
[D28-2734] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
l'YHULH1)l'ott, under dessa år idkat
;;:'J0fartmed svenskt handelsfartyg,
d.et-af Irutvudsakl. tiden, bestämd
till 17 år. å utrikes orter; år 1900
utdelades kr. 107,830:03 till 1,319
personer.

[2729J
l'laskini!'ltfi'irenin!:'en: särsk. sty-

relse, se [2429]; kassabehålIn. 811~2
HJOO:rörvaltn.srouden: kr. 2,715: 73;
undcrst.sfondcn: kr. 7,654:75; bi-

'hlio teksfo uden: kr. 2,095:83;peus..
fonden: kr. 280:35; byggn.sfonden:
kr. 68:-; sjuk- o. begrafn.sroudeu:
kr. 8,478:42; nödhjelpsfonden: kr.
20,992:68; grundfonden: kr. 20,000;
summa kr. 62,'285:76.

VI, Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,
lärares samt deras en kors och barns pensionering.

[2733J Kg!. Vitterhets-, Hi- Bergianeka sttrtelsen (Prof'. r LetterstedtskaFöreningens fon-
tori h A ti lt t J Bergins 1784). Donationskapita- der (Gen.konsul J Letterstcdt 1861)

S orle- OC n IqVI e s- let 8,3:J3kr., egend, Bergiiiund, till 1:0) 67,362: 56 såsom reservfond:
akademien. pubhet nytta och till en skola föl' Denna reservfond ökas med år1.

AnteJlska donationen (gåfva af trädgårdsskötselns eller hort.ikul- tillagd ränta på ränta tills den upp-
Dr H F Antcl1. attemu. 1896)kr. turens u'pplijelparide i riket under går till 500)000kr. 2:0) 292,761:97
100,000; f. anttqv. och numtsma t. namn af Dergtauska trädgårdssko- såsom beS))arin.gsfond: denna be-
ändamål. lan. sparingsfond ökas genom årI. tdll-

Rer~erska donationen (T'u'lltör- Beskowska stipendiefonden lagd ränta på ränta tills den upp-
valt. [Göteborg C G Bergers test. (Ötv.uam.juukar B v Bcskow och gål' till 5,000,000kr. 3:0) Återsto·
1878) kr. 290.000. Af räntorna an. hans hustru 1864) kr. 17,891: 49. den 340,263: 41 kr. utg. den dis-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska Till ett etlp. åt någon ung. förtjent poulula ronden, hvtlkeu icke får
föreläsn:r, det öfriga föl' historiska och obcmertl vcteuskapstdk. till kapitalet fönninskas; den dtsp.
och a.ntiqv. äudamål , efter utgifts. Byzanttuska resestiPf>ndiet.(cn-1 räntan öf,:~rleInnas ärt. till Lett.er.
stat, 80111 för lrvart år uestämmos. veven P O v. Asp 1803)kr. 30.000. stedtska forcn.. .,

BeskowskadonationentOfverste· Upsala nntv.: föl' :3af 9 på hvar- Letterstedtska resest.lpendlet
kamma rjunk. B v. Beskow 1880)kr. andra följ. år utses sttpendtator af (Gen..kOl~s~ll.~Letterstedt 1860)kr.
10,000. Uuder-st. för yngre, obc. Vetenskapsakad .. S0111 för samma 90)000. St.ip. at n~gon svensk man
m-dl. och för tjen t for-skar-einom år uppbär årI. räntan; under de med gO(~.aIllo~'al~ska e?"enskaper
dc vetenskaper. S0111 tillhöra Olll- öfriga 6 åren utses attpeudtater af och utmärkta lnSl~~er l ~!1 eller
rådet för akadern:s verksamhet; ut- Upsala unl v , S0111 förvaltar dona- fiera :et~ns~aper, for .att ~.attaho-
delas t. v. livat-t annat år. tionskapitalet. ,n?nl. l t~llf~Ue at~.'.till förkofrau

Götiska förbundets donation kr. Edlundska donationen (Prof. E Iaf.. srna ..11lslgter,. företaga resor l

'2,400; för anti qv. ändamål. Ec1lund 1880)kr. 33,797:80. Hän. fr.~nl hL~lder; sbpe~dlat må tlll-
Hjertberg!ilka donationen (Pro- tau användes till prisbelön.r eller hora hVllke~l,~~nl1u:ll~kl~SSs~~

tokollssekreter.EGHjel'tbergstest. underst. föl' torskn:r på de fvaiskt- h;lst, n~en t~l Ick~.vala yngre an
1888), kr. 260,000; för Statens hl. rnatern. veteuskau:s onn-åde. 1

201och Icke äldre an..40 år. .'
storiska museum och kgl . mynt- Pernerska belöningf'n (Kansli. .I.•etterstedtska slägtsttpendtet
kabinettet. rådet B Ferner 1795) kl'. 3.014:40.1blid. 1893afLetters~edtsfond (Gen.·

Lonbatska donationen (gåfva af Premieutdeln. kon~ul .T ~,ctterst.edt 18~O) sedan
furst .TF de Loubat i Paris 1889) Flormauska belöniuo'en (Prof. kapiba.let af dennaJe~?-teranta upp-
kr. 20.000; räntan utdelas In-art A H Flormun 1838)kr~5,81S: 77. nåttc50,0~.0~~" ~~rantanutgå400
5:te ål' f. bästa under senaste 5 är Till pris och bel ön. kl'. arI. for ofver~!1ttI?::rpå s!enska
utkomna. på svenska, norska eller Grillska donattonen (Bruksp. J språke~ afnåqot fortraffl. u.tlands~t
danska förf. arbete örver Amerikas ". Grill 1862)kr. 45,274:77. Rantan arbete tnorn Htteratut-ens.dndustr-l-
arkeologi. etnografi, historia cller utgår ti llxvidare till Skansens zoo- ens eller ::etcnsk:s on~råde, eller
myntkunskap. :Xästa gång lfl02\. loeiska trudcård. Fondcn af'serbil- af någon särdeles utmarkt under-

da~Hlcaf en'"zoologisk trädgård. visursbok för ungdom.
Hnhus donat.lon (Med. d.r C011- Lindbomska belöningen (Berg-

rad Halm 1896)kr. 21,161:31. till uu- mäst. G A Lindbom 1814)kr. 4,138:
derst.. föl' veten skapl, rorsku:r el- 07. Räntan användes årl. till 1 a
ler resor. 2 guldmedaljer. S0l11tilldelas don,

Letterstedts fond (Gen:konsnl J utom eller inom akademien, som
Letterstedt 1860)kr. 18,000. Rän. ingifver någon afhandl. med nya
tan ansläs till ett pris för utmärkte och vigtiga upptackter uti kem.
författare och vigtiga upptäckter. oller fysiska vetenskaperna.

Letterstedts fond (Gen.konsul J Lindströms minnesfondkr.l,500,
Lettcrstedt 1860) kr. 9,000. Räntan donerad 1901 af vänner och lärjnn-
utgår i och för särsk. maktpältg- gal' till prof. G Lindström. 'I'Hl
gandevetenskapLundersökn:rsamt ett mindre stipendium för resor
äf'ven till andra ändamål, beroende il1Ol11landet i eyfte att studera de
detta på Vetenakapaakademicu. lägre evertrebrerade djuren, fossila

Letterstedts fond (Gen:konsul J eller lefvande.
Letteratedt 1860) kr. 18,000. Till ron Jlöllers donation (Ryttmäst.
inrättande å serafimerlasarettet af P von !\löller 1883) kr. 23,914: 01.
sängar för nödlidande sjuka resan- Till lifränta åt viss person, efter
de, företrädesvis från främmande hvars död donationen är ställd till
land. Akad:s fria förfogande.

[,etteretedtska fonden till för- Regnelis, Anders Eredrfk, bo-
mån för Yallerstads församllng tantska gåfvomedel (D:r A F Reg-
JIl. JIl. (Geu.koueu l J Letteratedt nell 1872) kr. 102,700: 12. Denna
1860)kl'. 27,000. Räntan användes fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
till prem-r och anskaffande af böc- 1) Stip.-fonden f. anställande af're-
kel' åt skolba.ru, till uppköp af böc- SOl' i botaniskt ändamål till Bra-
kel' föl' sockenbiblioteket i Valler- silien eller annatintertropisktland.
stad samt till belöu:r åt folkskole- Z)Fonden för vetenskap!. bearbetn.
lärare inom Linköpings stift. af de i Brasilien eller andra inter-

[2734J Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Ahlst.rands testamentsfond (Bi.
bliotek. J A Ah1strancl 1S91) kr.
"23,076;7.5.Tilllifrällta åt vissa per-
soner efter hv'ilkas död räntan ut-
går till understödjande af zool..
studier.

..lkademiens reseunderstöd (dir.
Sahlgren 1773,bergsrådet Dablberg
1815 ni. fl.) kr. 25,945. Stip:r till
ett belopp af 1,300 kr. utdelas ärt.
till yngre naturforskare för utfö-
rande af resor inom Sverige med
ändamål att undersöka landets ua-
turförhål landen.

Arnber!,e donation kr. 21.000,
donerad 190 1af Bankofullmäkt. .J
W Arnberg.

Bankeka legatet(J oxefBank 1792)
kl'. 1,288. SåS0111till ökn. på lönen
till Bergianska läraren.

Beije rs kn donationen (af Bok-
förläggare Frans Beijer insamlade
1884) kr. 10,000. Tillfrämj. af Riks-
musei mineralogiska institutions
syften.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2734-27 42J
tropiska länder af den Rcgnellska I J.•öf'venskiÖldska do~~a.tions~~n.. afsedd att, hufvudsakligen genom
stipendiaten gjorda insaml:r. 3) den (Possess. Ch E Löfveuskiöjd prisutdelning, befrämja upptäckter
Fonden för de brasilianska växt- 1889) kr. 11,414: 84. Till betord. och uppfinningar inom fysik, kemi
Samlillg:s underhåll och vård. rande af ändamålsenl. landtman- och medicin, äfveusorn författare-

Regnells zoologiska gåfvomedel nabyggn. skap och arbete för verldsfredens
(Drr A F RegnelI 1884) kr. 42,376: Stipendium, :\ilsson Aschania- npprätthållande.
49. Häntan användes till ft'ärnj . af Dum, (Bergsrådet L Aschan 1851)
zoologisk torska. kr. 41,680:36. Sttp.r till elever vid

Regnells donation (D:r A F Reg. landtbrnksinstituteIL . ..
nell 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. :\onnons fond (Fl"lv. bIdra~ for
åledlen urivända till inköp at' lä- att hedra Edvard ~ 011Ile11S minne
genh.Chl'istillebergvidFiskebäcks_ 1864)kr. 20,969:15. Re~estip;r till
kil i o. för anläggande af en 7.00- elever, utgångna från rfkete landt-
logisk hafsstation. brukstneti tnr,

Ros{'llHdlerska pen!ilionerna(Pre- Palmgrenska fonden (Per Palm-
sid. C A Hosenadler 1777)kr. 3,000. gren 18731kr. 68,:126:77. Till aka-
3 venSiOnSTlllll, föl' afkoml:r efter dem:s fria dispositton.
Assessor i Bergskoll. Albr. Behm. Premiefonden for skoesplante-

Seheelefonden kr. 3 244:80. Rän· ring (Brukscg. ~ P Hallen 1823)
tan disp:s vexel vls ar'Farul. Insti- kr. 3,202: 24. Föl' nyttiga företag
tutet och Veten akapaakadm till i landthushåUn., såsom skogsplan-
underst. föl' dithörande forskn:s tering, trädgål'dsanläggn., oländig
anställande. marks upparbetande m. m.

Stipendium Rerzelianum (Bergs. SH'llssons stipendiefond (Eko-
rådet J L Aschan 1850)kr. 25,000. nomidir. J 3:I Svensson 1890) ~r.
Stip. till underst. åt yngl.r, hvilka 1.':;)833:DO. Såsom uppmuntran till
egna i'ig åt kemiens studium. elever vid landtbt'ukstustrtuten o.

Sundber gska donationen (Hof- JÖllköpings läns Iaud tbt-ulcsskolu.
qvartermäst. E Sundberg 1780)kr. Wirens donationsfond (Fabr. A
1,200. Prem. G Wiren 18%) kr. 5,393: 81. TIll

Wnhlbergs medaJ.jt'ond kr. 3,000, belön. af folkskolelärare o?h lär~.
donerad 1901 af enkefru E Retzius. rinnor på landet, som utmärka SIg
Till utdelning af medalj i guld gnm att vid skolhusen plantera
eller eilfver åt personer som på fruktträd och bärbuskar el. egna SIg
utmärkt sätt främjat de naturhist. åt biskötsel och sprina håg för
vetenskaperna. dessa sysselsättn.r till allmogen.

