
[2758-2770] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder.
[2758]. till utlåning åt ledamöterne eller genom före

Beskowska skolans fond (1883) grundplåt drag verka upplysande.
2,000 kr. Till pensionsbidrag åt skolans lä- Dessutom eger döfstumföreningen en ny-
rarinnor. bildad begrafningskassa, hvars tillgångar ut-

--- göra 1,097 kr. 3 öre.
[2759] Lindgrenska Trasskolan (Skolföre-
ståndaren J. O. Lindgren 1870) kr. 15,000. [2767] --
Särskild styrelse, se [2119]; att uppfostra Fonder för blindes sjelfverksamhet (Mam-
vanartiga gossar om 8 il, 16 år tillhörande sell C. R. C. O. och S. M. Backman 1861)
Stockholms sam'hälle. kr. 1,000. '(Drottning Josefina 1873) kr.
[2760] 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kr. 305.

Philipsenska testamentsfonden (Grossh. (Enkefru L. Myhrman 1875) kr. 1,000. (Okänd
H. T. Philipsen och hans hustru, född Moll 1880) kr. 3,000. Possessionaten G. E. Witte
1811). Särskild direktion (se 1391); skol- 1880) kr. 10,000. (Okänd 1880) kr. 10. (Bok-
inrättning; eger fastigheten nor 5 i qv. Ro bindaren H. F. Schwartz 1880) kr. 49. (Be-
sendal större i Maria församl., Hornsgatan sparade räntor 1880) kr. 1,723. Kungl. Blind-
31, vid Adolf Fredriks torg. institutets direktion, se [2011]; fondens till-

gångar utgöra kr. 126,597: 59; utgående
VII. Fonder för undervisning och un- elevers unde!s~?djande .me~ ma~erialier, verk-

derstöd åt döfstumma och blinda. tyg m. m.; hfranta utgar tills vidare af Back-
manska fonden.

[2762] Allmänna institutet för döfstumma
(Protokollssekret. P. A. Borg, under beskydd
af Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) VIII. Fonder för understöd åt konst-
kr. 479,354: 77. ~.ärskild direktion, se [1~05]; idkare samt deras enkor och barn.
uppfostran af dofstumma barn. Institutet .
e~er dessutom institutsbyggnader å Djur- [2770] Kungl. Akademien för de fria
garden. konsterna. Se [1303].

Sedan detta ins.~itut den 1 augusti 1894 Akademiens pensionskassa (uppkommen
~pphört .och ..dess !a~enhe.ter, by~.gnader och genom influtna expositionsmedel. Kungl.
l~ve~taner öfverlåtits pa l:a döfstumskol- reglem. 1831) kr. 108,000. Pension till aka-
d!stnktet i .hafva institutets fonder, ~nl~~t demiens professorer, lärare och tjenstemän
Kungl. MaJ:ts bref af den 9 aug. s. a., of- samt deras enkor och barn.
verlemnats till Statskuntoret att af Stats- Akademiens särskilda understödsfond
kon~.oret tills vidare för.valtas: Angående (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.
anvandandet af den behallna årsafkastnin- 100 000. Rese- och studiestipendier belönin-
~en a~ dessa fonder har Kungl. Maj:t ännu gar' å högtidsdagen. .. '
icke förordnat. Von Beskows donation (Ofverstekammar-
[2763] -- junkaren friherre B. von Beskow 1864) kr.

Kungl. Institutet för blinda kr. 263,670: 16. 10,000. Till stipendium åt konstnär.
Institutet eger dessutom fastighet. Boberghska donationen (Godsegaren och

-- Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till
[2764] Arbetshemmet för blinda i Stock- pris eller uppmuntran för elever.
holm (f. d. Direktor O.E. Borg 1868)kr. 86,000. Gahms donation (Ritläraren P. J. Gahm
Särskild styrelse, se [2013]; att inom fädernes- 1826) kr. 3,000. Till belöningar å högtids-
landet verka för blindas arbetsförtjenst m. dagen.
m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 100 kr., Kinmansons fond (Kammarrättsrådet C.
som i.Jlödfall användas som sjukhjelp. L. Kinmanson 1874) kr. 34,527. Stipendier
[2765] -- till målare och bildhuggare.

Föreningen för Blindes väl (stiftad 1885) Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny
Särskild direktion; tillgångar circa 67,500kr. Lind-Goldschmidt 1876) kr. 70,246. Rese-
Har till ändamål att bispringa arbetsföra stipendium; understöd får ej utgå förr än
blinda och dela ut böcker åt dylika. årliga räntan uppgått till 3,000 kronor.
[2766] Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna

Döfstumföreningen (1868) kr. 43,882: 28. genom inkomsten för utställning af Egron
Särskild styrelse, se [2022]; att bereda ar- Lundgrens arbeten 1876) kr. 3,306. Guld-
betsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt medalj åt aqvarellmålare.
medelst lån eller gåfvor understödja dem, Meijers donation (Ofverdirekt. G. Meijer
som äro sjuka eller åldriga eller annars be- 1775) kr. 120,000 (fastighet). Till akademi-
höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek ens inrättning och behof.
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. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2770-2777} .
Pipers donation (Hofintendenten T. M. Mazers . fond (Grosshandlanden J. Mazer

Piper' 182.0) kr. 15,259. Till användande 1846) kr. 7,000. Till uppehållande af ett
af akademien. qvartettsällskap.

Ribbiilgs donation (Kanslirådet G. Rib- Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug.
bing 1~09) .. kr. 6,000. Till stipendier at Michaelsson 1871) kr. ,3,000. Till uppehål-
elever vid laroverket. .. lande af nyss nämnda qvartettsällskap.

Söderbergs donation (Ofverintendenten G. Netherwoods stipendiefond (Bankokom-
Söderberg 1873) kr. 8,000. Till belöningar missarien V. Netherwood 1867) kr. 200. För
å högtidsdagen. violin- och violoncellspelning.

Uno Troills fond (Doktorinnan S. Hell- Henriette Nissen's stipendiefond (Fru
~aI.J: 1880) kr. 4,722. Stipendier åt elever; Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000.
hfranta kr. 90. För understöd åt en konservatorieelev.

. Tamms stipendiefond och Widegrens sti-
pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 186&
och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,000.

[2771] Kun g I. Mus ika I is ka a k a de m ie n. Flöjtblåsning; räntan, reserverad.
Se [1305].

Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren [2772] Kgl. Hofkapellets pensionsinrättning
Aug. Abrahamsson 1869) kr. 25000. Under. (H. M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr.
stöd åt sångelever vid Konserv~torium. 357,412: 97. Särskild direktion, se [1863];

Akademiens stipendiefond (Musikaliska pensioner till hofkapellister, deras enkor och
akademien 1856) kr. 11,466: 25. För obemed- barn.
lade konservatorie-elever som visa flit och [2773] _
framsteg. ' Operakörens enskilda kassa (Kapellmä-

Bergmans gåfvofond (Lärarinnan Ellen staren C. Nordqvist -1876) kr. 1,500. Sär-
Bergman 1880) kr. 5 434. För sång' räntan skild styrelse, se [1866]; begrafningshjelp,;
lagd till kapitalet. ' 'nöd-, hjelp- och låneinrättning.

Bergs stipendiefond (Organisten P. A. [2774] -~- .
Berg 1863) kr. 1,500. Till befrämjande af Kg!. Teaterns pensionskassa kr. 586,990 ..
organistbildningen. . Särskild direktion, se [1862] i pensione.r. " .
. Beskows .stipendiefond (Öfverstekammar- . Kgl. Teaterns ~rbetares oc~ betjentes
jurikaren FnherreB. von Beskow och Malin von sjuk- och begrafmngskassa (Friherre G. F.
Beskow 1864) kr. 21,557: 33. Resestipendium. Aker.hielm 1823). kr. ~1,615: Kg!. Teaterns,

van Booms stipendiefond (Musikus J. van p~nsIO~skassas direktion: .. sJ~k- och begraf-
Boom 1861) kr. 1,000. För pianospelning. ningshjelp samt. understod at kgl. teaterns

Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham- arbetare och betjente,
marin, f. Oasparson 1872) kr. 20000. För _ F. d. Mindre Teaterns pensionsfond (Edw.
understöd åt konservatoriets ele~er' f. n. Stjernströrn) kr. 63,204: 63. Under direktio-
lifränta. ' nen för Kgl. Teaterns pensionskassa..

Hassells donation till Mazerska qvartett- W. Svensons donationsfond kr. 17,,844:
sällskapets byggnadsfond (1894) kr. 20,000. 27. .Under I direktionen för Kg!. Teaterns

Hebbes stipendiefond (K. sekreteraren J. pensionskassa.
Ph. Heb~e ~852!kr. 3,000. Till befrämjande [2775]
af o:gamstbIldmn.gen. Operabalettens enskilda kassa (Siegfried

Handels donatll?n (Pro.~esso!n J: A. oJo- Saloman och A. Willman 1883) kr. 9,705.
sephson 187.1) kr. ilOO. For primavista sang Särskild styrelse, se [1867]; afsedd till un-
och harmonisk kun~kap. _ . . derstöd framdeles.

Kuh.lauska ,arfvlngarnes stlpen~lefond [2776] __ '_
(Hedvig .och A. Kuhlau samt Evelina F.~- Artisternas och literatörernas pensions-

,l~m?s, f.. Kuhlau 1866) kr. 1,000. For för'ening (Artister och Iiteratörer 1847) kr.
_vlolmspelnm~. . 215,921: 43. Särskild direktion, se [1864];

Kuhlaus stipendiefond (GrosshaI.J:dlar~n C. pension till åldrige artister och literatbrer
L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. For piano- samt deras enkor och barn .

.' spelning .
.Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny De sceniska artisternas understödsfond

Lind-Goldschmidt 1876) kr. 71,589: 51. Rese- kr 44060. Särskild styrelse se [1868]. Istipendium. . , ,
Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren [2777] --

E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. För violin- Dramatiska och musikaliska artisternas
och violoncellspelning. pensionsförening (Teaterdirektören P. J•
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[2777 -27 82J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder.
Deland 1857). 2:ne egna fastigheter för väl" okänd) kr. 5,334: 85. Afkastningen skall an-
de af tills. 330,000 kr. Särskilda till- vändas till understöd åt civila embets- och
gångar vid 1894 års slut kr. 41,180. Särskild tjenstemäns behöfvande enkor, med företräde
direktion, se [1865J; att, så långt förenin- för dem, som ega många minderåriga eller
gens tillgångar medgifva, utdela pensioner oförsörjda barn.
å 300 kr. årligen; hvarjemte under förenin- Filåenska pensionsfonderna (Kommerse-
gens .förvaltning är stäld Nödhjelpsfond med rådet P. Pilsen 1822) kr. 151,680: 65. Pen-
kapital kr. 6,900. sioner och gratifikationer åt fattige civile
[2778J embets- .och tjenstemän, äfvensom åt deras

Svenska publicisternas understödsföre- efterlemnade enkor och barn; pröfningsrätt
fling (1881) kr. 82,693: 10. Särskild styrelse, tillkommer K. Maj:t.
se [1901]. Gäfva af en gammal tjensteman (en gam-

mal tjensteman 1830) kr. B8,549: 80. För-
IX. Fonder för understöd åt civile sörjningshus för civile embets- och tjenste-

embets- och tjenstemän samt dermed mäns i fat~igdom ef~~rlemnad~ enkor och barn.
. ... Kgl. Gota hofratts pensionsfond (Kgl.
[emförliqa personer samt deras Maj:t och Göta hofrätt 1831) kr. 11,883: 30.

enkor och barn. Pensioner åt i fattigdom efterlemnade enkor
f2781J C· . . . .. och barn efter embets- och tjenstemän inom
l I V lI.s t a t e n S p e n s lon s I n r a tt - Göta hofrätt ; pröfningsrätt tillkommer

n In g. ~e [1833]... Kungl. Maj:t.
v~n Beskows. pensionsfond (Ofverstekarn- Haakska donationen (vice Presidenten M.

marjurikaren friherre B. von Besk~w och Haak 1831) kr. 43,803: 75. Pensioner åt
bans hustru M. von Beskow, f. YVahlber..gcivile embets- och tjenstemäns enkor och barn.
1864) kr. 5,832: 46. 2:ne pensioner for Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea
embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar. hofrätt C. E. Isberg 1856) kr. 42,358: 79.

Civilstatens allmänna enke- och pupillfond Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar,
(Offentlig inrättning. 1798). Pensioner åt samt till uppfostringshjelp åt söner efter
civile embets- och tjenstemäns i fattigdom ledamöter af högsta domstolen eller Svea
efterlenmade enkor och barn; åtnjuter årligt hofrätt.
statsanslag af 45,000 kr.; pröfningsrätt till- Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang
kommer Kungl. Maj:t. 1840 och 1843) kr. 11,554: 34. Pensioner åt

Civilstatens enskilda enke- och pupill- 4 ogifta fruntimmer. eller enkor i torftiga
fond (Offentlig inrättning 1826). Pensioner omständigheter.
åt civile embets- och tjenstemäns enkor och Linds donationsfond (Postmästaren Hans
barn. Lind 1891) kr. 5,328: 60. Till pensionsun-

Civilstatens kapital- och lifränteförsäk- derstöd åt 4, högst 6 behöfvande enkor och
ringsanstalt (Civilstatens fullmäktige med barn efter posttjenstemän, att utdelas helst
af Kgl. Maj:t faststäldt nådigt reglemente till olika för hvarje år.
1866, förnyadt den 28 september 1883) kr. Qvidings donationsfond (vice Presidenten
1,746,131: il8. Att antingen åt delegarnes i Kammarkollegium B. C. Qviding 1838)
söner samla kapital till utdelning på en gång kr. 5,976: 68. Arlig gratifikation åt enka
efter vissa på förhand bestämda tider, eller efter civil embetsman af tromans värdighet,
ock åt deras hustrur och döttrar bereda Iif- som aldrig tjenat inom krigsståndet.
ränta vid viss ålder, dock ej före 40 år. af Tunelds donationsfond (Statskommis-

Civilstatens pensionsinrättning (Offentlig sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 53,445: 24.
inrättning 1826) kr. 10,569,856: 12. Pensio- Disponeras för civilstatens enskilda enke-
ner åt civile embets- och tjenstemän vid och pupillfonds behof.
fylda 55 års ålder; åtnjuter årligt statsan- Törnqvists donationsfond (Kamereraren
slag af 74,271 kr. • i Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr.

