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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2724-2734] .

intressen, utdela pensioner åt ledamöter af\VI. Fonder för vetenskaplig forsk-
viss ålder samt un.de!.s~öd åt ledamöter, de- nings samt undervisnings befrämjande;
ras enkor och oförsörjda barn, som deraf I" t d kors o h barnsäro i behof. arares sam eras en c
[2725J -- p~nsionering.. .

Sjömannaföreningen i Stockholm (stiftad [2733J Kg!. ~,tt.erhets-, Hi s t o r ia-
1863) cirka kr. 200,000. Särskild styrelse, se o c h A n t I q V I t e t s a k a d e m I e n.
[1899J; pensioner, sjuk- och begrafningshjelp AnteIlska donationen (gåfva af Dr H. F.
samt understöd. Hvarje sjöman (af befäl, Antell, aflemnad år 1896) kr. 100,000; för
underbefäl och manskap), som är svensk antiqvariska och numismatiska ändamål.
undersåte, eger anmäla sig till inträde i före- Bergerska donationen (Tullförvaltaren i
ningen. Kontor: st. Brunnsgränden 1 A, 2 tro Göteborg C. G. Bergers testamente 1878)

Sjömannaföreningens nödhjelpskassa cirka kr. 290,000. Af räntorna användas: 1000
kr. 14,000. Sjömannaföreningens styrelse; att kr. för arkeologiska föreläsningar, 6,000 kr.
af fondens räntor och af medel insamlade i för historiska, samt 6,000 kr. för antiqva-
sparbössor under föreningens sammankomster riska ändamål, efter utgiftsstat, som för
gifva julgåfvor till ledamöters enkor och barn. hvart år bestämmes. ..

Beskowska donationen (Ofverstekammar-
[2726J junkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000.

Stockholms sjömanshuskassa (Stockholms Understöd för yngre, obemedlad och f?rtj~nt
sjömanshus) vid slutet af 1897: kr. 527,925: 11. fors~are I:lOm de vetenskaper, som tillhöra
Särskild direktion, se [1195J; understöd åt o:nrad~t for akademiens ;erksamhet; utdelas
orkeslösa sjömän, deras enkor och barn; år tills ..v.Idare ~vart annat ar. .
1897 utbetalades kr. 20,658: 20 till 555 un- ..Götiska ~orbu.~dets o donatron kr. 2,400;.
d töd t for antiqvariska andamal.
e~~~c~h~1::' nationalkassa (Skeppsredare Hjertbergska d~nationen (Protokollssekre-

i Stockholm 1772) slutet 1897: kr. 149,091: 07. teraren E. ~. HJertber~s t~stamente 1888),
Stockholms sjömanshus direktion, se [1195]. kr. 260,000; fo! Statens historiska museum och
U d tood o t k l" .,,". o 1897 t kgl. myntkabinettet,

n ers o a or es osa sjoman ; ar u - Loubatska donationen (gåfva af furst J.
delades kr. 4,655: 50. F d L b t . P . 1889) k' 20 000' I' t. e ou a l ans L" ran an

utdelas hvart femte år för bästa under senaste
fem år utkomna, på svenska, norska eller[~l~~l?danska författade arbete öfver Amerikas ar-
keologi, etnografi, historia eller myntkunskap.
(Nästa gång 1902).

[2'{;27J
Angf artyg sbefä Ihafv aresä IIska pet

kr. 121,440. Särskild styrelse, se
pensions- och understödskassa.

~~ .
Handelsflottans pensionsanstalt (Kungl. [2734J K u n q l. Vet e n s k a p s a k a d e m Ie n.

Maj:t och Rikets Ständer 1864) kr. 827,133: 34. Akademiens reseunderstöd (direktör Sahl-
Särskild direktion, se [1837J; pensionsbe- gren 1773, bergsrådet Dahlberg 1815 m. fl.)
rättigad är den, som uppnått 55 års ål- kr. 25,945. Stipendier till ett belopp af
der, åtnjuter medborgerligt förtroende och 1,300 kr. utdelas årligen till yngre natur-
varit i 25 år vid svenskt sjömanshus in - forskare för utförande af resor inom Sverige
skrifven samt, utan att hafva begått rym- med ändamål att undersöka landets natur-
ningsbrott, under dessa år idkat sjöfart med förhållanden.
svenskt handelsfartyg. deraf hufvudsakliga Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr.
tiden, bestämd till 17 år, å utrikes orter; 1,288. Såsom tillökning på lönen till Ber-
år 1897 utdelades kr. 109,870 till 1,275 gianska läraren.
personer. Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber-

gius 1784). Donationskapitalet 8,333 kr.,
[2729J Maskinistföreningen; särskild sty- egendomen Bergiilund, till publici nytta. och
relse, se [2429J; kassabehållning 311t2 1897: till en skola förträdgårdsskötselns eller horti-
förvaltningsfonden: kr. 2,535; understöds- kulturens upphjelpande i riket under namn
fonden: kr. 4,151: 47; biblioteksfonden: kr. af Bergianska trädgårdsskolan. ..
2,396: 76 ; pensionsfonden: kr. 252: 09; bygg- Beskowska stipendiefonden (Ofverste-
nadsfonden: kr. 61: 17; sjuk- och begraf- kammarjunkaren B. von Beskow och hans
ningsfonden: kr. 25,842: 25; nödhjelpsfonden: hustru 1864) kr. 16,595: 71. Till ett stipen-
kr. 19,209: 54; summa kr. 54,448: 28. diuro åt någon ung, förtjent och obemedlad

vetenskapsidkare.
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{2734] Fromma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder.
Byzantinska resestipendiet (envoyen P. i en eller flera vetenskaper, för att sätta

O. von Asp 1803) kr. 30,000. Upsala uni- honom i tillfälle att, till förkofran af sina
versitet; för tre af nio på hvarandra föl- insigter, företaga resor i främmande länder;
jande år utses stipendiater af Vetenskaps- stipendiat 'må tillhöra hvilken samhällsklass
akademien, som för samma år uppbär årliga som helst, men får icke vara yngre än 25
räntan; under de öfriga sex åren utses sti- och icke äldre än 40 år.
pendiater af Upsala universitet, som förvaltar letterstedtskaslägtstipendiet bildadt1893
donationskapitalet. af Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let-

Edlundska donationen (Professor E. Ed- terstedt 1860) sedan kapitalet af dennajemte
lund 1880) kr. 30,000. Räntan skall använ- ränta uppnått 50,000 kr. Af räntan utgå
das till prisbelöningar eller understöd för 400 kr. årligen för öfversättningar på sven.
forskningar på de fysiskt-matematiska ve- ska språket af något förträffligt utländskt
tenskapernas område. arbete inom litteraturens, industriens eller

Fernerska belöningen (Kanslirådet B. Fer- vetenskapens område, eller af någon särde-
ner 1795) kr. 3,173. Premieutdelning. les utmärkt undervisningsbok för ungdom.
. Flormanska belöningen (Professor A. H. Lindbomska belöningen (Bergmästaren G.
Florman 1838) kr. 5,484. Till pris och be- A. Lindbom 1814) kr. 4,148. Räntan an.
löningar. vändes årligen till 1 il 2 guldmedaljer, som

Grillska 'donationen (Brukspatron J. W. tilldelas den, utom eller inom akademien,
Grill 1863) kr. 34,479: 73. Fonden afser bil- som ingifver någon afhandling med nya och
dande af en zoologisk trädgård. vigtiga upptäckter uti kemiska eller fysiska

letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- vetenskaperna.
terstedt 1860) kr. 18,000. Räntan anslås RegnelIs, Anders Fredrik, botaniska g~f-
till ett pris för utmärkte författare och vig- vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr.
tiga upptäckter. 86,700. Denna fond sönderfaller i följande

letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- afdelningar: 1) Stipendiefonden för anstäl-
terstedt 1860) kr. 9,000. Räntan utgår i lande af resor i botaniskt ändamål till Bra.
och för särskildt maktpåliggande vetenskap- silien eller annat intertropiskt land. 2)
liga undersökningar samt äfven till andra Fonden för vetenskaplig bearbetning af de
ändamål, beroende detta på Vetenskapsakade- i Brasilien eller andra intertropiska länder
mien. af den Regnellska stipendiaten gjorda in-

letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- samlingar. 3) Fonden för de brasilianska
terstedt 1860) kr. 18,000. Till inrättande växtsamlingarnes underhåll och vård.
å serafimerlasarettet af sängar för nödli- RegnelIs zoologiska g~fvomedel (Doktor
dande sjuka resande, företrädesvis från främ- A. F. Regne111884) kr. 41,621: 88. Räntan an-
mande land. vändes till främjande af zoologisk forskning.

letterstedtska fonden till förmån för RegnelIs donation (Doktor A. F. Regnel1
Vallerstads församling m. m. (Generalkon- 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Medlen an-
sul J. Letterstedt 1860) kr. 27,000. Räntan vändas till inköp af lägenheten Christine.
användes till premier och anskaffande af berg vid Fiskebäckskil i och för anläggande
böcker åt skolbarn, till uppköp af böcker för af en zoologisk hafsstation.
sockenbiblioteket i Val1erstad samt till be- Rosenadlerska pensionerna (Presidenten
löningar åt folkskolelärare inom Linköpings C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Tre pen.
stift. sionsrum, för afkomlingar efter Assessor i

letterstedtska Föreningens fonder (Ge- Bergskol1egium Albr. Behm.
neralkonsul J. Letterstedt 1861) 1:0) 60,803; Stipendium Berzelianum (Bergsrådet J.
97 såsom reservfond; Denna reservfond L. Aschan 1850) kr. 25,000. Stipendium till
ökas med årligen tillagd ränta på ränta understöd åt ynglingar, hvilka egna sig åt
tills den uppgår till 500,000 kr. 2:0) 264,065: kemiens studium.
44 såsom besparingsfond : denna besparings- Sundbergska donationen (Hofqvartermä-
fond ökas genom årligen tillagd ränta på staren E. Sundberg 1780) kr. 1,200. Pre-
r:änta tills den uppgår till 5,000,000 kr. 3:0) mium. ..
Aterstoden 314,695 kr. utgör den disponibla Wallmarkska donationen (Ofverdirektören
fonden, hvilken icke får till kapitalet för- L. J. Wal1mark 1847) kr. 50,210. Räntan
minskas; den disponibla räntan öfverlemnas skall användas till prisbelöningar för rön
årligen till Letterstedtska föreningen. och uppfinningar, som akademien finner be-

, letterstedtska resestipendiet (General- fordra vetenskapernas och näringarnas fram-
konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Sti- steg samt till understöd förundersökningar
pendium åt någon svensk man med goda och resor, som akademien anser leda till
moraliska egenskaper och utmärkta insigter nämnda mål.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2734-2741]
Vegafonden (samlad på föranstaltande af het jag sjelf erfarit, undantagen"); hvart

svenska sällskapet för antropologi och geo- 3:dje år lemnas ett resestipendium af 2,400
grafi, genom allmän subskription inom Sve- kr. åt en studerande för idkande af studier
rige, till minne af Vega's kringsegling af vid utländskt universitet, med skyldighet
Asiens hela kuststräcka, under A. E. Nor- att qvarstanna der ett halft år och 2 hem-
denskiölds ledning, 1880) kr. 41,998: 43. Fon- stipendier ii 300 kr. årligen. Ansökningar
dens ändamål är att verka för främjande och ingifvas till det större akademiska konsi-
uppmuntran af geografisk forskning; dels storiet i Upsala,
under namn af Vegastipendiet, understöd för
företagande af forskningsresor i mindre kän- [2737] Lars Hiertas minne (Fru W. Hierta,
da trakter; dels medel för utdelande af en f. Fröding 1877). Särskild styrelse, se
medalj i guld, benämnd Vegamedaljen, åt [227 5J; att fritt och oberoende verka för
personer, som på ett utmärkt sätt främjat det menskliga framåtskridandet och detta
den geografiska forskningen; såväl stipen- hufvudsakligen genom att framkalla och
diet som medaljen utdelas af svenska Säll- befordra sådana vetenskapliga upptäckter
skapet för antropologi och geografi. och uppfinningar, sociala förbättringar och

frisinnade reformer, som kunna blifva till
välsignelse för menskligheten i allmänhet
och särskildt för Sveriges folk.[2735J Kungl. Landtbruksakademien.

Guillaumes fond (Maria J osefina Guil-
laume 1868) kr. 7,456: 25. Till befordrande
af djurskydd. [2740J Direktionen öfv. Stockholms

Löfvenskiöldska donationsfonden (Posses- s t a d s u n d e r v is ni n g s v e r k. Se [1331].
sionaten Ch. E. Löfvenskiöld 1889) kr. 10,053: Bergman-Millerska fonden (Sjöfaranden
10. Till befordrande af ändamålsenliga landt- A. Bergman-Miller 1831) kr. 1,233. Till
mannabyggnader. böcker åt fattiga skolbarn.

Stipendium, Nilsson Aschanianum, (Bergs- Beskowska fonden (Ofverstekammarjun-
rådet L. Aschan 1851) kr. 39,170: 02. Sti- karen friherre B. von Beskow och hans hu-
pendier till elever vid landtbruksinstituten. stru 1864) kr. 12,363. Till stipendium.

Nonnens fond (Frivilliga bidrag för att Booströmska fonden (Presidenten E. Boo-
hedra Edvard Normons minne 1864) kr. 20,377: ström 1845) kr. 1,488. Till böcker och pre-
33. Resestipendier till elever, utgångna från mier åt skolynglingar.
rikets landtbruksinstitut. Höglundska fonden (Riksgäldskommissa-

Palmgrenska fonden (Per Palmgren 1873) rien G. Höglund 1870) kr. 14,253. Till ur
k.r.. 62,620: 35. Till akademiens fria dispo- räntor, sedan stipendier.
sitlon. Kniggeska fonden (Enkefru Anna M. von

Premiefonden för skogsplantering (Bruks- Balthasar 1822) kr. 8,839. Räntan levereras
egaren N. P. Hallen 1823) kr. 3,142: 61. till Adolf Fredriks förs. kyrkoråd att för
För nyttiga företag i landthushållningen, församlingens folkskolor användas.
såsom skogsplantering, trädgårdsanläggning, Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G.
oländig marks upparbetande m. m. Lundberg 1878) kr. 4,265. Till stipendier.

Svenssons stipendiefond (Ekonomidirek- Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P.
tören J. M. Svensson 1890) kr. 15,411: 27. Petrejus 1847) kr. 1,571. Kläder, böcker
Såsom uppmuntran till elever vid landt- m. m. åt skolungdom.
bruksinstituten och Jönköpings läns landt- Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. M.
bruksskola. Wallin 1847) kr. 5,205. Stipendier åt stu-

Wirens donationsfond (Fabrikören A. G. derande.
Wiren 18~6) kr. 5,177:. 85; Till b~löning af Åleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Åle-
folkskolelarare och lärarinnor pa landet, nius 1822) kr. 113056. Till pensionsfyllnad
som utmärka sig genom att vid skolhusen åt afskedade lärare'.
plantera fruktträd och bärbuskar eller egna
sig åt biskötsel och sprida håg för dessa
sysselsättningar till allmogen. [2741J Högre latinläroverket å

Norrmalm. Se [1333].
(~7 36J Thunska stipendiefonden (Kammar- ErikJohan Falkmansstipendiefond(Louise
tjenaren A. Thun 1731) kr. 6:;:,112. Förvalt- Falkman samt Ivar o. Sven Falkman 1893)
ningen af de under f. d. Kgl. Ofre Borgrättens kr. 500. Understöd åt studerande.
vård förr stälda medel, se [1859]; under- Premie- och fattigkassan vid norra la-
stöd åt torftiga studerande (dock såsom te- tinläroverket, kr. 2,550. Premier och 'nn-
stamentet säger: "Medisin, för den oviss- derstöd åt studerande.
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[2741-2745J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
, Rabeska fonden (f. d. lärjungar vid Stock- af skolans fem lägsta klasser (företräde för

holms gymnasium 1871) kr. 6,384. Under- klasskamrater till stiftames aflidne son).
stöd åt studerande. Elementariistipel).diet (genom insamling

Ribbingska stipendiefonden (Kammarher- 1865) kr. 1,000. Okadt genom donation ar
ren G. Ribbing 1868) kr. 1,887. Understöd -en f. d. lärjunge, med 1,000 kr. 1888. Un-
åt studerande. . derstöd företrädesvis åt någon från skolan

Wirenska stipendiefonden (Fabrikören A. utgången lärjunge, som studerar vid Upsala.
G. Wiren 1875) kr. 13,328. Understöd åt universitet eller åt någon lärjunge via skolan.
studerande. Hartmansdorffska stipendiet (genom in-

Thams donation (Enkefru C. Tham 1865) samling 1859) kr. 1,000. Understöd åt me-
kr. 236. Böcker åt fattiga lärjungar. dellöse flitige lärjungar.

--- Hernmarckska stipendiet (Professorn J.
[2742JSödermalms högre allmänna Dorpat A. Bulmerincq 1874) kr. 3,000. Un-

Iä r o v e r k. Se [1335J. derstöd åt en fattig flitig lärjunge vid!
De 5 Brödernas fond (Anonym 1877) kr. skolan. . .

1,000. Uppmuntran åt välartad yngling vid Folke Jacobso~s stipendium (Enkefru
gymnasium med företräde åt obemedlade Alma Jacobson, fodd Wahlgren, 1896) kr.
embetsmän~ söner. 2,000. Understöd åt en för studier i natur.

Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elm- kunnig-het särskildt hågad och skicklig lär-
blad 1871) kr. 1,000. Stipendium för den i j unge. till företagande inom landet af en
mogephetsexamen bäst vitsordade. resa l natur,:etens.kaplIgt syfte. .

Frans Gustafs stipendium (anonym 1883) Jubelfeststlpendle~.(ge~om lllsa~~lllg ~8?8)
kr. 2000. Räntan utdelas till en välartad kr. 2,800. Understod at medellosa flitiga
s~mt ;ned h~g och fallenhet för studier be. lärjungar i de tre hÖl:l:s~aklasserna eller
gåfvad yngling, som af sådant understöd är bland d~ !- d. skolans }arJungar, som under
i behof. hvarje las ar aflagtgodkandmogenhetsexamen.

lilla Johns premium (Anonym 1877) kr. Pa.trik de Lav.~I~ stipendium (genom in-
600. Premier åt en eller två obemedlade samling bland lärjurigams 1889, sedermera
flitige och ordentlige gossar i någon afklas- ökadt genom upprepade gåfvor af Fru E. de
serna 2-5. - Laval) kr. 2,000. Uppmuntran åt i något

Nymarkska fond.en (Rektor J. Nymarka.~· .de naturhistoriska ämnena framstående
1762) kr. 100. Understöd åt fattiga gossar lärjunge.
i Maria skola. Sång- och musikstipendiet (genom af lär-

Semisekularfonden (sammanskott vid se- jungarne gifna konserter 188?,. 1~84 och
kularfesten 1871) kr. 544. Stipendier vid 188~) kr. 1,5~0. Uppmuntran at l sang eller
Stockholms gymnasium. musik framstaende lärjungar.

Thams donation (Enkefru M. C. Tham
1865) kr. 50. Premiekassa.[2745J Jakobs allmänna läroverk.

1872 års gåfvofond (anonym 1872) kr... .Se [l? 41J.
1,000. Understöd och belöning åt en eller Hu~nerska stipendlefonden (Kolle~~ 9.
två behöfvande och flitiga lärjungar i 4:e G. WIdmark 1868) kr. 1,000. Understod at
och 5:e klassen. medellösa lärjungar.

Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher-
[2743J H ö g r e r e a" ä r o v e r k e t. den J. G. Lundberg 1878) kr. 2,000. Under-

Se [1337J. stöd åt medellösa lärjungar.
Allmänna premie- och stipendiefonden MankeIlska stipendiefonden (Professor G.

