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BefiBmj. af sbllsks barmhartig. 
hets6titt:r. 

Ileiiric Westman8 fond (Kapte- 
neu H J L Westman 1916, 181R, 
1920 och 1821) kr. 20,000. 

[46 891 
Strsndbergsks IiksreinrBttnin- 

gen (Assessor Z Strandberg 1783) 
c a 260,000 kr. Sdrsk. direktion, 

se [a5351 Understbdet, som be 
star i fri Yakarev. medikam. och 
ved m m ,  tilldelhs sjuke pauvres 
honteux och har under de senaste 
åren ~ t ~ & t t  till ofver 350 personer 
krligen 

C46 
Föreningen för  sjukvård i fat- 

t igs  hem (stiftad 1888). Styrelse, 

se [36 471. Att gnm af foren. an- 
stdllda sjukskoterskor lamna kost. 
nadsfri vaid i deras egna hem at 
sadana fattiaa sjuka hvilka ej kun. 
na el. boraasandas till sjukhusen. 
Foren s verksamhetsomr8de ar in- 
om Ad. Fred s Gustaf Vasa Nat- 
tens och ~ o h a i n e s  forsam1.i. 
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Snndberg P:sOns testamente 

(kramhandl. J Sundberg Petters- 
son 1792) kr. 1,000. Pens:r %t bor- 
gare och deras ankor. I 

Snndins testamente .. (W11 L M 
Sundin 1879) kr. 24,700: Ankor eller 
döttrar efter borgare 1 Sthlm, med 
företride fbr sidenkramh:ankor och 
dbttrar. 

Svanbergs testamente (Handl. 
A Svanberg 915 1887) kr. 300,000. 
Pens.r f. aiedellöse borgare iSthlm 
samt för deras i behof stadda 
iinkor och döttrar. 

f. d. Tobakshandelssocietet8ns 
pens3onskassa (f. d. Tobaksh:sso- 
cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r 
till Wkor och döttrar efter.tobaks- 
handl 

J. E. Torsks fond (frbken Sigrid - 
Torsk 1924) kr. 100,000. Rantan ar 
anslagen till pensioner % 200 kr. 
till behofvande änko: och ogifta 
dóttrar efter borgare 1 Sthlm. 

Törnebohms testamente (Asses- 
sorn och stimpelmäst. E Törne- 
bohm 1831) kr. 106,500. Räntan ar 
anslagen till pens:r a 75 kr. %t 
ankor och barn efter medlemmar 
af Sthlms borgerskap (utom fat 
briksidk.), hvarjamte för sarsk. af 
testator bestamda andamil utbe- 
talas 600 kr. &rl.; dessutom ut@ 
särsk. anslag s%som till Ortopedi- 
ska institutet m. fl. 
I. F. och Emma Ivallins pen- 

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

L. J. \Varodelis testamente 
(Handlanden L J Warodell 1863) 
kr. 1,437,500. Sedan afränteinkom- 
sten 27,000 kr. tillfallit Warodells 
arfvingar, skola 21s af den Ater- 
sthende inkomsten utdelas i pen- 
sioner %t borgare, deras ankor ooh 
barn samt ils laggas till Warodell~ 
fond fór uppforande af parbets- 
och fattigbostader i hufvudsta- 
dens. 

L. J. Warodells fond fök uppfö- 
rande d arbets- och fattigbostader 
i hufvudstaden. Kapital 439,772:12 
kr. 

desterbergstestamente(Trakt.- 
dottern C M Westerberg 1840) kr. 
20175. Pens:r tillborgaredöttrar. 

b. d. Yinskänkssoeietetrns pen- 
sionskassa. Kapitalet 15,000 kr. 
är öfverliimn. till Bemedlingskom- 
missionen, d i r  pensioner utdelas 
till pens:ber&ttigade. 

146 ~ross~andelssocie- 
teteIlS depu te rade .  

Se [26 151. 
8rosshandelssooietetens enskil- 

da medel vid 1925 %rs början kr. 
2,586,464: 59. 

Brobergs pensionsfond (W11 I 
C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens. 
M11 en ogift grosshand1:dotter. 

tlrosshandelssocietetens pen- 
sionskassa (Grossh.ssocieteten 
1815) kr. 1,424,300: 11. Pens:r till 
grosshandl., deras hustrur, änkor 
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G, Fromma 
Tornqviatsi fond (Kamrer C ' 

Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem. 
At lärjungar, som visa sard. hag 
för studier, vid Katarina lägre ele- 
mentarlarov. 

Ivadströms fond (Jungfrun U 
Wadstrom 1789) kr. 11,133. Pens:r 
tilldelas u10 gamla jungfrur, som 
uppnhtt 60 %r, 11% af civila och ils 
af borgarest%ndet». 

von \Villebrands fond (Frih. E 
M v. Willebraud 1864) kr. 115,000. 
Har till Bndam%l att bereda pen. 
sioner %t behbfvande, företrades. 
vis inom stiftarens möderneslakt. 
Gode man for fonden: professorn 
Astley Levin och godsagaren C L 
Almqvist Algö. 

\vinboms pensionsfond (Dom- 
prostinkan C Winbom 1821) kr. 
3,000. Executor testamenti: stads- 
kassör Gotth. Dahlerus. Rantan 
är  anslagen till underst. %t ogifta 
döttrar samt änkor efter ofrdlse 
st%ndspersoner meä företr%dg$IrLtt 
fór gifvarinnans slaktingar. 

146 971 B o r g e r s k a p e t s  be- 
medlingskommission.  

Se [l9 511. 
Bemedlingskommissionens en. 

skilda medel vid 1925 &s bbrjan 
kr. 463,228: 08. 
Asplonds testamentsfond(Grossh. 
D Asplund 1804) kr. 124 500. Pens:r 
a 75 kr tilldelas fattiga borgare, 
deras Wkor och oförsörjda barn 
m. fl.; Atskilliga anslag utg% äf. 
ven dels till Torshkers församl. af 
iiernbsands stift, dels till Erimu- 
rarebarnhuset. 

Bergers stipendiefond (Kryda. 
lri-amh.ssocieteten till minne af 
dess ledamot Lorentz W Berger 
1829) kr. 10 000. Underst. vid lhro- 
verk At sbner till obemedl. inom 
kryddkramh:ssocieteten. 

A. W. Billmans gitva (Ingenjör 
A W Billmau 1919) kr. 6,625. Nä- 
gon pension utg%r tillsvidare icke 
utan hages rantan till kapitalet. 

Konsul Knnt Bohmans dona- 
t ian kr. 25 000. Pensioner af lämp- 
lig storlek'utdelas &t behdfvande 
i öfverensstammelse med bemed- 
lingskommissionensallmannafore- 
skrifter. 

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

Castelina fond (Kryddkramh. d 
Castelin och hans hustru 1836) kr. 
16,000. Pens:r till ankor och ogifta 
döttrar efter f. d. Kryddkramh:~ 
aooiet:~ ledamöter. 

Flodbergs testamente (Guld- 
smed S Flodberg 1837) $. 3,000. 
Rantan anvandes till 1ifatidspens:r 
%t 2 fattiga borgarankor, af hvilka 
den ena bör vara guldsmedsänka. 

f. d. Hmdelsforeningens öfver. 
skottsfond (bfverlämuad af Han. 
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000. 
Pens. till en minuthandl. 

HedsOröms testamente (Siden- 
fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000. 
Pen8:r a 75 kr. utg% till fattiga 

VIKING 

stiftelsers, pensionskassors m. 
ankor och oförsöqda bai'n efter 
borgare i Sthlm. 
, Handlanden Axel Hindersons 

testamente kr. 96,290: 20. Af rantan 
utbetalas Orliga pensioner % 200 
kronor till ankor efter medellbsa 
kopman i framsta rnmmet inom 
manufakturbranschen. 

f. d. Kryddkramh.-societetens 
pensionskassa (Kryddkramh.-so- 
cieteten 1776) kr. 69,795: 64. Pens:r 
och underst. 

Fabrikuren JohnQ. Linderoths 
donation kr. 7,000. Pensioner till 
behofvandeborgare i öfverensstam- 
melse med bemedlingskommissio- 
nens beslut. 

J. A. W. Lindmanssons testa. 
mente. Kapital 50,000 kr. Pen- 
sioner utdel. f. n. till af donator 
utsedda personer. 

Ljnngcrantz' testamente (To- 
bakshandl. P Ljnngcrantzl873)%rkr. 
4,000. Pens:r %t minuthand1:ankor 
och deras döttrar. 

Lunns testamente (Perukmak.. 
dottern B M Lunn 1840) kr. 1 740. 
Pens. %t 2:ne fattiga o. 40-driga 
borgmedöttrar. 

Hejm.Misdorfs fond (Gross- 
handlaren J Misdorf 1918) kronor 
20 000. Av rantan utbetalas dels 
iihantor till av doniltor utsedda 
personer dels ock gratifikationer 
& 100 kr.: som vid jultiden utde- 
las till behovande bland borgar- 
kladsen, tillhörmde Katarina och 
S't Gertruds församlingar. 

l a r i a  Gnstafva Aormans testa- 
mente. Kapital 50,000 kr. Rantan 
däraf skall anvandas till krliga 
pensioner % 200 kr. %t i Stockholm 
boende borgardottrar, hvilka fyllt 
50 %r och aro i medellösa lefnads- 
villkor med foretradesrätt for 
handtverksklassens döttrar. 

Nyströms testamente (Grossh. 
C M Nyström 1790) kr. 37,500 
Numera als af %rl. rantan till 
Drottningens skyddshem och ils 
till Stockholms stadsmissions ar- 
betshem. 

OBBnd (ett anonymt testamente 
1812) kr. 1,600. Pens. till en fat- 
tig borgare.. 

Petriniska fonden, kr. 44,000. 
Rantan utgir f. n. till af testator 
utsedda personer. Efter deras 
fr%nfalle skall räntan hrligen ut- 
betalas i minst 4 pensioner %t 
behbfvandeborgarhkorellerogifta 
borgardöttrar. 

Iianslisekreteraren Alfred Pey - 
rops donation kr. 25,000. Rintan 
anvandes antingen till fyra pen- 
sioner % 300 kronor hvar %t be- 
hofvande myndiga eller omyndiga 
dottrar till personer, som i Stock- 
holm vunnit burskap, eller till for. 
delning under hand bland dem af 
bemedlingskommissionens pensio- 
narer, for hvilka mellan pensions- 
utdelningarna sarskilat ommande 
omstandigheter foreligga. 

Alma hohalins understödsfond 
för behöfvande kvinnliga bodbi- 
traden. Kapital 84.000 kr. 

Soharps g&a (Grossh. C A 
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. 
Pens:r till borgaredöttrar. 

SKORRAM 
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och omyndiga barn samt Blder- 
stigna ogifta döttrar i Sthlm. 

Hagboms testamente (ivi:ll C U 
Hagbom 1833) kr. 18 000. 6 pens:r Ei 
150 kr. till fattiga änkor och ogifta 
döttrar efter skeppsklarerare eller 
om sådana ej finnas, efter gross!. 
handlare. 

Pens:sfond för  fattiga f. d. sjö. 
kaptener deras Pnkor o. dött,rnr 
(~rossh:8)societetens deput 1901) 
kr. 418 887: 71. Pens:r till buiskaps- 
agande sjökaptener samt gratifik:r 
till burskapsagande sjökapt:~ än- 
kor och Blderstigna ogifta döttrar. 

Petrejiskafonden (Skeppsklarer. 
P Petrejus 1847) kr. 7,500. 2 pens. i 
150 kr. till skeppsklarerares iSthlm 
änkor och ogifta döttrar. 

