

Sandins testamente (M:Il L M 
Sundin 1879) kr. 24,700. h k o r  eller 
döttrar efter borgare i Sthlm, med 
foretrhde for sidenkramh Bnkoroch 
dbttrar. 

Svanbergs testamente (Handl 
A Svanberg 9/15 1887) kr. 300,000 
Pens r f. medellose borgare iSthlm 
samt for deras i behof stadda 
ankor och dottrar. 

f. d. Tobakshandelssocietetens 
pensionskassa (f d. Tobaksh sso- 
oieteten 1873) kr. 11,000. Pens r 
till ankor och dbttrar etter tobaas- 
handl. 

Törnebohms testamente (Asses- 
sorn och stampelmist E Torne- 
hohm 1831) 106 500 ' ~ & n t a n % r  
anslagen till pen; r 8. 75 kr. &t 
h k o r  och barn efter medlemmar 
af Sthlms bôrgerskap (utom fa- 
bmksidk ), hvarjhmte fbr sarsk af 
testator bestamda Bndamill utbe- 
talas 600 kr. ilrl.; dessutom 
sarsk. anslag s%som till Ortopeds 
ska, institutet m. fl. 
Ii. E'. och Emma IValIins pen. 

sionsfond kr 263 211 Pensioner 
utdelas dels 'till 'af 'stiftarne u t  
sedda pensionBrer eller slaktingar 
efter dem, dels ock till fattiga 
borgare i Sthlm, deras inkor och 
oforsbrjda barn. 

L. J. Harodells testamente 
(Handlanden L J .Warodell 1863) 
kr 1437 500. Sedan afrhnteinkom- 
sten'27,;00 kr. tillfallit Warodells 
arfvingar, skola als af den ater. 
stilende inkomsten utdelas i pen. 
sioner ilt borgare, deras ankor oah 
barn samt laggas tillivarodells 
fond for uppforande af sarbets- 
och fattigbostader i hufvudsta 
dens. 

L. J. Warodells fond for appfö- 
rande af arbets- Och fattigbostader 
i hufvndstaden. Kapital 413,082.17 
kr. 

Westerbergstestamente(Trakt. 
dottern C M Westerberg 1840) kr. 
20,176. Pens r till borgaredbttrar 

F. d. Vinskänkssocietetens pen- 
sionskassa. Kapitalet 15 000 kr. 
Br ofverlamn. till ~ e m e d l i i ~ s k o m -  
missionen dir  pensioner utdelas 
till pens:berattigade. 

w6 981 Grosshandelssocie- 
tetens deputerade. 

Se [26 151. 

d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ t ~ r ~ ~ f f  
2,554,702: 36. 

Brobergs pensionsfond (M:ll I 
C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens. 
till en ogift grosshand1:dotter. 

b)rosshandelssocietetens pen- 
sionskassa (Grossh ssocieteten 
1816) kr. 1414 762: 01. Pen8.r till 
grosahandl:, d&s hustrur, ankor 
och omyndiga, barn samt alder 
stigna ogifta dottrar i Sthlm. 

Hagboms testamente (M 11 C U 

kaptener deras änkor o. döttrar 
(Grossh s)societetens deput. 1901) 
kr. 412,369: 25 Pens:r till burskaps- 
Bgande sjbkaptener samt gratifikr 

burskapsagande s ~ o k a p t : ~  an- 
kor och ilderstigna ogifta dottrar 

Petrejiskafonden (Skeppsklarer. 
P PetreJus 1847) kr 7,600. 2 pens. a 
150kr tillskeppskla eraresisthlm 
Bnkor och ogifta doltrar 

C46 993 ~ i ~ ~ k t i ~ ~ ~ ~  ofver 
fabriksfattigkassan. 

Se [35 491. 
Blancks legat (S M Blanck1888) 

kr. 1600. Underst. med foretride 
fbr en arbetare vidKAAlmgrens 
sidenfabr. 

Casparssons pensionsinrättning 
(Fabr P A oasparsson 1850) kr. 
21,000. Pens r till arbetare vid 
sidenfabr r. 

Fabriksfattigkassan (Sthlm8 fa 
briksidk. 1762) kr 330,000. Under- 
st  i t  fabriksarbetare b. W. Linderoths .minnesfond 
(hofurmakare John 9 Linderoth 
1916) kr 100,000. finderstod %t 
fabriksarbetare. 

von der Ostens legat (Fabr:s 
inkan M C von der Osten 1834) kr. 
10,000. At dottrar eller inkor ef. 
ter fabriksidkare 

Panlis legat Grossh och fabr 
Chr Pauli 1807)L. 3,006 underst: 
till arbetare vid yllefabrikerna 

P. d. Dtämpelafgifts. eller den 
s. k. Ilallkassan (Sthlms fabnks. 
~dkare 1770 ars hallordning) kr 
72,800 - Underst. &t fabnkbrer 
samt deras hnkor och barn. 

Söderbergs legat (Fabr. P Sö 
derberg 1860) kr 2,000 Underst. 
till 2 ne strum~fabnksarbetar~. 

Törnebohms legat (Sampel 
mist assessorn E Tornebohm 1881) 
kr 4 000 Underst. tillafl.fabriks- 
idk:s> och fabnksarb s fattiga barn 
under 16 ar  

[47 001 
Bok. och masikhan$arlI.0s pen- 

sions- och nnderstodsfbrening 
Musikforlagg A ~ i r s c h ,  bokhandl. 
J J Flodin m.fl.185ô) kr. 1,035,607:30 
Sarsk. styrelse se [3043]. Pens &t 
delaga,n, ,,,, undprstbd i t  be. 
hofvande 

-p 

[ ~ ~ ~ ~ m d e l s f i r e n i n g e n s  Den- 
sionskassa - underatödsfijreniug 
(flera minuthmdl. 1814) 440 705. 91 
kr. Sarsk styrelse se [3007]. 'pens r 
och underst. 

[47 021 
Viktualiehandlarnes pensions- 

inrjittning Kapitalbeh%lln den 
1923 kr. 953 171 84 Sarsk. 

direktlon, se [300i]. Pens.tagarne 
&ro omkr. 55 

Hagbom 1833) kr. 18 000. B pen8.r 
150 kr. till fattiga ankor och ogifta 
dbttrar efter skeppsklarerare eller, 
om sådana ej finnas, efter gross- 
handlare 

pens:sfond för fattiga f'. d. sjö- 

c47 031 
~ ~ ~ d ~ l ~ b ~ g h ~ l ~ ~ ~ ~ ~  pensions. 

förening (1869) kr. 809,000. sarsk. 
styrelse, se [3009], pens r. 
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Rolf Balkenhausen, till apotekare- 
societeten 50,000 kr. (i obligatio 
ner) att förvaltas och förrantas p& 
betryggande vilkor. Donator upp- 
bar rantan till sindöd,nien direfter 
skall IIs af den %rliga afkastningen 
laggas till kapitalet och de fyra 
femtedelarna delas i tv% delar och 
utdelas till i behof varande ankor 
eller till myndig illder icke komna 
barn efter tv% apoteksinnehafvare 
som af direktionens samtliga med! 
lemmar anses hafva %dagalagt en 
mer an vanlig arbetsamhet L apo- 
tek eller i societetens direktion 
jamte taxerevision samt fört en i 
allo hedrande vandcl. Vid vanliga 
intyg eller relationer fastes ej af- 
seende, och ansökningshandlingar 
behöfvas ej, men vid legattagares 
utseendo bör direktionen vara 
fiilltalig. 
Borgströme nnderstödsfond.Den 

il juli 1918 öfverlämnades af apo- 
tekaren i Karlskrona J. A. Borg- 
ström till apotekaresocieteten ett 
belopp af 40 000 kronor hvars &r- 
liga afkastning, sedan i5  procent 
daraf lagts till kapitalet, skall ut- 
delas i poster om minst 200 kr. 
som, understöd %t legitimerade 
apotekmes obemedlade ankor eller 
barn samt obemedlade legitime- 
rade apotekare. Tjänstgöring % 
Göta lejon i Karlskrona ger före- 
trade. Nar fonden vuxit till 60 000 
kr. laggas blott 5 procent bligen 
tili  kapitalet, som nu Xr42,775 lir. 

Bruges nnderstödsfond. Under 
namn af V-~COT B T U C ~ S  fond skall 
enl. testamente af I ls  1921 efter 
B:s död apot.-societeten erh%lla 
25,000 kr. Ariiga rantan skall an- 
väudas till understöd %t sjuka eller 
behövande farmaceuter. 

Collianders pensionsfond (Fru 
Dorothea C. Colliander 1850) kr. 
600. Till den i Sthlm bildade fond 
för understöd %t fattiga apotekare- 
ankor. 

Eneroth8 fond. Fonden som 
stiftades genom testament; 
1910 af apotekaren i Skelleftea C. 
H. T. Eneroth, uppgick efter bo- 
utredning 1917 till 170,100 kronor. 
Af dess afkastning skola, sedan 
lifräntor & sammanlagt 2,700 kr. 
utgatt till 2 namngifna personer 
arligen utdelas understöd i poste; 
om 2,000 kronor till shdana apo- 
teksinnehafvare, somvinnlagga sig 
om ordentlig bokföring och hvil- 
kas grliga omsattning icke öfver- 
stiger 15,000 kronor, för att satta 
dem i st%nd att aflöna ett bitride. 
Den del af fondens afkastning, som 
ej jämnt kan delas med 2,000, lag- 
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 pensionsiurätt- 
ning för afghende apotekare tradt 
i verksamhet, skall denna öfver- 
taga dess förvaltning. Skulle apo- 
tekaryrket i en framtid f% utöfvas 
fritt i Sverige och apotekaresocie- 
teten p% grund diraf upplösas, 
skallfondentillfallafrimurarebarn- - 

stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
huset i Stockholm. Fondens nuv. andra hälften skall utdelas som 
belopp a8 180 010 kr. 

FrOgrens nkderstödsfond. En- 
ligt testamente af apotekaren i 
Tumba Emil Frögren erhöll apote- 
karesocieteten efter hans död %r 
1920 ett belopp af 6 000 kr. Ar- 
liga räntan utdelas tili behöfvande 
farmaceuter eller änkor eller barn 
efter fattiga farmaceuter. 

Hallengiens fond (Apotek. J N 
Hallengren 1836) kr. 2,675. Årliga 
räntan användes af direktionen 
rtill nytta och ändams1 för de 
farmaceuter, som begagna societe- 
tens institutn. 

Holmströmska fonden (biblio- 
tekn- och premiefond). Till minne 
af apot. E A Holmström och fru 
Hilda Holmström, född Wikström, 
ha deras barn kanslisekr. Gunnar 
Holmström oih frök. Maria Holm- 
ström 1913 öfverlamnat kr. 
10,000'till apot.-soc. Af den arliga 
räntan skall raggas till kapita- 
let skola anvandas till inköp 
för' societetens bibliotek och 215 
hvartannat %r till belöning med 
böcker, vetenskapligt redskap eller 
penningar %t en av de mest meri- 
terade bland farmac. institutets 
under de 2 senaste Aren utexami- 
nerade elever. Fondens nuv. be- 
lopp ar 11 050 kr. 

Justelii 'fond (Apotek. Martin 
Justelius 1883) ]IT. 30 000. 11, af 
rantan utdelas till behöfvande 
apotekare, deras änkor eller oför- 
sörjda barn :Is till stipendier för 
tv% stud:e ;id farm.institntetoch 
11s till för yrket nyttiga ändam%l 
eller ock till tillfälliga understöd 
&t behöfvande farmaceuter. 

Kalle pensionsfond (Apotek.Chr. 
Kall 1897) kr. 4,000. nArl. afkastn. 
tilldelas en eller flere änkor efter 
farmaceuter med företräde för än. 
kor efter farmaceuter fran Vaster- 
göt1and.b 

Kerfstedts anderstödsfond. En- 
ligt apotekare Lngemar Kerfstedts 
testamente ÖfverlSmnades 5,000 kr. 
d l s  1913 till apotekaresocietetens 
direktionattnforräntas tillfromma 
för äldre farmaceuter». 20 Qlo af 
arliga räntan ligges till kapitalet 
som nu ar 5,620 kr., och atersto- 
den utdelas. 