'Vahlbergs mlunesfonrl kr.25,881: Strihus douattonstuud (Uppsy-
78 donerad 1896 af enkef. E Ret, ntngsmanncn D E Ström 19(0) kr.
Zi{lS till mtnue af hennes broder 20,128:OG. Till uppförande af ett
Afrikaforsk. .Iohan August Wahl- museum föl' åkerbruksredskap
berg. Den årl . räntan disp:s för m. m.
2 på. livarandra följ. år vexelvis af
Vctenskapsakacl. och Svenska Sält.
sk. för Antropologi och Geografi
som rosestip. ..

Wallmarkska donationen (Ofver-
dir. L ,J Wallmark 1847)kr. 50,210:
65. Räntan användes till prrsbe-
lön:r för röu och uppfinningar, som
akadcm. finner befordra vetenska-
pernas och näringarnas framsteg
samt till underst. för undersölm:r
och resor, Rom akadern. anser le-
da till nämnda mål.

Yeg'afonden (sarul . på föranstal-
tande af svenska sällsk. för antro-
pologi och geografi, grun allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af Vega's kringsegI. af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden-
skiölfls ledning, 1880) kr. 64,432:
62. Fondens ändamål är att verka
för främj. o. uppmuntran af geo-
grafisk forskn. ; dels under namn
af Vegastipendiet, underst. för före.
tagande af Jorskursreaor i mindre
kända trakter; dels ruedel för ut-
delande af en medalj i guld, be-
nämnd Vegamedaljen, åt personer,
som på, ett utmär):t sätt främjat
den geografiska foralm. ; såväl sttp.
som medaljen utdelas af svenska
Säl lsk. för antropologi och geografi.

[2736J --
Thunska stipendiefonden (Kam.

martj. A Thun 1731)kr. 82,878:95.
Förvaltning. af de under f. d. Kgl.
Öf'ro Borgrättens vård förr stäida
medel, se [1859]; underst. ål torf.
tiga studerande (dock såsom test.
säger: »Medisin, för den ovisshet
jag sjeIf erfarit, undan tagen» );hvart
s:o ål' lemnas ett resesup. af 2,400
kr. åt en studerande för idk. af stu-
dier vid utländskt uutv., med skyl-
dighet att qvarstanna der 1 år och
2 hemstip:r iL 300kr. åa-I. Ansökn.
.ing'ifvae till det större akadem.
kOllsiRtOl'ieti Cpsala.

[2737J --
Lurs Jlf ertas mlnne (Fru W

Hierta, f. :B'rödingI877).Särsk. sty-
relse, se [2275]; att fritt och obe-
roende verka för det menskl., fr-am.
åtskridandet och detta hufvudsakl ,
gnm att frtnnkal.la och befordra så-
dana vetenskapl. upptäckter och
uppfinningar, sociala förbättringar
och fr'ialnnade reformer, som kunna
bltf'va till välsignelse för meuek.
lighcten i allmänhet och särsk. för
Sveriges folk

[2738J
[2735J Kungl. t.andtbruks- D~~r;:sl\~~~~i~~~~,~~,~~2~~~~\~r:en

akademien. I stamen te den 27 November 1895
Guillaumcs fond (Maria JOSefina

l
samt Kongl. Maj:ts grundstadgar

Guillaume 1868) kr. 8,039:93. Till den 29 Juni 1900) förvaltas af en
befordrande af djurskydd. sä,rskild styrelse se [2276J och är

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.

[2740j Direktionen öfv.
Stockholms stads undervis-

ningsverk.
Se [1331].

Bergllllln.Millerska fonden (Sjö-
faranden A Bergman-)iiller 18:11)
kr. 1,251. Ttll böcker åt fattiga
skolbarn.

Beskowska fonden (Öfv.-kam ..
ju.nk, frih. B y Beskow och hans
hustru 1864) kr. 12,(;57. Till stip.

Hoostrfimska fondeu (Presid, E
Booström 1835) kr. 1,510. Till böc-
kel' och prom.r åt skolyngl.

Höglnndska fonden (Riksgälds-
kommiss. GHöglund1870)kr.14,004.
'Till lifräntor, sedan stip:r.

Rnigg'eska f'onden (EnkeL Anna
:VI v Balthasar 1~22)kr. 8,Bl3. Rän-
tan Iever:s till Ad. Fredr. förs.s
levekoråd att för församl:s folk.
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh . .r
G Lundberg 1878) Ju'. 4,248. Till
stip:r,

J'ullus Lundmans Ktipendiefond
(Lektor C ,J S Lundman 1900) kr.
10,000. Stipendier åt studerande
vid Södermalms h. läroverk.

Petre,jiska fonden (Skeppskla-
rer:n P I'cta-ejus 1847) kr. 1,594.
Kläder, böckei-rn.rn.åt skolungdom.

Irallinska fonden(Erkebiskopin_
nan A )1 Wallin 1R47)kr. 5,304.
Stip:r åt studerande.

lieniska fonden (Kyrkoh_ s H
Ålenius 1822)kr. 110,383.Till pens ..
fyllnad åt afskedade lärare.

[2741J Högre latinlärover-
ket å Norrmalm.

Se '1333J
Erik Johan Flllklllans sflpendle-

fond (Louise Falkman samtlvaro.
Sven Falkman 1893) kr. 500. Un-
derst. åt studerande.

Premle- och fllttigkasslln vid
norra latinläroyerket, kr. 2,463.
Prem:r och underst. åt studerande.

Rabeska fonden (f. d. Iäriungar
vid Sthhns gymnasium 1871) kr.
O 290. Underst. åt studerande.
, It ibblng ska stipendiefonden

(Kammarherren G Ribbing 18(8)
kr. 1,989. Underst. åt studerande.

WirensklI stipendiefonden(Fabr.
A G Wiren 1875) kr. 14,000. Un-
derst. åt stuclerande.

Thums donation (Enkef. C Tham
1865) kr. 263. Böcker åt fattiga
lärjungar.

[2742J Södermalms högre
allmänna läroverk.

Se [l:1:J5j.
De 5 Brdderrias fond (Anonym

1877) kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-
artad yngl. vid gymnasium, med
företräde åt obemedl. embetsmäns
söner.
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[27 42 -27 49J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
"Elmbladska fonden (Lektor P M Imindre poster för vackra samlin- geretroni och hans ~hu~tru genom

Elmblad 1871)kr. 1,000. Stip. för gal' af djur eller växter eller för test. 1883)kr. 5,000. Arsräntan skall
den i mogenhetsexalnen bäst vits- noggranna skrif'tl . uppsatser rö- utdelas till ett eller flere stipendier
ordade. rande naturhistoriska ämnen. åt flitiga och välartade vugltngnr.

Frans Gustafs stipendium (ano- lIartmansdorffska stipendiet
nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde- (gnm insamL 1859)kr. 1,000. Un.
las till en välartad samt med håg derst. åt meddellöse flitige lär-
och fallenhet för studier begåfvad jungar.
yngl.. som af sådant understöd ä,r Hernmarckska stipendiet (Prof.
i behof. J Dorpat A Bulmerineq 1874)kr.

Lilla Johns premium (Anonym 3,000. Underst. åt en fattig men
1877)kr. 600. Premier åt 1 eller 2 flitig lärjunge vid skolan.
obemedl. flitige och ordentl. gos- Folke Jacobsons stipendium
sar i ngn af klasserna 2-5 (Enkef. Alma Jacobson, f. wahl-

:'o'ymarkska fonden (Rektor J Ny- gren, 1896) kr. 2,000. underst. ät
mark 1762) kr. 100. Underst. åt en för studier i naturkunnighet
fattiga gossar i Mar-ia skola. sär-sk. hågad och skicklig Iärjunge

Semisekulart'onden (samman- till företagande inom landet af en
skott vid sekularfesten 1871) kr. resa i naturvetenskapl. syfte.
.544.Stip:r vid Sthlms gymnasium. J.ubelfeststipendiet(gnulinsaml.

Thams donation (Enkef. M C 1878)kr. 2,800. Underst. åt medel-
Tham 1855)kr. 50. Prem.kassa. lösa flitiga lärjungar i de tre högsta

1872 års gåt\ofond (anonym klasserna el. bland de f. d. skolans
1872) kr. 1,000. Underst. och be- lärjungar, som under hvarje läsår
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och aflagt godkänd mogenhetsexamen .
flitiga lärjugar i 4.:eoch 5:e klassen. N)'u }~lementar8kolans alf-

Julius Lundmans stipendiefond miinua pensionsfond (genom be-
(Lekt .•J Lundman 1899)kr. 10,000. hållningen af en vid läroverket d.
Räntan skall efter donators död 5'/51900 anordnad soare), kapital
tilldelas en eller två behöfvande, och ränta vid årets slut ttl lsam-
kunniga, flitiga och ordentliga Iär- mans kr. 555.
.iungar i 6 och 7 klasserna, eller Lekto e Hugo Schnridts sttpen-
nyblifna studenter. Fonden rör- dte- och premiefond (genom in-
valtas af Kungl. Direktionen örver samltng af äldre f. d. lärjungar;
Hthlms stads undervtsrnngsverk. vid lektor Sclnuidts frånfälle 1901)

kr. 2,091. g t i p e n d i cr å mi nst
miuat 50 kr. åt Iärj . i skolans tre

realläro .. högsta klasser, hvllken visat sär-
skildt intresse för, och goda kun-
skaper i företrädesvis i franska
sprtiket ;mcn eljest i öfriga Iefvande
språk, geografi, historia , sång och
musik. Äfven premier i böcker
för 15 a 20 kr. om året åt J. il :~
Iärj. för frarusteg i röronämnda
ämnen.

Sång- och mustkstlpcndtet (gnm
af lärj tmga.rue gif'nakonserter 1882,
1884 och 1888)kl'. 1,:'00. Uppmun-

[2744J D,'rektionen "f tran ät i säng eller musik fram-over stående lärjungar.
Nya elementarskolan.

Se [13:39].
,\xel Abramsolls st.lpendlum

(Grossh. och Fru Axel Abramson,
1897) kr. 1,500. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande deraf törtjent lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före-
träde för klasskamrater till sttr-
tarnes afl. son).

Patrik de I.•avals stipendium
gU1U insaml. bland Iarjuugarne 1889,
sedermera ökadt gUIU upprepade
gåtvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.
Uppmuntran åt i ngt af de natur-
historiska ämnena framstående lär-
junge.

Elementariistipelldie~ (gnm in-
sarnl . 1865) kr. 1,000. Okadt guru
donation af en f. d. lärjunge, med
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-
vis åt ngn från skolan utgången
lärjunge, som studerar vid Upsala
universitet eller åt ngn lärjunge
vid skolan.

Otto von Prfesens premiefond
(Bibliotekarien hos H. 1\:1:. Konun-
gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899)
kr. 3,000. Belöu:r i större eller

[2743J Högre
verket.
Se [13 :17J.

Allmänna premie- och st.lpendte-
fonden(K.Direktionen öfver Sthlm s
stads underv-verk 1880)kr. 8,400:
Sthlrns reallärov .; stip:r och pre-
in.r åt rörtjänte lärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,342: 79. Stip:r åt me-
dellöse lärjungar.

[2745J Jakobs allmänna
läroverk.
Se [1:341;.

Hiibnerska stipendiefonden(Kol-
lega C G wtdtuark 1868)kr. 1,000.
Underst. åt medellösa Iärjuugar.

Lundbergska stipendiefonden
{Kyrkoh. J G Lundberg 1878)kr.
2,000. Underst. åt ruedetlösa lär-
jungar.

~lanl,ellska stipendiefonden
(Prof. GA :\Iankell och hans hustru
gnm test. 1871) la'. 1,000. Om dess
användande saknas föreskrift. Ran-
tan har hittills utdelats i ett eJler
flere sttp:r åt flitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

wldmarks fond (Kollega C G
Widmarkoch hans hustru gnm test.
1882)kr. 10,000. Räntan användes
till förhöjande af de peus:r , ~OJl1
för lärare vid Jakobs allm. lärov.
äro el. b.lifva å Allm. indragnings-
staten bestämda att utgå, cnl. sä.rsk.
i testarn. best:a föreskrifter
J.•agerströms stipendiefond (KOlU·

mirristern f. d. kollegan C J{' La-

[2746 a] Katarina allmänna
läroverk.
Se ~1342].