Elis pensionsfond (Kamereraren Carl Gustaf 28,501: 10. Disponeras för Civilstatens en-
Ell 1889) kr. 30,245: 92. Till pensionering skilda enke- och pupillfonds behof; genom \
åt behöfvande enkor och barn efter tjenste- nådigt bref 31/s 1866 bestämde att utgöra
män i Kgl. Generalpoststyrelsen och Stock- grundfond för civilstatens kapital- och lif-
holms postkontor, tillhörande 4, 5 och 6 pen- försäkringsanstalt.
sionsklasserna i pensionsinrättningens regle-
mente eller motsvarande klasser i blifvande [2782J Fränckelska understödsfonden (Ma-
reglemente. skindirektör E. Fränekel 1873) kr. 2,000.

Elstedtska pensionsfonden (stiftad 1857 Dir. för Statens jernvägstrafiks pensionsin-
af en embetsman, hvilken anhållit få vara rättning, se [1843J; understöd till 2:ne ur
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. \

. 'Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2782-27 96J
Statens jernvägstraflks enke- och pupillkassa [1851J; pension åt riksbankens tjenstemäns
pensionerade enkor. och vaktbetjentes enkor och minderåriga barn,

Statens jernvägstrafiks enke- och pupill- samt ogifta döttrar efter fyllda 50 år.
kassa (Staten 1872) vid 1893 års slut kr. [2789J
5,668,953: 75. Pensionering af aflidne delega- Enke- och pupillkassan vid riksbankens
res enkor och barn. afdelningskontor och pappersbruk (Rikets

Statens jernvägstrafiks pensionsinrättning Ständer 1851) kr. 183,300. Styrelse: Hrr
(Staten 1872) vid 1893års slut kr. 6,776,193: 72. fullmäktige i riksbanken, se [1651J; pen-
Pensionering af ordinarie tjenstepersonal vid sioner åt enkor och barn, dels efter tjenste-·
statens jernvägstrafik. män och betjente vid f. d. bankodiskontver-

. [2783J ket och dels efter sådana vid afdelningskonto-
Telegrafverkets pensionsinrättning samt ren och Tumba bruk.

enke- och pupillkassa (senaste Kungl. regle- [279OJ
menten den 17 december 1886). Gemensam Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa
direktion, se [18411; a) pensionsinrätt- (bildad vid 1809-1810 års riksdag) kronor
ningen (började d. 'it 1875) för telegraf. 118,400. 3:e kassaförvaltare, se [1853J; pen: -
personalens pensionering kr. 2,688,745. Stats- sioner åt enkor och barn efter tjenstemän
bidrag 70,833 honor; b) en ke- och pupill- och vaktmästare vid Riksgäldskontoret och
k a s sa n (började d. l!7 1875) afser pensioner f. d. general-assisten s-kontoret.
åt telegrafverkets tjenstemäns och vaktbc- [2791 J ---
tjentes enkor och minderåriga barn kronor . Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu)
445,442; statsbidrag 5,000 kr. årligen. kr. 9,164. Borgmästaren i Stockholm; räntan
[2784J användes till pensioner åt 4 enkor efter

Svenska postmannaföreningen (1877) kr. ernbets- och tjenstemän inom Stockholms
14,800. Särskild styrelse, se [1881J; sjuk- magistrat m. fl.
hjelp åt posttjenstemän samt begrafnings-
hjelp åt anhöriga.

[2795J Föryaltningen af de under
[2785J Postbetjeningens sjuk- och be- f. d. kgl. Ofre Borgrättens vård
grafningshjelpsförening kr. 1,200. Förval- stä Ida medel. S~ [1859].
tas af postvaktbetjente sjelfva. Bergska fonden (HofbetJent~n ,Halvard

Postbetjentes enskilda begrafningskassa Berg 1709) kr. ~,805.. Unde.~·stod at enkor
kr. 300. Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva. och barn e.fter betjente VId Strömsholms slott

Bromanska sjuk- och begrafningskassan och stuten.
(Postdirektören S. A. Broman 18621; kr. Gu.thermuthska fonden (Elsa Guthermuth,
10,000. Sjuk- och begrafningshjelp till bref- f. WIllamsberg, enka efter .C. l!. G:uthermuth
bärare och postvaktbetjente i Stockholm; för- 170.3) kr. 14,~97. Understod at ringare hof-
valtas af dem sjelfva. betjentes fattiga barn.

Postvaktbetjentförbundets i Stockholm Humbleska testamentsfonden (Eva Hum~-
sjuk- och begrafningsfond kr. 390. För- !e, f. Hollemus 1787) kr. 2,44.2. Un~erstod'
valtas af postvaktbetjente sjelfva. at enkor oc~ bar~ efter betjente VId Kgl.

Stockholms postkontors brefbärares en- hofvet och VId Ulriksdals slott.
skilda enke- och pupillkassa kr. 10,325. Platinska testamentsfonden (Fru A. M.
Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva. Platin, f. Norberg 1819) kr. 13,354. Under-
[2786J stöd till 2/3 åt fattiga inom hofförsamlingen,

Tullstatens enskilda pensionsinrättning '/" till ett stipendium il 200 kr. åt studerande
(Kgl. Maj:ts bre f 1805) vid 1893 års slut kr. af Smålands nation jo Up sala. Ansökningar
288,666: 55. Särskild direktion se [1839]; ingifves till förvaltningens sekreterare.
pensioner åt enkor och barn efter tullverkets ---
embets- och tjenstemän samt betjente. [2796J Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hof-
[2787J' predikanterne J. G. Flodin och C. W. Strang

Jernkontorets tjenstemäns och betjenings 1788) kr. 72,347. Särskild direktion, se
enke- och pupillkassa (Jernkontor, tjenste- [1860J; månadtliga understöd till vid döds-
män 1813) kr. 237,161. Styrelse af tre tjen- fallet i hofvets tjenst varande betjentes enkor
stemän ; pensioner åt Jernkontorets tjenste- och barn under 18 års ålder; årlig gåfva af
mäns o. betjentes enkor och barn. konungen 525 kr.; kollekt i slottskapellet
[2788J . cirka 250 kr.

Bankostatens enke- och pupillkassa (Banko- U.ti nämnda belopp ingår af Enkefru H.
fullmäktige .och kommissarierna i riksbanken J. Akerström testamenterad fond 7,000 kr.,
1748) kr. 802,473: 80. Särskild styrelse, se hvaraf räntan utgår i tre pensioner il 120 kr.,
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[2796-2805] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
som tilldelas fattiga enkor och döttrar efter som består af delegares efter lön beräknade
vid kgl. hofvet anstälde personer. afgifter. tages hänsyn äfven till delegares
[2797] senast innehafda lön. Pensionerna utgå ej

Enke- och pupillkassan vid Stockholms med något på förhand bestämdt belopp,
stads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr. utan deras storlek är beroende på den be-
579,762: 87. Särskild direktion, se [1855]; räknade inkomsten för hvarje år äfvensom på
att bereda pensioner åt delegares enkor och antalet pensionslotter. Pensionsrätt inträ-
oförsörjda barn. der när löneinkomsterna af den aflidne del-
[2798] egarens syssla frånträdes. Föl' utbekom-

Polispersonalens i ~.tockholm pensions- mande af pension - i februari månad -
inrättning (K. M:t på Ofverståthållareembe- böl' för pensionär (h'i'igen under första hälf-
tets hemställan 1854) kr. 1,133,327: 60. Sär- ten af föregående november månad anmälan
skild direktion, se [1856]; pensioner åt polis- ske medelst aflemnande af för pensionens.
personalen. beviljande nödige handlingar i landsorten

Polispersonalens i Stockholm enke- och hos vederbörande pastor och i Stockholm
pupillkassa. Kr. 8,512: 94. Samma styrelse i kassans lokal, 34 Norrlandsgatan. Pensio-
som nästföregående. när, som genom egen försummelse blifvit

Stockholms polispersonals enskilda enke- vid pensions beräkningen utesluten, förlorar
och pupillkassa (stiftad 9 maj 1883) kl'. sin pensionsrätt för det år, beräkningen afsett,
66,000. Särskild direktion, se [1857]. Un- ~--
derstöd åt aflidne polismäns enkor och barn.
[2799] X. Fonder för understöd åt militärer

Hebbes pensionsfond (Brukspatron A. samt deras enkor och barn.
Hebbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver ..
Strandbergska läkareinrättningen, se [2043]. [2804] Armens ~enslonskassa.
Af räntan utgå årligen 9 pensioner å 100 kr. . Se L1831]. . '.
till fattiga enkor eller oförsörjda döttrar ~.rmens enke- och pupllI~assa. (Krigs-
efter ofrälse civile embets- och tjenstemän. befalet 1817) kr. 353,164. Pensioner at enkor

och barn efter armens embets- o. tjenstemän.
Armens nya enke- och pupillkassa

[2801] F ö rv a l tn i n g e n för G roen s k a IKrigsbefälet 18831kr. 3,836,486: 24. Pensioner
fattigförsörjningsfonden och åt armens embets- och tjenstemäns enkor

W i II e b r a n d s k a u n d e r s t ö d s- och barn; statsbidrag: 67,708 kr. årligen.
fonden. Se [1861]. Armens pensionskassa (Krigsbefälet1756)

Groenska fattigförsörjningsfonden(Bergs- kr. 3,747,794: 38. Pensioner åt armens embets-
rådet A. H. Green 18H9) kr. 163,155: 42. Af och tjenstemän; statsanslag till fyllnadspen-
räntan utdelas pensioner å kr. 150 - till sioner m. m., för år 1895 (förslagsanslag) kr.
vederbörligen bevisade medellösa och verk- 1,540,000.
ligt fattiga, hvaraf hälften s. k. pauvres Horns stiftelse (Grefvinnan A. S. Horn
honteux. f. Blomstedt 1858) kr. 206,522: 49. Pensioner

von Willebrands understödsfond (Friherr- åt militäre embets- och tjenstemäns i fattig-
innan Ulla von Willebrand 1860) kr. 93,185: dorn efterlenmade enkor och barn; före-
50. - Af räntan utdelas pensioner å kr. 200: trädesvis åt fattiga enkor och döttrar efter
- till fattiga, företrädesvis gamla sjuka eller ryttmästare, kaptener, löjtnanter och under-
sjukliga fruntimmer. löjtnanter.

Konungens enskilda fond (1817) kl'. 7,50()
[2802] Presterskapets enke- och pupill- (årlig ränta). Pensioner åt enkor och barn
kassa. Se [1849]. Stiftad 1874, enligt Kungl. efter aflidna militärpersoner. pensionärerna
reglementet den 6 november samma år, för utses af Kung!. Maj:t.
beredande af pension åt delegares enkor och Militärenkepensionsstaten, Allmänna. Pen-
minderårige barn, äldre ogifte obemedlade sioner åt militäre embets- och tjenstemäns i
barn, som genom sjukdom äro urståndsatta fattigdom efterlemnade enkor och barn: pen-
att sig nödtorfteligen försörja, och ogifta sionerna tilldelas af Kg!. Maj:t efter direk-
döttrar efter uppnådda 55 år. Den 1 maj 1894 tionens förslag; pensionsrätten grundar sig på
utgjorde behållningen 8,380,624 kr., hvaraf mannens eller fadrens beställning, boupp-
grundfonden 5,580,257 kr. och Wlslwtt.~fo1/.- teckningen samt sökandes fortfarande behof.
den 2,800,367 kr. Från förstnämnda fond,
som utgöres af allmänna medel, utgå pen- \2805] Drottningens hospital (grundlagdt
sioner till alla berättigade efter lika grun- ar 1805 af en "Menniskovän") kr: 82,696: 26.
der; vid pensioner från sistnämnda fond, Direktion, se [2036]. Räntan användes till
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2805-2814J
-årliga pensioner åt afskedadt underbefäl och såsom pension eller gratifikation till enka
manskap af Svea lifgarde. efter sådan underofficer, och andra '/2• lika

, Generalmajoren C. H. Möllersvärds fond med ofvan eller till enka efter 'en i tjenst
grundlagd af officerskåren vid Svea lifgarde afliden underofficer eller till uppfostrings-
-till minne af sekundchefen (år 1862), då han hjelp åt något eller några fattiga barn till,
afgick från regementet. kr. 4,139: 60. Samma dylik underofficer vid regementet.
direktion som föreg. Räntan användes till Skolfonden (gåfva och årliga bidrag af
nådegåfvor åt medellöse, från Svea lifgarde officerscorpsen) kr. 8,555. Regementspastorns
afskedade gardister. disposition. Räntan utgår till fattiga skol-

barns beklädnad m. m. inom regementens
församling.,[2806J

Svea. lifgardes barnhuskassa (Statsbidrag,
kollektmedel samt ränta å grefveStrömfelts [2810] Kg!. Första Svea artillerire-
donation, 36 kr.) kr. 585. Särskild dir. (se gementes pensionskassa. Se . [1217].
1214). Beklädnad af manskapets barn samt Hygrells stipendiefond (Generaladjutanten
uppfostringshjelp för dem. HygreIl och hans hustru 1833). Premier åt

Kgl. Svea Iifgardes fattig kassa. Samma fattiga skolbarn inom Svea art.-reg., kapi-
direktion. talet ingår i soldat-barnhuskassan.

.Gravallius' testamente (Fältpr, C. O. Gra- Marklinska fonden (Enkefru C. E. Marklin '
vallius) kr. 2,250. Direktionen öfver Svea 1851) kr. 4,900. Understöd åt officersenkor
lifgardes fattigkassa. eller döttrar.

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik-
[2807J Kronprins. Josefinas pensionsin- personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr.
rättning vid Kungl. Göta lifgarde (stiftad 13,961. Begrafningshjelp till delegarnes
1823 af officerskåren till hågkomst af Kron- sterbhus samt tillfälligt understöd åt del-
prinsens förmälning) kr. 110,000. Särskild egare, som från regementet afgår.
direktion, se [2038]. Pensionering åt under- Officerskårens pensionsförenings kassa
officerare och manskap inom regementet. (Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr.