[46 991 Direktionen öfver 
fabriksfattigkassan, 

Se [35 491. 
Blancks legat (S Y Blanck 1888) 

kr. 1,600. Underst. med företräde 
för en arbetare vidK A Almgrens 
sidenfabr. 
Casparssonspensionsinrxt~ning 

( ~ a b r .  P A Casparsson 1850) kr. 
21,000. Pens:r till arbetare vid 
6idenfabr:r 

Babriksf&ttigkassan (Sthlms 
'752) kr. 330,000. Under- 

5ta%t$b~~~~I",~h~.minnesPond 
(hofurmakare John G,  
1916) kr, 100,OUO, at 
fabriksarbetar e. 

der legat (Fabr:s. 
ankan M C von der Osten 1834) kr. 
10,000. At döttrar ef- 

ter Paolis fabriksidkare. legat (Grossh. och fabr. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ l ~ ; ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ t ~  f. d. Stiimpelafgifts- den 
s. k. Hallkassan (Sthlms fabriks- 
idkare 1770 ars hallordning) kr, 
72,800: -. Underst. at fabrikörer 

sa&~;;~;$~~',t"~~~brop sö- 
derberg 1860) kr. 21?00. Underst. 
til? strum~fabrlksarbetare. 

rörnebohms legalt (Stämpel- 

~ i " ~ $ o ~ , , ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ , f ~ ~ k ~ ~ ~  
idkd och fabriksarb:~ fattiga barn 
under 16 %r. 

147 001 
Bok- och musikhandlarnes pen- 

sions- och understödsförening 
Musikförlagg. A Hirsch, bokhandl. 
J J Flodin m.fl.1858)kr. 1 094,577:32. 
Sarsk. styrelse se [3043]: Pens. at 
delägarna samt understöd %t be- 
höfvande. 

147 O11 
Xinot,handelsföreningens pen; 

sionskassa - nnderstödsförening 
(flera minuthandl. 1874) 483 410: 25 
kr. Sarsk. styrelse se [3007]. kenS:r 
och underst. 

[47 O21 
Viktualiehandlarnes pensions- 

inrlttning. Kapitalbehalln. den -- 

silli 1924 kr. 964 835: 50. Sirsk. 
direktion, se [3005]. Pen6:tagarne 
äro o d ~ .  58. 

, . [47 031 
~ ~ ~ d ~ l ~ b ~ k h å l l ~ ~ ~ ~ ~  pensions. 

eel, iiuderstödsförening (1889) kr. 
817,000. Sirsk. styrelse, se [3009]; 
pens:r' 

[47 051 
f. d. Bryggareämbetets i Stock. 

holm pensionskassa (f. d. Bryg. 
gareämbetet 1848). Sirskild sty. 
relse se [8003]; pens:r och underst. 
&t delägare. - 
[47 O61 

f. d. skomakare ämbete^ eller n. 
v. Skomakaremastareföreningen i 
Stoekholm (Oyand) kr. 500 000 
Sarsk. styrelse, se [3001]; penkr, 
sjuk. och begrafningshjälp. 

[47 101 Apotekarsociete- 
tens kasse, studiestipendier 

00h understödsfander. 
(Direktion se ,40 

fAmert~ringsfonderans pensions- 
ond nfor behovande medlemmar 

inom apptekareyrket jamte deras 
änkor och barnn bildades 1922 
efher slutredovisning för förvalt- 
ningen av amorteringsfonderna för 
apoteksprivilegier genom överlam- 
nande af 156,726 kr. till apotekare- 

der minst sex mlnader samt inom 
4 manader därefter resultera i en 
afhandling af den omfattning stu- 
dieplanen angifver. Först direfter 
f%r andfa hälften af stipendiet 
lyftas. 

Balkenhaosens understödsfond 
(~Rol f  Balkenhausens donations- 
fond~) .  Den 1 4  nov. 1919 öfver- 
laninade apotekaren i Norrtalje 
Rolf Balkenhausen, till apotekare- 
societeten 50,000 kr. (i obligatio- 
ner) att förvaltas och förräntas p& 
betryggande vilkor. Donator upp- 
Vbar räntan till sindöd,men darefter 
skall af den arliga afkastningen 
laggas till kapitalet och de fyra 
femtedelarna delas i t t %  delar och 
utdelas tiil i behof varande änkor 
eller till myndig alder icke komna 
barn efter tv8 apoteksinnehafvare 
som af direktionens samtliga med! 
lemmar anses Iiafva adagalagt en 
mer an vanlig arbetsamhet a apo- 
tek eller i societetens direktion 
jämte taxerevision samt fört en i 
allo hedrande vandel. Vid vanliga 
intyg eiier relationer fastes ej af. 
seende, ochansökningshandlingar 
behöfvas eJ men 'ld legattagares 
utseende dör direktionim vara 
fulltalig. 
Borgströms understödsfond. Den 

11 juli 1918 öfverlämnades af apo. 
tekaren i Karlskrona J. A. Borg- 
ström till apotekaresocieteten ett 
belopp af 40,000 kronor, hvars Ar. 
iga afkastning sedan 16 procent 

daraf lagts till7kapitalet, skall ut. 
delas i poster om minst 200 kr. 

;;;;,";;ten; direktion. Nuv. belopp som understöd at legitimerade I ~potekarkårens hvilohernsfond, 
se nedan under a~derstillävgskas- 

sgfl!%~o%%:knS k1SSi. SO- 
cieteteu har enligt g 1 i dess 
Stadgar bland annat till uppgift 
att llmna understöd %t behöfvande 
apotekare samt deras ankor och 
barn. Under ar 1924 har i under- 
stöd &t karmedlemmar och de- 
ras anhöriga utgatt ett samman- 
lagdt belopp af omkring 24,000 
kr., men darjämte frQn under socie- 
tetens förvaltning stallda fonder 
nära2O,OOOkr.,oberäknadtdenedan 
under Alderstilliggskassans un. 
derstödsfond omnamnda utbetal- 
ningarna. 

Apotekarsocietetens studiesti- 
pendium för examinerade apote- 
kare. Apotekaresocieteten beslöt 
vid sin %rssammankomst den 11 
september 1912 att under tv& PEL 
hrarandra följande ar men med 
avbrott under hvart tredje, utdela 
ett stipendium pS 1,200 kr. till far. 
maceut, som efter aflagd apote- 
kareexamen önskar blifva i tillfalle 
att idka fortsatta studier p& det 
kemiskt farmaceutiska farmako. 
gnostiska, kemiska elldr botaniska 
omridet i ,  visa önskvard omväx- 
ling och enligt studieplan vid an- 
sökan i april manad. Studierna 
skola bedrifvas företrldesvis vid 
farmac. institutet eller ock vid 
annan högre undervisningsanstalt 
i in- eller utlandet och fortgå un- 

apotekares obemedlade ankor eller 
barn samt obemedlade legitime- 
rade apotekare. Tjanstgöring l 
Göta lejon i Karlskrona ger före- 
trade. Nar fonden vuxit till 60 000 
kr., laggas blott 5 procent &flhen 
till kapitalet, som nu ar42,775 kr. 

Broqes understödsfond. Under 
namn af Victor Bvuces fond skall 
enl. testamente af i l9 1921 efter 
B:s död apot.-societeten erhalla. 
25,000 kr. Ariiga räntan skall an- 
vändas till understöd Bt sjuka eller 
behövande farmaceuter. 

Collianders pensionsfond (Fru 
Dorothea C. Colliander 1850) kr. 
600. Till den i Sthlm bildade fond 
fir'nnderstöd &t fattiga apotekare- 
änkor. 

Eneroths fond. Fonden, som 
stiftades genom testamente 191g 
1910 af apotekaren i Skelleftea C. 
H. T. Eneroth uppgick efter bo- 
utredning 1917'till 110,100 kronor. 
Af dess afkastning skola sedan 
lifrlntor a sammanlagt 2,700 kr. 
utgatt till 2 namngifna personer 
arligen utdelas understöd i poste; 
om 2,000 kronor till s0dana apo- 
teksinnehafvare somvinnligga sig 
om ordentlig bokföring och hvil. 
kas arliga omsattning icke öfver- 
stiger 15 000 kronor för att satta 
dem i stdnd att aflöna ett bitrade. 
Den del af fondens afkastning som 
ej jämnt kan delas med 2 000 lag- 
ges till kapitalet, tills detia biifvit 
s& stort att ytterligare ett under. 
stöd p% 2,000 kronor kan utdelas 
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50 000 ofverlamnades '4/1* 1916 till 
a$ot. societeten enligt testamente 

1910 af apot. i Gbteborg Fred. 
Mossberg. Af rantan skola %r- 
ligen utdelas i pensioner p% 800 
kr. till behöfvande farmaceuter, 
deras ankor Och omyndiga barn. 
Foretrade bör gifvas %t sokande, 
som kunna styrka antingen att 
donator qalf konditionerat hos de- 
ras man eller ock att de sjalfva, 
deras man eller fader konditione- 
rat hos honom under en tid af 
minst 2 ar. Den &terstaendefemte- 
delen b am te bfversQntande rante- 
medel, som icke ~4rnnt kunna de- 
las med 300, lagges till kapitalet, 
som nu hr 63,370 kr. 

Enrraya stipendiefond (Apote- 
kare Axel Miirrays fond) stiftades 
af apot -societeten vid dess &rs- 
sammankomst 1519 1910 med 5,000 
kr, till hugfästande af apotekare 
Mnrrays lifsgerning inom societe- 
ten. Beloppet anslogs till studie- 
hjilp för apotekareexamen vid 
farmec. institutet. Rhntan Bkall 
sedan minst lagts till kapi; 
talet, anvandas till ett stipendium 
af 200 kr. eller hogre femtiotal kr. 
intill 500 kr. Nar 500 kr. nobe- 
tiqgat kan utgan, upphbr ranteaf- 
sattningen till kapitalet. Stipen- 
diet utdelas efter ansbkan 2.a och 
4 e stiidieterminen till nagon far- 
macie kandidat, som i examdn er- 
h%llit minst *med berom godkandi, 
i samtliga huvudämnen. Beviljade 
stipendiemedel, 8om p& grlind af 
dodsfall eller annan anledning eJ 1 

utdelats, laggas till kapitalet, som 
nu ar  6 S00 kr 

anrrRys donationsfond. Apote- 
karc Axel Murray8 anka och barn 
ofverlamnade enligt den aflidnes 
önskan 4i10 1915 till apok-societe- 
ten8 direktion dels 50,000 b., dels 
ranta f r in  hans dodsdag med 3,611 
kr. Fonden ar afsedd att bereda 
underst0d %t farmacie kandidater, 
som vid farmac. institutet p& ett 
fortjanstfullt och beromvhrdt satt 
idka studier för apotekareexamen. 
Rantan uppdelas i stipendier B 
1 000 kr. att utg% med 600 kr. un- 
der de blda lasårens senare ter- 
min. Ofverskott Jamte medel, 
som i föud af dodsfall eller annan 
orsak ej utdelats, laggas till ka- 
pitalet, tills ett nytt stipendium % 
1,000 kr. kan bildas For ansok- 
ningsratt fordras en betygssumma 
motsv. minst ameR berom god- 
kkndn i farm. kand.-examens alla 
Bmnen. 

Nilssons linderstödsfond (Apo- 
tek. H W Nilssons i Göteborg do- 
nation). Kr. 44,500 öfvertimnades 
till apot..societeten ' j 2  1912 enligt 
donators testamente. Fyra femte- 
delar af rantan utdelas hriigen till 
behofvande ankor och barn efter 
framlidna apotekare eller till i be- 
hof stadda äldre obefordrade far- 
maceuter. Den aterstaende femte- 
delen ligges till kapitalet som ni1 
ar 56 270 kr. 

