
[2756-2770] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
åt "reglementariskt oberättigade pensions- fritt för i landsorten boende, för öfriga mot
sökande folkskolelärare". billig provision. Föreningens fonder uppgå
[2757] till omkring 75,000 kronor. ",

Svenska lärarinnornas pensionsförening [2766]
1855) kr. :372,139: 34. Särskild styrelse, se Döfstumföreningen (1868) kr. 43,982: 95.
[1877]; lifränta vid 54 års ålder. Särskild styrelse, se [2022]; att bereda ar-
[2758] Ibetsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt

Beskowska skolans fond (1883) grundplåt medelst lån eller gåtvor understödja dem,
2,000 kr. Till pensionsbidrag åt skolans lä- som äro sjuka eller ,åldriga eller annars be-
rarinnor, höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek
[2759] Lindgrenska Trasskolan (Skolföre- till utlåning åt ledamöterna eller genom före-
ståndare C. E. Hedqvist. Särskild styrelse, drag verka upplysande.
se [2119]; att uppfostra vanartiga gossar om Dessutom' eger döfstumföreningen en ny-
8 ii 16 år tillhörande Stockholms samhälle. bildad begrafningskassa, hvars tillgångar ut-
[2760] göra 1,469: 29.

Philipsenska testamentsfonden (Grossh. [2767] Fonden för blindas sjelfverksamhet.
H. T. Philipsen och hans hustru, född Moll Kungl. Blindinstitutets direktion, se [2011].
1811). Särskild direktion, se [1391]; skol- Fondens tillgångar utgöra kr. 126,090: 59.
inrättning; eger fastigheten n.r 5 i qv. Ro- Utgående elevers understödjande med materi-
sendal större i Maria församl., Hornsgatan alier, verktyg m. m.
31, vid Adolf Fredriks torg. [2768] De blindas förenings sjukkassefond,

som är under bildande, uppgick d. 15 dec.
VII. Fonder för undervisning och un- 1896 till kr. 17,000. Styrelse, se [2015].

derstöd åt döfstumma och blinda. .,-- .. o

[2762] All" instit t t f" döf t VIII. Fonder for understod at konst-
manna IOS I U e or o summa idk d k h

(Protokollssekret. P. A, Borg, under beskydd I are samt eras en or DC barn.
af Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810), [2770] Kungl. Akademien för de f'r ia

Sedan detta institut den 1 augusti 1894 k o n s t e r n a. Se [1303].
~pphört .och ..dess !ä~enhe~er, by&"gnader och Akademiens pensionskassa (uppkommen
inventarier ofverlahts pa l:a dofstumskol- genom influtna expositionsmedel. Kungl.
d..istriktet, .hafva institutets fonder, :nl~~t\reglem, 1831) kr, 114,000. Pension till aka-
Kungl. MaJ:t~ bref af den 9 aug. s, a., of- demiens professorer, lärare och tjenstemän
verlemnats till Statskontoret att af Stats- samt deras enkor och barn, '
kontoret tills vidare förvaltas. Angående Akademiens särskilda understödsfond
användandet ,af den behållna års~fkastJlin- (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.
!\:en af .dessa fonder har Kungl. ~aJ:t lemEJat 100,000. Rese- och studiestipendier. belönin-
foresknft d. 14 febr. 1896 (Se VIdare [27 <l5]. gar å högtidsdagen, ..
[2763] Von Beskows donation (Ofverstekammar-

Kungl. In~titutet. för blinda, tillgångar junkaren friherre B. von Beskow 1864) kr
kr. 37:!,781: ;)3., fastighet 400,000 kr. 10,000. Till stipendium åt konstnär.

Boberghska donationen (Godsegaren och
[2764], Ar~etshemmet för blinda i Stock- Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000, ru;
h~lm ~f.d. Direktor O. E. Borg 18?8) kr. ~28,000. pris eller uppmuntran för elever. .
Särskild styrelse, se [2013]; att inom fädernes- Gahms donation (Ritlärarcn P. J. Gahn
landet ,:".erka f?r bl.indas arbetsför~jenst m. 1826) kr. 3,000. Till belöningaråhögtidsdagen
m.; I?tr~de afgIft~!ntt mot borgen a 100 kr., Kinmansons fond (Kammarrättsråd!lt C
som l nodfall användas som sJukhjelp. L. Kinmanson 1874) kr. 35,197. Stipendiei
[2765] -- till målare och bildhuggare.
- Föreningen »För Blindas väl» (stiftad 1885) . Jenny Linds stipendiefond (Fru Jennj
har till hufvudsakligt ändamål att förmå Lind-Goldschmidt 1876) kr. 74,000. Rese
blinda till sjelfförsörjning, hvarför den ge- stipendium, omvexlande åt målare.iskulptö
nom sin styrelse lemnar bidrag till med- eller arkitekt. ' ,
delande af undervisning i läsning, skrifning, Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomm
lämpliga handarbeten m. m. företrädesvis genom inkomsten för utställning af Egro:
åt sådana arbetsföra blinda, hvilka, när sy- Lundgrens arbeten 1876) kr. 3,719~ Guld
nen förlorades, voro för gamla att erhålla medalj åt aqvarellmålare.
inträde vid Kgl. Blindinstitutet vid Tomte- Meijers donation (Ofverdirekt. G.Meije
boda. Deras arbeten försäljas i föreningens 1775) kr. 120,000 (fastighet). Till akademi
försäljningsbod, Jakobsgatan 19, kostnads- ens inrättning och behof.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2770-27 76J
Pipers donation (Hofintendenten T. M. Mazers fond (Grosshandlanden J. Mazer

Piper 1820) kr. 15,500. Till användande 1846) kr. 7,000. Till uppehållande af ett
af akademien. qvartettsällskap.
. Ribb'ings donation (Kanslirådet G. Rib- Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug.
bing 1809) kr. 6,000. Till stipendier ät Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till uppehål-
elever vid läroverket. .. . 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 Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- Henriette Nissen's stipendiefond (Fru
man 1880) kr. 5,110. Stipendier åt elever; Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000.
iifränta kr. 90.' För understöd åt en konservatorieelev.

Sällskapet Musikens vänner i Göteborg
127 71J K un g I. Mus ika I i s k a a ka de m ie n. stipendiefond kr. 9,094: 50.

Se [1305J. Tamms stipendiefond och Widegrens sti-
Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865

AuO'. Abrahamsson 1869) kr. 25,000. Under- och Kassör. G. Widegren 1880) kr. 2,000
stöd åt sångelever vid Konservatorium. Flöjtblåsning; räntan reserverad.

Akademiens stipendiefond (Musikaliska
akademien 1856)kr.12,091:25. För obemedlade [2772J Kg!. Hofkapellets pensionsinrättning
konservatorie-elever,somvisaflitochframsteg. (H. M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr.

Benedicks, Emma, Enkefru, stipendiifond 374,530: 38. Särskild direktion, se [1863J;
kr. 5,000. pensioner till hofkapellister, deras enkor och

Bergmans gåfvofond (Lärarinnan Ellen barn.
Bergman 1880) kr. 5,649: 50. För sång; rän- [2773J
tan Jagd till kapitalet. Operakörens enskilda kassa (Kapellmä-

Bergs stipendiefond (Organisten P. A. staren C. Nordqvist 1876) kr. 1,500. Sär-
Berg 1863) kr. 1,500. Till befrämjande af skild styrelse, se [1866J; begrafningshjelp,
<lrganistbildningen... nöd-, hjelp- och låneinrättning.
. Beskows .stipendiefond (Ofversteka~mar- [2774J _._ ....
JBunkkaren18F6r41)hekrre2B1·5v507nBse3skRowocht~ahd!l:von l Kgl. Teaterns pensionskassa kr. 586,990.

es ow r.,:. eses ipen rum, S" l ild dir kti [1862J' pensionervan Booms stipendiefond (Musikus J. van arsxi ire ron, se , ..
Boom 1861) kr. 1000. För pianospelning. . Kgl. Teaterns ~rbetares oc~ betjentes

E - d . ' . sjuk- och begrafnmgskassa (Friherre G. F.
n ona~n s s!lpen~lum kr. 10,000. Åk rhi Ini 1823) kr. 81 615. Kgl. Teaterns

Hammarms stipendiefond (Fru E. Ham- e. e k d"'" k h b f
marin, f. Casparson 1872) kr. 20,000. För un- p~nslO~s assas irektion ;.. sJp . oc egra -
derstöd åt konservatoriets elever; f. n. lifräntar ningshjelp samt. understod at Kgl. teaterns

HasselIs donation till Mazerska qvartett- arbetare ?ch betjente, . ,
sällskapets byggnadsfond (1894) kr. 21,444: 65. ~. d. M.~ndreTeaterns penslonsfon~ (Ed.w.

Hebbes stipendiefond (K. sekreteraren J. Stjernström) kr. 63,204: 63.. Under direktio-
Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. Till befrämiando nen for Kgl. Teaterns pensIOnskassa. ~
af organistbildningen. J W. Svenso~s d~nahon~fond kr. 11,844:

Händels donation (Professorn J. A. Jo- 27. .Und~r .direktionen for Kgl. Teaterns
sephson 1871) kr. 500. För primavista sång pensionskassa.
och 'harmonisk kunskap. [2775J

Konservatorieelevernas graffond kr. 264. Operabalettens enskilda kassa (Siegfried
Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond Saloman och A. Willman 1883) kr. 11,297.

<Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fa- Särskild styrelse, se [1867J; afsedd till un-
lenius, f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. För derstöd framdeles.
violinspelning. [2776J

Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C. Artisternas och litteratörernas pensions-
L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För piano- förening (Artister och litteratörer 1847) kr.
spelning. 218,675: 34. Särskild direktion, se [1864J;

l' Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny pension till åldrige artister och Iiteratörer
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 77,432: 29. Rese- samt deras enkor och barn. .
stipendium. I ---

Linds~röms ..stipendiefond (Gross~!,nd.la~en De sceniska a~tisternas understöds,fond
E. E. Lmdstrom 1864) kr. 1,500. For violin- kr. 51.',000. Särskild styrelse, se [1868j.
och violoncellspelning. _. _. .
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[2777-27811 Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2777J ock åt deras hustrur och .döttrar bereda lif-

Dramatiska och musikaliska artisternas ränta vid viss ålder, dock ej före 40 år.
pensionsförening (Teaterdirektören P. J. Civilstatens pensionsinrättning (Offentlig
Deland 1857). 2:ne egna fastigheter föl' vär- inrättning 1826) kr. 10,898,893: 86. Pensio-
de af tills. 330,000 kr. Särskilda tillgångar ner åt civile ernbets- och tjenstemän . vid
vid 1896 års slut omkr. kr. 47,500. Särskild fylda 55 års ålder; åtnjuter årligt statsan-
direktion, se [1865J; att, så långt f'örenin- slag af 74,271 kl'.
gens tillgångar medgifva, utdela pensioner Elis pensionsfond (Kamereraren Carl Gustaf
å 300 il, 400 kr. årligen; hvarjemte under ElI 1889) kr. 30,385: 04. Till pensionering
föreningens förvaltning är stäld Nödhjelps- åt behöfvande enkor och barn efter tjenste-
fond med kapital kr. 7,000, hvaraf räntan män i Kg!. Generalpoststyrelsen och Stock-
utgår till understöd åt nödstålda artister. holms postkontor, tillhörande 4, 5 och 6 pen-

--- sionsklasserna i pensionsinrättningens regl e-
Svenska Teaterförbundet (stiftadt den 4 mente eller motsvarande klasser i blifvande

november 1894), trädde i verksamhet den 1 reglemente.
januari 1895. Efter tre försöksår. som gå Elstedteka pensionsfonden (stiftad 1857
till ända den 1 januari 1898, skall beslut af en embetsman, hvilken anhållit få vara.
fattas om formen för fortsättningen af för- okänd) kl'. 5,352: 29. Afkastningen skall an-
bundets verksamhet. Förbundets uppgift vändas till understöd åt civila embets- och
är att vid sidan om sin ekonomiska. som tjenstemäns behöfvande Jenkor, med företräde
går ut på en spar-, sjuk. och begrafnings- för dem, som ega många minderåriga eller
hjelpsfond, vara en centralpunkt för svenska oförsörjda barn. . ...
idkare af scenisk konst. Förbundets till- Fileenska pensionsfonderna (Kommerse-
gångar utgöra nu efter 16 månaders effektiv rådet P. Pilsen 1822) kr. 154,210: 36. Pen-
verksamhet kr. 13,000. Medlemsantalet är sioner och gratifikationer åt fattige civile
190. Se f. Ö. under [1947]. embets- och tjenstemän, äfvensom åt deras
[27 78J -~ efterlemnade enkor och barn; pröfningsrätt

Svenska publicisternas understöds- och tillkommer K. Maj:t. \
pensionsförening (1895) kr. 124,279: 14. Sär- Gåfva af en gammal tjensteman (en-gam-
skild styrelse, se [1901]. mal tjensteman 1830) kr. 96,467: 26. För-
. sörjningshus för civile embets- och tjenste-

IX. Fonder för understöd åt civile mäns i fattigdom efterlenmade enkor och barn •
embets- och tjenstemän samt dermed ~gl. Göta. hofrät~s pensionsfond (Kg!.

• l''' I' t d MaJ:t och Gota hofratt 1831) kr. 11,936: 15.
Jemlor Iga personer sam eras Pensioner åt i fattigdom efterlemnade enkor

enkor och barn. och barn efter embets- och tjenstemän inom
[2781J Civilstatens pensionsinrätt- Göta hofrätt; pröfningsrätt tillkommer

n i n g. Se [1833]... Kungl. Maj:t.. . .
von Beskows pensionsfond (Ofverstekam-I Haakska donationen (vice Presidenten M.

marjunkaren friherre B. von Beskow och Haak 1831) kr. 43,803: 75. Pensioner .åt
hans hustru M. von Beskow, f. Wåhlberg civile embets- och tjenstemäns enkor och barn.
1~64) kr. 5,843: 33. 2:ne pensioner för Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea
embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar. hofrätt C. E. Isberg 1856) kr. 42,519: 70.