91,543. Pensionering af f. d. officerare vid
[2809] Ku n g I. lifg a rd et t i II häst. Svea art.-reg.

Lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor Pensions- och gratialkassan för under-
och tillskott af officerare 1851, samt årliga offlcerare och manskap (Officerskåren vid
afgifter af underofficerare med vederlikar) Svea art.vreg. 1850) kr. 23,687. Utdelning
kr. 102,718. Särskild direktion, [se 1870]. af understöd åt afskedade underofficerare,'
Pension till afskedadtunderbefäl och manskap. konstaplar, trumpetare och artillerister.

Prins Oscars hospitalinrättning vid Kgl. Rudebeckska stiftelsen (Ofverste Rudebeck
Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af samt battericheferna vid Svea art.-reg:te
officerare 1816) kr. 36,810. Samma direktion. 1860) kr. 8,189. Pension åt enkor och barn
Pension och understöd åt afskedadt under- efter underofficerare vid regementet.
befäl och manskap, dess enkor och barn. Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid

Rosenbergska fonden (Gåfva från sterb- Svea artilleri) kr. 25,786. Dels fattiga sol .
.huset efter aflidne Rosenberg) kr. 1,269. datbarns beklädnad och underhåll, dels pen.
Regementets pensionskassas direktion. Rän- sioner åt afskedadt manskap.
tan utgår till pension åt enka efter i tjenst Underofflcerarnes vid Svea art.-reg:s
afiiden underofficer vid regementet. pensionskassa (Underofficerskåren vid Svea

Underlöjtnant Claes Erik Peyrons pen- art.-reg:te 1875) kr. 16,817. Pensionering af
sions- och gratiflkationsfond (gåfva från underofficerare vid regementet.
nämnda ,underlöjtnant Peyrons sterbhus) kr.
3,447. Samma direktion. Räntan utbetalas [2814] Konungens militärhospitals- och me-
årligen den 5 juli med 2/3 såsom gratifika- daljfonder (Militärhospitalsfonden utgöres •

·tion åt afskedad underofficer och '/3 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 Conrad större belopp, 3) af kommerserådet P. Filen
von Rosens pensions- och gratiflkationsfond donerade medel; Medaljfonden, stiftad af
(gåfva af sterbhuset efter nämnda volontär) konung Karl XIV Johan).. Båda fonderna,
kr. 2',139. Samma direktion. Arliga räntan hafva gemensam direktion (se 2033). Från

. utgår med '/2 såsom ständig tillökning i pen- Militärhospitalsfonden hafva under år 1894
,sion eller tillfällig gratifikation till pensione- pensioner till omkring 8,300 kr. utgått och '
rad underofficer från regementet eller ock gratifikationer till ungefärligeI1 samma be-
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[2814-2821] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
lopp till i fattigdom stadda enkor och oför- dödsfall och tillfälligt understöd till del-
sörjda barn efter befäl, underbefäl och civile egare eller dess enka.
tjenstemän vid armsen och flottan. Nya
pensionsrum komma hädanefter icke att
tillsättas, utan skola, i mån af hittills va- XI.' Fonder för undervisning och
rapde pensionäroers afgång, alla understöd understöd åt läkare och veterinärer
fran fonden utga under formen af gratifika-
tioner för året. Medaljfonden är afsedd att samt deras enkor och barn.
derifrån bereda underofficerare och gemen- [2821] K-arolinska institutet.
skap i arme en och flottan, hvilka erhållit Se [1283].
medalj för tapperhet i fält, en årlig pension,. " .
men, då nu mera endast en innehafvare af k Abehns fo~d (P!of~ssQr HJ. Abelin 1882)
tapperhetsmedaljen finnes i lifvet, går större .r- 5,0~0. ~tlpendler at studerande VIdKaro-
delen af fondens ränteafkastning tills vidare linska institutet.
till understöd från Militärhospit lsfo den Akrelska fon~en (Prof; C. Santesson 187?)a n 'kr. 10,000. Stipendier at studerande VId

Karolinska institutet.
[2815] Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin1877)

Konungens hospital (Stockholms stads kr. 6,000. Stipendier åt vid Karel. inst.
borgerskap och magistrat 1796) kr. 320,000. studerande med. kandidater.
Särskild direktion, se [2034]. Pensioner Benedicks stipendiefond (Kammarherren
å~ afsokeda~t manskap vid ar~ee~: a) efter W. A. Benedicks 1861) ler. 30,000. Till vid
vissa ars tjenst eller de, som blifvit skadade; Karolinska institutet studerande medicine
b) andra fattiga, lytta och lemlösa. som kandidater.
utan eget förvållande blifvit vanföra samt Bylundska testamentsfonden (Apotekaren
ej kunnat intagas P~ fattighus; år 1893 ut- E. Bylund 1818) kr. 3,263: 41. Till underhåll
delades 12,029 kr. till 402 personer. och förökande af samlingarne och biblioteket

vid Karolinska institutet.
[28 16] Hie~tas stipendiefond (Fröknarna ~. och

Svenska föreningen Röda korset (Konung A .. Hierta 1873) kr. 15,0~0: Stipendier åt
Oscar II m. fl. 1865) kr. 79,428: 34. Verk- qvmnor, som studera medicin.
ställande utskott, se [2001]. Att hos svenska Magnus Huss' stipendiefond (Professor
folket väcka deltagande för vården af sårade M. Huss' forne lärjungar 1863) kr. 5,000.
och sjuke i fält samt att medelst insamling Sripendier åt vid Karol. inst. studerande
och f6rvaltning af frivilliga understöd verka medicine kandidater. .
för denna sjukvårds ordnande och utvidg- Karolinska institutets reservfond (D:r A.
ning; utdelning är gjord till föreningens F. Regnell 1883) kr. 26,396: 62. Räntan skall
sjuksköterskor. användas till befrämjande af den medicinska

Svenska samaritföreningen (började sin forskningen och dess tillgodogörande så vät
verksamhet i januari 1884) kr. 5,238: 77. för undervisningen som för literaturen.
Dess uppgift är att genom inrättande af Kirurgiska stipendiefonden' (Donation af
samaritundervisningskurser bland allmän- okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof.
heten utbreda kännedom om den hjelp, som C. J. Rossander 1875) kr. 10,000. Stipendier
vid plötsliga olycksfall i första hand erfor- åt en eller två unge män, som vid insti-
dras; åliggande det föreningens aktiva leda- tutet idka eller nyligen derstädes afslutat
möter, hvilka genomgått sådan kurs, att sina med. studier och ådagalagt synnerlig
vid inträffande olycksfall, innan läkarehjelp flit jemte intresse och fallenhet för kirurgi
hunnit erhållas, utan ersättning gifva det och oftalmiatri.
biträde, som erfordras och af dem kan lemnas. Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors-
Anmälningar rörande båda dessa föreningar enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,558: 08.
kunna inlemnas till r~gementsintendenten Stipendium till medicine kandidat eller Ii-
Axel von Heijne, adr. Ostermalmsgatan 57. centiat, som studerar vid institutet.

Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N.
[2817] J. Ljungberg 1866) kr. 41,000. Resestipen-

Hautboisternas understödskassa (stiftad dium för med. doktorer.
den 28 november 1869 för i armeens och P. H. Malmstens fond (Prof. P. H.·Malm-
flottans tjenst varande eller der städes förut sten 1876) kr. 5,000. Stipendier åt vid insti-
anståld musiker af underofficers grad) kr. tutet nyblifne med. licentiater.
9,764:01. Särskild styrelse, se [1871]. Ub- Fonden för O. H. Malmstens professur
betalar t. v. begrafningshjelp vid delegares kr. 102,080: 09.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2821-2830}
Caroline Andriette Nobels fond CA. No- [2824]

bel 1890) kr. 50,000. Understöd för experi- Jacobiska testamentsfonden (Veterinär-
rnentel medicinsk forskning. läkaren L. Jacobi 1869) kr. 13,774. Direkt.

Oarollna Andriette Nobels reservfond öfver Veterinärinstitutet genom dess före-
kr. 2,208: 76. ståndare. Se [1291]. Resestipendiet utdelas

A. RegnelIs fond för barnklinik (Doktor hvart tredje år till en ung veterinärläkare.
A. J. Regnell 1876) kr. 20,000. För klinisk
undervisning i barnaålderns sjukdomar bland
barn inom 2-8 år vid Kronprinsessan Lo- XII. Fonder för diverse ändamål'.
visas vårdanstalt ..

Anders Retzii stipendiefond (Svenska [2828] Ro~ins, ~mile, belöning (Frans-
läkaresällskapet 1864) kr. 32,000. Stipendier mannen Emlle .Robm 1886) !r. 5,210. .Kg!.
till studerande vid Karolinska institutet samt Kommerskollegium, se r141;)J. Att tillde-
till understöd för vetenskapliga forskningar las svenska sjökaptener, hvilka från öfverhän-
och resor. . gande fara räddat skepps besättningar eller i

Roos af Hjelmsäters stipendiefond (Kam- b.r~st.. derpå utdelas åt enkor efte: s~enska
marherre A. Roos af Hjelmsäter 1862) kr. s~oman eller fis~are, ..som under utofnmg af
5,000. Stipendier åt studerande vid Karo- Sl~.t }~ke funmt doden och efterlemnadt
lin ska institutet. oförsörjda barn.

Professor Carl-J. Rossanders donations- -_.-
fond (1893) kr. 8,323: 67. För ändamål som [2830J Allm~nna ~nke. och pupill-
Iärarekollegium anser gagna de medicinska kassan I SV.erlge. Se [1847].
vetenskaperna. . Allmänna enke- och pupillkassan i Sverige

Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A. (Stiftad 1784; regI. 1886, fonder c:a 11,400,000
Samson 1888) kr. 10,526: 02. Stipendier åt kr.) hal' till ändamål att åt svenska under-
medicine kandidater, som studera vid insti- såtar, som icke uppnått 60 års ålder samt med
tutet. afseende å helsotillstånd profvas till försäk-

ring antagliga, lemna tillfälle att antingen
[2822] mot viss afgift på en gång' eller mot årliga.

Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus premier vinna försäkring för beredande af pen-
Wener 1813) kr. 5,278. lVJedicinabtyrelsen, sion åt efterlefvande hustru och barn. Sådan
se [1575]. Till gratifikationer åt Karolinska försäkring- meddelas dels åt man för bere-
institutets elever m. m. dande af pension till hans hustru, dels åt fa-

der eller moder för beredande af pension till
visst uppgifvet barn och dels åt man för bere-

[2823] Svenska Läka resä Ilskapet. dande af pension till hans hustru och deras
Se [2369J. barn gemensamt. .

Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif- Bohmanska testamentsfonden (Grosshand-
medikus Vincent Lundberg 1886) kr. 35,264: 74. laren F. O. Bohman 1767) kr. 160,211: 72.
Arli&,a räntan användes till pensioner a 300 \J nderstöd åt ~juka barn af delegare i allm.
kr. at medellösa enkor och oförsörjda barn enke-. och pupillkassan.
efter legitimerade svenska läkare. Grisbackska testamentsfonden (~nkefru

läkare-nödhjelpsfonden (Åtskilliga sven- S. M. Manners.~roJP' f.. ~nsback 1177) kr.
ske läkare 1855) kr. 22,343: 64. Understöd åt 6.'750~ Understod ..at behofvande enkor eller
i behof varande svenske läkare, deras enkor fader och moderlo~a barn.
och barn; fonden uppkom genom upplösning . Sehmanska penslOnsfonden(M:ll~rnaAnge=
af en pensionsinrättning för svenska läkare, l~na ochoIda Sehman 18~2) kr. 7,482. ~5. P~n
hvarvid af någon delegare förbehåll gjordes sicner a~ fattiga fruntimmer, som Icke aro

fr o ..tt f" d ft l f d eller vant gifta
om ormansra or eras e er e van e. Svaans testa~ente (Enkefru A. M. Svaan .

Schaumkellska understödsfonden (Asses- f. Volekamer 1763) kr. 18,000. Räntan är
SOl'J. E. Schaulllk~1l183~) kr ..94,826:.66. Att anslagen till pensioner åt fattiga enkor af
bereda understod at fattl.ga~. l. verkligt behof god frejd, hvilkas män varit anstålda i statens
va~ande enkor elle:. oforsol'Jd.~ barn efter tjenst, utan afseende på stånd eller vistelse-
afhd~~ svenske legitimerade l.~kare; fonden ort; och ega slägtingar till gifvarinnan eller
har okats genom Provincialläkaren P. E. hennes a/lidne man företrädesrätt. .
Stagnells, testamente 1865 oc~ genomodoktor Thernbergska testamentsfonden (Handels-
H. Stoltz testalllente f8~.0; VI~ 1894 ars slut kassören J. Thernberg 1821) kr. 5,400. Under-
voro 8,800 kr. annu eJ rantebarande. stöd åt behöfvande enkor företrädesvis så-

dana, som af enke- och pupillkassan åtnjuta
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[2830-2833J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fL fonder.
små pensioner och hafva flera oförsörjda barn; urståndsatte att sig försörja och icke äro
för närvarande utgå 3 pensioner il. 90 kr. eller kunna anses vara föremål för den

egentliga fattigvården.
.. ..' Dahlgrens donation (Bankokommissarien

[2832J Kgl. Patriotiska salIskapet. C. P. Dahlgren 1891) kr. 40,000. Pensioner
S~ [1951J. H A på samma vilkor som från Nödhjelpskassan.