Ehrenpiihls stlpendlef'ond (As-
sessor AEhrenpåhl och hans h1.181:1'U
1781)kl'. 250. Prem:r åt lärjungar.

Gråbergs stipendium (Kolleg.
Sehola- E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sång skickliga lärjungar.

Katarina församlings kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
böcker åt fattiga skolbarn; utgår
med 10 kl'. åc-I.

J,efllerska stipendiet (Enkef. G
Leffler, 1885)kr. 500. Räntan ut-
delas åt en medellös och välartad
yngling om året.

~Iillerska fonden (Sjöfaranden
.ABergman-Mifler, 1831)kr. 1,'200.
Till prem-r åt lärjungar.

Prenrlekassan, beetående af in-
skrifn:safgifter föl' året; prem:r åt
lärjungar.

1'örnqyists fond se under V C.
Eörrnynd.vkamrn .

[2746 b] Östermalms all-
männa läroverk.

Se [1343J.
Per Lindstens sttpendiefond. kr.

1,050. Förvaltas af Hedvig Eleo-
nora församl:s kyrko- och skolråd
[1234J, och årL räntan tillfaller 1
eller 2 lärjungar vid läroverket.
(Jmfr [2626]).

20. Septemberfonden kr. 2,000,
hvilken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stående ka-
pital; årI. räntan anväudes till in-
köp af prenrieböcker.

'lfidingska donationen. Förval-
tas af församl:s kyrkoråd. Ränte-
medlen kr. 1,380 utdelas till min-
dre bemedLlärjungar. (Jmfr[2626]).

[2747J
Lärarues vid elementarlärol"er-

ken enke- ocb pupillkassa (KgL
regI. 11 okt. 1878)kr. 3,405,253:66.
Särsk. direktion, se [1836]; pensio-
nerande af enkor och barn efter
tärare vid de allm. elementarläro·
v:n, folkskolelärare- o. folkskole-
Iäru.i-inneserninarierna., högre lära-
rtnnosemtnartet, tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg vissa pedago-
gior samt K. Gymnastiska central-
institutet ; skyldighet att vara del-
egare i kassan åligger hvar och en,
som efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningsl ärare vid de allm. lärov:n
och seminarierna samt förest. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

[2749J Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [1315].
Ellen Bergmans stipendium

(Erkn EJlen Bergman 1887)kr. 2,109:
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[2750J Kungl. Tekniska
högskolan.

Se r13071.
Thorsten Berjrstedts st.ipendle-

fond (Civiling. 'I'horstculltergstedt
1R81)kr. 5,200. Underst. åt Tekn.
högskolans elever.

Borgareståndets donation (Bor-
gareståndet 1866) kr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

6 de Lavals stipendiefond (Ak.
t ieb . Separator 18f/ö), kr. lOlOOD.
Stip:r åt Tekn. högskolans elever.

v, Eggertz stipendiefond (bild.
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl.
1885) kr. 6,200. Stip:r åt elever vid
Sthlms Bergskola.

6ibson.Cronstedts stipendie-
f'ond (Ing. C GNorström 1899)
kr. 10,000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

A .'\' Hoffmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman 1897)
kr. 20,000. Slip:r åt 'I'ekn . hög.
skolans elever.

Hultq,·ists donation (Hofrätts-
rådet C J Lindenerona 1874) kr.
l6,000. Slip:r åt Tekn. högskolans
elever.

Jolm E Kjellbergs stipendiefond
(Eukef Alma Kjellberg 1897) kr.
30,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

Otto och Augusta Undstrands
stipendiefond (Enkef. E A T Lind·
strand 1897) kr. 2:),000. R.eseun-
derst., åt utgångna eleverfrån Tekn.
högskolan.

Joh. Miehaelsons donation (Fa.
briksidk. Joh. }Iichaelsson 1866) [2753J
kr. 5,100. Stip:r åt 't'eku. högsko. Duboiska fondon (Stenhuggaren
lans elever, P. G.Dubois)kr. 69,79'1:;32vid 1900

Samuel Owens stipendiefond års slut. Folkskoleöfversi;\Telsen
(Subskribtion till hedrande af S i Sthlm, se [1373~;underst. åt skol.
Owrcns min~!-e1874)kr. 15,000.Stip:r barn för förkofran, vid högre eller
åt Tekn. J:0gs_kola~lse.lever.. annan skolanstalt, i folkskolcun-

~nemy ~c~" artz sbl?elldlefond dervisn.
(E,?-kef.D S SCh:vartz, r. Sundblad Benedtck ska fonden (Fru Emma
1818) kr. 6,200. Stip.r ~t Tekn. h(jg. Benedicks) kr. 10,408:19 vid 1900
skola:ns elever .~~d foretradesratt Iårs slut. Folkskole. ötverstyrclsen
åt ;,tIftarens slag~lIl~ar,. . i Sthlm, se [1373j; gåfvomedel till

Klint och Amalla !Styffesstipen- skollofskolonier
diefond (Ofverdir. o. fru StyfIe,1898) .
kr. 40,000. Reseunderst. åt Tekn. [2755J K I St t k
högskolans afgångna eller afgående ung. a s on- [2756J Folkskolelärarnes
elever. toret. . . "t

'l'eknologiska institntets elevers Af de under K. Statskontorets penSlOnSJnra tning.
,tipendief'olld (subskription 1877) förvaltning varande fonder, 44 st., Se ~1835'.kr. 23,000. Stip:r åt Tekn. hög- upptagas följ. SOIll varande af Folkskolellh-arnes pensluns!u-
skolans elever. allm. intresse. inrättning (K. Maj-t och rfksda.

Törners donation(KonlmisSiOns_j f. d. Allmiilma döf'stummeinsti- gen; Kg!. regI. 30 nov. 1866) kl'.
landtmätaren J G Törner 1874)'kr. tutets donationsmedel (öfverlemu .. 11,871,609:7iJ. Pensionerande af

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2749-2756J
4i. Till underst. för seminarie- 46,500. Stip:r och reseunderst. ii till K. Statskontorets förvaltning
elever. Tekn. högskolans elever. 1894). De till fri disposition stäida

HUda Cassellls fond (f. d. ele- .Jonas Wenströms stfpendtefond donationsfondernas årt. afkastn.
ver vid Statens normalskola för (Allm. Svenska El ektr. A.B. i Ve- användes t. v. till en del för döf-
fiiekor) kr. 3,3,;5: 99. Till underst. sterås 1899) kr. 10,000. Slip:r åt stumlärarebildn. och dötstunrun-
för elever vid Normalskolan. Tekn. högskolans elever. dervl.sn. samt till sflp.r åt lärare-

Regina })allins minne (Senlina-I --- elever. Af andra donationstonder
rteelever 1884) kr. 9,495: 61. Till [2751 J utgå f. n. Iifräntor m. m. _ K.
underst. för smninarieclever. B:rggmästaren .löhan Anders- )faj:ts förordnande ang. arrvändan.

Seminarieelevernas hjelpf'ond Isons fond (Fru 'J'hereseAndersson det innehålles i nåd. brervet till
{Semiuarieeleverj kr. 9,0:')4:47. Till och Herr Knut Andersson) kr. Statskont. af 14 febr. 18H6, Fon-
underst. för seminarieelever. 20,000: Styrelsen för Tekn. sko- dcrna utgjorde vid 1900 års slut

Loulse Sundens stipendium (En- lan i Sthlm; till stip. vid skolan. kr. 226,446:10.
kef'. Christine L Sunden 1887) kr. John Eriessons sttpeudlefund Arbetareförsäkringsfonden (af.
.').195: 67. Till underst. för semi- (Komrtån för .tohn Erfcssons-mo. satta vid 1896,1897,1898,1899,1900
uartcelever. n'uruentot i Stockholmj kr. 1,000. o. HJOlårs riksdagar tills. 8,400,000

Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm; kr.) föl' försäkring till beredande af
till stip:r vid skolan. pens. vid varaktig oförmåga till

Aug. Hottmans stipendiefond arbete. Ttl lkormner ränta.
(Slottaat'ki tekten A N Hotli:nan) kr. Filenska testamentsfonden
20,000. Styrelsen för Tekn. sko- (Kommerserådet P. E. Fileeu1822)
lan i Sthlm; till stip.r vid skolan. kr. 2i',59il:16. Folkundervisn:s be-

S.iöstedtsl<a fonden (Kyrkoh. N främj. Urider 1900 utdelades un-
J Sjöatedt 1856) h. 57,000. Sty- derstöd till belopp af 3,500 kr.
relsen för Tekn. skolan i SthIm, se Juhnsnnska donationsfonden (f.
[13Of']; bildande af en sui-sk. afdel- d. svenska och norska General-
ning för flickors uudervi sn. i sven- konsuln i Alexandria J. 'V. John-
ska slöjdföreningens skola eller son 1890) kr. 204,1f15::H. Till stip.
nuv. Tekn. skolan i Sthlrn. för ung svensk man, som ingått

Tekniska. skolans allmänna, sti- på konsulats banan samt till rese-
pendiefond (Aktieb. Industripalat- koetu.r-för denne utgick under år
set, 1/2 behållningen af ett tom- 1HOOett sammaulagdt belopp af
bolalotteri) kl'. 3,000. Styrelsen kr. 4,138:49.
för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r Längmans donationsfond(Brukfoi-
vid samma skola. egoE.•T.Längman18;,)9)kr.2,508,220:

Axel WesUns stipendiefond 82. Allmännyttiga ändamål; får
(Byggmäst. Axel \Vestin) kr. 13,000.ännu icke disponeras till de af te-
Styrelsen för Tekniska skolan i stator afsedda iurättu:r m, ID.
Stockholm; till stip:r vid nämnda Hemställan derom har likväl gjorts
skola. af Riksdagen år 1893,men hittills
[2752) --- icke föranledt till ngn åtgärd från

Hame maunska fonden (FaLl'. J rcg~~~Z:::k~idaiestamentsfonden
C W Hamelmann, test. 19/4 1882) (Kanslirådet J. E. Nonien 1811)kr.
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty- 2:1,194:88. Undcrhåll af elever vid
relse. se (23371; 'J resestip:r eL 2,'50K. Krigsskolan.
h. till handtverksyngLr ej öfver Militärsällskapets I Stockholm
25 år. stipendiefond (1893) kr. 2,711:06.

lrallmarkska fonden (Ötvcrd ir. För flitig obenledlad elev af hvarje
L J Wallmark 1847) kr. 19,000. lärokurs vid Krigsskolan såsom
Svenska slöjdfören:s styrelse; un- beklädnadshjelp el. uppmuntran.
derst. till ynglingar, somgifvahopp Ilal tzar von Platens stipendie-
om sig att blifva skicklige närings- fond (f. d. Statsmtuistern för ut-
idk. för att idka studier vid Tekn. rikes ärendena gref've B. v. Pl a.
skolan i Sthlm samt belöningar för ten s enka och son 1877; fonden,
uppfinningar och förbättringar i förut under }farinförvaltn:s vård,
näringar och slöjder. öfverftyttades till Statskontoret

18!!4)kr. 21,812:26. Till slip. åt en
kadett vid afläggandet af examen
för utnämn. t.sjöofficer (1900utdel:s
kr, 846:28).

Grefve Erik Posses donations.
fond (Sekreter. i Krigshof'rätten
grefve C. E. L. Posse 1871) kl'.
315,250:81. :För ändamål tillh. Riks-
arkivets embetsverksamhut,

II"estzynthll testamentsfond (t.
f. svenska och norska Konsuln i
Barcelona W. J. S. 'weetzynthtns
1891) kr. 62,636:61. :För 1900 ut-
delades 2,340 kl': gratifikationer.
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[27.")6-2770J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
ordtu. läran' vid tolkskolorua i rt-
ket; rörbiudel sv till delaktighet
aliggel' Irvarjc- skolområde i riket
fi.)1' hv ar och en af dess tärare.
tjenster vid högre folkskola, samt
hvarjo sko.l.di.sttt'ikt för dess ord in.
läraretjcn:r vid egentlig folkskola.