(K. Direktionen öfver Stockholms stads under- A. Mankell ?ch. hans hustru genom testa-
visningsverk 1880) kr. 8,440: 50. Stockholms me~~e d. 12 JUDl 1871) kr . .1,000... Om dess
realläroverk. stipendier och premier åt för- al;1v~ndande sakn~s föreskrift. Ran~an har

. tjente lärjungar. ~lttIP~ utdelats ~ ett eller ..fler~. stipendier
Första' stipendiefonden (Okänd 1880) kr. at fl~tIga och sedliga medellosa larJuI!gar.

2305: 29. Stipendier åt medellöse lärjungar Wldmarks fond (Kollega C. G. Widmark
, . och bans hustru genom testamente d. 17

april 1882) kr. 10,000. Räntan skall an-
[2744J Direktionen öfver Nya ele- vändas till förhöjande af de pensioner, som

m e n t a r s k o 1a n. Se [1339]. för lärare vid Jakobs allm. läroverk äro
Axel Abramsons stipendium (Grossh. och eller blifva å Allmänna indragningsstaten

~ru Axel Abramson, 1897) kr. 1,500. Upp- bestämda att utgå, enligt särskilda i testa-
muntran åt en genom flit och berömvärdt mentet bestämda föreskrifter.
uppförande deraf förtjent lärjunge i någon
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder. [2746-2750 J
(2746 a] Ka t a r in a a II m ä n n a Iä r over k. Hilda Cassellis fond (f. d. elever vid Sta-

Se [1342]. te.ns normal.?kola för flick~r) kr. 3,023: 03.
Ehren åhls stipendiefond (Assessor A. TIll understod for elever v:d ~ ormalskolan.

Ehrenpå~l och hans hustru 1781) kr. 250. Regina Pa}lin~ '!linne (Sem~nar~eeleve! 18~4)
Premier åt lärjungar. kr. 7,029: 23. TIll understod for semmarre-

Gråbergs stipendium (Kolleg. Schola, E. elever. . . .
Gråberg) kr. 500. Premier åt i sång skick- Seminarieelevernas ~Jelpfond ~Se~llnan~-
liga lärjungar. elev.er) kr. 8,502: 27. '1.'111understod for semi-

Katarina församlings kyrkoråds donation narleelever .
(1814). Till skolböcker åt fattiga skolbarn; .Louise Sundens stipendium (Enkefru Ch~l-
utgår med 10 kr. om året. stine ~: Sunden ~8d7) kr. 5,173: 94. '1.'111

Lefflerska stipendiet (Enkefru G. Leffler, understod for serninarieelever.
1885) kr. 500. Räntan utdelas åt en medellös
-och välartad yngling om året.

Millerska fonden (Sjöfaranden A. Bergman-
Miller, 1831) kr. 1,200. Till premier åt lär-
jungar.

Premiekassan, bestående af inskrifnings-
afgifter för året; premier åt lärjungar.

Törnqvists fond se under V C. Förmynd.-
kamm.

[2750] Kungl. Tekniska högskolan.
Se [1307].

Thorsten Bergstedts stipendiefond (Civil-
ingenioren Thorsten Bergstedt 1881) kr. 5,000.
Understöd åt Tekn. högskolans elever.

Borgareståndets donation (Borgareståndet
1866) kr. 6,700. Stipendier åt Tekniska
högskolans elever.

[2746 b] Ö ste r m a Im s a II m ä n n a Iä r o-G. De Lavals stipendiefond (Aktiebolaget
verk. Se [1343]. _ Separator 1895), kr. 10,000. Stipendier åt

Per Lindstens stipendiefond, kr. 1,0::>0.Tekniska högskolans elever.
Förvaltas af H~dvig- ~I~onora;, f~rsa~~ings V. Eggert~ stipendiefond (bildad af Prof.
kyrko- och skolrad [1234J,..0?h årliga ran~an Eggertz lärjungar !? fl. 1885) kr. 6,100.
tillfaller en eller tvenne lärjungar vid läro- Stipendier åt elever vid Stockholms Bergskola.
verket. (Jrnfr [2626]). . A. N. Hotfmans stipendiefond (Slottsar-

20. Septemberfonden kr .. 2,000, hv~lken kitekten A. N. Hoffman 1897) kr. 19,000.
summoa morn pr~mle- ooc~fattigkassan ~.Ildar Stipendier åt Tekniska högskolans elever.
e~t ~tae~de kapItal.; a:~hga rantan anvandes Hultqvists donation (Hofrättsrådet C. J.
tIll ~n~op af preml~bocker. .. .. Lindenerona 1874) kr. 16,000. Stipendier

WI.dlllgska donatloonen. !orvaltas af for- åt Tekniska högskolans elever.
samlingens kyrl.wrad: Räntemedlen ~r. John E. Kjellbergs stipendiefond (El)ke.
~,380 utdelas chll mindre bemedlade lär- fru Alma Kjellberg 1897) kr. 30,000. Sti-
jungar. (Jmfr l2626JI. pendier åt Tekniska högskolans elever.

.. . .. Otto och Augusta Lindstrands stipendie-
[27 47] Lara~nes vid elementarlaroverken (jond Enkefru E. A. T. Lindstrand 1897)
enke- och p~~llIkassa (~gl..regl. ~10k~.1878) kr. 25,000. Reseunderstöd åt utgångna ele-
kr. 3,028.2?ö: 53. Särskild direktion, se ver från Tekniska högskolan.
(~836]; ~enslOneran~e af enkor och?arn efter Joh. Michaelsons donation (Fabriksidk.
lärare VI~. de allmanna elemen~~rla!overke~, Joh. Michaälsson 1866) kr. 5,100. Stipen-
fol~skolela~~re- .?ch. folksko.lela:annnes~ml- dier åt Tekniska högskolans elever. .
narierna, hogre Iärarinneseminariet, ..~ekmska Samuel Owens stipendiefond (Subskrib-
~Ie~~ntarskolorna, .Chalmersska. sloJdskol.an tion till hedrande af S. Owens minne 1874)
l Goteborg samt 'TISSa:pedagog;e~; skyldig- kr. 15,000. Stipendier åt Tekniska hög.
het att vara delegare l kassan ahgg~r hvar skolans elever.
och en, som efter reglementets utfardande Remy Schwartz' stipendiefond (Enkefru
b.~ifvit re.ktor eller ord ...ämnes- eller öfning~- D. S. Schwartz, f. Sundblad 1878) kr. 6,200.
lar~re vid de allm. olaroverken och sem.l- Stipendier åt Tekniska högskolans elever
nanern~ sam~ forestandare eller lektor vid med företrädesrätt åt stiftarens slägtingar.
de tekmska laroverken. Knut och Amalia Stytfes stipendiefond

(Öfverdirektören och fru Stytfe, 1898) kr.
[2749] K u n g I. H ö g r e Iä r a r innn e e m i- 40 000. Reseunderstöd å t Tekniska hög-

n a r i u m. Se [1:315]. sk~lans afgångna eller afgående elever.
Ellen Bergmans stipendium (Fröken Ellen Teknologiska. i~stitutets elevers stipe~-

Bergman 1887) kr. 2,083: 44. 'I'ill understöd diefond ~subskn)!tlOn ~877) kr. 22,500. se
för seminarieelever. pendler at Tekmska hogskolans elever.
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[2750-2756J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Törners donation (Kommissionslandtmä- 'pension vid varaktig oförmåga till arbete.

taren J. G. Törner 1874) kr. 45,500. Sti- Tillkommer ränta.
pendier och reseunderstöd å Tekniska hög- f. d. Allmänna döfstummeinstitutets dona-
skolans elever. . tionsmedel (öfverlemnade till Kungl. Stats-

kontorets förvaltning 1894). De till fri dis-
[2751J Byggmästaren Johan Anderssons position stäida donationsfondernas årliga af-
fond (Fru Th. Andersson och Herr Knut kastning skall t. v. användas till en del för
Andersson) kr. 20,000. Styrelsen för 'I'ek- döfstumlärarebildningen och döfstumunder-
niska skolan i Stockholm; till stipendium visningen samt till stipendier åt lärare elever.
vid skolan. Af andra donationsfonder utgå f. n.lifräntor

Aug. Hoffmans stipendiefond (Slotts- m. m. - Kungl. Maj:ts förordnande angåen-
arkitekten A. N. Hoffman) kr. 19,000. Sty- de användandet innehålles i nåd. brefvet till
relsen för Tekniska skolan i Stockholm; till Statskont. af d. 14 febr. 1896. Fonderna
stipendier vid skolan. utgjorde vid 1897 års slut 223,480: 66.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N. J. Sjöstedt Fileenska testamentsfonden (Kommers e-
1856) kr. 56,279: 75. Styrelsen för Tekniska rådet P. E. Fileen 1822) kr. 28,687: 60.
skolan i Stockholm, se [1309J; bildande af Folkundervisningens befrämjande. Under
en särskild afdelning för flickors undervis- 1897 utdelades 1,750 kr. reseunderstöd. .
ning i svenska slöjdföreningens skola eller Johnsonska donationsfonden (f. d. sven-
nuvarande Tekniska skolan i Stockholm. ska och norska Generalkonsuln i Alexandria

Tekniska skolans allmänna stipendiefond J. W. Johnson, 1890) kr. 193,899: 86. Till
(Aktiebolaget Industripalatset, halfva be- stipendium för ung svensk man, som ingått
hållningen af ett tombolalotteri) kr. 3,173: 27. på konsulatsbanan samt till resekostnader
Styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm; för denne.
till stipendier vid samma skola. Längmans donationsfond (Bruksegaren E.

Axel Westins stipendiefond (Byggrnästa- J. Längman 1859) kr. 2,246,919: 78. AlI-
ren Axel Westin) kr. 5,103: 17. Styrelsen för männyttiga ändamål; får ännu icke dispone-
Tekniska skolan i Stockholm; till stipendier ras till de af testator afsedda inrättningar
vid nämnda skola. m. m. Hemställan derom har likväl gjorts

af Riksdagen år 1893, men hittills icke föran-
[2752J Hamelmannska fonden (Fabrikören ledt till någon åtgärd från regeringens sida.
J. C. W. Hamelmann, test. 19/. 1882) kr. Noreens~a testamentsfonden (Kanslirådet
11,400. Svenska slöjdföreningens styrelse, se J~ E. Noreen 1~11) kr. 231310: 27. Under-
[2337J; 2 resestipendier å 250 kr. till handt- hall.~f _el~.ver VId K&,l. Kngsskolan.. .
verksynglingar ej öfver 2?, år gamla. MIo,tarsallskapets I Stockho!m stlpendie-

Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L. fond (1893) kr. 2,413: 70. For flItIg obe-
J. Wallmark 1847) kr. 19,000. Svenska slöjd- medlad ~lev af hv~rje lärokurs vid Krigs-
föreningens styrelse; understöd till ynglin- skolan sasom beklädnadshjslp eller upp-

. gar, som gifva hopp om sig att blifva skick- muntran. ".
lige näringsidkare, för att idka studier vid Balt~a~ von ~.Iatens. sttpendlefond (f. d.
Tekniska skolan i Stockholm samt belönin- Statsministern for utrikes arendena grefve
gal' för uppfinningar och förbättringar i ~. von Platens ~nk.a och .son, 187,1;fo.~den,
näringar och slöjder. forut under Marmforvaltl1lngens vard, öfver-

flyttades till Statskontoret år 1894). Till
[27 53J . stipendium åt en kadett vid afläggandet af

Duboiska fonden (Stenhu~garen C. G examen för utnämning till sjöofficer (för 1897
Dubo~s) kr. 69,852: 6~ VId1897 ars slut. Folk- utdelades 853 kr. 48 öre).
skoleofv:.er~tyrelsen l ~to~kholm, se. fl3.73J; Grefve Erik Posses donationsfond (Se-
understod at skolbarn for förkofran, vid hogre kreter aren i Krigshofrätten grefve C. E. L.
eller annan skolanstalt, i folkskoleundervis- Posse, 1871) kr. 32,641: 69. För ändamål
rimgen. tillhörande Riksarkivets embetsverksamhet.

Westzynthii testamentsfond (t. f. svenska
[2755J Kungl. Statskontoret. och norska Konsuln i Barcelona W. J. S.

Af de under Kungl. Statskontorets förvalt- Westzynthius, 1891) kr. 61,626: 11. För
ning varande fonder till ett antal af 44 år 1897 utdelades 2,340 kr. gratifikationer.
stycken upptagas följande såsom varande af
allmänt intresse. [2756J F o I ksko Ie Iä ra rnes pens i o n s-

Arbetareförsäkringsfonden (afsatt vid i n r ä tt n i n g. Se [1835].
1896, 1897 och 1898 års riksdagar tillhopa Folkskolelärarnes pensionsinrättning (Kgl.
4,200,000 kr.) för försäkring till beredande af Maj:t och riksdagen; Kgl. reglemente den
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2756/27 68}
30 nov. 1866) kr. 10,157,660: 55. Pensione- distriktet, hafva institutets fonder, enligt.
rande af ordinarie lärare vid folkskolorna i Kungl. Maj:ts bref af den 9 aug. s. å., öf-
riket; förbindelse till delaktighet åligger verlemnats till Statskontoret att af Stats-
hvarje skolområde i riket för hvar och en kontoret tills vidare förvaltas. Angående
af dess läraretjenster vid högre folkskola, användandet af den behållna årsafkastoin-
samt hvarje skoldistrikt för dess ordinarie gen af dessa fonder har Kungl. Maj:t lemnat.
läraretjenster vid egentlig folkskola. föreskrift d. 14 febr. 1896 (Se vidare [2755J

Folkskolelär-arnes enke- och pupillkassa [2763J ~--- •
(Kgl. MaJ:t och nksdagen ; Kgl. reglemente I K I I tit t t f" bl' d tillsråden 15 okt. 1875) kr. 3,802,728: Il. Pen- . ung. n"s I ~ e. or In a, l gangar
sionerande af enkor och barn efter ordinarie kl. 491,936. v3, fastighet 400,000 kr.
folkskolelärare ; skyldighet att vara delegare . ---
i kassan åligger hvarje folkskolelärare, som [2764J Arbetshemmet för blinda i Stock-
efter reglementets utfärdande blifvit ordi- holm (f. d. DirektorO. E. Borg 1868) kr. 135,000.
narie innehafvare af tjenst med delaktighet Särskild styrelse. se [2013J; att inom fädernes-
i folkskollärarnes pensionsinrättning. landet verka för blindas arbetsförtjenst m.

Småskolelärares m. fl. Alderdomsunder- m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 100 kr.,
stödsanstalt (Kgl. Maj:t och riksdagen; Kgl. som i nödfall användas som sjukhjelp. (
r~glemente den 22 juni 1892). Be.~ål!nin.~ [2765J --
forvaltad af statskontoret. Understod at la- F'" F" BI' d "I (stift d 1885\·

h l", 'd' k l h' d oren Ingen D or 10 as va D s l a J'rare oc ararmnor vi smas o oroc mm re h till h f d l r t "d "l tt fr o
folkskolor; skyldighet till delaktighet i an- ay l . u.vu ~a {l~ . an ama "a orma
stalten åligger skoldistrikt för hv arje lärare- blinda .tlll sjelfförsörjning, ~varfor .den ge-
tienst för hvilken lönetillskott af allmänna nom sm styrelse. le.mn~r "bl~rag tll~ ~ed-
J d l' °hoIl delande af undervisning l läsning, skrifning,
me e er a es. l" l' h d b t f" t "d .Söderströmska fonden (Grosshandlaren .aml? 19a an ar "e en .m. m. .are ra "esvIs
F. H. Söderström 1875) kr. 15000. Pension at sad~na arbetsfora blinda, hvilka, nar. sy-
åt "reglementariskt oberättig~de pensions- !1et "dforlo.rädKes'lvBolr.odf.ort~tamtlata~tdeTrhaltla>
"k d f 11 k l l" are" 111ra e VI g . 111ms l u e VI om e-

so an e o 's o e ar . boda. Deras arbeten försäljas i föreningens
[2757J försäljningsbod, Jakobsgatan 19, kostnads-

Svenska lärarinnornas pensionsförening fritt för i landsorten boende, för öfriga mot
1855) kr. :392,506' 42. Särskild styrelse, se billig provision. Föreningens fonder uppgå
[1877J; lifränta vid 54 års ålder. till kr. 84,474: 58.
[2758J --- [2766J

Beskowska skolans fond (1883) grundplåt Döfstumföreningen (1868) kr. 47,253: 94.
2,000 kr. Till pensionsbidrag åt skolans lä- Särskild styrelse, se [2022J; att bereda ar-
rarinner. betsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt

medelst lån eller gåfvor understödja dem,
som äro sjuka eller åldriga eller annars be-
höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek
till utlåning åt ledamöterna eller genom före-
drag verka upplysande.

[2760J Dessutom eger döfstumföreningen en ny-
Philipsenska testamentsfonden (Grossh. bildad begrafningskassa, hvars tillgångar ut-

H. T. Philipsen och hans hustru, född Moll göra 1,610: 20. __
~81.~).. Särskild dir~ktion, se [13~lJ; skol- [2767J Fonden för blindas sjelfverksamhet..
Il1rattlllnl5.; eg~r fas~lgh.eten n.r 5 l qv. Ro- Kungl. Blindinstitutets direktion, se [2011].
senda:l storre. l Mar~a forsaml., Hornsgatan Fondens tillgångar utgöra kr. 134,958: Ol.
31, VId Adolf Frednks torg. Utgående elevers understödjande med maten-o

.. . . alier, verktyg m. m,
VII. Fonder for undervlsnlnq och un- [2768J De blindas förenings sjukkassefond,.

derstöd åt döfstumma och blinda. bildad genom frivilliga gåfvor, lemnar en-
[2762J Allmänna institutet för döfstumma ligt sta~fäst re~lemc:nte sj~kbj~lp åt behöf-
(Protokollssekret. P. A. Borg, under beskydd vande Sjuka,. blinda l;t0m ~o~elllngen·o Fo.n-
af Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810). den, .som VId 1899 ars borjan uppga~ till

Sedan detta institut den l augusti 1894 0:nkr:ng 65,000 kr., forvaltas af De blmdas
upphört och dess lägenheter, byggnader och förenings styrelse, se [2015J.
inventarier öfverlåtits på l:a döfstumskol-]

[2759J Lindgrenska Trasskolan (Skolföre-
ståndare C. E. Hedqvist. Särskild styrelse,
se [2119J; att uppfostra vanartiga gossar om
8 il 16 år tillhörande Stockholms samhälle.
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12770-2771 J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
VIII. Fonder för understöd åt konst- Bergman 1880) kr. 6,000. För sång; rän-

idkare samt deras enkor och barn. tan Jagd till kapitalet.
Bergs stipendiefond (Organisten P. A.

[2770] Kungl. Akademien för de fria Berg 1863) kr. 1,500. Till befrämjande af
k o n s t e r n a. Se [1303]. organistbildningen.

Akademiens pensionskassa (uppkommen H. Berwalds fond (Enkefru Hedvig Ber-
genom influtna expositionsmedel. Kungl. wald) kr. 4,000 för understöd åt konser-
reglem. 1897) kr. 120,000. Pension till aka- vatoriets elever; f. n. lifränta.
demiens professorer, lärare och tjenstemän Beskows stipendiefond (Öfverstekammar-
samt deras enkor och barn. junkaren Friherre B. von Beskow ochMalin von

Akademiens särskilda understödsfond Beskow 1864) kr. 20,000. Resestipendium.
{Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr. van Booms stipendiefond (Musikus J. van
100,000. Bese- och studiestipendier, belönin- Boom 1861) kr. 1,000. För pianospelning.
gar å högtidsdagen... En onämnds stipendium kr. 10,000. För

Von Beskows donation (Ofverstekammar- violin' och violoncellspelning.
jurikaren friherre B. von Beskow 1864) kr. Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham-
10,000. Till stipendium åt konstnär. marin, f. Casparson 1872) kr. 20,000. För un-

Boberghska donationen (Godsegaren och derstöd åt konservatoriets elever; f. n. lifränta.
Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till HasselIs donation till Mazerska qvartett-
pris eller uppmuntran för elever. sällskapets byggnadsfond (1894) kr. 23,427: 65.

