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Sjömannaföreningen i Stockholm (Sjökap- området för akademiens verksamhet; utdelas

tenen B. A. Sten man m. fl. 1863) kr. 1~9,721. hvart annat år.
Särskild styrelse (se sid. 722); pensioner, Götiska förbundets donation, för anti-
sjuk- och begrafningshjelp samt beredande qvariska ändamål; fonden ursprungligen 600
af platser. kr.; räntan lägges för närvarande fortfarande

Sjömannaföreningens Nödhjelpskassa (Le- till ~apitalet. .
damöterna 1870) kr. 10,895. Sjömannaför- Hjertberqska d~natlonen (Protokollssekre-
eningens styrelse; att af medel insamlade teraren E. (J' HJertberll"s t~stamente 1888),
i sparbössor under föreningens samman kom- kr. 260,000; fo~Statens historiska museum och
ster gifva julgåfvor till ledamöters enkor kgl. myntkabmettet.
och barn.

--- VI B. Ko ng I. Veten s k a p s a kad e mi e n'.
..~tockholms Sjömanshuskass3! (Stockhol~s Akademiens reseunderstöd (direktör Sahl.

SJ?man~hus,.slutet 188?) kr. 43;),562: 24., Sar- gren 1773, bergsrådet Dahlberg 1815 m. fl.)
sk ild .~lIek~~on.. (se sid, 664); understod ~t kr. 25,945. Stipendier till ett belopp af
orkeslosa sjoman, deras enkor. och barn; ar 1,300 kr. utdelas årligen till yngre natur-
1~~7 utbetalades 18,680 kr. till 604 under- forskare för utförande af resor inom Sverige
stodstagare. med ändamål att undersöka landets natur-

o förhållanden.
An~fartygs~.efä~hafvare-sällska?e~ (1~~7) Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr.

kr. 8.~,~00. Särskild .~tyrelse (se SId. 73;); 1,288. Såsom tillökning på lönen till Ber.
pensions- och understodskas a. gianska läraren.

. Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber-
I-!andelsflo.ttans J>.enslOnsanstalt (Kungl. gius 1784). Donationskapitalet 8,333 kr.,

MaJ:t ..och. Rlk~ts S!ander 1.864) kr. 6681664: egendomen Bergiilund, till publici nytta och
1 3... S~rsklld. direktion (se SId. ~22\pe~s!O~s- till en skola för trädgårdsskötselns eller hor.'
berat~lga.d ar den, som ~ppna.tt ;)5 ars al- tikulfurens upphjelpande i riket under namn
der, åtnjuter medborgerligt fortroende och af Bergianska trädgårdsskolan.
varit i 25 år vid Svenskt sjömanshus in- ., (Öf
skrifven samt utan att hafva berrått rym- Besk~wska stipendiefonden verste-

. b tt d' d • idk R'f d kammarjunkaren B. von Beskow och hans
mngs ro ,un er essa ar l at sjo art ~e h t 1864) k 10000 Till tt stipendiu
Svenskt handelsfartyg. deraf hufvudsakhga • us r.u r. .'.' e d dl m
tiden bestämd till 17 år å utrikes orter' at nago!? ung, förtjent och obeme la ve-
'. 1887 td l d k 93574 76 uu 1072 tenskapsidkare.
a~rson u e a es r. ,: l, Byzantinska resestipendiet (envoyen P.
p er. O. von Asp 1803) kr. 30,000. Up sala uni-

Maskinistföreningen ; särskild styrelse (se yersite~; för tre ~f ni? på hvarandra föl-
sid. 736); kassabehållning kr. 24,226; förutom jande ~r utses s!lpendlater. af Vet~n~kaps-
nödhjelpskassa kr. 15 115. a~ademlen, som for ..saJ?ma ar ?ppbar årliga

, rantan; under de ofnga sex aren utses sti-
pendiater af Upsala universitet, som förvaltar

.. , donationskapitalet.
V,I. Fonder for . ve~enskaph~ ~orsk- Edlundska donationen (Professor E. J<!d-,
n~ngs samt undervisninqs befrämjande ; lund 1880) kr. 30,000. Räntan skall använ-
lärares samt deras enkors och barns das till prisbelöningar eller understöd för

Pensionering. forskningar på ~e fysiskt-matematiska ve-
. " tenskapernas omrade.

VI A. Kg!.. ~It~erhets-, Hls~orle- och Fernerska belöningen (Kanslirådet B. Fer-
Antlqvlte.tsakademl~n. . ner 1795) kr. 3,173. Premieutdelning .

.~ergerska donationen (Tullforvaltaren l Flormanska belöningen (Professor A. H.
Gotegorg C. G. B~.rgers testa~ente. 1878) Florman 1838) kr. 5,100. 'Till pris och be-
kr. ~90,000. Af rantorna användas: 1000 löningar
kr. för arkeologiska föreläsmngar, 6,000 kr. .' .
för historiska, samt 6,000 kr. för antiqva- ~rillska donationen (Brukspatron~. ":f,.
riska ändamål, efter utgiftsstat, SOI,ll för Gnll 1863) kr. 2~,190... F?nden afsei bil-
hvart år bestämmes. dan de af en zoologisk tradgard.

Beskowska donationen (Öfverstekammar- Letterstedts fond (Generalkonsul J. Lot-
junkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000. terstedt 1860) kr. 18,000. Räntan anslås
Understöd för yngre, obemedlad och förtjent till ett pris för utmärkte författare och vig-
forskare inom de vetenskaper, som tillhöl"ll tiga upptäckter.
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788 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
letterstedts fond (GeneralkonsuIJ. Let- RegnelIs, Anders "Fredrik, botaniskagåf-

terstedt 1860) kr. 18,000. Af räntan utgå vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr.
400 kr. årligen för öfversättningar på sven- ?6,500. Denna fond sönderfaller i följande
ska språket af något förträffligt utländskt afdelningar: 1) Stipendiefonden för anstäl-
arbete inom litteraturens, industriens eller lande af resor i botaniskt ändamål till Bra-
vetenskapens område, eller af någon särde- .silien eller annat intertropiskt land. 2)
les utmärkt undervisningsbok för, ungdom; Fonden för vetenskaplig bearbetning af de
återstående räntebeloppet tillägges kapitalet, i Brasilien eller andra intertropiska länder
tilldess det uppnått 50,000 kr., då den så- af den Regnellska stipendiaten gjorda in-
ledes uppnådda fonden skall benämnas "Let- samlingar. 3) Fonden för de brasilianska
terstedtska slägt-stipendiet". växtsamlingarnes underhåll och vård.

letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- RegnelIs zoologiska gåfvomedel (Doktor
\ terstedt 1860) kr. 9,000. Räntan utgår i A. F. Regnell 1884) kr. 40,000. Räntan an-

och för särskildt maktpåliggande vetenskap- vändes till främjande af zoologisk forskning.
liga undersökningar samt äfven till andra RegnelIs donation (Doktor A. F. Regnell
ändamål, beroende detta på vetenskapsakade- 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Medlen an-
mien. vändas till inköp af lägenheten Christine-

letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- berg vid Fiskebäckskil i och för anläggande
terstedt 1860) kr. 18,000. Till inrättande af en zoologisk hafsstation.
å Serafimerlasarettet af sängar för nödli- Rosenadlerska pensionerna (Presidenten
dande sjuka resande, företrädesvis från främ- C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Tre pen'
mande land. sionsrum, för afkomlingar efter Assessor i .

letterstedtska fonden till förmån för Bergskollegium Albr, Behm.
Vallerstads föt'samling m. m. (Generalkon- Stipendium Berzelianum (Bergsrådet J.
sul J. Lettcrstedt 1860) kr. 27,000. Räntan L. Aschan 1850) kr. 15,000. Stipendium till
användes till premier och anskaffande at understöd åt ynglingar, hvilka egna sig åt
böcker åt skolbarn, till uppköp af böcker för kemiens studium.
sockenbiblioteket i Vallerstad samt till be- Sundbergska donationen (Hofqvartermä-
löningar åt folkskollärare inom Linköpings staren E. Sundberg 1780) kr. 1,200. Pre-

• stift. mium åt med. stud... .
letterstedtska Föreningens fonder (Ge- Wallmarkska donationen (Ofverdirektören

neralkonsul J. Letterstedt 1861) 1:0) 37,006 L. J. Wallmark 1847) kr. 46,310. Räntan
kr. såsom reservfond: Denna reservfond skall användas till prisbelöningar för rön
ökas med årligen tillagd ränta på ränta ef- och uppfinningar, som akademien finner be-
ter 4 procent, tills den uppgår till 500,000 fordra vetenskapernas och näringarnas fram-
kr. 2:0) .160,834 kr såsom besparingsfond : steg samt till understöd för undersökningar
denna besparingsfond ökas genom årligen och resor, som akademien anser leda till
tillagd ränta på ränta efter 4 procent, tills nämda mål.
den uppgår till 5,000,000 kr. 3:0) Atersto- Vega-fonden (samlad på föranstaltande af
den 314,695 kr. utgör den disponibla fon- svenska sällskapet för antropologi och geo-
den, hvilken icke får till kapitalet förmin- grafi, genom allmän subskription inom Sve-
skas; den disponibla räntan 'öfverlemnas år- rige, till minne af Vega's kringsegling af
Iigen till Letterstedtaka föreningen. Asiens hela kuststräcka under A. E. Nor-

letterstedtska resestipendiet (General- denskiölds ledning, 1880) kr. 34,723. Fon-
konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Sti- dens ändamål är att verka för främjande och
pendium åt någon svensk man med goda uppmuntran af geografisk forskning; dels
moraliska egenskaper och utmärkta insigter under namn af Vegastipendiet, understöd för
i en .eller flera vetenskaper, för att sätta företagande af forskningsresor i mindre kän-
honom i tillfälle att, till förkofran af sina da trakter; dels medel för utdelande af en
insigter, företaga resor i främmande länder; medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, åt
stipendiat må tillhöra hvilken samhällsklass personer, som. på ett utmärkt sätt främjat
som helst, men får icke vara yngre än 25 den geografiska forskningen; såväl stipen-
och icke äldre än 40 år. diet som medaljen utdelas af Svenska Säll-

lindbomska belöningen (Bergmästaren G. skapet för. antropologi och geografi.
A. Lindbom 1814) kr. 4,136. Räntan an- --
vändes årligen till 1 il 2 guldmedaljer, som Yl C. Thunska stipendiefonden (Kammar.
tilldelas den, utom eller inom akademien, tjenaren A. Thun 1731) kr. 55,960, Kungl. För- '
som ingifver någon afhandling med nya och valtningen af de under f. d. Kgl. Ö.freBorg-
vigtiga upptäckter uti kemiska eller fysiska rättens vård stäida medel (se sid. 719); un-
vetenskaperna. - derstöd ~t torftiga studerartde (dock såsom
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'sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 789
testamentet säger: "Medisin, för den oviss- Hernmarkska stipendiet (Professorn J.
het jag sjelf erfarit, undantagen"); hvart Dorpat A. Bulmerincq 1874) kr. 3,000. Un-
3:dje år lemnas ett resestipendium af 2,400 derstöd åt en fattig flitig lärjunge vid
kr. åt en studerande för idkande af studier skolan.
vid utländskt universitet, med skyldighet Jubelfeststipendiet (genom insamling 1878)
att qvarstanna der ett halft år och 2 hem- kr. 2,800. Understöd åt medellösa flitiga

- stipendier iL 300 kr. årligen. Ansökningar lärjungar i de tre högsta klasserna eller
ingifvas till förvaltningens sekreterare. bland de f. d. skolans lärjungar, som under

hvarje läsår aflagtgodkänd mogenhetsexamen.
VI D. Lars Hiertas minne (Fru W. Hierta Sång- och musikstipendiet (genom af' lär-

f. Fröding 1877) kr. 411,775. Särskild sty- jungarne gifna konserter 1882, 1884 och
relse (se sid. 728); att fritt och oberoende 1888) kr. 1,500. Uppmuntran åt i sång eller
verka för det menskliga framåtskridandet musik framstående lärjungar.
och detta hufvudsakligen genom att fram-
kalla och befordra sådana vetenskapliga upp-
täckter och uppfinningar, sociala förbättrin-
gar och frisinnade reformer, som kunna blif-
va till välsignelse för menskligheten i all-
mänhet och särskildt för Sveriges folk; stif-
telsen utgifver genom särskild redaktör skrift-
serierna "U r vår tids forskning" och "Biblio·
tek för helsovård".

VI G. Högre Latinläroverket å
Norrmalm. (Se sid. 674).

Premie- och Fattigkassan vid norra la-
tinläroverket, kr. 2,175. Premier och un-
derstöd åt studerande.

Rabeska fonden (f. d. lärjungar vid Stock-
holms gymnasium 1871) kr. 6,250. Under-
stöd åt studerande.

VI E . '" Ribbingska stipendiefonden (Kammarher .
. DlrektJ?ne.n ofverStoc~holms ren G. Ribbinz 1868) kr. 1460. Understöd

stads u n d e r v i s n in q s v e r k. (Se sid. 674). åt studerande" ,
Bergman-Miillerska fonden (Sjöfaranden a ..' '. d' f d (F b 'k" A

A. Bergrnan-Muller 1831) kr. 1335. Till Wlr~nska Stipen le on en a n or.~n o •

'bö k o t f tti l lb ' G. Wiren 1875) kr. 11,650. Understod at
oc er a a 19a s w am. . studerande.
Besko~ska fonden (Öfverstekarnmarjun- Th do ro (Enkefru C. Tham 1865)

karen friherre B. von Beskow och hans hu- a!Us ..na I !' f . l" .'
stru 1864) kr. 10,539. Till stipendium. kr. 16<>. Bocker at attiga arjnngar.

Booströmska fonden (Presidenten E. Boo-
ström 1845) kr. 1,515. Till böcker och pre- VI H. Högre Latinläroverket å
mier åt skolynglingar. Södermalm. (Se sid. 674).

Höglundska fonden (Riksgäldskommissa- De 5 Brödernas fond (Anonym 1877) kr.
rien G. Höglund 1870) kr. 14,363. Till lif- 1,000. Uppmuntran åt välartad yngling vid
räntor, sedan stipendier. gymnasium, med företräde åt obemedlade

Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G. embetsmäns söner.
Lundberg 1878) kr. 4,119. Till stipendier. Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elm-

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. blad 1871) kr. 1,000. Stipendium för den i
Petrejus 1847) kr. 1,689. Kläder, böcker mogenhetsexamen bäst vitsordade.
m. m, åt skolungdom. Lilla Johns premium (Anonym 1877) h.

Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. M. 600. Premier åt en eller två obemedlade
Wallin 1847) kr. 4,043. Stipendier åt stu- flitige och ordentlige gossar i någon af klas
der"ande. . serna 2-5.

Aleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Ale- Nymarkska fonden (Rektor J. Nymark
nius 1822) kr. 96,070. Till pensionsfyllnad 1762) kr. 100. Understöd åt fattiga gossar
åt afskedade lärare. i Maria skola.