Kistners iinderstödsfond. P& 
sin faders 75-årsdag 2315 1923 öf- 
verlamnade Grosshandl. Erik Kist- 
ner till apot.-societeten 10,000 kr. 
att af dess direktion förvaltas som 
DGrosshandlaren Axel Reiphold 
Kistners donationsfondn. Arliga 
rantan utdelas till behöfvaude an- 
kor och mindergriga barn efter 
apotekare och farmaceuter eller 
till apotekare och farmaceuter,som 
utan eget förvallande blivit nöd- 
ställda. 

Kullgrens nnderslödsfond (Apo- 
tek. K J Alex. Kullgren 1906) kr. 
12,000. Rantan & halfva kapitalet 
skall &rligen vid midsommar- och 
julhögtiderna med halften hvarje 
g%ng tilldelas DZ 'fattiga, för redlig 
vandel kanda farmaceuter, nämli- 
gen apotekare provisorer eller 
farmacie kandjdatern. Rantan il 

stipendium %t obemedlad för dug- 1 lighet kind elev vid fAmaceut- 
institutet, hvilken därjämte tillhör 
och minst ett %r förut tillhört n%- 
gon förening för absolut nykterhet. 
Vid donationen ar fast det villkor 
att en donators slakting skall un- 
der sin lifstid erh%lla en lifranta 
af minst 4 proc. % kapitalet. 

Lehmans stipendiefond (Apote. 
kare August Lehmans fond) stif- 
tades af Societeten viddess arssam- 
mankomst 15/9 1910 med 5 000 kr. 
till hugfistande af apotekare Leh- 
mans lifsgarning inom Societeten. 
Den 3 mars 1922 öfverlamnades 
5,000 kr. fr%n apot. Lehman till 
fondens förstarkande. Af arliga 
rantau Iigges högst 20 010 till ka- 
pitalet, nu 10 940 ki: Aterstoden 
öfverliimnas hll farmac. institu- 
tets styrelse för att tilldelas be- 
höfvande elev som fullgör sina 
studier för apotekareexamen och 
genom flit och redbarhet gjort sig 
förtjant diraf; understödet är af- 
sedt att utg% under hela studie- 
kursen. 

Lundbergs onder6tödsfond.Apo- 
tek. Oscar Lundberg i Borlinge 
och hans maka öfverlimnade 31Irz 
1909 tiii apot.-societetens direktion 
100 aktier i Aktiebol. Avesta folk- 
bank, nom. lyd. & 100 kr. för att, 
sedan fr&n den &rl. afkastn. 400 kr. 
undantagits hvaröikerdonatorerna 
under lifstiden sjäifva vilja dis- 
ponera &terstoden skall utdelas 
till behöfvande änkor och barn 
efter apot. och farmaceuter eller 
till apot. och farmac. som själfva 
kunna anses nödstAlIda. 6 af 
afkastningen afsattes %rligen till 
förstarkande af fonden, som nu 
%r 15,750 kr. 

losanders stipendiefond grund- 
lades till minne af Professor C G 
Mosander med 1,000 kr. af Apot. 
C Falk i Jönköping Ilp 1.900, hvilken 
d% tillhört apotekarekaren i 50 Br 
samt ökades sedan dels genod 
sammanskott af forna elever till 
M. dels genom makarna Falks 
teitamente med 15 000 kr., som 
efter Fru Balks d6d med vilkor 
att 400 kr. arligen tills vidare skol& 
utg% till 2 lifräntor, öfverlämnats 
till apot.-societetens direktion 
som förvaltar fonden (nu 20,020 
kr.) och %rligen bestidmmer stor. 
leken af stipendiet. Detta utdelas 
af professorn i kemi vid farm. 
inst. till den mest framstaende 
larjungen i hans ämne. 

Mossbergs pensionsfond (Apo- 
tek. Bred. Mossbergs fond). Kr. 
50 OOn öfvmlimnades l4Il2 1916 till 
a;ot.-societeten enligt testamente 
l e / s  1910 af apot. i Göteborg Fred. 
Mossberg. Af rantan skola &r- 
ligen utdelas i pensioner p& 300 
kr. till behöfvande farmaceuter 
deras änkor och omyndiga barn: 
Företrade bör gifvas %t sökande, 
som kunna styrka antingen att 
donator sjalf konditionerat hos de- 
ras man eller ock att de sjalfva 
deras man eller fader konditionel 
rat hos honom under en tid af 
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samhet %ren 1917-20 medförde ett 
öfverskott af omkr. 500,000 kr., och 
efter framställning af ap0t.-Socie- 
tetens direktion har K. M:t ls/s 
1921 föreskrifvit, att af nämnda 
medel 300,000 kr. skulle öfverläm- 
nas till apot..sooieteten (och resten 
till apotekark&rens Iifrante- och 
pensionskassa som särskild fond), 
samt att 200,000 kr. af societetens 
andel .skulle bilda en fond (enligt 
dlrektionsbeslut 91% 1922 kallad 
~ l d e ~ s l i l l ä ~ g s k a s s a n s  Ufverskotls- 
fond) till understöd %t behöfvande 
farmaceuter,foretr~desvis apoteks- 
innehafvare eller deras afterlef- 
vande, samt 100,000 kr. bli en fond 
för Stvts lsen Apotekarekårenr hvi- 
lohem. Efter förnyad hemställan 
foreskref K. M:t, att af hvilohems- 
fonden hälften elle: 50,000 krpnor 
s@lle, af ap0t.-societetens direk- 
!lon till Stiftelsen utbetalas mot 
inteckning, men utan iterbetal- 
niugsskyldighet förrän stiftelsen 
upplöstes eller hvilohemmet upp- 
horde, samt hrliga rhntan % %ter- 
staende 50,000 kr. i m % ~  af behof 
tillställas nämnda stiftelse. Nuv. 
belopp är  52,530 kr. - Af %rliga 
räntan 4 Alderstillaggskassms öf- 
verskqttsfond skola minst 6 J lä& 
gas t111 kapitalet. Detta är  nu 
208,320 hr. 

C47 l] 
Konstförvantskapets kassor 

omfattande: Sjuk- och begrafninw; 
~~lpskassa(atift.%r1754)kr.43,500. 
S~uk-  och begrafn:shjäl,p %t manl. 
och kvmnl. arbetare vid boktryc- 
kerier o. stilgjuterier i Sverige. 

Gutenbergska stiftelsen (stift. &r 
1840),kr. 134,000. PenS:r %t mani. 
0. kvln~l .  typografer samt stilgju- 

i Sverige. 
hkehjälpsfonden (stift. %r 1854) 

kr. 29,000. hkeh jä lp  efter 
grafer 0. stilgjutare. 

Gemensam styrelse. Adr.: Kgl. 
boktryckeriet. 

[47 131 
F. d. Stockholms gas- och elek- 

tricitetsverks arb:s sjuk- och be- 
prafningskassas Nödhjiilpsfond. 
Delägarnes antal den 1 maj 1914: 
522 st. Utdelar hjälp vid trängande 
behof. Kapital kr. 16,000. Sty- 
relse: K A Landberg, ordfor: 
Helge Petersén, sekret. ; A x e l ~ y d ~  
ström, kassör, adr. :..Tyskbagareg. 
10 1 tr. Telef. Osterm. 23 56. 
~édamöter :  Linus Lindahl, Axel 
Gustafsson. . 
[47 14i 

Lyktfhd-es ajng- och be- 
grafningsaassu laO) kr. 
17,571:76. Sarsk. styrelse, Se [3142]; 
s~uk-  och begrafn:shjal~. 

[47 151 
Totties pensionsfond (Sthlms 

stads Brandförsäkxskontor %r 1846 
kr. 37 500 %r 1921 ökad till kr. 
60 000.; Sthlms stads Brandför- 
s k n g s k o n t o r  se 128551; ränte- 
mnillen använilas till nnnn:r o. Brl. 

L I F F O R S Ä K R ~ N G ~ A <  

Q. Fromma 
minst 2 %r. Den %tersthende femte- 
delen jämte öfverskjutande ränte- 
medel, som icke jämnt kunna de- 
las med 300, Iägges till kapitalet, 
som nu är 53 a70 kr. 

Hnrruys tdpendiefond (Apote. 
kare Axel Murrays fond) stiftades 
af apot.-societeten vid dess L s -  
sammankomst isla 1910 med 5,000 
kr. till hugfastande af apotekare 
Murrays lifsgerning inom societe- 
ten. Beloppet anslogs till studie. 
hjälp för apotekareexamen vid 
farmac. institutet. Räntan skall, 
sedan minst 20 O/,, lagts till kapi- 
talet, användas till ett stipendium 
af 200 kr. eller högre femtiotal kr. 
intill 500 kr. När 500 kr. nobe- 
tingat k m  utg%o upphör ränteaf. 
sättningen till kkpitalet. Stipen- 
diet utdelas efter ansökan 2:a och 
4:e studieterminen till n%gon far. 
macie kandidat, som i examen er. 
h%llit minst .med beröm godkand, 
i samtliga huvud&mnen. Beviljade 
stipendiemedel, som p% grund af 
dödsfall eller annan anledning ej 
utdelats, läggas till kapitalet, som 
nu är 6,900 kr. 

IfnrrayB donationsfond. Apote- 
kare Axel Murrays änka och barn 
Ofverlamnade enligt den aflidnes 
önskan 'llo 1915 till apot.-societe. 
tens direktion dels 50,000 kr., dels 
ränta fr%n hans dödsdag med 3 611 
kr. Fonden är  afsedd att  be:ededa 
understöd %t farmacie kandidater 
som vid farmac. institutet p% etl 
förtjänstfullt och berömvärdt sätt 
idka studier för apotekareexamen. 
Rantan uppdelas i stipendier B 
1,000 kr. att utg% med 500 kr. un- 
der de b%da las%rens senare ter- 
min. Ofverskott jämte medel 
som i följd af dödsfall eller arma; 
orsak ej utdelats, laggas till ka- 
pitalet, tills ett nytt stipendium % 
1,000 kr. kan bildas. För ansök- 
ningsrätt fordras en betygssumma 
motsv. minst nmed beröm god- 
kändn i farm. kand.-examens alla 
ämnen. 

Nih~0nS understödsfond (Apo- 
tek. H W Nilssons i Göteborg do- 
nation). Kr. 44,500 öfverlimnades 
till ap0t.-societeten l12 1912 enligt 
donators testamente. Fyra femte- 
delar af räntan utdelas Arligen till 
behiofvande änkor och barn efter 
framlidna apotekare eller till i be- 
hof stadda äldre obefordrade far- 
maceuter. Den %terstPende femte- 
delen Iagges till kapitalet som nn  
är  51,270 kr. 

Norrlands apotekareförenings 
donationsfond. d. %g/, 1895. Af 
räntan % donerade 3,489 kr. skulle, 
när kapitalet stigit till 5 000 kr. 
Ils ariigen lägges till kapitalet: 
s% länge s& ansages behöfligt och 
öfriga $la af farm. instit:tsl sty- 
relse efter samr%d med apot.-soc:s 
direktion användas till n%ggt för 
institutet eller dess elever gag- 
nande %ndam%l. Kapitalet är  nu 
7 ,350 kr. 

Nygrens stipendiefond (Apotek. 
Gottfried Nygren 16/12 1897) kr. 
6,000. D& de arligen besparade 
r%iitnm,Fdln uppga till 1,000 kr. 

- Ansvarssumma c:a 600,000,000 kronor. - 

stiftelsers, pensionskassors 

utdelas detta belopp af societ :~  
direktion efter hörande d farm. 
instit:s styrelse till n%gon examin. 
apotekare 1) till understöd för ve- 
tenskapl. studier i in- eller utlan. 
det eller 2) för studium af farmac. 
arbetsmetoder vid kemisk fabrik; 
eller ock S) till belöning för epok- 
görande uppticlit inom farmacien. 
Vid stip:s utdeln. fastes hnfvud- 
saklig vikt vid stipendiatens prak- 
tiska duglighet, skötsamhet och 
karaktär. 

Redings pensionsfond (Apotek. 
I Reding 1869) kr. 5 000. Räntan 
skall vid hvarje Ors 'slut tilldelas 
a fattiga apotekare eller apotekare- 
änkor. 