Branders donation (KamEeraren .: . Diedrichsonska donationerna (Direktören
~rander 1~69) kr. ~!OOO. Rantan a~vand.es G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487.
'till utdelning af sallskapets medaljer till Af "t td l s e sio '30 48 och
industriidkare, "såsom mästare, gesäller eller 54 {an an u e a p n ~ ner a ,
a!betare, hvil~a visat utmärJd ski~klighet i Fa~~~~\estamente (Mamsell B. Ch. Falck
sitt arbe~e, forenadt me~ ~angvar~g .~rog~n 1815) kr. 6,198. Räntan utdelas. till 2 l
tjenst, .gallan~e ~.essa belopmgar t~~f~l ~an Stockholm boende fattiga, välfrejdade, oför-
s?m qvmnor, l ~ta:der och a lande '" or~ om ,,' d j veleraredöttrar eller om sådana ej
tfll 6 exemplar l silfver af svenska Tradgards- sorj a ~ d' . f 'b d"
f", d l' till " d f" . g finnas, till gul - eller SIl verar etares ottrar.
oreningens me a J l n~mn a orenm . Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg

Brandstodsmedlen (C. R. Berch 1778. J. 1822) k 1 500
von Balthasar Knigge ?ch hans hustru..1795 Graa~~ iest~mente (Kryddkramhandlaren
m. fl.) kr. 10,000. Räntan skall anvandas C D G 1836) k 29169 Af räntan
till understöd åt torpare och andra fattiga t',' 11 raan . r.~,. a

, l d t h ökt f Id u gal' pensioner.personer pa an e, som emso s a e s- H b k tift I , fo"r P v Ho'd h' ätt till b dt d d töd ag oms a s I esen au res n-va a oc ~J ega ra Iran s o sun ers o . teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. 20,000.
Ebe.rstelllska, Schotteska och Kulmanska R" t n utgår såsom understöd åt ofärdiga

donationerna (Fruarna Cl. A. C. Eberstem an a . b höf d f' d
och M. C. Schotte m. fl. 1799, 1807 och 1817) e~~er sjuka och e o van e runtimmer me
kr. 2,200. Räntan utdelas årligen till hem- battre uppfostran. , '"
, ift åt 2:ne fattiga och dygdiga flickor af Hed~troms testamente (J< a:~ll'lkor~? C.
~en arbetande klassen. Hedström 1832) ~r. 6,?00. Ra~tan ar an-

Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten sla:ge!:1.tIll 4"pensioner ~ ?5 kr. at en~.or o~h
i Kommerskollegium E. Carleson 1772) Kr. oförsörjda b!tr~ .efter CIVIle tjenstemän VId
117,007: 81 vid 1893 års slut efter afdragaf Stockholms Jun~lska verk." ' . .
särskilda fonderna. Att befrämja näringarnes Isbergs donaho.nsfond? (frok. Mana ChaI1:)
uppkomst och genom belöningar för beröm- kr. 41,700. Pensioner for pauvres honteux.
liga gerningar och förslag m. m. uppmuntra Jungbl~ds testamente (Prosten ~. Jung:
nationalidoghetens tillväxt. bfad 1?32 och 1834) ~r .. 3,000. 2.ne pen

Rudbecks donation (Öfverstekammarjun- sIOne~ a 75 kr. u~delas ar~lgen.
karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,500. Till sti_~n1ggesdonatloner (Enkefru A. M. B.

di 't k' kl' . db k . Sk Kmgge) kr. 12,986.pen ler a s lC 19 jor ru are mom ara- K K I J h do t' (1815) kborgs län. 7 onun~ ar o, ans na I~n . . r.
Thurgrens pensionsfond (testamente af. ,500. R:~n~an,utgal' "med pensioner a minst

Mamsell Charlotta Collander) kr. 3,000. Till 3~ kr. for ar at be~Qfyande, ,som genom ~n
understöd åt åldriga och fattiga tjenare. battre ~ppfostran bl~fv.~t.urstandsatt~ att ~lg

med grofre arbete försörja eller att l fattig-
hus kunna intagas.

[2833J Direktionen öfver Nödhjelps- levins donation (vice Presidenten C. A.
k a s s a n. Se [2049]. Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af

Bomans testamente (Viktualiehandlanden räntornedlen utgå 3:ne pensioner il. 75 kr., och
E. E:son 1827) kr. 5,000. Af räntan skola ega testators slägtingar dertill företrädesrätt.
utgå 2 pensioner il. 75 kr. och återstoden lundals testamente (Mamsell C. J. Lundal
användas efter direktionens godtfinnande. 1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller

Brukspatronen J. A. Bångs och dess Fru oförsörjda döttrar efter aflidna prester i
U. L. Bangs; född Luth, donation å 10,000 Stockholm.
kr. till Nödhjelpskassan i Stockholm enligt , Nordlanders testamente (Stadsmajoren E.
donationsbref af den 22 December 1881 med Nordlander 1842) kr. 75,000. Pensioner il.
anledning af ett tjugufemårigt lyckligt äk- 150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter bor-
ten skap. . gare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar

Pensioner, a 75 kr. hvarje pension, till efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk.
sådana inom Stockholms stad bosatte be- Nödhjelpskl!!lsan i Stockholm (Prosten
härvande personer, utan afseende på sam- P. Norman i Osmo och kyrkoherden Ahman
hällsklass, hvilka genom obotlig sjukdom, m. fl. 1768) kr. 436,628. Utdelande af under-
.olyckshändelse .eller ålderdomssvaghet äro stöd till i Stockholm boende fruntimmer
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder. [2833 -28 35}
tillhörånde' Pauvres Honteux; år 1893 utde- En onämnd välgörare!! fond, kr. 15,914
lades 17,769 kr. till 317 personer. 6 pensioner il 110 kr.

Preis.' testamentsfond (r<:!iherri~nan A; Gyllenbergska fonden (Godsegaren E: J.
M.Pr~ls 181?) kr. 6,000.. Rantan fordel~s l Gyllenberg 1877) kr. 219,070. 1~ gratifika-
4 pensioner a 75 kr., 2 till enkor af fralse tioner il 100 kr. och 2 stipendier il ;;00 kr.
och 2 af ofrälse stånd. G 2 '

Roospiggs testament (E kef u C M. . yll~nbor~ska fonden, kr. 29, 49. 15 gra-
Roospigg 1839) kr. 16,250. npen~ione~ till tIfikatIOne:. a 75 kr.
fattiga enkor eller ogifta fruntimmer. . Gyllenbaatska fonden, kr. 3,533. 1 pen-

Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth SIOn ii 160 kr.
1803 kr 2,136. Pensioner företrädesvis åt Fröken S. lo L. Gyllenrams fond (1882)
fattiga prestenkor. kr. 35,637. Pensioner till gifvarinnans när-

Sohms testamente (Banko kommissarie- maste anhöriga.
enkan U. Sohm 1842).' Af fonden utlemnas Hagermanska fonden (1883) kr: 35,818.
årligen 20 pensioner ii 40 kr. Pensioner till gifv.arens närmaste anhöriga.

Timells testamente (Mamsell U. Timell Hamiltonska slägtfonden (bildad 1891) kr..
1831) kr. 6,000. Räntan användes till 4 pen- 20,930. Pensioner inom sJägten.
sioner ii 75 kr., af hvilka tvenne skola till- August von Hartmandorffs stipendiefond,
delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den kr. 77,871. 6 akademiska stipendier ii 500 kr. 'I
ena efter civil eller militär tjensteman och Fru Brita M. von Hauswolffs fond, kr.
den andra efter borgersman i Stockholm". 24,988. 5 pensioner ii 200 kr.

Törneboms testamente (Assessorn och Fröknarna von Hauswolffs fond (von'
stämpelmästaren E. Törneboin 1831) kr. HauswoJffska fonden) kr. 38,982. 7 pensioner
113,500. Pensioner till enkor och barn efter ii 225 kr. och 1 pension il 36 kr.
civila tjenstemän vid Stockholms stads sty- Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 6,782.
relses juridiska verk samt pensioner till 1 pension ii 150 kr.; återstående ränteafkast-
fabriksidkares enkor och barn i Stockholm. ningen lägges till kapitalet, som enligt gåfvo-

--- brefvet bör ökas till ,25,000 kr.
[2835J Riddarhusets fonder. Hårdska fonden (Enkefru J. C. Hård af

Se [2311]. Thorestorp 1888) 16,489. Lifstidsräntor.
Adliga Kadettskolefonden kr. 169,917. Ulrika Christina Högmarkstestamentsfond

Stipendier å olika belopp och för flera än- (1869 och 1874) kr. 7,5iJ9. 3 pensioner ii50 kr.
damål. von Kothen Ribbingska, fonden (Enkefru

Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. von Kothen, född Ribbing, 1888) kr. 2,218.
Statsrådet friherre Oscar Alströmer 1884) En pension af räntan.
kr. 19,769. Lifstidsränta. Fröken Juliana Charlotta lagercrantz'

Hofmarskalken J. F. Aminoffs och dess donationsfond (Lagercrantzska fonden) kr.
Fru A. C. Aminoffs donationsfond, kr. 12,018. 3,580. 2 pensioner ii 75 kr. _
3 pensioner ii 170 kr. lefrenska fonden, kr. 12,936. Lifstidsränta.

Bergenstjernska fonden, kr. 89,276. Sti- leijonflychtska fonden, kr. 9,380. 2 pen-
pen die r och pensioner. sioner ii 200 kr.

Berghmanska fonden, kr. 5,829 förutom von liewenska fonden, kr. 66,211. l pen-
kr. 74,423 i fastigheter och frälseränta. 3 sion il 650 kr. och 15 pensioner il 150 kr.
stipendier och 5 pensioner. lilliecronska fonden (Fröknarna S. M.

von Beskowska fonden, kr. 5,788. 2 pen- och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12,855. 3
sicner ii 110 kr. pensioner å omkring 200 kr.

Bethunska fonden, kr. 17,510. 13 pensioner linnerhjelmska fonden, kr. 25,175. 10
ii 60 kr. pensioner il 110 kr.

von Blockka fonden, kr. 14,727. 6 pen- löfvenskjöldska fonderna, kr. 279,994. l
sioner il 60 kr. och 10 pensioner ii 25 kr. utrikes stipendium ii 3,000 kr. och 2 under-

, Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle visningsstipendier ii 1,800 kr.
Bonde 1885) kr. 8,847. Afkastningen skall Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner
tills vidare läggas till kapitalet. 1869 och 1872) kr. 6,547. 1 pension ii 90

Bungeneronska fonden, kr. 25,446. För kr. och 4 ii 45 kr.
närvarande 14 gratifikationer ii 80 kr. för Bankokommissarien Wilhelm Nether.
ett år. woods testamentsfond, kr. 7,160. 2 pen-

Magnus Georg Danckwardts pensions- sinner il 150 kr.
fond, kr. 3,119. Lifstidsränta, Palmstjernska .fonden (Fröknarna Selma

Diickerskafonden (Grefve C. F. Diicker och Osta Palmstjerna 1888) kr. 4,447. Lifs-
1885) kr. 112,021. 20 pensioner il 200 kr. tidsränta.
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[2835-2838J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
von Platenska. slägtfonden (bildad 1893) Hoffröken Carolina von Schulzers do-

kl'. 20,801. Pensioner inom slägten. nationsfond (von Schulzerska fonden kr ..
Majoren Nils Georg Psilanderskölds 3,828; 2 pensioner å 80 kr.

donationsfond för adliga fruntimmer (Kam- Fröken Schiirer von Waldheims fond.
marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. kr. 15,707; 2 lifstidsräntor iL 300 kl'.
20,582. Lifstidsränta och pensioner till af de Silentzska fonden, kr. 7,431; 4 pen-
gifvaren nämnde personer. sioner å 75 kr. och 1 å 30 kr.

Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen- Silfverbergska fonden, kr. 31,759; 14 pen-
sionsfond för adelsmän (Kammarherren J. F. sioner å 90 kr.
Psilandersköld 1878) kr. 18,490. Lifstidsränta Stjerncreutzska fonden, kr. 44,508; 24
och pensioner till af gifvaren nämnda personer. gratifikationer å 80 kr., hvilka få uppbäras'

Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammar- under 6 år.
herren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 8,242. Stjerncronska fonden, o kr. 28,162; 3 pen-
Pensioner till af gifvaren nämnde personer. sioner å 415 kr. o

Psilandersköldska fonden N:o 4 (Kammar- Stjerngranatska fonden, kr. 13,348. Lifs-
herren J. F. Psilandersköld 1885) kr. 6,156. tidsränta.
Pensioner till af gifvaren nämnde. personer. Stråleska fonden, kr. 36,211; 22 pen si0-

Psilandersköldska fonden N:o 5. (Enke- ner a 75 kr.
fru Psilandersköld född Isberg 1890) kl'. Thamiska donationen (Kornmerseråde.t S.
10,006. Lifstidsränta. Tham 1727) kr. 6,441; räntan å 6 proc. öf-

Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr. verlemnas till Vetenskapsakademien.
61,337. 4 stipendier il 2(\)0kr., 8 pensioner Tersmedenska fonden, kr. 160,953; 2 pen-
a 200 kr. och 3 handpenningar a 120 kl'. sioner.

Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrätts- Wadstena adliga jungfrustift, kr. 347,128~
rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 13,298. 60 pensioner å 100 kr.; 175 pensioner å 5()<
Räntan lägges till kapitalet till dess 20 år kr. och 11 pensioner till olika belopp. o

förflutit från fondens emottagande. von Vegesackska o fonden (Fru Careline
Queckfeldtska pensjonsfonden (Hofrätts- von Vegesack 1885) kr. 5,267; lifstidsränta.

rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 12,081. Rän- Wulfcronska fonden, kr. 15,891; 15 pen-
tan lägges till kapitalet till dess 20 år för- sioner å 35 kr. och 12 pensioner å 20 kr.
fluti~ från ,;fondens ~mottagande. Åkerhielmska fonden (Fröken tms Åker-

Stlftsfroken MarIa Charlotta Qve?kfeldts hielm 1883) kr. 9,853; lifstidsräntor till af
fond (1841) kr. 17,963. 3 p~nslOner a 200 kr. gifvarinnan nämnda personer.

Rehnbergska fonden (M~Joren C. G. Re~n- Riddarhusets samtliga fonder uppgå till
berg 1887) kr. 7,912. Fran fonden utga 3 ett bokfördt belopp af 3526351 kronor
pensioner, hvardera å 100 kr. " .

Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds
pensionsfond (1870) kr. 63,839. 2lifstidspen- [2836J Wennberg, "Lotten Wennbergs-
sioner a 1,000 kr. och 1 stipendium a 500 kr. fond för hjelpbehöfvande" (1864) kapital

Hofmarskalken Henrik Fabian Reuter- omkr. 41,000 kr. Särskild direktion, se [2055J;
skjölds pensionsfond (Reuterskjöldska fon- fonden är afsedd till: 1) inlösen oeh under-
den). kr. 61,781; lifräntor, 1 pension å 300 håll af ett värnlöst, döfstumt eller blindt
och 2 å 150 kr. barn å någon af hufvudstadens skolinråttnin-

Carl Ulrika Roos af Hjelmsäter donations- gal' eller barnhem; 2) understöd åt sådan e
fond, kr. 36,651; ,5 pensioner å 300 kr. fattige och välfrejdade 'Personer, som genom

Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter do- sjukdom eller annan oförvållad olycka äro j;
nationsfond (1880) kr. 21,114; en pensionär behof af en tillfällig eller ögonblicklig hjelp •.
är utsedd af gifvarinnan. ---

Kammarherren Carl Roos af Hjelmsäter
fond (1890) kr. 101,352. Lifstidsränta. [2838J Fosterländska före'ninge'lT.

Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och Se [1903].
hans hustru G. A. Nisbeth 18(6) kr. 27,874; Dahlgrenska donationsfonden (Apoteka-
lifstidsränta och 1 pension å 100 kr. ren J. A. Dahlgren 1876) kr. 11,856. Pre-

Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 48,498; mie till lifränteinsatser åt späda barn ; ut-
14 pensioner å 150 kr. delningen skall börja år 1912.

Scheffers, C., kapten, fond kr. 14,214; Fosterländska föreningen (på inbjudning
lifstidsränta. af generaldirektör G. F. Almqvist 1869) kr.

von Schewenska stipendieinrättningen 42,364. Minskande af fattigdomens tillväxt;
(Agenten G. B. v:on Schewen m. fl. 1721) kr. år 1892 utdelades 1,474 kr. i .premier och
2.7,634; 2 stipendier å 500 kr. förvaltningsafgifter.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2838-2852]
Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera per-) styrelse. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dygdiga

soner 1869) kr. 6,000. Premier till Iifränte- och ärbara brudpar, som årligen den W juni
insatser åt späda barn. i Storkyrkan sammanvigas.'

--- . -----

[2840] [2847] Drakeska testamentsfonden (Lin-'
Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch. krämaren Jonas Drake 1783) c.a 40,000 kr.

Pauli 1789) jemte egend. n.o 24 Svartman- Styrelse: Klädeshandlarne Fr. Wiberg, L.
gatan kr. 300,000. Fonden förvaltas af Ja- Eug. Westin o. Handelsbokh. G. W:son
kobs och Johannes' försam!. frivilliga arbets- Munthe. Afkastningen användes till små
hus, se [2077]; pensioner a 50 kr. utdelas pensioner åt äldre fattiga fruntimmer.
till 144 enkor, som fyllt 38 år, och hvilkas ---
män varit prester eller borgare, samt a 25 [2848]
kr. till 74 fader- och moderlösa flickor under Föreningen till minne af konung Oscar I
16 år samt af äkta börd. och drottning Joseflna (efter inbjudning,

stiftades föreningen genom subskription. En-
[2841] kedrottning J osefina skänkte 30,000 kr. 1873);

Aktiebolaget Praktiska hushållsskolan för kr. 357,388: 65. Särskild styrelse, se [20891;
flickor (subskribenter 1870). Särskild direk- att i förbättringsanstalt upptaga och vårda
tion, se [2126]; att uppfostra fattiga 16 års vanartade gossar, hvilka af polis- eller kom-
flickor från Stockholms församlingar till munalmyndighet hos föreningen anmälas eller
tjenarinnor. på grund af domstols förordnande skola i

allmän uppfostringsanstalt insättas samt att
[2842] bereda skydd åt frigifna ;..å föreningens åker-

Sällskapet "De nödlidandes vänner" (af brukskoloni Hall inom Ostertelje socken af
. Kong!. Maj:t 1816 fastställda stadgar) kr. Stockholms län vårdades under år 1893-1894
210,590: 72. Särskild direktion, se [2047]; i medeltal 174,41 gossar, af hvilka för de fle-
räntan å kapitalet jemte de årliga afgifterna sta erhölls en årsafgift af 150 kr.; omkost-
af sällskapets ledamöter användes under år naden för hvarje gosse uppgick år 1893-1894
1894 sålunda: dels i pensioner till 21 per- till 294 kr. 55 öre. .
soner il, kr. 100 och till 154 il, kr. 40, dels
tillfälliga bidrag till 5 pensioner il, 15 kr. [2849]
och till 11. personer il, kr. 25 eller tillsam- Hammarskiöld-Risellschöldska stipendie-
mans 8,610 kr. utdelade. fonden (1842) kr. 59,000. Särskild styrelse,

-- se [2313]: årlig utbetalning 1,800-2,000
[2843] D ia k o n is s ä II s k a p e t s f ö r - kr. att fördelas mellan Artilleri- och Inge-

val t n i n g s u t s k o tt. Se [2007J niörhögskolan samt Krigshögskolans elever.
K. E. Beronii donationsfond kr. 26,221: 57.
Casparsons fond (Löjtnant S. E. Caspar-

son) kr. 1,000.
Fru Eldes fond kr. 4,000.
Majorskan Geijerstams fond kr. 1,000.
C. Ljunglöfs fond kr. 10,000.
Vivekafonden kr. 5,000.

[2850J
Hemmet för frigifna qvinnor. Benämnes

numera äfven "Dr ottninqens skyddshem'.'.
(Hertiginnan Sofia af Ostergötland 1860) kr.
94,011: 70, hvaraf till "Hemmets utvidgnings-
fond" afsatts 2,290 kr. Särskild direktion,
se [2093J; att upprätta från fängelset fri-

[2844J gifna qvinnor: i hemmet vistas högst 12
Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J. qvinnor,

P. Almgren 1811) kr. 477. Kommerskolle-
gium, se [1415J; räntan användes tillgratial [2851J
åt. viss af testator bestämd person. Fru W. Hiertas stipendiefond för tand-

läkarinnor (stiftad af L. Hiertas minnes-
[2845J Björckska stipendiefonden (Gross. fond) kr. 12,221. Medicinalstyrelsen, se [1575J;
handlaren S. Björck 1802) kr. 200. Sam- utdelas till obemedlade qvinnor, som egna
fundet Pro Fide & Christian ism o, se [2152J j sig åt tandläkareyrket.
stipendier till skollärare.

[2852J .
[2846J Joseflnahemmet (Enkedrottmng Josefina
- Brudgåfvefonden (Stiftad af konung Oskar 1872) kr. 277,863. Särskild styrelse, se [2127J;
I till åminnelse af kronprinsessan Lovisas hemmet bestämdt för fattiga af katolska
förmälning 1850) Öfverståthållaren, Pastor bekännelsen.
primarius, Deputerad för stadens fattigvårds-.
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[2853-2863] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2853] . [2859]

Kniperska pensionsinrättningen (Enkefru Stockholms Skyddsförening för frigifna
C. Kiliper, f. Wittfoth 1780) kr. 104,642" (stiftad på initiativ af Stock.holms arbetare-
särskild direktion, se [2051] understöa åt förening 1879) kr. 5,354: 16. Särskild sty-
fattiga och ålderstigna ogifta fruntimmer, relse, se [2091]. Har till ändamål att från
företrädesvis dem af borgerligt stånd; år återfall i brott söka bevara frigifne, före-
1893 utdelades 4,990 kr. till 95 personer. trädesvis yngre för l:a gången straffade,
Understöd utdelas fortfarande genom kame- värnlösa fångar, som under fängelsetiden in-
reraren i Allmänna enke- och pupillkassan. gifvit förhoppningar om framtida välför-

--- hållande samt att mildra den allmänna för-
[2854] domen och oviljan hos arbetsgifvare och ar-

K. Kommerskollegii armbössemedel (st. betare gent emot straffade personer; åtnjuter
1686) kr. 13,051: 14. Afkastningen arrvän- f. n. 1,000 kr. om .året af fångvårdsmedel.
des till understöd åt ej i arbete varande
eller sjuke grufarbetare på förslag af veder- [2860J
börande bergmästare. Stiftelsen för gamla tjenarinnor. Bör-.

--- jade sin verksamhet 1883. Särskild direk-
[2855J tion, se [1993J; tillgångarne fördelade i

ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till 2:efonder, > Bostadsfonden ochPensionsfonden
kyrkoh. 1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Rän- utg. tills. 374,981: 79. Fria husrum med
tan. tillfaller kyrkoh. L:s barn. vedbrand eller årliga pensioner till gamla

___ tjenarinnor. I hemmet intagna tjenarinnor
[2856J S ven s ka a IImä nn a d j u rs ky d ds- 70 st. och utdelas pensioner till 85 sådana.
för!lni.~gen, se [22211: Be~öning för syn- [2861]
nerlig omhe~ mot husdjur ~I:ldelas tjenare Sällskapet till dygdigt och troget tjenste-
med tjenstetid af minst 10. ar. folks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1829)

Berglunds C. W. donation (Kronofogde, kr. 98,000. Särskild direktion, se [1957];
Ups~.~a)kr. 4,000.. .. .. belöningar och pensioner åt ålderstigna tje-

BJorkmans donation (Fröken, Malmö) kr. nare från åtskilliga fonder hvaribland Oas-
5,0~0.E d f k 1 000 parsonska fonden (Enkefr~ A. C. Casparson,

: . ona lon r .. , '.. född Hamberg) å 15,000 kr. är den största.
lIndbergs H. donation (Froken) kr. 1,000. De öfriga fonderna äro å 2000 1500 och
RoseIlska fonden kr. 2,330. O O k ' , ,
Sjöbergs H. donation (Fröken) kr. 1,000. 1, O r.

[2862J
[2857] ., ." Sällskapet '''Till arbetsflitens befräm-

Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Of- jande" kr. 10,000. Särskild direktion, se
verste A. ~udbeck 1892~k~. 250. Samfun- [1959J; räntemedlen jemte årsafgifter använ-
det Pro FIde & Christianismo ; se [2152J; das till anskaffande af arbete åt obemedlade
stipendier till skollärare. fruntimmer.

[2858] .. ... [2863]
Stockh?lms. allm~nna. skyddsforenlRg, ~r. Timmermans-Ordens hospital (1796). Sär-

51,486. Särskild dll:ektlOn.l se [2065J;. :m- skild direktion, se [2041J. Med husrum, ved,
k?msterna, som ,besta ~f rantor och friviliga ljus, 12 kr. i. månaden, 12 kr. årligen till
bidrag, utdelas at behofvande. beklädnad samt tillfälliga obestämda bidrag

förses der intagne hosptalierer.
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Register [2865]
öfver

Fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.

Obs.! Förteckning å hujvftdajdeln'ingarna se [2601].

Abelins fond •••••••••••• 2632,2821
Abrahamsons lifräntefond... 2617
Abrahamsons gäfvofond...... 2771
Adliga Kadettskolefonden '" 2835
Adolf Fredriks församlings

kyrkoräd..................... 2630
- skolräd ••••••••••••••••••••• 2631
- fattigvärdsstyrelse......... 2632
1853 års kolerarond •••••••••• 2615
1872 års gäfvofond............ 2742
1884 ärs fond •••••••••••••••••• 2615
Ahllöfska testamentsfonden. . 2695
Ahlströmska " 2695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa...... 2770
- särsk. understödsfond ••• 2770
Akrelska fonden ••: ••.•••••••• .' 2821
Aktieb. Prakt. hushällsskol.

för flickor •••••••••••••.•••• 2841
Allmänna barnbördshuset... 2687
- barnhusinrättn .•••••••••••• 2659
- djurskyddsföreningen...... 2856
- enke- och pupillkassan... 2830
- inst. för döfstumma ••.••• 2762
- militärenkepens.-staten... 2804
- .premie- o. stipendiefond. 2743
Almgrens fond •••••.•••...... 2621
- pensionsfond ...•••••••••••• 2844
Alms, fru, donation .•••••.••• 2611
- fond •••••••••••••••••.•••••• 2612
- stiftelse •.••••••••••..•.•••.. 2675
- testamente ...••••••••••••••• 2612
Alströmers fond ••••••••••••••• 2835
Altins fond •.•••••••••••••••••• 2821
Ammoffs donationsfond...... 2835
Anndals fond •.••••••.•••...••• 2605
Apelgrens fond ••••••••••••••• 2615
Apotekaresocieteten ••••••••• 2710
Arbetshemmet för blinda ••• 2764
Arbetsstugor för barn 2651
Arfvedsons testamente .•••••• 2602
Armbössemedel, Kommera-

kollegii ••••••••••••••.••••.. 2854
Armens enke- o. pupillkassa 2804
- nya dito •••••••••••••.•••• 2804
- pensionskassa.............. 2804
Arrhenii donation............ 2602
Artisternas o. Iitteratörernas

pensionsfören •••o..... ... ... 2776
Artisternas,Dramat. o.musik.,

pensionsförening ...••••••••• 2777
Artisternas, De sceniska, un-

derstödsfond................. 2775
Asklings testamente ••••••••• 2634
Asplunds fond •••.••••••••••• 2628
- testamentsfond .......••••• 2697
Asylet för pauvres honteux., 2655
Bagges fond ,; •.•••........•... 2607
Bankostatens enke- o. pupill.

kassa •.....•........•...•..•. 2788
Bankska legatet............... 2734
Barkerska testamentet, Folc-

kerska och •...•...••......•. 2626
»Barnavännerna» .......•...... 2674
Barnbördshuset, Allmänna.. 2687
Barnhusbarn af qvinnokönet,

Fond för ....•.....•.....•.... 2659
Barnhusinrättn., Allrnänna.. 2659
Barnbördshuset Pro Patria .. 2688
Barnbjelpsfonden ...•........ 2613
Barnmorskefonden. 2716