Civilstatens allmänna enke- och pupillfond Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar,
(Offentlig inrättning 1798). Pensioner åt samt till uppfostringshjelp at söner efter leda-
civile embets- och tjenstemäns i fattigdom möter af högsta domstolen eller Svea hofrätt.
efterlemnade enkor och barn; åtnjuter årligt Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang
statsanslag af 45,000 kr.: pröfningsrätt till- 1840 och 1843) kr. 11,770: 45. Pensioner.åt
kommer Kungl. Maj:t. 4 ogifta fruntimmer eller enkor i tor&tiga

Civilstatens enskilda enke- och pupill- omständigheter. .'
fond (Offentlig inrättning 1826). Pensioner Linds donationsfond (Postmästaren.Hans
åt civile ernbets- och tjenstemäns enkor och Lind 1891) kr. 5,396: 55. Till pensionsurr-
barn. derstöd åt 4, högst 6 behöfvande enkoraich

Civilstatens kapital- och lifränteförsäk- barn efter posttjenstemän, att utdelas helst
ringsanstalt (Civilstatens fullmäktige med till olika för hvarje år.;
af Kgl. Maj:t faststäldt nådigt reglemente Qvidings donationsfond (vice Presidenten
1866, förnyadt den 28 september 1883) kr. i Kammarkollegium B. C. Qviding 1838)
1,806,784: 74. Att antingen åt delegarnes kr. 6,000: 44. Arlig gratifikation åt cenka
söner samla kapital till utdelning på en gång efter civil embetsman af tromans värdighet,
efter vissa på förhand bestämda tider. eller som aldrig tjenat inom krigsståndet. . '.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2781-2795}
af Tunelds donationsfend (Statskommis- Stockholms postkontors brefbärares en-

sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 53,445: 24. skilda enke- .och pupillkassa kr. 12,438: 24.
Disponeras för civilstatens enskilda enke- Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva.
och pupillfonds behof. [2786J_

Törnqvists donationsfond (Kamereraren Tullstatens enskilda pensionsinrättning
i Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr. (Kgl. Maj:ts bref 1805) vid 1895 års slut kr.
28,501: 10. Disponeras för Civilstatens en- 287,152: 19. Särskild direktion se [1839J;
skilda enke- och pupillfonds behof; genom pensioner åt enkor och barn efter tullverkets
nådigt bref 31/8 1866 bestämde att utgöra embets- och tjenstemän samt betjente.
grundfond för· civilstatens kapital- och lif- [2787J --
försäkringsanstalt. Summorna äro utförda Jernkontorets tjenstemäns och betjenings
efter balanserna did 1895 års slut. enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjenste-

män 1813) kr. 246,842. Styrelse af tre tjen-
[2782J Fränekelska understödsfonden (Ma- st~niän'; pensioner åt Jernkontorets tjenste-
skindirektör E. Fränekel 1873) kr. 2,000. mans o. betjentes enkor och barn.
Dir. för Statens jernvägstrafiks pensionsin- [278,8J .
rättning, se [1843J; understöd till 2:ne ur Ba~~o~tatensenke- ~ch ~upllI~as~a(Banko·
Statens jernvägstrafiks enke- och pupillkassa fullmäktigs och kommlssa~~ern.a l RIksbanken

. pensionerade enkor. 1748) kr. 81~,797; 21: Särskild styrelse, ..se
, . Statens jerrivägstraflks enke- och pupill- [1851J; pel.lslOn at nksbank~ns tJ.e1!stemans
kassa (Staten 1872) vid 1895 års slut kr. och vakt?etJe~~es enkor och m111derar~gabarn,
6,372.578: 96. Pensionering af aflidne delega- samt ogifta dottrar efter fyllda 50 ar.
res enkor och barn. [2789J. - -- . .

Statens jernvägstraflks pensionsinrättning Enk~- och pupillkassan vid Rlksban~ens
(Staten 1872) vid 1896års slut kr. 7,549,496:72. af~elnJngskontor och pappersbruk (~lkets
Pensionering af ordinarie tjenstepersonal vid Stand.~r .I85~) k.r. 200,000. Styrelse. Hrr
statens jernvägstrafik. f?-llma~tlge l Rlksbanfen, se [1651J; pen-

stoner at enkor och barn, dels efter tjenste-
[2783J män och betjente vid f. d. bankodiskontver-

Telegrafverkets pensionsinrättning samt ket och dels efter sådana vid afdelningskonto-
enke- och pupillkassa (senaste Kungl. regle- ren och Tumba bruk.
meriten den 17 december 1886). Gemensam I _
direktion, se [18411; a) pensionsinrätt- [2790J
ningen (började d. IiI 1875) för telegraf- . Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa
personalens pensionering kr. 2,821,966; stats- (bildad vid 1809-1810 års riksdag) kronor
.bidrag kr. 70,273; b) enke- och pupill- 123,400. 3:e kassaförvaltare, se [1853J; pen-
kassan (började d. li1 1875) afser pensioner sioner åt enkor och barn efter tjenstemän
åt telegrafverkets tjenstemäns och vaktbe- och vaktmästare vid Riksgäldskontoret och
tjentes enkor och minderåriga barn kronor f. d. General-assistens-kontoret.
526,428; statsbidrag 5,000 kr. årligen. [2791J __
[2.784J Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godn)

'Svenska postmannaföreningen (1877) kr. kr .. ~,164. ~orgmast~ren l ~tockholm; rantan
).7,7,00. Särskild styrelse, se [1881J; sjuk- anvandes un ;penslOn:;r ~t 4 enkor efter
hjelp- åt posttjenstemän samt begrafnings- emb~ts- och tjenstemän 1110m Stockholms
hjelp åt anhöriga. . magistrat m. fl.

. [27·85J -Postbetjeningens sjuk-o och be- [2795J Föryaltningen af de under
gl'afningshjelpsförening kr. 1,200. Förval- f. d. kg!. Ofre Borgrättens vård
tas af postvaktbetjente sjelfva. s tä Id a m e d e I. Se [1859J. _
I Postbetjentes enskilda begrafningskassa Bergska fonden (Hofbetjenten Halvard
kr.300. Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva. Berg 1709) kr. 2,805. Understöd åt enkor

Bromanska sjuk- och begrafningskassan och barn efter betjente vid Strömsholms slott
(Postdirektören S. A. Broman 1862); kr. och stuteri.
10,000. Sjuk- och begrafningshjelp till bref- Guthermuthska fonden (Elsa Guthermuth,
bärare och postvaktbetjente i Stockholm; för- f. Willamsberg, enka efter C. F. Guthermuth
valtas af dem sjelfva. 1703) kr. 14,097. .Understöd åt ringare hof-

i "'Postvaktbetjentförbundets i Stockholm betjentes fattiga barn.
sjuJ<· och begrafningsfond kr. 390. - För- Humbleska testamentsfonden(Eva Hnmb-
valtas af postvaktbetjente sjelfva. ,le, f. Hollenius 1787) kr. 2,442. Understöd-=u.
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12795-2804] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
·åt· enkor och barn efter betjente vid Kgl. räntan utdelas pensioner ,\ kr. 150 - till
hofvet och vid Ulriksdals slott. vederbörligen bevisade medellösa och verk-

Platinska testamentsfonden (Fru A. M. ligt fattiga, hvaraf hälften s. k. pauvres
Platin, f. Norberg 1819) h. 13,354. Under- honteux.
etöd till 2/3 åt fattiga inom hofförsamlingen, von Willebrandska understödsfonden (Fri-
1/3 till ett stipendium 11 200 kr. åt studerande herrinnan Ulla von Willebrand 1860) kr.
af Smålands nation i Up sala. Ansökningar 93,000. - Af räntan utdelas pensioner 11 kr.
ingifves till förvaltningens sekreterare. 200 till fattiga, företrädesvis gamla sjuka

eller sjukliga fruntimmer.
[2796] Kg!. Hofstatens gratialkassa (Hof-
predikanterna J. G. Flodin och C. W. Strang [2802J Presterskapets enke- och pupill-
1788) kr. 72,347. Särskild direktion, se kassa. Se [1849]. Stiftad 1874, enligt Kungl.
[18 60J; månadtliga understöd till vid döds-i reglementet den 6 november samma år, för
fallet i hofvets tjenst varande betjentes enkor beredande af pension åt delegares enkor och
och barn under 18 års ålder; årlig gåfva af minderåriga barn, äldre ogifta obemedlade
konungen 525 kr.; kollekt i slottskapellet barn, som genom sjukdom äro urståndsatta
cirka 100 kr. att sig nödtorfteligen försörja, och ogifta

U.ti nämnda belopp ingår af Enkefru H. döttrar efter uppnådda 55 år. Den l maj 1896
J. Akerström testamenterad fond 7,000 kr., utgjorde behållningen 9,017,686 kr., hvaraf
hvaraf räntan utgår i tre pensioner 11 120 kr., gnmdfonden 5,973,324 kr. och tiLls7wtt.~j'on-
som tilldelas fattiga enkor och döttrar efter den 3,044,362 kr. Från förstnämnda fond,
vid Kgl. hofvet anstålde personer. I som utgöres af allmänna medel, utgå pen-
[2797J sioner till alla berättigade efter lika grun-

Enke- och pupillkassan vid Stockholms der; vid pensioner från sistnämnda fond,
stads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr. som består af delegares efter lön beräknade
615,205: 91. Särskild direktion, se [1855J; afgifter. tages hänsyn äfven till delegares
att bereda pensioner åt delegares enkor och senast innehafda lön. Pensionerna utgå ej
oförsörjda barn. med något på förhand bestärndt belopp,
[2798J utan deras storlek är beroende på den be-

Polispersonalens i !?tockholm pensions- räknade inkomsten för hvarje år äfvensom 'på
inrättning (K. M:t på Ofverståthållareembe- antalet pensionslotter. Pensionsrätt inträ-
tets hemställan 1854) kr. 1,163,460: 27. Sär- der när löneinkomsterna af den aflidne del-
skild direktion, se [1856]; pensioner åt polis- egarens syssla frånträdes. För utbekorn-
personalen. niande af pension - i februari månad -

Polispersonalens i Stockholm enke- och, bör för pensionär el,·l·'.'!"1/. under första hälf-
pupillkassa kr. 9,189: 86. Samma styrelse I' ton af föregående november månad anmälan
som nästföregående. ske medelst aflemnande af för pensionens

Stockholms polispersonals enskilda be-I beviljande nödige handlingar i landsorten
grafnings- och understödskassa d. 31 dec.' hos vederbörande pastor och i Stockholm
1885 kr. 2,749: 48. i kassans lokal, 34 Norrlandsgatan. Pensio-

Stockholms polispersonals enskilda enke- när, som genom egen försummelse blifvit
och pupillkassa (stiftad 9 maj 1883) d. 31 vid pensionsberäkningen utesluten, förlorar
dec. 1895 kr. 77,495: 71. Särskild direktion, sin pensionsrätt för det år, beräkningen afsett.
se [1857]. Understöd åt aflidne polismäns
enkor och barn. il

[2799J X. Fonder för understöd åt militärer
Hebbes pension,sfond (~ruk~patro~. A.I samt deras en kor och barn.

Hebbe 1824) kr. 1u,000. Direktionen ofver .. '
Strandbergska läkareinrättningen. se [2043J. [2804] A r m e n s ~ e n s l.o n s k a s s a.
Af räntan utgå årligen 9 pensioner å 100 kr. Se L1831J. .
till fattiga enkor eller oförsörjda döttrar Armens enke- och pupillkassa (Krigs-
efter ofrälse civile embets- och tjenstemän. befälet 1817) kr. 353,164. Pensioner åt enkor

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

[2801J .F o ~v a ~.tn.1n.g e n f o r G r o e n s ka I (Krigsbefälet 1883) kr. 4,497,7,01:85. Pensioner
fatt.lgforsorJnlngsfonde~. och åt armens embets- och tjenstemäns enkor

Wdlebrandska understods- och barn; statsbidrag: 67,708 kr. årligen. ,
fo n d e n. Se [1861J. I Armens pensionskassa (Krigsbefälet 1756)

Greenska fattigförsörjningsfonden (Bergs-. kr. 3,747,794: 38. Pensioner åt armens embets-
rå,~~~ A. H. Groen 1809) kr. 164,540. AfIoch tjenstemän; statsanslag till fyllnadspen-
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Fromma stiftelsers, 'pensionskassors ni. fl. fonder. [2804-2810]
sioner m.m., för ål' 1897 (förslagsanslag) kr. Prins Oscars hospitalinrättning vid Kgl.
1,540,000. Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af

Horns stiftelse (Grefvinnan Å. S. Horn officerare 1816) kr. 36,802. Samma direktion.
f. Blomstedt 1858) kr. 210,21:',: 14. Pensioner Pension och understöd åt afskedadt under-
åt .militäre embets- och tjenstemäns i fattig- befäl och manskap, dess enkor och barn.
dom efterlemnade enkor och barn; före- Rosenbergska fonden (Gåfva från sterb-
trädesvis åt fattiga enkor och döttrar efter huset efter aflidne Underlöjtnant Rosenberg)
ryttmästare, kaptener, löjtnanter och under- kl'. 1,283. Regementets pensionskassas di- ,.
löjtnanter. . rektion. Räntan utgår till pension åt enka

Konungens enskilda fond (1817) kr. 7,500 efter i tjenst afliden underofficer vid rege- ).,r..
(årlig ränta). Pensioner åt enkor och barn mentet. I.:.J ~
efter aflidna militärpersoner ; pensionärerna Underlöjtnant Claes Erik Peyrons pen- d
utses af Kungl. Maj.t. sions- och gratiflkationsfond (gåfva från AJ

Militärenkepensionsstateri, Allmänna. Pen- nämnda underlöjtnant Peyrons sterbhus) kr. }>

sioner åt militäre embets- och tjenstemäns i 3,660. Samma direktion. Räntan utbetalas rn
'fattigdom efterlemnade enkor och barn; pen- årligen den 5. juli med 2/~ såsom gratifika- Al
sionerna tilldelas af Kg!. Maj:t efter direk- tion åt afskedad underofficer och "/3 såsom -<
tionens förslag; pensionsrätten grundar sig på pension åt enka efter underofficer vid rege- ~ ~
'mannens eller fadrens beställning, boupp- mentet. A In
teckningen samt sökandes fortfarande behof. Volontären Grefve Gustaf Nils Conrad ~ ~

von Rosens. pensions- och gratiflkationsfond s In
. . ( dl d (gåfva af sterbhuset efter nämnda volontär) m-l

~28 051 Orot~~,"ge~s ho.~p,~tal grun ag t kr. 2,132. Samma direktion. Ärliga räntan ~ C/)
ar 180;:>af en Menmskovan ) kr. 80,967: 72. t· d 1/ • - tä d' ti'llökni ~ -O
Direktion se [2036]. Räntan användes till u.gar me . 2 .•sa.som s ~n Ig. l o. nmgl.pen- :t>-

• 1'1' , • ner •t afskedadt underbefäl och SIOneller tillfällig g;ahfikatIOn till pensrene- (fl r
~a~sk~e~fo~vea alifgarde... .. a ~~~or:n~:~~~~er eli~~ng;=Ä~~:~i~~ mrr e~~~ .- ~

Generalmajoren C,. H. Mo.llersvard.s fond efter sådan underofficer,' och andra "/2 lika In
g.rund~agd af officerskåren v:d Svea hfl?arde med ofvan eller till enka efter en i tjenst Al
tIll. mmr;e af sekundchefen (ar 1862), da han afliden underofficer eller till uppfostrings- O'
a~glCk.fran regefi.lentet. k.~.4,139: 6~: Sam~a hjelp åt något eller några fattiga barn till r
d~rekt:on s~m foreg ... Ran~an anvan~es till dylik underofficer vid regementet. .
nadegafvor at J?edellose, fran Svea hfgarde Skolfonden, kl'. 9,158. Bildad ål' 1821 *
afskedade gardister. genom subskription för arvode till en skol- ).,r..
[2806] lärarebefattning, hvilken numera ej tillsåt- I.:.J ~

S I'f d b h k (St t bid tes, sedan folkskola blifvit närbelägen. Af 0-1
vea I gar es ar,n us. assa a s.. l rag, räntan utgår en del såsom julgåfvor i klä-

kolIe~tmedel samt ranta a gre~ve ~troll?felts der m. m. åt skolbarn inom regementets för- ~
donation, 36..kr.) kr. 585. Särskild du. se samling efter sekundchefens bestämmande.
(1214]. Bekladnad af manskapets barn samt ' m
uppfostringshj.elp för dem.. [2810] Kgl. Förs'ta Svea artillerire- ~ ~

.Kgl: Svea IIfgardes fattlqkassa, Samma gementes pensionskassa. Se[1217]. ~ ~
duektIOn.. , r • Hygrells stipendiefond (Generaladjutanten ""."