Sandbergs nnderstödsfond (Apo- 
tsk. A F Bmdbergs i Motala db- 
nation p% gin i0 Arsdag). 10,000 kr. 
öfverlämnades till apot.- societet:^ 
direktion %314 1909. Arliga afkastn. 
skall tillfalla antingen sjuka o b e  
medlade farmaceuter eller nöd- 
ställda farmaceutinkor och .dött. 
rar eller ockflitiga obemedl. stud. 
vid farmat. institutet. Donators 
obemedlade inom apo. 
tek .k%ren hafva företrade 

Sebardts reseslipendiefönd. Till 
hugfastande af Hofapot. Carl Wil. 
helm Sebardts lifsgerning stiftade 
apot. societeten vid sin Orssam. 
mankomst 1903 enfond % 10,000 
kr. som af Sebardt 1916 ökades 
med 5 000 kr. Af arligaräntan af- 
sättes '10 proc. till kapitalet tills 
detta uppg&r till 25 000 kr. (nu är 
det 18,060 kr.), men hterstaende 
riiutan fördelas af direktionen i ett 
eller flera stipendier för studiere- 
sor inom eller utom riket af p% 
apotek tjänstgörande examin. apo. 
tekrtre med minst tv&&rig verk. 
samhet efter aflagd examen eller 
ock till belöning för förtjänstfullt 
arbete inom farmacien och dess 
hjälpvetenskaper. Reseberättelse 
skall afgifvas inom sex manader 
efter resans slut. 

Schillberg~ stipendiefond. Apo- 
tekaren A J Schillberg % B'hfvern 
i Stockholm öfverlämnade 1924 
till apotekare.societetens direktion 
10,000 kr. (i obligationer) för bil. 
dande af en stipendiefond för stu- 
derande till apotekareexamen vid 
farmac. institutet. Af riintan ut- 
delas efter lärarekollegiets hörande 
vid slutet af hvarje rasar 500 kr. 
till en eller tv% studerande, som 
under de praktiska öfningarna i 
kemi visat framst%ende handlag 
med godt resultat samt fiit och 
godt uppförande. Nar fonden stigit 
till 15 000 kr., utdelas hela räntan. 

Waliers fond. (Fonden Apote- 
karen Jakob Wallers minne, 1886). 
Af insamlade 4 130 kr. skulle en 
enkel minnesvdra bekostas och 
sedan 100 kr. Migen utdelas, tills 
fonden genom räntetillagg vuxit 
till 5,000 kr., hvarefter hela rilntan 
utdelas som belöning och upp- 
muntran för arbete vid farm. 
inetitutet. 

.4lderstilliiggskassims &er- 
skottsfond. Föreningen apotekare- 
k%rnun %Iderstil~~gaskassas verk. THuLE S K A N D I N A V I E N ~ T O R S T A  



[4715-473.71 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 

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

medel insaml. i sparbössor under 
fören:s sammankomster gifva jul- 
g&fvor till ledamöters ankor och 
barn' 

[47 261 
Stockholms,.. sjömanshnskassn 

(Stockholms s~omanshus); vid slu- 
tet af 1923 eget kapital 852,756: 56, 
donationer 1922 kr. 377,279: 78, nn- 
derstöd och gratialer. Särsk. direk- 
tion se [26201; utb. 1922 i under- 
stöd O. Satialer kr. 68,282: 50. gr- 
liga nuderstödstagare s. %. 
655 st. 

Stockholms nationalkassa 
(Skeppsred. i Sthlm 1772). 31 dec. 
1923 kr. 185,089: 62. Sthlms sjö- 
manshus direktion, se [2620]. Ut- 
betalt underst' kr' 61510' 
[47 271 

~n~fart~gsbefilhrtfv~lredllska- 
Pet (1857) c:a kr. 535,000. Sarsk. st?'- 
'else, se r41 531 ; Pens:s- och nn- 
derst:skassa. 

. 

[47 281 
Handelsflottans pensionsan. 

stalt  (K. 3laj:t och Rikets StLinder 
'1864) kr. 1,238,053: 34. Särsk. direk. 
bion, se [2950]; pens:berättigad är  
den, som uppnatt 55 ar 8tWuter 
medborg. förtroende o. karit i 25 
ir vid Svenskt inskrif- 
ven samt, utan att hafva begatt 
~ n : s b r o t t ,  under dessa ar idkat 
mofart med svenskt handelsfartyg, 
daraf hufvudsakl. tiden bestamd 
till minat 150 manader '5 utrikes 
orter; l/? 19~3-~Ols 1924ntdelades 
kr 316,082: 58 till 1,975 Personer. 

[47 291 
MaskinistTöreningen, sarsk. sty- 

relse se j41571 ; BassabehPlln. S l l l a  
1923:'förvaltn:skassan: kr. 8,177:50; 
balanserad vinst % fastigheten: kr. 
4 793: 14. bibliotekskassan: kr. 
6'153: 131 s8ngkörsfonden kr. 91: 56. 
fru Emma Wennerlöfs fond: kr: 
11 406: 69. understödskassan: kr. 
821399: 421 nödhjälpskassan: kr. 
46 997: 13. friarsafgifts- o. begraf. 
nihgskasian: kr. 30,178: 75; öfver- 
ing. C A Lindvalls fond: kr. 
13,191: 09; sjnkkassan: kr. 48,845:02. 

-derstöd &t tornväktares efter- 
lamn. änkor och oförsörjda 
samt %t änkor och barn efter per- 
soner, som vid slackning af elds 
vador omkommit afvensom &t 
dana, som vid eldslickning blifyit 
skadade. 

147 161 
Barnmorskornas i Stockholm nn- 

derstodsfiren. (1860) kr. 138,548: 24. 
Pens:r &t deligarinnor som fyllt 
60 ar och inbetalt 25 dra afgifter; 
f. n. utg& 20 pens:r & 200 kr. 

[47 191 
Johan Anderssons nnderstöds- 

fond (Fru ThérBse Andersson och 
Herr Knut Andersson 1898) kr. 
50 012: 94. Sthlms arbetarefören. 
se' [38 881; Brl. räntan utdelas vid 
jultiden till orkeslösa manl. le- 
damöter, som fyllt 55 %r och äro 
i behof af -understöd. 

Elias~onska nnderstödsfonden 
(Fabr. Levy Eliasson och hans fru 
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr. 
5,307: 82. Sthlms arbetareförexg 
se [38 881; räntan användes at före! 
ningsledamöter som varit med i 
minst 10 &r fö; befriandet af ars- 
afg. till fören. och dess sjukkassa. 

Hemslöjdsfonden (Advokatfiska- 
len C E Ljungberg 1879) kr. 500: -. 
Sthlms arbetarefören:g se [38 88 
rantan användes som' prem:r Lkj 
f6ren:sledamöters barn under 16 
%r för slöjd. Utdeln. hvarje jul. 

Understödsföreningen (Stock- 
holms Arbetareförening 1912) kr. 
4,183: 82, se [38 883; räntan samt 
8,000 kr. i anslag fr%n Stockholms 
Arbetareforening utdelas i decem. 
ber till ledamöter som tillhört för- 
eningen i 20 &r och darutöfver. 

[47 201 
. 

Stockholms srbetareförenings 
sjlik- och begrafningskassa 
(Sthlms arbetareförexg 1869) kr. 
20 498: 89. Sarsk. styrelse se [3888]. 
&k- och begrafn:shjälp ht kassan; 
ledamöter eller deras starbhus 
Är 1923 ut bet:^ kr. 6,644: 50 i sjuk- 

. - 
bhlp och kr. 2,450 i bepafnings- 

barn!hjalp. 
, [47 211 

Stoekhalms arbetareförenings 
tioÖresafdelning(Sth1ms arbetare- 
föremg 1871) kr. 1 622: 69. Särsk. 
styrelse [se 38881 ; beklidn. at 
fattiga barn hvarje jul. 

[47221 
Fagerbergs pensionsinrättning 

(Sadelmak:&lderm. J. Fagerberg 
1830). Pens:r &t obemedlade väl. 
frejd. personer, som äro borgare i 
sthlm, deras änkor och oförsörjda 
ogifta döttrar öfver 50 ar. 

[47 231 
8odn'skapensionsfonden(Segel- 

sömmareänkan K. Goda 1791) kr. 
10,976: 16. Borgmästaren i Sthlm; 
räntan användes till underst. &t 
änkor efter ämbetsmän inom Stock- 
holms magistrat samt efter sadana 
civ. tjänstemän som af öfverstatb. 
o. magistraten tillsättas; utbet:s 
f. n. till 6 änkor. 

[4724j 
Sjökaptenssocfeteten i Stock. 

holm (stift. 17.72) kr. 202,000. sjö. 
kapt:ssocietetens deput:e, se [2$187]. 
Ledamöterna mPste vara burskaps- 
ägimdesjökapt:ri Sthlm och socie. 
teten har till ändam&l akt upptaga, 
diskutera och besyara sadana fra. 
gor, som beröra sjöfarten eller SO 
cietetens ledamöters intressen ut. 
dela pens:r at ledamöter af 
Alder samt underst. &t ledamöter 
deras änkor och oförsörjda barn: 
som daraf äro i behof. 

[47251 
Sjömannaföreningen i Stock. 

halm (stift. 1863). Sarsk. styrelse, 
se [Z9851 ; pens:r sjuk- och begraf- 
n:shjälp samt underst. Hvarje sjö- 
man (af befal, underbefil och man  
skap) som är svensk undersate 
ager &mäla sig till inträde i fören. 
Kontor: Skeppsbron 20 1 tr. 

Sjömannaföreningcnb nöd. 
hjälpskassa. Sjömannafören:ssty- 
relse; att af fondens räntor och af 

[4733] Kg[. Vitterhets-, Hi- 
storie- och ~ , , t i k , , i t~ t~ -  

akademien. 
dntejlska donationen (test. af 

Dr H F Antell, aflämn. 18961 kr. 
100,000; f. antikv. och numismat. 
Zndam81. 

Bergeraka donationen (Tullför- 
valt. i Göteborg C G Bergers test. 
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- 
vändas: 1000 kr. för arkeologiska 
förel&n:r. det öfrigaför historiska 
och antikv. ändamal, efter utgifts- 
stat, som för hvart &r bestämmes. 
Beskowskadonationen(0fverste- 

kammasinnk. B v Beskow 1880) kr. 

JONKOIPHNGS - dUIRIQHSKA BY 
o 
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10,000. Underst. för yngre, obe- 
medl. och förtjänt e forerkare inom 
de vetenskaper, som tillhöra om- 
ridet för akadem:~ verksamhet. 

Björnstjrrnska donationen(test. 
af Generalmajor O M Björnstjema, 
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till 
författare inom de kunskapsgrenar 
som utgöra föremal för akadem:; 
verksamhet. 

Uötiska Grbundets donation kr. 
2,500: för antikv. ändamAl. 

Iijertbergska donationen (Pro- 
tokollssekreter. E GHjertbergs test. 
1888). kr. 254,000; för Statens hi- 
storiska museum och kgl. mynt- 
kabinettet. 

Lonbatska donationen (gafva af 
hertig J F de Lonbat i Paris 1889) 
kr. 20,000; räntan utdelas hvart 
5:te %r f. bästa under senaste 5 %r 
utkomna p& svenska norska eller 
danska firf. arbete ö&er Amerikas 
arkeologi, etnografi, historia eller 
myntkunskap. (Nista gäng 1927.) 

Oscar31ontelius~donatioa (g&&a 
af riksantikvarien 0. Montelius och 
hans fru, f. Reuterskiöld, 1913) kr. 
50 000. Rantan skall användas till 
understöd eller pension &t e. o. 
tjanatemän vid Akademien samt 
till tryckning af arkeologiska ar- 
beten; hvart femte %r utdelas ett 
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34-47391 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Regnells zoologiska gåfiornedel Kids trakter. dels medel för ut- Förvaltningen af borgr%ttsfonder- 

(D:r AFRegnell 1884) kr. 46 100:-. delande af e n  medalj i guld, be- na, se C29 751; tv& hemstipendier 
Rintan användes till främj.'af zoo- nämnd Vegamedaljen, &t personer, at torftiga studerandeföddai Stock- 
logisk forskning. som p% ett utmärkt sätt framjat holm eller SmBland (dock, s%aom 

Regnells donation (D:r A F den geografiska forskn.; siEva1 stip. test. sager:  medicin för den oviss- 
Regnell 1880, 1881,18821 kr. 43,400. som medaljen utdelas af Svenska het jag sjalf erfarit, Gndantagen,); 
Medlen använda till inköp af 1% sällsk. för antropologi ochgeografi. hvartannat &r lämnas ett resestip. 
genh. Kristineberg vidFiskebacks- af 4,800 kr. &t en studerande för 
kil i o. för anliggande af en zoo- i47 35] Kungl. Landtbruks- idk. af studier vid utlindskt univ., 
lo isk hafsstation. med skyldighet att kvarstanna dar 
%osenadlerskapensionerna(~re- akademien. 16 man. Ansökn. ingifvas till det 

sid. C A Rosenadler 1777) kr.3,000. JAandtbrnkSakademien8 större akad. konsistoriet i Upsala. 