~ o i r l a n d s  apotekareföreninga . ' 
donationsfond d. as/s 1895. Af 
rhntan % donerade 3,489 kr $kulle, - 

POSTGIRO 

B. Fromma 
o. s. v. Fonden fdrvaltas tills vi- 
dare af apotekaresocietetens direk- 
tion, iiien när en pensionsiuratt- 
ning för afg%ende apotekare trhdt 
i verksamhet skall denna bfver- 
taga dess fo&altning. Skulle apo- 
tekaryrket i en framtid f& utbfvas 
fritt i Sverige och apotekaresocie- 
teten p& grund diraf upplösas, 
skallfondentillfallafrimurarebarn- 
hiiset i Stockholm. Fondensniiv. 
belopp %r 180,040 kr. 

~~ö~~~~~ understödsfond. E ~ .  
ligt testamente af apotekaren i 
~~~b~   il F~~~~~ erholl apote. 

, karesocieteten efter hans do$ ar 
1920 ett belopp af 5 000 kr Ar 
liga rantan behöfiande 
farmaceuter eller kukor eller barn 
efter fattiga farmaceuter. 

Hallengrens fond (Apotek. J 

Hallengren 1836) kr. 2,615. &liga 
rh?tan anvandes af direkt'0nen 

nytta Och lindamhl *Or de 
'Om 'Ociete- 

tens instituto. 
Holmströmska fonden piblio- 

teks- och premiefond). Till minne 
af apot. E A Holmström och fru 
HildaHolmström fodd Wikström, 
ha deras barn, &a&lisekr. Gunnar 
Holmström och frok. MariaHolm 
strbm, 1913 öfverlämnat kr. 
10,000 till apot .sot. Af den arliga 
rantan skall laggas till kapita- 

,let skola anvhndas till inkbp 
for) societetens bibliotek och 
hvartannat %r till beloning med 
bocker, vetenskapligt redskap eller 
penningar &t en av de mest meri- 
terade bland farmac. institiitets 
tinder de 2 senaste åren iitexami- 
nerade elever Fondens niiv. be. 
lopp ar 11 050 kr. 

Justelii 'fond (Apotek. Martin 
Justelius 1883) W. 30 000. IIs af 
rantan utdelas till behöfvande 
apotekare, deras ankor eller oför. 
sorjda barn - /g till stipendier för 
tv8 stu0.e h d  farm.institntetoch 
iir till fix yrket nyttiga andamil 
eller ock till tillfalliga understod 
åt behöfvande farmaceuter. 

Kall8 pensionsfond (Apotek.Chr. 
Kall 1897) kr. 4,000. oÅrl. afkastn. 
tilldelas en eller flere änkor efter 
farmaceuter med foretrade för an- 
kor efter farmaceuter fr%n Vaster- 
götland.) 

Kerfstedts nnderstödsfond. En. 
ligt apotekare Ingemar Kerfstedts 
testamente öfverlamnades 5,000 kr. 
Ys 1013 till apotekaresocietetens 
direktion att Dforr.mtas till fromma 
for äldre farmaceuter». 20 o/o af 
Arliga räntan lagges till kapitalet 
som nu ar 5,620 kr , och Btersto 
den litdelas. 

Kiatners nnderstödsfond. P% 
sin fader7 75-arsdag as/5 1923 öf- 
verlimnade Grosshandl. Zrik Kist 
ner till apot.-societeten 10 000 kr. 
att af dess direktion forvaltas som 
DGrosshandlaren Axel Reinhold 

' Kistners donationsfondn. Arliga 
rantan utdelas till bchbfvande au- 
kor och minderariga barn efter 
apotekare och farmaceuter eller 
till apotekare och farmaceuter,som 

SAKRASTE 

stiftdsers, pensionskassors 
utan eget förvallande blivit nbd 
stallda. 

Hnllgrens nnderxtödxfond (Apo- 
tek. K J Alex. Kullgren 1906) kr. 
12 000. Rintan B halfva kapitalet 
skall hligen vid midsommar- och 
jiilhögtiderna med hlllften hvaqe 
g&ng tilldelas n2 fattiga, fbr redlig 
vandel Banda farmaceuter, namli- 
gen apotekare, provisorer eller 
farmacie kandidater,. Räntan % 
andra hälften skall utdelas som 
stipendium %t obemedlad för dug- 
!ighet kand elev vid fkrmaceut- 
institutet hvilken darjamte tillhbr 
och minit ett %r foriit tillhört n%. 
gon fbrening för absolut nykterhet. 
Vid donationen ar fixt det villkor 
att en donators slakting skall un- 
der sin lifstid erh%lla en lifränta 
af minst 4 proc. % kapitalet. 

Lehmans stipendiefond (Apote- 
kare ~ u g u s t  Lehmans fond) stif- 
tades af Societetenviddess&rssam- 
mankomst 1519 1910 med 5,000 kr. 
till hugfastande af apotekare Leh- 
mans Iifsgbrning inom Societeten 
Den 3 mars 1922 bfverlkmnades 
5,000 kr fr%n apot. Lehman till 
fondens förstarkande. Den 18 mars 
1926 ofverlimnades af Frii Beda 
Lehman ytterligare 5,000 kr. till 
fonden Af grliga rhntan lilgges 
hbgst 20 O/o till kapitalet nii 10 940 
kr. Aterstoden ofverlähnas 'till 
farmac. institutets styrelse for att 
tilldelas behofvande elev som full 
gbr sina stiidier for apoiekareexa- 
men och genom flit och redbarhet 
g o r t  sig fortjant diraf; understo- 
det Br afsedt att utg% under hels 
stiidiekursen 

Lundbergs under6tödsfond Apo- 
tek. Oscar Lundberg i Borlange 
och hans maka bfverlbmnade 31/i2 
1909 till apot .societetens direktion 
l00 aktier i Aktiebol. Avesta folk- 
bank nom. lyd. & 100 kr. för att, 
seda; fran den hl. afkastn. 400 kr. 
undantagits, hvarofverdonatorerna 
under lifstiden s~alfva viua dis- 
ponera, literstoden skall utdelas 
till behöfvande ankor och barn 
efter apot. och farmaceuter eller 
till apot. och farmac. som SjQlfva 
kunna anses nödstëllda. 5 af 
afkastnjngen afsattes %rligen till 
forstirkande af fonden, som nu 
ar 15 750 kr 

~ o i a n d e r s  stipendiefond grund- 
lades till minne af Professor C G 
Mosander med 1,000 kr. af Apot 
C Falk i Jonkoping Il9 1300 hvilken 
d% tillhbrt apotekarekåred i 50 &r, 
samt okades sedan dels genom 
sammanskott af forna elever till 
M., dels genom makarna Falks 
testamente med 15 000 kr. som 
efter Fru Falks d$d med ;ilkor, 
att 400 kr. %rligen tills vidare skola 
iitg& till 2 lifrhntor. ofverlamnats 
till apot.-societetens direktion, 
som forvaltar fonden (ni1 20 020 
kr.) och årligen bestimmer &or. 
leken af stipendiet. Detta utdelas 
af professorn i kemi vid farm. 
inst. till den mest framstående 
larlungen i hans amne. 

Jiossbergs pensionsfond (Apo- 
tek. Fred. Mossbergs fond). Kr. 

BETALNINGSSATT AR 
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när kapitalet stigit till 5.000 kr. 
11s irligen lägges till kapitalety 
s% lange s& ansages behöfligt ocd 
öfriga af farm. instit:tsi sty- 
relse efter s an r id  med apot.-soc:s 
direktion användas till n&got för 
institutet eller dess elever gag- 
nande andamal. Kapitalet ar nu 
7,350 kr. 

Nygrena stipendiefond (Apotek. 
Gottfried Nygren le/,,  1897) kr. 
5 000. D& de &rligen besparade 
riintemedlen uppga till 1,000 kr. 
utdelas detta belopp af societ:~ 
direktion efter hörande af farm. 
in st it:^ styrelse till nigon examin. 
apotekare 1) till understöd för ve- 
tenskapl. studier i in- ellerutlan- 
det eller 2) för studium af farmac. 
arbetsmetoder vid kemisk fabrik; 
eller ock 3) till belöning för epok- 
görande upptäckt inom farmacien. 
Vid stip:s utdeln. fastes hufvnd- 
saklig vikt vid stipendiatens prak- 
tiska duglighet, skötsamhet och 
karaktar. 

Redings pensionsfond (apotek. 
I Reding 1869) kr. 5,000. Räntan 
skall vid hvarje ars slut tilldelas 
3 fattiga aiiotekare eller aiiotekai-e- 

Wdlers fond.  o ond dn Apote -[47 141 
karen Jakob Wallers minne, 1886). 
Af insamlade 4,130 kr. skulle en 
enkel minnesvird bekostas och 
sedan 100 kr. arligen utdelas, tills 
fonden genom rantetillagg vuxit 
till 5,000 kr., hvarefter hela rantan 
utdelas som belöning och upp- 
muntran för arbete vid farm. 
institutet. 

dlderstilläggskassans 6fver- 
skottsfond. Föreningen apotekare- 
karens &lderstill.iggskassas verk- 
samhet Aren 1917 - 20 medförde et 
öfserskott af omkr. 500 000 kr., och 
efter framstallning af Qpot.-socie. 
tetens direktion har K. M.t 
1921 föreskrifvit, att af namnda 
medel 300 000 kr. skulle öfverlim. 
nas till apht.:societeten (och resten 
till apotekarklrens lifrante- och 
pensionskassa som särskild fond), 
samt att 200,000 kr. af societetens 
andel skulle bilda en fond (enligt 
dlrektionsbeslut 1922 kallad 
 dersl slit taggs kassans öyoeiskolts- 
fond) till understöd at behöfvande 
farmaceuter företradesvis apoteks. 
innehafvare' eller deras efterlef- 
vande. samt 100.000 kr. bli en fond 

Lyktktt&ndarnes sjuk- aeh be- 
grafningskassa Delagare 125. Hr. 
17 8*8:91. styrelse, se [3142]; 
sj&k- och begrafn:swa.lp. 

E47 153 
Totties pensionsfond (8thlms 

stads Brandför8akr:skontor &r 1846 
kr. 37,500, &r 1921 ökad till kr. 
50,000.) Sthlms stads Brandför- 
sakringskontor se [285b]; rante- 
medlen anviindas till pens:r o. %rl. 
iinderstöd &t tornvaktares efter- 
iiarnu. änkor och oförsörjda barn 
samt at änkor och barn efter per- 
soner, som vid slickning af elds- 
vador omkommit, afvensom &t 8%- 
dana, som vid eldslackning blifvit 
skadade. 

[47 16] 
Barnmorskomasistockholmnn- 

derstGdsfören. (1860) kr. 140 009: 20. 
Pens:r at deragarinnor, 

Och 25 Ars 
f. n. utga:20 pens:r a kr.-st' 
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VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, 
larares samt deras ankors och barns pensionering. 

[47 271 
Angfartygsbefidlhafvaresiillskil- 

pet (1857) c:akr. 550 000. särsk. sty- 
relse, se [41 531; pens's- och Un. 
derstodskassa. 

[ $ ~ ~ ~ ~ s O o ~  
stalt  (K. Maj:t och Rikets Stander 
1864) kr. 1 263 053.34. Sarsk. direk- 
tion, se [i@54; pens:berhttigad Pr 
den, som nppn%tt 56 ar, %tyuter 
medborg. fortroende o. varit i 25 
%r vid svenskt s~omanshus l r~sb l f -  
ven samt, utan att hafva begatt 
rymnxbrott, under dessa %r idkat 
sjbfart med svenskt handelsfartyg, 
daraf hufvudsakl. tiden, best'amd 
till minst 150 mlnader % utrikes 
orter. 1924-so/6 19251 utdelades 
kr. 3i5,571: 74 till 1,994 personer. 

[47 291 
Blaskinistföreningen, sarsk. sty. 

  el se se [4157] ; kassabeh%lln. silto 
1924:'fomaftn:skassan: kr. 8,636 16; 
balanserad viiist % fastigheten. kr. 
5,944: 60; bibliotekskassan: kr. 
8,128: 14; s&ngkorsfonden kr. 94: 42; 
fru Emma Wennerlbfs fond: kr. 
11,549: 07; understbdskassan: kr. 
83,860: 77; nbdhjälpskasean: kr. 
47 402: 12; fri%rsafgifts o. begraf- 
nihgskassan: kr. 30,813: 43; btver- 
ing. C A Lindvalls fond: kr. 
13,303: 55, sjukkassan. kr. 60,224:07. 

[47 221 
Bagerber s pensionsinrätbitng 

@adelmakdderm. J. Fagerberg 
1830) Pen8.r &t obemedlade v&l. 
frejd. personer, som Bro borgare i 
Sthlm deras 'ankor och ofbrsbrjda 
ogiftaldottrar ofrer 50 ar. 

147 231 
Bodn'skapensionsfonden(SegeI- 

sömmareänkan K. Godu 1791) kr. 
10,976: 16. Borgmistaren i sthlm; 
rantan anvxndes till underst. at 
i%nkorefterämbetsm'aninomStook- 
holms magistrat samt efter sidana 
civ. tjänstemin som af ofverstath. 
o. magistraten tillshttas; utbet:s 
f. n. till 5 ankor. 

147 241 
~jök~~t~~~~~~.~t~t~~ i stock. 

holrn kr, 245,000, sjö. 
kapt:ssocletetens depntCe, se 871% 
Ledamoterna maste vitra burskaps. 
agandesJi>kapt r i sthlm, oc~soole.  
teten har till indamal att upptaga, 

~ 8 " , " ~ ~ , & " 8 ~ t ~ ~ d ~ f l , " r f ~ ~  clet>etens ledambters 
dela pens:r at ledambter af 
alder samt underst at ledamöter, 

änkor och oförsörjda barn, 
som daraf äro i behof. - 

147 251 
Sjömannafiireningen i Stock. 

kolm (stift. 1863). S'arsk. stgrelse, 
se [2!385]; pensr, sjuk- ochbegraf. 
n:shj'alp samt underst. Hvarje sjö- 
man (af befal, underbeal ochman- 
skap). som är  svensk underalte 
tiger anmhla sig till inträde i foren 
~ ~ ~ t ~ ~ :  skeppsbron 20, 1 tr. 

sjömannaföreningene nöd. 
hjälpskassa. Sjbmannafören:~ sty- 
reise; att af fondens rantor och af 
medel insaml. i sparbossor under 
foren:s sammankomster gifva jul- 
gafvor till ledambters ankor och 
barn. 

r4 7 261 
Stockholms,., sjömanshaskassa 

(Stockholms sjomanshus), vid sln- 
tet af 1924 eget kapital 860,257: 44, 
donationer 1924 kr. 377 779: 78, un- 
derstbd och gratlaler' '71,029: 40. 
Särsk. direktion, se [26 201; utb. 
1922 i nnderstod o. gratialer kr. 
68 282: 50. Årliga understödstagare 

-;&c;h%:" nationalkassa 
(Skeppsred. i Sthlm 1772) 31 dec. 
1924 kr. 185,816: 24. Sthlms sjb. 
manshus direktion, see[2620]. Ut- 
betalt underst. 1924 k< 7,040 642 
st. nnderstbdstagare. 

[d7331 Kgl: Vitterhets-, Hi- 
~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  

akademien. 
bntellska donationen (test af 

nr H B Antell, aflamn. 1896) kr. 
100,000: f. antlw. och numlsmat. 
andarnPI1. 

Bergerska 
valt. 1 Gbteborg C Bergers test. 
1883) kr. 290,000. Af rimtorna a- 
randas : 1000 kr. for 
fbrelaen'r, det bfriga for historiska 
och antikv, 'andam%l efter utgifts- 
stat, som for hvart $r bestammes. 

Beskowska donationen(0fverste- 
kammarjunk. B v Beskow 1880) kr. 
10,000. Underst. for yngre,, obe- 
medl. och fortjant e ferskare inom 
de vetenskaper som tillhora om 
radet for akade&:s verksamhet. i 

Björnstjernskadonationen(test. 
af Generalmajor O M Bjornstjerna, 
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till 
forfattare inom dekunskapsgrenar, 
som utgera foremAl for akadem s 
verksamhet 

Götiska förbundets donstionkr. 
2,600; for antikv. Pndamal. 

Hjertbergskn donationen (Pro- 
tokollssekreter. E amertbergs test. 
1888), kr 254,000; tor Statens hi- 
storiska museum och kgl. mynt- 
kabinettet. 

Lonbattska donationen (gafVa af 
hertig J F de Loubat i P r n s  1889) 

VIKING SKORR#M INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN Q 
O R E B R O  . 

kr. 20 000. räntan utdelas 
6:te &;f. kasta under senaste 6 &r 
utkomna, p% svenska,. norska eller 
danska fbrf. arbete bfver Amerikas 
arkeologi, etnografi, historia eller 
myntkunskap. (Nasta g h g  1927.) 

OscarMontelins'donatioa (g%fva 
af riksantikvaneno. Montelius och 
hans fru, f Reuterskiold, 1913) kr. 
50 000. Rantan skall användas till 
understod eller pension &t e. o. 
tjhnstemhn vid Akademien samt 
till tryckning af arkeologiska ar. 
beten. hyart femte ar ,,taelas 

for fortJBillStfullt 

art$;&nrgska donatio,,en(test av 
~ ~ t t ~  warburg) kr, 000, ~~~t~~ 
skall anvandas till pris for det 
basta under nastforflutna tre %ren 
af man eller kvinna l Sverige ut- 

litteraturhistoriska arbetet. 
utdelas fbrsta gangen 

g $ ~ ~ ~ ~ h f J ~  ~ ~ , O " f h ~ (  ~i$rtf 
t westman, 1902) kr. 100,000 fo; 
den histofiska fram. 
jande (storre delen af rmtan 

n~~~~~~-\:tf~~$ta)&onLtion 
(don. af carolina ~ ~ ~ ~ d ~ ~ k ~ .  
B ~ ~ , ~ ~ )  ]rr, 20,000. ~~~t~~ skall 
anv'andas for arkeol forskningar 
och grhfnlngar p& Gotland, sar. 
shla t  i och nsra yisby. 

hvart.[4734] Kungl. Vetenskaps- 
akademien. 

~ d ~ l ~ k ö l , j ~ k ~  ponden ( ~ ~ j ~ ~  
claes ~ d ~ l ~ k ~ l d  1904 och 1906) kr. 
75,200.-. Tillmedaljforvetenskap- 
liga arbeten och till utrikes rese- 
stlpendier for ingeqjorsstudier. 

*hlstrands testamentsfond , 
bllotek. J A ~ h l ~ t ~ ~ ~ d  1891) kr. 
40 400 - Rantan ut 
stódJande af zool. 

Arnbergs donation kr. 26,001): - 
donerad 1901 af Bankofullmhkt. J 
W Arnberg. 

,Arrhenins' fond (Prof. S Ar+e. 
nius 1904) kr. 8,800. - Till fbrstar- 
kande af Letterstedtska resesti- 
pendiet 

Bankska legatet (Josef Banks 
1792) kr. 1,600. Sasom tillokn. p% 
lonen till Bergianske Yararen. 

Beijerska donationen (af Bok- 
forlaggare Frans Beijer insamlade 
1884) kr. 12,100 Tillfr 'aq. af Riks- 
musei mineralogiska institutions 
syften. 

Bergisnska stiftelsen (Prof. P J 
Bergius 1284). Donationskapitalet 
8,333. 33 kr., egend. Bergiilund, till 
public1 nytta och till en skola for 
tradgardsskbtselrrs eller hortikul- 
turens upphJalPande 1 riket under 
namn af Bergianska tradgkdssko- 
lan. 
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Beskonska stipendiefonden 

(0fv:kam:junkare B v Beskow och 
hans hustru 1864) kr. 27 400: -. 
Till ett stip. At n&gon ung,'förtjänt 
och obemedlad vetenskansidk. 