Gahms donation (Ritläraren P . .J. Gahm Hebbes stipendiefond (K. sekreteraren J.
1826) kr. 3,000. Till belöningaråhögtidsdagen. Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. Till befrämjande

Kinmansons fond (Kammarrättsrådet C. af organistbildningen.
L. Kinmanson 1874) kr. 35,nOO. Stipendier Händelska stipendiefonden (Professorn
till målare och bildhuggare. J. A. Josephson 1871) kr. 500. För prima-

Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny vista sång' och harmonisk kunskap.
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 74,000. Rese- Konservatorieelevernas graffond kr. 278.
stipendium, omvexlande åt målare, skulptör Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond
eller arkitekt. (Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fa-

Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna lenius, f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. För
genom inkomsten för utställning- af Egron violin spelning.
Lundgrens arbeten 1876) kr. 3,719. Guld- Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C.
medalj åt aqvarellmålare, L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För piano-

Meijers donation (Ofverdirekt, G. Meijer spelning.
) 1775) (fastighet). Till akademiens inrättning Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny

-och behof. Lind-Goldschmidt 1876) kr. 87,096: 29. Rese-
Pipers donation (Hofintendenten T. M. stipendium.

Piper 1820) kr. 15,000. Till användande Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren
.af akademien. E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. För violin-

Ribbings donation (Kanslirådet G. Rib- och violoncellspelning.
bing 1809) kr. 6,000. Till stipendier åt Mankells stipendiefond (Professor Gustaf
-elever vid läroverket. .. Mankell) kr. 1,000: för orgelspelning.

Söderbergs donation (Ofverintendenten G. Mazers fond (Grosshandlanden J. Mazer
Söderberg 1873) kr. 8,000. Till belöningar 1846) kr. 7,000. Till uppehållande af ett
.å högtidsdagen. qvartettsällskap.

Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug.
man 1880) kr. 5,110. Stipendier åt elever; Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till uppehål-
lifränta kr. 90. lande af nyss nämnda qvartettsällskap.

Netherwoods stipendiefond (Bankokorn-
[2771]Kungl. Musikaliska akademien. missarien V. Netherwood 1867) kr. 200. För

Se [1305]. violin- och violoncellspelning.
Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren Henriette Nissen's stipendiefond (Fru

Aug. Abrahamsson 1869) kr. 25,000. Under- Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000.
-stöd åt sångelever vid Konservatorium. För understöd åt en konservatorieelev.

Akademiens stipendiefond (Musikaliska Fredrika Stenhammars stipendium kr .
akademien 1856) kr.13,071. För obemedlade 10,OnO. Dramatisk sång.
konservatorie-elever, somvisa flit och framsteg. Sällskapet Musikens vänner i Göteborg

Benedicks, Emma, Enkefru, stipendiifond stipendiefond kr. 9,516: 50.
kr. 5,000. Tamms stipendiefond och Widegrens sti-

Bergmans gåfvofond (Lärarinnan Ellen pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl. fonder. L2771-2781]
och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,000. Svenska Teaterförbundet (stiftadt den 4 .
Flöjtblåsning. november 1894), trädde i verksamhet den 1

~~- januari 1895. Förbundets uppgift är att vid
[2772J Kg!. Hofkapellets pensionsinrättning sidan om sin ekonomiska verksamhet, som
(H. M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr. går ut på en spar-, sjuk- och begrafnings-
392,062: 92. Särskild direktion, se [1863]; hjelpsfond, vara en centralpunkt för svenska
pensioner till hofkapellister, deras enkor och idkare af scenisk konst. Förbundets till-
barn. gångar utgöra nu kr. 32,000. Medlemsan-
[2773J talet är 260. Se f. ö. under [1947].

Operakörens enskilda kassa (Kapellmä- [2778]
st~ren C. Nordqvist 1876) kr. 1,5.00. ~är- Svenska publicisternas understöds- och
skild styrelse, se [1866J; begrafningshjelp, . f" . (1899) kr 158 O Sär-"d h' l h l" . ättni pensions oremng . ,00 .no -, Je p- oc anemra mng. skild styrelse, se [1901].
[2174J

Kg!. Teatrarnes pensionskassa kr. 682,658.
Särskild direktion, se [1862]; pensioner. IX. Fonder för understöd åt civile

Kgl. Teaterns arbetares och betjentes embets- och tjenstemän samt dermed
sjuk- ~ch begrafningskassa (Friherre G. F. jemfdrliqa personer samt derasAkerhielm 1823) kr. 81,615. Kgl. Teatrarnes
pensionskassas direktion; sjuk- och begraf- enkor och barn.
ningshjelp samt understöd åt Kgl. teaterns [2781J C iv i Is ta te n s p e n si o ns in rätt-
arbetare o,ch betjente, . n i n g. Se [1833]. ..

~. d. r.:tmdre teaterns penslonsfon~ (Ed.w. von Beskows pensionsfond (Ofverstekam-
StJer~.strom) kr. 63,204: 63. l!nder direktio- marjunkaren friherre B. von Beskow och
nen for Kgl. Teatrarne~ pensionskassa, hans hustru M. von Beskow, f. Wåhlberg

W, Svenso~s d~natlon~.fond kr. 17,844: 11864) kr. 5,816: 23. 2:ne pensioner för
27. Und.er direktionen for Kgl. Teatrar- embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar.
nes penslOnskassa.. Civilstatens allmänna enke- och pupillfond

.Sve.nska teaterns donationsfond kr. 50,000 (Offentlig inrättning 1798). Pensioner åt
(~lllhorK1$'l.Teatrarnes pensionskassa), Under civile embets- och tjenstemäns i fattigdom
dirokt. for Kgl, Teatrarnes pensionskassa, efterlemnade enkor och barn; åtnjuter årligt

statsanslag af 45,000 kr.; pröfningsrätt till-
[2775J . .. kommer Kungl. Maj:t.

Operabalettens e~skllda kassa (Siegfried Civilstatens enskilda enke- och pupill-
S~lo~an och A. WIllmat; 1883) kr. ~1,966. fond (Offentlig inrättning 1826). Pensioner
Särskild styrelse, se [1867J; afsedd till un- åt civile embets- och tjenstemäns enkor och
derstöd framdeles. barn.
[27 7?J i.,.~ ... . Civilstatens kapital- och lifränteförsäk-
..Art~sternas .och Iltter.atore~!1as pensrons- ringsanstalt (Civilstatens fullmäktige med

foremng (Artls~~r ~ch h.ttera;torer 1847) kr. af Kgl. Maj:t faststäldt nådigt reglemente
228,~09: ~5. "Sa~skIld direktion, ~e [18~4J; 1866, förnyadt den 28 september 1883) kr.
pension till aldnge artister och litteratörer 1 868 982: 83. Att antingen åt delegarnes
samt deras enkor och barn. sÖner' samla kapital till utdelning på en gång

efter vissa på förhand bestämda tider. eller
De sceniska artisternas understödsfond ock åt deras hustrur och döttrar bereda lif'-

kr. 53,000. Särskild styrelse, se [1868J. ränta vid viss ålder, dock ej före 40 år.
Civilstatens pensionsinrättning (Offentlig

[27 71J inrättning 1826) kr. 11,111,834: 94. Pensio-
Dramatiska och musikaliska artisternas ner åt civile embets- och tjenstemän vid

pensionsförening (Teaterdirektören P. J. fylda 55 års ålder; åtnjuter årligt statsan-
Deland 1857). Särskilda tillgångar vid 1897 slag af 74,271 kr.
års slut omkring kr. 198000. Särskild Elis pensionsfond (Karnereraren Carl Gustaf
direktion, se [1865J; att, så' långt förenin- ElI 1889) kr. 30,448: 06. Till pensi0!1ering
~ens tillgångar medgifva, utdela pensioner åt behöfvande enkor och barn efter tjenste-
a 300 il, 400 kr. årligen; hvarjernte under män i Kgl. Generalpoststyrelsen och Stock-
föreningens förvaltning är stäld Nödhjelps- holms postkontor, tillhörande 4, 5 och 6 pen-
fond med kapital kr. 7,500, hvaraf räntan sionsklasserna i pensionsinrättnin$'en~ regle-
utgår till understöd åt nödstäida artister. mente eller motsvarande klasser l blifvande
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[2781-2787] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Elstedtaka pensionsfonden (stiftad 1857 Dir. för Statens jernvägstrafiks pensionsin-

af en embetsman, hvilken anhållit få vara rättning, se [1843]; understöd till 2:ne ur
okänd) kr. 5,335: 60. Afkastningen skall an- Statens jernvägstrafiks enke- och pupillkassa
vändas till understöd åt civila embets- och pensionerade enkor.
tjenstemäns behöfvande enkor, med företräde Statens jernvägstrafiks enke- och pupill-
för dem, som ega många minderåriga eller kassa (Staten 1872) vid 1897 års slut kr.
oförsörjda barn. 7,285,236: 38. Pensionering afaflidne delega-

Filåenska pensionsfonderna (Kommerse- res enkor och barn.
rådet P. Fileen 1822) kr. 157,187: 21. Pen- Statens jernvägstrafiks pensionsinrättning
sioner och gratifikationer åt fattige civile (Staten 1872) vid 1897års slut kr. 8,178,724:89.
embets- och tjenstemän, äfvensom åt deras Pensionering af ordinarie tjenstepersonal vid
efterlemnade enkor och barn; pröfningsrätt statens jernvägstrafik.
tillkommer K. Maj:t. [2783]--

Gåfva af en gammal tjensteman (en gam- f .. .. .,
mal tjensteman 1830) kr. 104439: 32. För- Telegra ver~ets penslenslnrättninq samt
.. " h f" "1 b t' h' t enke- och pupillkassa (senaste Kungl. regle-

S09111!!gs'!-S or CIVle em e s- oc tjens e- menten den 17 december 1886) .: Gemensam
mans dat!Igdom ef~~rlemnad~ enkor och barn. direktion, se [1841]; a) pen sionsinrä t~

Kgl. Gota hofratts r:enslonsfond (Kgl.. (b" . d d ] , 1875) f" t l fM irt h Göt hof ätt 83i) k 11916· 95 m n g en orja ~ '. 11 or e egrar-aJ.. oc • o .a.ra r.,. . personalens pensionermg kr. 2,885,238; stats-
Pensioner at 1 fattigdom efte.rlemna~.e ~nkor bidrag kr. 78,998; b) enke- och pupill-
oc.~ barn ef!er. embe!s- .och ~Jenste.man inom kassan (började d. 1/7 1875) afser pensioner
Gota ~f~~tt, profnmgsratt tillkommer åt telegrafverkets tjenstemäns och vaktbe-
Kungl. aJ.t.. . . tjentes enkor och minderåriga barn kronor

Haakska donationen (VIce Presidenten ~L -78 389' stat bidrag 5000 kr. årlige .
IIaak 1831) kr. 43,803: 75. Pensioner at u, ,s, n
civile embets- och tjenstemäns enkor och barn. [2784] ---

Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea Sv.enska postmannaföreningen (1877) kr.
hofrätt C. E. Isberg 1856) kr. 42,769: 53. 16,750. Särskild styrelse, se [1881]; sjuk-
Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar, hjelp åt posttjenstemän samt begrafnings-
samt till uppfostringshjelp åt söner efter leda- hjelp åt anhöriga.
möter af högsta domstolen eller Svea hofrätt.

Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang [2785] Postbetjeningens sjuk- och be-
1840 och 1843) kr. 11,927: 16. Pensioner åt grafningshjelpsförening kr. 1,275. Förval-
4 ogifta fruntimmer eller. enkor i torftiga tas af postvaktbetjente sjelfva.
omständigheter. Postbetjentes enskilda begrafningskassa

Linds donationsfond (Postmästaren Hans kr. 400. Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva.
Lind 1891) kr. 5,434: 52. Till pensionsun- Bromanska .sjuk- och begrafningskassan
derstöd åt 4, högst 6 behöfvande enkor och (Postdirektören S. A. Broman 1862); kr.
barn efter posttjenstemän, att 'utdelas helst 12,250. Sjuk- och begrafningshjelp till bref-
till olika för hvarje år. bärare och postvaktbetjente i Stockholm; för-

Qvidlnqs donationsfond (vice Presidenten valtas af dem sjelfva.
i Kammarkollegium B. C. Qviding 1838) Postvaktbetjentförbundets i Stockholm
kr. 5,986: 32. Arlig gratifikation åt enka sjuk- och begrafningsfond kr. 425. För-
efter civil embetsman af tromans värdighet, valtas af postvaktbetjente sjelfva.
som aldrig tjenat inom kriasståndet. Stockholms postkontors brefbärares en-

af Tunelds donationsfond (Statskommis- skilda enke- och pupillkassa kr. 13,000. För-
sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 53,445: 24. valtas af postvaktbetjente sjelfva.
Disponeras för civilstatens enskilda enke- [2786]
och pupillfonds behof. Tullstatens enskilda pensionsinrättning

Törnqvists donationsfond (Kamereraren (Kgl. Maj:ts bref 1805) vid 1897 års slut kr.
i Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr. 297,034: 09, Särskild direktion se [1839];.
281501: 10. Disponeras för Civilstatens en- pensioner åt enkor och barn efter tullverkets
skilda enke- och pupillfonds behof; genom embets- och tjenstemän samt betjente.
nådigt bref 31/8 1866 bestämde att utgöra [2787] . --
grundfo.nd för civilstatens kapital- och lif- Jernkontorets tjenstemäns och betjenings
försäkringsanstalt. Summorna äro utförda enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjenste-
efter balanserna vid 1895 års slut. män 1813) kr. 254,673: 95. Styrelse af tre tjen-

stemän ; pensioner åt J ernkontorets tjenste-
[2782] Fränckelska understödsfonden (Ma- mäns o. betjentes enkor och barn ..
skindirektör E. Fränckel 1873) kr. 2,000.-=-==-.,
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2788-2802J
[2788J Bankostatens enke- och pupillkassa som tilldelas fattiga enkor och döttrar efter
(Riksens Ständers Banco-Fullmäktige och vid Kgl. hofvet anstälde personer.
Commissarierne i RikseI~s ~tänders Banco [2797J --_
1748) kr. 81~,47~: 5~. Särskild styrelse, .. se Enke- och pupillkassan vid Stockholms
[1851J; pension at riksbankens tjenstemäns stads embetsverk (Kungl. reglem 1852) kr
och vakt~etjentes enkor och minde!år~ga barn, 631,081: 34. Särskild direktion, ~e [1855J;
samt ogifta dottrar efter fyllda vO ar. att bereda pensioner åt delegares enkor och
[2789J barn.

E k h '11k 'd Rik b k [2798J ---
n ~- oc pupi assan VI I S an. ens Polispersonalens i Stockholm pensions-

af~elnlngskontor och pappersbruk (RIkets inrättning (K. M:t på Öfverståthållareembe-
Stand.~r .185~) kF- 216,600. Styr~lse: Hrr tets hemställan 1854) kr. 1,226,598: 89. Sär-
f?-llma~tlge l RIksbanken, se [16v1Ji pen- skild direktion se [1856J' pensioner åt polis.
sI?ner at enkor och. barn, dels efte.r tjenste- personalen.' ,
man och betjente yld f. d: bankod.lskontver. Polispersonalens i Stockholm enke- och
ket och dels efter sadana vid afdelningskonto- pupillkassa kr. 9,875: 56. Ramma styrelse
ren och Tumba bruk. som nästföregående.

[2790J Stockholms polispersonals enskilda be-
.Riksgäl~skontorets en~e· o~h pupillkassa qrafninqs- och understödskassa d. 31 dec.

(bildad Vl~ 1809-}810 ars riksdag) ~ronor 1897 kr. 3,395: 82.
1~8,OOO~3.e kassaforvaltare, se [18.53J, pe!:!- Stockholms polispersonals enskilda enke-
stoner at .~nkor o?h b~rn ~fter tjenstemän och pupillkassa (stiftad 9 maj 1883) d. 31
och vaktmastare . vid Riksgäldskontorot och dec. 1897 kr. 89,848: 57. Särskild direktion,
f. d. General-assistens-kontoret, se [1857]. Understöd åt aflidne polismäns

enkor och barn.
[2795J F'ö r v a l t n l n qe n af de under [2799J
f. d. Kungl. Ofre Borgrättens vård Hebbes pensionsfond (~ruk~patron A.

förr stä Ida medel. Se r1859]. Hebbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver
• L Strandbergska läkareinrättningen, se [2043J.

Bergska fonden (HofbetJent~.n oHalvard Af räntan utgå årligen 9 pensioner å 100 kr.
Berg 1709) kr. ~,805.. Unde.rstod at enkor till fattiga enkor eller oförsörjda döttrar
och barn e.fter betjente VId Stromsholms slott efter ofrälse civile embets- och tjenstemän.
och stuten.

Guthermuthska fonden (Elsa Guthermuth, [
f. Willamsberg, enka efter C. F. Guthermuth 2801J Förvaltningen för Groenska
1703) kr. 14,097. Understöd åt ringare hof'- fattigförsörjningsfonden och
betjentes fattiga barn. W i II e b r a n d s k a u n d e r s t ö d s-

Humbleska testamentsfonden (Eva Humb- fo nd e n. Se [1861].
le, f. Hollenius 1787) kr. 2,442. Understöd Groenska fattigförsörjningsfonden (Bergs-
åt enkor och barn efter betjente vid Kgl. rådet A. H. Groen 18:19) kr. 164,540. Af
hofvet och vid Ulriksdals slott. räntan utdelas pensioner å kr. 150 -- till

Platinska testamentsfonden (Fru A. M. v.ederbörl~gen bevisade ..medellösa och verk-
Platin, f. Norberg 1819) kr. 13,354. Under- ligt fattiga, hvaraf halften s. k. pauvres
stöd till "/3 åt fattiga inom hofförsamlingen, honteux.. ..,
"!« till ett stipendium 11 200 kr. åt studerande v~nWlllebrandska und~rstodsfonden(Fn·
af Smålands nation i Up sala. Ansökningar herrinnan Ulla .. von Willebrand . 1860~ kr.
ingifves till förvaltningens sekreterare. 93,000. -- Af rantan utdelas pensioner a kr.