; s ; e~ ;~~g~ggo;~b ,~ ; , " ;~  pnationsfond yckhclm, fabrikör (Direktör Pehr Melcher Swartz, [47 371 
Seheelefondenkr. 19,800: -. %n- grosshandlaren Gösta Fraenckel Lars iiiertas minne (Fru W. 

tan disp:s växelvis af Ta-. Insti- samt anonym donator kr. 432 000 Hierta, f. Fröding 1877) Kisk. 
tutet och,.Vet?nskapsakad:n till Till beframjande af akademiens styrelse, se [3555 ;'att verka för 
underst. for dithorande forskn:~ allm%nna andamal. det mLnsk1. framitskridandet och 
anstillande. Fraenckelskadonationen(Gross- detta hufvudsakl. gnm att fram- 

Sidenbladhs fond (Ofverdir. Elis handlaren Moritz Fraenckel) kr. kalla och befordra sadana veten- 

~ ~ $ ~ ~ d ~ & ~ ) ~ n g ~ ~ 3 " , ~ h  7 ges 900: jordbruk. - för publikation om Sveri- gar, sociala förbitttringar och re- 
skapl. upptickter och uppfinnin- 

- 

~ ~ ~ o e r ~ ~ ~ ~ i ~ , S u n d b e r g  1780) kr. den (Possess. Ch E Löfvenskiöld Ingenjören Doktor Alfred Nobels 
1889) kr. 24 000: - Resestipen- testamente at den 27 Nov. 1891. 

( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t p " ~ C ~ d ~ " , ~ ~ ~ ~ ~ ~ $  dium till befördrande af ändamals. 
Grundstadgar faststalda af Kungl. 
Maj:t d.29 3uni1900. Hufvudfonden 

kr. 129,300: -. nationaleko- e%i~d4~mnn%iS!~~-A8Cha~ia- d. 31 Dec. 1923 kr. 30,519,689: 02. Te- 
nornisk forskning. nnm (Bergsradet L Aschan 1851) stamentet föreskrifver, att fondens 

*Ond. 1923 kr. 70,000: -. Stip:r till elevervid ränta skall narligen utdelas som 
att anvandas enl. prof. Hjalmar lanatbruksinstituten, prisbelöning &t dem som under 
Thiels besfamnande kr. 6 100: -. fionnens fond (Friv. bidrag för det förlupna &retha~va>~jortmansb- 

J A Wahlbergs minne am eda^- att hedra Edvard Nonnens minne ligheten den största nytta. Räntan 
fond kr. 3,700: 7; donerad 1901 af 1864) kr 36,600: -. Resestip:r till delas i fem lika delar, som till- 

E. Retzlus elever, utgangna fran rikets landt- falla : en del den, som inom fy- 
af medalj i guld eller silfirer &t per- bruksinstitut, sikens omrade har gjort den vik- 
soner, som pa utmarkt sätt fram. Palmgrenska fonden (Per Palm- tigaste upptäckt eller uppfiuning; 
jat de naturhist. gren 1873). kr. 107,500: -. Till aka- en del den, som har gjort den vik- 

J A Wahlberga minnesfond kr. dem:s fria disposition. tigaste kemiska upptickt eller för- 
38,000, la$6 af änkef. E Ret- Svenssons stipendiefond (Eko. bittring. en del den som har gjort 

minne af hennes nomidir. J M Svensson 1890) kr. den vikiigaste upptackt inom fy- 
Auguat 22,700: -. Sasom uppmuntran till siologiens ellermedicinensdom~n; 

berg. Den d l s~ : s  for elever vid landtbruksinstituten o. en del den som inom litteratuwn 
pa hvarandra följ. af Jönköpings lins landtbruksskola. har producerat det utmärktaste i 

Svenska IViréns donationsfond (Fabr. A idealisk riktning; och en del &t 
sk. för Och Q Wirdn 1896) kr. 10,000: -. Till den som har verkat mest ellerbist 
som resestip. 

P F stipendiefond 
belön, af folkskolelärare och rara- för folkens förbrödrande och af- 
rinnor p& landet, som utmärka sig skaffande eller minskning af st& 

l9l39 kr. 61,400:-. gnm att vid skolhusen plantera ende arméer samt bildande och 
*'Or fruktträd och birbuskar el. ägna sig spridande af fredskongresser*. 
forskningsrenor. &t biskötsel och sprida hag för Prisutdelare och styrelse se [Uitl]. 

Wallmark8kaaonation@n(Ofver- dessa sysselsattn:r till allmogen. 
dir. L J Wallmark 1847! kr. 66,700 Bergmanssonska fonden (Fru 
Rantan anvandes till prisbelönin iqanna B~~~~~~~~~~ född wirdn (47 391 gar för rön och uppfinningar, som 1916) kr. 33,800: -. &'l belöninga< 
akadem. m e r  befordra vetenska- och pris för landtbrukets ?lbert Bon?!ers 
pernas och näringarnas framsteg och trädgardsskötselns uppmunt. dr svenska forfattare är 
samt till underst. för undersökn:r efter fria bestam. ,be1s af ett ut?f Bonniers 
och resor som akadem. anser le- mande, arn och arfvingar doneradt oaf- 
da till namnda mal. A.-B. Separators lncernodlings- ytterligt kapital af 160,000 kr., dels 

.f .tt utaf I(, O. Bonnier ytterli. Vegafonden (Saml. P% föranstal- fond @..B separator 1917) kr. 
tande af Svenska sallsk. för antro- 115 500: -, kanteafkastningen till gare likaledes Oafytter- 
poiogi och geografi, gnm allm. sub- atgjirder för befordrande aflucern. ligt kapita1 af 751000 

sam- 
manlagdt 226,000 kr. hvaraf r h -  :?$":: g = s ~ g f , r ~ ~ A $ ~ n ( P ' ~ ~  odlingen i landet och främst i dess torna - med afdrag) för 
rarens afloning och andra nödiga ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ &  k.Ngi,s: ma'%,"f"$dBitipendiefond 1919 arliga omkos~nader - an- 

ändamAl ar att för 
h. 2,600: - för trädgardselever. vandas till understöd &t p& svenskt 

främjande o. uppmuntran af geo- spr%k skrifvande skönlitter?ira f+- 
grafisk forskn. ; dels under namn i47 361 fattare af talang. 
af Yegastipendiet, underst.forföre- Thnnska stipendiefonden (Kam- - 
tagande af forskxsresor i mindre martj. A Thun 1731) kr. 128,!!91: 24, 
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m. fl. -fonder. 
hallningen af vid laroverket 1900 
och 1904 anordnade soaréer; ökad 
1905 gnm g%fva af en f. d. mäls- 
man med 500 kr.) kr. 2,127: 85. 
Bokpremier %t daraf förtjänta llir- 
jungar. 

Nya Elementarskolans Kamrat- 
stipendiefond kr. 610: 19.(g%fva af 
f. d. larjiingar. Bestammelser ännu 
icke utfardade). 

hys Elementarskolans Israres 
onderstödsfond (5,779: 11 kr. af 
anonym gifvar6, 1817) till under 
stod %t rarare och Bnkor efter h- 
rare vid Nya Elementarskolan. 

Rektor Hiigo iiernlunds preniie- 
fond (genom insamling af smärfe 
bidrag bland skolans Iarjungar till 
rektor Hernlnnds 60-årsdag den 13 
okt. 1908 och sedermera Ytterli- 
gare ökad genom af skolans gym- 
nasistförb. och m%lsmän lämnade 
belopp) kr. 2,919: 03. 2 premier %t 
lärjungar i ring III och I V  af gym- 
nasiet, framstiende i historia eller , 
modersm%let. 

Rnbenska stipendiet (Bankdir. 
LudvigDI.Ruben, 1904)kr. 1,280:80. 
Uppmuntran at elarjunge, hvilken 
daraf gjort sig förtjänt*. 

Allan Edvard Sagers fond (Hof- 
stallmästare Edvard Sager och Fru 
Ida Sager) kr. 3,495: 24. För inköp 
af ett skyttepris, hvilket vid rar- 
terminens #lut en af Sko- 
lans laqungar % gymnasialstadiet. 
Nbg- och mnsikpremiefonden 

(gnm af Iirjungame gifoa konserter 
1882, 1884 och 1888) kr. 1,818: 84. 
Uppmuntran + / shng eller musik 
SramstAende rarjungar. 

Sten och Alvar *hiels fond 
(Grosshandlaren Arthur Thiel och 
Fru Alice Thiel 1909) kr. 3 074: 58. 
Understöd %t barn efter 'afliden 
!&rare vid skolan eller at flitiga lir- 
jungar, soni daraf äro i behof. 

[4745] Jakobs realskola. 
Se [2313]. 

Hiibnerskastipendiefonden(Ko1- 
lega C G Widmark 1868) kr. 1,000. 
Underst. a t  behöfvande lärjungar. 

Kihlbergs ka fonden (Rektor O 
J Kihlberg och hans hustru.gnm 
testamente 1901) kr. 5,000. Rantan 
far af Iaroverkskollegiet fritt för- 
fogas för ändamäl, som kunna an- 
ses vara af gagn för Iaroverket, 
dess rarjungar eller 1Brare. 
Lagerströms stipendiefond (Kom- 

ministern f. d. kollegan C R La- 
gerström och hans hustru genom 
test. 1883) kr. 5 000. Arsräntanskall 
iitdelas till ett'eller flere stipendier 
&t flitiga och välartade ynglingar. 

Lnndbergska stipendiefonden 
(Kyrkoh. J G; Lundberg 1878) w 
2 000. Underst. %t behiifvande l i r -  
j;ngar. 

aankellska stipendiefonden 
(Prof. G A Manke11 och hans hustru 
gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess 
användande saknas föreskrift. Rän. 
tan har hittills utdelats i ett eller 
flere stip:r %t flitiga och sedliga 
medellösa Iarjungar. 

\Vidmarks fond (Kollega C G 
Widmarkochhanshustrugnmtest. 

BYRA 

14743-47451 G. Fromma 
Rektors. Almqnlstsunderstöds- 

fond (tillkommen gnm insamling 
1904) kr. 4,800. Understod %t be- 
höfvande iiarjungar. 

Lektor Hngo \l7. Philps stipen- 
diefond (Okand 1908) kr. 500. Sti- 
pendium %t förtjänt Iirjunge. 

Fyra hröder Heijkenskjölds 
fond (Okand 1910) kr. 6,700. Un- 
derstöd %t Iarare och förtjänta 
lär'ungar. 

damta realstodenters stipendie- 
fond (1891 %rs studenter, 1917) kr. 
1,400. Stipendier %tbehöfvandelar- 
jungar. 

1898 års studenters stipendie- 
fond (1893 %rs studentklass, 1918) 
kr. 3.800. Stipendier %t förtjänta 
och behöfvande Iar.jungar. 

1894 års stadenters.vid Högre 
reallaroverket i Stockholm sti. 
pendiefond (1894 ars studentklass 
1919) kr: 4,000. Stip. %t behöf! 
Tande begafvad Iirjunge. 

Lektor Tom Holls stipendiefond 
(donation af lektor T. Molls arf- 
Tingar 1928) kr. 12,000. Stip. %t lir. 
jungar i ring II-IV, väl vitsor- 
dade i fysik och kemi. 

L47441 
Fonder til l  förmån för Iirj .  vid 

Statens profskola, 
elementarskolan. 

Förvaltas af K. Direktionen öfver 
Sthlms stads undervisningsverk. 

Se [23 01j. 
I Axel Abramsons stipendinm 

(Grossh. och Fru Axel Abramson 
1897)kr. l 635: 35. Uppmuntran%ten 
gnm flit 'och berömvärdt uppfö. 
rande diraf förtjänt lärjunge ingn 
af skolans 5 Iagsta klasser (före. 
träde för klasskamrater till stif. 
tames afl. son). 

Doktor Otto von Frifiaens p r e  
miefond (Bibliotekarien hos H M. 
Konungen, Fil. dr Otto von Friesen 
1899) kr. 3,119: 17. Be1ön:r i större 
eller mindre poster för vackra sam- 
Iingar af djur eller växter eller 
för noggranna slrriftl. uppsatser 
rörande naturhistoriska ämnen. 