~~~~~~k~ (=apten 
C E B~~~~ och hans hllstru  il. 
dur f. ~~b~~~~ lgO9) kr. 33,300. 
~ i l l  lifrantor och rarefter för riks. 
museets entomologiska afdelning. 

Brandelska donationen 
C H Brande11B05) kr. 143,200' 

För riksmuseets paleo- 
Och af- 

delningar. 

"&" -. 
C A Carlsons fond fi,GOO kr. för den. ~ é i ; n i f o n d ~ ö k i ~ ~ e n 6 m  8x1. 2)Fondenförvetenskapl.~beerbetn. 

riksmuseets vertebratafdelning. tillagd ranta p% ranta tills den upp- af de i Brasilien eller andra inter- 
Edlnndska donationen (Prof. E n%r till 5.000.000 kr. 3:o) Aternto- tropiska lander af den Regnellske 

de företridesvis fran frBmmande 
land. 

fietterstedts fond till  pris fiir 
Öfverslttningar m. m. (Gen:kon- 
stil J Letterstedt 1860) kr. 21.500. 

Byrantinskaresestipendiet (En. 
voyén P O v Asp 1803) kr. 30,000. 
Upsala univ.; för 3 af 9 p% hvar. 
andra följ. %r utses stipendiater af 
Vetenskapsakad., som för samma 
&r uppbar M. rantan; under de 
öfriga 6 %ren utses stipendiater af 
Upsala iiniv., som förvaltar dona- 
tionskanitalet. 

4 900 donerad 1909 af sliktingar 
&h $anner till prof. S Lovén till 
prisbelöning i form af medalj öf- 
ver Lovén af förtjtinstfulla arbeten 
i zooloni. 

Af rantan ritgar 400 'kr. irl: för 
ofversattningar till svenska spri- 
ket af nigot förtraffligt utlandskt 
arbete; %terst. stalles till Akade- 
miens fria förfogande. 

Letterstedtska fonden till' för- 
mån föi. Vallerstads församling 
m. m. (Gen:konsul J Letterstedt 
1860)kr 32 900.-. Räntananvandes 
till premier och anskaffande af böc- 
ker %t skolbarn. till u a ~ k ö p  af böc- 

d ----v -- - - . - - - , -- . .. - , - - L. - - . 
för växtgeografiska undersölmin. Lindbomskn belöningen (Berg Söderströmskadonationsfonden 
par inom Sverige. I mast. G A Lindbom 1814) kr. 6,200. (Grosshandl. C C Söderst~öm 1904) 

Letterstedts fond /Gen:konsul J Rantan anvandes irligen till l i I kr. ' 182,600: -. För nationaleko- 

lalmitrtims donation [riksarki- 
varien C G Ilalmström) kr. 19,200. 
För vetenskapliga andam%l. 

von Möllers donation (RyttmBst. 
P von Möller 1883) kr. 29,700: -. 
Till lifrinta %t viss person, efter 
hvars död donationen iir stalld till 
macks fria förfogande. 