Sernisekularfonden (sammanskott vid se-
VIF. Direktionen öfver Nya Elemen- kularfesten 1871) kr. 535. Stipendier vid

tarskolan. (Se sid. 675). Stockholms gymnasium.
Elementariestipendiet (genom insamling 20 Septemberfonden (insamling 1878) kr.

1865) kr." ~,OOO, Okadt genom donation af 2,000. Premier åt lärjungar.
en f. d. lärjunge, med 1,000 kr. 1888. Un- Thams donation (Enkefru M. C. Tham
derstöd företrädesvis åt någon från skolan (1865) kr. 50. Premiekassa.
ut&,ången lärjunge, som studerar vid Upsala 1872 års gåfvofond (anonym 1872) kr.
universitet eller åt någon lärjunge vid skolan. 1,000. Understöd och belöning åt en eller

Hartmansdorffska stipendiet (genom in- två behöfvande och flitiga lärjungar i 4:ue
samling 1859) kr. 1,000. Understöd åt me- och 5:te klassen.
dellö~e fli~ige lärjungar.
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790 Fromma' stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
. Allmänna premie- och stipendiefonden I VI L. Kongl. Tekniska Högskolan.
(K. Direktionen öfver Stockholms stads under- (Se sid. 672.)'
visningsverk 1880) kr. 8,303: 49. Stockholms Thorsten Bergstedts stipendiefond (Civil-
realläroverk; stipendier och premier åt for- ingeniören Thorsten Bergstedt 1881) kr. 5,0.00.
tjente lärjungar. Understöd åt tekn. högskolans elever.

Första stipendiefonden (Okänd 1880) kr. Borgareståndets donation (Borgareståndet
2,132: 25. Stockholms realläroverk (se sid. 1866) kr. 6,600. Stipendier åt tekniska
675); stipendier åt medellöse lärjungar.. högskolans elever.

V. Eggertz stipendiefond (bildad af Prof.
Eggertz lärjungar m. fl. 1885) kr. 5,550:

VI J. J a k o b s a II m ä n n a Iä r o v e r k. Stipendier åt elever vid Stockholms Berg-
(Se sid. 675.) skola.

Hiibnerska stipendiefonden (Kollega C. Hultqvists donation (Hofrättsrådet C. ,J.
G. Vidmark 1868) kr. 1,000. Understöd åt Lindenerona 1874) kr. 15,279: 50. Stipendier
medellösa lärjungar. åt tekniska högskolans elever. .

Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher- Joh, Michaelsons donatlon (Fabriksidk.
den J. G. Lundberg 1878) kr. 2,000. Under- Joh. Michaälsson 1866) kr. 5,000. Stipen-
stöd åt medellösa lärjungar. dier åt tekniska högskolans elever.

MankeIlska stipendiefonden (Professor G. Samuel Owens stipendiefond (Snbskrib-
A. Mankell och hans hustru genom testa- tion till hedrande af S. Owens minne 1874)
mente d. 12 Juni 1871) kr. 1,01)0. Om dess kr. 14,658. Stipendier åt tekniska hög-
användande saknas föreskrift. Räntan har skolans elever.
hittills utdelats i ett eller flere stipendier Remy Schwartz stipendiefond (Enkefru
åt flitiga och sedliga medellösa lärjungar. D. S. Schwartz, f. Sundblad 1878) kr. 5,650.

--- Stipendier åt tekniska högskolans elever
VI K. Ka ta r in a A II mä n n a Lä r o v e r k. med företrä~esrät:t å~ stiftarens slägti~gar.

(Se sid. 675.) . TeknologIska. I~stltutets elevers stlpe,!-
Ehrenpåhls stipendiefond (Assessor A. diefond .(subskr~ptIon ..1877) kr. 20,500. Sti-.

Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. pen~.ler at tekDls~a hogskola?s. elever. _.
Premier åt lärjungar. Torners don.atlon (Kotnmissionslandtmå-

Gråbergs stipendium (Kolleg. Scholse E. taren J. G. Torner 18?4) .kr. 45,~00. ~.tI-
Gråberg) kr. 500. Premier åt i sång skick- pendier och reseunderstod at tekniska hög-
liga lärjungar. skolans elever.

Katari",~ försa~!ings ~yrkor.~ds donation Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N. J. Sjö-
(18!4). Till skolbocke~ at fattiga skolbarn; tedt 1856) k 55417' 26 Styrelsen for
utgar med 10 kr. om aret. s. r. .' .. .

Lefflerska stipendiet kr. 500. Räntan ut- T~kDlska skolan ..I ~tockholm. (se ~Id.. 676);
delas åt en yngling om året. bildande ~f e~ särskild ~~~el~lD~for flickors

Millersk fo den kr 1 200 'I'ill . undervisning l svenska slöjdföreningens skola
åt lärjung:r. n .,. l premier eller nuvarande Tekniska skolan i Stockholm.

Premiekassan, bestående af inskrifnings-
afgifter för året; premier åt lärjungar. Hamelmannska fonden (Fabrikören J. C.

W. Hamelmann, test. 19h 1882) kr. '11,075.
Svenska Slöjdföreningens styrelse (se sid.

Lärarnes vid elementarläroverken enke- 676); 2 resestipendier a 250 kr. till handt-
och pupillkassa (KgI. RegI. 11 Okt. (878) verksynglingar ej öfver 2('\ år gamla.
kr. 1,614,096: 32. Särskild direktion (se sid. Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L.
719'); pensionerande af enkor och barn efter J. Wallmark 1847) kr. 17,400. Svenska slöjd-
lärare vid de allmänna elementarläroverken, föreningens rstyrelse ; understöd till ynglin-
folkskolelärare- och folkskolelärarinnesemi- gal', som gifva hopp om sig att blifva. skick-
narierna, högre lärarinneseminariet, tekniska lige näringsidkare, samt belöningar for upp-
elementarskolorna, Chalmersska slöjdskolan linningar och forbättringar i näringar och
i Göteborg samt vissa pedagogier; skyldig- slöjder.
het att vara. delegare i kassan åligger hvar ---
och en, som efter reglementets utfärdande Duboiska fonden (Stenhuggaren C. G.
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller öfnings- Dubois 1867 och 1872) kr. 61,788: 43. Folk-
lärare vid de allm. läroverken och semi- skoleöfverstyrelsen i Stockholm (se sid. 678);
narierna samt föreståndare eller lektor vid understöd åt skolbarn för förkofran, vid högre
de tekniska läroverken. ,- eller annan skolanstalt, i folkskoleundervis-

ningen.
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VI M.. Kongl. Statskontoret. iu. 427,694: 50. Särskild direktion (se sid.

Fileenska testamentsfonden (Kommerse- 756); uppfostran af döfstumme barn. Insti-
:rådet P: E. Eileen 1822) kr. 26,584: 54. tutet eger dessutom fastighet.
Folkundervisningens befrämjande. ,. . .

Längmans donationsfond (Bruksegaren E. Arbe~shemmet for blinda I Stockholm
.T. Längman 1859) kr. 1,463,803: 64. All- (~: d. ~lfektor O. E. Borg: 1868) kr. 67,59~: 09.
männyttiga ändamål; får ännu icke vidröras. S~rskIld styrelse (se ~Id. ?57); att mo.m

Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet faderneslandet verka for blmdas arbetsfor-
.T. E. Noreen 1811) kr. 21,717: 76. Under· !jenst m. m.; i~tr~~e afgifts~!itt mot borgen
håll af elever vid Kgl. Krigsskolan. a 100 kr., som l nodfall anvandas som sjuk-

hjelp.

VI N. Folkskolelärarnes pensions- Döfstumföreningen (1868) kr. 33,700: 82.
in r ä tt n i n g. (Se sid. 719.) Särskild styrelse (se sid. 757); att bereda ar-

Folkskolelärarnes pensionsinrättning (Kgl. betsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt
:Maj:t och Riksdagen; Kgl. reglemente den medelst lån eller gåfvor understödja dem,
.sO Nov. 1866) kr. 5,691,122: 6iJ. Pensione- som äro sjuka eller åldriga eller annars be-
rande af ordinarie lärare vid folkskolorna i höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek
:riket; förbindelse till delaktighet åligger I till utlåning åt ledamöterne eller genom före-
hvarje skolområde i riket för hvar och en drag verka upplysande.
af dess läraretjenster vid högre folkskola, I Dessutom eger döfstumföreningen en ny-
samt hvarje skoldistrikt för dess ordinarie bildad begrafningskassa, hvars tillgångar ut-
läraretjenster vid egentlig folkskola. göra 573 kr. 42 öre.

Folkskolelärarnes enke- och pupillkassa
(Kgl. Maj:t och Riksdagen; Kgl. reglemente Fonder för blindes sjelfverksamhet (Mam-
den 15 Okt. 1875) kr. 1,657,696; 40. Pen- sell C. R. C. C. och S. M. Backman 1861)
sienerande- af enkor och barn efter ordinarie kr. 1,000. (Drottnin~ Josefina 1873) kr.
folkskolelärare ; skyldighet att vara delegare 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kr. 305.
i kassan åligger hvarje folkskolelärare, som (Enkefru L. Myhrman 1875) kr. 1,000. (Okänd
efter reglementets utfärdande blifvit ordi- 1880) kr. 3,000. Possessionaten G. E. Witte
narie innehafvare af tjenst med delaktighet 1880) kr. 10,000. (Okänd 1880) kr. 10. (Bok-
i Folkskollärarnes pensionsinrättning. bindaren H. F. Schwartz 1880) kr. 49. (Be-

Söderströmska fonden (Grosshandla:en sparade räntor 1880) kr. 1,723. Kongl. Blind-
F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Pension institutets direktion (se sid -. 688); fondens
åt "reglementariskt oberättigade pensions- tillgångar utgöra kr. 126,597: 59; utgående
sökande folkskolelärare". elevers understödjande men materialier, verk-

tyg m. m.; lifränta utgår tills vidare af Back-
manska fonden.Svenska lärarinnornas pensionsförening

(1855) kr. 229,710. Särskild styrelse (se sid.
721); lifränta vid 54 års ålder.

Lindgrenska Trasskolan (Skolförestånda-
ren J. O. Lindgren 1870) kr. 30,000. Sär-
skild styrelse (se sid. 764); att uppfostra VIII A. Kongl. Akademien för de fria
vanartiga gossar om 8 il 16 år tillhörande k o n s t e r na. (Se sid. 673.)
Stookholms samhälle. Akademiens pensionskassa (uppkommen

genom influtna expositionsmedel. Kungl.
Philipsenska testamentsfonden (Grossh. reglem. 1831) kr. 100,180. Pension till aka-

H. T. Philipsen och hans hustru, född Moll demiens professorer, lärare och tjenstemän
1811). Särskild direktion (se sid. 682); skol- samt deras -enkor och barn.
inrättuing; eger fastigheten Adolf Fredriks Akademiens särskilda understödsfond
torg 1. (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.

100,000. Rese- och studiestipendier, belönin-
gar å högtidsdagen. .. .

VII. Fonder för undervisning och un- . Von Besk.ows donation (Ofverstekammar-
derstöd åt döfstumma och blinda. [unkaren fnhe:re B: vo~ Beskow}864) kr.

10,000. TIll stipendium at konstnar.
Allmänna institutet för döfstumma (Proto- Boberghska donationen (Godsegaren. och

kollssekreter. P. A. Borg, under beskydd af Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till
Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) pris eller uppmuntran för elever.

VIII. Fonder för understöd åt konst-
idkare samt deras enkor och barn.
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792 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Gahms donation (Ritläraren P. J. Gahm Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond

1826) kr. 3,000. Till belöningar å högtids- (Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fa-
dagen. lenius, f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. För

Kinmansons fond (Kammarrättsrådet C. violin spelning.
L. Kinmanson 1874) kr. 32,955. Stipendier Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C.
till målare och bildhuggare. L.Kuhlau 1860) kr. 1,000. För piano-

Jeitny Llnds stipendiefond (Fru Jenny spelning.
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 62,100. Rese- Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny
stipendium; understöd får ej utgå förr än Lind-Goldschmidt 1876) kr. 63,959: 51. Rese-
årliga räntan uppgått till 3,000 kronor. stipendium.

Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren
genom inkomsten för utställning af Egron E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. För violin-
Lundgrens arbeten 1876) kr. 2,500. Guld- och violoncellspelning.
medalj åt aqvarellmålare. Mazers fond (Grosshandlanden J. Mazer

Meijers donation (Ofverdirekt. G. Meijer 1846) kr. 6,000. Till uppehållande af ett
1775) kr. 120,000 (fastighet). Till akademi- qvartettsällskap.
ens inrättning och behof. Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug.

Pipers donation (Hofintendenten T. M. Michaelsson 1871) kr. 3,012. Till uppehål-
Piper 1820) kr. 11,965. Till användande Ilande af ett qvartettsällskap.
af akademien. I Netherwoods stipendiefond (Bankokom-

Ribbings donation (Kanslirådet G. Rib- missarien V. Netherwood 1867) kr. 200. För
bing 1809) kr. 6,000. Till stipendier åt violin- och violoncellspelning.
elever vid läroverket. .. Henriette Nissen's stipendiefond (Fru

Söderbergs donation (Ofverintendenten G. Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000.
Söderberg 1873) kr. 8,000. Till belöningar För understöd åt en konservatorieelev.
å högtidsdagen. Tamms stipendiefond och Widegrens sti-

Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865
man 1880) kr. 4,000. Stipendier åt elever; och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,100.
lifränta kr. 90. Flöjtblåsning; räntan reserverad.

VIII B. K u n g I. Mu s i k a I i s k a A k a _ VIII C. KgJ. Hofkapellets pensionsin-
d e m ie n. (Se sid. 673.) rättning (H. M. Konungen genom nåd. bref

Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren 1816) kr. ~35,475: Särskild d~rektion (se sid.
Aug. Abrahamsson 1869) kr. 25,000. Under- 721); pensioner till hofkapellister, deras en-
stöd åt en sångare. kor och barn.

Akademiens stipendiefond (Musikaliska _. ..
akademien 1856) kr. 9,596: 25.. För flit och Opera korens enskilda kassa (Kapellmä-
framsteg. s~ren C. Nordq~st 1876) kr. 1,5.00. ~är-

Bergmans gåfvofond (Lärarinnan Ellen s~lld si:Yrelse(se s}d.?2~); ~egrafmngshJelp,
Bergman 1880) kr. 4,200. För sång; räntan nöd-, hjelp- och låneinrättning.
lagd till kapitalet.' --- _

Bergs stipendiefond (9rganis.~en. P. A. Kg!. Teaterns penslonskassa kr. 513,704.
Berg .18~3) ~r. 1,500. TIll befrämjande af Särskild direktion (se sid. 721); pensioner.
orgamstblldm~gen. ." Kgl. Teaterns arbetares och betjentes

Beskows stipendiefond (Ofverstekammar- sjuk- och begrafningskassa (Friherre G. F.
jurikaren Friherre B. von Beskow ?ch ~alin Akerhielm 1823) kr. 78,505. Kg!. Teaterns
von Beskow 1864~kr. 2~,154. Reses?pendmm. pensionskassas direktion; sjuk- och begraf-

van Booms stlpendlefon~ (M~slkus J . .van ningshjelp samt understöd åt kg!. teaterns-
Boom 1861) kr. 1,000. For pianospelning. arbetare och betjente.

Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham- _
mad'rin'tJd' 9tasPkarson 18to72)tkr. 210,000.f För Operabalettens enskilda kassa (Siegfried~fr:~~~a onserva rre s e ever; . n. S~lo~an och A. Will~an 1883) kr. 5,0~1.

Hebbes stipendiefond {K. sekreteraren J. Sarskild styrelse (se sid, 721); afsedd tIll
Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. Till befrämjande understöd framdeles.
af organistbildningen. ---

Händels donation (Professorn J. A. Jo- Artisternas och Literatörernas pensions-
sephson 1871) kr. 500. För primavista sång förening (Artister och literatörer 1847) kr.
och harmonisk kunskap. !180,545: 50. Särskild direktion (se sid. 721);
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 7~3
pension till åldrige artister och literatörer Fi leenska pensionsfonderna (Kommerse-
samt deras enkor och barn. rådet P. Pilsen 1822) kr. 143,120. Pen-

sioner och gratifikationer åt fattige civile
Dramatiska och musikaliska artisternas embets- och tjenstemän, äfvensom åt deras.

pensionsförening (Teaterdirektören P. J. efterlemnade enkor och barn; pröfningsrätt
Deland 1857). 2:ne egna fastigheter för vär- tillkommer K. Maj:t. .
de af tills. 330,000 kr. Diverse tillgångar Gåfva af en gammal tjensteman (en gam-
vid 1890 års slut omkr. 12,200 kr. Särskild mal tjensteman 1830) kr. 64,420: 15. För-
direktion (se sid. 721); att, så långt förenin- sörjningshus för civile embets- och tjenste-
gens tillgångar medgifva, utdela pensioner mäns i fattigdom efterlenmade enkor och barn.
å 300 kr. årligen. Kgl. Göta Hofrätts pensionsfond (KgL

-- Maj:t och Göta Hofrätt 1831) kr. 10,859: 68.
Svenska Publicisternas understödsföre- Pensioner åt i fattigdom efterlemnade enkor

ning (1881) kr. 50,883. Särskild styrelse och barn efter embets- och tjenstemän inom
(se sid. 722). Göta Hofrätt ; pröfningsrätt tillkommer

Kungl. Maj:t.
IX. Fonder för understöd åt civile Haakska donationen (vice Presidenten M.
embets- och tjenstemän samt dermed Haak 1831) kr. 43,804. Pensioner åt civile

embets- och tjenstemäns enkor och barn.
jemförliga personer samt deras Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea

en kor och barn. Hofrätt C. E. Isberg 1856) kr. 42,284: 84.
IX A C' i l t t .. ..tt Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar,

• I V! s a e n s .Ile n s lon s I n r a • samt till uppfostringshjelp åt söner efter
n In g. (Se SId. 719) ledamöter af högsta domstolen eller Svea.

von Beskows pensionsfond (Ofverstekam- hofrätt .
marjunkaren friherre B. von Besk~w och Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang
hans hustru M. von Beskow, f. }Vahlber.g 1840 och 1843) kr. 10,192: 85. Pensioner åt
1864) k~. 5,702: 16. 2:]1e..i>enslOner for 4 ogifta fruntimmer eller enkor i torftiga.
emb.et.smans enkor .~ller oförsörjda do~tr~r. omständigheter.

Clvlls.tate.ns allmänna enke- och p~plllfo,!d Qvidings donationsfond (vice Presidenten
(~f!enthg mrattmng. 1798)... P~nslOn.er at i Kammarkollegjum B. C. Qviding 1838)
CIVIle embets- och tjenstema~s I. fattl15d?m kr. 5,807: 08. Arlig gratifikation åt enka
efterlenmade enkor och barn;. a~njut~~ arl~gt efter civil embetsman af tromans värdighet>
statsanslag af 45,009 kr.; profmngsratt till- som aldrig tjenat inom krigsståndet.
kom.m.er Kungl. Maj;t. . af Tunelds donationsfond (Statskommis-

Clvlls~ten~ ~ns~,ld~ enke- och p~pill- sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 51,547: 87_
!on~ ~OHenthg mrattn~ng 182~). Pensioner Disponeras för civilstatens enskilda enke-
at civile embets- och tjenstemäns enkor och och pupillfonds behof.
barn. .

Civilstatens kapital- och lifränteförsäk-I. Törnqvists d~nationsf~~d (~amereraren -,
ringsanstalt (Civilstatens fullmäktige med I Kammarkolle.gmm C. ~.ornq.vl,st 1861) kr,
af KgL. Maj:t faststäldt nådigt reglemente 12~141l: 79. Dlsponera~ for Clvllsta~ens en-
1866 fornyadt den 28 September 1883) kr. s~II~a enke- ..~ch pupillfonds behof, gen~rn
1,501,642: 10. Att antingen åt delegarnes nådigt bref .." Is . 1.866 bestamd~ att utgo,ra
söner samla kapital till utdelning på en gång,g!un.df~nd for CIVIlstatens kapital- och Iif-
efter vissa på förhand bestämda tider, eller försäkringsanstalt.
ock åt deras hustrur och döttrar bereda lif- ---
ränta vid viss ålder, dock ej före 40 år. IX B. Fränckelska understödsfonden (Ma-

Civilstatens pensionsinrättning (Offentlig skin direktör E. Fränekel 1873) kr. 2,000.
inrättning 1826) kr. 8,996,030. Pensioner Dir. för statens jernvägstrafiks pensionsin-
åt civile embets- och tjenstemän vid fylda rättning (se sid. 720); understöd till 2:ne
55 års ålder; åtnjuter årligt statsanslag af ur statens jernvägstrafiks enke- och pupill-
74,271 kr. kassa pensionerade enkor.

Elstedtska pensionsfonden (stiftad 1857 Statens Jernvägstrafiks enke- och pupill-
af en embetsman, hvilken anhållit få vara kassa (Staten 1872) kr. 3,719,321: 52. Pen-
okänd) kr. 5,157: 86. Afkastningen skall an- sionering af aflidne delegares enkor och barn.
vändas till understöd åt civila embets- och Statens Jernvägstrafiks pensionsinrättning
tjenstemäns behöfvande enkor, med företräde (Staten 1872) kr. 4,163,851: 96. Pensionering,
för dem, som ega många minderåriga eller af ordinarie tjenstepersonal vid statens jern-
oförsörjda barn. Ivägstrafik.
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Telegrafverkets pensionsinrättning samt användes till pensioner åt 6 enkor efter

enke- och pupillkassa (senaste Kongl. Regle- embets- och tjenstemän inom Stockholms
menten den 17 December 1886). Gemensam magistrat m. fl,
direktion (se sid. 719); a) p en ai on sin r å t t-
ningen (började d.. 'i« 1875) för telegraf- IXC. Förvaltningen af de under f. d.
p~rsonalens pensionering kr. 2,256,209. St~ts. kg I. Öfre B o rg rättens v å rd stä Id a
bidrag 601~~~ kronor;,b) en ke- och pU~llll- medel. (Se sid. 719.)
kassan (började d. l 7 1875) afser pensioner .
åt telegrafverkets tjenstemäns och vaktbe- Bergska fonden (HofbetJent~.n .Halvard
tjentes enkor och minderåriga barn kronor Berg 1709) kr. ~,500.. Unde.:stod at enkor
305 907' statsbidrag 5 000 kr. årligen. och barn e.fter betjente VId Stromsholms slott

, " och stuten.
Bromans, S. A., Postdirektören, donerade Gu.therinuthska fonden (Elsa Guthermuth,

sjuk- och begrafningskassa (Postdirektören f. Willamsberg, enka efter .~. ~. G,uthermuth
S. A. Broman 1862) kr. 4,508. Förvaltas af 170.3) kr. 13,~00. Understod at ringare hof-
brefbärarne; sjuk- och begrafningshjelp för betjentes fattiga barn.
brefbärare och postvaktmästare i Stockholm Humbleska testamentsfonden (Eva Humb-

__ . le, f. Hollenius 1787) kr. 2,240. Understöd
Svenska Postmannaföreningen (1877) kr. åt enkor och ba~ efter betjente vid Kgl.

8,810. Särskild styrelse (se sid. 722); sjuk- hofvet och VId Ulriksdals slott.
hjelp åt posttjenstemän samt begrafnings- PI!'tinska testamentsfonden (Fru A. M.
hjelp åt anhöriga. Platin, f. Norberg 1819).kr. 12,640. Under-

stöd till 2/8 åt fattiga inom hofförsamlingen,
Tullstatens enskilda pensionsinrättning '/n till ett stipendium il. 200 kr. åt studerande

(Kgl. Maj:ts bref 1805) kr. 304692: 21. Sär- af Smålands nation i Up sala. Ansökningar
skild direktion (se sid. 720);' pensioner åt ingifves till förvaltningens sekreterare.
enkor och barn efter tullverkets embets- och
tjenstemän samt betjente. IX D. Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hof-

__ predikanterne J. G. Flodin och C. W. Strang
Jernkontorets tjenstemäns och betjenings 1788) kr. 7!,461: 15. Särski~.d d.irek~ion..(se

enke- och pupillkassa (Jernkontor, tjenste- SId. 71.9); månadtliga understod till VId döds-
män. 1813) kr. 1.56,07~. Särskild styrelse fallet l hofvets tJens~ va~ande b.etJ~nte~enkor
(se SId. 714); pensioner at Jernkontorets tjen- och barn under 18 ars alder; årlig gafva af
stemäns o. betjentes enkor och barn. Konungen 525 kr.; kollekt i slottskapellet

cirka 250 kr.
Bankostatensenke-ochpupillkassa(Banko. Uti nämnda beloppet, 71,461: 45, ingår af

fullmäktige och kommissarierue i riksbanken Enkefru H. J. Akerström testamenterad fond
1748) kr. ~02,~.iO.. Särskild styrelse (se sid. :,000 kr., hvaraf r~ntan utgår i. tre pensioner
720); pension at riksbankens tjenstemän och a 120 kr., som tilldelas fattiga enkor och
vaktbetjentes enkor och minderåriga barn döttrar efter vid kgl. hofvet anstålde personer.
samt ogifta döttrar efter fyllda 50 år.' --

___ Enke- och pupillkassan vid Stockholms
Enke- och pupillkassan vid riksbankens stads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr.

afdelningskontor och pappersbruk (Rikets 518,839: 99. Särskild direktion (se sid. 720);
Ständer 1851) kr. 134,600. Styrelse: Hrr att bereda pensioner åt delegares enkor och

I fullmäktige i riksbanken (se sid. 713); Redo- oförsörjda barn.
görare: S. E. Lindquist; pensioner åt enkor
o?h barn1 dels ~fter tjenstemän och betjente Polispersonalens i Stockholm pensions-
vid f. d. bankodiskontverket och dels efter så- inrättning (K. M:t på Öfverståthållareembe-
dana vid afdelningskontoren och Tumba bruk. tets hemställan 1854) kr. 973,009. Särskild

'" • --- direktion (se sid. 722); pensioner åt polis-
.Rlksgal~skontorets en~e- och pupillkassa personalen.

(bildad VId 1809-1810 ars riksdag) kronor Polispersonalens i Stockholm enke- och
112,~00. 3;e kassaförvaltare, (se sid. 720); pupillkassa. Kr. 6,568. Samrna styrelse som
p~~slOner at e~~or oc~ ba:n efter tjenste- nästföregående.
man och vaktmasta~e VId RIksgäldskontoret Stockholms Polispersonals enskilda enke-
och f. d. general-assisten s-kontoret. . och pupillkassa (stiftad 9 Maj 1883) kr.

-.-. - 121,118. Särskild direktion (se sid. 722). Un-
Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu) derstöd åt aflidne polismäns enkor och barn.

kr. 9,164. Borgmastaren l Stockholm; räntan ---
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 795
. Hebhes pensionsfond (Brukspatron A. X. Fonder för understöd åt militärer

:Hebbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver samt deras enkor och barn.
Strandbergska läkareinrättningen (se sid. 758). X A. A r m ee ns p e ns io n s kassa .
.Af räntan utgå årligen 9 pensioner å 100 kr. .d 7 9)
'till fattiga enkor eller oförsörjda dött::ar (Se SI. l.
-eftez ofrälse civile embets- och tjenstemän. Armeens enke- och pupillkassa (Krigs-

befälet 1817) kr. 353,164. Pensioner åt enkor
och barn efter armeens embets- o. tjenstemän.

Armeens nya enke- _och pupill~assa'
lX E. F ö J'valt n i n g e n f ö r Gr o e n s k a (Krigsbefälet 1883) kr. 2,6il4,348. Pensioner

fa t t ig fö r s ö "j n in g s fo n d e n o ch åt armeens embets- och tjenstemäns enkor
Willebrandska understöds- och barn; statsbidrag: 67,708 kr. årligen.

fo n d e n. (Se sid. 719.) Armeens pensionskassa (Krigsbefälet1756)
. - .... f d (B kr. 3747 794. Pensioner åt armeens embets-

•Groenska fattJgforso~JnJngs on en23 ergAsf-och tjen~temän; statsanslag till fyllnadspen-
rådet A. H. Groen 1869) kr. 155,6 . . '. f n 1 425 000 kr.. t td l . • kr 150 tIll SlOner m. m., . . " .ran an .. u. e as p~nslOner a.: -.. Horns stiftelse (Grefvinnan A. S. Horn
v.ederborl.lgen bevisade ..medellosa och verk- f. Blomstedt 1858) kr. 193,347. Pensioner
Iigt fattiga, hvaraf halften s. k. Pauvres åt militäre embets- och tjensternäns i fattig-
.Honteux, .., dom efterlemnade hustrur och barn; före-

von Willebrands. understödsfond (Friherr- trädesvis åt fattiga enkor och döttrar efter
Innan Ulla von Willebrand ~860) ~r. 92,979. ryttmästare kaptener, löjtnanter och under-
- Af räntan utdel as pensioner a. kr. 200: löjtnanter. '
-:- til~ fattiga, företrädesvis gamla sjuka eller Konungens enskilda fo."d (1817) kr. 7,500
sjukliga fruntimmer. (årlig ränta). Pensioner at enkor och barn

efter aflidna militärpersoner ; pensionärerna
. utses af Kungl. Maj.t.