Gravalllus testame~te (~altpr. ..O. O. Gra- Hygrell och hans hustru 1833). Premier åt ~ ~
v.allms) kr. ?,250. Direktionen ofver Svea fattiga skolbarn inom Första Svea art.-reg.: z-
hfg~rdes fattigkassa. kapitalet ingår i soldat-barnhuskassan. ~ ~

Marklinska fonden (Enkefru O.E. Marklin ~ C/)
[2807J Kronprins. Joseflnas pensionsin- 1851) kr. 5,396. Understöd åt officersenkor ~.'.r
rättning vid Kungl. Göta lifgarde (stiftad eller döttrar. }>

1823 af officerskåren till hågkomst af Kron- Musikkårens enskilda kassa (Musikperso- G>
. prinsens förmälning) kr. 120,000. Särskild nalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. 16,648. .~
direktion, se [2038]. Pensionering åt under- Begrafningshjelp till delegarnes sterbhus O'
officerare och manskap inom regementet. samt tillfälligt understöd åt delegare, som r

, från regementet afgår.
[2809] Kungl. lifgardet till häst. Offlcerskårens pensionsförenings kassa
i lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor (Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr.
och tillskott af officerare 1851, samt årliga 91,650. Pensionering af f. d. officerare vid

"afgifter af underofficerare med vederlikar) Första Svea art.-reg.
'kr. 103,993. Särskild direktion, se [1870]. Pensions- och gratialkassan för under-
~nsioll'tillafskedadtunclerbefälochmanskap. officerare och manskap (Officerskåren vid
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[2810-2821 Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. f~nder.
Svea art.-reg. 1850} kr. 24,130. Utdelning Svenska samaritföreningen (började sin'
af understöd åt afskedade underofficerare, verksamhet i januari 1884) kr. 5,979: 99,
konstaplar, trumpetare och artillerister. Dess uppgift är att genom inrättande af

Rudebeckska stiftelsen (Ofverste Rudebeck samaritundervisningskurser bland allmän-
samt battericheferna vid Svea art.-reg:te heten utbreda kännedom om den hjelp, som,
1860) kr. 10,722. Pension åt enkor och barn vid plötsliga olycksfall i första hand erfor-
efter underofficerare vid regementet. dras; åliggande det föreningens aktiva leda-

Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid möter, hvilka genomgått sådan kurs, att
Svea artilleri) kr. 27,148. Dels fattiga sol- vid inträffande olycksfall, innan läkarehjelp

...J datbarns beklädnad och underhåll, dels pen- hunnit erhållas, utan ersättning gifva det,
'O sioner åt afskedadt manskap. biträde, som erfordras och af dem kan lemnas.
a:: I . Anmälningar rörande båda dessa föreningar
UJ kunna inlemnas till regementsintendenten
~ [2814J Konungens militärhospitals-och me- Axel von Heijne adr. Östermalmsgatan 57•
...J iii daljfonder (Militärhospital~fonden. utgöres [2817J '
C/) ~ af; 1) efter 181~ o?h 18~4 arens krig af en- Hautboisternas understödskassa (stiftad
I- UJ skilda personer l nket gjorda sammanskott, den 28 november 1869 för i armeens och
~ ~ 2)..af dåvarande kronprins Karl J.ohan skä~k~e flottans tjenst va~ande eller derstädes förut
a:: UJ storre belopp, 3) af kommerseradet P. FIlen anståld musiker af underofficers grad) kr.
UJ::; donerade medel; Medaljfonde~, stiftad af 10,264: 03. Särskild styrelse, se [1871J. Ut-g ~ ,konung Karl XIV. Joh~n). Bada fonder~a betalar t. v. begrafningshjelp vid delegares
>- 1:i hafva gemensam direktion se [2033]. Fran dödsfall och tillfälligt understöd till del-
a:: [t; Militärhospitalsfcrnden hafva under år 1896 egare eller dess enka.
ro pensioner eller gratifikationer till omkring .\, ... .
-c 7,900 kr. utgått till i fattigdom stadda XI Fonder för undervisning, och
a:: enkor och oförsörjda barn efter befäl, underbe- . .. å "k h ' . .;:g fäloch civile tjenstemän vid arme en och fiot- understod t la are oc vetermarer
~t:l. tan. Nya pensionsrum komma hädanefter icke samt deras enkor och barn.
v~ att tillsättas, utan skola, i mån af hittills va- [2821] Karolinska institutet.

rapde pensionär.ers afgång, alla unde~'stöd Se [1283]. _' .* f:an fo~~e~ utga under. formen ..af gratifika- Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1882)
...J tioner for aret. Medaljfonden ar afsedd att kr. 5,000. Stipendier åt studerande vid Karo-
'O derifrån bereda underofficerare och gemen- linska institutet.
a:: skap j ~rmeen och ~o~~an, h!il~a erh~llit Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1879)

, UJ medalj [or tapperhet l falt, e~ arhg pension, kr. 10,000. Stipendier åt studerande vid
Z men, .då nu mera endast en innehafvare af Karolinska institutet.
~ iii tapperhetsmedalje~ finnes, i Iifvet, ~år s~örre Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877)
:::! ~ d.elen af fon.~ens !ante~f!>:~stmng. tills VIdare kr. 6,000. Stipendier åt vid Karolinska
a. ~ till understod fran Militärhospitalsfonden. institutet studerande med. kandidater.'
C/)·rii [2815]. Benedicks stipendiefond (Kammarherren'tu ::;, Konungens hospital. (Stockholms stads W. A. Benedicks 1861) kr. 30,000. Till vid i
ö2'~ b?rge:skap .och ~agistrat. 1796) kr. 32~,900. Karo~inska institutet studerande medici~el
UJ ~ Särskild direktion, se L2034]. Pensioner kandidater, ,,<:
eJ ~ åt afskedadt manskap vid arme en : a) efter Bylundska testamentsfonden (Apotekaren:
~ vissa års tjens~ eller de, som blifvit ~kadade; E. Bylund 1818) kr. 2,684: 15. Till underhåll'
a:: b) andra fa.~tl&,a, lytta .oc? leml?sa, som och förökande a~ samlingame och biblioteket'
ro utan eget forvallande blifvit vanfora samt vid Karolinska institutet, ' 9,:
« ej kunnat intagas p~ fattighus; år 1895 ut- Hiertas stipendiefond (Fröknarna H.':o<lh
a:: delades 12,500 kr. till 435 personer. A. Hierta 1873) kr. 15,000. Stipendier. ~ti
.g [2816] qvinnor, som studera medicin. '
~t:l. Svenska föreningen Röda korset (Konung Magnus Huss' stipendiefond (Professor
v~ Oscar II m. fl. 1865) kr. 87,802: 07. Verk· M. Huss' forne lärjungar 1863 kr. 5,000.

ställande utskott, se [2001]. Att hos svenska Stipendier åt vid Karel. inst. studerande :
folket väcka deltagande för vården af sårade medicine kandidater.
och sjuke i fält samt att medelst insamling Karolinska institutets reservfond (0:1" b-.
och förvaltning af frivilliga understöd verka F. RegnelI 1883) kr. 25,011: 42. Räntan SKall,.
för denna sjukvårds ordnande och utvidg- användas till befrämjande af den medicinska ,
ning ; utdelning är gjord till föreningens forskningen och dess tillgodogörande så väl~
sjuksköterskor. för undervisningen som för litteraturen.'-':":
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2821-2824J
Kirurgiska stipendiefonden (Donation af pet i tillfälle att belöna värdefulla, af svensk

okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof. medborgare författade skrifter, hvilka blif-
C: J. Rossander 1875) kr. 10,000. Stipendier vit for täflan om detta pris till sällskapet
åt en eller två unge män, som vid insti- inlemnade och behandla något till de medi-
tutet idka eller nyligen derstädes afslutat cinska vetenskaperna hörande ämne. 'I'äf-
sina med. studier och ådagalagt synnerlig lingsskrift skall vara inlemnad till säll ska-
flit jemte intresse och fallenhet for kirurgi pets sekreterare före den 15 januari.
och oftalmiatri. F. Oubes fond (Sjökaptenen F. CuM d.

Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors- 6 dec. 1888) kr. 5,000.
enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,602: 95. Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif-
Stipendium till medicine kandidat eller Ii- medikus Vincent Lundberg 1886) kr. 36,383: 48.
centiat, som studerar vid institutet. Arli~a räntan användes till pensioner il, 300

'Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N. kr. at medellösa enkor och oförsörjda barn
J .. Ljungberg 1866) kr. 41,000. Resestipen- efter legitimerade svenska läkare.
dium för med. doktorer. Läkare-nödhjelpsfonden (Åtskilliga sven-

P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm- ske läkare 1855) kr. 22,417. Understöd åt
sten 1876) kr. 5,000. Stipendier åt vid insti- i .behof varande svenske läkare, deras enkor
tutet nyblifne med. licentiater. och barn; fonden uppkom genom upplösning

Fonden för O. H. Malmstens professur af en pensionsinrättning för svenska läkare,
kr. 102,101: 14. ,hvarvid af någon delegare förbehåll gjordes
· Caroline Andriette Nobels fond (A. No- om formånsrätt för deras efterlefvande.
bel 1890) kr. 50,000. Understöd för experi- Pasteurska fonden, kr. 25,933: 60.
mentel medicinsk forskning. Regnellska prisfonden (Doktor Anders

Carolina Andriette Nobels reservfond Fredrik Regnell, genom gåfvobret af d. 26
kr. 2,208: 76. mars 1866) kr. 23,409: 27. Hvart fjerde år,
• A. RegnelIs fond för barnklinik (Doktor från och med 1870. utdelas fyra års ränta
A. J. Regnell 1876) kr. 20,000. För klinisk som prisbelöning för sådan afhandling, som
undervisning i barnaålderns sjukdomar bland efter föreskrifven pröfning finnes deraf för-
barn inom 2-8 år vid Kronprinsessan Lo- tjent. Före d. 1 sept. 1866 och sedermera
visas vårdanstalt. före samma dag hvart fjerde fur står det

Anders Retzii stipendiefond (Svenska hvar och en af svenska läkaresällskapets le-
läkaresällskapet 1864) kr. 32,000. Stipendier damöter öppet att till sällskapets nämnd
till studerande vid Karolinska institutet samt ingifva förslag till prisämne. Hvilken svensk
till understöd för vetenskapliga forskningar medborgare som helsteger att om priset täfla.
och resor.. Täftingsskrift skall vara inlemnad till säll-

Roos af Hjelmsäters st!pendiefond (Kam- skapets sekreterare före slutet af mars må-
marherre A. Roos af HJelmsäter 1862) kr. nad under det för prisets utdelning bestämda
5,148: 07. Stipendier åt studerande vid Karo- året. .
linska institutet. I Schaumkellska understödsfonden (Asses-

Professor Carl J. Rossanders donations- sor J. E. Schaumkelll833) kr. 110,024: 55. Att
fond (1893) kr. 8,323: 67. För ändamål som bereda understöd åt fattiga, i verkligt behof
lärarekollegium anser gagna de medicinska varande enkor eller oförsörjda barn efter
vetenskaperna. aflidne svenske legitimerade läkare; fonden

Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A. har ökats genom Provincialläkaren P. E.
Samson 1888) kr. 10,733: 59. Stipendier åt Stagnells testamente 1865, genom doktor H.
medicine kandidater, som studera vid Insti- Stoltz' testamente 1880, genom doktor Ra-
tu,j;et. bes testamente, 5,000 kr. samt af okänd
[2822J --- gifvare med 3,000 kr. .
· Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus Svenska läka.resällskapets prtsf'ond rS~lf

Wener 1813) kr. 5,452:38. MedicinaMyrelsen, tad d. 27 3;P~l~1858 un ermran om" ~all-
se [1575J. Till gratifikationer åt Karolinska skapets fe~tlO~nga ~erksamhet) k!. 20,365:
i stitutets elever m. m. 4~. Har tll~ an.damal att genom S~:lafk~.st-.
Iln mng eller eljes inflytands medel satta säll-
.l I ••'.. skapet i tillfälle att belöna värdefulla, af

[2823J Svenska Lakaresallsk!apet. Isvensk medborgare författade skrifter inom
J Se [2363J. dejtill sällskapets verksamhet hörande forsk-

rAlv~renga do Pianhys prisfond (Protes- ningsområden.
som i Lissabon, medicine doktorn P. F. da/[2824J ---
c,01ta' Alvarenga) kr. 22,080. Har till ända- Jacobiska testamentsfonden (Veterinär-
mål att genom sin afkastning sätta sällska- läkaren L. Jacobi 1869) kr. 13,300. Direkt.
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[2824-2833J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
öfver Veterinärinstitutet genom dess före- god frejd, hvilkas män varit anstålda i statens
ståndare. Se [1291J. Resestipendiet utdelas tjenst, utan afseende på stånd eller vistelse'
hvart tredje år till en ung veterinärläkare. ort; och ega slägtingar till gifvarinnan eller

hennes aflidne man företrädesrätt. .
Thernbergska testamentsfonden (Handels-

kassören J. Thernberg 1821) kr. 5,400. Under-
stöd åt behöfvande enkor, företrädesvis så-
dana, som af enke- och pupillkassan åtnjuta
små pensioner och hafva flera oförsörjda barn;

Fonder för diverse ändamål. för närvarande utgå 3 pensioner il 90 kr.

[2826J Svenska sjuksköterskornas all-
männa pensionsförening (18951 kr. 27,876:
30. Särskild styrelse, se [1908]. Litränta
vid fylda 50 års ålder.

XII.
[2828J Robins, Emile, belöning (Frans-
mannen Emile Robin 1886) kr. 5,210. Ar- [2832J Kgl. Patriotiska sällskapet.
ligen utdelas 200 kronor antingen såsom Se [1951]. .
belöning åt svensk sjökapten, hvilken under Branders donation (Kamreraren H. A.
föregående året från öfverhängande fara räd- Brander 1869) kr. 5,000. Räntan användes
dat skeppsbesättning af hvilken som helst till utdelning af sällskapets medaljer till
nationalitet eller, om tillfälle till denna industriidkare, "såsom mästare, gesäller eller
<Invändning ej gifves, såsom understöd åt arbetare, hvilka visat utmärkt skicklighet i
enkor efter svenska sjömän eller fiskare, som sitt arbete, förenadt med långvarig trogen
under utöfning af sitt yrke funnit döden tjenst, gällande dessa belöningar såväl män
och efterlemnat oförsörjda barn. Uppgifter som qvinnor, i städer och å landet", förutom
i ämnet insändas af Kungl. Maj.ts vederhö- till 6 exemplar i silfver af svenska Trädgårds-
rande befallningshafvande före den 1 juli föreningens medalj till nämnda förening.
till Kommerskollegium, se [1415J, som inom Brandstodsmedlen (C. R. Berch 1778. J.
augusti månad afgifver förslag angående von Balthasar Knigge och hans hustru 1795
användandet till Kungl. Maj.t. m. fl.) kr. 10,000. Räntan skall användas

till understöd åt torpare och andra fattiga
[2830J Allmänna enke- och pupill- personer på landet, som hemsökts af elds-

kassan i Sverige. Se [1847J. våda och ej ega rätt till bl'andstodsunderstöd.
Allmänna enke- och pupillkassan i Sverige Ebersteinska, Schotteska och Kulmanska

(Stiftad 1784; regl, 1886. fonder c:a 11,800,000 donationerna (Fruarna Cl. A. C. Eberstein
kr.) har till ändamål att åt svenska under- och M. C. Schotte m. fl. 1799, 1807 och 1817)
såtar, som icke uppnått 60 års ålder samt med kr. 2,500. Räntan utdelas årligen till hem-
afseende å helsotillstånd profvas till försak- gift åt 2:ne fattiga och dygdiga flickor af
ring antagliga, lemria tillfälle att antingen den arbetande klassen.
mot viss afgift på en gång- eller mot årliga Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten
premier vinna försäkring för beredande af'pen- i Kommerskollegium E. Carle son 1772) kr.
sion åt efterlefvande hustru och barn. Sådan 121,449: 59 vid 1895 års slut efter afdrag af
försäkring' meddelas dels åt man för bere- särskilda fonderna. Att befrämja näringarnes
dande af pension till hans hustru, dels åt fa- uppkomst och genom belöningar för beröm-
d~r eller )!10der för beredand~ af pension till Iliga: ger:Jingar och f?rsl~g m. m. uppmuntra
visst uppgirvet barn och dels at man för bere- nationalidoghetens tillväxt, .
dandeuf pension till hans hustru och deras Rudbecks donation (Ofverstekammar)un-
barn gemensamt. karen A. Rudbeck 1802) kr. 2,000. Till sti-