--- 200 till fattiga, företrädesvis gamla sjuka
[2796J Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hof- eller sjukliga fruntimmer.
predikanterna J. G. Flodin och C. W. Strang .
1788) kr. 72,347. Särskild direktion, se [2802] Presterskapets enke- och pupill-
f1860]; månadtliga understöd till vid döds- kassa. Se [1849]. Stiftad 1874, enligt Kungl.
fallet i hofvets tjenst varande eller pensione'l reglementet den 6 november samma år, för
rade betjentes enkor och barn under 18 års beredande af pension åt delegares enkor och
ålder; årlig gåfva af konungen 525 kr.; minderåriga barn, äldre ogifta obemedlade
kollekt i slottskapellet cirka 100 kr. barn, som genom sjukdom äro urståndsatta

U~i nämnda belopp ingår af Enkefru H'I' att sig nödtorfteligen försörja, och ogifta
J. Akerström testamenterad. fond 7,000 kr., döttrar efter uppnådda 55 år. Den 1 maj 1898
hvaraf räntan utgår i tre pensioner 11 120 kr., utgjorde behållningen 9,511,157 kr., hvaraf
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[2802-28 09J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
grundfnnden 6,255,065 kr. och tillskott .•fon- mannens eller fadrens beställning, boupp-
den 3,256,092 kr, Från förstnämnda fond, teckningen samt sökandes fortfarande behof.
som utgöres af allmänna medel, utgå pen-
sioner till alla berättigade efter lika grun- L2805J Drottningens hospital (grundlagdt
der; vid pensioner från sistnämnda fond, ar 1805 af en "Menniskovän") kr. 76,611.
som består af delegares efter lön beräknade Direktion, se [2036]. Räntan användes till
afgifter. tages hänsyn äfven till delegares årliga pensioner åt afskedadt underbefäl och
senast innehafda lön. Pensionerna utgå ej manskap af Svea lifgarde.
med något på förhand bestämdt belopp, Generalmajoren C. H. Möllersvärds fond
utan deras storlek är beroende på den be- grundlagd af officerskåren vid Svea lifgarde
räknade inkomsten för hvarje år äfvensom på till minne af sekundchefen (år 1862), då han
antalet pensionslotter. Pensionsrätt inträ- afgick från regementet. kr. 4,139: 60. Samma
der när löneinkomsterna af den aflidne del- direktion som föreg. Räntan användes till
egarens syssla frånträdes. För utbekorn- nådegåfvor åt medellöse, från Svea lifgarde
mande af pension - i februari månad - afskedade gardister.
bör för pensionär årligen under första hälf-
ten af föregående november månad anmälan [2806J
ske medelst aflemnande af för pensionens Svea lifgardes barnhuskassa (Statsbidrag,
beviljande nödi~e handlingar i landsorten kollektmedel samt ränta å grefve Strömfelts
hos vederbörande pastor och i Stockholm donation, 36 kr.) kr. 585. Särskild dir. se
i kassans lokal, 34 Norrlandsgatan. Pensio- [1214J. Beklädnad af manskapets barn samt
när, som genom egen försummelse blifvit uppfostringshjelp för dem.
vid pensions beräkningen utesluten, förlorar Kgl, Svea Iifgardes fattigkassa. Samma
sin pensionsrätt för det år, beräkningen afsett. direktion.

Gravallius' testamente (Fältpr. C. O. Gra-
--~- vallius) kr. 2,250. Direktionen öfver Svea

X F d /J" d töd °t illtä lifgardes fattigkassa.. on er ror un ers o a mi larer _
samt deras enkor och barn. [2807J Kronprins. Joseflnas pensionsin-

[2804J Armens pensionskassa rättning vid Kungl. Göta lifgarde (stiftad
Se [1831J. • 1823 af officerskåren till hågkomst af Kron-

. . . . prinsens förmälning) kr. 120,000. Särskild
~.rmens enke- och pupllI~assa. (Krigs- direktion, se [2038J. Pensionering åt under-

befalet 1817) kr. 35?,164. Pensioner at en~or officerare och manskap inom regementet.
och barn efter armens embets- o. tjenstemän.

~rmen~ nya enke- och pupill~assa [2809J Kungl. Lifgardet till häst.
~Krigsbefalet 1883) kr. 5,105,464: 85'.J:'enslOner Lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor
at armens emb~ts- och tJenstem~ns. enkor och tillskott af officerare 1851, samt årliga
och barn; statsbidrag: 67,708 kr. årligen, afgifter af underofficerare med vederlikar)

Armens pensionskassa (Krigsbefälet 1756) kr. 107,850. Särskild direktion, se [1870].
kr. 3,747,794: 38. Pensioner åt armens embets- Pension tiIlafskedadtunderbefäl och manskap.
och tjenstemän; statsanslag till fyllnadspen- Prins Oscars hospitalinrättning vid Kgl.
sioner m. m., för år 1897 (förslagsanslag) kr. Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af
1,540,000. officerare 1816) kr. 36,594. Samma direktion.

Horns stiftelse (Grefvinnan .A. S. Horn Pension och understöd åt afskedadt under-
f. Blomstedt 1858) kr. 213.364: 59. Pensioner befäl och manskap, dess enkor och barn.
åt militäre embets- och tjenstemäns i fattig- Rosenbergska fonden (Gåfva från sterb-
dom efterlemnade enkor och barn; före- huset efter aflidne Underlöjtnant Rosenberg)
trädesvis åt fattiga enkor och döttrar efter kr. 1,285. Regementets pensionskassas di-
,ryttmästare, kaptener, löjtnanter och under- rektion. Räntan utgår till pension åt enka
löjtnanter. efter i tjenst afiiden underofficer vid rege-

Konungens enskilda fond (1817) kr. 7,500 mentet.
(årlig ränta). Pensioner åt enkor och barn Underlöjtn~nt Claes Erik Peyrons pen-
efter afiidna militärpersoner: pensionärerna slons- och gratiflkationsfond (gåfva från
utses af Kungl. Maj.t. nämnda underlöjtnant Peyrons sterbhus) kr.

Militärenkepensionsstaten, Allmänna. Pen- 3,600. Samma direktion. Räntan utbetalas
sioner åt militäre ernbets- och tjenstemäns i årligen den 5 juli med 2/3 såsom gratiflka-
fattigdom efterlemnade enkor och barn; pen- tio n åt afskedad underofficer och '/3 såsom
sionerna tilldelas af Kgl. Maj:t efter direk- pension åt enka efter underofficer vid rege-
tionens fönilag; pensionsrätten grundar sig på mentet. •
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2809-2817]
Volontären Grefve Gustaf Nils Conrad konung Karl XIV Johan). Båda fonderna

von Rosens pensions- och gratiftkationsfond hafva gemensam direktion se [2033]. Från
(gåfva af sterbhuset efter nämnda volontär) Militärhospitals- och Medaljfonderna hafva
kr. 2,096. Samma direktion. Arliga räntan under år 1898 pensioner eller gratifikationer
utgår med '/2 såsom ständig tillökning i pen- till omkr. 16,000 kr. utgått till i fattigdom
sion eller tillfällig gratifikation till pensione- stadda enkor och oförsörjda barn efter befäl.
rad underofficer från regementet eller ock underbefäl och civile tjenstemän vid arme en
såsom pension eller gratifikation till enka och flottan. Nya pensionsrum komma hädan-
efter sådan underofficer, och andra '/2 lika efter icke att tillsättas, utan skola, i mån af
med ofvan eller till enka efter en i tjenst hittills varande pensionärers afgång, alla
afliden underofficer eller till uppfostrings- understöd från fonden utgå under formen
hjelp åt något eller några fattiga barn till af gratifikationer för året. Medaljfonden är
dylik underofficer vid regementet. afsedd att derifrån bereda underofficerare och

Skolfonden, kr. 9,294. Bildad år 1821 gemenskap i arme en och flottan, hvilka er-
genom subskription för arvode till en skol- hållit medalj för tapperhet i fält, en årlig
lärare befattning, hvilken numera ej tillsät- pension, men, då nu mera endast en inne-
tes, sedan folkskola blifvit närbelägen. Af harvare af tapperhetsmedaljen finnes i lifvet,
räntan utgår en del såsom julgåfvor i klä- utgår större delen af fondens ränteafkastning
der m. m. åt skolbarn inom regementets för- till understöd från Militärhospitalsfonden.
samling, efter sekundchefens bestämmande. [28 15 J

[2810J Kg!. Första Svea artillerire- Konungens hospi.tal (Stockholms stads
g e m e n t e s p e n s io n s k a s s a. Se [1217]. bo.rge~skap .och ~aglstrat. 1796{ kr. 32~,000.

Hygrells stipendiefond (Generaladjutanten ~arskIld direktion, se .l2034J., Pensioner
Hygrell och hans hustru 1833). Premier åt a~ afs!eda~t manskap VId ar~ee~: a) efter
fattiga skolbarn inom Första Svea art.-reg.; vissa ars tJens~ eller de, som blifvit ~kadade;
kapitalet ingår i soldat-barnhuskassan. b) andra fa~tIlja, lytta .oc? leml?sa, som

Marklinska fonden (Enkefru C. E. Marklin u~an eget. forvallan~e bl:fVlt vapfora samt
1851) kr. 5,396. Understöd åt officersenkor ej kunnat intagas p!' fattighus: ar 1897 ut-
eller döttrar. delades 11,100 kr. till 37R personer.

Musik~årens enskilda kassa (Musikperso- [2816J
nalen VId Svea art.-reg:te 1875) kr. 16,648. Svenska föreningen Röda korset (Konung
Begraf~in~sh)elp till ~ele$arnes sterbhus Oscar II m. fl. 1865) kr. 91,757: 92. Verk-
saPIt tillfälligt undoerstod at delegare, som ställande utskott, se [2001]. Dess ändamål
fran regeme.ntet afgar. . '" är att hos svenska folket väcka deltagande

Offtcer~karens. penslonsf'örenlnqs kassa för vården af sårade och sjuke i fält samt att
(Officerskaren. vId. Svea art.-reg. 1850) k,r. medels insamling och förvaltning af frivil-
9~.,650. Pensionering af f. d. officerare VId liga understöd verka för denna sjukvårds
Forsta .Svea art.-reg. . .. ordnande och utvidgning; utdelning är gjord

Pensions- och grahalkassan fo~ unde~- till föreningens sjuksköterskor.
officerare och manskap (Officerskaren ~Vld Svenska samaritföreningen (började sin
Svea art.-r~g. }850) kr. 24,130. Utdelning verksamhet i januari 1884) kr. 5,361: 17.
af understod at afskedade underofficerare, Dess uppgift är att genom inrättande af
konstaplar, trump.etare och artillerister. samaritundervisningskurser bland. allmän-

Rudebecks.ka stlftelsen.COfverste Rudebeck heten utbreda kännedom om den hjelp, som
samt battencheferna .vldo Svea art.-reg:te vid plötsliga olycksfall i första hand erfor-
1860) kr. 10,722. Pen~lOn at enkor och barn dras; åliggande det föreningens aktiva leda-
efter underofficerare VId regement~t. . möter, hvilka genomgått sådan kurs, att

Seldatbarnhuskassan (Officers~aren VId vid inträffande olycksfall, innan läkarehjelp
Svea artIll~.n) kr. 27,148. Dels fattIga soldat- hunnit erhållas, utan ersättning gifva det
barns bekladnad och underhåll, dels pen- biträde som erfordras och af dem kan lemnas.
sioner åt afskedadt manskap. Anmäl~ingar rörande båda dessa föreningar

. . ... kunna inlemnas till regementsintendenten
[28 14J Konungens milltärhoepltals- och me- Axel von Heijne adr. Ostermalmsgatan 57.
daljfonder (Militärhospitalsfonden utgöres '
af: 1) efter 1813 och 1814 årens krig af en- [2817J --
skilda personer i riket gjorda sammanskott, Hautboisternas understödskassa (stiftad
2) af dåvarande kronprins Karl Johan skänkte den 28 november 1869 för i armeens och
större belopp, 3) af kommerserådet P. Filen flottans tjenst varande eller derstädes förut
donerade medel; Medaljfonden, stiftad af anstäld musiker af underofficers grad) kr.
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[2817-2823] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
10,915: 31. Särskild styrelse, se [1871]. Ut- Fonden för O. H. Malmstens professur
betalar t. v. begrafningshjelp vid delegares kr. 102,072: 84.
dödsfall och tillfälligt understöd till del- Caroline Andriette Nobels fond CA. No-
egare eller dess enka. bel 1890) kr. 50,000. Understöd för experi-

mentel medicinsk forskning.
Carolina Andriette Nobels reservfond

XI. Fonder för undervisning och kr. 6,867: 22. _ ..
understöd åt läkare och veterinärer A. RegnelIs fond for barnkhnl~ (D?k~or

A. J. RegnelI 1876) kr. 20,000. For klinisk
samt deras enkor och barn. undervisning i barnaålderns sjukdomar bland

[2821] Karolinska institutet. b!1rn i~om 2-8 år vid Kronprinsessan Lo-
VIsas vardanstal t.

Se [1283]. Anders Retzii stipendi6fond (Svenska
Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1882) läkaresällskapet 1864) kr. 32,000. Stipendier

kr. 5,000. Stipendier åt studerande vid Karo- till studerande vid Karolinska institutet samt
linska institutet. till understöd för vetenskapliga forskningar

Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1879) och resor.
kr. 10,000. Stipendier åt studerande vid I Roos af Hjelmsäters stipendiefond (Kam-
Karolinska institutet. marherre A. Roos af Hjelmsäter 1862) kr.

Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877) 15,000. Stipendier åt studerande vid Karo-
kr. 6,000. Stipendier åt vid Karolinska Ilinska institutet.
institutet studerande med. kandidater. Professor Carl J. Rossanders donations- <

Benedicks stipendiefond (Kammarherren I fond (1893) kr. 8,693: 76. För ändamål som t

W. A. Benedicks 1861) kr. 30,000. Till vid IlärarekOllegiUm anser gagna de medicinska
Karolinska institutet studerande medicine vetenskaperna.
kandidater. I Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A.

Bylundska testamentsfonden (Apotekaren Samson 1888) kr. 10,913: 81. Stipendier åt
E. Bylund 1818) kr. 2,835: 62. Till underhåll Imedicine kandidater, som studera vid Insti-
o?h föröka:nde a~ samlingame och biblioteket I tutet.
Vl~.Karolms.ka m~tltutet. .. [2822] ---

le~tas stlpendlefon~ (Frokna!na J:!:. o~h Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus
A~. Hierta 1873) kr. l(),OqO: Stipendier at IWener 1813) kr. 5,428: 69. Medicinalstyrelsen,
q mnor, som st~der~ med.lcm. < se [1575]. Till gratifikationer åt e. o. tjenste-

Magnus Huss stlpendlefond (Professor män och betjente
M. Huss' forne lärjungar 1863) kr. 5,048: 34. .
Stipendier åt vid Karol. inst. studerande .._
medicine kandidater. [2823] Svenska Lakaresaliskapet.

Karolinska institutets reservfond (D:r A. Se [2363].
F. RegnelI 1883) kr. 28,544: 80. Räntan skall I Alvarenga do Pianhys prisfond (Profes-
användas till befrämjande af den medicinska sorn i Lissabon, medicine doktorn P. F. da
forskningen och dess tillgodogörande så väll Costa Alvarenga) kr. 22,188: 20. Har till ända-
för undervisningen som för litteraturen. mål att genom sin afkastning sätta sällska-

Kirurgiska stipendiefonden (Donation af pet i tillfälle att belöna värdefulla, af svensk
okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof. Imedborgare författade skrifter, hvilka blif-
C. J. Rossander 1875) kr. 10,000. Stipendier vit för täflan om detta pris till sällskayet
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. Täf-
slpa. med. studier och ådagalagt synnerlig lingsskrift skall vara inlemnad till säll ska-
flit jernte intresse och fallenhet för 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. 10,849: 36. Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif-
Stipeudium till medicine kandidat eller Ii- medikus Vincent Lundberg 1886) kr. 38,395: 84.
centiat, som studerar vid institutet. Arli~a räntan användes till pensioner å 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. 22,493: 84. 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
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2823-2830]
af en pensionsinrättning för svenska läkare, [2824]
hvarvid af någon delegare förbehåll gjordes Jacobiska testamentsfonden (Veterinär.
om förmånsrätt för deras efterlefvande. läkaren L. Jacobi 1869) kr. 13,300. Direkt.

Pasteurs-fonden (Svenska Läkaresällska- öfver Veterinärinstitutet genom dess förestån-
pet m. fl.) kr. 28,455: 64 (deraf medalj- och dare. Se [1291]. Resestipendiet utdelashvart
reservfond kr. 10,000 'och stipendiefond kr. tredje eller fjerde år till en ungveterinärläkare.
15,000.) Har till ändamål att främja forsk-
ningen på bakteriologiens och hygienens om- [2826] Svenska sjuksköterskornas all-
råde. Medel af fondens räntor få användas männa pensionsförening 118951 kr. 42,500,
dels till utdelande för sällskapets Pasteurs- Särskild styrelse, se [1908]. Litränta vid
medalj i guld åt forskare, som främjat bakte- fylda 50 års ålder.
riologiens eller hygienens framsteg, dels till
resestipendier för studier i utlandet i bakte- XII Fonder för diverse ändamål.
riologi eller hygien, dels ock till under- . . , .. .
stöd för vetenskapliga undersökningar inom [2828] Ro~ms, E!'Ille, belomng (Frans-
nämnda områden. n.lannen Emile Robin 1886) kr,. 5,210. o Ar-

BerzeJius-fonden kr. 5,000. (För denna hge.n. utdoelas 200 ~~onor antm,gen sasom
fond ännu icke stadgar fastställda.) ~elon!ng at osvens~ sJ..okapt~n, hvilken un~er

Regnellska risfonden (Doktor Anders foregaende ar~t fr~n ofverhal!gande fara räd-
Fredrik Regne!L genom gåfvobret af d. 26 dat. skeIJPsbesattmng af .hv!.lken ~om helst
mars '1866) k' 21 "33, 15 H ·t f" d o r nationalitet eller. om tillfälle till dennal. ,u . . val Jer e a , .. d . "f o d töd åt
från och med 1870 utdelas fyra års ränta anvan nmg eJ gI ve~!. ~asom un ers o a

, b Iö f" . od fh dl' enkor efter svenska sjoman eller fiskare, somsom pris e omng or sa an a an mg, som d töfni f itt k f 't d" defte f' k 'f "f' fi d f f' un er u o mng a SI yr e unni o n'l. r or~~ n ven pro nmg nnes era 01'- och efterlemnat oförsörjda barn. Uppgifter
tjent. Fore d. 1 sept. 1866 och sedermera l:"? t Insä d f K l M . t d b"
före samma daz hvart fjerde år står det l amne msan, as a ung ... aJ: s ve el: ,o: r
hvar och en af ~venska läkare sällskapets le- r~nde befallmngsh~fvande fore" den 1. juli
dam: ..t .. t tt till "11k t .. d till Kommerskollegium, se [141;)], som Inom

'\.J. o er, oppe a l sa s ape s namn ti o d fzif f" l '. d
ingifva förslag till prisämne. H vilken svensk aug~s l mana. a gl ver o~s ag angaen e
medborgare som helsteger att om priset täfla. anvandandet till Kungl. Maj.t.
Täfiingsskrift skall vara inlemnad till säll-.. .
skapets sekreterare före slutet af mars må- [2830] Allm~nna ~nke- och pup l l l-
nad under det för prisets utdelning bestämda kassan I Sverige. Se [1847]. ,
året. Allmänna enke- och pupillkassan i Sverige

And. Retzius' fond, kr. 33,297: 56, för att (Stiftad 1784; regl. 1886, fonder c:a 12,188,001l
främja studiet af de vetenskaper, i hvilkas kr.) har till ändamål att åt svenska under-
tjenst Anders Retzius verkat, i främsta rum- såtar, som icke uppnått 60 års ålder samt med
met den normala anatomien, deruäst äfven afseende å helsotillstånd pröfvas till försak-
fysiologien. Stadgar för fonden kunna er- ring antagliga, lemna tillfälle att antingen
hållas genom Svenska Läkaresällskapet. mot viss afgift på en gång eller mot årliga

Schaumkellska understödsfonden (Asses- premier vinna försäkring för beredande af'pen-
SOl' J, E. Schaumkell1833) kr. 135,499: 56. Att sion åt efterlefvande hustru och barn, Sådan
bereda understöd åt fattiga, i verkligt behof försäkring meddelas dels åt man för bere-
varande enkor eller oförsörjda barn efter riande af pension till hans hustru, dels åt fa-
aflidne svenske legitimerade läkare; fonden der eller moder för beredande af pension till
har ökats genom Provincialläkaren P. E. visst uppgifvet barn och dels åt man för bere-
Stagnells testamente 1865, genom doktor H. dande af pension till hans hustru och deras
Stoltz' testamente 1880, genom doktor Ra- barn gemensamt.
bes testamente, 5,000 h. samt af okänd Bohmanska testamentsfonden (Grosshand-
gifvare med 3,000 kr. laren F. O. Bohman 17(7) kr. 16~,537: 74.