Doktor Patrik de Laval8 stipen- 
dium (gnminsaml.bland iärjung:ne 
1889, sedermera ökadt gnrn uppre- 
pade gafvor af Fru E. de Laval) kr. 
2,502: 65. Uppmuntran %t i ngt af 
cle naturhistoriska ämnena fram- 
stiende Iarjunge. 
ElementariistipendietN:rl(grim 

insaml. 1865) h. 1,000. Okadt gnm 
donation af en f. d. lXrjunge med 
1,000 kr. 1888. (Elementariistipen- 
diet N:r 2). Underst. företridesvis 
%t n%gon fr%n skolan utgangen Iar- 
junge, som studerar vid universi- 
tet, eller ock %t ngn Iarjunge vid 
skolan. 
..Folke Jacobsons stipendium 

(Ankef. Alma Jacobson' f Wahl- 
gren, 1896) kr. 2,128: 26. Underst. %t 
en för studier i naturkunnighet 
särsk. h%gad och skicklig Iarjungo 
till företagande inom landet af en 
resa i naturvetenskapl. syfte. 

HartmansdorfPska stipendiet 
(gnm insaml. 1859) kr. 1,096: 24. 
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stiftelsers, pensionskassors 
Underst. %t medellöse flitige Iir- 
jungar. 

Hernmarckska stipendiet (Prof. 
i Dorpat A Bulmerincq 1874) kr. 
2,976: 19. Underst. %t en fattig men 
flitig Iirjunge vid skolan. 

Tage Janssons stipendiefond 
(Bankdirektör C. Jansson) kr. 
1,036: 69. ~Arli~aräntebeloppet an- 
vändes p% sätt, som af skolans rek- 
tor bestäm mes.^ 

Jnbelfeststipendiet (genom in- 
saml. 1878)kr. 2,800: 63. Underst. %t 
medellösa flitiga rarjungar i de tre 
högsta klasserna eller bland de 
f. d. skolans Iarjungar, som under 
hvarje I is i r  aflagt godlrind mogen. 
hetsexamen. 

Carl J. Kjellbergs stipendie- 
foud kr. 2,131: 71. Rantan skall 
användas htil1 främjande af un. 
dervisningen i matematik och fy 
sik inom laroverketn. 

Lönnerbergska fonden (dnke. 
fru Fanny Lönnerberg 1923) kr. 
14,999: 88. Sedan en ur  fonden 
f. n. utg%ende lifränta upphört 
att utg% äger R. dir. öfver Sthlms 
stads ugdervisn.verk att använda 
fonden till skolans och dess rar. 
jungars bästa utan,  annan in. 
rkränkning än, att 6,000 kr. skola 
afeättas till en stipendiefond, 
hvaraf %rl. räntebehalln. utgar till 
medellösa studerande vid skolan. 

pehr olof zethelius stipendie. 
fond kr.5 099: 1 7  ~ ~ ~ & ~ l i ~ ~ ~ ä ~ t ~ ~  
skall &t lsrjunge 
som är i behof af för 
fortsatt teoretisk eller praktisk ut- 
bildning. 

Lektor Alexander Skånbergs 
Minne (genom bidrag af 27 forna 
Iarjungar) kr. 770, hyartill hans 
anka ytterligare lämnat 2,000 kr. 
Behalln. kr. 3 358: 45. Uppmunt. 

&t som visat sig 
äga goda kunskaper i botanik och 
darjämte adagalagt flit och godt 
uppförande. 

Lektor Hngo Schmidt8 stipen- 
die- och premiefond (genom in. 
samling af äldre f. d. lärjungar; 
vid lektor Schmidts frinfalle 1801) 
kr. 2,653: 08. S t i p e n d i e r  % minst 
50 kr. %t lärj. i skolans tre högsta 
klasser, hvilken visat särskildt in. 
tresse för och goda kunskaper 
i företrädesvis f ~ a n a k a  spr ike l ,  
men eljest i öfriga lefvande sprLk 
geografi, historia, sang och musik; 
Afven p r  e m i e r  i böcker för 16 
A 30 .kr. om aret %t l a 3 Iarj. 
för framsteg i förenämnda ämnen. 

Lndvigoch Amanda I<nbansfond 
(bankdir. och fru Ludvig M. Ru- 
ben 1907), kr. 2,148:60. Förinköpaf 
tidsenlig undervisningsmateriel. 

Norströmska stipendiefonden 
(Civilingenjör Claes G Norström 
och W u  Alma Norström, f. Biin- 
sow, 1918) kr. 5,226: 13. Understöd 
%t en för begafning, flit och goda 
seder känd, behöfvande yngling i 
skolans gymnasium (helst till sam- 
me yngling under hans gymnasie- 
tid, om han gör sig fortfarande 
diraf väl förtjänt). 

..Nya Elementarskolans all- 
manna premiefond (genom he- 

JURIDISKA 



G. Fromma stiftelsers. pensionsirassors m. fl. fonder. [4745-47 501 
John Bernströms stipehdib- 

fond, kr. 54,600: -. Stip:r %t Tekn 
Hbgskolans elever med fbretrhde 
fbr den hvars fader 'ar eller haft 
anstall;. sisom arbetare eller tjhn- 
stemsnhosAktiebolsget8eparator 

Fredrik Björns stipendiefond 
(Med fil. kand. K B. Bjoru 1914) 
kr. 100,000. Resestipendier åt yngre 
in~n. iorer .  

BergsingenjÖrF. O. Carlinufond 
(Bergsingenjbr F. O. Carlin 3919) 
kr. 5,000. 8tp.r %t bergskolans ele. 
ver. 

~orgareståndets  donation (Bor- 
gareståndet 186fi) kr. 6,800. Stip:r 
%t Tekniska hogskolms elever. 

C. Brandels btipendiefond (Kam- 
reraren O Brandel 1900) kr 16,390. 
Stlp r %t Tekniska h0gsk.s elever, 
med foretrade fbr testators anfor- 
vanter. 

Cederbloms stipendiefond (Sub- 
skription 1919) kr. 698: 18. Stip r 

Tekn' h"gskolans 
H. Th. Cedergrans fond /Tele- 

fondirektor H. T. Cedergren 1909) 
kr. 59 413 22. Underfvasr  af fem rese si^ er It svenska elektrO'ek. 

femte året åt 
forf' inom elektroteknikens om- 
ride. 

Ö~eringenjÖrJohanDanielsons 
stipendiefond (Ofvermgenjor J. 
Danielson 1900) kr. 40,000 Rese- 
understbd %t Tekn. hhgskolans af- 
gangna eller afgiende elever. 

G. de Lavals stipnndiefond (Ak- 
tieb. Separator 1895) kr. 10 000 
Stip:r %t Tekn. hbgskólans eliver. 

t .  Eggertz atipendiefond (bila. 
af Prof. Eggertz larlungar m. fl. 
1885) kr. 7 330. Stlp.; %t elever vid 
Sthlms be p kola. 

p. Erikssons stipendiefold. 
(Brukspatron P. Eriksson 1921) kr. 
51 310 studieunderstbd &t ordi. 
n&lehler specialstuderande eller 
ock efter afslutad kurs .uid fack 
afdelningen fijr bergsvetenskap till 

eller fortsatta studier. 
professor W. ~el lenius '  fond. 

(professor W ~ ~ l l ~ ~ i ~ ~  1917) kr. 
G 175. Ett stip. for afgiende stu- 
derande frgn fackskolan for v&g~ 
och vattenbyggnad. 

Qibson-Cronstedts stlpendie- 
Pond (W. C. a. Norstrbm 1899) 
kr. 20 500. Stip:r åt Tekn. hög- 
skolan>s elever med företradesrbtt 
for slaktingar till slakternaQibson, 

Och Nor?trbm' 

(F~~fef~~88,","f~$~,9"$~~: 
Stipendier %t fr%n bergsskolan ut- 
examinerade eller p% annat satt 
kvalficerade som agna sig %t veten- 
skapligt forskningsarbete a f  be- 
tydelse for svenskt jams och st%ls 
framstsllning 

Fr. Hesselgrens stipendiefond 
(civ. ing. Fr. Hesselgren 1916) kr. 
150,000. Stip:r %t Tekn. hbgskolans 
elever ev, nyss afg%ugna iugen- 
jorer 

A. 'N. Hoilinans i t ipkdiefond 
(Slottsarkitekten A N Hofban 
1891) kr. 20,000. Btip.r %t Tekn. 
hbgskolans elever. 

INDUSTRIAKTIEBOL. VIK IN G 
O R I B R O  

1882) kr. 10 000. Rantan användes 
till forhöjahde af de pens:r, som 
for larare vid Jakobs allm. Isrov. 
Bro el. blifva % Allm. indragnings- 
statenbestamdaatt utg%, enl. sarsk. 
i testam. best a foreskrifter. 

[4746a] Katarina realskola. 
Se 23151. 

Bergman.mil/erska fonden .e 
under [47 401. 

Ehrenp&ls stipendiefond (As. 
sessor A Ehrenpihl och hans hustru 
1721) kr. 250. Prem:r &t larjungar. 
Fbrvaltas af Sofla fbraamlings 
kyrkorad. 

Inrenii nnderstödsfond (v. ha. 
radshbfd. P L Eurenius 1909) kr. 
25,909: 05. Underst. åt medellösa 
lar ungar. 

dråbergs stipendium (Colleg 
Schola E (.aber@ kr. 500. Prem r 
at i sang skickliga iaqungar. Bor- 
valtas af Katarina forsamlings 
kyrkoråd. 

Katarina församlings kyrka- 
råds donation (1814). Till skol- 
bocker åt fattiga skolbarn; utg%r 

med Lemerska 10 kr. %rl. aipendiat (bnkef, G 
Leffler 1885) kr 518: 93. ~ .antan ut- 
delas %t en medellös och vhlartad 
yngling om året. 

bjatte klassens stipendiefond 
(Lirjungar vid lhroverket 1908 o. 
senare) kr. 558: 94. Understhd %t 
lerjiinge i klass 6. 

Törnqvists fond se under 146 $61. 
Katarina realqkolas skolrese- 

fond (1923) kr. 1,046: 75. 

[tt746 b] Högre realläro- 
verket 

Se 123 09 
Allan bbenins' skipendiefond, 

kr. rantan 
stipendium en behbfvande 

lWunge i 4:de 5:te passen. 
FrOdins (9. 

Ranternedlen a.rh- 
gen behOfvande larJungw i 
3.dje eller 4.de ringen 

En lirjunges donation, kr. 1,000. 
&liga r'antan en larJunge 
i %:dra eller 3:dje klassen. 

glmquists 
fond, kr. 6,000. Arliga r'au,ntemed- 
len utdelas sasom stipendier till 
fortlanta larjungar. 

Per Lindstens stipendiefond,kr. 
1,050. Lri. rhutan tillfaller 1 el. 
2 larjungar vid l'aroverket. 

20. Septemberfonden, kr. 2,000, 
hvi?ken summa inom premie- och 
fattigkassan bildar ett staende ka- 
pital; årl. rkntan anvandes tillin- 
kbp af premiebbcker. 

Hilma och Carl Edvard Sterkys 
stipeudiefond (kr.2,000). Ari.rhntan 
utdelas sisom stipendium till n%- 
gan mindre bemedlad nyblifven 
student eller till ring I V  nppfl. 
elev, flom adagalagt berhmligt upp- 
forande och visat goda anlag, fore- 
trhdesvis for studier i matematik 
och fysik 
IVidingskadonationen(kr.1 380). 

Rhntemedlen utdelas till mhdre 
bemedl. Iaqungar. 

SKO 

, - 
1919 i r s  premietond, kr. 12 400. 

Af fondens afkastning utdelasppre- 
mier vid hvaqe lashrs slut %t for- 
tjinta larjungar 

Nyblifna studenters stipendie- 
fond, kr 1,100. Rantan utdelas vid 
vasterminens slut till elev i w m  
u&et 

S. A. Stalins donation. Bi.. 1,700. 
f @ s ~ ~ $ ~ a l e r n a s  undande med 

Fonden för fysisk fostran. g r .  
4'200. 

[4747]  
Laramas nd elementarlirover- 

ken nya ochpnpi~~kassa(ggl,  
regi, dec 1911) kr 10,133,780 52. 
Forvaltas af styrelsen for statens 
anstalt for af folk. 
skollarare m. n,; af 
ankor och barn efter vid de 
allm, lärov,n, folkskoleseminarier. 
na,hbgre~rarinnesemlnariet,teku, 
elementarskolorna, Chalmers' tek- 
niska, samt Gymnastiska 
centralinstitutet m, fl,; 
att vara l allgger 
hvar och en somefter reglementets 
utfardande blifvit rektor eller ord. 
ämnes. eller pensionsberhttigad 
mugslarare ofvannamnda laro. 
anstalter. 