Bohmanska testamentsfonden (Grosshand- pendier åt skicklig jordbrukare inom Skara-
laren F. O. Bohman 1767) kr. 161,746: 47. borgs län.
Understöd åt sjuka barn af delegare i Allm. Thurgrens pensionsfond (testamente af
enke- och pupillkassan. Mamsell Charlotta Collander) kr. 3,000 .. Till

Grisbackska testamentsfonden (Enkefru understöd åt åldriga och fattiga tjenare.
S. M. Mannerström, f. Grisback 1777) kr.
6,750. Understöd åt behöfvande enkor eller
fader- och moderlösa barn. [2833J Direktionen öfver Nödhjelps-

Sehmanska pensionsfonden (M:llernaAnge- k a s s a n. Se [2049].
lina och Ida Sehman 1882) kr. 7,518: 79. Pen- Berggrens, R. C., Grosshandl., testa-
sioner åt fattiga fruntimmer, som icke äro mentsfond 1895 kr. 80,821: 95.
eller varit gifta. Bomans testamente (Viktualiehandlanden

Svaans testamente (Enkefru A. M. Svaan E. E:son 1827) kr. 5,000. Af räntan skola
f. Volekamer 1763) kr. 18,000. Räntan är utgå 2 pensioner il 75 kr. och återstoden
anslagen till pensioner åt fattiga enkor af'[användas efter direktionens godtfinnande.- _.~-
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2833-28351
Brukspatronen J. A. Bångs och dess Fr. lundals testamente (Mamsell C. J. Lundal

U. L. Bangs, född Luth, donation å 10,000 1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor elle~
kr. till Nödhjelpskassan i Stockholm enligt oförsörjda döttrar efter aflidna preater }
donationsbref af den 22 December 1881 med Stockholm.
anledning af ett tjugufemårigt lyckligt äk- Nordlanders testamente (Stadsmajoren E.
ten skap. Nordlander 1842) kr. 75,000. Pensioner ii

Pensioner, a 75 kr. hvarje pension, till 150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter. bor-
sådana inom Stockholms stad bosatte be- gare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar
höfvande personer, utan afseende på sam- efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk.
hällsklass, hvilka genom obotlig sjukdom, Nödhjelpskll!lsan i Stockholm (Prosten ~
olyckshändelse eller ålderdomssvaghet äro P. Norman i Osmo och kyrkoherden Ahman . -t:
urståndsatte att sig försörja och icke äro m. fl. 1768) kr. 436,628. Utdelande af under- O
eller kunna anses vara föremål för den stöd till i Stockholm boende fruntimmer ;o:
egentliga fattigvården. tillhörande Pauvres honteux; år 1893 utde- »

Dahlgrens donation (Bankokommissarien lades 17,769 kr. till 317 personer. al'
C. P. Dahlgren 1891) kr. 40,000. 'Pensioner Preis' testamentsfond (Friherrinnan A. ;o:
på samma vilkor som från Nödhjelpskassan. M. Preis 1810) kr. 6,000. Räntan fördelas i a.

Dehlqrens, Charlotta Wilhelmina, fröken, 4 pensioner il. 75 kr., 2 till enkor af frälse ;o G)
understödsfond. 1895 kr. 2,000. och 2 af ofrälse stånd. ~ m'

Diedrichsonska donationerna (Direktören Roospiggs testamente (Enkefru C. ~. ~ ~
G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487. Roospigg 1839) kr. 1Q,250. Pensioner till s: ~
Af räntan utdelas pensioner å' 30, 48 och fattiga enkor eller ogifta fruntimmer. li (/)1

54 kronor. Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth
Falcks testamente (Mamsell B. Ch. Falck 1803 kr 2,136. Pensioner företrädesvis åt ~ 'O.

1815) kr. 6,198. Räntan utdelas till 2 i fattiga prestenkor. ~ r=
Stockholm boende fattiga, välfrejdade, oför- Sohms testamente (Bankokommissarie- ~ ~
sörjda juveleraredöttrar eller, om sådana ej enkan U. Sohm 1842). Af fonden utlemnas z:
finnas, till guld- eller silfverarbetares döttrar. årligen 20 pensioner il. 40 kr. _. m

Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg Timells testamente (Mamsell U. Tlmell 2?
1822) kr. 1,500. 1831) kr. 6,000. Räntan användes till 4 p~n- r

Graans testamente (Kryddkramhandlaren sioner il. 75 kr., af hvilka tvenne skola .till-
C. D. Graan 1836) kr. 22,169. Af räntan delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den *
utgår 11 pensioner. ena efter civil eller militär tjensteman och

Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon- den andra efter borgersman i Stockholm". .-,,..,
teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. 20,000. Törneboms testamente (Assessorn och 'J~
Räntan utgår såsom understöd åt ofärdiga stämpelmästaren E. Törnebom 1831) -kr. ej
eller sjuka och behöfvande fruntimmer med 113,500. Pensioner till enkor och barn efter ;o:
bättre uppfostran. civila tjenstemän vid Stockholms stads sty- »

Hedströms testamente (Fabrikören C. relses juridiska verk samt p~nsioner till OJ'
Hedström 1832) kr. 6,000. Räntan är an- fabriksidkares enkor och barn 1 Stockholm. AJ;;O:
slagen till 4 pensioner il. 75 kr. åt enkor och ~. - ~ C;;
oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid' ~ G)
Stockholms juridiska verk. [2835] Hi d d a r-hu se t s fonder. s: fll'

Isbergs donationsfond, (frök.Maria Charl.) Se [2311]. m ;o:
kr. 41,700. Pensioner för pauvres honteux. Adliga Kadettskolefonden kr. 170,973. ; m

Jungblads testamente (Prosten B. Jung- Stipendier å olika belopp och för flera än- ~ ut
b.lad 1832 och 1834) kr. 3,000. 2:ne pen- darnål. >
sicner il. 75 kr. utdelas årligen. Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. ~ r

Knigges donationer (Enkefru A. M. B. Statsrådet friherre Oscar Alströtner 1884) ~
Knigge) kr. 12,986.. kr. 19,754. Lifstidsränta. m

Konung Karl Johans donation (1815) kr. Hofmarskalken J. F. Aminoffs och dess AJ
7,500. Räntan utgår med pensioner il. minst Fru A. C. Amino1fs donationsfond, kr. 12,016. O-
30 kr. för år åt behöfvande, som genom en 3 pensioner il. 170 kr. r
bättre uppfostran blifvit urståndsatte att sig Bergenstjernska fonden, kr. 90,419. Sti-
med gröfre arbete försörja eller att i fattig- pendier och pensioner.
hus kunna intagas. Berghmanska fonden, kr. 4,681 förutom

levins donation (vice Presidenten C. A. kr. 75.1549 i fastigheter och frälseränta. 3
Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af stipendier och 5 pensioner.
räntornedlen utgå 3:ne pensioner il. 75 kr., och von Beskowska fonden, kr. 5,858. 2 pen-
ega testators slägtingar dertill företrädesrätt. sioner il. 110 kr.
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,[2835J Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Bethunska fonden, kr. 17,660. l3 pensioner von Liewenska fondenl kr. 66;195.' 1 ~en-

. a 60 kr. sion il. .650 kr. och 15 pensioner a 150 kr .
. von ~Iockka fonden, kr. 1~,804.. 6 pen- Lilliecronska fonden (Fröknarna S, M.

stoner a 60 kr. och 10 pensioner a 25 kr. och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12,869.. 3
Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle pensioner il. omkring 200 kr ' !

Bonde 1885) kr. 9,637. Afkastningen skall . . '.' . .
tills vidare läggas till kapitalet. !'. och. C. M. Linds af Hageby _fond (FIU

Bungencronska fonden, kr. 25,492. För A~e~~, ~~nd af Hageby 1894) kr. 12,~64.
närvarande 14 gratifikationer a 80 kr. för Llf~];1USra~ta. " ;.,.
ett år. Linnethjelmska fonden, kr. 2",18':>.,10

Carlesonska familjfonden (1896) kr. 75,000. pensioner il. 110 kr. ,
Lifstidsräntor. Löfvenskjöldska fonderna, kr. 295,926. 1

Carlesonska stipendiefonden (1896) kr. utrikes stipendium il. 4,000 kr. och 2 under-
256,508. 1 stipendium il 5,000 kr. visningsstipendier il. 1,800 kr.

Magnus Georg .oa':lck~ardts pensions- Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner
fond; kr. 3,121. Lifstidsränta. 1869 och 1872) kr. 6581. 1 pension il. 90

Diickerska fonden (Grefv~ C. F. Ducker kr. och 4 -il 45 kr. '
1885) kr. 114,102. 20 pensioner a 200 kr. ..,

En onämnd välgörares fond, kr. 16,027. Bankokommissarien Wilhelm Nether-
6 pensioner il. 110 kr. ~oods . tes.tamentsfond, kr. 7,492. 2 \P~n-

Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. sicner a 1;.>0 kr.
Gyllenberg 1877) kr. 226,019. 12 gratifika- vo~ Nolchenska fonden (1896) kr. 1Q,500.
tioner a 100 kr. och 2 stipendier a ;:;00 kr. Pensioner. .

Gyllenborgska fonden, kr. 29,464. 14 gra- Palmstjernska fonden (Fröknarna Selma
tifikationer a 75 kr. och Osta Palmstjerna 1888) kr. 4,845. Lifs-

Gyllenbååtska fonden, kr. 3,531. 1 pen- tidsränta.
sion il. 160 kr. Pauliska fastighetsfonden (Kammarjun-

Fröken Emilie Gyllencreutz' fond (1895) karen O. G. Pauli; öfverlemnad 1894) Kr.
kr. 1,200. 1 pension å 45 kr. 632,332. Lifstidsräntor till af testator ut-

Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882) sedda personer. .
kr. 35,625. Pensioner till gifvarinnans när- Pauliska lösörefonden (Kammarherren O.
maste anhöriga. G. Pauli; öfverlemnad 1894) kr. 121;266.

Hagermanska fonden (1883) kr. 35,789. Pensioner il 200 kr; 2 stipendier il. 500 kr.
Pensioner till gifvarens närmaste anhöriga. och 2 krigsskolestipendier il. 500 kr.

Hamiltonska slägtfonden (bildad 1891) kr. von Platenska slägtfonden (bildad 1893)
30;910. Pensioner inom slägten. kr. 23,419. Pensioner inom slägten.

August von Hartmandorffs stipendiefond, Majoren Nils Georg Psllanderskölds
kr. 80,032. 6 akademiska stipendier a 500 kr. donationsfond för adliga fruntimmer (Kam-

Fru Brita M. von Hauswolffs fond, kr. marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr.
25,422. 5 pensioner a 200 kr. 20,567. Lifstidsränta och pensioner till af

Fröknarna von Hauswolffs .fond (von gifvaren nämnda personer.
Hauswolffska fonden) kr. 39,089. 7 pensioner Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen-
a 225 kr. och 1 pension il. 36 kr. sionsfond för adelsmän (Kammarherren J.F.

Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 7,084. Psilandersköld 1878) kr. 18,481. Lifstidsränta
1 pension il. 150 kr.; återstående ränteafkast- och pensioner till af gifvaren nämnda personer.
ningen lägges till kapitalet, som enligt gåfvo- Psilanderskölds.ka fonden N:o 3 (Kammar-
brefvet bör ökas till 25,000 kr. herren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 8,~41.

Hårdska fonden (Enkefru J. C. Hård af Pensioner till af gifvaren nämnda personer.
Therestorp 1888) 16,487. Lifstidsränta. Psilandersköldska fonden N:o 4 (Kammar-

Ulrika Christina Högmarkstestamentsfond herren J. F. Psilandersköld 1885) kr. 6,268.
(1869 och 1874) kr. 7,855. 4 pensioner il. 50 kr. Pensioner till af gifvaren nämnda personer.

von Kothen Ribbingska fonden (Enkefru Psilandersköldska fonden N:o 5. (Enke-
von Kothen, född Ribbing, 1888) kr. 2,223. fru Psilandersköld född Isberg 1890) kr.
En pension af räntan. 9,935. Lifstidsränta. ' .

Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz' Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr.
donationsfond (Lagercrantzska fonden) kr. 61,276. 4 stipendier a 200 kr., 8 pensioner
3,749. 2 pensioner il. 75 kr. il. 200 kr. och 3 handpenningar a 120 kr ..

Lefrenska fonden, kr. 12,371. Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrätts-
Leijonflychtska fonden, kr. 9,399. 2 pen- rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 12,892.

sioner a 200 kr. Lifstidsränta. .
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder; [2835-2842J
Queckfeldtska pensionsfonden (Hofrätts- Wadstena adliga jungfrustift, kr. 351,930.

rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 14,191. Lifs- 60 pensioner il 100 kr.; 175 pensioner 11 50
'tidsränta. kr. och 11 pensioner till olika belopp.

Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts von Vegesackska fonden (Fru Carelina
fond (1841) kr. 18,337. 3 pensioner il200 kr. von Vegesack 1885) kr. 5,238; lifstidsränta.

Rehnbergska fonden (Majoren C. G. Rehn- Wulfcronska fonden, kr. 16,043; 15 pen-
berg 1887) kr. 8,006. Från fonden utgå 3 sio~er 11 35 .kr. och' 12 pensioner 11 20 ~r.
pensioner, hvardera 11 100 kr. Akerhielmska fonden (Fröken Ulla Aker-

. Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds hiel~ 1883) kr. 9,789 i lifstidsräntor. • .
pensionsfond (1870) kr. 64,595. 2lifstidspen- RIdda7,husets samtliga fonde~' uppga till
sioner il 1;000 kr. och 1 stipendium il 500 kr. ett bokfordt belopp af 4,482,83;) kronor.

~.ofmarska!ken Henrik Fabi~.~ Reuter- [2836J Wennberg, "Lotten Wennbergs
skjolds penslonsf~n~. (ReuterskJo~dsk~ fon- fond för hjelpbehöfvande" (1864) kapital~~h)2~r. Ig~,~~l; lifråntor, 1 pension a 300 omkr. 42,000 kr. Särskild direktion, se [2055J;

a.. '.. . fonden är afsedd till: l) inlösen och under-
Carl Ulrika Roos af Hjelmsäter donations- håll af ett värnlöst döfstumt eller blindt

fond, kr. 36,848; 5 pensioner 11 300 kr. barn å någon af hufv~dstadens skolinrättnin-
Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter do- gar eller barnhem; 2) understöd åt sådane

nationsfond (1880) kr. 21,163; 2 pensioner fattige och välfrejdade personer, som genom
il. 440 kr. sjukdom eller annan oförvållad olycka äro i

Kammarherren Carl Roos af Hjelmsäter behof af en tillfällig eller ögonblicklig hjelp.
fond (1890) kr. 101,381. Lifstidsränta. .

Sasska fonden (~ajoren J. F. Sass och [2838J Fosterländska föreningen.
hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr. 28,505. S [1903J
Lifstidsränta och 1 pension 11 100 kr. e.

. . . Dahlgrenska donationsfonden (Apoteka-
Grefll!!a Sch~fferska stiftningen, kr. 49,110. ren J. A. Dahlgren 1876) kr. 13,465. Pre-

14 pensioner a 150 kr. mie till lifränteinsatser åt späda barn; nt-
.Sc~eff~rs, C., kapten, fond. kr. 15,149. delningen skall börja år 1912.