~'olkskolelii"arnes euke- oeh pu-
pillkassa (K. Maj.t och riksdagen;
Kg l. regl , 15okt. 1875) kl'. 4,G04,777:
45. Penstonerande af enkor o. barn
efter' ordinarie folkskolelärare;
-kvld ighet att vara dr-legare i kas-
san äligger hvarje tolkskololärurc,
:':0111 efter real-ts utfärdande blif-
vit ordtn. nmehafvurc af tjenst
med de.lakt.i.ghe t i folkskolf"Uiral'nes
p(,ll:-::~illrättn.

Småskolel:iral'f's m. fl. .\lder.
d€'rdolllsulldrl"stöds8nstolt IKgl.

~Iaj:t och riksdageu; Kgl. regI. 22
juni 1892). Behå.l.lu. förvaltad af
statskontoret. Enderat. åt lärare
och lärarinnor vid småskolur och
mindre folkskolor; skyldighet till
delaktighet i anstalten åligger
skoldistrikt f. hvarje läraretjenst,
föl' hvi.lken Iöuettl lskott af al'lrn.
medel erhålles.

SöderstriiUlska. fOllden (Grossh.
F. H. Söderst.rö m 1875) kr. 15.000.
Pens. åt _regleIllCntariskt oberätti-
gade pens: sökande tolkakolt- lärare.

[2757]
Svenska lärarinnornas pension",

f'örfl'uing (1855) kr. 5.')0,962: 84.
Särsk. styrt-Isc, se lIS 77]; Hn-äuta
vid 54 år.

[2758J
Beskowska skolans fond 11883\

grundplåt kr. 2,000. Till pen sion s-
bidrag åt skolans järn riunor.

[2759]
Lfndgreuskn Trasskolan tSkol-

törestånd. C. E. lIedqvist. Sär-sk.
styrelse, se [21191; att uppfostra
vanartiga gossar mu 8 il 16 år till-
hörande Stlrlm s samhälle.

[2760J
Philipsenska testmnentstouden

(Grossh. II. T. Philips en och hans
hustru, f. Moll 1811). Särsk. di.
rektion, se [1391:; skoliurättning;
eger tastdgh. u.r 27 i qv. Rosendal
större i Mai-ia försarnl., Hornsg.
31, v. Ad. Fredr. torg.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
[276?J ., ,.... [2765] '219,680: 20; afafkastn. af'sk.ilj es åri.

.111malllla lnstItu_tet 101' flofa Förening'en J>~'ör Itf ludns vii l » O,000 kr. föl' att, efter af Kong!.
stumma (Pl'otokollssek~'ct. P .. A. (stift. 188:)) har till Irutvu dsakl , :\Iaj:t fattadt beslut, användas för
Borg,. und~r beskydd af Drott.n iug ändarnål att förmå blinda till sjclf- f'rämj . af blindundervisn. Ill. m.;
Hedvig Eli sauctlr Charlotta 1810). tttrsör!u. hvarför den cum sin stv. ätcr:-:toclell af fondens afkastn. an-

Scdau detta institut 1 aug. 18D4 t'el se 'lel~l1lal' bi drua l:'till nledcle- vändes af Direktionen till frärnj.
upphört o~h des~ l~.~(,llllet~r, luudc atuuderv isn. iläsn. skrtf'n., af ue blindas sje'lfvet-ksa'mhe t.
hvggun- ..~. lll\:ental:ler .oh"erlät~ts lämpliga handarbeten m.' m. före-
på l:a dofstn.1l1:-'koldlstl'lk~et,ha~y<~trädesvis åt sådana arbetsföra
institutets fonder, ..eul . I\... }[aJ:ts bl.iuda hvi.lka när synen roriora-
b.re±' af n aug. s. a. öt\.-erlcmnats des, v~ro fÖl' gamla ~tt erhålla in-
till Statsko.~~toret att at ~tatskoll- träde vid K. Blindinstitutet vid
toret t. Y. för-val.ta.s. Angaenc1ean- 'I'omtoboda. Deras arbeten försäl-
Yänd~ndL:t ~f den b?hållna <ll'sa!'-jas i föreningens rörsäljn.sbod,
kas~nlllg. at de.~sa !01~C~f'rlla~' I\... .Iakobsg. 19, kostnadsfritt. F'örr.n.si~~1:\l.tf'~~:~~~~.!~~~3~k~'ltt14 rebr. fonder uppgå till kl'. 98,698:41.

[2763
Kungl. Iu stl t ntet för hlludu ,

tillg. kl'. 4::2,512:Mi, hva rnf tast lg-
hetr-u s bokföreta värde- 400,000 kr.

[2764:
Arbetshe-llIl11f't för bliuda i Stock-

hol m (f. d. Dir. O. E. Borg 18f;S)
kr. 135 000. Sär-sk. styrelse, se
2013; 'att inom fiidc{'lleslanclet

verka- mr blindas m-butsfdt-tjen st
m. 111.; inträde' afgiftsfritt mot
borgen <1100 kr., som i nödfall
användas som »[ukhjel p.

~2766]
Döi'stumförcuinl:en iStockhohn

(1868'\kr. 50,256:24.~·Särsk. styrelse,
se r20221; att bereda arbet sförtjenst
at ddf'st.urnma ledamöter samt me-
delst lån eller gåfvor understödja
dem, f:OIl1 äro sjuka eller åldriga
eller annars bchötvande, äfvensom
att anskaffa bibliotek till utlåning
åt jodamöterna eller gnm föredrag
verka 'uppl.ysun.dc.

[2767 aJ
»Al lmiinua uonnttonsfonden »,

tiUg. .eultgt 1900 års boks.Iu t) kl'.

[2767bJ
» [ndcrstödsf'onden J), kapital

(enl. 1900 års bokslut) kr. 186,910;
afkaatu , användes till främj. af de
blindas sjelf'vcr'kaarnh ef m. m.

[2767 eJ
»Erika Carolrna ~l'bergs, född

Söderberg. donationsfond»; tilig.
(cul. 1900 års bokslut) kr. 108,I:J03:
11; atkastn. användes till utgående
elevers understödj. med materia-
Iier, verktyg m. m.

[2768J
De blindas förenings sjukkasse-

tund, bi ld. gnm friv. gåfvor,lem-
nar enl. stadfäst regl , sjukhjclp
åt beb öf'vaude sjuka, blinda inom
fören. Fonden, som vid 190') års
början uppgäl' till omkr. 107,000
kr., förvaltas af De hlindas för-
e-nings styrelse, se 1,20 15J.

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare, samt deras enkor och barn.
:27 70~ Kungl. Akademien kl'. 10,000. Till stip. iit koustnä- Lundgrens, Egron, prismedel

för de fria konsterna. 1'('1'. (uppkomna gnrn inkomsten för ut.
Bober-ghska donationell(Godscg. stafln. af Egron Lundgrens arbe-

Sc 13":J~. och Fru O. G. Boborgb 1880) kr. ten 18i6) kr. 4,000. Guldmedalj åt
Åkade-mie1l8IW1I8iOJlskRSSfi\UPP- 10,000. Till pris cller uppmuntran aqvarel lrnå.larc.

kommen genom mnutna r-xposi. för elever. :llei,iers donation (Öfverdirekt.
tionsuiedel . Kgl. regl. 1897) kr. (~all111S donation (Hitläl'. P. J. G. ~Ieijer 1775) (fastighet). Till
125,000. Pens. till akadcru.s pro- Gahm 1826) kr. 3,000. Till belö- akadem:s inrättn. o. bebof
ressorer, lärare och tjonsternän ningar ä högtidsdagen. Pipers donation (Hofintendent.
samt deras cnkor och barn, Kinmansons fond (Kn.mmarrät.ts- T. )1. Piper 18'20)kr. 18,000. Till

Akademieus särskilda under- rådet C. L. Kinmanson 1874)kr. användande af akademien.
stödsfond (Grossll. B. E. Dahl.. 35,000. Stip:r till målare o. b.il.d- Hibbings donation (Kanslirådet
gren 1874) kr. 100,000. Rese- och huggare. G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till
studiestip:r, bojöntngur å högtids- Jenny Ltnds stipcndiefond(Fru stip:r åt elever vid lärov.
dagen. Jenny Lind-Goldschulidt 1876)kl'. Söderbergs donation (Öfverin-

Von Beskows donation (Öf'vr- ti3,400. Resextip., omvexlande åt tondeut. G. Söderberg 1873) kl'.
kam:junk. fri11. B. v, Deskow1864)!nlälare, skulptör eller arkitekt. 8,000. Till belön:l' å högtidsdagen.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Tuo 'l'rollts fond (Doktorinnan

S. Hellnlan 1880)kl'. '5,450. Stip:r
åt elever; lifränta kr. DO.

[2771J Kungl. Musikaliska
akademien.

[Se 130;)J.
Abrl1hamssons gåfrofolld(Gross-

handl, Aug. Abrahamsson 1869)
kr. 25,000. Underet, åt sångelever
vid Konservatorium.

Akademiens stipendiefond (Mu-
sikaliska akadcm. 1856)kr. 13)409.
För obemedl. konservatorre-elever,
som visa flit och framsteg.

Benedleks, Emma, Enkefru, sti ..
pendiifond kr. ;),000_

Bergmans gåfl-ofond (Lärar.n
Ellen Bergman 1880) kr. 6)000.
För sång.

Bergs stipendiefond (Organist.
P. A. Berg 1863) kr. 1,;)00_ Till
befrämj. af organist bildningen.

H. Benvalds fond (Enkel'. Hed-
vig Bet-wa.l d) kl'. 4,000 f. underst. åt
konservatoriets elever; f.n.1ifränta.

Beskows stipendiefond (Öfv:-
kam:junk. Frih. B. v. Beskowo.
Ma.l in v. Beskow 1864) kr. 20,000.
Resestip.

van Room s sttpendlefond (Mu-
stkus J. van Boom 1861) kl'. 1,000.
Föl' ptanospeln.
En onämnds stipendium kr.l0,OOO.

För violin- och violoncetlspeln.
Hnmmarfns stipendiefond (Fru

E. Hamrnarin, f. Casparson 1872)
hl'. 20,000. För underst. åt kon"
servatoriets elever.

Hasselts donation till Maz eraka
qvat-tef.tsällskapetx byggnadsfond
(894) kr. 24,129: 6;).

Hebbes stipendiefond (K. sekt-e-
ter: J. Ph. Hebbe 18;)2) kr. 3,000.
Till berrämj. af organistbildn.
Hiindelska stipendiefonden (Prof.

J. A. Josephson 18;1) kr. 500. För
pi-imavi sf.a sång o. harm. kunskap.
Kouservatorteelevernns graffond

kr. 278.
Kuhlauska arfvingarnes stlpcn-

diefond (Hedvig och A. .Kuhlau
samt Evelina Falenius, f. Kuhlau
1866)kr. 1,000. För vtoltnspeln.

Kuhlaus stipendiefond (Grossh.
C. L. Kuhlau 1860) kl". 1,000. För
pi anospeln .

Jenny Linds stipendiefond (Fru
Jenny Liud-Goldschmtdt lR7o) kr.
90,576: 29. Resestip.

Lindströms stillendiefond(Gross
handl . E. E. Lindsta-öm 1864) kr.

[2771-2781J
1,500. För violin- och Violoncell-/ w, Svensons donationsfond kr.
speln, ]9,275. Under direkt. för Kg!.

Axel Lundwatts fond (v. Hä- Teatrarnas pcns:kassa.
r'a.d.sh. A Lundwall 1898l kr. 100,000. Svenska teaterns donationsfond
För uppförande af större mustk- kr. fiO,OOO(tillh. Kg!. 'I'r-atrarues
verk. pens.kassa). Under -direkt. för K.

lIankells stipendiefond (Prof. Teutrarues pens-kassa.
Gustaf Man kel.l ) kr. 1,000; för 01'- Axel El m lunds pensionsfond kr.
gelspelu. 52,400. (Under direktiou nfE. 'I'ea-

Mazers fond (Grossh. J. Maz er tråmes pcustonsturättntng..
lS46) kr. 7,000. Till uppehällande
af ett qvartettsäilskap. [27 75 ~

ilIichaelssons fond (Grossh. Aug. Operabalettens enskilda kassa
Michuel sson 1871) kr. 3,000. Till: (Stegtr-ted gateman och A. Wi ll .
uppohäl.lande af nyss nämnda iman 18831 kl'. 13,400. Sar-sk. st~-·
qvartettsällskap. [r-el.se, se l18 67~; afsedel till nu.