[4749]  Kungl. HBgre lära- 
rinneseminarium. 

Se [2236]. 
EllenBergmansstipendinm(Frkn 

Ellen Bergmm 1887) kr. 12,160: 65 
Till underst. for seminmeelever 

Anna Rergströms stipendium 
(Fru Anna Bergstrom Simonsson 
1917) kr. 3,200 56. Till underst. for 
semuiarieelever, 

Hilda Cassellis fond (f. d. ele- 
ver vid Statens normalskola för 
flickor) kr 7,041: 61. Till underst. 
fbr elever vid Normalskolan. 

Hildur Djurbergs stipendinm 
(Brkn Hildur D~urberg 1912) kr. 
1,544.42. Till understod for semi- 
narleelever, 

Regina Pallins minne (Semina- 
rieelever 1880 och den darmed for- 
euadeJnlia B~ibensonsfond (Abra 

~~~h~~~~~~ 1~12) kr. 14,09~: 
O1. ~ i l l  for semlnarleele. 

ve&eminarieelevernas hjglpfo?d 
( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  kr, 14,502 6.5. ~ ~ 1 1 ,  
underst för seminarieelever. 

Lonise Snndens stipendium (Än. 
kef. Ohristina L Sundén 1887) kr 
5,677. 56, underst fbr semina 
rleelever 

donators fond (1920) h, 
3,17Y:10, Till understod för 
narieelever, 

p 

r47501 ~~~~l -rekniska 
L 

högskolan. 
Se [Z204 

Thorsten Bergstehts stipendie. 
fond (Civiling. ThorstenBergstedt 
1881) kr. 5,200. Underst %t lekn.  
hbgskolans elever. 

KRAM 



- '50-47531 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 



muntran. PGsionerande af personalen vid 
Baltzar von Platens stipendie. dofstumskolor folkhbgskolor [4755] Kung1. Statskon- fond (f. d. Statsministern for ut- sinnesslbanstaiter och vanforeanf 

toret. rikes ärendena erefve B r Pla- ntslter. 

G.  Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4753-4766131 

Af de under K. Statskontorets tens änka och sön 1877. fonden Lärarinnornas pensionsanstalt 
förvaltning staende fonder upp- rorut under ~anufiirval&:s vhd '  (K. M:it o. riksd . Xgl. regl. ss/li 
tagas följ. sasom varande af allm. bfverflyttades till statskontord 1- 1910). - - -  ' ~ r .  8.549,8+5: 70 Pensione- 

~ r i e d l i d d e r ~ k a  fonden (Grossh. 
Herman Friedländer) kr. 28 626: 58 
vid 1923 ars slut. Se [1864];'g&fvo- 
medel till skollofskolonier. 

Elin Hirschs minne (Ingenjören 
Ernst Hirsch) kr. 525,700: 86 vid 
1923 k s  slut. Se [1864]; att genom 
DFÖreningen för Stockholms skol. 
lofskoloniero utdelas till skollofs- 
kolonier. 

H. Salomons stipendiefond. (Re- 
gistratorn E H H Salomon) kr. 
5,706: 86 vid 1928 %rs slut. Utde- 
las till nagon begifvad eller väl- 
artad gosse eller flicka vid nagon 

' af Stockholms folkskolor. 

~ --- -- - ... .. . .. . . ...- .. - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -. 
Mäj:tsförordnande mg. användan- pension %r otillr%cklig äfvensom 
det inneh&lles i nid. brefvet till till att understödja %nk& och barn [~~e'lBrarlnnonias PensiOnB- 
Statskont. af 14 febr. 1896. Den 1 efter dem. 
?n iiiiii 1496 ii+ninrrl., a p  +iii fri I förenine.understödsförenine(l855~ 

konsuln i Alexandria J W John- havare vid hushlllningsssilskap 
son 1890) kr. 307 999: 26. I m. fl. 

Längmanska 'donationsfonden Extra provinsialläkarnas pen- 

intresse. 
f.d.AllmjinnadöRitumina01tntets 

donationsmedels fond (öfverlämn. 
till K. Statskontorets förvaltning 
1894). De till fri disposition stallda 
donationsfondernas %rl. afkastn. 
anvlndes t. v. till en del för döf. 
stumI&rarebildn. och döfstumun- 
dervisn. samt till stip:r %t lärare- 
elever. Af andra donationsfonder 
ute% f. n. lifräntor m. m. -K. 

w -  ,,.--- &"l= Y"&,"IUY U" &L. 

disposition stlllda fonderna kr I kr. 3,295;656: 43. Sarsk. stj;lelse; 
233.085: 55 och de öfriea fondernalr47 561 Statens anstalt for se [3037]; Iifslnta vid 64 %r. 

(Bruksäg. E J Langman 1859) kr. 
6,260,160: 26. Allmännyttigs h d a -  
m%l; f&r ännu icke disponeras till 
de af testator afsedda inrättn:r 
m. m. 

Noreenska testame'ntsfonden 
(Kansliridet J E Noréen 1811) kr. 
23,960: 86. Stipendium till en elev 
vid K. Krigsskolan 

MiliC&rsallskapets i Stockholm 
krigs~kolestipendiefond (1893) kr. 
7,107: 94. För flitig obemedlad elev 
af hvarje Iarokurs vid Krigsskolan 
shsom beklädnadshjalp el. upp- 

kr.'318 687: 96. 
- 

~arn>egiestiftelsens fond se 
148271 

sionskassa (K. M:t och riksd.; 
Kgl. regl.3Odec. l91l)kr. 197.844: 92. 
Pensionerande af. extra provin- 
siallakare äfvensom beredande af 
fyllnadspension %t vissa provin- 
siallakare. 

Lasarettsläkarnas pensions- 
kassa (K. W:t och riksdagen; Kgl. 
regl. 13 nov. 1903) kr. 1,155,322: 30. 
Pensionerande af ord. lasaretts- 
läkare. 

Döfstumlararnas pensionsan- 
s ta l t  (K. M:t och riksdagen: Kgl. 
regl. 8 okt. 1915) kr. 42,669: 78. 

1894) lir. 22 180: 80. Till stip. %t en 
kadett vid ;raggandet af examen 
för utnamn. t. sjöofficer. 

tvestzynthii testamentsfond (t. 
f. svenske och norske Konsuln i 
Barcelona W J S Westzynthius 
1891) kr. 91,229: 81. Afkomsten skall 
användas till att förbättra ställ- 
ningen för gamla och redliga sta- 
tens tjlnare, hvilka antingen icke 
hrtfva ratt till nenainn eller h o i l k s ~  

I.'il6enska testamentafonden 
(Kom~neraeridet P 15 Filben 1822. 
kr. 39.:319: 87. Fo1kundervisn:n be. 

rande af h inn l .  lärarpersonalen 
vid enskilda Iiroanst:r som &t. 
njuta statsunderst. frin'det under 
riksstatens ittonde hufvudtitei 
uppförda reservationsanslaget till 
enskilda laroanstalter. 

Söderströmska fonden (Grossh. 
F H Söderström 1815) kr. 15 000. 
Pens. %t reglementariskt obe&tti- 
gade pensionssökande folkskolli- 
ra.va 

främj. 
Johnsonska donationsfonden (f 

d. svenske o. norske General 

af folkskol- 
lärare m. fl. 

K. real. 31 dec. 1919. Kr. 

1 ~ 4 7  601 
Philipsenska teatamentsfonden 

(Grossh. H T Philinsen och hans 
1 1  90.222.38c 88. Tiiinste- ochfamilie- I hustru. f Moll. 18flL Särsk. di- 

nensionerine f6r Israrekaren vid 
hlkskolor m. fl: andra laroagstäl. 
ter, distriktsveterinärer, sjukskö. 
terskor, barnmorskor, befattnings- 

rektion, se [244b]; skolinrättning; 
äger fastigh. n:r 27 i kv. Rosendal 
större i Maria församl., Hornsg. 
31, Ad. Fredr. torg N:o 1. y 

- 2 .  

VII.-Fonder för! undervisning och understöd åt döfstumma och blinda. 

THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPPORS%KRINGSBOLAG 
Snmma premieåterbiring och vinst till de  försäkrade:-öfver 27,200,000 kronor. - - -  ..P 

materialier och verktyg samt l lm- 
nar studier m. m. 
eningen Ock med 
skrift böcker. Fören:s fon- 
der kr. 409,034: 07. 

[47 66 s] 
~ ö f s t ~ ~ f ö ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  istoogholm 

kr. o:a 7l 000, sarsk. 
se [3691]; att dedeist 1åa eller gaf- 
vor understödja döfstumma leda. 
möter, som %ro sjuka eller ildriga 
eller amars  behöfvande samt gnm 
anskaffande af bibliotek till u t lb  
ning %t ledamöterna eller gnm fö- 
redrag o. diskussioner verka upp- 
lysande. - 
[47 66 b] 

De döfstummas Allmänna Sjuk- 
och Begrafningskassa (1908) kr. 
90,000. Styrelsens säte i Stock- 
holm. Afser att lamna sjuk- och 

L47 621 i' 
Allminna institntet k r  döf- 

stumma (Protokollssekret. P A 
Borg, under beskydd af Drottning 
Hedvig Elisabeth Charlotta 1810). 

Sedan detta institut 1 aug. 1894 
upphört oeh dess lägenheter, 
byggn:r o. inventarier öfverlhtits 
p& 1:a döfstumskoldistriktet, hafva 
institutets fonder, enl. E. Maj:ts 
bref af 9 aug. s. i., öfverlimnats 
till Statskontoret att af Statskon- 
toi-et t. v. an- 

""E, "&f d ~ ~ s ~ ~ $ ~ l & + ~ ~ ~ ~ :  
Maj:t llmnat föreskrift 14 febr. 
1896 Se vidare [47 551 

l in illa döfstnmskoia kr. 73 000. 
Användes dels till understöb &t 
utghgselever dels till fortsatt- 
ningskurser m. m. för aldre döf- 
stumma. 

- - 

[4763] 
Kungl. institutet och försko- 

Ian for blinda å Tomteboda, ly- 
der under af Kungl. Maj:t förord- 
ned direktion se [2296]. Tillg. (enl. 
bokslut 3Uls 1924 af under Iiro- 
anstalten lydande donationsfonder 
kr 981,822: 54, hvaraf fonderna till- 
hörig fastighets bokförda värde 
68,000 kr. 

[47 641 
Arbgtshemmet f-órblindai Stook- 

fo",;tnn;!3Eeu$g!;;; i De blthdas 

[47 651 
Föreningen B F Ö ~  blindas väln 

(stift. 1885) har till syftemil att 
söka befrämja de blindas shvll 
andliga som lekamliga väl, hvar- 
for den genom sin styrelse till 
behöfvande blinda utdelar arbets. 



[4766b-47711 G. Bromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
hnmafn:hiäln. moderskanshii%lo i Kunel. Direktionen öfver Institu- 1 F Skoeberes fond kr. 10.984: 38. 

ih~.ZnTt,mTkir o l v ~ i ~ f a l l x ~ , t  >ö?- 1 tnt f*& hlinda: till.. fenl. bokslut l H Sei<nrlä. f. Rot,h. fnnd kr: 

Allmänna donationsfonden, ?y- 
der under ~ u n g l .  Direktionen of. I 

institutet för blinda; tillg. 
(enl. bokslut 3016 1924)kr. 245,361:38; 
af afkastningen afskiljas irligeu 
5.000 kr. för att. efter af Kunel. 
~ a j : t  fettadt besiut, användas &r 
Wimj. af blindundervisn. m. m.; 
%terstoden af fondens afkastn. ef- 
ter afdrag af utgaende lifräntor an- 
vandes af Direktionen till friimj. 
af de blindas själfverksamhet. 

I il Horneman8 fond kr. 5 497: 87; 
i A 7 G 7 - l  Brn F Dahlins. f. ~ i t t k e :  fond. L-. v. 

Backmynska Stiftelsens ränte- 
medels fond, lyder under Kungl 
Direktionen öfver ~ ~ ~ t i t ~ t ~ t  för 
blinda; tillg. (enl.bokslut 3qa 1924) 
kr, 2,660: 87; till friimj, af de blin. 
das sjalfverksamhet m, m, 

fTUad20~0:12~,",,;b J I ~ h ~ ~ g ~  
~lalilnders fond, kr. 1 603: 80. Ii. E. 