Lifstidsränta. F .. d k f'" r • • b' d .S '" ... osterian s a oremngen (pa m JU nmg
von chewenska stlpendlelnrattmngen af generaldirektör G. F. Almqvist 1869) kr.

(Agenten G.. B. v~n S.chewen m. fl. 1721) kr. 47,216. Minskande af fattigdomens tillväxt;
28,572 ... 2 stIpendIe! a 500 kr. år' 1894 utdelades 6,075 kr. i premier och

~offroken Carohna von Schulzers do- förvaltningsafgifter.
natIonsfond .(von Schulzerska fonden kr. p' e Lovisas minnesfond (Flera per-3,847; 2 pensioner å 80 kr. _ rms ssan I. '" •.

F "k S· h" W Idh' f d soner 1869) kr. 6,000. Premier un Iifränte-ro en c urer von a erms on,· t °t "d b
kr. 15,710; 2 lifstidsräntor a 300 kr. msa ser a spa a am.
· de~ilentzska fond~n, kr. 7,456; 4 pen- [2840J

sIOn.er a 75 kr. och l a 30 kr. Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch.
· Sllfverbergska fonden, kr. 31,896; 14 pen- Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartman-

stoner 11 90 kr. zatan kr. 300000. Fonden förvaltas af Ja-
Stjern<:reutz~ka fonden,. kr. 44,652; .. 24 kobs och Joha~nes' församl. frivilliga arbets-

gratIfikat~oner a 80 kr., hvilka få uppbaras hus, se [2077J; pensioner a 50 kr. utdelas
under 6 ar.. till 144 enkor som fyllt 38 år och hvilkas
· Stjer.ncronska fonden, kr. 28,090; 3 pen- män varit pr~ster eller borgar~, samt a 25

sIOn~r a 415 kr. kr. till 74 fader- och moderlösa flickor under
Stjernqranatska fonden, kr. 13,342. Pen- 16 år samt af äkta börd.

sioner.
von Stockenströmska fonden (Bruksega- [2841J

ren Axel von Stockenström 1894) kr. 5,291. Aktiebolaget Praktiska hushällsskolan för
Ett stipendium 11 180 kr. flickor (subskribenter 1870). Särskild direk-

Stråleska fonden, kr. 36,568; 22 pensio- tion, se [2126J; att uppfostra fattiga 16 års
ner 11 75 kr. flickor från Stockholms församlingar till

Thamiska donationen (Kommerserådet S. tjenarinnor.
Tham 1727) kr. 6,441; räntan öfverlemnas
till Yetenskapsakademien. [2842J

Tersmedenska fonden, kr. 16,940; 2 pen- Sällskapet "De nödlidandes vänner" (af
sicner. Kong!. Maj:t 1816 fastställda stadgar) kr.
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. [2842-2854] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
l

211,734: 09. Särskild .direktion, se [2047]; bereda skydd åt frigifna; ..å föreningens åker-
räntan å kapitalet jemtede årliga afgifterna brukskoloni Hall inom Ostertelje socken, af
af sällskapets ledamöter användes under år Stockholms län vårdades under år 1893-1894
1896 sålunda: dels i pensioner till 21 per- i medeltal 175 gossar, af hvilka förde ile-
soner 11 kr. 100 och till 155 11 kr. 40, dels sta erhölls en årsafgift af 150 kr.; omkost-
tillfälliga bidrag till 5 personer 11 15 kr, naden för hvarje gosse uppgick år 1894-1895
och till 12 personer 11 25 kr. samt till 1 till 295: 73.
person iL 40 kr. eller tillsammans 8,715 kr.
utdelade. [2849J

Hammarskiöld-Risellschöldska stipendie-
[2843J Dia k o n is s ä II s k a p e t s s t y r e Is e, fonden (1842) kr. 61,700. Särskild styrelse,

Se [2007' se [231::1J: årlig utbetalning 1,800-2,000
K. E. Beronii donationsf~nd kr. 26,221: 57. k~:.a~t fördelas mellan .Art~~leri- och Inge-
Casparsons fond (Löjtnant S. E, Oaspar- morhogskolan samt Krigsbögskolans elever..

son) kr. 1,000, [2850]
Fru Eldes fond kr. 4,000, H t f"" f' 'f . B'"
Majorskan Geijerstams fond kr. 1,000. emme. or" rlgl na. qvmnor. enamn~s
C. Ljunglöfs fond kr. 10,000. nume~a. afven Drottl).mgen~ skyddshem .
Vivekafo d n kr COOl) (Hertiginnan Sofia af Ostergotland 1860) kr.

n e . o, .' 96,762: 73. Särskild direktion, se [2093};
[2844J att upprätta från fängelset frigifnaqvinnor;

Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J. i hemmet vistas högst 12 qvinnor.
P: Almgren 1~11).. kr. 450... Kommerskolie- [2851J --~-
gl~m,. se [14~5 J; rantan anvan~es till ~nd~r- . Fru W. Hiertas stipendiefond för tand-
stod at t.?rft}ga enkor efter aflidne skicklige läkarinnor (stiftad af L. Hiertas minnesfond)
embetsman a bergsstaten. kr. 12,515: 98. Medicinalstyrelsen, se [1575];

utdelas till obemedlade qvinnor, som egna
sig åt tandläkareyrket.[2845] Björckska stipendiefonden (Gross-

handlaren S. Björck 1802) kr. 200. Sam-
fundet Pro Fide & Christianismo, se [2152J;
stipendier till skollärare. [2852J

Josefinahemmet (Enkedrottning Josefina
[2846] --- 1872) kr. 277,8~;g. Sär,skild s~yrelse, se [2127];
. B!,ud~åf.vefonden (Stiftad .af konung Os.kar ~:~~~~~lS~~~tamdt for fattiga af katolska
I till ammnelse af kronprmsessan LOVIsas
fö~mäl!?ing 1850) Öfv~rståthållaren,. P~stor [28531
pnrnanus, Depu!erad for stadens Ja!tlgvar~s- . Kniperska pensionsinrättningen (Enkefru
styr~~se. Brudgafva af 1~0 !,r. at;) dyg~lg~ C. Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 106,855: 61.
?ch arbara brudpar, so~ årligen den 19 JUDl särskild direktion, se [2051] understöd åt
l Storkyrkan sammanvigas. fattiga och ålderstigna ogifta fruntimmer,

företrädesvis dem af borgerligt stånd; år
[2847J Drakeska testamentsfonden (Lin- 1895 utdelades kr. 4,902: 50 till 95 personer.
krämaren Jonas Drake 1783) c.a 40,000 kr. Understöd utdelas fortfarande genom kame-
Styrelse: Klädeshandlarne Fr. Wiberg, L. reraren i Allmänna enke- och pupillkassan.
Eug. Westin o. Handelsbokh. G. W:son
Munthe. Afkastningen användes till små [2854J
pensioner åt äldre fattiga fruntimmer. K. Kommerskollegii armbössemedel -(st.

._ _ 1686) kr. 13,051: 14. Afkastningen använ-
[2848] des, på förslag af vederbörande bergmästare,

Föreningen till minne af konung Oscar I till understöd åt fattiga och i arbete ska-
och drottning Josefina (efter inbjudning dade grufarbetare. '
stiftades föreningen genom subskription. En-
kedrottning Josefina skänkte 30,000 kr. 1873); Kibbe fattigkassa (stiftad genom kungl.
kr. 380,221: 40. Särskild styrelse, se [2089]; bref 4/" 1892) kr. 5,761: 03. Understöd åt
att i förbättringsanstalt upptaga och vårda fattiga grufarbetare.
vanartade gossar, hvilka af polis- eller kom- Lerbäcks Bergslags Malmöres kassa (stif-
munalmyndighet hos föreningen anmälas eller tad genom kungl. bref 13/0 1891) kr. 10,696:
på grund af domstols förordnande skola i 18. Understöd åt ålderstigne och fattige
allmän uppfostringsanstalt insättas samt att grufarbetare.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.fonder. [2854-2864J
Nora Bergslags Malmöres kassa (stiftad f. n. 1,000 kr. om året af fångvårdsmedeI.

genom kungl. bref .3/3 1891) kr. 3,006, 39. Grundfondsmedlen hafva detta år ökats med
Afkåstningen användes till understöd åt ål- kr. 145 och uppgå nu till kr. 6,290: 16.
derstigne och fattige grufarbetare.

[2860J
[2855J Stiftelsen för lI.amla tjenarinnor. Bör-

ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till jade sin verksamhet 1883. Särskild direk-
kyrkoh. 1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Rän- tion, se r1993J: tillgångarne fördelade i
tan tillfaller kyrkoh. L:s barn. . 2:efonder,«BostadsfondenochPensionsfonden<r

--- utg. tills. 479,548: 97. Fria husrum med
[2856J Sven s k a a II m ä n n a d j u r s k y d d s- vedbrand eller årliga pensioner till gamla
f ö r e n i n g e n, se [22211. Belöning för syn- tjenarinnor. I hemmet intagna tjenarinnor
nerlig ömhet mot husdjur tilldelas tjenare 75 st. och utdelas pensioner till 85 sådana.
med tjenstetid af minst 10 år.

Berglunds, C. W., donation (Kronofogde, [2861J
Upsala 1887) kr. 4,000. Sällskapet till dygdigt och troget tjenste-

Björkmans donation (Fröken, Malmö 1887) folks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1829)
kr. 5,000. kr. 100,000. Särskild direktion, se [1957J;

Bonden Erssons o enka, Helena Henriks- belönin~ar och pensioner åt ålderstigna tje-
dotters donation (Ange 1891) kr. 1 000. nare fran åtskilliga fonder, hvaribland Oas-

Janssons, Wilhelmina Gustafva, (Fröken, parsonska fonden (Enkefru A. C. Casparson,
Dalarö, 1895) kr. 500. född Hamberg) å 15,000 kr. är den största.

Lindbergs, Henrika, donation (Fröken, De öfriga fonderna äro å 2,000, 1,500 och
Strengnäs, 1885) kr. 1,000. 1,000 kr.

RoseIlska fonden kr. 2,330.
Sjöbergs, Helena, donation

Strengnäs, 1884) kr. 1,000.
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(Fröken, [2862J
Sällskapet "Till arbetsflitens befräm-

jande" kr. 10,000. Särskild" direktion, se
[2857J .. fl959J; räntemedlen jemte årsafgifter använ-

Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Of- das till anskaffande af arbete åt obemedlade
verste A. Rudbeck 1802) kr. 250. Samfun- fruntimmer. __
det Pro Fide & Christianismo ; se [2152J; [2863J
stipendier till skollärare. Timmermans-Ordens hospital (1796). Sär-

skild direktion, se [2041J. Med husrum, sköt-
[2858J sel, ved, ljus, läkarevård, medikamenter,

Stockholms allmänna skyddsförening, kr. visst månadtligt bidrag tillbeklädnad m. m.
55,730.· Särskild direktion, se [2065J; in- förses der ett visst antal män; synnerligast
komsterna, som bestå af räntor och friviliga dem, som i krig eller under byggande blif-
bidrag, utdelas åt behöfvande. vit skadade, hvarförutom tillfälliga grati-

fikationer utdelas åt i behof stadda ordens-
[2859J medlemmar eller deras efterlemnade anhö-

Stockholms Skyddsförening för frigifna riga: uppgående dessa gåfvor i medeltal till
(stiftad på initiativ af Stockholms arbetare- omkring 2,000 kr. årligen. Kostnaderna för
förening 1879) kr. 6,134: 16 grundfondsmedel. hospitalet anses utgöra omkring 12,000 kr.
Särskild styrelse, se [2091]. Har till ändamål för år. I

att från återfall i brott söka bevara frigifne, -.-
företrädesvis yngre för l:a gången straffade, [2864J
värnlösa fångar, som under fängelsetiden in- Svenskarnes i Karlsbad fond. Ett sti-
gifvit förhoppningar om framtida välför- pendium, som från »Konung Oscars stiftelse»
hållande samt att mildra den allmänna för- årligen tilldelas en eller två behöfvande
domen och oviljan hos arbetsgifvare och ar- svenskar, hvilka i Carlsbad måste söka hel-
betare gent emot straffade personer; åtnjuter sans återvinnande.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[2865] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.

[2865] Register
öfver•Fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.

Obs.! Förteckning å kufvlIdafdelninga,'na se före [2601].

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

k~·rkoråd............ ••••••••• 2630
- skolråd..................... 2631
- fattigvårdsstyrelse.. ••.•••• 2632
1853 års kolerafond ....•••••. 2615
1872 års gäfvofond ••..•••••••. 2742
1884 års fond .••..•..••.•••••.• 2615
Ahllöfska testamentsfonden. . 2695
Ahlströmska " 2696
Akademiens för de fria k01l4

sterna pensionskassa o..... 2770
- särsk. understödsfond o.. 2770
Akrelska fonden............... 2821
Aktieb. Prakt. hushål lsskol.

för flickor •.•••....•••...••• 2841
Allmänna bambördshuset... 2687
- bamhusinrättn............. 2659
_ djurskyddsföreningen...... 2856
- cnke- och pupillkassan.. 2830
- inst. för döfstumma...... 2762
- militärellkepens.-staten... 2804
- premie- o. stipendiefond. 2743
Almgrens fond ......•........ 2621
_ pensionsfond............... 2844
Alms, fru, donation .•••••.••• 2611
- fond ..•......•.•.•.•.•.•••.• 2612
_ stiftelse .•.•.•.•••••......... 2675
- testamente ...••••..••.••.••• 2612
Alströmers fond •••••••.••.•.•• 2835
Altdus fond ..•.. ;.............. 2821
Alvarenga, do Planhys prisf. 2823
Aminoffs donationsfond...... 2835
Andersons, C., fond 2626
Anndals fond •.••.••..••...•.•• 2605
Antells donation 2733
Apelgrens fond ••....•••.•.•.. 2615
Apotekaresocieteten •.••.•••. 2710
Arbetshemmet för blinda... 2764
Arbetsstugor för barn .•••••• 2651
- i \landsorten, fonden föl'

grundande af............... 2651
Arfvedsons testamente....... 2602
Armbössemedel, Kommers-

kollegii •.•••.•••••.••..•.... 2854
Armens enke- o. pupillkassa 2804
- nya dito ••.••.• ; •.•••...•• 2804
- pensionskassa ...•••••••.••. 2804
Arrhenii donation ..•••••••••• 2602
Artdsterna.s o. Ittteratöremas

pensionsfören...... ••••••••• 2776
Artisternas,Dramat. o.musf k.,

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

derstödsfond... •••••••.•••... 2775
Asklings testamente •.•••••.• 2634
Asplunds fond ••••.•••••.•.•• 2628
- testamentsfond •....••. ... . 2697
Aeylet för pauvres honteux .. 2655
- fattiga barnaföderskor och

deras barn .........••...•... 2G87

Bagges fonel .......•.......•... 2607 Beronii donationsfond 2843
Bankostatens enke- o. pupill- Berzel ian um, St.ipendlum 2734

kassa ...•..•................. 2788 Beskowska donationen 2733
Bankska legatet............... 2734 - fondell...................... 2740
Barkerska testamentet, Eolc- - skolans fond............... 2758

kerska och 2626 - stipendiefonden 2734
»Barnaväunerna» 2674 Beskows stipendiefond 2771
Barnbördshuset, Allmänna .. 2687 - testamente :?638
Barnbördshuset Pro Patria .. 2688 von Beskows donation ·2770
Barnhjelpsfonden 2613 - B., o. hans hustrus dona-
Baruhu.sbaru af qvinnckönet, tronsrond 2683