IX F. ~J'estel"Skapets ~nke- och pupitl- Militärenkepensionsstaten, AII!"änna. !'en:
kassa. StIftad, 1874, enligt Ko~gl. .regle- sioner åt militäre embets- och tjenstemäns I
mentet den 6 N?ve~ber samma ar, for be- fattigdom efterlemnade enkor och barn: 'pen-
redande af pensIOn. at delegares enkor och sionerna tilldelas af Kgl. MaJ:t efter direk-
minderårige barn, ~ldre og~fte obe.medlade tionens förslag; pensionsrätten grundar sig på
barn, som genom ~Jukdom .ar? Ul'stands~tta mannens eller fadrens beställning, boupp-
.att sig nödtorftel!gen fbrs.orJlt, .od! ogifta teckningen samt sökandes fortfarande behof.,
döttrar efter uppnadda 55 ar. 'I'illgångarne
f. n. 7,100,000 kr., hvaraf gr1t1!df~/lUlen om- X B. Drottningens hospital (grundlagdt
kring 4,700,000 kr. o~h tif.I.<I.·ott.<jondclI om- år 1805 af en "Menniskovän") kr. 91,217.
'kring 2,400,000. Fran torstnamnda. fond, Direktion (se sid. 758). Räntan använd~s
som ut~öres af allr:1a~ma medel, r:tga pen- till årliga pensioner åt .afskedadt underbefal
sioner till alla berättigade efter l ika grun- och manskap af Svea Lifgarde,
der' vid pensioner från sistnämnda fond, Möllersvärds fond (Generalmajoren C. H.
so~ består af del~gares ..efter l?n beräknade Möllersvärd 1862) kr. 3,9qO. Sam!"a'direkti0I!
afgifter; tages hall syn afve',1 till deleg-~re~ som föreg. Under~töd at gardIster, ~om ej
senast innehafda lon. Pensionerna utga ej äro pensionsberättigade fran drottningens
med något på förhand bestämdt belopp, hospital.
utan deras storlek är beroende på den be-
räknade inkomsten för hvarje år. Pensions- Svea Lifgardes barnhus- och kyrkobygg-
'rätt inträder när löneink0II!sterne af den nadskassa (Statsmedel och sa~ma',1skott
aflidne delegarens syssla frånträdes .. F?r 1770 och 1778) kr. 30,035. Särs~lld du .. (se
'Utbekommande af pension - I Februari m.a- sid. 665) understödjande af fattiga gardist-
nad - bör för pensionär å1'U.q/'n under for- barn hulvudsakligen genom inköpande å
sta hälften af förezående November månad barnhuset .
.anmälan ske i landsorten hos vederbörande Kgl. Svea Lifgardes Fattlqkassa, Samma
}lastor och i Stockholm med aflemnande af direktion.
}lastorsintyg i kassans lokal, 34 Norrlan~s- Gravallius' testamente (Fältpr. C. O. Gra-
gatan. Pens.ioJ?är,. som g~no!I] e~en. for- vallius) kr. 2,250. Direktionen öfver Svea
sumrnelse blifvit VI~ pensl.onsb~rak~.mgen Lifgardes fattigkassa.
utesluten, förlorar sin pensionsrätt for det __
år, beräkningen afsett. Kronprins. Joseftnas Pensionsinrättning

vid Konungens 2:dra Lifgarde (stiftad 1823
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af .officerskåren till hågkomst af Kronprin- 10,705: 67. Begrafningshjelp till delogames
sens förmälning) kr. 110 000. Särskild direk- sterbhus samt tillfälligt understöd åt del-
tion (se sid. 758). Pe~sionering åt under- egare, som från regementet afgår.
officerare och manskap inom regementet. Officerskårens pensionsförenings kassa

. -- (Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr.
X C K L' f d t '11 h" t 84,321-: 22. Pensionering af f. d. officerare-. onungens I I gar e I as . via Svea art.-reg.

Lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor Pensions- och gratialkassan för under-
och tillskott af officerare 1851, samt årliga officerare och manskap (Officerskåren vid.
afgifter af underofficerare med vederlikar) Svea art.-reg. 1850) kr. 23,524: 69. Utdelning-
kr. 66,323. Särskild direktion (se sid. 665). af understöd åt afskedade underofficerare,

'Pens~on till afskeda~t J:lef~l o?h m~nskap. konstaplar, trumpetare oCQ artillerister.
Prins Oscars hospltalinrättnlnq vid Kgl. Rudebeckska stiftelsen (Ofverste Rudebeck

Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af samt Battericheferne vid Svea .Art.-Reg:te-
officerare 1816) kr. 37,552. Samma direktion. 1860) kr. 7192: 35. Pension åt enkor och
Pension och understöd åt afskedadt under- barn efter 'underofficerare vid re~ementet.
befäl och manskap, dess enkor och barn. Soldatbarnhuskassan (Officerskaren vid

Rosenbergska. fonden (Gåfva från sterb- Svea artilleri) kr. 24,762: 80. Dels fattiga
huset efter aflid!,!e Rosenbe~g) ~r. 1,290. soldatbarns beklädnad och underhåll, dels
Regeme~tet~ pensl~nsk~ssas dll'ektlOn; ~an- pensioner åt afskedadt manskap.
tan utgar till pension at enka efter I tjenst UnderoffIcerarnes vid Svea Art.-Reg:s.
afliden underofficer vid regementet. pensionskassa (Underofficerskåren vid Svea

Underlöjtnant Claes Erik Peyrons pen- art.-reg:te 1875) kr. 14,546: 77. Pensionering:
sions- och gratifIkationsfond (gåfva från af underofficerare vid regementet.
nämnda underlöjtnant Peyrons sterbhus) kr.
3,047. Samma direktion. Räntan utb~talas X E. Konungens Militärhospitals- och Me-
årligen den 5 Juli med 2/3 såsom gratifika- daljfonder (Militärhospitalsfonden utgöres
tion åt afskedad underofficer och 'I? såsom af: 1) efter 1813 och 1814 årens krig af en.
pension åt enka efter underofficer VId rege- skilda personer i riket gjorda sammanskott,
mentet. 2) af dåvarande kronprins Karl Johan skänkte

Volontären Grefve Gustaf Nils Conrail större belopp 3) af kommerserådet P. Filen
von Rosens pensions- och gratifIkationsfond donerade medel; Medaljfonden, stiftad af
(gåfva af sterbhuset .efter. näml)da. vol~~tär) konung Karl XIV Johan). ~åda fonder~a.
kr .•2,000. Sam!?a du~~tI?n .. .A::h~a r~ntan hafva gemensam direktion (~e SId. 7.58). Fr~n

\ utgar med '/2 sasom ständig billökning I pen- Militärhospitalsfonden utga pensioner tIll
sion eller tillfällig gratifikation till pensione- sammanlagt belopp af 9,000 kr. årligen och
rad underofficer från regementet eller ock gratifikationer till ungefärligen samma be-
såsom pension eller gratifikation till e!!ka lopp äfvenledes årligen till i fattigdom
efter sådan undero.fficer, och andra .'/2. Iika stadda enkor ocb oförsörjda barn efter befäl,
med ofvan eller till enka efter en l tjenst underbefäl och civile tjenstemän vid arme en
afliden underofficer] eller till uppfostrings- och flottan. Medaljfonden är afsedd att
hjelp åt något eller några fattiga barn till derifrån bereda underofficerare och gemen-
dylik underofficer vid regementet. skap i armeen och flottan, hvilka erhållit:

Skolfonden (gåfva och årliga bidrag af medalj för tapperhet i fält, en årlig pension.
officerscorpsen) kr. 7,918. Regementspastorns --_
disposition ... Räntan utgå~ till fattiga skol- Konungens Hospital (Stockholms stads.
b.~rns b.ekladnad m. m. inom regementens borgerskap. och. magistrat 1796) kr. 30~,000.
forsamlmg. Särskild direktion (se SId. 758). Pensioner

. åt afskedadt manskap vid arrneen : a) efter
X D. Kg!. Svea Artilleriregementes vissa års tjens~enerde,somblifvit~kadade,

p e n s io ns k a s s a. (Se sid. 6~6.) b) andra fa~tl&,a, lytta .oc~ leml?sa, som
Hygrells stipendiefond (GeneraladJut.ant~t u~an eget .f0rvanan~e bl~fvlt vapfora samt

Hygrell och hans hustru 1833). Premier ~t eJ. kunnat Intagas p?, fattighus: ar 1887 ut-
fattiga skolbarn inom Svea art.-reg.; kapi- delades 11,942 kr. till 463 personer.
talet ingår i soldat-barnhuskassan.. ..."

Marklinska· fonden (Enkefru C. E. Marklm Svenska forenln!Jen Roda korset (Konung:
1851) kr. 4,900. Understöd åt officersenkor Oscar II m. fl. 1865~ kr. 37,392: 90. Verk-
eller döttrar. ställande utskott (se SId.756) . .Att hos svenska

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik- folket. väc~a ~eltagande för vårde!! afsår~de
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. och SJuke I falt samt att medelst insamling
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och förvaltning af frivilliga understöd verka användas till befrämjande af den medicinska
för denna sjukvårds 'ordnande och utvidg- forskningen och dess tillgodogörande så väl
ning;utdelning är gjord till föreningens 6 för undervisningen som för literaturen.
sjuksköterskor. Kirurgiska stipendiefonden (Donation af

Svenska Samaritföreningen (började sin okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof.
verksamhet i Januari 1884) kr. 3,313: 02. C. J. Rossander 1875) kr. 10,330. Stipendier
Dess uppgift är att genom inrättande af åt en eller två unge män, som vid insti- ,
samaritundervisningskurser bland allmän- tutet idka eller nyligen derstädes afslutat
heten utbreda kännedom om den hjelp, som sina med. studier och ådagalagt synnerlig
vid plötsliga olycksfall i första hand erfor- flit jemte intresse och fallenhet för kirurgi
dras; åliggande det föreningens aktiva leda- och oflalmiatri.
möter, h vilka genomgått sådan kurs, att Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors-
vid inträffande olycksfall, innan läkarehjelp enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,554.
hunnit erhållas, utan ersättning gifva det Stipendium till medicine studerande, som
biträde, som erfordras och af dem kan lemnas. deraf gjort sig förtjent.
Anmälningar rörande båda dessa föreningar Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N.
kunna inlemnas till Regementsintendenten J. Ljungberg 1866) kr. 45,266. Resestipen-
Axel von Heijne, adr. Ostermalmsgatan 2B. dium för Med. Doktorer.

P. H. Malmstens fond (Prof. P. R. Malm-
Hautboisternas Understödskassa (stiftad sten 1876) kr. 5,096. Stipendier åt vid insti-

den 28 November 1869 för i armeens och tutet nyblifne med. licentiater.
flottans tjenst varande eller der städes förut Anders Retzii stipendlefond (Svenska
anstäld musiker af underofficers grad) kr. läkaresällskapet 1864) kr. 34,042. Stipendier
8,973. Särskild styrelse (se sid. 721). Ut- till studerande vid Karolinska institutet samt
betalar t. v. begrafningshjelp vid delegares till understöd för vetenskapliga forskningar
dödsfall och tillfälligt understöd till del- och resor. .
egare eller dess enka. Roos af Hje!msäters stipendiefond (Kam-

marherre A. Roos af Hjelmsäter 1862) kr.
5,169. Stipendier åt studerande vid Karo-
linska institutet.

Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A.
Samson 1888) kr. 10,000. Stipendier åt medicine
kandidater.

XI. Fonder för undervisning och
understöd åt läkare och veterinärer

samt deras enkor och barn.
XI A. Karolinska Institutet.

(Se sid 670.)
Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1873)

kr. 5,135. Stipendier åt studerande vid Karo-
linska institutet.

Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1879) XI B. S ven s k a Lä k a r e s ä II s k a p et.
kr. 10,144. Stipendier åt studerande vid (Se sid. 7:)2.)
Karolinska institutet. Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif-

Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877) ipedikus Vincent Lundberg 1886) kr. 30,000.
kr. 6,278. Stipendier åt vid Karol, inst. Arli~a räntan användes till pensioner a 300
studerande med. kandidater. kr. at medellösa enkor och oförsörjda barn

8enedicks stipendiefond (Kammarherren efter legitimerade svenska läkare,
W. A. Benedicks 1861) kr. 30,000. Till stu- Läkare-nödhjelpsfonden (Atskilliga sven-
derande vid Karolinska institutet. ske läkare 1855) kr. 21,266. Understöd åt i

8ylundska testamentsfonden (Apotekaren behof varande svenske läkare, deras enkor
E. Bylund 1818) kr. 3,000. Till underhåll och barn; fonden uppkom genom upplösning
och förökande af samlingarne och biblioteket af en pensionsinrättning för svenska läkare,
vid Karolinska institutet. hvarvid af någon delegare förbehåll gjordes'

Hiertas stipendiefond (Fröknarna H. och om förmånsrätt för deras efterlefvande.
A. Rierta 1873) kr. 9,956. Stipendier åt Schaumkellska understödsfonden (Asses-
qvinnor, som studera medicin. sor J. E. Schaumkell 1833) kr. 60,083. Att

Magnus Huss' stipendiefond (Professor bereda understöd åt fattiga, i verkligt behof
M. Russ' forne lärjungar 1863) kr. 2,489. varande enkor eller oförsörjda barn efter
Stipendier åt studerande vid Karel. inst. aflidne svenske legitimerade läkare; fonden

Karolinska Institutets reservfond (D:r A. har ökats genom Provincialläkaren P. E.
F. Regnell 1883) kr. 22,385. Räntan skall Stegnells testamente 1865 och genom Doktor
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H. Stoltz' 'testamlmte 1880; vid 1880 års slut XII C. Kg I. P a t r l o t l s ka Sä II s ka p et.
voro 8,800 kr. ännu ej räntebärande. (Se sid. 754.), '

Branders donation (Kamreraren H. A.
Guillaumska testamentsfonden (Mamsell Brander 1869) kr. 5,000. Räntan användes

M. J. Guillaume 1867) Kr. 4,026. Direkt. till utdelning af sällskapets medaljer till
öfver 'Veterinärinstitutet (se sid. 672). An- industriidkare, "såsom mästare, gesäller eller
skaffande af tj enliga lokaler vid Veterinär- arbetare, hvilka visat utmärkt skicklighet i
institutet för vård af sjuka djur, som behöfva sitt arbete, förenadt med långvarig trogen.
värmda rum. tjenst, gällande dessa belöningar såväl män

Jacobiska testamentsfonden (Veterinär- som qvinnor, i städer och å landet", förutom.
läkaren L. Jacobi 1869.) kr. 12,959. Direkt. till 6 exemplar i silfver af svenska Trädgårds-
öfver Veterinärinstitutet genom dess före- föreningens medalj till nämnda förening.
st~n~are. Resestipendium åt en ung veteri- Brandstodsmedlen (C. R. Berch 1778. J.
narlakare. von Balthasar Knigge och hans hustru 1795-

~--- m. fl.) kr. 10,000. Räntan skall använ~as
X Fonder för diverse ändamål. till understöd åt torpare och andra fattiga.