Svenska läkaresällskapets prisfond (stif- Understöd åt sjuka barn af delegare i Allm.
tad d. 27 april 1858 till erinran om säll- enke- och pupillkassan.
skapets femtioåriga verksamhet) kr. 24,541: Grisbackska testamentsfonden (Enkefru
35. Har till ändamål att genom sin afkast- S. M. Mannerström, f. Grisback 1777) kr.
ning eller eljes inflytande medel sätta säll- 6,750. Understöd åt behöfvande enkor eller
skapet i tillfälle att belöna värdefulla, af fader- och moderlösa barn.
svensk medborgare författade skrifter inom Sehmanska pensionsfonden (M:llernaAnge-
de till sällskapets verksamhet hörande torsk- lina och Ida Sehman 1882) kr. 7,520: 32. Pen-
ningsområden. sioner åt fattiga fruntimmer, som icke äro

eller varit gifta.
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[2830-2833] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Svaans testamente (Enkefru A. M. Svaan. utgå 2 pensioner il 75 kr. och återstoden

f. Volekamer. 1763) kr. 18,000. Räntan är användas efter direktionens godtfinnande.
anslagen till pensioner åt fattiga enkor af Brukspatronen J. A. Bångs och dess F•••
god frejd, hvilkas män varit anstålda j statens U. L. Bangs, född Luth, donation å 10,000
tjenst, utan afseende på stånd eller vistelse- kr. till Nödhjelpskassan i Stockholm enligt
ort; och ega slägtingar till gifvarinnan eller donationsbref af den 22 December 1881 med
hennes aflidne man företrädesrätt. anledning af ett tjugufemårigt lyckligt äk-

Thernbergska testamentsfonden (Handels- tenskap.
kassören J. Thernberg 1821) kr. 5,400. Under- Pensioner, a 75 kr. hvarje pension, till
stöd åt behöfvande enkor, företrädesvis så- sådana inom Stockholms stad bosatte be-
dana, som af enke- och pupillkassan åtnjuta hofvande personer, utan afseende på sam-
små pensioner och hafva flera oförsörjda barn; hällsklass, hvilka genom obotlig sjukdom,
för närvarande utgå 3 pensioner il 90 kr. olyckshändelse eller ålderdomssvaghet äro

urståndsatte att sig försörja och icke äro
[2832] Kgl. Patriotiska sällskapet. eller kunna anses vara föremål för den

Se [1951]. egentliga fattigvården.
Branders donation (Kamreraren H. A. Dahlgrens donation (Bankokommissarien

Brander 1869) kr. 5,000. Räntan användes C. P. Dahlgren 1891) kr. 40,000. Pensioner
till utdelning af. sällskapets medaljer till på samma vilkor som från Nödhjelpskassan.
industriidkare, "såsom mästare, gesäller eller Dahlgrens, Charlotta Wilhelmina, fröken,
arbetare, hvilka visat utmärkt skicklighet i understöds fond. 1895 kr. 2,000.
sitt arbete, förenadt med långvarig trogen Diedrichsonska donationerna (Direktören
tjenst, gällande dessa belöningar såväl män G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487.
som qvinnor, i städer och å landet", förutom Af räntan utdelas pensioner å 30, 48 och
till 6 exemplar i silfver af svenska Trädgårds- 54 kronor. .
föreningens medalj till nämnda förening. Faloks testamente (Mamsell B. Ch. Falck

Brandstodsmedlen (C. R. Berch 1778. J. 1815) kr. 6,198. Räntan utdelas till 2 i
von Balthasar Knigge och hans hustru 1795 Stockholm boende fattiga, välfrejdade, oför-
m. fl.) kr. 10,000. Räntan skall användas sörjda juveleraredöttrar eller, om sådana ej
till understöd åt torpare och andra fattiga finnas, till guld- eller silfverarbetares döttrar.
personer på landet, som hemsökts af elds- Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg
våda och ej ega rätt till brandstodsunderstöd. 1822) kr. 1,500.

Ebersteinska, Schotteska och Kulmanska Graans testamente (Kryddkramhandlaren
donationerna (Fruarna Cl. A. C. Eberstein C. D. Graan 1836) kr. 22,169. Åf räntan
och M. C. Schotte m. fl. 1799, 1807 och 1817) utgår 11 pensioner.
kr. 2,500. Räntan utdelas årligen till hem- Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon-
gift åt 2:ne fattiga och dygdiga flickor af teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. 20,000.
den arbetande klassen. Räntan utgår såsom understöd åt ofärdiga

Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten eller sjuka och behöfvande fruntimmer med
i Kommerskollegium E. Carleson 1772) kr. bättre uppfostran.
125,346: 32 vid 1897 års slut efter afdrag af Hedströms testamente (FabrikörenC.
särskilda fonderna. Att befrämja näringarnes Hedström 1832) kr. 6,000. Räntan är an-
uppkomst och genom belöningar för beröm- slagen till 4 pensioner il 75 kr. åt enkor och
liga gerningar och förslag m. m. uppmuntra oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid
nationalidoghetens tillväxt, Stockholms juridiska verk.

Rudbecks donation (Ofverstekammarjun- Isbergs donationsfond, (frök.Maria Charl.)
karen A. Rudbeck 1802) kr. 2,000. Till sti- kr. 41,700. Pensioner för pauvres honteux.
pendier åt skicklig jordbrukare inom Skara- Jungblads testamente (Prosten B. Jung-
borgs län. blad 1832 och 1834) kr. 3,000. 2:ne pen-

Thurgrens pensionsfond (testamente af sioner il 75 kr. utdelas årligen.
Mamsell Charlotta Collander) kr. 3,000. Till Knigges donationer' (Enkefru A. M. B.
understöd åt åldriga och fattiga tjenare. Knigge) kr. 12,986.

-- Konung Karl Johans donation (1815) kr.
[2833] Direktionen öfver Nödhjelps- 7,500. Räntan utgår med pensioner il minst

k a s s a n. Se [2049]. 30 kr. för år åt behöfvande, som genom en
Berggrens, R. C., Grosshandl., testa- bättre uppfostran blifvit urståndsatte att sig

mentsfond 1895 kr. 80,821: 95. Pensioner med gröfre arbete försörja eller att i fattig-
på samma vilkor som från Nödhjelpskassan. hus kunna intagas.

Bomans testamente (Viktualiehandlanden Levins donation (vice Presidenten C. A.
E. E:son 1827) kr. 5,000. Af räntan skola Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
räntemedlen utgå 3:ne pensioner il75 kr., och Berghmanska fonden, kr.
ega testators slägtingar dertill företrädesrätt. kr. 75,549 i fastigheter och

Lundals testamente (Mamsell C. J. Lundal stipendier och 5 pensioner.
1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller von Beskowska fonden kr. 5893. 2 pen-
oförsörjda döttrar efter aflidna pre stel' i sioner il 110 kr. "
Stockholm. .

Nordlanders testamente (Stadsmajoren E .. Bethunska fonden, kr. 17,634. 13 pensioner
Nordlander 1842) kr. 75,000. Pensioner il a 60 kr.
150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter bor- . von ~Iockska fonden, kr. ~4,869; 6 pen-
gare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar sioner a 60 kr. och 10 pensioner a 25 kr.
efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle

Nödhjelpsk,!~san i Stockholm (Prosten ~onde. 1885) "kr. 10•.426. 4-fkastningen skall
P. Norman i Osmo och kyrkoherden Ahman tills vidare laggas till kapitalet.
m. fl. 1768) kr. 418,292: 50. Utdelande af Bungencronska fonden, kr. 25,602. För
understöd till i Stockholm boende fruntim- närvarande 14 gratifikationer il 80 kr. for
mer tillhörande Pauvres honteux; år 1897 ett år.
utdelades kr. 16,580: 64 till 325 personer. Carlesonska familjfonden (1896) kr. 75,761.

Preis' testamentsfond (Friherrinnan A. Lifstidsräntor.
M. Preis 1810) kr. 6,000. Räntan fördelas i Carlesonska stipendiefonden (1896) kr.
4 pensioner il 75 kr., 2 till enkor af frälse 262.060. l stipendium 11 5,000 kr.
och 2 af ofrälse stånd. Magnus Georg Danckwardts pensions-

Roospiggs testamente (Enkefru C. M.] fond, kr. 3,117. Lifstidsränta.
Roospigg 1839) kr. 16,250. Pensioner till Diickerska fonden (Grefve C. F. Ducker
fattiga enkor eller ogifta fruntimmer. 1885) kr. 115,764. 20 pensioner il 200 kr.

Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth En onämnd välgörares fond, kr. 16,260.
1803 kr. 2,136. Pensioner företrädesvis åt 6 pensioner il 110 kr.
fattiga prestenkor. Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J.

Sohms testamente (Bankokommissarie- Gyllenberg 1877) kr. 231,471. 12 gratifika-
enkan U. Sohm 1842). Af fonden utlemnas tioner il 100 kr. och 4 stipendier il 500 kr.
årligen 20 pensioner il 40 kr. Gyllenborgska fonden, kr. 29,566. 14 gra-

Timells testamente (Mamsell U. Timell tifikationer a 75 kr.
1831) kr. 6,000. Räntan användes till 4 pen- Gyllenbååtska fonden, kr. 3,504. 1 pen-
sioner il 75 kr., af hvilka tvenne skola till- sion il 160 kr.
delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den Fröken Emilie Gyllencreutz' fond (1895)
ena efter civil eller militär tjensteman och kr. 1,204. 1 pension å 45 kr.
den andra efter borgersman i Stockholn.i'.] Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882)

Törneboms testamente (Assessorn och kr. 35,729. Pensioner till gifvarinnans när-o
stämpel mästaren E. Törnebom 1831) kr. maste anhöriga.
113,500. Pensioner till enkor och barn efter Hagermanska fonden (1883) kr. 35,729.
civila tjenstemän vid Stockholms stads sty- Pensioner till gifvarens närmaste anhöriga.
relses juridiska verk samt pensioner till Hamiltonska slägtfonden (bildad 1891) kr.
fabriksidkare s enkor och barn i Stockholm. 31,256. Pensioner inom slägten.

August von Hartmandorffs stipendiefond,
[2835J Riddarhusets fonder. kr. 80,790. 6 akademiska stipendier il 500 kr.

Se [2311]. Fru Brita M. von Hauswolffs fond, kr.
Adliga I\adettskolefonden kr. 171,283. 25,800. 5 pensioner il 200 kr.

Stipendier å olika belopp och för flera än- Fröknarna von Hauswolffs fond (von
damål. Hauswolffska fonden) kr. 38,925. 7 pensioner

Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. il 225 kr. och 1 pension il 36 kr.
Statsrådet friherre Oscar Alströtner 1884) Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 7,357.
kr. 19,696. Lifstidsränta. 1 pension il 150 kr.; återstående ranteafkast-

Hofmarskalken J.F. Aminoffs och dess ningen lägges till kapitalet, som enligt gåfvo-
Fru A. C. Aminoffs donationsfond, kr. 12,143. brefvet bör ökas till 25,000 kr.
3 pensioner il 170 kr. Hårdska fonden (Enkefru J. C. Hård af

Berg von Linde-fonden (Fröken Henri- Thorestorp 1888) 16,448. Litstidsränta.
ette Berg von Linde och' Assessorn August Ulrika Christina Högmarkstestamentsfond
Berg von Linde) öfverlemnad 1897-98, kr. (1869 och 1874) kr. 8,092. 4 pensioner il 50 kr.
rO,039. von Kothen Ribbingska fonden (Enkefru

Bergenstjernska fonden, kr. 91,207. Sti- von Kothen, född Ribbing, 1888) kr. 2,217.
pendier och pensioner. . En pension af räntan.

[2833-2835]
6,631 förutom
frälseränta. 3
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{2835] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz' Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr.

donationsfond (Lagercrantzska fonden) kr. 60,969. 4 stipendier il 200 kr., 8 pensioner
~,907. 2 pensioner il 75 kr. il 200 kr. och 3 handpenningar il 120 kr.

Lefrenska fonden, kr. 13,384. Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrätts-
. Leijo,nflychtska fonden, kr. 9,376. 2 pen- rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 12,870.

•noner a.200 kr. . Lifstidsränta. .
. von. Liewenska fonden, kr; 65,929. l pen- Queckfeldtska pensionsfonden (Hofrätts-

SIOll. !1 650 kr. och 15 pensroner il 150 kr. rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 14,168. Lifs-
Lllhecronsk~ .fonden (Fröknarna S. M. tidsränta.

och .M. C; Lilliecrona 1869) kr. 12,831. 3 Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts
pensioner a omkring 200 kr. fond (1841) kr. 18,629. 3 pensioner il 200 kr.

A. och C. M. Linds af Hageby fond (Fru .
AbeJa Lind af Hageby 1894) kr. 12,501. Rehnbergska fonden (M~Joren C. G. Re~~-
Lifstidsränta. berg. 1887) kr. 8,12? Fran fonden utga 3

Li~nerhjelmska fonden, kr. 24,977. 10 pensioner, hvardera a 100 kr. ."
pensioner il 110 kr. Kammarherren Johan Axel ReuterskIOIds

Löfvenskjöldska fonderna, kr. 312,143. 1 p.ensio~sfond (1870) kr. 64}957; .4lif~tidspen-
utrikes stipendium il 4000 kr. och 3 under- sioner a 500 kr. och 1 stipendium a 500 kr.
visningsstipendier il 1,800 kr. Hofmarskalken Henrik Fabian Reuter-

Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner skjölds pensionsfond (Reuterskjöldska fon-
1869 och 1872) kr. 6,571. 1 pension il 90 den) kr. 62,129; lifräntor, l pension ii 300
kr. och 4 il 45 kr. och 2 ii 150 kr.

Bankakommissarien Wilhelm Nether- Carl Ulrika Roas af Hjelmsäter donations-
woods testamentsfond, kr. 7,801. 1 pen- fond, kr. 36,947; 5 pensioner ii 300 kr.
sion il 150 kr. Fröken Hanna Roas' af Hjelmsäter do-

von Nolchenska fonden (1896) kr. 10,728. nationsfond (1880) kr. 21,136; 2 pensioner
.Pensioner. ii 440 kr.

Nordenskjöldska familjefonden (bildad Kammarherren Carl Roas af Hjelmsäter
1897) kr. 3,226. fond (1890) kr. 100,990. Lifstidsränta,

Palmstjernska fonden (Fröknarna Selma Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och
och Asta Palmstjerna 1888) kr. 5,064. Lifs- hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr. 29,235.
tidsränta. Lifstidsränta och l pension ii 190 kr.

Pauliska fastighetsfonden (Kammarjun- Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 49,578.
karen O. G. Pauli; öfverlemnad 1894) kr. 14 pensioner ii 150 kr.
~01,288. Lifstidsräntor till af testator ut- Scheffers, C., kapten, fond kr-o16,012.
sedda personer. Lifstidsränta. .

Pauliska lösörefonden (Kammarherren O. von Schewenska stipendieinrättningen
G. Pauli , öfverlemnad 1894) kr. 124,668. (Agenten G. B. von Schewen m. fl. 1721) kr.
Pensioner il 200 kr; 2 stipendier il 500 kr. 29,117. 2 stipendier il 500 kr.
och 2 krigsskolestipendier il 500 kr. Hoffröken Carolina von Schulzers do-

von Platenska slägtfonden (bildad 1893) nationsfond (von Schulzerska fonden kr.
kr. 23,443. Pensioner inom slägten. 3,840; 2 pensioner il 80 kr.

Majoren Nils Georg Psilanderskölds Fröken Sohiirer von Waldheims fond,
donationsfond för adliga fruntimmer (Kam- kr. 15,773; 2 lifstidsräntor a 300 kr.
matherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. de Silentzska fonden, kr. 7,578; 3 pen-
20,534. Lifstidsränta och pensioner till af sioner il 75 kr. och 1 il 30 kr. .
gifvaren nämnda personer. Silfverbergska fonden, kr. 31,891; 14 pen-

Majoren Nils Georg PSilanderskölds pen- sioner il 85 kr.
sionsfond för adelsmän (Kammarherren J. F. Stjerncreutzska fonden, kr. 44,652; 24
Psilandersköld 1878) kr. 18,472. Lifstidsränta gratifikationer il 80 kr., hvilka få uppbäras
och pensioner till af gifvaren nämnda personer. under 6 år.

Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammar- Stjerncronska fonden, kr. 28,270; 3 pen-
herren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 8,232. sioner il 415 kr.
Pensioner till af gifvaren nämnda personer. Stjerngranatska fonden, kr. 13,411. Pen-

Psilandersköldska fonden N:o 4 (Kammar- sioner.
herren J. F. Psilandersköld 1885) kr. 6,345. von Stockenströmska fonden (Bruksega-
Pensioner till af gifvaren nämnda personer. ren Axel von Stockenström 1894) kr. 5,35.3.

Psilandersköldska fonden N:o 5 (Enke- Ett stipendium il 180 kr.
fru PsilandersköJd född Isberg 890) kr. Stråleska fonden, kr. 36,541; 22 pensio-
9,786. Lifstidsränta. ' ner il 75 kr.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Thamiska donationen (Kommerserådet S. [2842J

~ha~ 1727) kr. 6,44~; räntan öfverlemnas Sä"skap~t "De nödlidandes vänner" (af
till Vetenskapeakademien. Kongl. MaJ:t 1816 fastställda stadgar) kr.
. Tersmedenska fonden, kr. 16,895; 2 pen- 2~1,176:o20.. Särskild direktion, se [2047J;

stouer. '" rant~n a kapitalet jemte de årliga afgifterna
Wadstena adliga Jungfrustift, kr. 356,952: af sallskapets ledamöter användes under år

~7; 60 pensioner a ~OOkr.,; 175. pensioner 1898 sålunda: dels i pensioner till 20 per-
a 50 kr. och 11 pensioner till olika belopp. soner a kr. 100 och till 151 a kr. 40 dels

von Vegesackska fonden (Fru Carolina tillfälliga bidrag till 5 personer a 15 kr.
von Vegesack 1885) kr. 5,178; lifstidsränta. samt till l person a 40 kr. eller tillsam-

Wulfcronska fonden, kr. 16,129; 15 pen- mans 8,155 kr. utdelade.
sioner a 35 kr. och 12 pensioner a 26 kr. _

.Åkerhielmska fonden .(F~öke~ Ulla Åker- [2843J Diakonissällskapets st relse
hielm 1883) kr. 9,776; lifstidsräntor. Se [2007J y .

Riddarhusets samtliga fonder uppgå till '"
ett bokfördt belopp af 4841516 kronor K. E. Beronii donationsfond kr. 26,221: 57.

___ " . Casparsons fond (Löjtnant S. E. Caspar-
[2836J Wennberg, "Lotten Wennbergs son) kr. 1,000.
fond för hjelpbehöfvande" (1864) kapital Fr~ Eldes fon.~ kr. 4,000.
omkr. 42,000 kr. Särskild direktion, se [2055J; Majo~ska~. Geijerstams fond kr. 1,000.
fonden är afsedd till: l) inlösen och under- C: Ljunglofs fond" kr. 10,000.
håll af ett eller två värnlösa, döfstumma VIvekafonden kr. ;),000.
eller blinda barn i derför lämplig anstalt [2844J
eller barnhem; 2) understöd åt sådan e fattige .
och välfrejdade personer, som genom sjuk- Almgr~ns pensionsfond (Advokatfiskal J.
dom eller annan oförvållad olycka äro i be- P: Almgren 1811).. kr. 450... Kommerskollo-
hof af en tillfällig eller ögonblicklig hjelp. gI~m,ose [141.5J; rantan anvan~es uu ?-nder-

stod at torftiga enkor efter aflidne skicklige
embetsmän å' bergsstaten.

[2835-2848]

[2838] Fosterländska föreningen.
Se [1903].