Fond för 2659 von Beskowska fonden •..... 2835
Baruhu aint-ät.tn., Allmänna.. 2659 von Beskows pensionsfond.. 2781
Ba~:nkrubba, Katarina, fonden Besparade nledelfonden...... 2617

for 2619 Beethuns fond · 2626
Barnkrubbas, Ladugårds- Betfrunska fonden 2835

lands, fond.................. 2626 Billbergs o. hans hust:s test. 2634
Barnlllorskefonden............ 2716 Björckska stipendiefonden... 2845
Barnmovskoruas i Sth lm pen- Björkmans donation......... 2856

stonsfören. 2716 Blancks fond... 2699
Bayards fond 2632 å 2 ställen Blindas väl, jrören. för...... 2765

~~~~:~:i~~~ll~~?~~lZ~.i.t~... ~.~~.(~~~i~BIl~~e;ö~~~.I.f.~~~.~~.~~~l~.t.,.~~l~~ 2i 67
Beklädnadsfonden för fattiga Blind-institutet................ 2763

nattvardsbarn 2617 von Blockska fonden 2835
_ skolbarn 2628, 2632 Blomstedts testamente 2632
Beruodl.ingakörrrmi as'iön .••••. 2697 Boberghska donationen...... 2770
Bendix' fond 2640 Bohman E:sons fond 2621,2628
Benedicks, C., donation 2640 Bohmanska test:tsfonden 2830
_ Enkefru Emma, stip.-fond 2771 Boijeska fonden 2602
_ donationsfond 2640 Bok- o. Musikhandl. pens.efor. 2700
_ E., fond 2660 Bolins fond 2607,2609
_ fond 2676 Bollins fond 2632
_ stipendiefond 2640, 2821 IBomans fond 2623
_ testamentsrond 2613 Bomans testamente........... 2833
_ E. O•., understödsfond .. , 2640 Boman, se äfven Bohman.
Benedickska as)'lema......... 2687 Bondeska fonden.............. 2835
Berend.ts, S., understödsfond 2693 van BOOlllSstipendiefond... 2771
Bergenstjernska fonden...... 2835 Booströmska fonden......... 2740
Bergers stipendium 2697 Borgareståndets donation 2750
Bergerska donationen 2733 Borgerskapets bemedlings-
Berggrens. ::\'1:., fond ...•.. 2609, 2632 kommission, 2697
_ H. C., fond '2688 - egen disp. ad pios usus 2697
_ Makarne. understödsfond 2602 - enkhus ·... '2657
_ R.C.o. hans hustru, testa- - gubbhus : 26fi8

mente 2653 Borgrättens medel, Ofre 2795
_ Hot. o. Eleouore, don.- Bostäder åt vissa judar i

fond 2602 Sthlm, Stiftelse för.... 2640
_ R. C., grossh., test.fond 2833 Botins eller Schönborgs fond 2615
Berg.hmanska fonden......... 2835 Bra.ndel.s donation............ 12611
Berg.laueka stiftelsen...... 2734 - fond 2626
Berglunds, C. \-V., donation .. 2856 Brandelska fonden 2653
jsergman-Mmlersku fonden .. 2740 Branders donation 2832
Bergmans gåfvofond 2771 - fond 26.96
Bergmans, .Ellen , stipendrum 2749 - kanu-er, fond 2619
Bergqvi.sts fond 2609 - mansel l, " 261~)
Bergs stipendiefond 2771 Brandes fond.................. 2621
_ testanlellte.................. 2657 Bralldstodsmedlen...... 2832
Bergska fonden............... 2795\ Brefbärares, Sthlms, ensk.
Bergstcdts fond 2617 enke- o. pupillkassa 2185
_ Th., stip.-fond 2750 Bronnere legat 263t
Bergstenska fonden 2601 Brobergs fond 260!
Bernega.us fond............... 2607 - pensionsfond '".' ,269~
Berouti donation 2602 Brogrens fond 260i:
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2866]
Bromanska sjuk- o. begrafn.- Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 2602' Forssmans fond ..•............ 2609

kassan ..................•..... 2785 Eklunds fond .....••........... 2660 Fosterländska föreningen 2838
Broströms fond 2621 Ekströms donationsfond 2607 Frans Gustafs stipendium 2742
Brudgåfvefonden .............• 2846 - fond .......•....•........... 2607 Fredenholms fond 2619
f. d.Bryggareembetets i Sthlm Ekströmska fonden 2604 B'rimans testamente .•.......• 2634

pensionskassa............... 2705 Eldes, fru, fond............... 2843 Frimurarebarnhuset .....•..• 2661
Bungencronska fonden 2835 Elementariestipendiet 2744 Fru Hanna B:s fond ..•...•.. 2688
Burens fond 2603 Elementarlärarnes enke- och Fruntimmerssällsk., Välgör. 2666
Bylunds fond ..•........•..••.. 2603 pupillkassa ............•..... 2747 Fränckelska understödsfond. 2782
Bytundska testamentsfonden 2821 Eliassons, Levy, minnesfond 2640 Fuhrmans fond ... 2609,2613,2617,
Byzantinska resestipendiet ... 2734 - understödsfond •........•.. 2640 2621,2628,2638 ä 3 ställen
Bängs donation............... 2833 Eliassonska understödsfond. 2719 Föreningen 16r blindas väl... 2765
- fond .....•...... 2621 ä 2 ställen ElIs pensionsfond .•......•.•• 2781 - för sinnesslöa barns värd 2663
- testamente ...•.............• 2638 Elmbladska fotiden 2742 - för sjukvärd ifattiga hem 2690
Bäärenhielms fond .....•...... 2631 Elstedtska pensionsfonden 2781 - till minne af Oscar I och

v. Engeströms stiftelse •.•... 2645 Josefina...................... 2848
2615 Engstedts fond................ 2606 Förmyndarekammaren.. .. .... 2696
2607 Enkedrottning Josefinas fond 2600 Första Svea Artillerireg:tes
2611 Enke- ooh pupillkassan vid pensionskassa 2810
2830 Riksbankens afd.-kontor... 2789 Första stipendiefonden....... 2743
2835 - vid Sthlms st. embetsverk. 2797
2624 Enkhus, Borgerskapets ... :... 2657
2833 En onämnd välgörares fond. 2835
2843 En onämnds stipendium .... 2771
2861 En ärlig mans fond........... 2609
2699 Eriksons,E.R., fond 2620ä 2 ställen
2749 Erikssons fond ..•......••..... 2628
2697 Erssons, Bonden, enka Hejena
2607 Henrfksdotters donation... 2806

Cabanis fond ..•...•....•.....•
Caminska testamentsfonden ..
Carlboms donation .•.•.•.....• ·
Carlesonska familjfunden ••.
- ",tipendiefonden .
Carlgrens fond .
Carl Johans donat., Konung
Casparsons fond .
Casparsonska fonden .
Oasparsons pensionsinrättn ..
Cassellis fond .
Castelins fond .
Cederschiölds fond ...........•
Civilstatens enke- o. pupill-

fonder .
- rörsäkrtngsanstalt .•.......
- penstonainrättniug ...•.•...
Collianders fond .......•.•.....
Cubes fond .

Dahls testamente ..........•... 2634
Dahlgrens donation........... 2833
- C. 'V., n-öken, understöds-

fond 2833
Dahlgrenska donationsfonden 2838
Dalqvists fond................. 2616
Danckwardts penstonsfond., . 2835
Davidsons, H., donationsfond 2640
- W., donationsfond 2640
De blindas förenings sjuk-

kassefond .....•.••......•.• 2768
»De fattiges vänner» 2671
De o brödernas fond......... 2742
De Geers donation 2611
- donationsfond .. 2613 ä 3 ställen
»De nödlidandes vänner»... 2842
de Lavals, G., sttpendiefond ~750
- Patrik, stipendium........ 2744
Diakoniss-sällsk:ts styrelse... 2843
Didrikssons fond 2615
Diedrichsonska donationerna 2833
Djurskyddsfören., Sv. allm. 2806
Doktor F'r, Fehrs '\ninne 2602
do Pianhys prisfond 2823
Drakeska testamentsfonden.. 2847
Dramat. o. musik. artdst, pen-

sionsförelling................ 2777
Drottningens hospitaL .•..... 2805
- skyddshem .......•........• 2850
Drottninghuset ..............• 2663
Duboiska fonden .............• 2753
Duckerska fonden............ 2835
Dyks fond ...•.•............... 2696
Döfstumföreningen ...• 2766
Döfstuminstitutet ........•... 2762

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna ...

Edberg ............•........•..
Edlundska donationen .
Eggertz>, V., stipendiefond ..
Ehlerts testamente ...........•
Ehrenpähls stipendiefond ..•
Ekholms testamentsfond .....

2832
2600
2734
2750
2638
2746
2613

Fabriksfattigkassan ....•.•.•.• 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamente............ 2833
Falks fond 2606, 2607, 2628, 2632
Falks testamente.............. 2634
Falkmans, E. J., stip.-fond... 2741
Fattiga barns vänner 2673
Fattigvårdsstyrelser :
- Adolf Fredriks ..•....••.•• 2632
- Hedvig Eleonora........... 2628
Fattigvårdsstyrelser :
- Jakobs och Johannes' ..• 2613
- Katarina ..............•.•... 2621
- Klara........................ 2609
- Kungsholms ..•.....•.....• 2624= iii~~f~i·:::::::::::::::::::::;g~
Fehrs, Er., doktor, minne ... 2602
Femte Mars-fonden........... 2615
Femöref'6reningen 2667
Ferms fond ..............•.•... 2626
Fernerska belöningen......... 2734
Forons testamente ..•......... 2603
B'Il.eens fond .....•..... , 2632
Fileenska pensionsfonderna.. 2781
- testamentsfonden ......• . .. 2755
Fischers testamente.......... 2638
;Flickskolans slöjdafdelrriugs

fond 2627
Flobergs fonder2604, 2621,2696,283:l
- testamente.................. 2697
Flodinska stipendieinr 28>95
Flormanska belöningen...... 2734
Folckerska och Barkerska

testamentet.. . .. 2626
Folkskolelärarnes enke- och

pupillkassa.................. 2706
- pensionsrättning 27ö6
Fond för barnhusbarn af

qvinnokönet ..............•.. 2659
- för Katarina skollofskolo-

nier. .........•............. 2620
- till biblar ät nattv.vbarn.. 2619
- till kläder ät " .. 2619
- pens. åt f. d. sjökaptener 2698
Fonden för blindes sjelfverk-

samhet 2767
- för Katarina barnkrubba.. 2619
- för O. fl. ~1almstens pro-

fessur .....•............•.•. 2821

Gahms donation ..•...•....•.••
Garvens donation .
Geijers fond ..••.....•.....••..
Geijerstams fond .
Generalmajor C. H. Möller.

svärds fond .•• :.............. 2805
Georgiska fonden.............. 2601
Gjörckes donationsfond...... 2620
Gjöthmans fond ............•.• 2620
Godlunds testamentsfond. •.• 2611
Godus fond 2606, 2609, 2617, 2619,

2621 ä 2 st., 2624, 2628, 2632, 2191
- testamentsfond. .....•...... 2613
Godu'ska pensionsfonden.... 2723
Gondretska fonden 2659
Gothers fond ......•....••.••.. 2607
Graans fond................... 2603
- testamente.................. 2833
Gravallii fond ..............•.. 2616
Gravallius' testamente 2806
Grewesm\ihlska friskolan 2612
Grillska donationen........... 2734
Grisbackska test:tsfonden.... 2830
Groenska fattigförsörjn.-fond. 2801
Grosshandelssocietetens m. fl.

pensionskassor .
Groths testamente ........•...
Grundbergs o. Asplunds fond
Gråbergs stipendium .
Gubbh us, Borgerskapets .
Guillaumes fond ,
Guthermuthska fonden .
G\ihlstorffs testamente .
Gyldenstolpes donationsfond
Gyllenbergska fonden .
Gyllenborgs fond ......•.......
Gyllenborgska fonden ....•.•..
Gyllenbååtska fonden! .
Gyllencreutz' fond .
Gyllenrams fond ...........•..
Gymnastisk-ortoped. inst ...•
Gäfva af en gammal tjenste-

man........................... 2781
Gäderins fond ................• 2621
Gösches fond 2617, 2638 å 2 ställen
Göta hofrätts pensionsfond.. 2781
Götalifgarde,Pensionsinr. vid 2807
Götiska förbundets donation 2733
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Haakska donationen ........• 2781
Hagboms testamente 2698
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux _.... 2833
Hagermanska fonden......... 28:l5
Haglinds fond ..•.•............ 2617
Hallengrenska fonden 2710
Hallgrens fond 2607ä2st.,2615, 2623

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,



[2867J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. 'm.
s. k. Hallkassan 2696 Högre realläroverket 2743 Konsistorium, Sthlms stads 2601
Hamelmannska fonden 0.0 2752 Höpfners legat l........ 2638 Konstakademien 0_0.0.0 · 2170
Hamiltonska ~lägtfonden..... 2835 Konstförvandtskapets kassa.. 2711
Hammarins stipendiefond 0.0 2771 Konung Carl Johans donat. 2833
Hammarskiöld-Risellschöld- Institut för blinda 2763 - Oskar 1:8 minne 2654

ska stipendiefonden 2849 - för döfstumma, Allm. 2762 Konungens enskilda fond 2804
Handelsbokhåll. pens.-rören. 2703 Isbergs donationsfond........ 2833 - hospitaL.................... 2815
Handelsflottans pens.-ansta1t 2728 - fond 2609 - milttärhospitals- och me-
f. d. Handelsföreningens öf- - pensionsfond............... 2781 daljfonder.. 2814

verskottsfond 2697 Jsraelttiska ynglmgaföreu 2642 Y. Kothel1-Ribbingskafollden 2835
Hanna B:s fond, Fru 2688 Krafftiska skolan 2604
Hanssons fond 0.0 2696 Kreijs testamente 0.0 •••• 2602
Hartmansdorffska stipendiet. 2744 Jacobiska tcstamentsfonden.. 2824 Kl'OllprinsessanJosefinaspell-
Y. Hartmansdortfs stip.-fond 2835 Jacobsons stipendium 2744 sionsinr. vid Göta Iifgarde 2807
Hartmans fond 2630 - testamente 2696 - Lovisas vårdanstalt för
Hassells donation 2771 J'akobeons och Mattsons fond 2696 sjuka barn 26"84
von Hauswolffs fonder 2835 Jakobs allm. läroverk 2745 Krutmeijcrs fond 2607 å 2 ställen
Hautboist. understödskassa .. 2817 Jakobs o. Johannes' försam- f. d. Kryddkramhandelssocie-
Hays fond ................•.... 2628 Itnga fattigvårdsstyrelse 2613 tetens pensionskassa 2697
Hebbes donation.............. 2602 - kyrkoråd ;.. 2611 Kuhlaus stipendiefond....... 2771
_ legat 2638 Janssons, lN. G., donation 2856 Kuhlauska arrvis stipendie-
_ pensionsfond .......•....... 2799 Jenny Linds stip.-fond .. 2770, 2771 fond • 2771
s--: stipendiefond 277l Jernkontorets tjenstemän8 Kulmauskadonationel'nam.ft. 283~
_ testamente 2638 å 2 ställen enke- och puptllkaasa.v.v.. 2787 Kungsholms törsamlings fat-
H. E:s donationsfond 2856 f. d. Jernkramhandelssooiete- tigvårdsstyrelse 2624
Hederhielms testamentsfond 2613 tens pens. o. oegratu.ckassa 2658 - kyrkoråd 2623
Hedings fond. 26~6 Josefi.na.}wmnlet............... 2852 Kumlings fond 2605
Hedrens fond 2611 Josefinas, Kro npri nsesa.j pen- Kyrkofattigkassa, Nicolai 2603
Hedströms fond 2620, 2621 sionsiuv. vid Göta lifgarde 2807 Kvrkoråd:
_ pensionsfond 2696 Josephsons fond 2640 ~ Adolf Freclriks 263C
~ testamente 2697, 2833 Jubelfest.stipendiet............ 2744 - Hedvig Eleonora........... 2626
Hedvig Eleonoraförsa.mlings »Jultorntarne s 2672 - Jakobs och Jo:p.anlles' 2611

fattigvårdsstyrelse 2628 Jungblads testauwute,........ 2833 - Katarina 2619
_ kyrkoråd ..................• 2626 Jungbladska fonden 2601 - Klara · 2607
_ skolråd.... 2627 .1ustelii fond................ 2710 - Kungsholms ~ 2623
Hellus donationsfond ......•... 2613 Jönssons, Vitve, fond 2628 - Maria .............•.......... 2615
Hellmans fond 2628 - Nicolai.. · 2602
Helmfeldtskastipendiefonden 2695 - Skeppsholms.. 2634
Hemmet för frigifua qvtnnor 2850 Kadettskolcfonden, Adliga 2835 Käbergs foud 2605, 2628
Hems'löjdsfondeu ..••••...•.... 2719 Kaisers, Pastor, fond 2638 Körners foud · 2615
Henriksdotters donation .. , 2856 Kamrer Braridei-s fond 2619
Hernmarkska stipendiet...... 2744 Karells fond................... 2612
Hertzers, Fatima, fond 2602 Karl Johans donat., Konung 2833
Hiertas, Carl Johan, fond 283.') Karolinska inst. reservfond 2821
_ Lars, minne 2737 Karströluska fonden 2604
_ stipendiefond 2821 Katarina allm. Iäroverk 2746a
_ W., stipendiefond för tand- - arbetsstugors fond 2620

Iäkaririnor 2851 - barnkrubba. fonden för 2619
Hillbergs stipendiefond...... 2611 - föraarnl.ings fattigvårds-
Hirsehs understödsfond.. .. .. 2640 styrelse 2621
Hjertbergska donationen..... 2733 - kyrkoråd.................... 2619
Hochschilds pensionsfond... 2696 - kyrkoråds donation........ 2746
Hofkapellets pensionsinrättn. 2772 - skol'lofskolonier, fond för 2620
Hofstatens gratialkassa........ 2796 Kellners testamente........... 2638
Holmbergs fond .. 2603, 2605, 2609, Kibbe fattigkassa 2854
, 2613, 2617, 2620,2621,2624,2628, Kihlströms testamentsfond 2613

2632 !UndevaIls fond 2688
2621 Kinrnan son s fond 2770
2638 Kirchrings legat 2638
2609 Kirurg. stipendiefonden...... 2821
2683 Kjellbergs, Ad., stip.·fond... 2821
2804 Klara fö rsa.ml ings fattigvårds-
2613 styrelse.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2609
2615 - kyrkokassa 2607
2628 - kyrkoråd................... 2607
2750 Kleinsorgs testamente........ 2638
2795 Klerckska fonden.............. 2623
2841 Klercks testamente 2602
2821 Knigges donatduouer 2833
2745 Klliggeska, fonden 2653, 2740
2609 Kniperska pellsionsinrättn.". 2853
2810 Knochs donation.............. 2638
2835 Kolerafond, 18(;3års.......... 2615
2601 f. d. Kolerafonden .. 2609
2771 Kollektmedelkassau för fat-
2740 _ tiga nattvardsbarn.......... 2602
2835 Kommerskol.legti amibösse-
2741 medel.. 2854
2742 Konservatorie'elevel'uas graf.
2749 fond....................... .... 2771

Holms fond .
- legat .
Hoppenstedts, Sofie, fond .
Horns donationsfond .
Horns stiftelse .
- testamentsfond .
Hults fond .
Hultgrens fond .
Hultqvists donation .
Humbleska testamentsfonden
Hushållsskolan, Prakt .
Huas, Magnus, stipendiefond
HUbnerska stipendiefonden ..
Htilphers fond .
Hygrells stipendierond .
Hårdska fonden .
Häggmanska fonden .
Händels donation .
Höglundska fonden .
Högmarks testamentsfond .
Högre Iatinlärov. å.Norrmalm
- latinlärov. å Södermalm .
- lärarioneseminarium .

Ladous fond 2696
Ladugårdslandsförs. .seHedv .Eleon.
Lagercrantz' donationsfond.. 2835
Lagerulans testalllentsfolld 2623
Lagus fond 2601
Lamms fond 2640
Landtbruksakademien........ 2735
Langs pensionsfond.......... 2781
Lefl1erska stipendiet......... 2746
Lerrånska fonden.............. 2835
Leijonflychtska fonden....... 2~35
Leijonhufvuds fond 2632 å:2 ställen
Lejas välgörenhetsstiftelse . . .2612
Lenubergs fond ..........••.. ~ 2660
Lerbäcks Bergslags lVlalmöl'es .

kassa........................ 28540
Letterstedts fond. .. 2734 å 3 ställen
Letterstedska fonden till 101'-

mån för Vallerstads förs; 2734.
_ föreningens fonder ..... ,. . . 2734
_ resestipendiet.. ......•...... 2734
_ slägtstipendiet.............. 2734
Lettströms fond........ 2621
Levtus donation 2833
_ fond ............•..•.... 260i, ,~616
- J., stipendiefond ..•.......• ,·26i\0
~ L., donationsfonder 2640
Lieberdts o. h. h. dOllations*,.'.-"

fond : ..",26.83
Lieberts fond 2609, 2632, ,26'38,

2653,2657,2660
von Liewenska fonden ;, 2,8.35
Lifgardets till häst pena.kassa 2809
Lifgardet till häst, Prins Os,:'

cars hospitalsinrättning vid; .2809
Liljebergs fond................ 2611
Lilla Jolms premium : 27.42
Lilliecronska fonden , .28.35
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Lind af Hagebys. A. o. C. M.,

fond ..••.......•.....•........ 2835
Linds donationsfond.......... 2781
Linds, Jenny, stip.·fond 2770, 2771
lJindbergs fond................ 2630
Lindbergs, H., donation •..... 2856
Lindblads testamentsfond ... 2623
Lindbomska belöningen...... 2734
Lindgrens donation....... ...• 2612
- fond 2609 å 3 ställen
Lindgrenska fonden........... 2627
Lindgrenska trasskolan o.. . .. 2759
Lindholms fond ........•...... 2628
Lindstens stipendiefond 2626, 2746
Lindströms stipendiefond.... 2771
.Linnerbjelmska fonden 2835
Litteratörernas peusionsföre-

rring, Artisternas och 2776
Ljungbergs stipendiefond 2821
Ljungcrantz testamente...... 2697
Ljungcrlilltz'ska test.-fonden 2659
Ljunglöfs, C., fond ........•... 2843
Ljungmans minne 28;:)5
Lohes legat .............•...... 2638
-c testamente 2638
Lohes, Ad., testamente 2638
- Joh:a, •• .. ......•... 2638
Loubatska donationen........ 2733
Lundals testamente 2833
Lundbergska fonden.......... 2740
- stipendiefonden............ 2745
Lundbergs testamentsfond... 2613
- Y. oeh L., fond 2823
Lundblads donation 2611
- fond .•.............•......... 2609
Lundells testamente 2603
Lundgrens fond............... 2632
- Egron, prismedeL ..•...... 2770
Lunns testamente............. 2697
Lykttändarnes sjuk- oeh be-

grafn.-kassa ......•....•...... 2714
- och stfonpumparnes vid

Sthlms gasv. ensk. pens.-
fond............... 2714

Läkare-nödbjelpsfonden .. '" . 2823
Läkaresällskapet, Svenska .•. 2823
Längmans donationsfond..... 2755
Lärarinnornas pensionsföre-

ning, Svenska............... 2757
Läraenes vid elementartäro-

verken enke- o. pupillkassa 2747
Läroverk: Högre Jatinlärover-

"ket ä Norrmalm 2741
- ä Södermalm •.............. 2742
- Högre rea.lläroverket ...•.. 274:J
- Jakobs allmänna 2745
- Katarina allmänna 2746
._. Nya elementarskotan .....• 2744
Löfgrenska fonden 2604
Löfvenskjöldska fonden 2735, 2835
Löwens fond 2607

'Magistraten i Sthlm .
Ma1mqvistska barnuppfostr .•

anstalten .•...................
'~almstens, P. H., fond .
l\fa~mstens professur, Fonden

for .
Mamsell Branders fond .....•
Mankellska stipendiefonden ..

, l\-ianns testamente .
- testamentsfond ..•.........
lI1alialorsamlings fattigvärds-

_ st;,';,"J~~id·.:::::::::::::::::::
-:skolråd .
,l\'farii testamente .
lIfarklinska fonden .....•......
Mas~~~istioreningen .......•..

Mattsons fond, Jakobsons o. 2696 'Nybergs, Erika, fond ... : ...•. 2626
Muaers fond •..•.....•.....••.• 2771 -Erika, enkefru, fond 2628
Meijers donation ....•..•..•... 2770 Nybergska fonden 2627
Meijerbergs fond ........••...• 2631 Nymarkska fonden .....•..••.. 2742
Metzgers testamente .•.•...... 2602 Nyströms fond ...•..•.... 2603,2621
Meuniers fond: ..•....••..•.... 2609 - testamente ....•.....•....... 2697
Meyers, Jenny, fond .... 2616, 2620 Nödbjelpsfonden ....•....•..... 2687
Meyerssons pensionsfond ..•. 2640 Nödhjelpskassan i Sthlm..... 2833
IDeha.lsons, Joh., donation. 2750
Michaelssous donation 2640
- fond......................... 2771
- testamente.................. 2602
Militärenkepensionsstaten,

Allmänna .......•.......•..•. 2804
Militärhospitalsfonden.. 2814
Millerska fonden ..•....... :... 2746
f. d. Mindre teaterns pens>

fond 2774
l\'1inuthandlarefören. pens.-

kassa 2701
Mobergska fonden............ 2604
Modersvård, Sällsk. för upp-

muntran af 2677
Morbergska fonden 2626
Merits Rubens donat.·fond... 2640
Mosaiska försumltngen 2640
- fattigfond ......•... 2640
- skoltond ·2640
Murbecks inrättning för fat-

tiga flickors uppfostran.... 2665
Musikaliska akademien, Kg!. 2771
Musikens vänner, Sällsk., i

Göteborg: stipendiefond... 2771
Musikpersonalens ensk. kassa 2810
Musikstipendiet, Sång- och..; 2744
Milllers testamente 2638
Möllers fond ... 2615, 2624 (2 olika)
- stipendiefond .....•.....•... 2696
l\iöllersvärds fond, General-

major C. H.........•••...... 2805
Mörners fond ..•....•..•......• 2607
Mörnerska fonden............. 2835

2695

N"atha.nsfond ...........•...... 2640
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga........... 2617
- Kollektmedelkassan förfat-

tiga ..............•...........• 2602
Netherwoods fond .....•....•. 2616
- stipendiefond............... 2771
- testamentsfonc1,-............ 2835
Nieolai församlings kyrkofat-

tigkassa ................•.•... 2603
Nieolai församlings kyrkoråd 2602
- skolråd ....................•• 2604
Nilsson Aschanianum Stip... 2735
Nissens, Remiette, stip.-fond 2771
Nobels, C. A., fond........... 2821
- reservfond.................. 2821
von Nolchenska fonden...... 2835
Nonnens fond ........•......... 2735
Nora Bergsl:s Malmöres kasaa 2854
Norbergs fond ..............•.• 26n
Nordenstolpes fond ....••.•..• 2632
Nordfors' fond 2607
- testamente ...•........•..•.. 2696
Nordlanders testamente...... 2833
Nordlunds, Fru Lotten, fond 2681
Nordströms fond ............•. 2632
- testamente.................. 2609
Norens donation .....•..... :... 2611
Noreens fond .............•.... 2624
- pensionsfond .•...........•. 2613
Noreenska fonden ....•......•. 2696
- testamentsfonden.......... 2765
Normans testamentsfond ....• 2613
Norra latinläroverket......... 2741
Norstedts fond .••. 2602, 2603, 2605
Nya elementarskolan •....••.• 2744

[2868J

Offieerskärens pens.fören.kass, 2810
Okänd 2609, 2613, 2617, 2620,2621,:

2623, 2624, 2632, 2697
Okänd gifvares testamente ••• 2602
Onämnd välgörares fond, En 2835
Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa., 2773
Osamgii fond ...•••.••...••.••. 2621
van del' Ostenska fonden..... 2699
Otterska fonden............... 2602
Owens, Samuel, stip.-fond... 27.s0
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2664
2821

2821
2619
2745
2603
2640

2617
2615
2616
2696
2810
2729

Palltns, Regina, minne....... 2749
Palmgrenska fonden.......... 2735
Palmstjernska fonden......... 2835
Pasteurska fonden............ 2823
Pastor Kaisers fond.......... 2638
Patersens fond................. 2657
Patriotiska sällskapet, Kgl... 2832
Paulis fond ...•.•...•...••....• 2635
- testamente ..•.........••..•. 2607
Pauliska donationsfonden.... 2840
- fastighetsfonden .. :........ 2835
- fonden ..••..........•.•..••. 2699
- lösörefonden ..........•.... 2835
Pauvres honteux, Asylet för 2655
- Hagbomska stiftelsen för 2833
Pensions- o. gratialkassan för

underofJieerare o. manskap 2810
P-s donationsfond ..•••••.••. 2613
Petreji fond ..••...••... 2616, 2617
Petre.iiska fonden ...••.•. 2698, 2740
Petterssons fond ...••.•.. 2617, 2627
- A. S., fond 2602
Peyrons pensions- och grati-

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

testamentsfonden.. ...•...•.. 2615
Pinehards fond................ 2604
Pipers donation............... 2770
v. Platenska slägtfonden..... 2835
Platinska testamentsfonden.. 2795
Polispersonal:s i Sthlm enke-

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

grafningsbjelpsförening .••. 2785
Pos.tbetjentes enskilda beg1'af~

nmgskassa................... 2785
Postmannaförening., Svenska 2784
Postvaktsbeljentsförbundets i

Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 2785
Prakt. hushällsskol. f. flickor 2841
Preis' testamentsfond......... 2833
Premiefond. rör skogsplanter. 2735
Premiekassan.. ••...•.....•.... 2746
Premie- oeh fattigkassan vid

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

Allmänna ...........•••.•..•.. 2743
Presterskapets enke- oeh pu-

pillkassa ••.•....•............ 2802
Prins Carls uppfostr. inrättn.

för värnlösa barn., •••.•.••• 2662
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[2869] Register öfver fonder, fromrna stiftelser m. m.
Prins Oscars hospitalsnn-. vid Rudbecks donation •........•.. 2832 Skolfonden •......... ·.....•.. ·... 2809

lifgardet till häst ........•.•. 2809 Rudbeckska stipendiefonden 2857 Skollofskolonier, Katarina,
Prinsessan Lovisas minnes- Rudebeckska stiftelsen ......• 2810 fond föl' ...•........•.......• 2620'

fond .....••..........•........• 2838 Ruths testamente ............• 2833 Skolråd, Församlingarnas:
Probats donation ...•.•.•...••• 2630 Rymans fond ........•.......... 2628 - Adolf Fredriks ..•....••.•• 2631'
Professor Carl J. Rossanders Röda korset, Svenska fören. 2816 - Katarina ~.. 2620-

donationsfond............... 2821 - Ladugårdslands (Hedvig