II. personer på landet, som hemsökts af elds-
XII A. Robins, Emile, belöning (Frans- våda och ej ega rätt till brandstodsunderstöd.

mannen Emile Robin 1886) kr. 5,210. Kgl. Ebersteinska, Schotteska och Kulmanska
Kommersekollegium (se sid. 684). Att tillde- donationerna (Fruarna CI. A. C. Eberstein
las svenska sjökaptener, hvilka från öfverhän- och M. C. Schotte m. fl. 1799 1807 och 1817)-
gande fara räddat skeppsbesättningar eller i kr. 2200. Räntan utdelas åAigen till hem-
b.~~st.. derpå, utdelas åt enkor efte: s,:"enska gift 'åt 2:ne fattiga och dygdiga flickor ar
sjoman eller fiskare, som under utofmng af den arbetande klassen.
sit~ "y~k~ funnit döden och efterlemnadt Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten
oförsörjda barn. i Kommersekollegium E. Carle son 1772) kr.

. 108001: 72 vid 1887 års slut efter afdrag ar
xrr B. AII '!1 ä n n ~ . E n k e- o <: h p u P 111- sär~kilda fonderna. Att befrämja näringames

ka.~san I Sverige ". (Se sid. :19).. uppkomst och genom belöningar för beröm-
~lImanna Enke- och puplllkassa~ I Sverige liga gerningar och förslag m. m. uppmuntra

(Stiftad 1784; regl. 18~6) .~r. 9,6::>6,696:60, nationalidoghetens tillväxt.
hvaraf 9,496,442: 4.1 tIllh~ra hufvudkassan Rudbecks donation (Öfverstekammarjun-
och 160,.254:1~ premieafdelningon, Beredande karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,500. Till sti-
af pensioner at efterlefvande. pendier åt skicklig jordbrukare inom Skara-

Bohmanska testamentsfonden (Grosshand- borgs län.
laren F. O. Bohman 1767) kr. 155,840: 56. . d (J f B' itt
Understöd åt sjuka barn af delegare i allm. Thurgrens penslonsfon ung ru ngi a.
Enke- och pupillkassan. Thurgren, enligt testamente ~f Mams~ll

Grisbackska testamentsfonden (Enkefru 9h~rlot~a Collande~) kr ..3,000. Till understod
S. M. Mannerström, f. Grisback 1777) kr. at åldriga och fattiga tJenare. .
6,750. Understöd åt behöfvande enkor eller
fader- och moderlös.a barn. XIID. Direktionen öfver Nödhjelps-

Sehmanska pensionsfonden (M:llern~ Ida k a s s a n. (Se sid. 759.)
?ch C,. Sehman }882) kr. 7,295: 30. Pensioner Bomans testamente (Viktualiehandlanden
at fattiga fruntimmer. E. E:son 1827) kr. 5,000. Af räntan skola

Svaans testamente (Enkefru A. ~. Sva~.n utgå 2 pensioner il. 75 kr. och återstoden
f. Vockamer 1763) kr. 18,000. Rantan ar användas efter direktionens godtfinnande.
anslagen till pensioner åt fattiga enkor af Brukspatronen J. A. Bångs och dess Fru
god frejd, hvilkas män :,"ari~anstälda i ~tatens U. L. Bangs, född Luth,. donation å 10,~O@J
tjenst, utan afseende pli. stand eller vistelse- kr till Nödhjelpskassan l Stockholm enligt
ort; och ega slägtingar till gifvarinnan eller do~ationsbref af den 22 Deeember 1881 medi
hennes aflidne män företrädesrätt. anledning af ett tjugufemårigt lyckligt äk~

Thernbergska testamentsfonden (Handels- ten skap. .. .
Kassören J. Thernberg 1821) kr. 5,400. Under- Pensioner, a 75 kr. hvarje pension, till
stöd åt behöfvande enkor, företrädesvis så- sådana inom Stockholms stad bosa~te be-
dana, som af enke- och pupillkassan åtnjuta höfvande personer, utan afseende :ra sam-
små pensioner ochhafva flera oförsörjda barn; hällsklass, hvilka genom obotlig sjukdom,
för närvarande utgå 3 pensioner il. 90 kr. olyckshändelse eller ålderdomssvagbet äro

u.rståndsatte att sig försörja ech icke äro.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



'sjukkassor och dermed jornförliga inrättningar: 799
eller kunna anses vara föremål för den 4 pensioner il 75 kr., 2 till enkor af frälse
egentliga fattigvården. och 2 af ofrälse stånd.

Diedrlchsonska donationerna (Direktören Roospiggs testamente (Enkefru C. M.
G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487. Roospigg 1839) kr. 16,250. Pensioner till
Af räntan utdelas pensioner å 30, 48 och fattiga enkor eller ogifta fruntimmer.
54 kronor. Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth

Falcks testamente (Mamsell B. Ch. Falck 1803 kr 2136. Pensioner företrädesvis åt
1815) kr. 6,198. Rän~an utdelas till 2.. i fattiga prestenkor. .
Stockholm boende fattiga, välfrejdade, ofor- Sohms testamente (Bankokommissane-
sörjda j~veleraredöttra.r eller, om såda.na ej enkan U. Sohm 1842). Af fonden utlemnas
finnas, till guld- eller silfverarbetares dottrar. årligen 20 pensioner il 40 kr.

Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg Timells testamente (Mamsell U. Timell
1822) kr. 1,500. 1831) kr 6000 Räntan användes till 4 pen-

Graans testamente (Kr~ddkramhand~aren sioner il.' 75 kr:, af hvilka tvenne skola till-
C. p. Graan. 183?) kr. 2~,169. Af rantan delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den
utgar 11 penslOn~r... ena efter civil eller militär tjensteman och

Hagbomska stiftelsen for Pauvres Hon- den andra efter borgersman i Stockholm".
teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. 20,000. ..
Räntan utgår såsom understöd åt ofärdiga !orneb?ms testam~~~e (Assessorn och
eller sjuka och behöfvande fruntimmer med Sta~pelmasta~en E.. Tornebom 1831) kr:
bättre uppfostran. 1~3!<:>00.. Pensl~!1er ~Ill enkor och barn efter

Hedströms testamente (Fabrikören C. CIVIla tJen.st!Jman VId Stockholms stads sty-
Hedström 1832) kr. 6,000. Räntan är an- rels~s ,Jundlska verk samt p~nsloner till
slagen ·till 4 pensioner il. 75 kr. åt enkor och fabriksidkares enkor och barn l Stockholm.
oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid
Stockholms juridiska verk.

Isbergs donationsfond, FrÖk. MariaChal·1. XII E. Ri~da.rhusets fonder.'
kr. 41,700. Pensioner för pauvre honteux. (Se sid. 729.)

Jungblads testamente (Prosten B. Jung- . Adliga Kadettskolefonden kr. 167,184.
blad 1832 och 1834) kr. 3,000. 2:ne pen- Stipendier å olika belopp och för flera än-
sioner il. 75 kr. utdelas årligen. damål.

Knigges donationer (Enkefru A. M. B. Friherre Oscar Alströmers fond (f. d.
Knigge) kr. 12,986. Statsrådet Friherre Oscar Alströmer 1884)

Konung Karl Johans donation (1815) kr. kr. 19,768. Lifstidsränta.
7,500. Räntan utgår med pensioner il. minst Hofmarskalken J. F. Aminoffs och dess
30 kr. för år åt behöfvande, som genom en Fru A.C. Aminoffs donationsfond, kr. 12,005.
bättre uppfostran blifvit urståndsatte att sig 3 pensioner il. 175 kr.
med gröfre arbete försörja eller att i fattig- Bergenstjernska fonden, kr. 87,289. Sti-
hus kunna intagas. pendier och pensioner.

levins donation (vice Presidenten C. A. Berghmanska fonden, kr. 20,505 förutom
Levin jernte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af kr. 53,464 i fastigheter och frälseränta. 3
räntemedlen utgå 3:ne pensioner il. 75 kr., och stipendier och 5 pensioner.
ega testators slägtingar dertill företrädesrätt. von Beskowska fonden, kr. 5,653. 2 pen-

lundals testamente (Mamsell C. J. Lundal sioner il 110 kr.
1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller Bethunska fonden, kr. 16,990. 13 pensioner
oförsörjda döttrar efter aflidna prester i il. 60 kr.
Stockholm. von Blockska fonden, kr. 14,523. 6 pen-

Nordlanders testamente (Stadsmajoren E. sioner il. 60 kr. och 10 pensioner il. 25 kr.
Nordlander 1842) kr. 75,000. Pensioner il. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolie-
150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter bor- Bonde 1885) kr. 7,435. .A.fkastningen skall
gare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar tills vidare läggas till kapitalet.
efter civile embetsmän vid hufvudstadens verk. Bungeneronska fonden, kr. 25,299. För

Nödhjelps.kassan i Stockholm (Prosten närvarande 14 gratifikationer il. 80 kr. för'
P. Norman l Osmo och kyrkoherden Ahman ett år. . _
m. fl. 1768) kr. 427,602. Utdelande af under- Magnus Georg Danckwardts pensions-·
stöd till i Stockholm boende fruntimmer fond, kr. 3,114. Lifstidsränta.
tillhörande Pauvres Honteux; år 1880 utde- Dilckeraka fonden (Grefve C. F. Diicker
lades 20,190 kr. till 318 personer. 1885) kr. 108,405. 20 pensioner il. 200 kr.

Preis' testamentsfond (Friherrinnan.A.. En onämnd välgörares fond, kr. 15,373..
M. Preis 1810) kr. 6,000. Räntan fördelas i 6 pensioner il. 110 kr.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebotaget SVEA. 13 Drottninggatan.



800 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Gy/lenbergska fonden (Godsegaren E. J. 20,675. Lifstidsränta och pensioner till af

Gyllenberg 1877) kr. 204,457. 12 gratifika- gifvaren nämnde personer.
tioner a 100 kr. och 2 stipendier a 500 kr. Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen-

Gy/lenborgska fonden, kr. 29,197. 14 gra- si~nsfond f~r adelsmän (Kammarherr~n J: F.
tifikationer a 75 kr. - Psilandersköld 1878) kr. 18,456. Lifstids-

Gyllenbååtska fonden, kr. 3,526. l pen- ränta och pensioner till af gifvaren nämnda
sion a 160 kr. personer.

Fröken S. L; L Gyllenrams fond (1882 Psilandersköl~ska fon~en N:o 3 (Kammar-
kr. 35,673. Pensioner till gifvarinnans när- herre.n J. F .. Psilandersköld .~884) kr. 8,223. I

maste anhöriga. Pens~oner tIll ..af gifvaren nämnde personer.
Hagermanska f-onden (1883) kr. 35,885. Psilandersköldska fon~en N:o 4 (Kammar-

Pensioner till gifvarens närmaste anhöriga herren J. F. Psilandersköld 1885) kr. 6,127.
. . . Pensioner till af gifvaren nämnde personer.

Augus~ von Hartmandorffs stl~en~lefond, Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr.
kr. 75,213: 7 akademiska stipendier a 500 kr. 61,007. 4 stipendier a 200 kr., 8 pensioner

Fru Brita ~. von. Hauswolffs fond, kr. a 200 kr. och 3 handpenningar a 120 kr.
24,16.~. 5 pensioner a 200 kr. . Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrätts-

Froknarna von Hauswolffs fond .lvon rådet C. S. Queckfe1dt 1875) kr. 10,156.
~aus_wolffska fonden). kr. 38,698. 7 pensioner Räntan lägges till kapitalet till dess 20 år
a 22;) kr. och l 'penSIOn a 36 kr. förflutit från fondens emottagande.

Carl. Jo~an Hlerta~ fon~ (1879) kr. 6,238. Queckfeldtska pensionsfonden (Hofrätts-
1: penslOI~ a 15~ kr.; ~terstaende ra~teat}ast- rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 11,178. Rän-
nmgen la.~g~.still ~apltalet, som enligt gafvo- tan lägges till kapitalet till dess 20 år för-
brefvet bor okas till 25,000 kr. • flutit från fondens emottagande.

Härdska fonden (Enkefru. J..C. ~ard af Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts
Thore.storp 18.88: 16,37.4. Litstidsräntor. fond (1841) kr. 17,259. 3 pensioner il. 200 kr.

Ulrika Christina Hogmarks testam~nts- Rehnbergska fonden (Majoren C. G. Rehn-
~ond (~869 och 1874) kr. 6,876. 3 pensioner berg 1887) kr. 7,578. Fonden är ännu ej
a 50 kr. .. reglerad.

von Kothen RIbbingska fonden (Enkefru Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds
von Kotben, föd~ Ribbing, 1888) kr. 2,209. pensionsfond (1870) kr. 62,355. 2lifstidspen-
En p.?nslon a~ rantan. , sioner a 1,000 kr. ?ch l stipendium a 500 kr.

Froken Juliana Charlotta Lagercrantz Hofmarskalken Henrik Fabian Reuter-
donationsfond. (Lag:erc;antzka fonden) kr. skjölds pensionsfond (Reuterskjöldska (on-
3,416. 2 pensioner a 7;) kr. den) kr. 61781, lifräntor 1 pension il 300

t.efrenska fonden, kr. 14,609. Lifstidsränta. och 2 11 150' kr. ' ,
. Leijo.nflychtska fonden, kr. 9,180. 2 pen- Rehnbergska fonden (MajorenC.Rehnberg

stoner a.200 kr. 1888) kr. 7,686; 3 pensioner a 100 kr .
. von t.iewenska fonden, kr; 66,0~1. 1 pen- Carl Ulrik Roos af Hjelmsäter donations-

sion a 650 kr. och 15 pensioner a 150 kr. fond, kr. 36,214; 5 pensioner 11 300 kr.
Lilliecronska fonden (Fröknarna S. M. Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter do-

och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12,836. 3 nationsfond (1880) kr. 21,124; en pensionär
pensioner å omkring 200 kr. är utsedd af gifvarinnan.

Linnerhjelmska fonden, kr. 25,125. 10 Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och
pensioner a 110 kr. hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr. 27,132;

Löfvenskjöldska fonderna, kr. 252,770. 1 Iifstidsränta och 1 pension 11 100 kr.
utrikes stipendium a 3

Å
OOO kr. och 2 under- Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 47,448;

visningsstipendier a 1,1500kr. 14 pensioner 11 150 kr.
Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner Sche1fers, C., kapten, fond kr. 13,133;

1869 och 1872) kr. 6,472. 1 pension a 90 lifstidsränta.
kr. och 4 a 45 kr. von Schewenska stipendieinrättningen

Bankokommissarien Wilhelm Nether- (Agenten G. B. von Schewen m. fl. 1721) kr.
woods testamentsfond, kr. 6,553. 2 pen- 25,488; 2 stipendier il, 500 kr.
sioner a 150 kr. Hoffröken Carolina von Schulzers do-

Palmstjernska fonden (Fröknarna Selma nationsfond (von Schulzerska fonden kr.
och Osta Palmstjerna 1888) kr. 4,013. Lifs- 3,710; 2 pensioner 11 80 kr.
tidsränta. de Silentzska fonden, kr. 7,262; 4 pen-

Majoren Nils Georg Psilandersköldssioner il, 75 kr. och 1 11 30 kr.
donationsfond för adliga fruntimmer (Kam- Silfverbergska fonden, kr. 31,111; 14 pen-
marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. sioner 11 .90 kr.
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Stjerncreutiska' fonden, kr. 44,421; 25 a 25 kr. till 74 fader- och moderlösa flickor

gratifikationer il 80 kr" hvilka få uppbäras under 16 år samt af äkta börd.
under 6 år.