Netherwouds sttpendtetond.Ban- II'derstöd.
kokommtss . V. Netherwood Lsnr: 76J ---
kr. 200. För violin- och "iolon'l [27
cetlspcln. Artisterna.s och Ittterntöreruns
Henrie1te Xisscn's st.lpeurltefond penstoustdrentne C..Arttstcr o. lit-

(Fru Hermette Nissen-Snloruan's I teratörcr 18.,17) kr. 228,30rJ: 55.
1880) kr. 10,000. För underst. åt Sär-sk. direktion, se [1864]; pens.
en konservn tor-ieelev. till åldriga artister och litteratörer

Fredrika xteuhammars supen,", samt deras cnkor or-h barn.
dlum kr. 10,000. Dramatisk säng. ---

.~iinsk31lP~S Jlu:"'ikens Yälln~r i !Je ~(~eJliska a~·tisterll~f~.sunder-
Gotehorg StllJCIHlwf'Olltl kr. 9,668:.'50stodsfond kr. 6.),000. Sär-sk. stv.

Tununs stipendiefond och Wide-I rol sc, se [1868 ..
grens stipendiefond (Bruksp. C. [ 77- ---
A. Tarnm 1~6;) och Kassöt- G. \Vi-I 27 J
dogren 1880) kr. 2,000. F'löjtblåsn.] Irrama tlsku och musikaliska ar-

ttsternas (wllsionst'öc(ming "I'e a-
[2772J terdir. P . .T. Deland 18.)7). Särsk.

tillg. vid 1900 årR slut omkr. kr.
Eel, Hnf'kape llets peustouslu- 207,067. Sar-sk. direlction , Ht:)8 6;j:;

rättning (II. ::\1. KOllungen gnm att, så långt töreutng:s tillg:r med-
nåd. bref 1816) kr. 438,683: 51. gifya, utdela pens:r- å 300 a 400 kr.
Särsk. direktion, RC [186:1J; penx:r' <1.1'1.; hva.rjernte under töreu.s för-
till hofkapellister, deras enkot' o. valtn. är stäId Nödlijclpsroud med
barn. ,'kaPital kr. 8,758, hvarar räntan ut-
[27 73J .. . fi~~C;.munderst. åt nödstalda ar-

Operakorens cnskl lda lW~S81 ---
(Kapellmäst. C. Xordqvist 1876)
kr. 10,000. Särsk. etyrelse, se [18Gf.l;; Sycllska tenterföruuudet (stift.
begratn.ehjelp, u öd-, lriclp. och den 4 novcrnoer 18fJ4), trädde i
Iåneinrättn. lyerkSI:nuhet den 1 januari 1895.

Förbundets uppgift är att vid sidan
[27 74] om sin ekonomiska verksamhet,

Kgl. 1'Nttra.l'uPs peusf onstnrät t- som går ut på en spar-, sjuk-,
nlng kr. 78.1,575.Sär-sk. direktdou, begrarn.shjclps- och understöds.
se lI862]; pcns:r. fond, vara en centralpunkt för

KlZ'l.Teaterns arbetares och be .. svenska idkat-o af scenisk konst.
tjentes '".f nk- och hpgraf'nings'" Förbundets tillg:l' utgöra nu kl'.
kassa. (Frih. G. F. Akerh ielm l Szx) 65,000. Medlemsantalet ii.r :300.
kr. 83,l4i'i.K. 'I'eatramee pens.kas. Se f. Ö. undr-r [194(.
bas direktion; sjuk- och begraf-
n:shjelp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjente.

F. d. JIind."e teaterns penstons-
fond (Erlw. Stjernströmj kr. (j4,1.j1.
Under direkt. fi)r K. 'I'ee.trarnes
pens.kussa.

[2778J
Svenska publicisternas under-

stöds .. och penslonsfdrentue (1901)
kr. ]74,000. Särsk. styrcl-,e, se
[190JI.

IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt dermed
jemförliga personer samt deras enkor och barn.

f27 81 J Civi Istatens (lvflstntens allmiinna enke- och Clvilstatens kapital. och lit"·
penslonslnrättnlnq, pupi llfund (Oneutl . inrättu. 1798). riinteförsiikringsanstalt (Civt lsta.

Se 'l'1833'. Pcus:r åt ctv. embetx. o. tjeu stemi s teus fullmäktige med af K. }Iaj:t
" i fattigdom ef'ter.l. enkor o. barn; rastat. nåd. rogl. 1866, rörnvadt 28

.. TOn Beskows pcnslousroud åtnjuter åa-l. at atsanel. af45,000kr.; sept. 1883) kr. 1,472,48;): 82. Att au-
.Ofv.karu.juuk. rnu. B. Y. Be-skoc- jn-öru.srätt fll lkommnr K. Maj.t. tingen åt ueleg:s söner samla kap.
o. hans hustru 31. Y. Beskow, f. Ulvllstntous enskilda euk e- och till utdelu . 11:1 en gå,ng efter vissa
wåhlborg 18(4) kr. ;3,794:;ja. 2:ne pupillf'ond (Uffcntl . inrättn. 1820). påförhund bestämda tider, el.ock åt
peu s.r f. embotsmäns <-"11ko1' eller Peus:i- åt ctv. cinbots- och tjen- deras hustrur o. döttrar ber-a l ifr:u
oförsörjda döttrar. .stemäns eulror och barn. vid viss åldf'r, doek c'j före 40 år.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2786J

Tullstatens enskilda pensions-
inrättning (K. Maj.t.s bref 180;)\
vid 1900 års slut kr. 339,773:4'i.
Barsk. direktion, se [1839~;peus.r
åt enkor och barn efter tu llverkets
embets- o. tjenatem , samt betjente.

Från och med lflOOårs ing. kun-
na nya delegare ej vinna inträde
i anstalten.

Ciyilstatplls penstoustnrättnlng
(Offen tl , iuruttn. 1826)kr.11,584,928:
06. Peus:r åt civ. embets- och
tjeuaternän vid fyl.da 5;')år; åtnju-
ter år'l. statsanslag af 74,271 kr.

El ls pensionsfond (Kamrer. Carl
Gnstaf EIl 1889) kr. 30,674:89. Till
pensionering åt behöfvande enkor
och barn efter tjcnstemän i K.
Generalpostst:n o. Sthlms post-
kontor, tillhör. '1, 5 och 6 peners-
klasserna i pens.sturättn:s regl. el.
motsvarande klasser i bl.ifvande
regl

Elstorltska llPIlSiOIlSfolldell(stift.
1857 af en embetsrnan, h vi lkeu an-
hållit få vara okänd) kl'. ij,3'19: 27.
Arkaatu:n användes till underst.
åt ctv. crnbets- o. tjen aternän s he-
hötvande eukor, rued förr-träde för
dem , som egu många minderåriga
('11('1'uforsörjdu barn.

Pilerm;ka penslnustondr-rnn
rKommerst-rådet P. Filef'll 182'2\
kr. 161,97fl; ID. Pensir och gratifik:r
åt fattiga elv. embets- o. tj en sh"
män, arvensom åt (leras ertert.
enkor och barn; pröfn:srätt t.i l.Ik.
K. ~Iaj:t.

Gtlty'n af eu gammal tjPlIst(l.
mall (en gammal tjenstcman 18301
kr. 118,10'2:1R. Forsörjmuzshus
för ctv. ernbcts- och tjenatemäns
i fattigdom ertert. enkor och barn. [27 83J

K~l. Höta hofrätts ]wllsioHS. ']'rlf'grafn -r kets lwusiomduJ"ätt.
fond (K. Maj.L och Göta hofrätt niug- samt euk e- och puplj lkassa
1831) kl'. 12,09;3: 18. Pe ns.r ut i (senaste Kgl. rogt:» 17 dec. 1886).
fattigdom ettert. eukor o. barn Gemensan. direktion, sf'lH 41j; a)
efter cmbets.ochtjenstell1ällillOln p c n s i o n s i u rä t t n in g en (börj.
Göta hofrätt; prörn.srätt t.i llk. K. lh 187;» föl' tcjogrnrpei-sonalena
}[aj:t. ponaionr-rjng kr. 3,075,66'2; statabf-

Haakskn dounttonen (v. Presid. drag kr. l:W,919;b) e n k e- och p u-
::U.HaakI8iH)kl'.43,803:7;,). Pens.r p i l l k a s s a n (börj. 1/71875)afscr
at civ. crnuot s. och tjcuxteruäu s pens-r at tclcaratvcrkets tjeuste.
cukor och barn. r mäu s och vaktbetjon tes rukor o.

Isbergs })ell!':iOJlsf"olld (Pre-sid. i iuiuderårtpu barn kr. 6B:1,177;stats.
Svea hofrätt C. E. Isberg 18.>6~kl'. bidrag 5,000 kl'. ärl.
4:~.:3;)6:13. Pens.rat r-ukor rl. orör.
1'iiljlla döttrar, samt till uppfost-
r.ingshjeIp åt söner efter ledarnd-
ter af högsta domstolen eller Svea
hofrätt.

Langs peustoustoud (1\[:11S. E.
Lang Ul-tO o. 1843) kr. 1~,244: 74.
Pcus:r åt 4 ogifta fruntimmer el.
pukor i torftiga omständtgueter.

Ljuds dounttousfond (Postrnä st.
HallS Lind 18fl1\ kl'. ;),510: 40. Till
pens.suuderst. åt 4, hög~t 6 he-
hötvande enkor 0(;1I barn of'tcr
post tjenstcmäu. att utdelas hr-lst
till olika för hvurje år.

QTiding's donationsfond (v. Pre.
sid. i Kamtnm'kol legiuru B. C. Qvi.
di ng 18i-l8) kr. 5,:l86: 87.. \rl. gra-
tifikation åt enka efter civ. ernbe ts-
man af tromans värdtghet , soui
aldrig ticua t inom Kl'igsstull(kt.

af Tunelrls dunatlonsfond (Stats-
kom in i...::--.C. E. af TUlleld 18/iL kr.
o~)~A4.): '1L Dtsp. fi;r Civi lsta te-us
e-usk. euke. o. pupil lf'ond s hehof'.

'l'örnuvtsts rlnuat lonsf'oud (Ka.
merr-r. i Karnrna rko lleg iurn C.

Törn qvts t 18G1) kr. 2.<';:/)01: 10. Di sp.

för Oi vl.lstatr-ns r-n sk. unke- or-h
.1111pillfond:-:. hellOf; gm)) nåd. bU'f

[2781-2i95]
31/81866 bestämda att utgöra grund-
fond för Civrlstatens kapitalo. lif-
töreakrtngsaustalt. Summorna äro
utförda efter balanserna vid 1895
års slut.

Bonuedal-wa Ilmarkska fonden
(f. d. KammarrådetJ. ':V.Bonnedal
och hans hustru Carolina Antonia
f. Wallmark 1867 och 1876) kr.
19,798:79. 'rre 1)('1}s:1'till lika be-
lopp attföreträdesvis tillfalla enkor
och barn efter i mindre goda eko-
nomiska omständigheter uf'Iidne
embets. och tjenstcmän i Kongl.
Kammarkollegtum.

[27821
Prlinckelska understddsfnnden

(Muskiudtt-. E. Fl'ällCkel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens jcrnv:tra-
fiks pens.stnrättn., se [1843]; Ull-
derst. till ~:p ur Staten s jornvägs.
trafiks eukc- och pupillkassa pens.
enkor.

Sta tens .ieru\"iigstrofiks (,J1k(~·o.
pupillkassa (Staten 1872) vid 1!100
ars slut kl'. 8,779,160: ;)4. Pensto.
neri ug af arl:e etclegares enkor o.
barn.

Sfnte ns Jernyiigstrtlf1ks pen-
stuusl nrättul ne (Staten lS7~) vtd
1900 års slut. kr. !=l,0:36,724: 17. Pen-
stoucrtug af ord. tjenstepersoual
vid statens jeru vägatraflk.

[2784J
Sveuskn postmanuaf'öreutueen

(1877) kr. 17,100. Särsk. styrelse,
se "18 sr; sjukhjelp åt posttjcustc.
män samt begrarntngsnjolp åt an-
höt-igu.

[2785J
Postbptjf'uingf'Jls !'<Ojuk. och be·

Ltrflfnill~sh.iel))st'ör(lJling kr. i.ssn.
Ftti-v:« af postvaktbetjente sjelf'va.

PostlJetjf'ntf'S i Stockholm en-
skilda lH'grat'niugskassn kr. G19.
Förv.s af postvaktbctjente sje lf'va.