Portriittfonden (utbruten f r h  
Fonden för vetensk. forshing) 
kr. 29.800. För utförande af por. 

ker för sockenbibliotikct i Valler- 
stad samt till be1ön:r i t  folkskole. 
lirare inom Linköpings stift. 

LetterstedtskaFöreningensfon- 
der (Gen:konsul J Letterstedt l8G1) 
l:o) 168,200 reservfonden. Denna 
fond ökas med Brl. tillagd ranta 
paranta tills den uppgir till 500,000 
kr. 2:nl 7.ll.OOn kr. hnsnarincsfon- 

Edlund 1880) kr. 43 600: -. Rin- 
tan anvandes till prlsbelön:r eller 
underst. för forsknr p% de fysiskt 
matem.  vetenskap:^ omride. 

Enandors donation (Kyrkoherde 
S J Enander) kr. 50 300: -. Ökas 
tillsv. genom rantags laggande till 
kapitalet. 

E errnerska belöningen (Kansli- 
r8det B Ferrner 1795) kr. 3,600: -. 
Premieiitdeln. 

Flormanska belöningen (Prof. 
A H Florman .1838) kr. 8,700: -. 

- Till pris ocli belön. 
Fonden för  resennderstiid (dir. 

Sahlgren m. fl. samt tillskott af 
Akad.) kr. 34 900. Stip:r till 
belopp af 1,300 ];i.. utdelas irl .  till 
yngre naturforskare för utförande . af resor inom Sverige med anda. 
mal att undersöka landetsnaturför. 
h%llanden. 

Fonden för  vetenskaplig forsk. 
ning (anonyma gifv.) kr. 458,400:-. 
Okas under gifv:nas lifstid genom 
rantans laggande till kapitalet. 
(Se Portrattfonden.) 

Helse Johnsons donation (Ge- 
neralkonsul Helge Johnson) till 
naturskyddsmedalj kr. 2,300: -. 

Hahns donation (Ned. dr Con. 
rad Hahn 1896) kr. 32 500:- tillun- 
derst. för vetenskail. for8iim:r el- 
ler resor. 

Kroka donation (Liroverksad- 
i~rnkten T h  O R N Urok) b 20 fin0 

Letterstedt l86O)kr. 1g,700: -. Rän- 2 guldmedaljer, som tiildelas den, nomisk vetenskaplig forskning. 
tnn nnal9.a t,ill ettnris tiór iitrnsrktnl utom eller inom akademien. som I lli. Theols fond. Donerad 1923 

tratt af Akad:s aflidne eller lef- 
vande ledamöter. 

Regnells, Anders Predrik bo- 
taniska gåhomedel (Dr A p ' ~ e g -  
nell 1872) kr. 125,800: -. Denna 
fond sönderfaller i följ. afde1n:r: 
l) St@.-fonden f. anstallande afre - 
sor i botaniskt Bndamil till Bra- 
silienellerannatintertronisktland. 

. -- -- -. .. . . . . . . . . r.... .. . . 
fi(rfatt*ra nch oilrtisa iinnts.rkter I inzfi~rn4oron-i.fl?anrll. med nva l att "anvandas enl. arof. Hialmar 

den 354 100 lir. utg. den dispo- 
nibla finden, hvilken icke far till 
kapitalet förminskas; den disp. 
fondens rsnta öfverlamnas %rl. till 
Letterstedtska fören. 

Letterstedtska inrikes resesti- 
pendier (Gen:konsul J Letterstedt 
1903) kr. 56,800. Stip. för resor 
inom Sverige; samma bestimmel- 
ser som för det utrikes resesti- 
pendiet. 

Letterstedtska ntrikes reseati- 
pendirt(Gen.-konsul J Letterstedt 
1860) kr. 100 000. Stip. %t i~igon 
svensk man 'med goda moraliska 
egenskaper och utmärkta insikter 
i en eller flera vetenskaper, för att 
satta honom i tillfalle att, till för- 
kofran af sina insikter, företaga 
resor i fram. lander; stipendiat m% 
tillhöra hvilken samh~llsklass som 
helst, men f%r icke vara yngre an 
26 och icke äldre an 40 %r. 

Letterstedtska sliiktstipendiet 
bild. 1893 af besparingar % Letter- 
stedts fond till pris för öfversatt. 
ningar (Gen.-konsul J Letterstedt 
1860) kr. 50 000. 
l>. E. Likdahln stipendiefond 

(fröken Ester Lindahl 1921) kr. 
440,800. Rantan anvandes arligen 
som bidrag till vetenskapliga stu- 
dier eller fortsatt praktisk utbild- 
ning inom medicin naturveten- 
skap och humanistigka vetenska- 
ner. 

tan utoir i o. för sarsk. makto%lin- l Lindströms mintiesfoud kr. l fond kr. 

stipendiaten gjorda insam1:r. 3) ' 
Fonden för de brasilianska vaxt- 
 samling:^ underhall och v%rd. 

Regnells roologiska gIihomede1 
(D:r AFRegnell1884) kr. 46,600:-. 
Rantan anvandes till fr'amj. af zoo- 
logisk forskning. 

Ilegnelln donation (D:r A F 
Regnell 1880, 1881,1882) kr. 43,400. 
Medlen använda till inköp af la- 
gmh. Kristineberg vidFiskebacks- 
kil i o. för anlaggande ,af en zoo- 
lo isk hafsstation. 

Eosenadlerskapensionema(~re- 
gid. C A Rosenadler 1777) kr. 3,000. 
3 pensionsrum för afkom1:r efter 
Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm. 

Scheelefondenkr. 19,600: -. Kan- 
tan d i s ~ : ~  vaxelvis af Farm. Insti- 
tutet och Vetenskapsakackn till 
underst. för dithörande forslm:~ 
anstillande. 

Sidenbladhs fond (Ofverdir. Elis 
Sidenbladh 1911) kr. 124,000. Till 
donators bröstarfvingar och till 
stipendier. 

Stenströms fond (Lar.ov:sadj. 
KOE Stenström 1901) kr. 6,900:-. 
Till stip. för botaniskt andamhl. 

Stipendium Berreliannm (Bergs- 
rådet J. L. Aschan 1860) kr. 34,800. 
Stip. till underst. %t 3mgl:r, hvilka 
agna, sig %t Itemiens studium. 

Snndbercska donationen (Hof. 
kvartermast, E Sundberg 1780) kr. 
1.300. Premier. 

gande~etenskapl.undersökn<sa6t 
Ifven till andra Xndam81, beroende 
detta p% Vetenskapsakademien. 

Letterstedts fond (Gen:konsul J 
Letterstedt 1860) kr.21,900:-. Till 
inrättande % Serafimerlasarettet af 
slngar för nödlidande sjuka resan 

MASTERSAMUELSGATAN 22 AmB.sVEMsKAMEaALL\JERKEN Seannonsdsid.17.  

6,400: - donerad 1901 af vanner 
och ladungar till prof. G Lind- 
ström. Till ett mindre stipendium 
för resor inom landet i syfte att 
studera de lagre evertebrerade 
djuren, fossila eller lefvande. 

Sven Lovens minnesfond kr. 

ankefru E. Retzius Till utdelning 
af medalj i guld eller silfver &t per- 
soner, som pit utmarkt satt fram- 
jat de naturhist. vetenskaperna. 

J A Wahlbergs minnesfond kr. 
41,400, donerad 1896 af änkef. E Ret- 
zius till minne af hennes broder 



G. Fromma stiftelaers, pensionskassors m. fl. fonder. [4734-47 4(1] 
siologiens ellermedicinensdom8n ; 
en del den som inom litterat~Kt3n 
har producerat det utmbrktaske i 
idealisk riktning; och en del at 
den som har verkat mest eller bist 
fbr folkens forbrbdrande och af. 
skaffande eller mins$ilng af St%- 
ende arméer samt bildande 0Ch 
spridande af fredskongresser*. 
Prisutdelare och styrelse se [l63l]. 
- 

[47 391 
Albert Bonniers 

för svenska författare ar bildad 
deis %f ett utaf Albert Bonniers 
barn och arfvingar doneradt oaf- 

kapital af 150,000 kr., dels 
af ett utaf K. O. Bonnier. ytterli- 

doneradt liicaledes oafytter- 
ligt kapital af kr, allts% sam- 
manlagat ~ 5 , 0 0 0  kr , hvaraf ran- 
toma - med afdrag for sekrote- 

afloning och andra nodiga 
Miga omkostnader - skola an- 
vandas till at p% svenskt 
spr$k skrlfvande skbnlitterbra for- 
fattare af talang. 

Afrikaforak. Johm Aupust Wahl- 
berg. Den M. rantan disp:s 
2 p& hvarandm fob. &r vaxelvis af 
Vetenskapsakad. och Svenska Säll 
sk. för Antropologi och Geografi 
som resestip 

P F JVnhlbergs stipendiefond 
1913, kr. 52,700: -. Till stipendier 
for vetenskapliga naturh~storiska 
forskningsresor. 

IVallmrrkskadonationen(Oher- 
dir. L J Wallmark 1847) kr. 56,800. 
Kantan auvbndes till pnsbelonin. 
gar for rOn och uppfinningar, som 
akadem. finner befordra vetenska- 
pernas och naringamas framsteg 
samt till underst. for under8okn.r 
och resor som akadem. anser le. 
da till nimuda mal. 

Tegafonden (sam1 p8 föranstal- 
tande af Svenska salisk. för antro. 
pologi och geografi, gnm allm. sub- 
skription inom Sverige, till minne 
af Vega's knngsegl. af Asiens hela 
kuststrbcka under A E Norden- 
shblds ledning, 1880) kr. 83,800. 
Fondens andamal hr att verka for 
frbmjande o. uppmuntran af geo. 

af 4,000. - kr. i t  en studerande fbr 

i47 351 Kungl. Landtbruks- ldk. af studier vid utlindsktuniv L ~ ~ ~ ~ " ~  fonden (Ofv 'amm.- 
med skyldighet att kvarstanna db; Junk. &lh. B v Och 

akademien. 12 man a,,sokn incifvas till det hustru 1864) kr. 14 540.72. Till 

LandtbruksaLademiens större ekad. konsistonet i Upsala. s t lp  vid h. J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  
malm och h. a llrov. a Sodermalm. 

donationsfond (Direktor Melcher Booströmska fonden (Presid. E 
Lyckholm, fabrikor Pehr Swartz, L47 371 Booströrn 1835) kr. 1,833: 20. Till 
grosshandlaren Gosta Fraenckel Lars Hiertas minne (Fru W. bbcker O C ~  prern.r iit skolyn 1. 
samt anonym donator, kr. 438,500 ' Hierta, f. Froding, 1877). Sarsk. ErikBlckströmsstipendie!ond, 
Till befranuande af Akademiens SkYrelse, se [35 553; att verka for se [47 421. 10,883. 57. 
allmanna ändaztdl. det manskl. framitskridandet Ocfi ~ ö ~ l ~ ~ d s k a  fonden (riksgalds- 

Fraenckelskaiionationen(Gross- detta hufmdsakl gnm att fram- kommiss. G Hoglund 1870) kr. 
handlaren Moritz Fraenckel) kr. kalla och befordra sidana veten- 12,190 59. Till lifrbntor, sedan 
7,900. - for publikation om Sveri- skapl. upptackter och uppfinnin &ipZr. 
ges jordbruk. gap, sociala forbattringar och re Kniggeska fonden (Hnkef. A M 

anillanmes fond (Maria Joseha  former som kunna blifva till val- ., Balthasar Gigge 1822) 10,744.87. 
Guillaume 1868) kr. 17,400: -. Till signelse for mbskligheten i dl- Rgntgn levers till ~ d .  FN&. fbrs:s 
befordrande af @urskydd. manhet och sarskildt for Sveriges kFkor&d for forsaml:~ folk. 