Pro Patrta ......•...•.......... 2688 Eleonora) ....•..•.....•••... 2627
Psilanderskölds donan-rond .. 2835 Sabbatsbergs brunnslasarett. 2685 - Maria 2616:
_ pensionsfond 2835 - fattighus 2660 - Nicolai. .........•........... 2604-
Psilandersköldska fonderna .. 2835 Sahlbergs fond 2617 - Skeppsholms ...•........... 2634-
Publicist.understödsfond,Sv. 2778 Sahlstedtska fonden 2601 f. d. Skomak.semb. (Skomak.·
Pukes fond ..•.••............... 2607 Salnaritförellingeu, Svenska .. 2816 mäst.-fören.l z ,

Samsons stipendiefond....... 2821 Skyddsförening, Bthlms allm.
Sandahls fond ...............•. 2617 - för frigifna, Sthlms .
Sandbergs testam.entsfond... 2613 Småskulalärares m. :fl. ålder-
Sasska fonden................. 2835 domsunderstödsanstalt r., • . 2756,
Scharps donation ,...........• 2602 80hms testamente 2833;
_ gåtva 2697 Soldatbarnhuskassan ....•.... 2810
Schaumkef'lska understöds- Soopiaka fonden"............. 2601

tondon .. ,...................•. 2823 Sporrongs fond 26('9,2628
Soheffers fond. ............•.... 2835 Spångbergska test.-fonden 261!l
Scheffer'ska stiftningen 283ö gtagmans fond 2624:-
Schewens testamente 2638 Stahres donation ........•..... 2611

Rabeska fonden .............•. 2141 v, Schewenska sttpendieim- .. 2835 Starbus testarneute 2638
Rambachs donation 2601,2638 Schewes testamente 2602 Statens jemvägstranks enke-
Redingska fonden............. 2710 - testameutstoud., 2613 och pupillkassa............. 2782:
Regnells, A., fond rör barn- Schinkels testamente 2638 - pcnstoustnrätsutng 2782'

klinik 2i21 Schlotthaners legat 2638 Statskontoret ...............••. 2755-
_ donation ....................• 2734 Schnridts legat 26ö8 gtetnmetz' fond 26.21
.:- gätvomedel . ..•. 2734 å 2 stalten Scho1tz' testamente 2638 å. '2ställen Stenbergs fond ........•.....•.. 2630'
_ prisfond ••.•••............... 2823 Schotteska m. m. don ...•... 2832 Stift. f. bost. åt fattiga m. fl.
- D:r A. F., stipendiefond .. 2681 Schröders testameute 26fj1 judar i Sthhn 2640'
Rehnbergska fonden 1887.... 2835 Schultzes testamentsfond 2613 - för gamla tjenarillllor...... 286()
Reinholds, Ferdinand, dona- v. Sclrulzers donationsfond 2835 Stipendium Berzelianum ..•.. 2734-

tion 2638 Sohumburgs, Aug., donatio- - Nilsson Aschanianum 2735-
Reinholds fond ......•........ 2632 ner inom tyska förs, 2638 Stjerncreutzska fonden 2835
_ testamente .••..•.....•..•... 2638 - Aug., minnestond 2609 Stjerncronska fonden 2835-
Reinstedts donationsfond ....• 2613 - R., donation 2638 Stjerngranats fond 2607
Renströmska fonden ....•..... 2601 SchUrer v, waldheims fond .. 2835 Stjerngranatska fonden 2835
Retzii stipendiefond ........•. 2821 SchUtz' testamente 2638 v. Stockenströmska fonden .. 283ii>
Reuchners fond .......•......• 2617 Schwartz' stiftelse 2631 Stocks legat.. 2638
Reuckners fond 2605 å 2 ställen. - Itemy, stipendiefond 2750 Sthl ms allm. skyddsfören 2858,
Reuterskiölds,H.F.,pens.-fond 2835 Schwartzers testo-fond ... 2613, 2638 - Arbetaref:s sjuk- och be-
Reuterskjölds pensionsfond .. 283.5 Schweders tond , •......•••.•.. 2617 grafn.·hjelpsfond 272(»
Ribbings donation............ 2770 Sehönborgs fond, Botins eller 261fj - Arbetarefis tioöresard. ..•. 272-1
Ribbiugska stip.-fonden ••.•.. 2741 Schönes fond 2609 - Förmyndarekammare 2696:
Richters. C. fl .. fond 2620 å 2 ställen Sebaldts donation............. 2611 - Gasverksarbet:s nödhjelpsf. 2713·
f. d. Riddarholrnsförsaml'in- - testamente 2696 - Gasverksarbet:s sjuk- och

gens eusk. pensionskassa .. 2602 Sederholmska test.-fouden 2681 begrafningskassa 2713:
Riddarhusets fonder ..••..••.. 2835 Segercronas fond 2607 - :\Iagistrat 26.91>
Rlesholma fond .•............. 2620 Sehmanska pensionsfonden .. 2830 - )Iosaiska f'örs:s sjukhj.- o,
Riksbankens afdelningskont. Selenii testall1ente............ 2626 begraruingssällshap . . . . . '264(}

enke- och pupillkassa 2789 Seligrnanus sttpeudtum 2642 - Na.tioua.lkassa., . 2.726,
Riksgäldskontorets enke- och Seminanieelev. hjel pforrd ,. ~749 - Nya, spårväga-akt.vbolegs

pupillkassa .........•........ 2790 Semtsekularfonden 2742 personals kassa . 2717
Ringqvists fond ...•....•...... 2621 Septemberfonden , 20:de 2746 - Polispers:s ensk. begr .. 0,
Rinmanska fondeu............ 2603 Seranmer'Iasarettets direktion 2681 understödskassa ..... , .. ~.. '. 2798
Robins belöning ...•..••....... 2828 Setterströms fond 2609 - Polispersonals ensk. enke-
Rqgstadii testamente ......••• 2602 f. d, Siden- o. Klädeakramh> och pupillkassa 2798·
Rohtliebs donation .....•...•.. 2638 societetens pensionskassa .. 2697 - Postkorrtora bretbär:s en-
Roos' fond 2607,2621,2624 Sifverbergska fonden .•.•..... 2835 skilda enke- o. pupillkassa -2785
Roos'afHjehnsäterdon.-fond 2835 de Silentzska fonden ....•.... 2835 - Sjukhem 2683·
_ Carl, fond 2835 Sinnesslöabarnsvård,Fören,f, 2663 - Sjömanshuskassa 2726
_ H., donationsfond '." 2835 Sjl~~värd i fattiga hem, Fören. - Skyddsfören. för trrgima. .., 2859<
_ stipendiefond .......•...••.. 2821 for 2690 - stads embetsverks enke- o..
Roospiggs testamente 2833 Sjöbergs, H.~donation ....•..• 2856 pupillkassa ...............•. ~ 2797
Boseltt fond ................•.. 2628 f. d. Sjökaptener, Fond för - stads konststorium 2601
Roselius' fond .......•......••• 2603 pensioner åt 2698 - stads o. läns kurhus •..... 2683:
RoseIlska fonden ...........•.. 2856 Sjökaptens-societeten i Sthhn 2724 - stads undervisningsverk ... 2740
Rosenadlerska pensionerna ... 2734 gjömeunarörentngon. ...•..... 2725 Stokoes fond ......•........... 2621
Rosenbergska fonden •......•• 2809 - dess nödhjelpskassa 2725 Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 2605-
v. Rosens pens> o. gratifika- Sjöstedts fond 2626 Strandb.ergska läkareinrättn. 2689

tronsrond .................•... 2S09 - testamente 2681 Stråhles test..fond 2605,2609,2617,
Rossanders, C. J., don.·fond 2821 - testamentsfond 2623 2621
Rothoffs fond ........•....•.... 2617 Sjöstedtska fonden ...........• 2751 Stråleska fonden 2835-
Rubens, Morttz, don-fond 2640 Sk?gsplantering, Premiefond. Sturm s fond 2638
_ J. o. Oh., fond 2640 for 2735 f. d. Stämpelafgifts· eller s. k.
Rubensons, .T., minne 2640 Skolbarn,Beklädnadsfondför Hallkassan ..........•..... , .. 2699-
Ruckmansdonation2611,2630,2631. fattiga 2628, 2632.Sundberg P:sons testamente 269r

2706:
2858·

,2859'
Queckfeldt· Roseneran tzska

fonden ...................•.... 2335
Queckfeldtska pens.·fonden ... 2835
- stipcndiefonden ......•..... 2835
Qveckfeldts fond ..............• 2835
Q,vidings donationsfond...... 2781
- fond •..............•.. 2609,2628

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13. Drottninggatan.



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2870}
Sundbergska donationen 2734 Thunska stipendiefonden ....• 2736 Wallenbergs, A. O., fond ..•.• 2688
Sundens, Louise, stipendium 2749 Thurgrens pensionsfond .•.... 2832 Wallerska fonden ...........•.• 2710
Sund!l"enska fonden "2602 Thå~tröms fond •..••.• , •••.... 2696 Wallins fond .•....• 2630 å 2 ställen
Sundins testamente 2697 af 'I'ibefls testamente 2653 WallInska fonden ...•.••.••..•• 2740
- pens.-fond, Tidmarks och 2657 T,idmarks o. Sundins pens-r, 2657 Wallmarkska donationen:... 2734
Sundströms gåfvomedel. 2613 TimeIls testamente •.•... 2631,2833 - fonden ..•..•.....•.•........• 2752
Svaans testamente 2830 Timmermansordens hospital 2863 WarodeIls pensionsfond ...•.• 2697
Svanbergs testamente 2697 Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860 Wenerska testamentsfonden .. 2822
Svea Artilleriregementes pen- Tjenstefolks belönande, Säll- Wennbergs, Aug., fond....... 2688

sionskassor, Första .•....... 2810 skap för ..........•.•...••...• 2861 - Lotten, fond ...•..•.....•... 2836
Svea Lifgardes barnhuskassa 2806 Tjugonde Septemberfonden .. 2746 Wertmlillers fonder ...•....•.. 2617
- Lifgardes fattigkassa 2806 Tjugufemte Juni-fonden 2617 Wessmans fond ......•........ 2604
Svenska allm. djurskyddsför. 2856 f. d. Tobakshandels-societet. Westerbergs testamente...... 2697
- fören. Röda korset 2816 pensionskassa ....•....•..•.. 2697 Westfeldts fond ............•.. 2632
- Läkaresällskapet 2823 Torkens fond ..•...•........•.. 2624 Westins, Axel, stipendiefond 2751
- - prtstond 2823 Totties pensionsfond 2715 - fond ...........•..........•• 2630
- Lärarmnomas pens.cfören. 2757 Toutins testamente .........•.. 2602 Westmans fond ....•........... 2632
- Postmannaföreningen ....•. 2784 Trasskolan, Lindgrenska ..... 2759 Westzynthii fond ........•..••. 2602
- Publicist:s understöds- o. Troilis, Uno, fond •........... 2770 Westzynthius fond 2604

pensionsfören ..............• 2778 Trolles testamente 2634 Wickbergs, A. C., fond ...••. 2602
- Sjukskdterskornas allm. Trolle-Bondeska fonden 2835 Wickhohns stiftelse ...•....•.. 2630

pens.-förening 2826 Tullstatens ensk. pens.-inr 2786 Widboms fond .............•.. 2630
- Teatertörbundet 2777 af Tunelds donationsfond 2781 Widegrens stipendiefond ....• 2771
Svenskames i Karlsbad fond 2864 Tunelii fond ...........•....... 2609 WideIls fond .•...•..........•.. 2603
Samaritföreningen 2816 Typografiska föreningen 2712 Widings fond 2626
Svenssons stipendiefond...... 2735 Tyska försam!. stiftelser m. m. 2638 Widingska donationen.... 2746
--W., donationsfond .•....... 2774 Törneboms fond ......•.. 2620,2697 Widmans fond ................• 2615
Sång- och musikstipendiet 2744 - testamente 2616,2697,2833 Wiers fond .•....••........•.••. 2609
Säfbohms testamente ........• 2657 Törnebomska fonden 2699 von Willebrands fond ......•.. 2696
SälIsk. Barnavännerna 2674 Törnemans o. Wiatrands mm- - understödsfond 2801
- »De fattigas vänner» 2671 nes fond ...............•....• 2617 Winboms pensionsfond 2696
- »De nödlidandes vänner» 2842 Törners donation 2750 Wirenska stipendiefonden 2741
- rör dygdigt o. troget tjen- Törnqvists donationsfond 2781. Wirrwachs fond ..............• 2617

stefolks belönande 2861 - fond 2620, 2621, 2696 Wistrandsfond,Törnemanso. 2617
- för uppmuntren af öm och - J. C., fond 2620 Wittings testamentsfond ..•... 2613

sedlig moders vård. .. . .. . ... 2677 Wrangels testamente......... 2638
- '»Jultomtarne» ............• 2672 Wulfcronska fonden .....••...• 2835
- Pro Patria 2688 Ugglas' fond .•................ 2609
- »Tillarbetsf!it:s befrämj.» 2862 Undens fond .......•........... 2632
Sätherströms fond............ 2628 Underlöjtnant Peyrons pens.-
Söderbergs donation •........ 2770 och gratifikationsfond 2809
- John, fond 2619 å 2 ställen Underofficerarnes vid 1. Sve••
Söderbergska fonden 2699 artillerireg:te pens.-kassa 2810
Söderströms fond 2602 Undervisn.verk, Sthlm s stads 2740
- testamentsfond : ..•... 2613 Uno l'roilis fond .. : ,•.. 2770
Söderströmska fonden........ 2756

Ihlens legat .•...........•..•.. 2638
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Zetherstens fond ............•..
- testamente .
Zettersten P:s testamente ..•
zfervogels donation .

2621
2602
2657
2611

T. af U:s' fond ...............• 2607
Tamms o. Widegrens stipA. 2771
Teaterns, Kgl., arbetares sjuk-

och begrafningskassa....... 2774
Teaterns, Kg!., pensionskassa 2774
Tekniska högskolan........... 2750
- skolans allm, stip.-fond... 2751
Teknol. instit:s elevers stip.-

fond ...•....................... 2750
'felegrafverkets pens.-inrättn.

samt enke- och pupillkassa 27.83
Tengströms fond 2621
Terrades fond......... 2660
Tersmedenska fonden......... 2835
Thams donation 2741, 2742
U"hamiskadonationen.. . . .. 2835
Tharmouts fond 2624
Thernbergs testamente 2657
Thernbergska test.vronden 2830
/, .

2704
2733
2843 Öfre Borgrättens medel...... 2795

Öfverströms fond.............. 2619
2809 Öhmans fond ••................ 2615
2666 - testamente ...•.............• 2657

Ostbergs fond ...•.............. 2621
IV. A. Benedicks fond 2676 Östergrens fond 2617,2621,2660
Wadstena adliga jungfrustift 2835 Östermalms allm, läroverks-
Wadströms fond 2607,2626,2696 fond •..••.........•........• 2746b
- testamente 2602 Östermalms förs., se Hedvig
W•••tterdahls test.vrond 2613 Eleonora.
Wahrendorffs fond............ 2603. Östermanska test.·fonden..... 2615

Vahlskogs stipendium .
Vega-fonden .
von Vegesackska fonden .
Vetenskapsakademien .
- reseunderstöd .
Viktualieh. pensionsinrättn .
Vinskänkssocietetens pens.- o.

begrafningshjelpskassa .
Vitterhetsakademien .
Vivekafonden .
Volontären von Rosens pens.«

och gratifikationsfond .. '" .
Välgörande fruntim:ssällsk ...

2611
2734
2835
2734
2734
2702

Åkerblads donationsfond..... 2613
Åkerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond......... 2602, 2630
Aleniska fonden............... 2740
Ångfartygsbef.-sällskapet ..... 2727

Ärlig mans fond, En .....•... 2609
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