Barnmorskornas i SthlIn pen-
sionsfören 2716

Bayards fond •..... 2632 ä 2 ställ/m
Behrens donation .........••. 2611
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn............... 2617
- skolbarn .........•.. 2628,2632
Bemedlingskommission •.... , 2697
Benedicks, C., donation 2640
- fond ..............•.......... 2676
- stipendiefond .......• 2640, 2821
- testamentsfond •.....••.... 2613
- understödsfond ••.. .... ..•• 2640
Benedickska asylerna......... 2687
Berendts, S., understödsfond 2693
Bergenstjernska fonden...... 2835
Bergers stipendium........... 2697
Bergerska donationen 2733
Berggrens fond......... 2609, 2632
Berghmanska fonden......... 2835
Bergianska stiftelsen......... 2734
Berglunds, C. W., donation.. 2856
Bergmans gäfvofond.......... 2771
Bergmans, Ellen, stipendium 2749
Bergman-Mul lerska fonden.. 2740
Bergqvists fond............... 2609
Bergs stipendiefond 2771
- testamente ............•..... 2657
Bergska fonden............... 2795
Bergstedts fond............... 2617
Bergstedts, Th., stip.-fond ... 2750
Bergstenska fonden........... 2601
Bernegaus fond............... 2607
Beronii donationer............ 2602
- donationsfond.............. 2843
Berzelianum, Stipendium .... 2734
Beskowska donationen....... 2733
- fonden...................... 2740
- skolans fond............... 2758
- stipendiefonden .......•..•. 2734
Beskows stipendiefond...... 2771
- testamente ..........••..•.. 2638
von Beskows donation 2770
von Beskowska fonden ..••.. 2835
von Beskows pensionsfond.. 2781
Besparade medelfonden .. .. •. 2617
Beethuns fond................. 2626
Bethunska fonden............ 2835
Billbergs o. hanethust.s test. 2634
Björckska stipendiefonden... 2845
Björknians donation......... 2856
Blancks fond.................. 2699
Blindas väl, Fören. för...... 2765
Blindes sjelfverksamhet, Fon-
, den för 2767
Blind·institutet ....•.......... 2763
von Blockska fonden......... 2835
Blomstedts testamente ....•. 2632
Boberghska donationen...... 2770
Bohman E:sons fond ... 2621, 2628
Bohmanska test:tsfonden.... 2830
Boijeska fonden............... 2602
Bok- o. Musikhandl. pens.-för. 2700
Bolins fond ...•...•..•. 2607,2609
Bollins fond ...•............... 2632
Bomans fond •...........••.... 2623
Bomans testamente........... 2833
Boman, se äfven Bohman.
Bondeska fonden.............. 2835
van Booms stipendiefond... 2771
Booströmska fonden 2740

Borgareständets donation... 2750
Borgerskapets bemedlings-

kommission,..... •.. .....•... 2691
- egen disp. ad pios usus... 2697
- enkhus ...•••.••••.......••.. 2657
- gubbhus •..•.•.....••..•... :. 2658
Borgrättens medel, Öfre...... 2795
Bostäder åt vissa judar i

Sthlm, Stiftelse för......... 2640
Botins eller Schönborgs fond 2615
Brandels donation............ 2611
- fond......................... 2626
Brandelska fonden............ 2653
Branders donation ..•.•.....•. 2832
- fond ....•.•..•.•••.•.••.•... 2696
Brandes fond ••.••....•....••.• 2621
Brandstodsmedlen ......•..... 2832
Breföärares, Sthlms, ensk.

enke- o. pupillkassa........ 2785
Brenners legat .........•..... 2638
Brobergs fond ...•...•...•..... 2609
Brobergska test:tsfonden..... 2604
Brobergs pensionsfond •..... 2698
Brogrens testamente......... 2603
Bromanska sjuk- o. begrafu.-

kassan •......••......•..•...•• 2785
Broströms fond............... 2621
Brudgäfvefonden .....•....•.•. 2846
f. d. Bryggareembetets i Sthlm

pensionskassa............... 2705
Bungencronska fonden....... 2835
Burens fond ..•.......•.••..... 2603
Bylunds fond .......•...•...... 2603
Bylundska testamentsfonden 2821
Byzantinska resestipendiet... 2734
Bängs donation............... 2833
- fond •.•......... 2621 ä 2 ställen
- testamente ...•.•............ 2638
Bäärenhielms fond.. . ..••.. •.. 2631
Cabanis fond 2615
Caminska testamentsfonden.. 2608·
Carlboms donation............ 2611
Carlgrens fond ..........•..... 2624
Carl Johans donat., Konung 2833
Casparsonsfond •.•.......•.... 2843
Casparsonska fonden......... 2861
Oasparsons pensionsinrättn.. 2699
Castelins fond ..............•.. 2697
Cederschiöids fond............ 2607
Civilstatens enke- o. pupill. I

fonder ......•....•...•........ 2781
- försäkringsanstalt......... 2781
- pensionsinrättning ..... . ..• 2781
Collianders fond............... 2710
Dahls testamente.............. 2634
Dahlgrens donation ..•...•.••. 2833
Dahlgrenska donationsfonden 2838
Dalqvists fond................. 2615
Danckwardts pensionsfond ... 2835
Davidsons, 'V., donationsfond 2640
»De fattiges vänner» .•...•.•. 2671
De 5 brödernas fond......... 2742
De Geers donation............ 2611
- donationsfond .. 2613 ä 3 ställen
»De nödlidandes vänner» •.. 2842
de Lavals, Patrik, stipendium 2744
Diakoniss-sällskrts förvaltn.»

utskott .........••..••...•.••.. 2843
Didrikssons fond............... 2615
Diedrichsonska donationerna 2833
Djurskyddsfören., Sv. allm. 2856
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[2866) Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Drakeska testamentsfonden .. 2847 Fonden fdr O. H. Malmstens Hammarins stipendiefond ..• 27.1
Dramat. o. musik. artist. pen- professur >.... 2821 Hammarskiöld -Risellschöld-

sionsförening ..............•. 2777 Fonder för blindes sjelfverk- ska stipendiefonden ........• 2849
Drottningens hospitaL 2805 samhet 2767 Handelsbokhåll. pens.-fören. 2703
_ skyddshem, ...............•. 2850 Forssmans fond 2609 Handelsflottans pans.-anstalt 2728
Drottninghuset ...........•... 2653 Fosterländska föreningen 2838 f. d. Handelsföreningens öf-
Duboiska fonden 2753 Frans Gustafs stipendium 2742 verskottsfond ...........•.... 269.
DUckarska fonden 2835 Frimans testamente ...•...... 2634 Hanna B:s fond, Fru 2688
Dyks fond ..............•...... 26~6 Frimurarebarnhuset 2661 Hanssons fond ...............•. 2696
Döfstumföreningen .......•.... 2766 Fru Hanna B:s fond 2688 Hartmansdorffska stipendiet. 2744
Döfstuminstitutet ...........• 2762 'g'runtirnmerssäll.sk., Välgör. 2666 v. Hartmansdorffs stip.-fond 2835
Ebersteinska, Schotteska och Fränekelska understödsfond. 2782 Hartmans fond................ 2630

Kulmanska donationerna ..• 2832 Fuhrmans fond ... 26C9,2613, 2617. Hassells donation ...........• 2771
Edberg 2605 2621,·2628, 2638 å 3 ställen von Hauswolffs fonder ......• 2835
Edlundska donatibnen 2734 Föreningen för blindas väl... 2765 Hautboist. understödskassa .. 281.
Eggertz', V., stipendiefond .. 2750 - för sinnesslöa barns vård 2663 Hays fond ....................• 2628
Ehlerts testamente 2638 - för sjukvård ifattiga hem 2690 Hebbes donation .............• 2602
Ehrenpåhls stipenpiefond ..• 2746 - till minne af Oscar I och - legat........................ 2638
Ekholms .teatamentsfond ..... 2613 Josefina ...........•.......... 2848 - pensionsfond ..............• , 2799
Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 2602 Förmyndarekammaren 2696 - stipendiefond 2771
Eklunds fond ...........•...... 2660 Första Svea Artillerireg:tes - testamente 2638 å 2 ställen
Ekströms fond ................• 2607 pensionskassa 2810 H. E:s donationsfond .......•. 2856
Eldes, fru, fond 2843 Första stipendiefonden 2743 Hederhielms testamentsfond 2613
Elernentartestdpendiet 2744 Gahms donation .......•....... 2770 Hedings fond 2696
Elementarlärarnes enke- och Garvens donation............. 2638 Hedrens fond.................. 2611_

pupillkassa 2747 Geijers fond 2605 Hedströms fond 2620, 2621
Eliassons, Levy, minnesfond 2640 Geijerstams fond 2843 - pensionsfond 2696
_ understödsfond 2640 Generalmajor C. H. Mblter- - testamente 2697,2833
Eliassonska understödsfond. 2719 svärds fond... 2805 Hedvig Eleonora församlings
Ells pensionsfond 2781 Georgiska fonden 2601 fattigvårdsstyrelse 2628
Elmbladska fonden ..........• 2742 Gjörckes donationsfond 2620 - kyrkoråd .................•. 2626
Elstedtska pensionsfonden 2781 Gjöthmans fond 2620 - skolråd 262.
v. Engeströms stiftelse ..•... 2645 Godlunds testamentsfond 2611 Helins donationsfond .•......• 2613
Engstedts fond 2605 Godus fond 2605, 2609, 2617. 2619, Hellmans fond 2628
Enkedrottning Josefinas fond 2605 2621 å 2 st., 2624,2628, 2632, 2791 Helmf~ldtskastipendiefonden 2695
Enke- ooh pupillkassan vid - testamentsfond. 2613 Hemmet för frigifna qvinnor 2850

Riksbankens afd.-kontor... 2789 Godu'ska pensionsfonden.... 2723 Hemslöjdsfonden.. .......•.... 2719
_ vid Sthlms st. embetsverk. 2797 Gothers fond.................. 2607 Hernmarkska stipendiet...... 2744
Enkhus, Borgerskapets 2657 Graans fond ......•............ 2603 Hertzers, Fatima, fond ..•...• 2602
En onämnd välgörares fond. 2835 -testamente ......•........... 2833 Hiertas, Carl Johan, fond ..• 283"
En ärlig mans fond 2609 Gravallii fond 2616 - Lars, minne ............•..• 2737
Eriksons,E.R.,fond 2620å2 ställen Gravallius' testamente 2806 - stipendiefond ..........•.... 2821
Erikssons fond 2628 GrewesmUhlska friskolan 2612 - W., stipendiefond för tand-
Fabriksfattigkassan 2699 Grillska donationen 2734 läkarinnor 2851
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722 Grisbackska test:tsfonden.... 2830 Hillbergs stipendiefond...... 2611
Falcks testamente ...........• 2833 Groenska fattigförsörjn.-fond. 2801 Hjertbergska donationen..... 2733
Falks fond . 2605, 2607, 2628, 2632 Grosshandelssocietetens m. fl. Hochschilds pensionsfond... 2696
Falks testamente 2634 pensionskassor .........•.... 2698 Hofkapelletspensionsinrättn. 2772
Falkmans, E. J., stip.-fond 2741 Groths testamente 2638 Hofstatens gratialkassa .•..... 2796
Fattiga barns vänner ...•..... 2673 Grundbergs o. Asplunds fond 2617 Holms legat ......•...•.......• 2638
Fattigvårdsstyrelser : Gråbergs stipendium......... 2746 Holmbergs fond .. 2603, 2605, 2609,
_ Adolf Fredriks ........• ~. 2632 Gubbhus, Borgerskapets ..... 2658 2613,2617,2620,2621,2624,26'28,
_ Hedvig Eleonora........... 2628 Guillaumes fond.............. 2.35 2632
_ Jakobs och Johannes' 2613 Guthermuthska fonden 279" Hoppenstedts, Sofie, fond 2609
_ Katarina 2621 Giihlstorffs testamente 2638 Horns stiftelse 2804
_ Klara........................ 2609 Gyldenstolpes donationsfond 2613 - testamentsfond.. 2613
_ Kungsholms 2624 Gyllenbergska fonden 2835 Hults fond 2615
_ Maria 2617 Gyllenborgs fond ............•• 2688 Hultgrens fond 2628
_ Nicolai 2605 Gyllenborgska fonden 2835 Hultqvists donation 2750
Femte Mars-fonden 2615 Gyllenbååtska fonden ........• 2835 Humbleska testamentsfonden 2795
Femöreföreningen 2667 Gyllenrams fond.............. 2835 Hushållsskolan, Prakt. .....• 2841
Ferms fond 2626 Gymnastisk-ortoped. inst 2682 Huss, Magnus, stipendiefond 2821
Fernerska belöningen 2734 Gåfva af en gammal tjenste- HUbnerska stipendiefonden .. 2745
Farons testamente ...........• '2603 man ...•................. : 2781 Hiilphers fond ................• 2609
Fileens fond 2632 Gäderins fond 2621 Hygrells stipendiefond 2810
Filaenska pensionsfonderna.. 2781 Gösches fond 2617, 2638 å 2 ställen Hårdska fonden............... 2835
_ testamentsfonden , 2755 Göta hofrätts pensionsfond.. 2781 Häggmanska fonden.......... 2601
Fischers testamente 2638 Götalifgarde,Pensionsinr. vid 2807 Händels donation 2771
Flobergs fond 2604,2621,2696,2833 Götiska förbundets donation 2733 Höglundska fonden 2740
_ testamente.................. 2697 Haakska donationen 2781 Högmarks testamentsfond 2835
Flodinska stipendieinr. 2695 Hagboms testamente .....•... 2698 Högre latinlärov. å Norrmalm 2741
Flormanska belöningen...... 2734 Hagbomska stift. för Pauvres - latinlärov. å Södermalm... 2742
Folckerska och Barkerska honteux · 2833 - lärarinneseminarium 2749

testamentet 2626 Hagermanska fonden 2835 - realläroverket .............• 2743
Fo1kskolelärarnes enke- och Haglinds fond 2617 Höpfners legat 2638

pupillkassa 2756 Ha'llengrenska fonden 2710 Institut för blinda 2763
_ pensionsrättning 2756 Hallgrensfond2607å2st.,2615,2623 - för döfstumma, Allm. 2762
Fond för barnhusbarn af s. k. Hallkassan .. , 2699 Isbergs donationsfond 2833

qvinuokönet 2659 Hamelmannska flmden 2752 - fond ..............•......... • 260l!
_ pens. åt f. d. sjökaptener 26~8 Hamiltonska slägtfopden..... 2835 - pensionsfond '....... 2781
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. 111. [2867]
Israelitiska ynglingafören .... 2642 Kyrkofattigkassa, Nicolai.. ..• 2603 Lykttändarnes sjuk- och be-
.Jacobiska testanientsfonden .. 2824 Kyrkoråd: grafn.-kassa 2714
Jakobsons och Mattsons fond 2696 ~ Adolf Fredriks.. 263C Läkare-nödhjelpsfonden...... 2823
Jakobsallm. läroverk 2745 - Hedvig Eleonora J. 2626 Läkaresällskapet. Svenska .. : 2823
.Jakobs' o. .Iohannes' försam- - Jakobs och Johannes' 2611 Längmans donationsfond ..... 2755