Dahlgr,enska donationsfonden (Apoteka- [2845] Björckska stipendiefonden (Gross-
ren J. A. Dahlgren 1876) kr. 14564: 53. handlaren S. Björck 1802) kr. 200. Sam-
Premi~ till lifränteinsatser åt späda barn; I fU!Idet 'pro .Fide & ..Christianismo, se [2152];
utdelningen skall börja år 1912. . stipendier till skollarare.

Fosterländska föreningen (på inbjudning _
af generaldirektör G. F. Almqvist 1869) kr. [2846J
48,771: 87. Minskande af fattigdomens till- Brudgåfvefonden (Stiftad afkonung Oskar
växt; .år 18~4 utde~ades 6,075 kr. i premier l .. til~ ~minnelse af .kronpriI!sessan Lovisas
och förvaltningsafgifter, förmälning 1850) Ofverstathallaren, Pastor

Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera per- pnrnanus, Deputerad för stadens fattigvårds-
soner 1869) kr. 6,000. Premier tilllifränte- styrelse. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dygdiga
insatser åt späda barn. och ärbara brudpar, som årligen den 19 juni
[2840] --- i Storkyrkan sammanvigas.

Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch.
Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartman- [2~47J Drakeska testamentsfonden (Lin-
gatan kr. 300,000. Fonden förvaltas af Ja kramaren Jonas Drake 1783) c.a 40,000 kr.
kobs och Johannes' församl. frivilliga arbets- Styrelse: Klädeshandlarne Fr. Wiberg, L.
hus, se [2077]; pensioner il. 50 kr. utdelas Eug. Westm o.. Handelsbokh. G. W:son
till 144 enkor, som fyllt 38 år och hvilkas Munthe. Afkastmngen användes till små
män. varit prestar eller borgar~, samt il. 25 pensioner åt äldre fattiga fruntimmer.
kr. till 74 fader- och moderlösa flickor under
16 år samt af äkta börd. Fondens redogö- [2848J
rare: Jansson, Herm., Malmskilnadsg. 62. Föreningen till minne af konung Oscar I
[2841] -- och drottning Josefina (efter inbjudning

Aktiebolaget Praktiska hushållsskolan för stiftades. föreningen ge!!om subskription. En-
fl.ickor (subskribenter 1870). Särskild direk- k~drottm~~ Josefin~. ska;nkte 30,000 kr. 1873);
tion, se [2126]; att uppfostra fattiga och väl- kr. ~801.6~~. 8~. Sarskild styrelse, se [20

0

891;
artade 16 års flickor från Stockholms för- att l förbättringsanstalt uppta~a och varda
samlingar till tjenarinnor. vanartade g?ssar, hvIl.~a a;f polis- el.~erkom-

___ munalmyndighet hos foremngen anmalas eller
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[2848-2859] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
på grund af domstols förordnande skola i Understöd åt .ålderstigne och fattige gruf-
allmän uppfostringsanstalt insättas samt att arbetare.
bereda skydd åt frigifna; ..å föreningens åker- Nara Bergslags Malmöres kassa (stiftad
brukskoloni Hall inom Ostertelje socken af genom kungl. bref 13/3 1891) kr. 3,006: 39.
Stockholms län vårdades under år 1897-1898 Afkastningen användes till understöd åt ål-
i medeltal 175 gossar) af hvilka för de fle- derstigne och fattige grufarbetare.
sta erhölls en årsafgift af kr. 164: 26; om- _
kostnaden för hvarjegosse uppgick år 1897- [2855J
1898 till 335: 80. Ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till

kyrkoh. 1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Rän-
[2849J tan tillfaller kyrkoh. L:s barn.

Hammarskiöld-Risellschöldska stipendie-
fonden (1842) kr. 59,700. Särskild styrelse,
se [2313J; årlig utbetalning 1,800 kr. att [2856JSvenskaallmännadjurskydds-
fördelas mellan Artilleri- och Ingeniörhög- föreningen, se [22211. Belöning för syn-
skolan samt Krigshögskolans elever. nerlig ömhet mot husdjur tilldelas tjenare

--- med tjenstetid af minst 10 år.
[2850J Berglunds, C. W., donation (Kronofogde,

Hemmet för frigifna qvinnor. Benämnes Upsala 1887) kr. 4000.
numera äfven "Drottningens skyddshem". B'" k d t'· Frök M l "1887)
(Hertiginnan Sofia af Östergötland 1860) kr. jor mans ona lon ( ro en, a mo
100,594: 28. Särskild direktion, se [2093J; kr. 5,000. .
att upprätta från fängelset frigifna qvinnor; Bonden Er~sons o enka, Helena Henriks-
i hemmet vistas högst 12 qvinnor. dotters donation (Ange 1891) kr. 1,000.

Janssons, Wilhelmina Gustafva, (Fröken,
[2851J Dalarö, 1895) kr. 500.

Fru W. Hiertas stipendiefond för tand- Lindbergs, Henrika, 'donation (Fröken,
läkarinnor (stiftad af L. Hiertas minnesfond) Strengnäs, 188n) kr. 1,000.
kr. 12,801: 27. Medicinalstyrelsen, se [1575J; RoseIlska fonden kr. 2,450: 88.
utdelas till obemedlade qvinnor, som egna Sjöbergs, Helena, donation (Fröken,
sig åt tandläkareyrket. Strengnäs, 1884) kr. 1,000.

[2852J • [2857J ..
Joseflnahemmet (Enkedrottning Josefina Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Of-

1872) kr. 277,863. Särskild styrelse, se [2127J; verste A. Rudbeck 1802) kr. 250. Samfun-
hemmet bestämdt för fattiga af katolska det .Pro Fide & Christianismo ; se [2152J;
bekännelsen. stipendier till skollärare.

[2853J [2858J--
Kniperska pensionsinrättningen (Enkefru Stockholms allmänna skyddsförening, kr.

C. Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 106,958:32; 55,730. Särskild direktion, se [2065J; in-
särskild direktion, se [2051] understöd åt komsterna, som bestå af räntor och frivilliga
fattiga och ålderstigna ogifta fruntimmer, bidrag, utdelas åt behöfvande.
företrädesvis dem af borgerligt stånd; år
1896 utdelades kr. 4,740 till 92 personer. [2859J
Understöd utdelas fortfarande genom kame- Stockholms Skyddsförening för frigifna
reraren i Allmänna enke- och pupillkassan. (stiftad på initiativ af Stockholms arbetare-

-__ förening 1879) kr. 6,414: 16 grundfondsmedel.
[2854 J Särskild styrelse, se [2091J. Har till änd~mål

K. Kommerskollegii armbössemedel (st. att från återfall i brott söka bevara frigifne,
1686) kr. 13,051: 14. Afkastningen använ- företrädesvis yngre för l:a gången straffade,
des, på förslag- af vederbörande bergmästare, värnlösa fångar, som under fängelsetiden in-
till understöd åt fattiga och i arbete ska- gifvit förhoppningar om framtida välför-
dade grufarbetare. hållande samt att mildra den allmänna för-

domen och oviljan hos arbetsgifvare och ar-
Kibbe fattigkassa (stiftad genom kungl. betare gent emot straffade personer; åtnjuter

bref 4/11 18921 kr. 5 761: 03. Understöd åt f. n. 1,000 kr. om året af fångvårdsmedel.
fattiga grufarbetare.' Grundfondsmedlen hafva under år lS98 ökats

lerbäcks Bergslags Malmöres kassa (stif- med kr. 806 och uppgå nu till kr. 7,220:.16.
tad genom kungl. bref 13/3 1891) kr. 10,696: 18. __
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Fromma stiftelser, pensionskassors m. fl. fonder. [2860-2864]
[2860] Iförses der ett visst antal män, dels ordens-

Stiftelsen för gamla tjenarinnor. Bör- ledamöter, dels utom orden varande, synner-
jade sin verksamhet 1883. Särskild direk- ligast de, som i krig eller under byggande
tio n, se r1993J; tillgångarne fördelade i 2:e blifvit skadade; livarförutom tillfälliga gra-
fonder, "Bostadsfonden och Pensionsfonden" tifikationer utdelas åt i behof stadda ordens-
utg. tills. 4::l6,238: 04. Fria husrum med medlemmar eller deras efterlemnade anhö-
vedbrand eller årliga pensioner till gamla riga. Dessa gratifikationer uppgå i medel-
tjenarinnor. I hemmet intagna tjenarinnor tal till omkring 2,000 kr. årligen. Kostna-
85 st. och utdelas pensioner till 82 sådana. derna för hospitalet anses utgöra omkring

12,000 kr. för år.
[2861]

Sällskapet till dygdigt och troget tjenste- [2864aJ . . .
folks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1828) Nollerothska stiftelsen (DInka Mathilda
kr. 108,000. Särskild direktion, se [1957J; Nolle!oth, Köpenhamn,. 16 nov. 1880.) För-
belöningar och pensioner åt ålderstigna tje- valtn.lll&, se [1~11]. Stiftelsen lemnar, sedan
nare från åtskilliga fonder hvaribland Cas- inskrifningsafgift af åttahundra kronor er-
parsonska fonden (Enkefr~ A. C. Casparson lagts, understöd åt i Sverige, Norge eller
född Hamberg) å 15,000 kr. är den största: Danmark infödda qvinnor, så länge de, ~nligt
De öfriga fonderna äro å 2,000, 1,500 och företedt intyg af tjensteman, äro välfrejdade
1,000 kr. och lefva ogifta, genom utdelande af pen-

sioner och, intill dess pension tillträdes, ut-
[2862J betalande af tre fjerdedelar af den ränta,

Sällskapet "Till arbetsflitens befräm- som till inskrifningsfonden inflyter för den
jande" kr. 10,000. Särskild direktion, se erlagda inskrifningsafgiften. Tillsvidare 36
[1959J; räntemedlen jemte årsafgifter arrvän- pensionsrum.
das till anskaffande af arbete åt obemedlade
fruntimmer. [2864bJ
[2863] Svenskarnes i Karlsbad fond. Ett sti-

Timmermans-Ordens hospital (1796). Sär- pendium, som från »Konung Oscars stiftelse»
skild direktion, se [2041]. Med husrum, sköt- årligen tilldelas en eller två behöfvande
sel, ved, ljus, läkarvård, medikamenter, svenskar, hvilka i Karlsbad måste söka hel-
visst månatligt bidrag till beklädnad m. m. sans återvinnande.
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[2865]

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. 'm,
(Obs.! Förteckning å hufvudafdelningarna se före [2601J).

Abelins fond............ 2632. 2821
Abrahamsons lifräntefond... 2617
Abrahamsons gäfvofond...... 2771
Abramsons stipendium...... 2744
Adliga Kadettskolefonden ..• 2835
Adolf Fredriks församlings

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

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

för flickor .•.•••••.••••••••• 2841
Allmänna barnbördshuset ... 2687
- barnhusinrättn............. 2659
- djurskyddsföreningen...... 2856
- enke- och -pupi llkassan 2830
- inst. för döfstumma .••••• 2762
- militärenkepens.-staten... 2804
- premie- o. stipendiefond. 2743
Almgrens fond ••..•••......•. 2621
- pensionsfond ...••••••••.•.• 2844
Alms. fru, donation .••••••••• 2611
- fond •..••••.••.•..••••••.•.. 2612
- stiftelse .••••.••.•.•......... 267.5
- testamente.................. 2612
Alströmers fond...... •.••••••• 2835
Altins fond.................... 2821
Alvarenga, do Pianhys pris-

fond 2823
Aminoffs donationsfond. .. ••• 2835
Andersons, C., fond 2626
Anderssons, Johan, fond.... 2751
Anndals fond .•.•••••••••..•••• 2605
AntelIs donation 2733
Apelgrens fond •.••..••..•••.• 2615
Apotekaresocieteten ...•.•... 2710
Arbetshemmet för blinda ••• 2764
Arbetsstugor för barn 2651
- i landsorten, fonden för

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

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

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

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

derstödsfond.... ••••••..••••• 2775
Asklings testamente ••••••••• 2634
Asplunds fond •.•••••.•••••.• 2628
- testamentsfond ••.•.••..... 2697
.Asylet för pauvres honteux.. 2655
Asylet för fattiga barriaföder-

skor och deras barn 2687

Bagges fond................... 2607
Bankostatens enke- o. pupill-

kassa •.•••••...........•..... 2788
Bankska legatet............... 2734
Barkerska testamentet, B'o'lc-

kerska och ..•.•........•.... 2626
»Barnavännerna» 0.0. 2674
Barnbördshuset, Allmänna.. 2687
Barnbördshuset Pro Patria.. 2688
Barnhjelpsfonden .........•.. 2613
Barnhusbarn af qvinnokönet,

Fond för .........•.....•..... 2659
Barnhusinrättn., Allmänna.. 2659
Ba:?krubbaJ Katarina, fonden

for........................... 2619
Barnkrubbas, Ladugårds-

lands, fond.................. 2626
Barnmorskefonden. ....•...... 2716
Barnmorskornas i Sthlm pen-

sionsfören .......•..•.. ;,..... 2716
Bayards fond 2632 ä 2 ställen
Becker-Silberhochzeits fond 2638
Behrens donation •.........•. 2611
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn.. . .. .. . .• . .. .. 2617
- skolbarn ...........• 2628, ~632
Bemedlingskommission ...•.. 2697
Bendix' fond.................. 2640
Benedicks, C., donation ...••. 2640
- Enkefru Emma, stip.-fond 2771
- donationsfond 2640
- E., fond 2660
- fond ................•..•..... 2676
- stipendiefond ......•. 2640, 2821
- testamentsfond .........•.. 2613
- E. O., understödsfond ••. 2640
Benedickska asylerna .......•. 2687
Berendts, S.• understödsfond 2693
Berg von Linde-fonden 2835
Bergenstjernska fonden •.•... 2835
Bergers stipendium........... 2697
Bergerska donationen......... 2733
Berggrens. M., fond 2609. 2632
- R. C., fond ...•........... 2688
- Makarne, understödsfond 2602
- R. C. o. hans hustru, testa-

mente 2653
- Rob. o. Eleonore, don.'

fond .....•...•................ 2602
- R. C., grossh., test.fond ... 2833
Berghmanska fonden......... 2835
Bergianska stiftelsen......... 2734
Berglunds, C. W., donation.. 2856
Bergman-Miillerska fonden.. 2740
Bergmans gäfvofond.......... 2771
Bergmans, Ellen, stipendium 2749
Bergqvists fond............... 2609
Bergs stipendiefond 2771
- testamente ..•....•...•...... 2657
Bergska fonden............... 2795
Bergstedts fond 2617
- Th .• stip.-fond ..•........• 2750
Bergstenska fonden........... 2601
Bernegaus fond............... 2607
Beronii donation 2602
Beronit donationsfond........ 2843
Berzelianum, Stipendium .••. 2734
Berzelius-fonden ...•..•..... 2823
Bersena C. D., fond ......•.. 2602
Berwalds, H.• fond ...•...•. 2771

Beskowska donationen....... 2733
- fonden .•.................•.. 2140
- skolans fond ..........•...• 2758
- stipendiefonden............ 2734
Beskows stipendiefond...... 277l
- testamente ...........•..... 26:18
von Beskows donation 2770
- B., o. h. h:s donat.-fond 2683
von Beskowska fonden .....• 28iJ5
von Beskows pensionsfond.. 278'1
Besparade medelfonden ...•... 2617
Beethuns fond................. 262&
Bethunska fonden............ 2835
Billbergs o. hans hust:s test. 2634
Björckska stipendiefonden... 2841>
Björkmans donation......... 2856
Blancks fond .....•.••.....••.. 2699
Blindas väl, Fören. för...... 276l)
Blindes sjelfverksamhet, Eon-

den för .................•..... 2767
Blind·institutet ........•...... 2763
von Blockska fonden......... 2835
Blomstedts .testamente •..... 2632
Boberghska donationen...... 2770
Bohman E:sons fond ... 2621, 2628
Bohmanska test:tsfonden.... 2830
Boijeska fonden............... 2602
Bok- o. Musikbandl. pens.-för. 2700
Bolins fond 2607.2609
Bollins fond .................•. 2632
Bomans fond.......... 2623
Bomans testamente........... 2833
Boman, se äfven Bohman.
Bondeska fonden.............. 2835
van Booms stipendiefond... 277l
Booströmska fonden ......•.. 2740
Borgareständets donation... 2750
Borgerskapets bemedlings-

kommission, 0.0. •••••• 2697
- egen disp. ad pios usus ... 2697
- enkhus ..•....••............. 2657
- gubbhus ..........•. ,......... 2658
Borgrättens medel. Ofre.. ... . 2795
Bostäder åt vissa judar i

Sthlm, Stiftelse för......... 2640
Botins eller Schönborgs fond 2615
Brandels donation............ 2611
- fond ..........•....••...•.... 262&
Brandelska fonden............ 2653
Branders donation............ 2832
- fond ...........•.......•.•.. 2696
- kamrer, fond ......•...•.•.. 2619
- mamsell,,, ............•.• 2619
Brandes fond ...•............•. 2621
Brandstodsmedlen ...•........ 2832
Brefbärares, Sthlms, ensk.

enke- o. pupillkassa ..•.•.•. 2785
Brenners legat ...•...•..•.... 2638
Brobergs fond................. 2609
- pensionsfond .......•....••. 2698
Brogrens fond 2605
Bromanska sjuk- o. begrafn.-

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

pensionskassa... ...•.•.•...• 2706
Bungencronska fonden....... 2835
Burens fond ........•..•..••.•. 2603
Bylunds fond.................. 2603
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Bylundska testamentsfonden 2821
Byzantinska resestipendiet... 2734
Bångs donation ......•....•... 2833
~ fond 2621 å 2 ställen
- testamente ..............•... 2638
Bäärenhielms fond............ 2631

Cabants fond .. 0.0 •••••••••••••

Caminska testamentsfonden ..
Carlboms donation .. 0.0. 0'0 0,0

Carlesonska familjfonden .
- stipendiefonden , ..
Carlgrens fond .
Carl Johans donat., Konung
Casparsons fond o ••••••

Casparsonska fonden .
Oasparsons pensionsinrättn ..
Cassellis fond " .
Castelins fond 0 ••••••••

CederschiöIds fond .
Civilstatens enke- o. pupill.

fonder .
- försäkringsanstalt .
- pensionsinrättning .
Collianders fond .
Cubes fond .

Dahls testamente.............. 2634
Dahlgrens donation........... 2833
- C. W., fröken, understöds-

fond 2833
Dahlgrenska donationsfonden 2838
Dalqvists fond................. 2615
Danckwardts pensionsfond ... 2835
Davidsons. H.~ donationsfond 2640
- W., donationsfond 2640
De blindas förenings sjuk-

kassefond ,..... 2768
»De fattiges vänner))......... 2671
De 5 brödernas fond......... 2742
De Geers donation 2611
- donationsfond .. 2613 å 3 ställen
»De nödlidandes vänner» ... 2842
de Lavals, G., stipendiefond ~750
- Patrik, stipendium 2744
Diakoniss-sällsk:ts styrelse... 2843
Didrikssons fond.............. 2615
Diedrichsonska donationerna 2833
Djurskyddsfören., Sv. allm. 2856
Doktor Fr. Fehrs minne..... 2602
do Pl anhys prisfond 2823
Drakeska testamentsfonden. . 2847
Dramat. o. musik. artist. pen-

sionsförening..... 2777
Drottningens hospital. 2805
- skyddshem 2850
Drottninghuset 2653
Duboteka 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 .
Ehrenpåhls stipendiefond .
Ekholms testamentsfond .
Ekebergs. Nils Wilh., fond ..
Eklunds fond .
Ekströms donationsfond .
- fond .
Ekströmska fonden .
El des, fru, fond .
Elementariestipendiet .