Lyckes fond kr 13 i70: 67. 'S J i? 
EISS fond b 5 i :  52; J. &aq!els- 
sons fond kr. 38,993: 42; Froken 
Anna IVikströms minnesfond kr. 

[47 67 d] 
Erika Carolina Nybergs, född 

Söderberg, donationsfond; lyder 
under Kungl. Direktionen öfver 
Institutet för blinda; tillg. (enl. 
bokslut 301, 1924) kr. 122.693: 83: 

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras ankor och barn. 

30,926: 11; Ida Forsgréns fond kr. 
10,300; lyda under Kungl. Direk- 
tion, öfver Institutet för blinda; 
&&astu, till framj. af de 
blindas sjalfverksamhet m, m,  

TA7 GR1 
L47 67 bl. 

Understodsfonden, lyder under 
Kungl. Direktionen öfver insti- 
tutet för blinda; tillg. (enl. bok- 
slut 30/61924)kr. 160 701:72. afkastn. 
användes till fr~mj!. af dde blindas 
själfverksamhet m. m. 
ErikaAxelsonsfond,lyderunder 

afkestn. a&ndes'till fram;! af de 
själfverksamhet m. m. 

[47 67 e] 
Samnel Enanders donations- 

fond kr. 127 495: 14 J H Bonne- 

L De b$,das mrenings sjnkgasse. 
fond, bild. gnm friv. gafvor, l im- 
nar enl. stadfist regl. sjukhjalp 
at behöfvande sjuka blinda inom 
fören. Fonden, som vid 1924 sirs 
början uppgick till omkr. 214 000 

[47 711 Kungl. Musikaliska 
akademien. 

Se [l6 271. 
Frn Enphrosyne Abrahamssons 

gåhofond (Grosshandl. Aug. Abra- 
hamsson 1869) kr. 25,000. Underst. 
%t s%ngelever vid Konservatorium. 

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. 

Bene~iicks' fond (Carl Benedicks 
1880) kr. 6,713: 56. Enligt akad:s 
bepröfvande. 

Benedieks. Emma Ankefru,sti. 

[47 701 Kungl. Akademien 
för de fria konsterna' 

Se [l6 261. 
Akademiens pensionskassa(upp- 

kommen genom influtna exposi- 
tiensmedel. Kgl. regl. 1897) kr. 
355,631. Pens. till akadem:s pro- 
fessorer, larare och tjänsteman 
samt deras änkor och barn. 

Akademiens särskilda nnder- 
stödsfond (Grossh. B E Dahl- 
gren 1874) kr. 120,000. Rese- och 
studiestip:r, belöningar % högtids- 
dagen. 

Therhse och h o t  Anderssons 
Pond (1898) kr. 24,000. Till elever. 

von Beskows donation (Ofv.. 
kamm:junk. frih. B n Beskow 1864) 
kr. 12,000. Till stip. &t konst- 

dals fond kr. 3,409: 94, Hanna Roos' kr., fórvaltas af De blindas kör- 
af Hjelmsäter fond kr. 6.600: 44, l enings styrelse, se [36 87 a]. 

',t~;;~~~~,n~;;d;,"en~fö&;,": 
tan 1876) kr. 12 000. Guldmedalj %t 
akvarellmalar; 

Bleijers donation (Ofverdirekt. 
G Meijer 1775) (fastighet). Till 
akadem:s inrattu. o. behof. 

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

Pipers donation (~o&ntendent. 
F M Piper 1820) kr. 21,000. Till 
anviindande af akademien. 

Lonise Renterskiölds fond kr. 
8,080. 

Hibbings donation (Eausliradet 
G Ribbing 1809) kr. 7,000. Till 
stip:r %t elever vid liror. 

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

närer. 
Boberghska fonden A. 60 000. 
Boberghska fonden B ( ~ O d s a ~ .  

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

Bahms donation (Ritlar. P J 
Gahm 1826) kr. 4,000. Till belö- 
ningar 8 högtidsdagen. 

Professor C. Brnndströms sti- 
pendiefond 5,780. 

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

Kinmansons fond (Kammarratts- 
rhdet C L Kinmanson 1874) kr. 
46,000. Stip:r till malare o. bild- 
huggare. 

Ester Lfndahls stipendiefond 
(till resestipendier) (Fröken E. 
Lindahl 1920) kr. 451 165. 

Jenny Linds stipeidiefond(~ru 
Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. 
149,000. Resestip., omviixlande %t 
m%lare, skulptör eller arkitekt. 

Lundgrens, Egron, prismedel - 
JQNKOPINGS JURIDISKA BYRA 
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Uno Troilis fond (Doktorinnan pendiefond (l890) kr.5,000. Under- ' 
S Hellman 1880) kr. 11,500. Till l stöd &t konservatorieelever. 
malare. 

l 
Bergers fond (Tullförvaltare O 

P.0.Winqvistsdonationkr.48,0000 W Berger 1869) kr. 26,532: 78. Till 
K. Wohlfahrts minne (Fröken de ändam%l, akad. finner limpli- 

Fredrique\Vohlfahrtl892)kr.12,000. 
Till resestipendier at malare. 

Qemensamma reservfonden kr. 
107: 94. 

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

J. Nordenfal ks niinne 3,474. 
Bilda Oxenstiernas fond 10,000. 
Iltstallningsfonden 50,000. 
Carl Larssons stip.-fond, kr. 

48,000. "lev. 
iIlaktlrna von Rothsteins dona- 

tion kr. 24 000. 
~ l i s a b e t h '  Alanders fond, till 

elever kr. 2 500. 
~ re i \ innak  v. Eallwyls fond 

(grefvinuan Wi1h:a v. Hallwyl 
1923) kr. 101 000. Jetonfonden 
(grefvinnan W. v. Hallwyl 1924) 
kr. 40,000. 

gaste. 
Bergmans gåhofond (Larar:n 

Ellen Bergman 1880) kr. 12,080. 
För &ng. 

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

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

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

vonBeskowsstipendiefond(Ofv.- 
kamm:juak. Frih. B v Beskow o. 
Malin v. Beskow 1864) kr. 21,900: -. 
Resestip. 

Oscar Bolanders stipendiefond 
(Professorskan Ester Bolander 
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1915) kr. 5,225: -. Till elever i 
olika instrument. 

van Rooms stipendiefond (Mu. 
sikus J van Boom 1861) kr. 1,000. 
For pianospeln. 

Folke Brandels minnesgåfva 
(Fil Dokt. Robert Brandel 1912) kr. 
1,015. Fbr pianospeln. 

carlrns fond (Fredrika Carlén 
IlcT4) kr. 2,906: 8s' 

Akad.s bestimmande 
Bösta Cxrlssons Fond (Hofriitts 

notarien Gosta Carlsson) kr. 10,000. 
Till elev i s8ngklassen. 

Otto Edbergs stipendiefond 
(Domkyrkokantor Otto Edberg 
1921) kr 500. Till elev i solosing. 

Doktor Ernst Fogmans dona. 
tionsfond (fru Carin Fogman 1907) 
kr. 5 225.97. Till elever och f.d. ele- 
ver i valthornsbl%sning 

P. A. Priebrrgs stipendiefond 
(Musikdir. F A Frieberg 1902) kr  
5,532 50. Bbr konservatorieelever 

Julins Giinthers och Eugénie 
Claesons stipendiefond (froken 
EugbnieClaeson,1918)kr 28,000:-. 
Till understod och uppmuntran 
%t konservatorieelever, f n. lif 
ränta 

Hammarins (fiu 
E ~ ~ ~ ~ i , , ,  f c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1872 
kr. 20,000. underst. at 
servatoriets elever. 

Harmoniska Sällskapets fond 
kr 1'687: 29' 

inkop af musikalier. 
~ ~ ~ ~ ~ l l ~  donation till ~~~~~~k~ 

kvartettsillskapets byggnadsfond 
(1894) kr. 54,043 77. 

Hebbes stipendiefond (K. sekre- 
ter. J p h  ~ ~ b b ~  1852) kr. 3.000. 
Till befram]. af organistutbildn. 
H&ndelskastipendiefonden(Prof. 

J A Josephson 1871) kr. 500. För 
primavista shng o. harm. kunskap. 

Johan Leonard Höijers stipen. 
dium (Fru Julia Justina Hbijer, 
f Westbe, 1900, kapitalet bfverlam. 
nadt 1904) kr. 4,180. Fbr studer 
yn ling vid Konservatorium, tarl Kinbergs fond (L O och 
carl ~~~b~~~~ sterbhus h, 
34,730.80. por befrämjande afden 
svenska tonkonsten 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  gragond 

kr 318: 90. 
Knhlauska arhingarnan stipen- 

diefond ( ~ ~ d ~ i ~  och A guhlau 
samt Evelina Falenius, f Kuhlan, 
1866) kr. 1,000. Fbr viollnspeln. 

~ ~ h l ~ ~ ~  ( ~ ~ ~ ~ ~ h ,  
C L Kuhlau 1860) kr. 1,000. Fbr 
pianospeln. 

Alice Lennmarks donations- 
fond (Broken Alice Lennmark 1916) 
kr 4,033: -. For understod %t f. d. 
konservatorieelev; f n. lifranta. 

Jenny Linds stipendiefond (Fru 
Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. 
139,544: 54; resestipendium. 

Johan Lindegrens minne gm 
insamling 1914. Kr. 1,473.46 Pre- 
mier till elever i komposition och 
kyrkomusik. 
Lindströms stipendiefond(Gros8- 

handl. E E Lindström 1864) kr 
1,600. For violin- och violoncell- - speh.  

VIKING 

Lomell-Molins stipendinm kr. 
11,227: 56. Fbr violin- och violon- 
cellspeln. 

Axel Lnndwallsfond(v Haradsh. 
A Lundwall 1898) kr. 104,700: -. 
För uppfbr. af större musigverk. 

~ ~ ~ k ~ l l a  stipendiefond (prof. 
Gustaf Manke11 1871) kr. 1,000; for 

Ori%%~~8"~ond (Grossh. J Mazér 
1846) kr. 10,000: -. Till uppehhl- 
lande af ett kvartettshllskap. 

Eichaelasons fond (Grossh. Aug. 
Miohaelsson 1871) kr. 3,000 Till 
nppeh%llande af nyss namnda 
kvartettshllskap. 

Helena Innktells fond (Broken 
Helena Munkte11 1919)b. 15,428'75. 
Till efter 
Provning. 

Helena lunktel ls  minnesfond 
onskar okand, 

1920) kr 21,275.-. Enligt akade- 
mlens fria fbrfogande. 

( h r i s t h e  Nilssons-Ponden 
(Christine. Nilsson de Valle~o, 
ankegrefvlnna de Casa Miranda) 
kr. 50,000. Till stipendium at 

Conrad Kordqvists fond (Hof- 
kapellmhstare Conrad Nordqvist, 
1920) kr. 30,867: 50. Till uppmunt- 
ran och understod %t Fortjanta ele- 
ver i kammarmusik och orkester- 

Elisabeth Norlunds fond (änke- 
.fru Lotten Norlund), kr 20,000. 

Netherwoods stipendiefond 
(Bankokomm. V.Netherwood 1867) 
kr 200 For violin- och violon. 
OellsPeln. 

Henriette Nlssen's stipendiefond 
(fiofessor Siegfried Saloman 1880) 
kr. 10,225. Fbr underst. %t en kon- 
servatorieelev. 

Oxenstiernas fond (Frih. Hilda 
Oxenstierna 1905) kr 10,950: -. For 

beframjande. 
Fredrika Stenhamrnars StiPen- 

diefond (gm insamling 1881) kr. 
l0 450 Dramatisk s%ng 

i\'ilhelm och Hilma Svedboms 
stipendiefond (Fru Hilma Sved- 
bom 1906) kr. 40,000: -. Bör ele- 
Ve:.. 

Sallskapets lnsikens viinner 
i aöteborg stipendiefond kr, 
l4>g53. 20. 

Tamms stipendiefond och Wide- 
grens   bruks^ C 
A Tamm 1865 och Kassor G Wl- 
degren 1880) kr. 4,260.74. Flbjt- 

D A T Ivestmans stipendiefond 
(v mradshöfdlng D A T Westman 

kr en Pimo- 

[47 721 
Kgl. Hofkapellets pensionsin- 