Bromanska sjnli. och begrnt'.
nlneskassan (Postdir. S. A. Bro·
111al1 1862\; kl'. 13,868. Sjuk- och
begrafu: shjol.ptill postvaktbetjente
i Sthlm; rörvaltus af dem sje.lf'va.

Postvaktbetj eutf'drbundets i
Stork holm sjuk. och lH'grat'ni 1I11S·
fond kr. ;")O(J.Forvaltas af post-
vaktbr-ttcntt- sjelf'va.

Stockholms' postkontors In·f·f·
biirnrf's ensk l ldn enke- och pupl l l-
kassa kr. 18,86:3. Förvaltas af
pos tvak.tbe tjen te sjelfva , (:L\y upVg.
suk'n.)

r2787J
- J ernkoutorets tjenstemiius n.
betjening"s enke- ocb pupillkassa
(Jernkontorets tjcnsteman 1813)h.
262,536:97. Styrelse: 3 tjensto.
män; pens.r åt Jerukontorets tjeu.
sternäus o. betjentes eukor o. bu r'u.

[2788J
Bankostatens euke- och puptll-

kassa (Rikseu« Ständors Banco-
Fullmäktige och Cornmissaricrnc
i Riksens Ständors Banco 1748)kl'.
840,115: 16. Sär-sk. styrelse, se
[18 ;H]; pens.r it Rikebankens tj <-'11-
stemäns och vaktbettentes enkor
o. rniuderärtga barn, samt ogifta
döttrar efter rylda 50 år.

[2789J
Enkr-- och pupillkassan vid

Rf k sbuu keu s afdelningskontor fl.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 247,680. Styrelse: Hrr fullmäk-
tige i Riksbanken, se [1651];pells:r
at enkor och. ba rn , dol.s efter
tjousteruäu och betjente vid f. (l.
bunkodiakoutverket och del R efte-r
sådana vid ardelntngskoutoreu o.
Tumba bruk.

[2790J
Hikslliildskontorets enke- och

IlUllillkassa (bild. vid 1809-18] O
års rfksdag) kr. 136,700. 3:0 kas.
surörvaltare, se ~1853]; pens.r åt
enkor och barn efter tjen stem.äu
och vaktmästare vid Riksgäldskon.
torct och f. d. Oenera.l-assts ten«.
kontoret.

[2795J Förvaltningen .!lf de
under f. d. Kungl. Ofre
Borgrättens vård förr

stäida medel.
Se 118591.

Ilero:ska fonden IHofbptj. Hal·
vard Berg l jOft) kr.3,270:70. Underst.
lit enko r o. barn efter betjcnto vid
Strömsholms slott o. stuteri.

G uthermuthska fonden (EIRu
Guthermuth, f. wttlamabcrg. cnku
efter C. F. Guthcrmuth 170~~)kl'.
1,:),692: ;>4. Cndcrst. åt ringare hot;
bctj cu'tes fattiga barn samt fattiga
eukor efter h öfb etje'ute ,

Hmuhlesku testamentsf'onrleu
(Eva Humblc, f. lIollenius 178i)
kr. ~,831::12.Lnder-st. åt enkor och
barn etter betjcntc vid K. horv-t
och vid Llrtksdals slott.

Pla tlns k a tr-stnmeutsfoudeut Fru
A. xr. Flatin, f. Xorberg 1819)kl'.
1,,1::.7:--;3:27. euuerst. till 2/3 åt fattiga
inom hofWrsaml., 1/3 till ett sti p.
a '100 kr. åt studerande af SlU;(-
lands nation i Upsu lu. Ausdk-
ufngar till f'atr.lgundr-i-stöd ill~if-
ya" till iörvattu.s sekreterare.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2796-2809J
[2796J

Kg!. Hofstatens gratialkassa
(Hof'predtkantet-na J. G. Flodin o.
C. "T. Strang 1787) kr. 74,298.
Särsk. direktion, se ~lS60]; rnå-
nadtl. underst. till vid dödsfallet
i hofvets tjenst varande eller pen-
sioucrade betjentcs eukor o. barn
under 18 år; åc-l . gåfva af konun-
gen 525 kr.; kollekt i alof.tskapol-
let c.a 100 kr.

Uti nämuda belopp ingår af En-
kef. H. J. Akerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3
pensioner a 120 kr., som tilldelas
fattiga enkor Q. (lättrar efter vill
K. hofvet allstäide personer.

Kgl. regi. 6 nov. s. å.. för beredande
af pens. åt delegares enkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte-
ligen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 år. Den 1maj
1901 utgjorde behålIn. 10,443,384
kr., hvaraf grundfonden 6,822,954
kr. or-h tillskottsfonden :~,620,430
kr. Från förstnämnda fond, 80111
utgöres af allm. medel, utgå pens:r
till alla berättigade efter lika grun-
der; vid pens:r från sistn:e fond,
som består af dclegares efter lön

[2801 J Förvaltningen för beräkn. aigtfter, tages hänsynäfven
Groenska fattigförsörj' _ till delegares senast innehafda

lön. Pens:a utgå ej med ngt på
ningsfonden och Wille- förhand bestämdt belopp, utan de-
brandska understöds- ras storlek är beroende på den be-

fonden. räku. inkomsten för h.varje år äf'-

se ;lR G1j. P~~l~Y~l~sr~,~t~~\~i~erP~~;:~1~~~I~~
Groenska f'attigförsörjllings- komsterua, af den a.fi:e delegarens

fonden (Bergsrådet A. H. Groen syssla frånträdes. För utbekom-
1839) kr. 167,000. Afräntan utdelas m.and.e af pens. _ i febr. månad
P?lls:r a kl'. 15? ~tillyederböl'!..be- __ böl' för pensionär årl. under
'h'Isade ~?e~ellosa o. vcrkl. fattiga. f årsta hlilften of /örpq. nov. manad

varafh~lftells.k.pauyreshont~ux. anmälan ske Iuedehit atlemn:c af
, von lh.llebrandska understöds. f pen R s bevi ljau de nödiea handl r

fonden .(117h an Ulla", . "\Vlllebrand l landsorten hos vcderbb pastor o'
ll)60) kr 9.;,000 - Af lantan utde- l Sthhn l kassans lokal Mäster-
i~~et~;~=s~l~t ~~. 200 :11l~,fattIga" Samuelsg 10 Penstonär. ~om gnm

, gamla sjuka eller I eeeu törsrunmelee bfifvi t vid pen
sjukl n-nutirnmer s~<;;belakn utesluten, forlorar S111

[28 02] --- pens sratt for det år, berakn:u af-
llrestt'rskapets en ke- och pupltl- sett

kassa. S(' 1849. Sttrt 1874, cul

Stockholms poltspersonals en·
skilda enk e- och pupillkassa (stift.
9 maj 188:1) kr. 112,205 07. Särsk.
direktion, se 11857;. Underst. åt
atl. polismäns enkor och barn.

[2799J
Hebbes pensionsfond (Bruksp.

A. Hebbe 1824) kr. 15,000. Drrekt:n
öfver Strandbergska läkarcinrättn.,
se [20 4i(. Af räntan utgå årt. 9
peus:r å 100 kr. till fattiga enkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
ci v. embeta- och tjensternän.

[2797]
Enke- och pupll lkassan vid

Stockholms stads embetsver k (K.
reg!. 1852) kr. 784,893: 73. Särsk.
direktion, se ~18;35]; att bereda
peus:r åt deleguroa enkor o. barn.

[2798J
Polispersonalens i Stockhohn

pensluns lurättning (K. :l1:t på Of-
veratåth.embet;s hematäl lun 1854)
kr. 1,297,715:69. Särsk, direktion,
se [18 ,i6]; pens:råtpolispersollalcn.

Polispersonalens I Stockholm
enke- och pupillkassa kr. 11,62;':39.
Samma styrelse som uäströreg.

Stockholms pnl lspersonals en-
skf lda lJearn.fninu-s- och under-
~tödskftl'(sa kr. 6,190:40.

x.
[2804J

Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn.
Armens pensions- af K. ;\1aj:t .p;fter direktioncnsföl~ I [28071

kassa, slag; pens.rätten grundar SIH"pa KrunprIu«. JO!iwfilltls }lf'nS.iOJHiI .•
Se [18 at. manuens eller fad~~lls best~lln: Inrättntne vid Kunel, Löta lif ..

Armens enke- och IHlllillkassa boup~)teckn. sruu t sökandes 10l.tt·1garde (stiftad 1S23af';,fficerskåren
(Krigsbefäh-'t 1.817) kr. X;):~,164.heho1. till hågkomet af Krouprtneens för-
Pens:r åt ('111.:01' o. barn efter ar- [2805] --- mälning) kr. 120,000, Sar-sk. direk.
mens emuers. o. tjl'llsteIllän.. tion, BP :2038]. Penstoncrtng iit

Armens TI\"a en ko- och puptlt- Druttniueens hospttal rgrundl. underofficerare oeh nianskap inoru
kassa (KrigslJefälet 1883) kr. 180;3 af en »Meun iskovän ») kr. regem:tet.
'6,0;;4,4:~6: 61.. Peus.r åt armene 7:-l,778.Direktion, se [20 Ro]. Rän-
erube ts. och tjonetemäns eukor o. tau användes till å'rI. peu«:r åt 1,-2809] Kungl. Lifgardct
barn; statsbidrag: m,708 kr. år 1UOl. a.fekeda.dt underbefälo. manskap

Armens penstonskassa (Krigsbc- af Sveu lifg. till häst.
f'a.Iet 1756) kr. 3,747,794::18.I'ens:r ST.~et~eralma.!~r~n (: H ~~ö~l~~: IJif'gar~l~ts till ~iist })ensioll~-
åt armens ernbc ta- och tjonate. ards. fo!~d gI11~1dl.(~f offi.cersl...a . kassa (gåfvor och t.lll skott af offi-
rnän ; statxa.nxlag till Iyl lnads- ren vid ~:~ea llfg. till rmnllc. af, earar-e 18;31 samt ärt. afgifter af
pens.r 111. m., för år 1902 (förslags- ;~kUlld~hef~n (.?8Y.?J, då l~a.l1a-r,~lck11l11derOfficel:aremed vederlikar) kr.
anslag) kl'. 1,,)40,000. . rån ~eoeI~l.td, 1...1. ~.,139.tiOt.:Sam- 109,398: f14. Särsk. direktion, Re

HOTIIS stiftelse (Gl'efv:all A. S. ma ..dlI'ekh?ll i:'i,?Ill~o.reg." Rantan [1870]. Pens. till afskedadt under-
Horn, f. Blomstedt. 1858) kr. a.~van~lcs t~lllla,~l~gaty_orat medel- befäl och manskap.
217,021:'1;j. I'eus.r åt tn.ili.täre ern. l~se, rråu Svea llfg. afaked.a.degar- Prins Oscars hospitalinrättnill2'
be ta- och tjenstomäua i rattigdom dister. vid KgI. l,if~a.rdet till häst (Gåi'-
ettert. enkor och barn; företrädes- vor och tillskott af officerare 1816)
vis åt fattiga enkor och döttrar [2806J kr. 37,881: 05. Samrna direktion.
efter rvttmast.. kapt:r, löjt:r och Svea Jifg'ard('~ nnrnhusknasa Pens. och underst. åt af'skedadf
underlöjtn:r. (100 pens.r å DO kl'. (Statsbtdrag. samt ränta å grefve underbefäl o. manskap, dees cnkor
utgå f. n. Strömtetts douutton, 36kr.) kr. 585. och barn.