2615
2607
2611
2835
2835
2624
2833
2843
2861
2699
2749
2697
2607

2781
2781
2781
2710
2823

Elementarlärarnes enke- och
pupillkassa.................. 2747

Eliassons, Levy, minnesfond 2640
- understödsfond .. 2640
Eliassonska understödsfond. 2719
Elis pensionsfond............ 2781
Elmbladska fonden........... 2742
Elstedtska pensionsfonden ... 2781
v. Engeströms stiftelse...... 2645
Engstedts fond 2605
l<Jnkedrottning Josetmas fond 2605
Enke- ooh pupillkassan vid

Riksbankens afd.-kontor... 2789
- vid Sthlm s st. embetsverk. 2797
Enkhus, Borgerskapets....... 2657
En onämnd välgörares fond. 2835
En onämnds stipendium.... 2771
En ärlig mans fond 2609
Eriksons,E. R., fond 2620 å 2 ställen
Erikssons fond........ 2628
Erssons, Bonden, enka Heleua

Henriksdotters donation i ., 2856

Frimurarebarnhuset 2661 .
Fru Hanna B:s fond ·268&
Fruntimmerssällsk., Välgör. 266&
Fränckelska understödsfond. 2781t
Fuhrmans fond ... 2609,2613,2617.

2621, 2628, 2638 å 3 ställen
Föreningen för blindas väl... 276S<
- för sinnesslöa barns vård 2663:-
- för sjukvård i fattiga hem 269Qo
- till minne af Oscar I och

Josefina 284&
Förmyndarekammaren 269&
Första Svea Artillerireg:tes

pensionskassa............... 281(f
Första stipendiefonden....... 2743:

Gahms donation ............•.• 277Qo
Garvens donation 2638-
Geijers fond ..............•..•. 2601>
Geijerstams fond......... ..... 28~3
Generalmajor C. H. Möller-

svärds fond ................•. 280&
Georgiska fonden.............. 2601
Gjörckes donationsfond...... 262Qo
Gjöthmans fond ...........•... 262Qo
Godlunds testamentsfond. ... 2611
Godus fond 2605, 2609, 2617. 2619,

2621 å 2 st., 2624, 2628, 2632'
- testamentsfond. ........•... 2613:
Godu'ska pensionsfonden .... 2723-
Gondretska fonden............ 265l)
Gothers fond ·...• 2607
Graans fond ..........•........ 2603:
- testamente ...............•.. 2833:
Gravallii fond 261&.
Gravallius' testamente 280&
Grewesmlihlska friskolan 2612'
Grillska donationen 2734,
Grisbackska test:tsfonden.... 283l}
Groenska fattigförsörjn.-fond. 2801
Grosshandelssocietetens m. fl.

pensionskassor.. . .. . . . . . . . . . 2698:
Groths testamente 2638
Grundbergs o. Asplunds fond 2617
Gråbergs stipendinm......... 274&
Gubbhus, Borgerskapets..... 265S
Guillaumes fond 2i3i>
Guthermuthska fonden....... 2791;
Giihlstorffs testamente....... 263S
Gyldenstolpes donationsfond 2613
Gyllenbergska fonden 283&
Gyllenborgs fond 2688.
Gyllenborgska fonden 283&
Gyllenbååtska fonden 283&
Gyllencreutz' fond............ 283&
Gyllenrams fond.............. 283&
Gymnastisk-ortoped. inst. ... 2682'
Gåfva 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 2738'

Haakska donationen 2781
Hagboms testamente......... 2698'
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux.......... 2833.
Hagermanska fonden......... 2835-
Haglinds fond 2617
Hagmans fond 2620
Haltengrenska fonden 2710'
Hallgrens fond 2607 å 2 st., 2615,

2623'
269&
2752-
2835·
277L

s. k. Hallkassan .
Hamelmannska fonden .
Hamiltonska slägtfonden .
Hammarins stipendiefond .
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2832
2605
2734
2750
2638
2746
2613
2602
2660
2607
2607
.2604
2843
2744

Fabriksfattigkassan 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamente............ 2833
Falks fond 2605, 2607, 2628, 2632
Falks testamente 2634
Falkmans, E. J., stip.-fond... 2741
Fattiga barns vänner 267~
Fattigvårdsstyrelser :
- Adolf Fredriks .........•.. 2632
- Hedvig Eleonora........... 2628
Fattigvårdsstyrelser :
- Jakobs och Johannes' 2613
- Katarina 2621
- Klara 2609
- Kungsholms 2624
- Maria........................ 2617
- Nicolai 2605
Fehrs, Fr., doktor, minne 2602
Femte l\.fars-fonden........... 2615
Femöreföreningen , . . . . . . 2667
Ferms fond 2626
Femerska belöningen 2734
Fcrons testamente 2603
Ptteena fond 2632
Fileenska pensionsfonderna.. 2781
- testamentsfonden 2755
Fischers testamente 2638
Flickskolans slöjdafdelnings

fond .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 2627
Flobergs fonder26 04,2621,2696,283:1
- testamente.................. 2697
Flodinska stipendieinr....... 2695
Flormanska belöningen...... 2734
Folckerska och Barkerska

testamentet.................. 2626
Folkskolelärarnes euke- och

pupillkassa.................. 2756
- pensionsrä.ttning........... 2756
Fond för barnhusbarn af

qvinnokönet 2659
- för Katarina skoflofskol o-

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

samhet 2767
- för Katarina barnkrubba .. 2619
Fonden för O. H. Malmstens

professur. .. .. .... .. .. ... .. 2821
Forssmans fond............... 2609
Fosterländska föreningen... 2838
Frans Gustafs stipendium... 2742
Fredenholms fond ... 2619 och 2620
Friedländers stipendium .... 2642
Frimans testamente.......... 2634
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Hammarskiöld -Risellschöld- Högrelatinlärov.ä Södermalm 2742 Konsistorium. Sthlms stads 2601

ska sttpendiefonden 2849 - lärarinneseminarium 2749 Konstakademien 2770
Handelsbokhäll. pens.-idren. 2703 - realläroverket 2743 Konstförvandtskapets kassa.. 2711
Handelsflottans pens.-anstalt 2728 Höpfners legat ................• 2638 Konung Carl Johans donat. 2833
-r. d. Handelsföreningens öf- - Oskar I:s minne............ 2654

verskottsfond 2697 Institut för blinda .....•...•.. 2763 Konungens enskilda fond 2804
Hanes fond 2607 - för döfstumma, Allm. 2762 - hospital. ...........•........ 2815
Hanna B:s fond, Fru ...•..... 2688 Isbergs donationsfond 2833 - militärhospitals- och me-
Hanssons fond 2696 - fond ......................•.. 2609 daljfonder ...................• 2814
Hartmansdorffska stipendiet. 2744 - pensionsfond............... 2781 v. Kothen-Ribbingska fonden 2835
v. Hartmansdorffs stip.-fond "835 Israelitiska ynglingafören. ..• 2642 Krafftiska skolan.............. 2604
Hartmans fond ~330 Kreijs testamente 2602
Hassells donation 2771 Jacobiska testamentsfonden .. 2824 Kronprineesean Josefinae pen-
'von Hauswolffs fonder 2835 Jacobsons stipendium 2744 sionsinr. vid Göta lifgarde 2807
Hautboist. understödskassa .. 2817 - testamente 2696 - Lovisas värdanstalt för
Hays fond ............•........ 2628 Jakobsons och Mattsons fond 2696 sjuka barn .......•........... 2684
Hebbes donation .....•........ 2602 Jakobs allm. läroverk 2745 Krutmeijers fond 2607 ä 2 ställen
- legat .......................• 2638 Jakobs o. Johannes' försam- f. d. Kryddkramhandelssocie-
- pensionsfond............... 2799 lings fattigvärdsstyrelse.. .. 2613 tetens pensionskassa....... 2697
- stipendiefond 2771 - kyrkoräd 2611 Kuhlaus stipendiefond 2771
- testamente 2638 ä 2 ställen Janssons, W. G., donation 2856 Kuhlauska arfv:s stipendie-
H. E:s donationsfond 2856 Jenny Linds stip.-fond .. 2770. 2771 fond 2771
Hedbergs fond 2605 J ernkontorets tjenstemäns Kulmanska donationerna m.fl, 2832
Hederhielms testamentsfond 2613 enke- och pupillkassa...... 2787 Kungsholms församlings fat-
Hedings fond 2696 f. d. .Iernkramhandelasoctete- tigvärdsstyrelse ........•.... 2624
Hedrens fond 2611 tens pens. o. begrafn.-kassa 2658 - kyrkoräd .................••• 2623
"Hedströms fond 2620. 2621 Josefinahemmet 2852 Kumlings fond ..............• 2605
- pensionsfond 2696 Joseftnas, Kronprinsess.,pen- Kyrkofattigkassa, Nicolai 2603
- testamente 2697. 2833 sionsinr. vid Göta lifgarde 2807 Kyrkoråd:
Hedvig Eleonora församlings Josephsons fond .. .. .. .. 2640 - Adolf Fredriks............ 2630

fattigvärdsstyrelse 2628 Jubelfeststipendiet. 2744 - Hedvig Eleonora........... 2626
- kyrkor-åd 2626 »Jultomtarne •................. 2672 - Jakobs och Johannes· ....• 2611
- skolräd 2627 Jungblads testamente •........ 2833 - Katarina 2619
Helins donationsfond 2613 Jungbladska .fonden .•....... 2601 - Klara 2607
Hellmans fond 2628 Justelii fond 2710 - Kungsholms 2623
Helmfeldtskastipendiefonden 2695 Jönssons, Vifve, fond 2628 - Maria 2615
Hemmet för frigifna qvinnor 2850 - Nicolai. ............•........ 2602
Hemslöjdsfonden 2719 Kadettskolefonden, Adliga... 2835 - Skeppaholrnsv. .......•..... 2634
Henriksdotters donation 2856 Kaisers, Pastor, fond 2638 Käbergs fond ........•.. 2605, 2628
Hernmarkska stipendiet 2744 Kamrer Branders fond 2619 Köhlers premiefond ' 2678
.Hertzers. Fatima, fond 2602 KarelIs fond 2612 Körners fond ............•..... 2615
Hiertas, Carl Johan, fond 283:; Karl Johans donat., Konung 2833
- Lars, minne 2737 Karolinska inst. reservfond 2821
- stipendiefond 2821 Karströmska fonden 2604
- W., stipendiefond för tand- Katarina allm. läroverk 2746a

läkarinnor 2851 - arbetsstugors fond 2620
Hillbergs stipendiefond 2611 - barnkrubba, fonden för 2619
Hirschs understödsfond.. 2640 - församlings fattigvårds-
Hjertbergska donationen..... 2733 styrelse 2621
Hochschilds pensionsfond... 2696 - kyrkoräd.................... 2619
Hoffmans donationsfond 2607 - kyrkoråds donation........ 2746
Hoffmans fond............... 2607 - skollofskolonier, fond för 2620
Hoffmans stipendiefond 2750 Kellners testamente 2638
Hoffmans, Aug., stipendiefond 2751 Kibbe fattigkassa 2854
Hofkapellets pensionsirirättn. 2772 Kihlströms testamentsfond 2613
Hofstatens gratialkassa....... 2796 KindevaIls fond 2688
.Holmbergs fond .. 2603, 2605. 2609, Kinmansons fond............. 2770

2613,2617,2620,2621,2624,2628, Kirchrings legat 2638
2632 Kirurg. stipendiefonden...... 2821
2621 Kjellbergs, Ad., stipAond... 2821
2638 Kjellbergs, John, E. stip. fond 2750
2609 Klara församlings fattigvärds-
2683 styrelse 2609
2804 - kyrkokassa 2607
2613 - kyrkoråd .. :................ 2607
2615 Kleinsorgs testamente........ 2638
2628 Klerckska fonden 2623
2750 K1ercks testamente............ 2602
2795 Knigges donatinoner.. 2833
2841 Kniggeska fonden 2653, 2740
2821 Kniperska pensionsinrättn.. 2853
2745 Knochs donation 2638
2609 Kolerafond, 1853 ärs.......... 2615
2810 f. d. Kolerafonden. 2609
2835 Kollektmedelkassan för fat-
2601 tiga nattvardsbarn 2602
2771 Kommerskollegii armbösse-
2740 mede!. 2854
2835 Konservatorieelevernas graf.
2741 fond ........................•.. 2771

Holms fond .
- legat .............•..........
Hoppenstedts, Sofie. fond .
.Horns donationsfond .
Horns stiftelse .
- testamentsfond '" •..•
"Hults fond .
Hultgrens fond ...........•....
Hultqvists donation .
.Humbleska testamentsfonden
llushällsskolan, Prakt.
"Hues. Magnus, stipendiefond
Bt1bnerska stipendiefonden ..
Hiilphers fond .
.Hygrells sttpendiefond ...•...
.Hårdska fonden ...........•...
Häggmanska fonden .
Händelska stip.-fonden .
.Höglundska fonden .
'Högniarks testamentsfond ..•
"Högre latinlärov. ä.Norrmalm

Ladous fond................... 2696
Ladugärdalandsförs .•seHed v.Eleon.
Lagercrantz' donationsfond.. 2835
Lagermans testamentsfond 2623
Lagus fond 2601
Lamms fond ...........•..•... 2640
Landtbruksakademien 2735
Langs pensionsfond.......... 2781
Leiflerska stipendiet......... 2746
Lerrenska fonden.............. 2835
Leijonfl.ychtska fonden....... 2835
Leijonhufvuds fond 2632 ä,2 ställen
Lejas välgörenhetsstiftelse. .. 2612
Lennbergs fond............... 2660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa....... 2854'
Letterstedts fond .. , 2734 ä 3 ställen
Letterstedska fonden till för-

män för 'Yallerstads förs.
- föreningens fonder .
- resestipendiet ............•. ~
- slägtstipendiet .
Lettströms fond ..........•....
Levins donation .
- fond 2604,
- J., stipendiefond .
- L., donationsfonder .
Lieberdts o. h. h. donations-

fond 2683
Lieberts fond 2609,2632. 2638,

2653. 2657, 2660
von Liewenska fonden....... 2835
Lifgardets till hästpens.kassa 2809
Litgardet till häst, Prins Os-

cars hospitalsinrättning vid
Liljebergs fond ...............•
Lilla Johns premium .......••

2734
2734
2734
2734
2621
2833
2616
2640
2640
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Lilliecronska fonden .•.....•. 2835Maria förs:s skolråd ...••.... 2616 Nereens fond ...........•...... 2624
Lind af Hagebys, A. o. C. M., Marii testamente 2696 - pensionsfond ..........••..• 2613

fond 2835 Marklinska fonden 2810 Nordenska fonden .........•... 2696
Linds. donationsfond.......... 2781 Maskinistföreningen ..•....... 2729 - testamentsfonden ....•..... 2755
Linds, Jenny, stip.-fond 2770,2771 Mattsons fond, Jakobsons o. 2696 Norgrens fond ..........••... 2632
Lindbergs fond 2630 !ylazers fond 2771 Normans testamentsfond 2613
Lindbergs, H., donation 2856 Meijers donation 2770 Norra latinläroverket 2741
Lindblads testamentsfond 2623 Meijerbergs fond 2631 Norrlands apotekareförenings
Lindbomska belöningen 2734 Mendelsons, Syskonen, fond 2640 donationsfond 2710
Lindgrens donation 2612 Metzgers testamente 2602 Norstedts fond 2602,2603,2605
- fond 2609 å 3 ställen Meuniers fond : .. 2609 Nya elementarskolan 2744
Lindgrenska fonden 2627 Meyers, Jenny, fond 2616, 2620 Nybergs, Erika, fond 2626
Lindgrenska trasskolan 2759 Meyerssons pensionsfond 2640 - Erika, enkefru, fond 2628
Lindholms fond 2628 Mtchaelsone, Joh., donation. 2750 Nybergska fonden 2627
Lindstens stipendiefond 2626, 2746 Mtchael.ssons donation....... 2640 Nygrenska stipendiefonden... 2710
Lindstrands stipendiefond... 2750 - fond.............. 2771 Nymarkska fonden. '" .•...... 2742
Lindströms stipendiefond 2771 - testamente 2602 Nyströms fond 2603, 2621
Linnerhjelmska fonden....... 2835 Militärenkepensionsstaten, - testamente ". 2691
Litteratörernas pensionsföre- Allmänna 2804 :Nödhjelpsfonden 2687

ning, Artisternas och 2776 Militärhospitalsfonden 2814 Nödhjelpskassan i Sthlm 2833
Ljungbergs stipendiefond 2821 Millerska fonden 2746
Ljungcrantz testamente...... 2697 f. d. Mindre teaterns p ens.v
Ljungcrantz'ska test.-fonden 2659 fond........................... 2774
Ljunglöfs, C., fond............ 2843 l\:1inuthandlarefören. pens.-
Ljungmans minne 2855 kassa 2701
Lohes legat .....•....... 2638 Mobergska fonden............ 2604
- testamente 2638 Modersvård, Sällsk. för upp-
Lohes, Ad., testamente 2638 muntran af 2677
-- Joh:a, " 2638 Morbergska fondon 2626
Loubatska donationen 2733 Mortts Rubens donatc-rond 2640
Lundals testamente 2833 Mosaiska församlingen 2640
Lundbergska fonden.......... 2740 - fattigfond 2640
- stipendiefonden............ 2745 - skolfond 2640
Lundbergs testamentsfond. .. 2613 Murbecks inrättning föl' fat-
- V. och L., fond 2823 tiga flickors uppfostran 2665
Lundblads donation.......... 2611 Musikaliska akademien, Kg!. 2771
- fond 2609 Muetkens vänner, Sällsk., i
Lundells testamente........... 2603 Göteborg, stipendiefond... 277l
Lundgrens fond............... 2632 Musikpersonalens ensk. kassa 2810
- Egron, prtsmedel. 2770 Musikstipendiet, Sång- och 2744
Lunns testamente ..........•.. 2697 Miillers testamente 2638
Lykttändarnes sjuk- och be- Möllers fond ... 2615, 2624 (2 olika)

grafn.-kassa 2714 - stipendiefoml............... 2696
- och sitonpumpernes vid Mötleravärds fond, General-

Sthlms gasv. ensk. pens.- major C. H 2805
fond.......... 2714 Mörners fond.................. 2607

Läkare-nödhjelpsfonden...... 2823 Mörnerska fonden............. 2835
Läkaresällskapet. Svenska... 2823
Längmans donationsfond..... 2755
Lärarinnornas penstonsföre-

ning, Svenska 2757
Lärarnes vid elementarläro-

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

ket å Norrmalm 2741
- å Södermalm 2742
- Högre reallärovcrket 2743
- Jakobs allmänna 2745
- Katarina allmänna 2746
- Nya elementarskolan 2744
Löfgrenska ionden.:.......... 2604
Löfvenskjöldska fonden 2735, 2835
Löwens fond •.................. 2607

JlIagistraten i Sthlm .
Malmqvistska barnuppfostr.«

anstalten .
Malmstens, P. H., fond .
Ma.~mstens professur, Fonden

for .
Mamsell Branders fond .
MankeIls stipendiefond .
MankeIlska stipendiefonden ..
Manns testamente .
- testamentsfond .
Mariaförsamlings fattigvärds-

styrelse .
- kyrkoråd .