rättning leder sitt ursprung f r h  
1794, d% af medlemmar i Kungl. 
hofkapellet bildades en anke- och 
pupillkassa. Ur denna framgick 
sedermera den nuvarande pen- 
sionsinrattningen hvilken under 
namnet Kungl. ~ b f l r a ~ e l l e t s  pen- 
sionsinrattnihg erholl af Kungl. 

SKOKRAM 

Maj:t stadfast reglemente 1833, 
hvarvid med densamtna samman- 
slogs änke- och pupillkassan. Ka. 
pitalbeh%llning slllz 1923 kr. 
1,270,480: 66. 

r47 731 
Operakörens enskilda kassa 

(Kapellmä,st. C Nordqvist 1876) 
kr. 68,000. Sarsk. styrelse, se [Y0 211, 
begrafn:sbalp, nbd-, hjalp- och 
l%neinrättn. 

[47 741 
1da B~~~~~~ ~~~~t kr. 2 700. 

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

73,000. (Under direktion af K. Tea- 
t,-,, pensionslnratbhg.) 

Carl Fredrik Lundqvists fond: 
kr. 3,000. (U)nder dir. af K. Teak 

nKgPif"T"k$Zrns arbetaresoch be- 
tjiintes sjuk- och begrafnings. 
Lassa (Fnh G F Akerhielm 1843) 
kr, 147,000. (K.Teatrmnes pensions- 
kassas direktion), sjuk- och begraf- 
n.shjalp samt underst. %t K. tea- 
terns arbetare och betjänte. 

Kgl. Teatrarnes pensionsinratt- 
&ng kr. 5,000,000. Sarsk. direk- . 
tlon se [30 131; pens:r. 

h$enska teaterns donationsfond 
kr 50,000 (tillh. Kgl. Teatrarnes 
pens:kassa). 

\V bvensons donationsfond kr. 
30,000. Under clirekt. for ~ g l .  
Teatr~rnes pen8:inr. 

[47 751 
Operabalettens enskilda kassa 

(Siegfried Saloman och A Will- 
man 1883) kr. 40,700. Särsk. sty- 
relse, se [30 231; afsedd till un. 
derstöd. 

[47 ''1 
Och litteratörernas 

pensionsmrening (A*ister lit. 
teratorer 1847) kr. 352,734: 69. 

direktion, se L3O 321' ens. 
till aidriga artister och l i t te~zörer  
samt deras hnkor och omyndiga 
barn. 

& ' n ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ r , k o ~ ~ ~  
relse, se [3019]. 

[47 771 
Understödsföreningen Drama. 

tiska och musikaliska artisternas 
pensionsförening (Teaterdir. P. J. 
Deland 1857). Tillg vid 1923 Ars 
slut omkr kr. 417,374. Sarsk. di- 
rektion se [3017]. att s% l%ngt 
foreni&:s til1g.r Aedgha,  utdela 
pens r % 300 & 400 kr. arl.; hvar- 
jrimte under f6ren:s förvaltn. hr 
stalld N b ~ Z l p s f o n d  med kapital 
hr. 29,420, hvaraf räntan utg%r t111 
underst i t  nbdsthllda artister. 

Svenska teatertXtrbundet (stift. 
den 4 november 1894), trridde i 

INDUSTRISAKTIEBOL. VI KI N G 
O R E B R O  
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IX. Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän 
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 

verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- 
Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare af scenisk 
om sin ekonomiska verksamhet, konst. Medlemsantalet ar 765. Se 
som g%r ut  p& en spar-, sjuk- f. ö. under [3098]. 
begrafn:slqälps- o understödsfond I - 

1883) Il1 1924kr. 1,901,761:71. Att %t Qvidings donationsfond (v. Pre- 
[ , 1delig:s hustrur o. döttrar ber:a sid. i Kammarkoll. B C Viiding 

1ifr:a vid viss %Ider. dock ei före I o. hanshustru Johanna Wilhelmina 

[47 781 
svonska publicisternas pen. 

sjonskassa nnderstödsförening 
(1901) kr. )846,889.24. Siirsk. sty- 
relse, se [30341. 

Se 129 431. ' 

Civilstatens inke- och pupill- 
kassa (förutvarande Oivilstatens 
pensionsinrättning) 1924 kr. 
37,681,385: 33. (Offentl. inrättn. 1826, 
omorganiserad i i l  1908.) Pensio- 
ner %t civ. ämbets-och tjänstemäns 
ankor och barn. Pensioneringen 
fr in  kassan, di r i  inbegripen jam- 
val förutvarande Civilstatens en. 
skilda anke- och pupillfond, upp- 
gick %r 1923 till kr. 1,153,376: 91 och 
uppehalles, förutom genom afkast. 
ningen af kapitalet, genom bidrag 
af deligarne. Fr%n kassan bestri- 
das därjämte pensionsutgifterna % 
Civilstatens allmänna Enke- och 
pupillfond samt % Civilstatens pen- 
sionsinrättnings tjänstemannafond 
(se nedan). 

Civilstatens allmänna änke- och 
pupillfond. (Offentl. inrättn. 1798). 
Pens:r i t  civ. ambets- och tjanste 
mäns i fattigdom efterl. ankor o. 
oarn; ansökningar till nya pens:r 
emottagas icke. 

Civilstatens pensionsinrlttnings 
tjinatemannafond. (Offentl. in- 
rättri. 1826). Pens:r %t civ. ämbets- 
o. tjänstemän vid fyllda 60 (55) %r. 

Under civilstatens Pnke- och pu. 
pillkassas förvaltning äro stallda 
nedannamnda fonder m. m. 

von Beskows pensionsfond 
(Ofv:kam:junk. frih. B v Beskow 
o. hans hustru M v -Beskow, f af 
Wihlberg, 1864) IIl 1924 kr. 6,901:80. 
2:ne pens:r f. ämbetsm%ns ankor 
eller oförsörjda döttrar. 

Bonnedal-Wallmarkska fonden 
(f. d. Kammarradet J M Bonnedal 
o. hans hustru Hilda Carolina An- 
tonia Bonnedal, f Wallmark, 1867 
och 1876). 1924 kr. 24,624: 12. 
Tre pens:r till lika belopp att 
företridesvis tillfalla Inkor och 
barn efter i mindre goda ekona- 
miska omstindigheter aflidne %a- 
bets- och tjänsteman iKungl. Kam- 
markollegium. 

Juris doktor H Cavallis dona- 
tionsfond (Jur. D:r H Cavalli 1918) 
'II 1924 kr. 129 003: 92. Till under- 
stöd %t fattig; änkor och barn ef. 
ter aflidna i statens tjänst anstillda 
civila ambets- eller tjänsteman 
med företriide för personer, födda 
i Kronobergs eller Malmöhus' lan. 

Civilstatens kapital- och lif. 
ränteförsäkringsanstalt (Civilsta- 
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40 %r. 
FrAn och med 1900 i r s  ing. kun- 

na nya deligare ej vinna intrade 
i anstalten. 

Ells pensionsfond (Kamrer. Carl 
Gust. E111889) Iil 1924kr. 43 778: 88. 
Till pension. i t  behöfvanie ankor 
och barn efter tjanstemän i K. 
Generalpo8tst:n o. Sthlms post- 
kontor tillhör. 4 6 och 6 pens:% 
klasse&a i pens:iim%ttn:s regl. el 
motsvar. klasser i blifvande regl. 

Elstedtska pensionsfonden(stift. 
1857 af en ämbetsman, hvilken anh. 
f% vara okänd) IIl 1924 kr. 6 146: 79. 
Afkastn:~ användes till Guderst. 
%t civ. ämbets- o. tjiinstemans be- 
höfvande ankor, med företräde för 
dem, som äga flera miuderhriga 
barn äfvensom föraldralösa ofiir- 
sörjda barn af samma samhi8lls- 
klass. 

FilBensita donationsfonderna 
(Kommerser. PFiléenl822) IIl 1924 
kr. 214,685: 92. Pens:r och gratifik:r 
itfattiga civ. ambets-o.tj%nsteman, 
äfvensom i t  deras efterl. änkor och 
barn; pröfn:sratt tillk. E. Maj:t. 

a i f i a  af en gammal tjänste- 
man (en gammal tjansteman 1830) 
IIl 1924 kr. 367,609: 12. Försörjn:s- 
hus för civ. ambets- o.tj%nstemäna 
i fattigdom efterl. änkor och min- 
der%riga b m .  

Kgl. söts hofrätts pensions- 
fond (K. Maj:t och Göta hofratt 
1831) 1924 kr. 16,826: 16. Pen$:r 
%t i fattigdom efterl. ankor o. barn 
efter ämbets- och tjänsteman inom 
Göta hofratt. 

Haakaka donationen (v. Presid. 
M Haak 1831) IIl 1923 kr. 43,803: 75. 
Pens:r %t civ. ämbets- och tjäwte- 
mans änkor och barn. Disponeras 
för Civilstatens anke- o. pupill- 
kassas behof. 

Isbergs pensionsfond (Presid. i 
Svea hofr. C E Isberg 1854) 1924 
kr. 51,262: 86. Pens:r %t änkor el. 
oförsörjda döttrar samt till upp- 
fastringshjalp %t söner efter leda- 
möter i Högsta domstolen eller 
Svea ho*ätt. 

Langs pensionsfond (M:ll S E 
Lang 1840 o. 1843) Ill 1924 kr. 
15 579: 77. Pens:r %t 4 ogifta frun- 
timmer el. ankor i torftiga om- 
standiglieter. 

Linds donationsfond (Postmast. 
HansLind 1889) Ill 1924kr. 6,208: 08. 
Till pens:sunderst. %t 4, högst 6 
behöfvande änkor och barn efter 

Westman 1838) IIl 1924 kr. 7 169: 15. 
hl. gratifikation %t änka eker civ. 
ämbetsman af tromans värdighet, 
som aldrig tjänat inom krigsst%n. 
det. 

af ~ n n e l d s  donationsfond(Stats- 
komm. CE af Tuneld 1861) IIi 1924 
kr. 70,464: 50. Disp. förCivilstatens 
Inke- o. pupillkassas behof. 

Törnqvists donationsfond(Kam- 
rern i Kammarkoll. C Törnqvist 
1861) 111 1924 kr. 37,577: 06. Disp. 
för Civilstatens änke- o. pupill- 
kassas behof. 

Genom n%d. bref rlls 1866 är be- 
stamdt, att sistnamnda tv i  fonder 
skola utgöra grundfond för Civil- 
statens kapital- o. lifförsäkrings. 
anstalt [se ofvan]. - 
[47 821 

Statens järnvägars änke- o. 
pupillkassa (Staten 1872); vid 1923 
&rs slut b. 46,570,872: 79. Pensio- 
nering af afl:e delägares ankor o. 
barn. 

Oscar orh lari.a Wiklanders 
understOdsfond. (Ofverkontrollör 
O W Wiklander 1913) kr. 111,709: 91 
vid 1923 i r s  slut. Dir. för stat. I 
jarnv. änke- o. pupillkassa, se 
[2948], underst. till i behof varande 
i Stockholm mantalsskrifna änkor 
och oförsörjda döttrar efter aflidna 
deligare i stat. jarnv. anke- o. 
pupillkassa. 

Friinckelska donationsfonden 
(Maskindir. E Fränckel 1873) kr. 
2,000. Dir. for Statens jarnva. 
gars änke- och pupillkassa. se 
[29 481; underst. till 2:e ur Statens 
järnvägars änke- och pupillkassa 
pens. änkor. 

Sandbergs fond (Ingenjör och 
fru C P Sandberg 1886) kr. 2,000. 
Dir. for Stat. jarnv. anke- o. pn- 
pillkassa se [2948]; understöd till 
banbetjiining med stor familj. 

Bondenför tillfilligaunderstöd 
kr. 5,606: 11. Dir. för Stat. jarnv. 
änke- o. pupillkassa se [29 481 ; un- 
derst. ' t i l l  behöfvande järnvägs- 
män och deras familjer. 

Elworthska fonden (Fru Sofia 
Elworth 1893) kr. 1,000. Dir. för 
Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se 
[29 481 ; tillf. underst. %G behiifvan- 
de banvakter vid statens järnv. 

Sehuniburgs minnesfond (vice 
konsuln m. m. R H Schumburg 
1896) kr. 3873: 20. Dir. för Stat. 
jarnv. änke- o. pupillkassa se 

pensionstagare vid statens jarnv. 