Hallenska donationsfonden folk. Ansokn. fore 1 mars eller skolor anvandas 
(Bruksag. N P Hallén 1823) kr. l nov. Lundbergska fonden wyrkoh. J 
6,000. -. För nyttiga företag i - G. Lundberg 1878) 4 659: 12. Till 
landthush%lln., sasom skogsplan 

[47 381 stip:r %t Yaqunge vid h. latinl. 
tering, trädg%rdsanlbggn. Norrmalm, h. a. larov. % Sbder- 

Löfvenskiöldska donationsfon- 1FobelstiPtelsen Grundad pa h reall. a Norrmalm eller 
den (Possess. Ch E Löfvenskiöld Ingenjbren Doktor Alfred Nobals h ,  reail 'P östermalm. 
1889) kr 23,300. -. Resestipen- testamente af den 27 Nov. 1895. Jnli~sLn~~dmansstipendiefond, 
dium till befordrande af mdamals. Grundstadgar faststallda af Kungl. se [4742]. 10,000. -. 
en1 landtmannabyggn. Maj:t d.29 Juni1900. ~ufvudfonden petrejisks. fonden (Skeppskla- 

Stipendium Nilsson-bschania- d. 31 Dec. 1924kr. 30,G?6,597: 23 Te- rer:n P Petrejus 1847) kr. 2,221. 03. 
nnm (Bergsradet L Aschan 1851) stamentet foreskrifver, att fondens =lader bbcker m. m. at skolung- 
kr. 67,700. -. 8tip.r till elever vid ränta skall sttrligen utdelas Soin dom v;d h. a araverket a Soder. 
laudtbruksinstituten. prisbeloning %t dem, som under 

honnens fond (Friv. bidrag för det forlupna arethafvagjortmansk- Wallinska fonden(&kebiskopin- 
att hedra Edvard Nonhens minne ligheten den största nytta. Rantan A M wallin 1847) b. 6,839. 08. 
1864) kr 34,700. -. Resestip r till delas i fem lika delar, Som till- stlp:r &t studerande vid högre 
elever, utgingna &&n rikets landt- falla: en del den, som inom fy- latlul. a Normalm och h. a laro 
bruksinstitut. sikens omrade har g ~ o r t  den vik- verkct å Sddermalm. 

Palmgrenska fonden (Per Palm- tigaste upptackt eller uppfinning; ~leniusaku fonden (Kyrkoh J H 
gren 1873) kr. 103,000. -. Till aka- en del den, som har gjort den vik- Alenlus 1822) 137,454.10. Till pens.- 
dem:s fria disposition. tigaste kemiska U P P ~ C ~ ~  eller for- fyllnad at rarare. 

Svenbsons stipendiefond (Eko. battring; en delden, som har g ~ o r t  s e  vidare [47 441 och [47 491. 
nomidir. J M Svensson 1890) kr. 1 den viktigaste upptackt inom fy- - - 
INGA SARSKILDA REMISSBREV 

FORDRAS VID LIKVID GENOM 

22 000. -. Sisom uppmuntran till 
förlelever vid landtbruksinstituten o. 

Jonköpings rans landtbruksskola. 
Wirens donationsfon~l (Rabr A 

G Wirén 1896) kr. 9,800. - Till 
belou af folkskoleltarare och lira- 
rinnor p& landet, som utmarka sig 
p m  att vid skolhusen plantera 
frukttrbd ochbbrbuskar el. agna sig 
i t  biskdtsel och sprida hag for 
dessa sysse1sattn.r till allmogen. 

Bergmanssonska fonden (Fru 
Nanna Bergmanssoli, fodd Wirén, 
1916) kr. 40,800. -. Till beloningar, 
premier och pris for laudtbrukets 
oeh tradg%rdsskotselns uppmunt 
ran efter akademiens fria bestam- 
man de.^ 

A.-B. separators lucernodlings- 
fond (A.-B. Separator 19171 kr 
120,400. -. Rauteafkastningen till 
itgarder for befordrande af lucern- 
odlingen i landet och frbmst i dess 
mellersta delar. 

Gustaf Linds Stipendiefond 1919 
kr. 4,000 - for tradgPLrdselever. 



[4741-47441 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
i? Biologistipeniliet (1919) kronor 
1000. Rantan utdelas till gymna. 
sist som adagalagger intresse för 
o. god kunskap i biologi. 

Iiroksstipendium(1921)kr. 5,770. 
Rantan utdelas till gymnasist (en 
eller flera), som visat h%g för bio- 
logi, företradesvis botanik. 

S ä l l ~ k a p e t ~ E .  V:s stipendium 
(1923).& Räntan- litdelasi till gym- 
nasist me-litterar begafning. 

Erik Brntes fond (1924). Rantan 
anvandes till lexika %t fÖrt@nt,a, 
behöfvande lirjungar. 

[47 431 Högre 
verket på Norrmalm. 

Se [23 071. 
Första stipendiefonden (Okand 

1880) kr. 2,800. Btip:r %t medel- 
lösa larjungar. 

AllmXnna premie- och stipendie- 
fonden(K.Direktionenöfver Sthlms 
stads undorr.-verk 1880) kr. 9,000; 
Sthlms reallarov.; stip:r ooh pre- 
m:r %t förtjanta lärjungar. 

Rektor S.AlmqulstsunderstÖds- 
fond (tillkommen gnm insamling 
1904) kr. 6,000. Understöd &t  be- 
höfvande Iaqungar. 

Lektor Hugo IV. Philps stipen- 
diefond (OBand 1908) kr. 500. Sti- 
pendium %t förtjiint fir~unge:.. 

Fyrs bröder Heijkensk~olds 
fond (Okaud 1910) kr. 7,000. Un- 
derstöd %t larare och fÖI'tjanta 
lärjungar. 

ffamlare~studentersstipendio. 
foud (1891 %rs studenter, 1917) kr. 
1,800. Stipendier %tbehufvandel&r- ' 
jungar. 

1893 i r s  studenters8tipendie- 
fond (1893 ars studentklass, 1918) 
kr. 3,800. Stipendier %t förtjänta 
och behöfvande lar,iungar. 

1894 års studenters vid Högre 
realläroverket i Stoelcholm sti- 
pendiefond (1894 %i-s stiidentklass 
1919) kr. 4,000. Stip. %t behóf! 
rande beg%fvad larjunge. 

Lektor ToinEBolls stipendiefond 
(donation afilektor T. BIolls arf- 
vingar 1923) kr. 12,200. Stip. %t l i r -  
jungar i ring i II-IV, val vitsor- 
dade i fysik-och kemi. 

147441 
Fonder till förman för lärj.;vid 

Statens profskola, 
Nya elementarskolan. 

Förvaltas af K. Direktionen öfver 
Sthlms stads undervisningsverk. 

Se, [Z3 O l j .  
Axel Abramsons stipendium 

(Grossh. och Fru Axel Abramson 
1897)kr. 1 637: 36. Uppmuntrautlten 
gnm flit och berömviirdt uppfö- 
rande daraf förtjänt larjunge ingn 
af skolans 5 ligsta klasser. 

Doktor Otto von FriesenKpre- 
miefond (Bibliotekarien hos H. X. 
Konungen, Fil. dr Otto von Friesen 
1899) kr. 3,119: 17. Be1ön:r i större 
eller mindre poster för vackra sam- 
lingar af djur eller vaxter eller 
för noggranna skriftl. uppsatser 
rörande naturhistoriska ämnen. 

ES'gllll~kA. 

[47411 Högre latinlärover- 
ket å Norrmalm- 

Se [23 031. 
Ingeniör-.Hj. Du Rietn' fond 

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

EkkJohau Falkmansstipeudie- 
fond (Louise Falkman samt Ivar o. 
Sven 3alkman 1893) h. 639. Un. 
derst. %t studerande. 

Fyra bröders stipendiefond (fa- 
brikör P A Sjögren 1907) kr. 
2,923. Understöd %t studerande. 

Rektor U. F. Gilljams stipen- 
diefond (Helena Giluam, lärare 
och forna lirjungar vid lärover. 
ket 1910).kr. 1,616: 04. Understöd 
%t studerande. 

Rektor C. Lundbergs stsipendie- 
fond kr. 7,300. Underst. i t  stude. 
rande. 

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

Premie- och fattigkassan vid 
norra latiul2rorerket, kr. 8,600. 
Prem:r och underst. %t studerande. 

Rabeskri 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 at studerande. 

Olof Arvid Stridsbergs stipen- 
diefond (Anna Laura Stridsberg 
1908) kr. 538. Understöd at stu- 
derande. 

Thams donation (ank'ef. C Tham 
1868) kr. 372. Böcker %t fattiga, larj. 

Wirénska stipendiefonden 
(Fabr. A G Wirén 1875) kr. 16,815. 
Untierstöd %t studerande. 
- 

l47421 Högre allmänna I l ro -  
verket Södermalm- 

Se [23 051. 
EAnonym gifveres stipendiefond 
(1910) kr. 3,000. Rantan utdelas 
%rligen till en el. flera gossar 5 
gymnasiet. 

AxelM.AnderssonsTestaments- 
fond (1915) kr. 50,000. Rantan ilt. 
g%r som stipendier (med lagst 200 
och högst 400 kr.) till lirjungar i 
6:te klassen i. i gymnasiet, som 
&ro viilartade o. i bohof af under- 
stöd. Fonden star under stock. 
holms stads förvaltning. 
"Erik .3i Beråstedts skolfond 
(Grossh. Erik Bergstedts testamen. 
te 1911) kr. 10,000. &liga raatan 
skall vid slutet af hvarje virtermin 

. odelad tilldelas en larjunge, sam 
samma var utg%tt fr%n Iiroverkets 
högsta ring med godrand examen 
och utan att behöfva vara fattig 
har behof af understöd. 

Folke Brandels minnesgifva 
(1913) kr. 1,OCO. Röntan utdelas %t 
musikalisktbeg%fvadlarjiinge,som 
har orgelspelningen under mor- 
gonböcen sig anförtrodd. 

J ~ ~ ~ ~ ~ B I N G S  
- 1CI; A A M M Q A T A N  a l  - -. 

Erik Backströms stipendiefond 
(Grosshandl. J A Rackström 1903) 
b. 10,000. Rantan skall med ena 
halften den 18 maj och med den 
andra den 27 nov. utdelas till lar- 
junge i 6:te kl. som ar behöfvan- 
de, har fallenhet för studier och 
utmarker sig i afs. p% flit och 
uppförande, ooh far stipendiet - 
efter kollegii beslut - behillas af 
samma larjunge under hela hans 
skoltid. Fonden förvaltas afKungl. 
Direktionen öfver Sthlms stads 
undervisningsverk. 

De 8 Brödernas fond ( A n o n p  
1877) kr. 1,000. Uppmuntran %tviil- 
afiad yngl. vid gymnasium, med 
företriide %t obemedl. ambetsmäns 
söner. 

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

Frans Glustafs stipendium (Ano- 
nym 1883) kr. 2,000. Rantan utde- 
las till en valartad samt med h%g 
och fallenhet för studier begafvad 
yngl. som af sadant understöd ar 
i behof. 