Stjerncronska fonden, kr. 28,216; 3 pen- Praktiska Hushållsskolan för flickor (sub-
sioner il 415 kr. skribenter 1870). Särskild direktion (se sid,

Stråleska fonden, kr, 35,699; 22 pensio- 765); att uppfostra fattiga 16 års flickor
ner il 75 kr. inom Jakobs och Johannis samt Hedvig Eleo-

Thamiska donationen (Kommerserådet S. nora församlingar till tjenarinnor.
Tham 17.27) kr, 6,441; räntan il 6 proc, öf- --
verlemnas till Vetenskapsakademien. Sällskapet "De Nödlidandes vänner" (af

Tersmedenska fonden, kr. 16,963; 2 pen- Kongl. Maj:t 1816 fastställda stad~ar) kr.
sioner, 207,510: 77. Särskild direktion (se SId. 758);

Wadstena adliga jungfrustift, kr. 335,951; räntan å kapitalet jemte de årliga afgifterna
55 pensioner 11 100 kr.: 180 pensioner 11 50 af sällskapets ledamöter användes under år
kr. och 11 pensioner till olika belopp. 1887 sålunda: dels i pensioner till 21 per-

von Vegesackska fonden (Fru Carolina soner 11 kr, 100, dels i pensioner till en 11
von Vegasack 1885) kr. 5,283; lifstidsränta. 50 kr. och till 159 il kr. 40, dels tillfälliga

Wulfcronska fonden, kr. 15,984; 15 pen- bidrag till 5 pensioner il 15 kr. och till 28
sicper il 35 kr. och 12 pensioner il 20 }(1'. personer a kr 10 eller tillsammans 8,865 kr.

Akerhielmska fonden (Fröken Ulla Aker- utdelade.
hielm 1883) kr. 9,481; lifstidsräntor till af
gifvarinnan nämnda personer.

Riddarhusets samtliga fonder uppgå till
ett bokfördt belopp af 3,233,007 kronor.

XII H. D ia kon iss -s ä l l s k a pets fö r-
val t n i n g s u t s k o tt. (Se sid. 756).

Casparsons fond (Löjtnant S, E. Caspar-
son) kr. 2,000.

Gyllenborg, C. A., Grefve, kr. 7,500.
Okänd kr. 1,500.XII F, Wennberg, "Lotten Wennbergs

fond för hjelpbehöfvande" (1864) kr. 32,508.
Särskild direktion (se sid. 759); fonden är af- XII J. Björckska stipendiefonden (Gross-
sedd till: l) inlösen och underhåll [tf ett handlaren S. Björck 1802) kr. 200. Sam-
värnlöst, döfstumt eller blindt barn å någon fundet Pro Fide & Christianismo (se sid.
af hufvudstadens skolinrättningar eller barn- 723); stipendier till skollärare.
hem; 2) understöd åt sådane fattige och väl-
frejdade personer, som genom sjukdom eller Brudgåfvefonden (Stiftad af konung Oskar
annan oförvållad olycka äro i behof af en I till åminnelse af kronprinsessan Lovisas
tillfällig eller ögonblicklig hjelp. förmälning 1850) Ofverståthållaren, Pastor

primarius, Deputerad för stadens fattigvårds-
styrelse. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dygdiga

XII G. Fosterländska Föreningen. och ärbara brudpar, som årligen den 19 Juni
(Se sid. 722). i Storkyrkan sammanvigas.

Dahlgrenska donationsfonden (Apoteka- -,
ren J. A. Dahlgren 1876) kr. 19,475. Pre- Drakeska testamentsfonden (Linkrämaren
mie till lifränteinsatser åt späda barn; ut- Jonas Drake 1783) kr. 36,000, Särskild sty-
delningen skall börja år 1912. relse; (denna styrelse har Adressk. red" trots

Fosterländska föreningen (på inbjudning ifrigt efterfrågande" icke lyckats få reda på);
af Generaldirektör G. F. Almqvist 1869) kr. afkastningen användes till understöd åt gam-
36,175. Minskande af fattigdomens tillväxt; la fromma och sjukliga fattiga.
år 1887 utdelades 2,594 kr. i premier och ---
förvaltningsafgifter. I Föreningen till minne af konung Oscar I
• Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera per- och drottning Joseflna (efter inbjudning
soner 1869) kr. 6,000. Premier tilllifränte- stiftades föreningen genom subskription. En-
insatser åt späda barn. kedrottning Josefina skänkte 30,000 kr. 1873);

kr. 278,690, Särskild styrelse (se sid. 761);
Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch. att i förbättringsanstalt upptaga och vårda

Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartman- vanartade ~ossar, hvilka af polis- eller kom-
gatan kr. 300,000. Fonden förvaltas af Ja- munalmyndighet hos föreningen anmälas eller
kobs och Johannes församl. frivilliga arbets- på grund af domstols förordnande skola i
hus (se sid. 761); pensioner a 50 kr. utde- allmän uppfostringsanstalt insättas samt att
las till 145 enkor, som fyllt 38 år, och bereda skydd åt frigifna; ..å föreningens åker-
livilkas män varit prestel' eller borgare, samt lbrukskoloni Hall inom Ostertelje socken af
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Stockholms län vårdades under år 1889-90li Upsala 4,000 kr., d.o från fröken Björk-
i medeltal 159 gossar, af hvilka för de fle- man i Malmö 1,000 kr. Donation år 1890:
sta erhölls en årsafgift af 150 kr.; omkost- H. E:s fond 1,000 kr.
naden för hvarje gosse anses uppgå till 306 ' ..
kr. 60 öre för året. . Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Of-

verste A. Rudbeck 1802) kr. 250. Samfun-
Hammarskiöld-Risellschöldska stipendie- det Pro Fide & Christianismo; (se sid. 723);

fonden (1842) kr. 40,000. Särskild styrelse stipendier till skollärare.
(se sid. 729): årlig utbetalning 1,500-1,800 __
kr. att fördelas mellan Artilleri- och Inge- Stockholms allmänna Skyddsförlming. Sär-
niörhögskolan samt Krigshögskolans elever. skild direktion (se sid. 759); inkomsterna,

som bestå af räntor och årliga bidrag, utde-
Hemmet för frigifna qvinnor. Benämnes las åt behöfvande.

numera äfven "Drottn.ingens Sk)'ddshem". --
(Hertiginnan Sofia af Östergötland 1860) kr. Stockholms Skyddsförening för frigifna
84,101: 38, hvaraf till "Hemmets utvidgnings- (stiftad på initiativ af Stockholms arbetare-
fond" afsatts 2,200 kr. Särskild direktion förening 1879) kr. 2,560: 45. Särskild sty-
(se sid. 761); att upprätta från fängelset relse (se sid. 761); att från återfall i brott
frigifna qvinnor; i hemmet vistas högst 12 söka bevara frigifne, företrädesvis yngre för
qvinnor. La gången straffade, värnlösa fångar, som

--. under fängelsetiden ingifvit förhoppningar
Fru W. Hiertas stirendiefond för tand- om framtida välförhållande samt att mildra

läkarinnor (stiftad a L. Hiertas minnes- den allmänna fördomen och oviljan hos ar-
fond) kr. 11,400. Medicinalstyrelsen (se sid. betsgifvare och arbetare gent emot straffade
698); utdelas till obemedlade qvinnor, som personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. om året af
egna sig åt tandläkareyrket. fångvårdsmedel. __

Joseflnahemmet (Enkedrottning Josefina Sällskapet för dygdigt och troget tjenste-
1872) kr. 277,863. Särskild styrelse (se sid. folks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1829)
765); hemmet bestämdt för fattiga af katol- kr. 90,000. Särskild direktion (se sid 755);
ska bekännelsen. belöninl5'ar och pensioner åt ålderstigna tje-

-- Inare fran åtskilliga fonder, hvaribland Oas-
Kniperska pensionsinrättningen (Enkefru Iparsonska fonden (Enkefru A. C. Casparson,

C. Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 103,946, sär- född Hamberg) å 15,000 kr. är den största.
skild direktion (se sid. 759); understöd åtlDe öfriga fonderna äro å 1,000, 1,500 och
fattiga och ålderstigna ogifta fruntimmer, 2,000 kr.
företrädesvis dem af borgerligt stånd; år --
1889 utdelades 5,290 kr. till 103 personer. Sällskapet Jultomtarna kr. 38,173: 51. Sär-
Understöd utdelas fortfarande genom kame- skild direktion (se sid. 762); utdelning af
reraren i Allmänna Enke- och Pupillkassan. kläder åt fattiga barn.

Ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till Sällskapet "Till arbetsflitens befränJ-
kyrkoh. 1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Rän- jande" kr. 10,000. Särskild direktion (se sid.
tan tillfaller kyrkoh. L:s barn. ' 755); räntemedlen jemte årsafgifter använ-

das till anskaffande af arbete åt obemedlade
RoseIlska fonden kr. 2 000. Allmänna fruntimmer. __

djurskyddsföreningen (se sid. 725); belöning Timmermans-Ordens Hospital (1796). Sär-
till minst 10 år gamla tjenare för visad öm- skild direktion (se sid. 758); att med hus-

. het mot husdjur. Under år 1887 gjorda do- rum, ved, ljus, 10 kr. i månaden 12 kr. år-
nationer till Sv. Allm. Djurskyddsföreningen: ligen till beklädnad samt tillfälliga obe.-
Donation från kronofogden C. W. Berglund stämda bidrag förse fattiga.
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An m. Denna afdelning har, för att underlätta igenfinnande af stiftelser och fonder,
som här förekomma, blifvit under de särskilda hufvudafdelningarna indelad i
underafdelningar, betecknade med stora alfabetet.

Obs.! Förteckning å hllfvttdafdelninga1'na och hänvisning till de sidor, hvarå deras
rubriker förekomma, återfinnes å sid. 768.

Abelins fond I Y. XI A. Barkerska se Folckerskatestamentet.
Abrahamsons lifräntefond I N. Barnbördshuset Pro Patria .
Abrahamssons gåfvofond VIII Bo Barnhjelpsfonden .
Adliga Kadettskolefonden XII E. Barnmorskefonden .
1872 års gåfvofond...................... VI H. Barnmorskornas i Stockholm pen-
1884 års fond............................. IL. sionsförening.......................... V H.
Ahllöf~ka testamentsfonden.......... V. Bo Bayards fond ..: I Y. å 2 ställen.
Ahlstromska " V B. Behrens donation I H.
Akademiens (för de fria konst.) pen- Beklädnadsfonden för fattiga natt-

sionskassa Vm A. vardsbarn... IN.
, - (Kgl.Vetenskaps-)reseunderstöd VI B. Beklädnadsfonden för fattiga skol-

- (Musikaliska) stipendiefond VIII B. barn 1 U. y.
- (för de fria konst.) särsk. under- Benedicks donation I A.

stödsfond VIII A. - fond III.
- (Vitterhets-) VI A. - stipendiefond I.Ä. XI A.
Akrelska fonden XI A. - testamentsfond I ~.
Allmänna barnbördshuset IV B. - understödsfond....................... . lA.
- barnhusinrättn. i Stockholm.... II E. Benedickska asylerna IV B.
- enke- och pupillkassan i Sverige XII B'I Berendts, S., understödsfond......... V A. '
-in~~i~.utet för d~fstummlt VII. Bergenstjemskafonden XII E.= militär-enkepensionsstaten X A. Berge~s .stIpendl?-m..................... V D.

premie- och stipendiefonden i .c, VI H. Bergerska donationen VI A.
Almgrens fond I Q. Berggrens fond I G. Y.
Almgrenska fonden V F. Berghmaneka fonden XII E.
Alms, fru, donation..................... I H. Bergianska stiftelsen VI B.
- fond I J. Bergmans gåfvofond VIn Bo
- stiftelse III. Bergman-Mullerska fonden VI E.
- testamente............................. I J. Bergqvists fond.......................... I G.
Alströmers fond XII E. Bergs stipendiefond VIn Bo
Altins " XI A. - testamente............................. n c.
Aminoffs donationsfond xn E. Bergska fonden IX C.
Anndals fond.............................. I E. Bergstedts, Thorsten, stipendiefond VI L.
Anonymt testamente I A. Bergstenska fonden..................... I A.
Apelgrens fond........................... IL. Bernegaus fond IF.
Apotekaresocieteten..................... V G. Beronii donationer I B.
Arbetshemmet för blinda i Stockh. VII. von Beskows donation VIII A.
Arbetsstugor för barn.................. IlA. - pensionsfond IX A.
Arfvedsons testamente I B. von Beskowska fonden XII E.
Arhenii donation I B. Beskows stipendiefond Vill 1l.
Armeens enke- och pupillkassa..... X A. - testamente I A.
- nya enke- och pupillkassa....... X A. Beskowska donationen VI A.
- pensionskassa......................... X A. - fonden VI E.
Artisternas och Litteratörernas pen- - stipendiefonden...................... VI Bo

sionsförening VIII C. Besparade medelfonden IN.
Asklings testamente I Z. Beethuns fond............................ I T.
Asplunds fond............................ I U. Bethuuska fonden xn E.
_ testamentsfond VD. Billbergs testamente I Z.
Asylet för pauvres honteux II B. Björckska stipendiefonden XII J.
Bagges fond ;......... I F. von Blockska fonden XII E.
Bankostatens enke- och pupillkassa IX B. Blomstedts testamente I Z.
Bankska legatet VI B. Boberghska donationen VIII A.

IV C.
I K.