Iings fattigvårdsstyrelse ... , 2613 - Katarina._.................. 2619 Lärarinnornas pensionsföre-
-:- kyrkoråd .•........... 2611 - Klara........... 2607 ning, Svenska............... 2757
.Jacobsons testamente 2696 - Kungsholme 2623 Lä.rarnes vid elementarläro-
.Jenny Linds stip ..fond .. 2770,2771 - Maria 2615 verken enke- o. pupillkassa 2747
:..Jernkontorets tjenstemäns - Nicolai. o..... 2602 Läroverk: Högre Iatinlärover-

erike-voch pupillkassa ..•... 2787 - Skeppsholms .........•..... 2634 ket å Norrmalm 2741
f. d. Jernkramhandelssociete- Kåbergs fond 2628 - å Södermalm 2742

tens pens, o. begrafi:l.-kassa 26.,8 Körners fond 2615 - Högre Realläroverket 274:3
..Jcrsefinahemmet 2852 Ladous fond 2696 - Jakobs allmänna 2745
..Josefinas, Kronprinsess., pen- Ladugårdslandsförs.,seHedv.Eleon. - Katarina allmänna......... 2746

"sionstnr. vid Göta lifgarde 2807 Lagercrantz donationsfond 2835 - Nya elementarskolan 2744
.JiIbelfeststipendiet............ 2744 Lagermans testamente........ 2604 Löfvenskjöldska fonden 2735, 2835
njuttomtame •................. 2672 - testamentsfond 2623 Löwens fond ..................• 2607
..Jungblads testamente, 2833 Lagus fond 2601 ~lagistraten i Sthlm 2695
.Jmigbladska fonden 2601 Landtbruksakademien........ 2735 Malmqvistska barnuppfostr.-
.Tustelii fond 2710 Langs pensionsfond 2781 anstalten 2664'
.Jönssons, Vifve, fond 2628 Lefflerska stipendiet 2746 Malmstens, P. H., fond 2821
Kadettskolefonden, Adliga... 2835 Lerrenska fonden........... 2835 M~~mstens professur, Fonden
KarelIs fond 2612 Leijonflychtska fonden....... 2835 for 2821
Kar1.Johans donat., Konung 2833 Leijonhufvuds fond 2632 å 2 ställen Mankellska stipendiefonden .. 2745
Xarolinska inst. reservfond... 2821 Lejas välgörenhetsstiftelse.. . 2612 Manris testamente 2603
Katarina allm. läroverk 2746 Lennbergs fond 2660 - testamentsfond 2640

. Katarina 16rsamlings fattig- Letterstedts fond 2734 å 3 ställen Mariaförsamlings fattigvårds-
vårdsstyrelse 2621 Letterstedska fonden tillför- styrelse 2617

_ kyrkoråd 2619 mån mr Vallerstads förs. 2734 - kyrkoråd 2615
_ kyrkoråds donation 2746 - föreningens fonder 2734 - skolråd ·. 2616
.KelIners testamente 2638 - resestipendiet 2734 Mar-ii testamente 2696
Xihlströms testamentsfond 2613 - slägtstipendiet 2734 Marklinska fonden 2810
Xinmansons fond 2770 Lettströms fond 2621 Maskinisff6reningen 2729
Xirchrings legat 2638 Levins donation 2833 Mattsons fond, Jakobsons o. 2696
Xirurg. stipendiefonden 2821 - fond •....................... 2616 Mazers fond 2771
Kjellbergs, Ad., stip.-fond 2821 - J., stipendiefond ........••. 2640 Meijers donation 2770
Klara församlings rattigvårds- Lieberts fond ..... 26U9,2632. 2638, Meijerbergs fond.............. 2631

styrelse 2609 2653,2657,2660 Metzgers testamente .........• 2602
_ kyrkokassa 2607 von Liewenska fonden 2835 Meuniers fond 2609
_ kyrkoråd 2607 Lifgardetstillhästpens.kassa 2809 Meyers, Jenny, fond 2616,2620
Kleinsorgs testamente 2638 Lifgardet till häst, Prins 08- Meyerssons pensionsfond 2640
Klerckska fonden 2623 cars hospitalsinrättningvid 2809 MichaClsons, .Ioh., donation. 2750
Klercks testamente 2602 Liljebergs fond 2611 Michaelssons donation 2640
Knigges donatinoner 2833 Lilla Johns premium 2742 - fond ; · 2771
Kniggeska fonden 26ri3, 2140 Lilliecronska fonden 2835 - testamente -260'2
Knipers-ka penstonstnrättn 2853 Linds donationsfond 2781 Militärenkepensionsstaten,
Knochs donation 2638 Linds, Jenny, stip.-fond 2770, 2771 Allmänna 2804
Kolerafond, 1853 års 2615 Lindbergs fond 2630 Militärhospifalsfonden 2814
f. d. Kolerafonden 2609 Lindbergs, H., donation 2856 Millerska fonden 274t
Kollektmedelkassan för fat- Lindblads testamentsfond 2623 f. d. Mindre teaterns pens.-

tiga nattvardsbarn 2602 Lindbomska belöningen 2734 fond · .. · 2774
Xommerskollegii arrnbösse- Lindgrens donation........... ~612 Minuthandlarefören. pens.-

medel. 2854 - fond 2609 å 3 ställen kassa '2701
Konsistorium, Sthlms stads. 2601 Lindgrenska fonden........... 2627 Modersvård, Sällsk. för upp-
Konstakademien 2770 Lindgrenska trassko1an 2759 muntran af.. ........•. ; 267,
Xonstförvandtskapets kassa .. 2711 Lindstens stipendiefond 2626 Merits Rubens donat.-fond 264(
Konung Carl Johans donat. 2833 Lindströms stipendiefond 2771 Mosaiska församlingen 264(
_ Oskar l:s minne 2654 Linnerhjelmska fonden 2835 Murbecks inrättning i61' fat-
Konungens enskilda fond.... 2804 Litteratörernas pensionsföre- tiga flickors uppfostran.... 266f
_ hospital. ; 2815 ning, Artisternas och ,. 2776 Musikaliska akademien, Kg!. "277J
_ militärhospitals- och me- Ljungbergs stipendiefond 2821 l\'Iusikpersonalens ensk. kassa 281(

daljfonder... 2814 Ljungorents testanlente...... 2697 Musikstipendiet, Sång- och... 274,
v. Kothen-Ribbingska fonden 2835 Ljnngcrantz'ska test.-fonden 2659 Miillers testamente 2631
Krafftiska skolan 2604 Ljunglöts. C., fond 2843 Möllers.fond 2615, 2624 (2 olika
Kreijs testamente 2602 Ljungmans minne 2855 - stipendiefond 2691
Kronprinsessan Jose:finas pen- Lohes legat............ 2638 l\1öllersvärds fond, General-

sionsinr. vid Göta lifgarde 2807 - testamente 2638 major C. H...............•.. 280,
_ Lovisas vårdanstalt för Loubatska donationen 2733 Mörners fond ~60

sjuka barn 2684 Lundals testamente 2833 Mörnerska fonden 283
'Krutmeijers fond 2607 å 2 ställen Lrrndber'geka fonden 2740 Nathans fond 264,
"f. d. Kryddkramhandelssocie- - stipendiefonden ~.. 2745 Nattvardsbarn, Beklädnads-

tetens -pensionskassa....... 2697 Lundbergs testalnentsfond... 2613 fonden för fattiga............ 261
Kuh1aus stipendiefond 2771 - V. och L., fond 2823 - Kollektmedelkassanförfat-
Kuhlauska arrvie stip.-fond .. 2771 Lundblads donation 2611 tiga 260
Xnlmanskadonationernam.f1. 2832 - fond 2609 Netherwoods fond 261
Kungsholms f6r&amlings fat- Lundells testamente 2603 - stipendiefond 277

tigvårdsstyrelse 2624 Lundgrens fond............... 2632 - testamentsfond.. 283
-:- kyrkoråd ~623 - Egron, prismedel.. 2770 Nicolai församlings kyrkofat-
Kumlings fond 260., Lunns testamente 2697 . tigkassa '260
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r2868J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Nicolai församlings kyrkoråd 2602
- skolråd .......•............•. 2604
Nilsson Aschania.num stip. ... 2735
Nisseua, Henriette, stip.-fond 2771
Nobels, C. A., fond ...•....... 2821
- reservfond.................. 2821
Nonnens fond ...........•...... 273ö
Norbergs fond 2615
Nordenstolpes fond .....•..... 2632
Nordfors' fond 2607
- testamente 2696
Nordlanders testamente...... 2833
Nordströms fond ...........•.. 2632
- testamente.. ....•.......•.... 2609
Norens donation •...........•.. 2611
Noreens fond ............••.... 2624
- pensionsfond ......•.......• 2613
Noreenska fonden .•...•....•.• 2696
- testamentsfonden ...• 2155
Normans testamentsfond ••..• 2613
Norra latinläroverket 2741
Norstedts fond ...• 2602, 2603, 2600
Nya elementarskolan......... 2744
Nybergs, Erika, fond......... 2626
Nybergs, Erika, enkefru, fond 2628
Nymarkska fonden............ 2742
Nyströms fond 2603,2621
- testamente ..•..........••.•• 2697
Nödbjelpsfonden......... 2687
Nödbjelpskassan i Sthlm..... 2833
Offtcerskärens pens.fören.kasa, 2810
Okänd.26 09, 2613, 2617, 2620,2621,

. 2~23, 2624, 2632, 2697
Okänd.gifv!'res testamente .•• 2602
Onämnd välgörares fond, En 2835
Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa.. 2773
Osrengii fond ....•........•.•.• 2621
van der Ostenska fonden..... 2699
Otterslia ·fonden ..•...•. '" ...• 2602
Owens, Samuel, stip ..fond... 2150
Pallins, Begina, minne....... 2749
Palmgrenska fonden.......... 2735
Palmstjernska fonden......... 2835
Patersens fond ........•.....•.. 2657
Patriotiska sällskapet, Kgl... 2832
Paulis fond ..•..•..•...•.....•. 2603
- testamente.................. 2657
Pauliska donationsfonden.... 2840
- fonden ..•.•...••••...••..... 2699
Pauvres honteux, Asylet för 2655
- Hagbomska stiftelsen för 2833
Pensions- o. gratialkassan för

underofficerare o. manskap 2810
P-s donationsfond .........•• 2613
Petrejiska fonden ..•..••. 2698, 2740
Petrejus fond •...•.••.•.. 2616,2617
Petterssons fond ••....•.. 2617, 2627
Peyrons pensions- och grati-

fikationsfond... ••.•.•.•.•.... 2809
Pfeils testamente ..•..•..••.... 2602
Philipsenska test.·fonden..... 2760
Pihlgrens fond 2609
Pihlmanska el. Östermanska

testamentsfonden .......•.• r» 2610
Pinchards fond................ 2604
Pipers donation ...•.........•• 2770
v. Platenska slägtfonden.: ... 2835
Platinskå testamentsfonden. . 2795
Polispersonal:s i Sthlm enke-

och pupillkassa ...........• 2798
- pensionsinrättning .•••...•. 2798
Possiethska fonden............ 2601
Postbetjeningens sjuk- o. be-

grafningshjelpsförening.... 2785
Postbetjimtes enskilda begraf-

ningakeasa ..... ,.,........... 2785
Postmannarörentng., Svenska 2784
Postvaktshe\jentsförbundets i

Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 2785

Prakt. hushållsskol. f. flickor 2841
Preis' testamentsfond •.•...... 2833
Premiefond. för skogsplanter. 2735
Premiekassan 0.0.. 2746
Premie- och fattigkassan vid

Norra latinläroverket....... 2741
Premie- och stipendiefonden,

Allmänna........ 2743
Presterskapets enke- och pu-

pillkassa..................... 2802
Prins Carlsuppfostr. inrättn,

för värnlösa ban)..,.w 2662
- Oscars hospitalsinr. vidlif-

gardet till häst .....•...•.... 2809
Prinsessan Lovisas minnes-

fond...... .•....• ....• 2838
Probsts donation ; ....•. 2630
Professor Carl J. Rossanders

donationsfond............... 2821
Pro Patria ..••..•...•.........• 2688
Psilanderskölds donat.-fond.. 2835
- pensionsfond 2835
Psilandersköldska fonderna.. 283ö
Publicist. understödsfond, Sv. 2778
Pukes fond 2607
Queckfeldt- Rosencrantzska

fonden................... ....• 2.35
Queckfeldtska pena-ronden ... 2835
- stipendiefonden............ 2835
Qveckfeldts fond 2835
Qvidings donationsfond...... 2781
- fond .............•.•.. 2609,2628
Rabeska fonden ....••......... 2741
Rambachs donation ..... 2607, 2638
Redingska fonden·............. 2710
RegnelIs, A., fond för barn-

klinik ...............•........ 2721
- donation..................... 2734
- gåfvomedel ..... 2734 å 2 ställen
Reh.nbergska fonden 1887...• 2835
Reinholds fond................ 2632
- testamente.................. 2638
Reinstedts donationsfond..... 2613
Renströmska fonden.......... 2601
Retzii stipendiefond .•.•...... 2821
Renchners fond ..............• 2617
Reuckners fond 2602å 2 ställen, 2605
Reuterskiölds,H.F.,pens.-fond 2835
Reuterskjölds pensionsfond.. 2835
Ribbings donation ......•..... 2770
Ribbingska stip.-fonden...... 2741
Richters, C. H.. fond 2620 å 2 ställen
f. d. Riddarholmsförsamlin-

gens ensk. pensionskaasa. 2602
Riddarhusets fonder.......... 2835
Riesholms fond 2620
Riksbankens afdelningskont.