Kommeens enskilda fond (1817) Sär-sk dir. se LI214]. Bekläduad Rosenlwrg'skn fonden (Gårva
kr. 7,500 å 1'1. ränta). Peus:r åt af manskapets barn samt uppfo från sterbhuset cfter att. Under-
enkor och barn efter afl. militär- stt-ingshjel p för dem , [Iöjtn. Rosenberg) kr. 1,291:10. Reg..
lWl':'\oncl'; peusionärorua utses afl Kg'!. S'·NI lifgurdesfnttigkassa.!tets peus.kassa direktion. Räntan
K.3Iaj:t. /saunua d.iroktion. utgår til pens. å.t enka efter i

;lIilitiir(·llk{'.pensioll~statell. All- Granlllius' t('stlHIlf'nte (Fäl.tju-.] tjenst afl. underofficer vid regern.t.
miinua. Peu s.r dt militärc cinbcts- C O Grnva llius) kr. 2,:2;';0. Dirck-·I [nderlöjtllant CIa es Erf k Per-
o. tjeu atr-mänx i fattigdom efterl:e tioneri öfver Svea lirg:s rattigkassa. rons lleJ~sions- och gratifikations-
clllwl' oeh barn; pClls:a tilldelas ~~_ fond (gafva från nämnda under·
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[280\)-2821J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
löjtn. Peyrous sterbhus) kr.3,5Ji9:
Z.i, Samma direktion. Räntan utbe-
ta lus årl. ;) juli med 2/3 som grati-
fikation åt atskedad underofficer
och 1/3 som pens. åt enka efter
underofficer vid rcgcm.t,

lolontären Grefve Gustaf ""ils
Cour-ad von Uosens pensions .. orh
gratifIkationsfond (gåfva ar eterb-
huset efter nämnda volontär) ckr.
2,04233. Samrna direktion, Ar!.
räntan utgår med 1.'2 som ständig
tillökn. i pens. el. tillfällig grati-
fikation till pensionerad under-
ufficer från rcgcm:t el. ock som
pens. el. gratifikation till enka ef-
ter sådan underofficer, och andra
1/2 lika med orven el. till enka
efter en i tjenst afl. underofficer
el. till upprostringsbjclp åt ngt el.
några fattiga barn till dylik under-
officer vid regem.t.

Skolfonden, kr. 9,617: 62. Biltlad
år 1821 gnm subskription för arvode
till en skotlurarebefattutng, hvil-
ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola Iilif'vit närbelägen. Af
räntan utgår C11 del som julgtttvor
i kläder Dl. Ill. åt skolbarn inom
regem:ts rörsaml., efter selrund-
chefens bestammande.

[28 lOj Kg!. Första Svea
arti lIeri regementes

pensionskassa.
St' 12Ii .

lI)'grells stipendiefond (Gene
valadjutant Hygrell och hans hu-
stru lRBBi. Premier at fattiga skol-
barn inom Första Svea art.-reg.;
kapitalet ingår i soldat-barnhus-
kassan,

Marklinska fourlen (Eukef. C Je
::\larklin 1851) kr. 5,:396.Underst.
åt offteet-senkor el. döttrar.

Musikkårens enskilda kassa-
(i\Iusikpersonalell vid Svea art.-
reg:te 1875) kr. lG,648. Bcgrafn.
bjelp till delegurnes sterbhus sam t
tillfälligt underst. åt delegare,
SOIn från re~elll:t argär.

Offitwrskarens penslonstöre ..
ninges kassa (Uffiucrxkår'en vid

Svea m-t.o-eg. 1850)kl'. 91,G50.Pen.
sionering af f. d. officerare vid
Första Svea art ..reg.

Pensions ..och grnttnlknssan för
underofficerare och mausknp r Offi-
cerskåren vid Svea ai-t.vi-eg. 1850)
kr. 24,130. Utdelu. af underst. åt
afskedado uuderorncerare, konsta-
plar, trumpetare och artillerister.

Runebeckska stiftelsen (Örver-
ste Rudebeok samt battericheferna
vid Svea art.vrcg.te 18(0) kr. 10,722.
Pens. åt enkor och b arn efter
underofficerare vid regeru.t.

Suldatbnrnhuskassnu (Öfflce'ra-
kåren vid Svca artilleri) kr. 27,148.
Dels fattiga soldatbarns boklädn.
och underhåll, dels peus:r åt af.
skedadt manskap.

[2814]
Konungens nrllf tilrhnspl ta.ls- och

medaljfonder (Ml lttärho sp it.a.lsfou-
den utgöres af: 1) efter 181.aoch
1814.årens krig af cuak. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkte större belopp, 3) af kom-
merserådet P Filen donerade me-
del; Medaljtonden. stift. af ko-
nung Karl XIV ,Johan). Båda fon-
derna hafva gemensam direktion
se [203:f. Från Militärhospitals-
och l\Iedaljfonderna harva under
1899 pens-r cl. gratifik:r till omk.
lG,800 kr. utgått till i fattigdom
stadda enkor o. oförsörjda döttrar.
efter befäl, underbefäl och uiv.
tjenstemäu vid m-meen och flottan.
Nya pens-rum komma hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills varande pensionärers
atgåug, alla underst. från fonden
utgå under formell af gratittka-
tioner. Meda.Ijfonden är afsedd
att bereda underofficerare och ge-
menskap i armeen och flottan,
h vilka erhållit medalj för tapper-
het i fält, en årlig pens-don, men
då ingen inneharvare af tapperhets-
medaljen num. finnes i lifvet , utgår
större delen af' fondens i'äuteaf-
kastn. såsom underst. från )Iilitär-
hospitalfonden.

[2815J
Konungens hospl tnl (Sth hus

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 327,000. Särsk. direktion, se
[2034]. Peus:r åt a.fskedadt man-
skap vid armeen: a) efter vissa års
tjenst el. dc, som bl.ifvlt skadade;
b) andra fattiga, lytta och Icmlösa,
Rom utan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; år 1900 utdelades 11,700
kr. till 384 personer.

[2816J
Svenska f'öreningen Höda kor ..

set (Konung Oscar II m. fl. 1S65)
kr. 56,887:12. Verkställ. utskott,
se [2001]. Dess ändamål är att
hos svenska folket vucka delta-
gande för vården af sårade och
sjuke i fält samt att medels in-
saml. och förvaltn. affriv. underst.
verka föi' denna sjukvårds ordnan-
de och utvidgn.; utdeln. är gjord
till röronm:s sjuksköterskor.

Srenska samar.ltffireulngen (bör-
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 5,407:02. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder-
vtsn.skurser bland a.llmänheten ut-
breda kännedom OIlI den hje'lp,
SOlI1 vid plötsliga olycksfall i för-
sta hanel erfordras; åliggande det
förcniu:s aktiva ledamöter, hvil.ka
genomgått sådan kurs, att "id in-
träffande olycksfall, innan läkare-
hjelp hunnit erhållas, utan ersaun,
gifva det biträde, soru ertordras
och af' dem kan lennias. Anmäln:r-
rörande båda dessa rören:r kunna
Inlemnas till tälttutendenten Axel
v. Heijne, adr. Engclbrektsg. 5.

[2817]
Hautbotsternas understödskas-

sa (stift. den 28 nov. 18GBför i
armeens och flottans tjenst varan-
de eller derstädes förut anstäld
mustuer af underofficers grad) kr.
11,970: 57. Särsk. styrelse, se [1871].
Utbetalar t. Y. bcgra.fn:shjelp vid
delegares dödsfall oeh tillfälligt
underst. till delegare el. dess euka.

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer,
samt deras enkor och barn.

[28 21~ Karolinska'
Institutet .'
Se :128:f

Abelins fond (Prof. Hj. Abelin
1882) kr. 5,000. St.ip.r åt studc.
rande vid Karolinska institutet.

Akrelska f'onrlen (Prof. C San tes-
SOIl 1879) kr. 10,000. Stip:r åt stu-
derande vid Karolinska inatttutet.

Altins fond (Studsläk. ~I L Al-
tin 1877) kr. 6,000. Stip:r åt "id
Karolinska institutet studerande
med. kandidater.

Benedicks stipendiefond (Kam-
marh. A W Benedieks 1861) kr.
HO,OoO. Till vid Karolinska insti-
tutet studerande med. kandidater.

Rl'luudska testa.mentsfonden
(Apotek. E Bylund1818)kr. 2,877:97.

Till underhåll och förökande af tillgodogörande så väl för under-
samlingarne och biblioteket vid vien-u som för litteraturen.
Karel. institutet. Kirurgiska stipendiefonden (Do-

Pr-n Wilhehllina Hlertas stl- nation af okänd, pseudo »Amieus»
pendu-rond till undcrstöd åt min- gnm Prof. C J Hossander 187.5)kr.
dre berned l. qvinnor som egna sig 10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge ruän ,
åt tandläkarekonsten kr. 13,173:8H. som vid institutet idka ellernyli-

Hler tns stipendiefond (Frökn:u gen derst. afalutu.t etua rued. studier
H och A Hierta 187;J)kr. 15,000. och ådagalagt synnerl. flit jerrrte
Stip:r åt fl vinnor, Rom studera intresse och fallenhet för kirurgi
medicin. och oftalmiarn.

~Iagnus lIuNS, stipendiefond Ad. Kjellbergs stlpendtef'oud
(Prof'. 11 Huss' forne lärjungar (Prof:senkan Therese Kjellberg
1863) kr. 5,075. Stip:r åt vid 1884) kr. 10,999: 1iJ. Stip. till med.
Karol . inst. studerande med. kan- kandidat eller licentiat, som stu-
dirlater. det-ar vid institutet.

Karol lnska tustitutets resorv- Ljungbergs stipendiefond (Fält-
fonl! (Dl' A F RegnelI 188:3) kr. läk. X J Ljungberg 1866) kr. 42,400.
30,29;):77. Disponibla afka.stnlngeu Resestip. tör 111Cd. doktorer.
skall användas till bcfr'arnj. af den P H Malmstens fond (Prof. P II
medicinska forskningen och dess lMal.rnaten 1876) kr. 5,000. Strp.r
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
at vid institutet nybl ifur- fileao, vit föl' tärlan om detta pris till
licentiater. sältsk. inlemn. och behandla ngt

Fonden föl' r H lIalmstcns pro- till de medicin. vetenskap:a hö-
t'pssur kl'. 102,064: 08 rande ämne. Täfiingsskrift skall

Caroltn« Andriette Nobels fond l vara inlemn. till sältskap:s sele-e.
(A Xobel18!W) kr. ;,)0,000. Underst. terare före 1.'> jan.
föl' expertmentol medtc. forskning. ~' fubes t'ond (Sjdka.pt.. F Cube

Caroline Andriette Xohels re- d. 6 dec. 1888) kr. 5.000.
servf'oud kr. tI,143: 62. Yillccnt och Lovisa Lundborgs

A Hegllells fond för barnklinik fond (Lifrned.iku s Vincent Lund-
(D. A J Regnell 1876) kr. 20,000. berg 1886) kr. 52,020: 48. Ar!. ril.n-
För klinisk undcrvisn. i barnaäl- tan användes till peus:r a 300kr.
dorns sjukd oma.r bl. barn inom '2 åt medellösa oukor o. oförsörjda
-8 ål' vid Kronprinsessan Lovisas barn efter Iegttim. svenska läkare.
vårdanstalt. Läkare ..nödhj('lpsf'ond~n (At-

Anders Retzii stipendiefond ski ll iga svenske läkare 188;'))kr.
(Svenska läkare sällskapet 1864)kl'. 22~6;)O:31. understöd åt i hello f
:~2,OOO.Stip:r till studerande vid varande svenske läkare, deras en-
Karol , institutet samt till uuderat. kor och barn; fonden uppkom ge·
för vetenskapl . forskningar och nom upplösn. at en pens.Inräf.tn lug
resor. för svenske läkare, uvarvid af nå-

Roos af Hjelmsäters stipelldie- gon delegare förbehåll gjordes om
fond {Karnmarh. A Roas af Hjelm- förmånsrätt för derae ertertetvaude.
säter 1862)kr. ;),000. Http.r åt stu. Pasteurs-fonden (Svenska Lä-
derande vid Kat-ol.. institutet. karesäl lskapet m. fl.) kr. 29)76: 8l.