V H.
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Bohman E:sons fond I Q. U.ICivilst~te~s .kapital- och Iifränte-
Bohmanska testamentsfonden XII B. forsakrmgsanstalt : .
Boijeska fonden.......................... I B. - pensionsinrättning .
Bok-och Mnsikhandl. pensionsfören. V F. Collianders fond .
Bolins fond IF. G. D hl t t tBollins I y a s es amen e .
Boman E~il~~~~~;·f~·~~i":::::::::::::::: I T: Dahlg~enska donationsfonden .
Bomans fond.............................. I R. Dalqvists fond ; .
Bomans testamente XII D. Danckwardts pe1!sIOnsfond .
Bondeska fonden : XII E. Davldso~s donationsfond .
van Booms stipendiefond VIII B. D~ ~ b:ode~:nas fond : ; .
.Booströmska fonden VI E. Diakoniss-sällskapets förvaltnings-
Borgareståndets donation VI L. . u~skott XII H.
Borgerskapets Bemedl.-kommission V D. D~dn~ssons fond ;.................. I L .
._ egen disposition ad pios usus V D Diedrichsonska donationerna XII D.
_ enkhus II C: ~rakes:a t~stam~:tsff.n~en ; XII J .
._ gubbhus II D. rar~ ..oc musi .ar IS • pensions- VIII C
Bostäder åt vissa judar i Stockholm, ' . oIe.rl1ng ;..................... .
. Stiftelsen för......................... lÄ. Drottningens hospItaL................ X B.
Botins eller Schönborgs fond l L. - sky~dshem XII J. "
Brandels donation I H. Drottnmghuset........................... II B.
_ fond :::::::::::::::::::::: I T. D~boiska fonden ,.... VI L.
Brandelska fonden II B. Duckerska " > ••• XII E.
Branders donation XII C. D!.ks fon~ :............................. V C.
_ fond V C. Dofstumforemngen VII.
Brandes f~·~d:::::::::::::::::::::::::::::: I Q. Ebersteinska, Schotteska och Kul-
Brandstodsmedlen XII C. manska donationerna .
Brandts testamente..................... I 1'. Edberg .
.Brenners legat I A. Edlundska donationen .
.Brobergs fond I G. Eggertz', V., stipendiefond .
- pensionsfond V E. Ehlerts testamente .
.Brobergska testamentsfonden ID. Ehrenpåhls stipendiefond .
.Brogren s testamente I C. Ekholms testamentsfond ' .
Bromans, ~. A., donerade sjuk. och Ekströms ~on~ ; .

begrafnmgskassa IX B. Elementariestipendiet .
Broströms fond........................... I Q. Eliassons, Levy, minnesfond .
Brudgåfvefonden XII J. - understödsfond .
f. d. Bryggareembetets i Stockholm Eliassonska understödsfonden .

pensionskassa V F. Elmbladska fonden .
Bungencronska fonden XII E. Elstedtska pensionsfonden .
Burens fond I C. v. Engeströms stiftelse .
Bylunds" :............... I C. Engstedts fond .
Bylundska testamentsfonden......... XI A. Enke- och pupillkassan vid Riks-
Bpantinska resestipendiet VI B. bankens afdelningskontor IX B.
Bangs donation XII D. - vid Stockholms stads embetsverk IX D.
_ fond I Q. å 2 ställen, En ?n~mnd välgörares fond XII E.
_ testamente I A. En arlIg mans fond .................•. I G.
Bäärenhielms fond I X. Erikssons fond I U.

Fabriksfattigkassan..................... V F.
Fagerbergs pensionsinrättning V H.
Fagerlundska fonden V F.
Faleks testamente XII D.
Falks fond :.. lE. F. U. Y.
Falks testamente......................... I Z.
Fattiga barns vänner III.
Fattigvårdsstyrelsen Ad. Fredrik.. I Y.
- Hedvig Eleonora..................... I U.
- Jakobs och Johannis............... I K.
- Katarina I Q.
- Klara............... I G.

Cabanis fond , , .
Caminska testamentsfonden .
Carlboms donation .
Carlgrens fond .
Casparsons j, •••••••••••••••••••••••••••

.Casparsons pensionsinrättning .
Casparsonska fonden .
Castelins fond .
Cederschiölds fond .
Civilstatens allm. enke- o. pupillfond
- ensk. enke- och pupillfond .

IL.
IF.
I H.
I S.

XII H.
V F.

XII J.
VD.
IF.

IX A.
IX A.
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IX A.
V G.
I Z.

XII G.I L.
XII E.

I Ä.
VI H.

XII C.I E .
VI B.
VI ~.

lA .
VI K.IK.
IF.

VI F.
lÄ.
lÄ.
V H.

VI H.
IX A.

lÄ.I E.



Gahms donation VIII 4.
Garvens " I A.
de Geers" I H.
- donationsfond I K. å 3 ställen.
Geijers fond I E.
Georgiska fonden....................... I A.
Gjörckes donationsfond I P.
Godlunds testamentsfond............. I H.
Godus fond ... I E. G. N. O. Q. (2 ställen)

S. U. Y. IX B.
- testamentsfond ,..................... I K.
Gothets fond.............................. IF.
Graans ".............................. I C.
- testamente XII D.

,·Gravallius' testamente X B.
Grewesmiihlska friskolan I J.
Grillska donationen VI B.
Grisbackska testamentsfonden...... XII B.
Groenska fattigförsörjningsfonden.. IX E.
Grossh-societetens pensionskassa.. V E.
- och skeppsred. deput. pensions-

kassa .
Groths testamente .
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Fattigvårdsstyrelser. Kungsholms.. I S. Grundbergs fond I N.
- Maria.................................... I N. Gråbergs stipendium VI K.
- Nicolai.................................. I E. Guillaumska testamentsfonden...... XI B.
Femte Mars-fonden I L. Gutherrnuthska fonden IX Q.
Femöreföreningen II G. Guhlstorffs testamente lA.
Ferms fond J•••••••••••••••••••• I T. Gyldenstolpes donationsfond I K.
Pernerska belöningen VI B. Gyllenbergska fonden XII E.
Förons testamente I C. Gyllenborg, C. A XII H.
Pileens fond "............... I Y. Gyllenborgs fond IV C.
Pileenska pensionsfonderna IX A. Gyllenborgska fonden.................. XII E.
- testamentsfonden VI ~L Gyllenbååtska " XII E.
Fischers testamente I A. Gyllenrams fond XII E.
Flobergs fond I D. I Q. V C. XII D. Gymnastisk-ortoped. institutets fat-
- testamente V D. tigfond IV A.
Flodinska stipendieinrättningen.... V B. Gåfva af en gammal tjensteman... IX A.
Flormanska belöningen VI B. Gäderins fond 0......... I Q.
Folckerska o.Barkerska testamentet I T. Gösches " IN. A. (å 2 ställen).
Folkskolelärarnes enke- och pupill- Göta Hofrätts pensionsfond IX A.

kassa................................. VI N. Götiska förbundets donation VI A.
- pensionsinrättning VI N. Haakska donationen IX A.
Fondförbarnhusbarnafqvinnokönet II E. Hagboms testamente V E.
Fond för pensioner åt f. d. sjö- Hagbomska stiftelsen för Pauvres

kaptener V E. Honteux XII D.
Fonder för blindes sjelfverksamhet VII. Hagermanska fonden XII E.
Forssmans fond , I G. Hallengrenska " V G.
Fosterl. föreningen XII G. Hallgrens fond I F. (å 2 ställen) L. R.
Frimans testamente I Z. Hamelmannska fonden................. VI T,.
Frimurarebarnhuset å Kristinaberg Il G. Hammarins stipendiefond VIII B.
Fru Hanna Bis fond IV C. Hammarskiöld-Risellschöldska sti-
Fränckelska understödsfonden w- .•• IX B. pendiefonden .
Fuhrrnans fond I G. K. N. Q. U. A. (3 ställen). Handels bokh. pensionsförening .
Föreningen för sinnesslöa barns vård II G. Handelsflottans pensionsanstalt .
- för sjukvård i fattiga hem...... IV D. f. d. Handelsföreningens öfvcrskotts-
- till minne afOscarI och Josefina XII J. fond VD.
Förmyndarekammaren i Stkhlm... V C. Hanssons fond............................ V C.
Första stipendiefonden VI H. Hartmans "........................... I W.

von Hartmandorffs stipendiefond ... XII E.
Hartmansdorffska stipendiet......... VI F.
von Hauswolffs fond, fru XII E.
- Fröknarna XII :EJ.
Hautboistemas understödskassa.... X E.
Hays fond I U.
Hebbes donation I Il.
- legat I A.
- pensionsfond IX D.
- stipendiefond ...................•...... VIII B.
- testamente I A. (2 ställen);
H. E:s fond XII J.-
Hederhielms testamentsfond......... I K•.
Hedings fond V C.
Hedrens " I H.
Hedströms " I Q.
- pensionsfond V C.
- testamente V D. XII D.
Helins donationsfond I K.
Hellmans fond I U.
Helmfeldtska stipendiefonden....... V B.
Hemmet för frigifna qvinnor =Drott-

V :j)l. ningens Skyddshem XII J.
I A.. Hemslöjdsfonden......................... V H.

XII J.
V F.
V H.
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Hemmarkska stipendiet............... VI F. Kniggeska fonden .
Hiertas, Carl Johans, fond XII E. Kniperska pensionsinrättningen .
- Lars, minne........................... VI D. Knochs donation .
- stipendiefond XI A. Kolerafond. 1853 års .
Hiertas, W., stipendiefond för tand- f. d. Kolerafonden .

läkariI.mor............................. XII J. Kollektmedelkassan för fattiga natt-
Hillbergs stipendiefond... I H. vardsbarn I B.
Hjertbergska donationen.............. VI A. Konsistorium, Stockholms stads~... I A.
Hochschilds pensionsfond V C. Konstförvandtskapets kassa V H.
Hofkapellets 1>ensionsinrättning VIII C. Konung Karl Johans donation XII D.
Hofstatens gratialkassa IX D. - Oskar 1:s minne..................... II B.
Holms legat I Å. Konungens ensk. fond.................. X A.
Holmbergs fond I C. E. G. K. N. P. Q. - hospital............................... X E.

S. U. Y. - militärhosp.- och medaljfonder.. X E.
Hoppenstedts, Sofie, fond I G. v. Kothen, Ribbingska fonden XII E.
Horns stiftelse X A. Krafftiska skolan ID.
- testamentsfond I K. Kreijs testamente........................ I B.
Hults fond................................. I L. Kronprins:nJosefinaspensionsinrätt-
Hultgrens fond........................... I U. ning vid Kgl. 2:dra Lifgardet X B.
Hultqvists donation VI L. - Lovisas vårdanst, för sjuka barn IV A.
Humbleska testamentsfonden IX C. Krutmeijers fond I F. å 2 ställen.
Huss, Magnus, stipendiefond......... XI A. f. d. Kryddkramh.-societetens pen-
Hiibnerska stipendiefonden VI J. sionskassa V D.
Hiilphers fond............................ I G. Kuhlaus stipendiefond VIII B.
Hygrells stipendiefond X D. Kuhlauska arfving. stipendiefond VIII E.
Hyreshjelp till Pauvres Honteux... I B. Kulmanska se Ebersteinska dona-
Hårdska fonden XII E. tionerna.
Häggmanska fonden..................... I A. Kumlings fond........................... I E.
Händels donation VIII B. Kyrkofattigkassan, Nicolai I C.
Höglundska fonden VI E. Kyrkyråd: Adolf Fredrik I V.
Högmarks testamentsfond XII E. - Hedvig Eleonora.................... I T.
Höpfners legat I Å. - Jakobs och Johannis............... I H.
Isbergs donationsfond XII D. - Katarina................................ I O.
- fond I G. - Klara.................................... IF.
- pensionsfond IX A. - Kungsholms........................... I R.
Israel~t. ynglingaföreningen lÄ. - M~ria.: :........... IL.
Jacobiska testamentsfonden Xl B. - NIColal........ I B.
Jacobsons och Mattsons fond V C. - Skeppsholms.......................... I Z.
Jakobsons testamente V C. Kåbergs fond I U.
Jernkont. tjenstemäns enke- och pu- Körners fond.............................. I L.

pillkassa IX E. Ladous fond V C.
f:d.Jernkramh.-societetenspensions- Lagercrantz' donationsfond XII E.

och begrafningskassa II D. Lagermans testamente I B.
Josefinahemmet.. XII J. - testamentsfond I R.
Jubelfeststipendiet VI F. Lagus fond lA.
Jungblads testamente XII D. Langs pensionsfond IX A.
Justelii fond V G. Lefflerska stipendiet VI K.
Karells fond I J. Lefrånska fonden XII E.
Karolinska institutets reservfond... XI A. Leijonfiychtska fonden XII E.
Katarinaförsaml.kyrkorådsdonation VI~. Leijonhufvuds fond I Y. å 2 ställen.
Kellners testamente..................... I A. Lejas välgörenhetsstiftelse I J.
Kihlströms testamentsfond I K. Letterstedts fond VI B. å 4 ställen.
Kinmansons fond VIII A. Letterstedtska fonden till förrnån
Kirchrings legat......................... I Å. för Vallerstads församling ... VI E.
Kirurg. stipendiefonden XI A. - föreningens fonder.................. VI B.
Kjellbergs, Ad., stipendiefond XI A. - resestipendiet VI B.
Klara församl, kyrkokassa............ I F. Lettströms fond I Q.
Kleinsorgs testamente i Å. Levins donation XII D.
Klerckska fonden I R. - fond f A~'
Knigges donationer XII D. - stipendiefond .
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Magistraten i Stockholm .
Malmqvistska barnuppfostringsan-

stalten , .
Malmstens, P. H., fond .
Mankellska stipendiefonden .

. Manns testamente .
- testamentsfond .
Marii testamente .
Marklinska fonden .
Maskinistföreningen ,
Mattsons se Jacobsons och Matt-

sons fond.
Mazers fond VIII B.
Meijers donation VIII A.
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Lieberts fond I G. Y. Å. II B. e. F. Meijerbergs fond I X.
von Liewenska fonden XII E. Metzgers testamente I B.
L~f~ardets till häst pensionskassa.. X e. Meuniers fond ..:........................ I G.
Liljabergs fond............................ I H. Meyerssons pensionsfond I Ä.
Lilla Johns premium VI H. Michaälsons, Joh., donation VI~.
Lilliecronska fonden XII E. Michaelssons " lA.
Linds, Jenny, stipendiefond .. , VIII A. B. - fond VIII B.
L~ndbergs fond........................... I W. -. testamente I B.
Lindblads testamentsfond I R. Michaälssonska fonden V F.
Lindbomska belöningen VI B. Militiirenkepensionsstaten, Allm.... X A.
Lindgrens donation... I J. Millerska fonden VI K.
- fond I G. å 3 ställen. Minuth.-föreningenspensionskassa.. V F. -
Lindgrenska Trasskolan VI N. Moritz Rubens donationsfond I Ä.
Lindstens stipendiefond I T. Mosaiska församlingen................. I Ä.
Lindströms stipendiefond VIII B. Murbecks inrätta. författigaflickors
Linnerhjelmska fonden XII E. uppfostran II G.
Ljungbergs stipendiefond XI A. Musikpersonalens ensk. kassa X 1;>.
Ljungcrantz testamente V D. Mullers te.stamente I A.
Ljungerantaska testamentsfonden... II E. Möllers fond I L. S. å 2 ställen.
Ljungmans minne XII.r. Möllers stipendiefond.................. V e.
Lohes legat I 4. Möllorsvärds fond X B.
- testamente lA. Mörners "...................... IF.
Lundals " XII D. Mörnerska fonden XII E.
Lundbergs Vincent o. Lovisa, fond XI B. f ..
Lundbergska fonden.................... VI E. ~atha~s ond.............................. lA.
_ stipendiefonden VI J. Netherwoods fo?-d .. ;................... IM.
Lundblads donation..................... I H. Netherwoods stipendiefond VIII.B.

f d I G - testamentsfond XII E.
- on . Nissen's, Henriette, stipendiefond .. VIII B.
Lundells testamente I e. N b f d I L
Lundgrens fond............ I Y. or ergs on .
_, Egron, prismedel VIII A. Nordenstolpes fond I Y.
Lunns testamente........................ V D. Nordfors "..................... IF.
Lykttändarnessjuk-o.begrafn.-kassa V H. - ~estamente V e.
Läkare-nödhjelpsfonden XI B. Nordla~~ers testamente XII D.
Längmans donationsfond VI M. Nordströms fond lY.
Lärames vid Elementarläroverken - t~stamente. I G.

enke- och pupillkassa VI Ko No~ens donation I H.
Läroverk; Högre Latinläroverket å Noreens. fond I S.