enke- och pupillkassa...... 2789
Riksgäldskontorets enke- och

pupillkassa.................. 2790
Ringqvists fond 2621
Rinmanska fonden............ 2603
Bobins belöning............... 2828
Rogstadii testamente......... 2602
Rohtliebs donation 2638
Roos' fond 2607,2621,2624
Roos' af Hjelmsäter don.-fond 2835
- Carl, fond .....•......•..... 2835
- H., donationsfond ...•..... 2835
- stipendiefond ...•.•.•....... 2821
Roospiggs testamente......... 2833
Roselii fond ............•...... 2628
Roselius' fond ..•...........•.. 2603
Rosellska fonden ....•...•..... 2856
Rosenadlerska pensionerna... 2734
Rosenbergska fonden......... 2809
v. Rosens pens> o. gratifika-

tionsfond .•..... 2809
Bossanders. C. J., don.vfond 2821
Rothoffs fond ......•....•....•. 2617

Rubens, Moritz, don.-fond... 264()l
Ruckmans donation ..... 2630,2631
Rudbecks donation ......•..... 283Z
Budbeckska stipendiefonden 28ö7
Rudebeckska stiftelsen .•....• 2810.
Ruths testamente .......•..•.• 2833:
Rymans fond ...............•.• 2628
Röda korset, Svenska fören. 2816
Sabbatsbergs brunnslasarett. 2685
- fattighus ..................• 2660
Sahlbergs fond .............••• 2617
Sahlstedtska fonden.......... 2601
Samaritföreningen, Svenska.. 281{)
Samsons stipendiefond....... 2821
Sandahls fond ' 2617
Sandbergs testamentsfond ..• 2613'
Sasska fonden .............•.•. 2835.
Scharps donation .........•... 260~
- gåfva ...................•.... 2697
Schaumkellska understöds-

fonden ••...... 2823'
Scheffers fond ..............•.•. 2835-
Schefferska stiftningen........ 2831)-
Schewens testamente......... 2638
v. Schewenska stipendieinr.. 2835
Schewes testamente........... 2602'
- testamentsfond. . . . ..... ..••. 2613
Schinkels testamente ........• 2638
Schlotthauers legat ......•.•... 2638-
Schmidts legat 2638-
Scholtz' testamente 2638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don. 2832'
Schröders testamente ...•..•.• 2657
Sohultzea. testamentsfond .. . • 261B-
v. Schulzers donationsfond... 2835-
Schumburgs, R., donation... 2638
SchUrer v. Waldheims fond.. 2831)-~~e~~;;~?S;ti'g:~st:: :: : : : : : : :: : ;;:V
- Remy, stipendiefond .....• 2750
Schwartzers test.-fond 2613, 2638·
Schweders fond 2617
Schönborgs fond, Botins, eller 261(;,
Schönes fond ............•...•• 2609
Sebaldts donation ..•....•...•• 2611
- testamente .............•.•.• 2696
Bederholmska test.-fonden... 2681
Segercronas fond .............• 2607
Sehmanska pensionsfonden.. 2830
Selenii testamente............ 2626-
Seligmanns sti pendi um •..•. . 264Z
Seminarieelev. hjelpfond ..... 2749
Semisekularfonden............ 274Z
Septemberfonden, 20:de ...••. 2742
Seraftmerlasarettets direktion 2681
Setterströms fond .•.....•..... 2609-
f. d. Siden- o. Klädeskramh.-

societetens penaionskassa.. 2697
Sifverbergska fonden ......•.• 28350
de Silentzska fonden •.....••. 2835
Sinnesslöa barns vård,Fören.f. 2663-
Sjukvård i fattiga hem, Fören.

for ..•. .•... ......• 269~
Sjöbergs, H., donation ...•...• 2856-
f. d. Sjökaptener, Fond för,

pensioner åt , .. 269&:
Sjökaptens-soctetetan i Sthlm 2724;
Sjömannaiöreningen ..... ~~.. . . 2725
- dess nödhjelpskassa....... 2721>,
Sjöstedts fond ...........••.•.• 262{;.
- testamente ...........••....• 2681
- testamentsfond ..•....•..•.• 2623-
Sjöstedtska fonden ..•.......•• 2751
Skolfonden... . ..... ... ..•...••• 2809-

S~~~s~~~~~~~~.~'.~~~~:~~~~~: 273r.
Skolbarn, Beklädnadsfond för

fattiga 2628,2632;
Skofräd, Församlingarnas:

Adolf Fredriks ..•...•..••• 2631
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Registeröfver fonder, fromma stiftelser -in. m.
Skolråd, ,Församlingarnas" Svea Lifgardes barnhuskassa
- ''Katarina ..'.................. 2620 - Lifgardes fattigkassa .
- Ladugårdslands (Hedvig Svenska allm. djurskyddsför.

·Eleonora) 2627 - fören. Röda korset ...•.....
- Maria................... 2616 - Läkarilsällskapet .
- Nicolai...................... 2604 - Lärarinnornas pens.-fören.
- Skeppsholms 2634 - Postmannaföreningen .
f. d. Skomak.-emb. (Skomak.· '-' Publicist:s understödsför.

niäst.·fören.) 2706 Samaritföreningen .
Skyddsförening, Sthlm s allm. 2858 Svenssons stipendiefond .
-för frigifna, Sthlms 2859 - W., donationsfond .
Småskolelärares m. fl. ålder- Sång- och musikstipendiet .

·domsunderstödsanstalt..... 2756 Säfhohms testamente .
Sohms testamente 2833 Sällsk. Barnavännerna .
Soldatbarnhuskassan .. 2810.- ))De fattigas vänner» .
Soopiska fonden .'.............. 2601 - »De nödlidandes vänner»
Sporrongs fond 2609,2628 - för dygdigt o. troget tjen-
Spångbergska test.-fonden... 2619 stefolks belönande .
~::~~nt,fsotna2;~;;t·e·.·.·.·..· ....•• 22662

3
4
8- för uppmuntran af öm och
sedlig modersvård .

Statens jernvägstrafiks enke- - »Jultomtarne» .
och pupillkassa 2782 - Pro Patria .

- pensionsinrättning 2782 - ))Tillarbetsflit:s befrämj.»
Statskontoret ,... 2755 Sätherströms fond .
Steinmetz' fond 2621 Söderbergs donation •........
Stenbergs fond 2630 - John, fond .
Stift. f. bost. åt fattiga m. fl. Söderbergska fonden .

judar i Sthlm............... 2640 Söderströms fond .
- för gamla tjenarinnor 2860 - testamentsfond .
Stipendium Berzelianum' 2734 Söderströmska fonden .
Stjerncreutzska fonden....... 2835 Tamms o. Widegrens stipA.
Stjerncronska fonden......... 2835 Teaterns, Kg!., arbetares sjuk-
Stjerngranats fond............ 2607 och begrafIringskassa .
Stjerngran:atska fonden 2835 Teaterns, Kgl., pensionskassa
Stocks legat.. 2638 Tekniska högskolan .
Sthlms allm. skyddsf'6ren.... 2858 Tekno!. instit:s elevers stip.-
- Arbetaref:s sjuk- och be- fond .

grafn.·hjelpsfond............ 2720 Telegrafverkets pens.-inrättn.
- Arbetaref:s tioöresafd ..... 2721 samt enke-.och pupillkassa 2783
- Förmyndar,ekammare...... 2696 Tengströms fond.............. 2621
- Gasverksarbet:snödhjelpsf. 2713 Terrades fond 2660
- Gasverksarbet:s sjuk- och Tersmedenska fonden ......•.. 2835

begrafningskassa............ 2713 Thams donation 2741, 2742
- Magistrat.. 2695 Thamiska donationen 283;;
- Mosaiska förs:s sjukhj.« o. Thannouts fond 2624

begrafningssällskap......... 2640 Thernbergs testamente....... 2657
- Nationalkassa 2726 Thernbergska test.·fonden 2830
- Nya spårvägs-aktie-bolags Thunska stipendiefonden..... 2736

kassa 2717 Thurgrens pensionsfond 2832
- Polispersonals ensk. enke- Thåströms fond............... 2696

och pupfllkassa 2798 Tidmarks o. Sundins pensA. 2657
- Postkontors brefhär:s en- Timells testamente 2632, 283a

skilda enke- o. pupillkassa 2785 Timmennansordens hospital 286a
- Sjukhem 2683 Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860
- Sjömanshuskassa 2726 Tjenstefolks belön ande, Säll-
- Skyddsfören. för frigif'na .. 2859 skap för .
- stads embetsverks enke- o. Tjugufemte Juni-fonden .

pupillkassa.. 2797 f. d. Tobakshandels-societet.
- stads konsistorium......... 2601 pensionskassa , 2697
- stads undervisningsverk 2740 Torkens fond 2624
Stokoes fond.................. 2621 Totties pensionsfond......... 2715
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 260;; 'l'outins testamente 2602
Strandbergska 1äkareinrättn. 2689 Trasskolan, Lindgrenska . . 2759
Stråhles testAond 2605,2609,2617, Trollis, Uno, fond 2770

2621 Trolles testamente............ 2634
Stråleska fonden 283;; 'I'rol le-Bondeska fonden 2835
Stunns fond 2638 Tnllstatens ensk. pens.-inr 2786
f. d. Stilmpelafgifts- eller s. k. af Tunelds donationsfond.... 2781

Hallkassan 2699 Tunelii fond 2609
Sundberg P:sons testamente 2697 Typografiska föreningen...... 2712
Sundbergska donationen...... 2734 'l'yska församt. stiftelser m. m. 2638
Sundens, Louise, stipendium 2749 Törneboms fond 2620, 2697
Sundgrenska fonden .......•.. 2602 - testamente 2616,2697,2833
Sundins testamente........... 2697 Törnebomska fonden......... 2699
- pens.-fond, Tidmarks och 2657 Törnemans o. Wistrands fond 2617
Sundströms gåfvomedel. 2613 Törners donation 2750
Svaans testamente............ 2830 Törnqvists donationsfond.... 2781
Svanbergs testamente ' 2697 - fond 2620, 2621, 2696
Svea Artilleriregementes pen- - J. C., fond 2620

sionsk,.ssor,.Första •........ 2810 Ugglas' .fond " 2609

[286~J
2806 Undens fond 2632
2806 Underlöjtnant Peyrons.pens.-
2856 och gratifikationsfond 280l;
2816 Underofficerarnes vid 1. Svea
2823 artillerireg:te pena-kassa ... · 281&
27ö7 Undervisn.verk, Sthlms stads 274()
2184 Uno Troilis fond ......•......• 277()
2778 Vahlskogs stipendium........ 2611
2816 Vega-fonden 2734
2735 von Vegesackska fonden.. ...• 283f>
2774 Vetenskapsakademien 2734
2744 - reseunderstöd.... 2734
2657 Viktualieh. pensionsinrättn... 2702:
2674 Vinskänkssocietetens pens.- o.
2671 begrafningshjelpskassa .
2842 Vitterhetsakademien .

Vivekafonden .
2861 Volontären von Rosens pens.«

och gratiflkationsfond .. :... 280l;
Välgörande frunttm.ssällsk., . ,2666
W, A. Benedicks fond 2676:
Wadstena adliga jungfrustift 283f>
Wadströms fond 2607, 2626, 269~
- testamente 2602:
Wretterdahls test.·fond........ 2613
Wahrendorfl's fond 260~
Wallenbergs, A. O., fond..... 2688
Wallerska fonden 271()
Wallins fond 2630 å 2 ställen
Wallinska fonden.............. 274()
Wallmarkska donationen.... 2734
- fonden 2752:

2774 Warodells pensionsfond...... 2697
2774 Wenerska testamentsfonden .. 2822
27;;0 Wennbergs, Aug., fond ....•.. 2688

- Lotten, fond.. 2836
27;;0 Wertmiillers fonder ........•.. 2617

Wessmans fond .............•. 2604
Westerbergs testamente 2697
Westfeldts fond............... 2632
Westins, Axel, stipendiefond 2751
- fond 263()
Westmans fond ......•......... 2632:
Westzynthii fond 2602:
Wickholms stiftelse........... 263()
Widboms fond 263()
Widegrens stipendiefond..... 2771
Widells fond ..........•........ 2603
Widmans fond.......... .•..... 261f>
Widings fond.................. 262&
Wiers fond..................... 260l;
von Willebrands fond......... 269&'
- understödsfond , 2801
Winboms pensionsfond...... 269&
Wirenska stipendiefonden.... 2741

28·61 Wirrwachs fond 2617
2617 Wistrands fond, Törnemans o. 2611

Wittings testamentsfond.... .. 2613
Wrangels testamente •.. \...... 2638
Wulfcronska fonden........... 2835
Yhlens legat................... 2638
Zetherstens fond ..............• 2621
- testamente 2602:
Zettersten P:s testamente ..• 2657

ilr":r~~~~t~:::ty~::~f~~d·.::::~m
Äkerhielmska fonden......... 283f>
Åkerlunds fond 2602,263()
Åleniska fonden............... 274()
Ångfartygsbef .•sällskapet..... 2727
irlig mans fond, En......... 26O~
Odmans testamente........... 2657
Öfre Borgrättens medel...... 279(.
Öfverströms fond.............. 2619
Öhmans fond 261f>
Östbergs fond.................. 2621
Östergrens fond ... 2617, 2621,2660
Östermalms förs., se Hedvig

Eleonora,
Östermanska test.·fonden..... 261f>

2704
2733
2843 .

2677
2672
2688
2862
2628
2770
2619
2699
2602
2613
2756
2771
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