Carl v. Friesens stipendiefond 
(sammanskott af 1arjungar o. viin- 
ner till statsr%det Carl v. Friesen 
1906) kr. 3,760 Rantan skall vid 
slutet af hvarje Es%r utdelas till 
mindre bemedlad, för studier val 
beg%fvad lärjunge, som under las- 
aret aflagt studentexamen för att 
sedan fortsatta sina studier. 

Adrian Uöthes premium (sam- 
manskott af la~iungar och viinner 
till Adrian Göthe 1904) kr. 200. 
Rantan skall hvarje hösttermins- 
afslutning utdelas %t en, behöf. 
vande larjunge i 3:e klassen .... 

Fyra bröder Heijkensk~oids 
foud (1910) kr. 4,000. Bantan an- 
vandes till tillfalliga understöd. 

Lilla Johns premium (Anonym 
1877) kr. 600. Premier at 1 eller 2 
obemedl. flitige och ordentl. gos- 
sar i nhgon af klasserna 2-5. 

Nymerkskafonden(RektorJ Ny- 
mark 1762) kr. 100. Underst. Ht 
fattiga gossar i Maria skola. 

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

Thrsms donation (Änkef. M C 
Tham 1865) b. 100. Prem:kassa. 

Julius Lundmans stipendiefond 
(Lekt. J Lundman 1899) kr. 10,000. 
Rantan fikall tilldelas en eller tvS 
behöfvande, kunniga, flitiga och 
ordentliga lirjungar i 6 och 7 klas. 
serna, eller nyblifna studenter, 
Fonden förvaltas af Kungl. Direk- 
tionen öfver Sthlms stads under- 
visningsverk. 

1872 ars gifvofond (Anonvm 
1872) kr 1 000 Underst. och be- 
lön. %t i eller 2 behöfvande ooh 
flitiga lirjungar i 4:e o. 5:e klassen. 

1886 ars studenters stipendie- 
fond (1910) kr. 1,000. Rantan ut- 
delas som stipendium till behöf. 
vande larjunge, helst den som 
samma ar afl. studentexamen. 

F. d:Stipendiaters stipendium 
(1919). mutan utdelas till förtjänt 
Iarjunge. 

JURHDISKA 



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4744-4746bl 
J Kihlberg och hans hustru gnm 
testamente 1901) kr. 5,000. Ranbhn 
f%r af liroverkskollegiet fritt för- 
fogas för andamtil som kunna an- - 
ses vma af gagn' för läroverket, 
dess lärjungar eller lärare. 
Lagerströms stipendiefond(Eom- 

ministern f. d. kollegan C R La- 
gerström och hans hustru genom 
test. 1883) kr. 5,000. Arsräntan skall 
utdelas till ett eller flere stipendier 
&t flitiga och välartade ynglingar. 

Lnndbergska stipendiefonden 
(Eyrkoh. J G Lundberg 1878) sr. 
2,000. Underst. %t behiöfvande lär- 
jungar. 

Bankellska 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 lärjungar. 

Widmarks fond (Kollega C G 
Wiharkochhanshustrugnmt&t. 
1882) h. 10,000. Kantan användes 
till förhöjande af de pens:r, som 
för lirare vid Jakobs allm. larov. 
%ro el. blifia & Allm. indragnings- 
stateubestlimdaattutg%,enl. sarsk. 
i testam. best:& föreskrifter. 

Doktor Paixik de LavJs  stipen- 
dinm(gnminsaml.blmd1ärjmg:ne 
1889 sedermera ökadt gnm uppre- 
padA ghfvor af Pru E. de Laval) kr. 
a 533: 46. Uppmuntran %t i ngt af 
de naturhistoriska ämnena fram- 
sthende lirjunge. 

Elementariistipendi@rl(gnm 
insaml. 1865) kr. 1,000. Okadt gnrn 
donation af en f. d. lärjunge med 
1,000 kr. 1888. (Elementariistipen- 
diet N:r 2). Underst. företrädesvis 
%t n%gon fr%n skolan utg%ngen lär- 
junge som studerar vid universi- 
tet, eller ock %t ngn lirjiinge s id  
skolan 

~ o l k e  ~scobsobs stipendium 
(Änkef. Alme Jacobson. f Wahl- 
gren, 1896) kr. 2,133: 26. Underst. %t 
en för studier i naturkunnighet 
sarsk. hlgad och skicklig lärjunge 
till företagande inom landet af en 
resa i naturvetenskapl. syfte. 

Hartmansdorffska stipendiet 
(gnm insaml. 1859) kr. 1,096: 64. 
Underst. &t medellöse flitige lar- 
jungar. 

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

Taae danssons stloendiefond 

50 kr. %t 1Srj. i skolans tre högsta 
klasser, hviiken visat särskildt in- 
tresse för och goda kunskaper 
i företrldesvis franska spr ike l ,  
men eljest i öfriga lefvande sprak 
geografi historia sang-och musik: 
Afven p r  e m i er '  i böcker för 15 
B 30 kr. om aret %t 1 B 3 Iirj. 
för framsteg i förenmmnda amneu. 

Ludvig och Amanda Bobens fond 
(bankdir. och fru Ludvig M. Ru- 
ben 1907), kr. 2,248: 60. For inköp af 
tidsenlig undervisningsmateriel. 

Norströmska stipendiefonden 
(Civilingenjör Claes G Norström 
och Fru Alma Norström, f. Biin- 
sow, 1918) kr. 5,360: 57. Understöd 
%t en för beghfning, flit och goda 
seder kand, behöfvaude yngling i 
skolans gymnasium (helst till sam. 
nie yngling under hans gymnasie- 
tid, om han gör sig fortfarande 
daraf väl förtjänt). 

Nya Elementarskolans all- 
manna premiefond (genom be- 
hlllningen af vid lsroverket 1900 
och 1904 anordnade soaréer; ökad 
1905 gnm g%fva af en f. d. m%ls- 
man med 600 kr.) kr. 2,210: 69. 
Bokpremier %t daraf förtjänta rar- 
jungar. 

Eva Elementarskolans Kamrat- 
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Doktor Frodins stipendium (kr. Anna Bergströms stipendium 'understöd %t Tekn. högskolans af- 
1 500). Räntemedlen utdelas %rli- Fru Anna Bergström.Simonsson gangna eller afgaende elever. 
$en till behöfvande Iiiriunmr i / i 9171 kr. 8.277: 16. Till underst. för/ G .  de Lavals sl,inandirPond Mli. 

I af P r o f .  Eagertz Iariunear m. fl. 
anstaf Elmrinists stipendie- 

fond, kr. 6,000. Årliga rantemed. 
len utdelas sisom stipendier till 
förtjänta rarjungar. 

Per Lindstens stipendiefond, kr. 
1,050. &l. räntan tillfaller 1 el. 
1 läerjungar vid Yaroverket. 

20. Septemberfonden, kr. 2,000, 
hvilken summa inom premie- och 
fattigkassan bildar ett staende ka- 
yital; arl. räntan användes tillin. 
köp af premieböcker. 

Hilma och ('ar1 Edvard Sterkys 
stipendiefond (h.2,000). Ar~.räntan 
utdelas s%som stipendium till n&- 
gon mindre bemedlad nyblifven 
student eller till ring I V  appfl. 
elev Bom idagalagt berömligt upp. 
f«rande och visat goda anlag före- 
tradesvis för studier i matematik 
nrh fonik . .- 

~ i d i n g s k a  dondionen(kr.l,380). 
Ranternedlen utdelas till mindre 
bemedl. Iarjnngar. 

1910 &rs oreniietond. kr. 15.000. 

fond, kr. 1,200. Riintan utdelas vid l 1 eximinerade eller o g  annat satt 

för elever vid Normalskolan. 
Hildur Djnrbergs stipendinm 

(Frkn Hildur Djurberg 1912) kr. 
1,561: 52. Till understöd för semi- 
narieelever. 

HiIda Lilljebjörns stipendie- 
fond (adj. E. G. Lilljebjörn 1925) 
kr. 10,000. Tiil understöd för se- 
minarieelever. 

Regina Pailins minne (Semina. 
tieelever 1882) och den därmed för- 
enade.JuliaRubensonsfond(Abra- 
hani Nachmanson 1912) kr. 14,145: 
64. Till underst. för seminarieele- 
ver. 

Seminarieeieverna~ h.j%lpfo?d 
(Seminarie~leveri,kr.l4,691:84. Tlil 
underst. for Seminarleelever. 

Louis0 Suridéns stipendium (Än- 
kef. Christina L Sundén 18871.b. 
5.742: 56. Till underst. för semina- 

l 
~ - - . r - -- - -. , - -- r -- - - . 

rieelever. fond. (Glödlampfabrikerna 1825) 
L. N. Wsïns minnesfond (forna kr. 19,725: 46. Forsknings- och 

elever 1926) kr. 3,845. Till under- resestipendier &t yngre elektro- 
stöd G r  seminarieelever. teknicii elödlamnfabrikations- 

Af fondens afkastning utdelaspre- 
mier vid livsrje läsars slut htför. 
tjänta lärjungar. 

Nyblifna stodenters stipendie- 

1885) kr. 7,4I5. Slip:; itilevervid 
Sthlms Bergskola. 

P. Erikssons stipendiefond. 
(Brukspatron P. Eriksson 1921) h. 
61,620. Studieunderstöd %t ordi- 
narie eller specialstuderande eller 
ock efter afslutad kurs vid fack- 
afdelningen för bergsvetenskap till 
resorfeller fortsatta studier. 

Professor W. Fellenius' fond. 
(Professor W Fellenius 1917) kr. 
6,345. Ett stip för afgseudestu. 
derande fran fickskolan för väg. 
och vattenbyggnad. 

flibson-Cronstedts stipendie- 
fond (Ing. C. G. Norström 1899) 
kr. 20,680. Stip:r %t Tekn. hög. 
skolans elever med företradesrätt 
för släktingar till släkterna Gibson, 
Cronstedt och Norström. 

Ulii~llsmnfnhrikaritaa atin@ndir. 

Anonym donators fond (1920) $. eller b;?li~n&~stekn;ska omradet. 
3,268: 68. Till understod for semi- AndersHenrikGöranssonsfond. 
narieelever. I (Fru E Göransson 1917) kr. 50 000. 

Stipendier &t fran bergsskolan ut- 

v8,rteriniuens slut till elev i 
nasiet. mm- 

S. d. Stalins donation.&. 3;200. 
För skollokalernas prydande med 
lionstverk. 

Ponden för fysisk f0str:ln. Kr. 
4,800. 

U. R. K.-fon-n, kr. 1,500. AS 
fondens afkastning utbetalas bi- 
drag till kostnaderna för sanato- 
rie-, sjukhus- och lakarvard %t 
mindre bemedlade elever vid läro- 
verket. - 

[4747] " 
Lilrarnas pid elementarliirover. 

kennya ilnke- och papiilkassa(Eg1. 
regi. 8 dec. 1911) kr. 10,529,648: OS. 
Förvaltas af styrelsen för statens 
anstalt för pensionering af folk- 
skollarare m. fl.; pensionerande af 
ankor och barn efter lärare vid de 
allm. Yarov:n, folkskoleseminarier- 
iia,högreIararinneseminariet,tekn. 
elementarskolorna, Chalmers' tek- 
niska institut samt Gymnastiska 
centralinstitutet m. fl.' skyldighet 
att vara delägare i kagsan &ligger 
hvar och en, som efter reglementets 
utfardande blifvit rektor eller ord. 
ämnes- eller pensionsberättigad öf- 
niugslarare vid ofvannämnda Yaro- 
anstalter. 

[4749] Kungl. Hogre lära- 
rinneseminarium. 