Norrmalm........................... VI G. -- pensionsfond I K.
_ Högre Latinlärov. å Södermalm VI H. Nonlenska fonden........................ V e.
_ Jakobs allmänna..................... VI J. - testamentsfonden VI M.
- Katarina " VI K. ~orn~ad~ t;stiimentsfond I el ~.
- Nya Elementarskolan.............. VI F. NorsSe

o s ..onb ·l ·t·.. · .. · ·l ·.. ..
Löfvenskjöldska fonderna XII E. ya pa:.vags o age s persona s un-
Löwens fond I F. edrstodsfond V H.

.............................. Nymarkska fonden VI H.
V B. Nvströms fond I e. Q.

- testamente V D.
Nödhjelpsfonden IV B.
Nödhjelpskassan i Stockholm XII D.
Officerskårens pensions fören. kassa X D.
Okänd I G. Ko 1\'1.N. P. Q. R. S. Y.

V D. XII H.
Okänd gifvares testamente I B.
Operabalettens enskilda kassa :vIII e.
Operakörens " " VIII C.
Osreengii fond I Q.
von der Ostenska fonden V F.
Otterska fonden I B.
Owens, Samuel, stipendiefond....... VI L.

II G.
XI A.
VI J.
I e.
I Ä.
ve.
X D.
VR.
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Palmstjernska fonden XII E'l Retzii stipendiefond..................... XI A.
Pate~'se~s fo!!.? II C. Reuchners fond........................... IN.
Patr~otlska sällskapet, Kgl.......... XII C. IReuckner.~. " : I B. E.
Paulis fond I C. Reuterskiölds pensionsfond XII E.
- testamente II C. Reuterskjölds" " XII E.
Pauliska donationsfonden XII G. Ribbings donation .. VIII A.
- fonden V F. Ribbingska stipendiefonden VI G.
Pensions- o. gratialkassan för under- f. d.Riddarholmaför:s ensk. pensions-

officerare och manskap............ X D. . kassa .
P-s donationsfond I K. Riddarhusets fonder .
Petrejiska fonden V E. VI E. Riksbankens enke- och pupillkassa
Petrejus fond I M. N. Riksgäldskontorets enke- och pupill-
Petterssons "............................. I T. kassa.................................... IX B.
Pfeils testamente....................... I B. Ringqists fond I Q.
Philipsenska testamentsfonden...... VI N. Rinmanska fonden....................... I B.
Pihlgrens fond............................ I G. Robins belöning XII A.
Pihlmanska testamentsfonden IL. Rogstadii testamente I B,
Pinchards fond........................... ID. Rohtliebs donation...................... lA.
Pipers donation VIII A. Roos' fond IF. Q. S.
Platinska testamentsfonden IX C. Roos'afHjelmsäter, C.U.,donationsf. xn E.
Polispersonalens i Stockholm enke- - H., donationsfond .xn E.

och pupillkassa IX D. - stipendiefond XI A.
.- i Stockholm enskilda enke- och Roospiggs testamente XII D.

pupillkassa IX D. Roselii fond I U.
- i Stockholm pensionsinrättning IX D. Roseliusv j, •••••••••••••••••••••••••••••• I C.
Possiethska fonden...................... lA. Rosellska fonden XII J.
Prakt. Hushållsskolan för flickor .. XlI G. Rosenadlerska pensionerna ;....... VI B.
Preis' testamentsfond XII D. Rosenbergska fonden X C.
Premiekassan VI K. Rotl101fS fond I ~.
Premie- och fattigkassan vid Norra Rubens, -Moritz, donationsfond....... I A.

latinläroverket.. VI G. Ruckmans donation I W. X.
Presterskapetsenke-ochpupillkassa IX F. Rudbecks ., XII C.
Prins Carls uppfostringsinrättning Rud beckska stipendiefonden......... XII J.

för värnlösa barn II G. Rudebeckska stiftelsen X D.
- Oscars hospitalsinr.vid Lifgardet Ruths testamente XlI D.

till häst..... X C. Rymans fond I U.
Prinsessan Lovisas minnesfond XII G. Sabbatsbergs brunnslasarett.......... IV A.
Probsts donation I W. Sabbatsbergs fattighus II F.
Psilanderskölds donationsfond XII E. Sahlbergs fond I N.
- pensionsfond XII E. Sahlstedtska fonden I A.
Psilandersköldska fonden N:o 3 XII E. Samsons stipendiefond XI A.
- fonden N:o 4 XII E. Sandahls fond IN.
Pukes fond................................. I F. Sandbergs testamentsfond I K.
Queckfeldt-Rosencrantzska fonden .. XII E. Sasska fonden XII E.
Qveckfeldts fond XII E. Scharps gåfva VD.
Queckfeldtska pensionsfonden XII E. Schaumkellska understödsfonden... XI B.
- stipendiefonden...................... XII E. Scheffers fond............................ XII E.
Qvidings donationsfond IX A. Sche1ferska stiftningen XII ~.
- fond I G. U. Schewens testamente.................. lA.
Rabeska fonden: VI G. v.Schewenskastipendieinrättningen XII E.
Rambachs donation IF. Å. Schewes testamente..................... I B.
Redin~ska fonden........................ V G. - testamentsfond : I l,{.
Regne Is donation VI B. Schinkels testamente I ~.
- gåfvomedel VI B. å 2 ställen. Schlotthauers legat..................... I ~.
Rehnbergska fonden 1887 Xll E. Schmidts "..................... lA.
- 1888 .xn E. Scholtz testamente I Å.. 2 ställen.
Reinholds fond........................... I Y. Schptteska se Ebersteinska dona-
- testamente I Å. tionerna.
Reinstedts donationsfond I K. Schröders " lIC.
Renströmska fonden I A. Schultzes testamentsfond I K.

I B.
XII E.
IX B.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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von Schulzers donationsfond XII E.
Schwartz stiftelse I X.
-, Remy, stipeI)diefond............... VI~.
Schwartzers testamentsfond I K. A.
Schweders fond........................... I N.
Schönborgs se Botins fond.
Sebaldts donation .
- testamente .
Sederholrnska testamentsfonden .

. Segercronas fond .
Sehmanska pensionsfonden .
Selenii testamente .
Seligmanns stipendium .
Semisekularfonden .
Septemberfonden, 20:de .
Seraflmerlasarettete direktion .
Setterströms fond .
f. d. Siden- och Klädeskramh.-socie-

tetens pensionskassa .
Sifverbergska fonden .
de Silentzska fonden .
Sjökaptens-societeten i Stockholm .
Sjömannaföreningen i " .
Sjömannaföreu:s Nödhjelpskassa .
Sjöstedts fond .
-- testamente .
- testamentsfond .
Sjöstedtska fonden .
Skolfonden .
Skolråd: Adolf Fredrik .
- Katarina .
- Maria .
- Nicolai. .
- Skeppsholms .
f. d. Skomakareembetet eller n. v.

Skomakaremästareföreningen V F.
Sohms testamente XII D.
Soldatbarnhuskassan •.................. X D.
Soopiska fonden I A.
Sporrongs fond I. G. U.
Spångbergska testamentsfonden I O.
Stagmans fond I El.
Starbus testamente I A.
Statens Jernvägstrafiks enke- och

pupillkassa IX B.
- Jernvägstrafiks pensionsinrätt-

ning .
Statskontoret .
Steinmetz' fond .
Stenbergs fond .
Stift. f. bost. åt fattiga m. fl. judar

i Stockholm........................... I Ä.
Stipendium Berzelianum VI B.
Stjerncreutzska fonden XII E.
Stjerncronska " XlI E.
Stjel1lgranats fond I f.
Stocks legat I A.
Stookholrns allm. skyddsförening XII J. Tamms och Widegrens stipendiefond VIII B.
- Arbetaref:s sjuk-och begrafnings- Teaterns, Kgl., arbetares sjuk- och

hjelpsfond ;.................... V H.. begrafningskassa VIII C.

I H.
ve.

IV A .
I F.

XII B.
I T.
I' Ä.

VI H.
VI H.
IV A.

I G.

VD.
XII E.
XII E.

V H.
V H.
VR.
I T.

IV A.IR.
VI L.
xc.
IX.
r r.
I M.
I D.
I Z.

IX B.
VIM.
I Q.
I W.

Stockholms Arbetar-eförenings tio-
öresafdelning V H.

- Gasverksarbet. sjuk- och begraf-
ningskassa V H.

- Handtverksf:s pensionskassa.... V F.
- Mosaiska förs-s sjukhj.- och be-

grafningssällskap I Ä.
- Nationalkassa V E.
- Polispersonals ensk. enke- och

pupillkassa IX D.
- Sjukhem IV A.
- Sjömanshuskassa V H.
- Skyddsförening för frigifna XII J.
- stads embetsverks enke- och pu-

pillkassa IX D.
Stokoes fond......... I Q.
Storkyrkoförsaml. barnkrubba I E.
Strandbergska Läkareinrättningen. . IV D.
Stråhles testamentsfond I E. G. N. Q.
Stråleska fonden XII E.
8turms fond I Å.
f. d. Stämpelafgifts- eller s. k. Hall-

kassan .
Sundberg Pisens testamente .
Sundbergska donationen .
Sundins testamente .
- se Tidmarks pensionsfond.
Sundströms gåfvomedel I K.
Svaans testamente XII B.
Svea Artill-reg. pensionskassa...... X D..
- Lifgardes barnhus- och kyrkob.-

kassa. X B.
- Lifgardes fattigkassa X B.
Svenska föreningen Röda korset... X E.
- Läkaresällskapet..................... XI B.
- Lärarinnornas pensionsförening VI N.
- Postmannaföreningen IX B.
- Publicist. understödsförening VIII C.
- Samaritföreningen X E.
Sång- och Musikstipendiet VI F.
Säfbohms testamente II C.
Sällsk. Barnavännerna III.
- s De fattigas vänner •............. III.
- »De nödlidandes vännen XII G.
- För dygdigt och troget tjenste-

folks belönande XII J.
Sällsk. för uppm. af öm och sedlig

modersvård ~ III.
- Jultomtarne XII J.
- -Ttll arbetsflitens befrämjande. XII J.
Sätherströms fond I U.
Söderbergs donation VIII A.
Söderbergska fonden V F.
Söde rströms fond I B.
- testamentsfond I K.
Söderströmska fonden.................. VI N.

V F.
VD.

VI B.
VD.
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810 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Teaterns, Kgl., pensionskassa VIII C. W. A. Benedicks fond III.
Tekniska Högskolan..................... VI L. Wadstena adliga jungfrustift XII E.
Teknol. instit.s elevers stipendiefond VI L. Wadströms fond I F. T. V C.
Telegrafverkets pensionsinrättning - testamente............................. I B.

samt enke- och pupillkassa...... IX B. Wretterdahls testamentsfond......... I K.
Tengströms fond I Q. Wallenbergs, A. O., fond IV C.
Terrades "........................ II F. Wallerska fonden........................ V G.
Tersmedenska fonden XII E. Wallins fond I W. å 2 ställen.
Thams donation VI G. H. Wallinska fonden .................•...... VI E.
Thamiska donationen XII E. Wallmarkska donationen VI B.
Tharmouts fond I S. - fonden VI L.
Thernbergs testamente II C. Wahrendorffs fond I C.
Thernbergska testamentsfonden XII B. Warodelis pensionsfond V D.
Thunska stipendiefonden VI C. Wenerska testamentsfonden.......... XI A.
Thurgrens pensionsfond XII C. Wennberg,.LottenWennbergsfond. XII F.
Thåströms fond........................... V C. Wertmiillers fond N:o 1............... IN.
Tidmarks och Sundins pensionsfond II C. - fond N:o 2............................ I N
Timells testamente I Y. XII D. Wessmans fond... I D.
Timmermans-ordens hospital XII J. Westerbergs testamente V D.
Tjugufemte Juni·fonden......... IN. Westfeldts fond I Y.
f. d. Tobaksh.-societ:s pensionskassa VD. Westmans " lY.
Torkens fond.............................. I S. Wickholms stiftelse..................... I W.
Totties pensionsfond .- V H. Widboms fond I W.
Toutins testamente I B. Widegrens se Tamms stipendiefond.
Troilis, Uno, fond VIII A.. Widell s ".... I C.
Trolles testamente l Z. Widman s "............................ I b.
'I'rolle-Bondeska fonden XII E. Widings "............................ I T.
Tullstatens ensk.pensionsinrättning IX B. Wiers "............................ I G.
af Tunelds donationsfond IX A. von Willebrands fond.................. V C.
Tunelii fond ....•......................... I G. - understödsfond IX E.
Typografiska föreningen............... V F.L Winboms pensionsfond V C.
Tyska församl. fattigkassa I A. Wirenska stipendiefonden VI G.
Törneboms fond.......................... VD. Wirrwachs fond IN.
- testamente I M. V D. XII D. Wistrands se Törnemans fond.
Törnebomska fonden V F. Wittings testamentsfond .
Törnemans och Wistrands fond.... I N. Wrangels testamente .
Törners donation VI L. Wulfcronska fonden .
Törnqvists donationsfond IX A.
- fond I Q. ve. Yhlens legat .
!!gglas' fond I G.
undens " lY.
Underlöjtnant Peyrons pensions- och

gratifikationsfond X C.
Underofficerarnes vid Svea Artilleri-

Regemente pensionskassa......... X D.
Undervisningsverk, Stkhlms stads. VI E.
Uno Troilisfond VIII A.
Vahlskogs stipendium I H.
Vega-fonden VI B.
von Vegesachska fonden XII E.
Viktualieh. pensionsinrättning...... V F.
Vinskänkssocietetspensions- och be-

grafningshjelpskassa V F.
Volontären von Rosens pensions-

och grabifikationsfond X C.
Välgörande fruntimmers-sällskapet II G.

I K.
lA.

XII E.

lA.
Zetherstens fond I Q.
- testamente I B.
Zettersten P:s testamente II C.
Ziervogels donation..................... I H.

Åkerblads donationsfond............... I K.
4,kerhielmska fonden XII E.
Åkerlunds fond l B. W
Aleniska fonden VI E.
Angfartygsbefälhafvare-sällskapet.. V H.

Ödmans testamente : .
Qfre Borgrättens medel .
Ofverströms fond .
Öhmans " .
Qstbergs " .
Ostergrens " I N. Q.

II C..
IX C.I O.l L.
I Q
!IF
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