2695

2664
2821

2821
2619
2771
2745
2603
2640

2617
2615

Natha.ns fond _ .
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga .
- Kollektmedelkassan för fat-

tiga .
Netherwoods fond .
- stipendiefond .
- testamentsfond .
Nicolai församlings kyrkofat-

tigkassa 2603
Nicolai församliugs kyrkoråd 2602
- skolråd....... 2604
Nilsson Aschanianum Stip... 2735
Nissens, Henriette, stip.-fond 2771
Nobels, C. A., fond 2821
- reservfond.................. 2821
von Nolchenska fonden...... 2835
Nollerothska stiftelsen...... 2864a
Nonnens fond 2735
Nora Bergsl:s Malmöreskassa 2854
Norbergs fond 2615
Nor.denskjöldska familjefond. 28 il5
Nordenstolpes fond '"...... 2632
Nordfors' fond 2607
- testaluente........... 2696
Nordlanders testamente...... 2833
Nordlunds, Fru Lotten, fond 2681
Nordströms fond 2632
- testamente.. .. 2609
Norens donation............... 2611

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

• 2623, 2624, 2632, 1697
Okänd gifvares testamente... 2602
Onämnd välgörares fond, En 2835
Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa.. 2773
Osamgii fond.................. 1621
van der Ostenska fonden ..... 2699
Ottorska fonden............... 2602
Owens, Samuel, stip ..fond... 2750

2640

Pallins, Regina, minne .
Palmgrenska fonden .
Palmstjernska fonden .
Pasteurs-fonden .
Pastor Kaiser-fond .
Patersens fond .
Patriotiska sällskapet, Kg!. ..
Paulis fond ..•••••••••••••••••.
- testamente .
Pauliska donationsfonden .
- fastighetsfonden .
- fonden .
- lösöreronden .
Pauvres honteux, Asylet för
- Hagbomska stiftelsen för
Pensions- o. gratialkassan för

underofficerare o. manskap 2810
P-s donationsfond........... 2613
Petreji fond ......••..•• 2616, 2617
Petrejiska fonden ..•..... 2698, 2740
Petterssons fond 2617, 2627
- A. S., fond 2C02
Peyrons pensions- och grati-

fikationsfond .
Pfeils testamente .
Philipsenska test.-fonden ..••.
Pihlgrens fond .
Pihlulanska el. Östermanska

testamentsfonden .
Pinchards fond .
Pipers donation .
v. PIatenska slägtfonden .
Platinska testamentsfonden ..
Polispersonal:s i Sthlm enke-

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

grafningshjelpsförening.... 2785
Postbetjentes enskilda begrai'-

ningskassa.... 2785
Postmannaförening. ,Svenska 2784
Postvaktsbetjentsförbundets i

Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 2785
Prakt. hushållssko!. f. flickor 2841
Prets' testamentsfond. 2833
Premiefond. för skogsplanter. 2735

2749
2735
2835
2823
2638
2657
2832
2635
2607
2840
2835
2699
2835
2655
2833

2617

2602
2616
2771
2835

2809
2602
2760
2609

2G 15
2604
2770
2835
2795
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[2869] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Premiekassan .........••.•••••. 2746 Rosellska fonden ..•..••.••.••• 2856 f. d. Sjökaptener, Fond för
Premie- och fattigkassan vid Rosenadlerska pensionerna ... 2734 pensioner åt ....••..••••••••• 269&

Norra latinläroverket .•••••• 2741 Rosenbergska fonden ••••..••• 2809 Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724
Premie- och stipendiefonden, v. Rosens pens.- o. gratifika- Sjömannaföreningen........... 2726

Allmänna .........••.......... 2743 tionsfond ...•.......•....••••• 2809 - dess nödbjelpskassa ...•••• 272&
Presterskapets enke- och pu- Rossanders, C. J., don.-fond 282~ Sjöstedts fond ..••............• 2626-

pillkassa ••..••..••....•.• '..•• 2802 Rothotrs fond 2617 - testamente ........••..•..•.. 268l
Prins Carls uppfostr. inrättn. Bubens, Moritz, don.-fond 2640 - testamentsfond .......•.•••• 2623-

fÖl' värnlösa barn .•••••••••• 2662 - J. o. Oh., fond ..••...••... 2640 Sjöstedtska fonden ..•....••••• Z1&1
Prins Oscars hospitalsinr. vid Rubensons, .J., minne .. 2640 Sk?gsplantering, Premiefond.

lifgardet till häst 2809 Ruckmansdonation2611.2630. 2631 for ..................•......•.• 2735
Prinsessan Lovisas minnes- Rudbecks donation ..•...•..... 2832 Bkolbarn, Beklädnadsfond för

fond ...•..•..........•...••••.. 2838 Rudbeckska stipendiefonden 2857 fattiga ......•.•......••. 2628. 2632
Probsts donation ....••...•••.. 2630 Rudebeckska stiftelsen .•.•••• 2810 Skolfonden ............•..•....• 2809
Professor Carl J. Rossanders Ruths testamente ..........•.. 2833 Skollofskolonier, Katarina,

donationsfond ••....••.•..•.. 2821 Rymans fond ..............••.. 2628 fond för ..•..••..•........••• 2620
Pro Patria..................... 2688 Röda korset. Svenska fören. 2816 Skolråd, Församlingarnas:
Psilanderskölds donat.-fond .. 2835 - Adolf Fredriks •..•••••••.• 2631
- pensionsfond ............•.. 2835 - Katarina .........•........... 2620
Psilandersköldska fonderna.. 2835 - Ladugårdslands (Hedvig
Publicist. understödsfond, Sv. 2778 Eleonora)................... 2627
Pukes fond •..••.•...••......... 2607 Sabbatsbergs brunnslasarett. 2685 - Maria ................•....... 261(;

- fattighus 2660 - Nicolai. .........•........... 2604
Sahlbergs fond ...••...••...... 2617 - Skeppsholms ..............• 2634
Sahlstedtska fonden ...••••••• 2601 f. d. Skomak.-emb. (Skomak.-
Samaritföreningen, Svenska .. 2816 mäst.stören.) ..........••...• 2706
Samsons stipendiefond....... 2821 Skyddsförening, Sthlms al1m. 2858
Sandahls fond................. 2617 - för frigifna, Sthlms.. .. .... 28511
Sandbergs testamentsfond •.. 2613 Småskolelärares m. fl. ålder-
Sasska fonden................. 2835 domsunderstödsanstalt ..... 275&
Scharps donation ..•........•• 2602 Sohms testamente .........•.. 2833-
- gåfva••.••...••.............. 2697 Soldatbarnhuskassan ......•.. 2810
Schaumkellska understöds- Soopiska fonden............... 2601

fonden .....•.................. 2823 Sporrongs fond 2609,262&
Schetrers fond.........••....••. 2835 Spångbergska test.-fonden •.. 2619
Schetrerska stiftningen........ 2835 Stagmans fond................. 2624-
Schewens testamente 2638 Stahres donation 2611
v. Schewenska stipendieinr .. 2835 Starbus testamente ...........• 263&
Schewes testamente........... 2602 Statens jernvägstrafiks enke-
- testamentsfond. ••.......... 2613 och pupillkassa............. 2782-
Schinkels testamente 2638 - pensionsinrättning ......•.. 2782-
Schlotthauers legat 2638 Statskontoret ...............•.. 275&
Schmidts legat •..•.........•• 2638 Steinmetz' fond ............•.. 2621
Scholtz' testamente 2638å 2 ställen Stenbergs fond .........•..•..... 2630
Schotteska m. m. don. 2832 Stenhammars, Fredrika, std-
Schröders testamente 2657 pendium 2771
Schultzes testamentsfond 2613 Stift. f. bost. åt fattiga m. fl.
v. Schulzers donationsfond... 2835 judar i Sthlm............... 2640'
Schumburgs, Aug., donatio- - för gamla tjenarinnor 286()

ner inom tyska förs 2638 Stipendium Berzeläanum ....• 2734-
- Aug., minnesfond 2609 - Nilsson Aschanianum 2735-
- R., donation ..........•.... 2638 Stjerncreutzska fonden 2835'
Sch\irer v. Waldbeims fond.. 2835 Stjerncronska fonden......... 2831>
Schiitz' testamente ' .. 2638 Stjerngranats fond 260"'
Schwartz' stiftelse............ 2631 Stjerngranatska fonden....... 2835
- Remy, stipendiefond 2750 v. Stockenströmska fonden .. 283&
Schwartzers test.-fond 2613, 2638 Stocks legat.. .........•..•..•.. 2638
Schweders fond 2617 Sthlms allm. skyddsfören 2858-
Schönborgs fond. Botins eller 2615 - Arbetaref:s sjuk- och be-
Schönes fond ......••......••.. 2609 grafn.-hjelpsfond 2720·
Sebaldts donation , •• 2611 - Arbetaref:s tioöresafd 2721.
- testamente ........••..•••••• 2696 - Förmyndarekammare 2696;
Sederholmska test.-fonden... 2681 - Gasverksarbet:snödhjelpsf. 2713-
Segercronas fond.............. 2607 - Gasverksarbet:s sjuk- och

2789 Sehmanska pensionsfonden.. 2830 begrafningskassa.. .. ... ....• 2713"
Selenii testamente............ 2626 - Magistrat.................... 269&.
Seligmanns stipendium ••••.. 2642 - Mosaiska förs:s sjukhJ.- o.
Seminarieelev. hjelpfond..... 2749 begrafningssällskllp......... 264(1
Semisekularfonden ......•..•.. 2742 - Nationalkassa 272&.
Septemberfonden, 20:de •..••• 2746 - Nya spårvägs-akt.-bolags
Serafimerlasarettets direktion 2681 personals kassa............. 271T
Setterströms fond .......••.... 2609 - Polispers:s ensk. begr.· o·
f. d. Siden- o. Klädeskramh.- understödskassa............ 2798'.

societetens pensionskassa.. 2697 - Polispersonals ensk. enke-
Sifverbergska fonden......... 2835 och pupillkassa ..........•.. 2798'.
de Silentzska fonden......... 2835 - Postkontors brefbärrs en-
Sinnesslöa barns vård,Fören.f. 2663 skilda enke- o. pupillkassa 2781>-
Sj";kvård Hattiga hem, Fören. - Sjukhem 2683-

for .........••.••........••••.• 2690 - Sjömanshuskassa ••....••.. 272&
Sjöbergs, H., donation........ 2856 - Skyddsfören. för frigifna.. 285ll-

Queckfeldt-Rosencrantzska
fonden .....••..............••• 2835

Queckfeldtska pens.-fonden... 2835
- stipendiefonden 2835
Qveckfeldts fond............... 2835
Qvidings donation8fond...... 2781
- fond.................. 2609, 2628

Rabeska fonden............... 2741
Rambachs donation ..... 2607, 2638
Redingska fonden............. 2710
Regnells, A., fond för barn-

klinik ......•..•..........•••• 2721
- donation ...••..........•..... 2734
- gåfvomedel. ..•• 2734 å 2 ställen
- prisfond •••••................ 2823
- D:r A. F., stipendiefond .. 2681
RehnbergsklI fonden 1887.••• 2835
Reinholds, Ferdinand, dona-

tion........ 2638
Reinholds fond 2632
- testamente 2638
Reinstedts donationsfond 2,613
Renströmska fonden.......... 2601
Retzii stipendiefond 2821
Retztus", And., fond 2823
Reuchners fond............... 2617
Reuckners fond ... 2605 å 2 ställen.
Reuterskiölds,H.F.,pens.-fond 2835
Reuterskjölds pensionsfond.. 2835
Ribbings donation............ 2770
Ribbingska stip.-fonden ..••.. 2741
Richters, C. H.. fond 2620å 2 ställen
f. d. Riddarholmsförsamlin-

gens ensk. penstonskassa ..
Riddarhusets fonder ...••••...
Riesholms fond •...........•..
Riksbankens afdelningskont.

enke- och pupillkassa •..•.•
Riksgäldskontorets enke- och

pupillkassa ...........••••••• 2790
Ringqvists fond............... 2621
Rinmanska fonden............ 2603
Robins belöning............... 2828
Rogstadii testamente......... 2602
Rohtliebs donation............ 2638
Roos' fond 2607, 2621, 2624
Roos' af Hjelmsäter don.-fond 2835
- Carl, fond 2835
- R, donationsfond 2835
- stipendiefond............... 2821
Roospiggs testamente 2833
Roselii fond .........••........ 2628
~oselius' fond................. 2603

2602
2835
2620
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [2870]
Sthlms stads embetsverks Telegrafverkets pens.-inrättn. Wennbergs, Lotten, fond .•.• 2836

enke- o. pupillkassa •..... 2797 samt enke- och pupillkassa 2783 Wertmilllers fonder ..........• 2617
- stads konsistorium 2601 Tengströms fond .....•........ 2621 Wessmans fond ...•........••. 2604
- stads o. läns kurhus •..•.. 2683 Terrades fond ......•........... 2660 Westerbergs testamente ....•• 2697
- stads undervisningsverk ... 2740 Tersmedenska fonden ...•..... 2835 Westfeldts fond ......•........ 2632
Stokoes fond ............•..•.. 2621 Thams donation 2741, 2742 Westins, Axel, stipendiefond 2751
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 2602 Thamiska donationen ......•.. 2835 - fond ............•..•..•....• 2630
Strandbergska läkareinrättn. 2689 Tharmouts fond 2624 Westmans fond .......••••..••• 2632
Strähles testAond 2605, 2609, 2617, Thernbergs testamente....... 2657 Westxynthfi fond.............. 2602

. 2621 Thernbergska test.-fouden ... 2830 'westeynthtua fond ...•.....••• 2604
Sträleska fonden 2835 Thunska stipendiefonden ....• 2736 Vetenskapsakademien .......•• 2734
Sturms fond 2638 Thurgrens pensionsfond 2832 - reseunderstöd ......•......•• 2734
Styffes, Knut o. Amalia, stip.· Thäströms fond 2696 Wibergs fond 2607

fond •...........•........•.. 2750 af Tibells testamente 2653 Wickbergs, A. C., fond •....• 2602
f. d. Stämpelafgifts- eller s. k. Tidmarks o. Sundins pens.-f; 2657 Wickholms stiftelse ..•........ 2630

Hallkassan 2699 Timells testamente 2631,2833 Widboms fond ..........•..•.. 2630
Sundberg P:sons testamente 2697 Timmermans ordens hospital 2863 Widegrens stipendiefond..... 2771
Sundbergska donationen 2734 Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860 Widell s fond ....•........•..... 2603
Sundens, Louise, stipendium 2749 Tjenstefolks belönande, Säll- Widtugs fond ............•....... 2626
Sundgrenska fonden ....•....• 2602 skap för .......•.............. 2861 Widingska donationen •••...... 2746
Sundins testamente 2697 Tjugonde Septemberfonden .. 2746 Widmans fond ........•..•..•.. 2615
- pens.-fond, Tidmarks och 2657 Tjugufemte Juni-fonden 2617 Widmarks fond •..•........•.. 2745
Sundströms gårvomedet. ..... 2613 f. d. Tobakshandels-societet. Wiers fond ............••....... 2609
Svaans testamente............ 2830 pensionskassa............... 2697 Viktualieh. pensionsinrättn... 2702
Svans, Elin A., minnesfond 26]7 Torkens fond 2624 von wttlebrands fond 2696
Svanbergs testamente 2697 Totties pensionsfond 2715 - understödsfond ......•..... 2801
Svea Artilleriregementes pen- Toutins testamente 2602 Winborns pensionsfond •..•.. 2696

sionskassor, Första. . .. . . .. . 2810 'I'rasskolan, Lilldgrenska..... 2759 Vinskänkssocietetens pens.- o.
Svea Lifgardes barnhuskassa 2806 Troilis, Uno, fond............ 2770 begrafningsbjelpskassa ....• 2704
- Lifgardes fattigkassa 2806 Trolles testamente ......•..... 2634 Wirens donationsfond ........• 2735
Svenska allm. djurskyddsför. 2856 Trolle-Bondeska fonden 2835 Wirenska stipendiefonden 2741
- fören. Röda korset 2816 Tullstatens ensk. pens.-inr 2786 Wirrwachs fond 2617
- Läkaresällskapet.. 2823 af Tunelds donationsfond 2781 Wistrandsfond,Törnemanso. 2617
- - prisfond 2823 'I'unelfi fond 2609 Vitterhetsakademien ......•... 2733
- Lärarinnornaspens.-fören. 2757 Tvenne systrars testamente 2607 'Vittings testamentsfond 2613
- Postmannaföreningen 2784 Typografiska föreningen...... 2712 Vivekafonden..... ....• 2843
- Publicist:s understöds- o. Tyskaförsaml. stiftelserm. m. 2838 Volontären von Rosens pens.-

pensionsfören. 2778 Törneboms fond 2620, 2697 och gratifikationsfond.. •..• 2809
- Sjuksköterskornas allm, - testamente 2616, 2697, 2833 Wrangels testamente ......•.. 2638

pens.-förening 2826 Törnebomska fonden 2699 Wulfcronska fonden 2835
- Teaterförbundet 2777 Törnemans o. Wistrands min- Välgörande f'runtdm.saällsk 2666
- Teaterns donationsfond... 2773 nes fond..................... 2617
Svenskarnes i Karlsbad fond 2864b Törners donation.............. 2750
Svenska Samaritföreningen. .• 2816 Tömqvists donationsfond.... 278]
Svenssons stipendiefond 2735 - fond 2620, 2621, 2696 Thlens legat ..................• 2638
- W., donationsfond 2774 - J. C., fond 2620
Syskonen Mendelsons fond 2640
Säng- och musikstipendiet.. • 2744
Säfbohms testamente 2657
Sällsk. Barnavännerna........ 2674
- »De fattigas vänner»...... 2671
- »De nödlidandes vänner» 2842
- för dygdigt o. troget tjen-

stefolks belönande.......... 2861
- för uppmuntran af öm och

sedlig modersvärd.. .. . . 2677
- »Jultomtarne» 2672
- Pro Patria 2688
- »Till arbetsflit:s befrämj,» 2862
Sätherströms fond............ 2628
Söderbergs donation......... 2770
- John, fond 2619 ä 2 ställen
Söderbergska fonden......... 2699
Söderströms fond ............• 2602
- testamentsfond.. 2613
Söderströmska fonden........ 2756

T. af U:s' fond .
Tamms o. Widegrens stip.-f.
'featerns, Kgl., arbetares sjuk-

och begrafningskassa .
Teatrarnes, Kgl., pens.kassa
Tekniska högskolan .
- skolans allm, stip.-fond .
Teknol. instit:s elevers attp.»

fond .

Ugglas' fond , .•.....
Ulfsparres fond .
Und ens fond .
Underlöjtnant Peyrons pena.,

och gratifikationsfond .
Underofficerames vid 1. Svea

artiUerireg:te pens.ekasea ...
Undervisn.verk, Sthlms stads
Uno Troilis fond .

2607
2771

W. A. Benedicks fond........ 2676
Wadstena adliga jungfrustift 2835
Wadströms fond ... 2607, 2626, 2696
- testam.ente............ 2602
W",tterdahls test.-fond........ 2613
Vahlskogs stipendium 2611
Wahrendorffs fond............ 2603
Wallenbergs, A. O., fond..... 2688
Wallerska fonden.............. 2710
Wallins fond 2630 ä 2 ställen
Wallinska fonden.............. 2740
Wallmarkska donationen .... 2734
- fonden ........•.............. 2752
Warodells pensionsfond 2697
Vega-fonden.............. 2734
von Vegesackska fonden 2835
Wenerska testamentsfonden.. 2822
Wennbergs, Aug., fond 2688

r
I

2609
2607
2632

Zetherstens fond .
- testamente .............•.....
Zettersten P:s testamente .H

Ziervogels donation ..•..•..•.•

2621
2602
2657
2611

2774
2774
2750
2751

2750

2809

2810
2740
2770

Åhrbergs fond ........•...... 2607
Åkerblads donationsfond..... 2613
Åkerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond 2602,2630
Åleniska fonden ............•.. 2740
Ångfartygs bef.-sällskapet..... 2727

Ädelgrens minnesfond ••••.•
Ärlig mans fond, En ......•..

2617
2609

Qbergs fond ................•• 26,07
Öfre Borgrättens medel...... 2795
Öfverströms fond .............• 2619
Öhmans fond.................. 2615
- testamente 2657
Östbergs fond ......•.....•..... 2621

8:1~~~:~;,;o~~;;.:i~;~~;rr.:'26jlO
fond ................•..•••.. 2746b

Östermalms förs., se Hedvig
Eleonora.

Östermanska test.-fonden..... 2615
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