Se [2236]. 
EUenBer6mansstipendium(Frkn 

Ellen Bergman 1887) kr. 12,223:40. 
Till underst. för seminarieelever. 

C47501 Kungl. Tekniska 
hggskolan. . 

Se [2204 
Thorsten Bergstekts stlpendle. 

h n d  (Civiling. ThorstenBergstedt 
1581) h. 5,265. Underst. &t Tekn. 
högskolans elerer. 

John Bernströms stipendie. 
fond kr. 56 000. Stip:r at Tekn. 
~ögikolans  elever med företrade 
för den hvars fader är  eller haft 
anstill;. sasom arbetare eller tjän- 
steman hos Aktiebola-et Separator. 

Fredrik Björns Gipendiefond 
(Eded. fil. kand. K. F. Björn 1914) 
lrr. 100 000. Resestipendier %t yngre 
ineenjkrer. 

BergsingenjörF.0. Carlinsfond 
(Bergsingenjör F. O. Carlin 1919) 
kr. 5,000. Stp:r %t bergskolans ele- 
ver. 

Borgareståndets donation (Bor- 
garestandet 1866) kr. 6,840. St,ip:r 
%t Tekniska högskolans elever. 

C. Brandels stipendiefond (Kam- 
reraren C. Brandel 1900) kr. 16,.530. 
Stip:r %t Tekniska höesk:s elever 
med- företrade för testators anför: 
vanter. 

Cederbloms stipendiefond (Sub- 
skription 1919) kr. 734: 13. Stip:r 
%t Tekn. högskolans elever. 

H. Th. Ctidergrens fond (Tele- 
fondirektiör H. T. Cedergren 1909) 
kr. 62,093: 11. Under fyrair af fem 
resestip:er %t svenska elektrotek. 
nici, femte aret medalj &t framst. 
förf. inom elektroteknikens om. 
ride. 

Ofveringen ÖrJohanDanielsona 
stipendiefond (Ofveringenjör J. 
Danielson 1900) kr. 40.000. Bese. 

kvalificerade som äg6a sig %t veten- 
skapligt forskningsarbete af be- 
tydelse för svenskt järns och st%ls 
framstallning. 

P r .  Hesselgrens stipendiefond 
(civ. ing. Fr. Hesselgreq,l916) kr. 
162,660. Stip:r &t Tekn. hogskolans 
elever ev. uybs afg%ngnia ingen- 
jörer. 

A. 'N. HofPmans stiprndiefond 
(Slottsarkitekten A N Hoffman 
1897) kr. 20,125. - Stip:r %t Tekn. 
högskolans elever. 

Kristoffer Huldts stipendiefond 
(Disponenten K Hnldt !917) kr. 
20,160. Stip:r %t ordinarie studo- 
rande i fjbrde %rskursen af fack- 
skolans för bergsvetenskap nnder- 
afdelning för $rufvetenskap. 

C. J. Hnltqvists donation (Hofr.- 
radet C J Lindencrona 1874) kr. 
17,100. Stip:r %t Tekn. högskolans 
elever. 

John ocli Johanna iiåkanssons 
donation (J. o. J. H%kansson 1919) 
kr. 1.50 000. Stip:r %t Tekn. hög- 
skolan: elever. 

John E. Kjellberg6 stlpendie- 
fond (Änkef. Alma Kjellberg 1897) 
kr. 30,000. Stip:r %t Tekn. hög- 
skolans elever. 

Klemmingsla fonden. (öfverdi- 
rektör V Iilemrning med söner 1917) 
kr. 52,900. Stipendier %t studerande, 
som uppflyttats i tredje afdelnin- 
gen. 

F. d. förste aktuarien D. A, 
Kruhs' fond (f. d. aktuarien D. 
A. Kruhs) kr. 19,570. Tillunder- 
stöd %t elever eller för inköp af 
undervisningsmaterielför facksko- 
lan för bergsvetenskap. 

Otto och Augusta Llndstrands 
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[4753]' ~
Adlerska fonden (Fru Charlotta'

Adler) kr, 5,403;71 vid '1924 års
slut, Stockholms folkskoledirek-
tian se [1864J;gåfvomedel till skol-
lofskolonier. .
Ilenedickska fonden (Fru Emma

Benedicks) kr. 10,581:24 vid 1924
års slut. Se [1864]; gåfvomedel till
skollofskolonier,
Duboiska fonden (Handlanden

P. G. Dubois) kr. 70,626;50 vid 1924
års slut. Se [1864]; underst, åt ele-
ver i folkskolans högre afdelning
Stockholms kommunala mellan:
skola och högre folkskolor och
Grevesmiihlska skolan. ' i
Friedländerska fonden (Grossh.

Herman Friedländer) kr. 28,633;43
vid 192' års slut. Se [186'1;gåfvd·
medel tm skollofskolonier
Elin Birschs minne (Ing~njören

Ernst Hirsch) kr. 525,027:26 via
1924-ärs slut, Se [1864];att genom
»Föreningen för Stockholms skol-
lofskolonier» utdelas till skollots-
kolonier.
August Holts' donationsfond

(Grosshand!. , Sven August Holts I
kr. 379,27;;:88 vid 1924 ärs slut :
gåfvomedel till akollofskolonier. :
Ånna Dlaria Rydb erg-Pe tter-s-

sons donationsfond (folkskollär,
Anna Maria Rydberg-Pettersson)
kr. 2,026:4;;vid 1924 års slut. Sti·

POS7GIRO
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Vill. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras ankor och barn* 
[47 701 Kungl. Akademien 

fBr de fria  konsterna. 
Se [l6 261. 

Akademiens pensionaLassa(upp- 
kommen genom influtna exposi- 
tionsmedel. Kgl. regl. 1897) kr. 
355 631. Pens. till akadem:! pi-o- 
f e s k e r  Iilrare och tjäns eman 
samt deras hnkor och barn. 

Akademiens siirskilda nnder- 
stödsfond (Grossh. B E bahl- 
gren 1874) kr. 120,000. Rese- och 
studiestip:r, beloningar % hogtids. 
dagen. 

Therese och Knnt Anderssons 
Pond (1898) kr. 24,000. Till elever. 

von Beskows donation (0fv.- 
kamm:junk. frih. B v Beskow 1864) 
kr. 12,000. Till stip. %t konst. 
närer. 

Bobergh8ka fonden A. 60,000. . 
Koberghska fonden B (Godskg. 

och Fru O G Bobcrgh 1880) kr. 
12,000. Till p r ~ s  eller uppmuntran 
f ~ r  elever. 

Bahma donation (Ritlilr. P J 
Gahm 1826) kr. 4,000. Till belö- 
ningar & hbgtidsdagen. 

Professor C. Cirnndströms sti. 
pendiefond 5 969. 

~~of fmanskk  fonden (Slottsarkit. 
A N Hoffmau 1897) kr. 36,000. Till 
elever i byggnadsskolan. 

Kinniansons fond (Kammarrätts- 
yldet C L Kinmanson 1874) kr.  
45,000. Stip:r till m%lare o. bild- 
huggare. 

Ehter Lindahls stipendiefond 
(till resestipendier) (Froken E. 
Lindahl 1920) kr. 440 003. 

Jenny Linds stipe$diefond(Frn 
Jenr~y Lind-Goldschmidt 1876) kr. 

VIKING SKOKR#M INDUSTRIAKTIEBOL. V & K I  N G 
O R L B R O  

153,300. Resestfp., omväxlande %t 
m%lare, skulptor eller arkitekt. 

Lnndgrens Egron, prismedel 
(uppkomna &m inkomsten for u t  
stalln. af Egron Lundgrens arbe- 
ten 1876) kr. 12,000. Guldmedalj %t 
akvarellm%lare. 

Ie i jers  dona6ion (Ofverdirekt. 
G Meyer 1775) (fastighet). Till 
akadem.s inratkn. o. behof. 

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

Piper8 donation  o of intendent. 
F M Piper 1820) kr. 21,000. Till 
anvándande af akademien. 

Lonise Eenterskiölds fond kr. 
8,160. 

Ribbinga donation (Kansliradet 
G Bibbing 1809) kr. 7,000. Till 
stip:r %t elever vid lärov. 

Nöderbergs donation (Ofverin- 
tendent. G Sbderberg 1873) kr. 
10 000. Till bel0n:r % hbgtidsdagen. 

bno Troiiis fond (Doktorinnan 
S Hellman 1880) kr. 11,650. Till 
milare. 
p.0.1Vinqvistsdonati~nkr.48,000 
W. 1Vohlfahrts minne (Fröken 

FredriqueWohlfahrtl892)kr.12,000. 
Till resesti endier %t milare. 

@emens&ma reservfonden kr. 
23 632 b. A. Webers fond kr. 60,000. 
Till elever och konntnhrer. 

J. Nordenfalks minne 3,611. 
Iiilda Oxenstiernas fond 10,000. 
l1tsta;llniagsfonden 50,000. 
Carl Iiarssons stip.-fond, kr. 

48 000. 
hakarna von Rothsteins dona- 

tion kr. 24 000. 
~l isabet l i '  Ålanders fond, till 

elever, kr. 2,500. 

[47 711 Kungl. Musikaliska 
akademien. 

Se [l6 271. 
Fra  Enphrosyne Abrahamssons 

giftofond (Grosshandl. Aug.Abra- 
hamsson 1869) kr. 25,000. Undexst. 
%t sangelever vid Konservatorium. 

Ahlströms stipendiefond (Mu. 
sikdirektor J > A  Ahlström 1907) kr. 
2,000. Understöd %t konservatorie- 
elever. 

Akademiens stipendiefond (Mu- 
sikaliskaakadem.1856)kr.21,956:25. 
For obemedl. konservatorie-elever, 
som vlsa flit och framsteg. 

Benedioks' forid (Carl Benedicks 
1880) kr. 5,521: 06. Enligt akadx 
bepröfvande. 

Benedicks' Emma Änkefrii sti- 
pendiefond ($890) kr.'5,000.  ade er- 
stod %t konservatorieelever. 

Bergers fond (Tullforvaltare C 
W Beroer 1869) kr. 13 998.76. Till . de án&m%l, akad. finner Iarnpli- 
gaste. 

Bergmans giftofond (Lärara 
Ellen Bergman 1880) kr. 12,080. 
Fbr shng. 

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

Berliner Liedertafels stipendie- 
fond (Tyska manskóren Berliner 
Liedertafel 1910) kr. 2,400: -. Fór 1 

elev. 
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IX. Fonder för pensioner och understöd iit civila ambets- och tjänstemän 
och därmed jämförliga personer samt deras ankor och barn. 

G). Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4777%-4782] 
slut omkr. kr. 421 766. Sarek. di- 
rektion, se [3017]t att, s& langt 
 förening:^ tillg:r medgifva, utdela 
Pens:r 300 S 400 kr. arl.; h a r -  

g'$&.g8f","hs ~ B a & ~ ~ i ~  
kr, 29,580, hvaraf utg&r till 

&t nbdstallda 

[47 77 b] 'punkt för svensk aidkareafscenisk 
svenska teeterförbnnaet 

den november 1894), tradde i 
den 1 januari 1895. 

Förbundets uppgift hr att vid sidan 
om sin ekonomisks verksamhet 
som ghr ut  p& en spar-, sjuk! 
begr&fn:sliJ%lps- o. understbdsfond 

P- samt pens.-kassa, vara en central- 

konst. Se f. ö. under [3098]. 

[a7 7811 
Svenska pnblicisternes ped- 

siooslcessa, understödsförening 
(1901) kr. 884,830.66. Särsk. S ~ Y -  
relse, se [30 341. 