Prof'essor flat-l J Ilus saudnr-s (deraf medalj. och reservfond kr.
donationsfond (1893) kr. 8,964: Is. 12,:114: 86 och stipend.iefon d kr.
För ändamål som Iärarekoltcgtum 16,861:95.) Har till ändamål att
anser gagna de medicinska veten. främja forsku . på bakteriologi ens
akaperna. och hygiens område. Medel affon-

Samsuns stipendiefond (Bok- dens räntor få användas dels till
handl. A Samson 18S8)kl'. 11,lfl2. utdelande föl' säUsk:s Pasteurs.
Stip:r åt med. kandidater, som med a.Ij i guld åt forskare, som
studera, vid institutet. främj. bakteriol:s eller hyg:s f'raru-

steg, dels till resostip:r för studier
[28 22J i utlandet i bakteriol eller hvc
WcnersJw testamentsfunden (Lif- dels ock' till underst·. för yete~~:

medikus 'Vener 1813)kr. 5,459:45. skapl. undersökn:r inom nämnda
Medicinalstyrelsen, se lL3 75~.Till områden.
gratifikationer åt e. o. ttcnstcinäu Berzelfus-fonden kr. 5,~26: 82.
0('11 bctjel1ter_. ~~~t~t~~~l~~)~'ondännu icke stadgar

[2823J Svenska Läkare- Ilegnellska prfsrondeu \]):1' An ..
.. dcrs Fr. RegnelI, gnm gätvo bret

salIskapet. 126 mars 18';6) kl'. 21,633: 15. Hvai-t
Se [2363]. 4:de år, fr. o. m. 1870, utdelas 4

AI,'arenga do' Ptan hys pr lsfond års ränta som prisbelön. för sådan
(Prof. i Lissabon, mod. d:r P F da athaudt.. som efter föreskritven
Costa Alvarenga) kl'. 23,304:55. Har prötn. finnes det-af förtjent. Före
till ändarnål att gnm sin afkastn. 1 sept. 1866 och sedermera före
sätta sällskapet i tillfälle att be- Ramma dag hvurt 4:de ar stål' det
löna värdefulla, af svensk med- hvar och en af svenska Iäkaresäl l-
borgare förf. skt-If'tet-,hvi lka bltr- ek:s ledamöter öppet att till eätl-

[2828]
Robins, Eml!e, belöning (Frans-

mannen Emilf'Robin1886)kr. 5,210.
Ar1. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, som under föreg. året
från örverhäugande fara räddat
skoppebesattn. afhvilkcn som Iielet
nationalitet el. om tillfälle till den-
na användning ej gifvos, SåSOlU un-
derst. åt enkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, SOlll under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och of-
tcrl. oförsörjda barn. lJppg. i ttm.
net insändas af K. }:Iaj:ts veclerbö-
i-ande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1415],
som inom augusti månad afgifver
förslag ang. användandet till K.
)laj:t.

XII.

[2821-2830]
sk.ts nämnd ingifva förslag till
prisämue, Hvilkcn svensk med-
borgare som helst eger att 0111
priset tätt». 'l'äfiings~krift skall
vara Inlemn. till säl lsk.ts sekrete-
rare före slutet af mars under det
föl' prisets utdeln. best. året.

And. Retzius' rond, kr. 3ti,156: 14
(det-af medalj - och reservfond kr.
12,80;~:05 och stipendiefond kl'.
22,203:09) för att fränria studiet
af de vetenskaper, i hvi lkus tj enst
Andet-s Retzius verkat. i trärusta
rummet den normala anatomten.
dernäst äh-en tvstologieu. Stadgar
för fonden kunna orhul la-, gnm
Svenska Läkaresaltskapet.

Sehaumkellska understödsron-
den (Assessor J E Schaumkelll833)
kr. 140))61:49. Att bereda underst.
åt fattiga, i verkl. behot varande
cukor eller oförsörjda barn efter
afl. svenske legitim:e läkare; ton-
den hal' ökats genom Provincia l.
läk. p EStagnelIR test. 186,'5,gnui
<1:1'H Stoltz' test. 1880, gtun d.i-
Itabes test., 5,000kr. samt af okänd
gttvaro med 3,000 kr.

Svenska Iiiknresäl lskape ts prts-
fond (stift. 27 april 1858 till erin
rall om säfl.skrta .'50-årigaverksam-
he t] kr. 24,774: 46. Har till ända-
mål att genom sin afkastn. eller
eljes inflytande medel Hätta sältsk.
i tillfälle att belöna värderulta. af
svensk medborgare tört:e «krtrter-
inom de till säUsk:ts verksamhet
hörande forskn.sområrten

[2824]
Jucobtska testameutstoudeutve-

tei-inärläk. A Jacobi 1869', kr. 13,300.
Direkt. öfver Vetertnärtnstitutet
genom dess fdrest. Se ~12,fnj. Re-
se stdp. utdelas livart a.e eller 4:e
år till en ung vctcriuäi-läkare.

[2826J
svenska sjukskdtersknrnns a.ll-

miinna penstonsförr-nlne (189;'))kl'.
100,000. Sär-sk. styrelse. "'l,:IHOS].
Litränta vid fylda 50 å!'.

Fonder för diverse ändamål.
[2830J Allmänna enke- och Bohmanska testameatsfondea

I S· (Grossh. F o Bohmau 1767) kl'.
pupil kassan iverige. 16.3,872: 21. ullderslöd åt sjuka

Se '18471· barn af dclcgarc i Allm. puke- och
Allmiinna enke- och puptltkas- pupillkassan.

san i~herige (Stift. 1784;regl.188(j, t;risbaekska, testameutsroudon
~~~~~~å~::ttlit~~O~~~~akl~~~d~~~slåt~~~;(Enkefru S l\I )fannerström, f. G-ris-
som icke uppnått 60 år salut 11lOd back 1777) kr. 6,7;,)0.Undet-stöd åt
afseende å helsotillstånd prörvae bohöfvunde enkor eller fader- och
till törsäkr. antagl., lernna tillfälle moderlösa barn.
att antingen mot viss afgift på en ~ehll11tllSka peustonsfouden
gång el. mot årl. prem:r vinna för- (:VI:llernaAngelina o. Ida Sehman
säkr. för beredande af pens. åt ef'- 1882) kr. 7,5'22:86. Pens-r åt fat-
terlefvande hustru och barn. Så- tiga n-uutimmer, eom ic-keäro el.
dan törsäkr. meddelas dels åt man varit gifta.
för beredande af pens. till hans SYRanStestamente {Enkef'. A iiI
hustru) dels åt fader eller ruedet Svaan f. Volekanler 17ö3)kr. 18)000.
för l~~redande af pens. c till vi~.~tI~äl~tan är ansl.agen t,ill.Pf.~'ns:l'åt
uppg itvet barn och dels at man for fattiga enkor af god n-ejd, hvi'lkas
bcrcdaude af pens. till hans hustru män 'varit anstälda i statens tjenst,
och deras barn gemensamt. utan afseenc1epå stånd el. vi~telse
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[2830-2835J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
ort: och ega släktingar till gifva-
i-innan el. hennes aflre man företrä-
desrätt.

Thernbereska testamentsfon-
de n (Handelskassöt'en J 'I'heruberg
1S21) h-r. ;;,400. Understöd åt be-
hötvande enkor, företrädesvis sä-
dana, som af euke- och pupillkas-
san åtnjuta 81Uå pens.r och hafva
flera oförsörjda barn; f. n. utgå B
pens:r å tillhopa 216 kr.

'2832: Kg!. Patriotiska
sällskapet.

Se )9511·
Br aude rs donation (Kamrer. H

A Brander 1869)kr. ,\000. Räntan
användes till utdcln. af säl lsk:u
nn-daljor till industriidkare, »sä.
som mästare, gesäller eller ar-be.
t arr. hvllku visat utmärkt skick-
lighet i sitt arbete, röreuadt med
långvarig trogen tjenst, gällande
de ssa belön:r såväl män SOUl qvtn.
1101'. i städer och å laudct.», för-
utom till 6 ex. i silfver af svenska
Tr~idgånlsföl'en:s niedalj till nämn-
da tureu ing.

Brandstodsmedieu (C R Bereli
1778.. J v Balthasar Kutgge o. hans
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Hän-
tan allvändes till underst. åt tor-
pa re 0. andra fatt.ga perEl-oner.på
Iandet. som hemsökts af cldsvuda
och ej ega rätt till brandstods-
11 11 der s.tö d.

Eb('r!oiteinsko, Schutterska och
Kulmanska donationerna. (Erura
el A C Eberstein o. ::\1 eSchotte
m. fl. 1799,]807 och 1817)kr. 2,500.
Räntan utdel.as årt. till herngtrt åt
'1:Ul' fattiga och dygdiga flickor af
deu arbetande klassen.

Patriotiska !'ällslin}l('t~ Kung-l.
Pre std. iKommet-skol legnim E Car-
leson 177~) kr. 132,2::;8: vid 1900
~tl':-, -Iu t -rror atdrug af särsk. fon-
derna. Att befrämja närtngarnes
uppkomst och gnlll belöningar för
urrörnl. gorntugur o. töretag m. m.
uppmuntra n a t i o n a l idoghut ens
tillväxt.

Itudbeck s donat lon (Ötv.ckarn..
junk A Itudbcck 1802) kr. 2,000.
Till stipn- åt skicklig jordbrukare
inom Skaraboi-gs län.

Thurureus penstonsfuurl (test:o
af )1:11 Charlotta Collandcr) kl'.
'-l,000 Till underst. at åtdrtgu o.
fattiga tjonare.

[2833J Direktionen öfver
Nödh jelpskassan.

Se '2049'.
Ber-eer» !I s, I{ C. Grosshaudl.,

tt-'!'itaJl1l'utsfOlld 189;jkr. 80,821:9;j.
Pe-ns.r pa samrna vilkor som frun
Xödhjelpskassau.

Romans testameute (Yiktuul ie-
haud l. E E:son 18'17) kl'. 5,000. Af
räntan skola utgä 2 pf"ns:r a 75 kr.
och aterstoden anvnudas efter di.
rektionens god tfinn an de ,

Bru kspatrnuen J ..l Båll~s och
<less Fru r IJ Btlllgs~ född 1.1Ith,
donation il 10,000kl'. till Nddhjel ps-

kassan i Stlilm cnl. donattousbref
af 22 Dec. 18S1 med auledn. af ctt
2,3:årigt Iyckl. äktenskap.

Pens:r, il 75 kr. hvarje pens., till
sådana inom Sthlms stad bosatte
behöfvande personer, utan afseen-
dc på sarnhäl lskl.ase, hv'ilka gnm
obotlig sjukdom, olyckshändelse
eller ålderdomssvaghet äro ur-
ståndsatte att sig försörja o. icke
äro el. kunna anses vara föremål
föl' den egentl. fattigvården.

Dahlgrens donation (Bnnkokom-
mix. C I) Dahlgren 1891)kr. 40,000.
Pena-r på samma vilkor sorn från
Nödhjclpskassau.

Dahlgrens, Charlotta Wilhelmi.
na, fröl\f'u, understödsfond. 1895
kr. 2,000.

Diedrichsonska donationerna.
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru.)
kr. !)5,4R7 .. \fräntan utdelas pens.r
å 60 kr.

Falrks testamente PI:11 R Ch
Falck 1815) kl'. 6,198. Rantan ut-
delas till 2 i Sthlm boende fattiga,
välf'rejdud e, otörsörjda juvelerare-
döttrar eL, om sådana ej finnas, till
guld- eller silfverarbetares döttrar.

Floll('r~s fond (Gu'ldsmed. S mo.
ucrg 18:?2) kr. 1,;300.

Grnans testamente (Krvrldkr.vh.
C D Graan 18:36. kr. 2~,169 Af [2835]"Riddarhusetsfonder.
räntan utgår 11 pensn-. Se [23111-

HaghoJllska stiftelsen för Pau- Adlill'a kadettskotef'ouden kr.
vrvs Honteux (åj.Il C r Hagbom 178,346~Stip:r å olika belopp och
1883) kr. 20,000. Räntan utgår så- för flera ändamål.
som uuderet. ät ofä rd iga,eller sju ka Friherre Oscar Alströmers 1'01((1
och behötvande rmnttuuner med (f. d. Sta tsrådr-t frih. Oscar Al.sta-ö-
bättre uppfostran. mer 1884)kl'. 19,760. Lifsttd sränta.

lIedströmska testamentf·t(Fabr. Huf'mnrs kal ken J F Amilloft's
C Hr-datt-öm 1832) kr. 6,000. Rän- och dess F'ru A C Aminoffs dona-
tan är anstagen till 4 penser h 7.j ttousf'oud, kr. 12,209. ~1penser i
kr. åt r-nkor och oför-sörjda barn I];j;) kr.
efter ctv. tjcnstcmun v.id Sthlm s Berg' YOH Linde-fonden (Et-len
juridiska verk. Henriette Rerg v-Liude.o. Asees.

Isb(\r~s douattonsrond, (frk. )Ia- sorn August Berg v Linde) ötverl.
ria Charlj kr. 41,700. Pens.r för 1897-98, kr. 10,m1fl.Lifstidsränta.
p auv re s honteux, Rergenst.iernsl{a fOlld('n, kr.

.luugbl nds testamente (Prosteu 02,927. Stip:r och pens-t'.
B .juugbtad 1882 0.1884) kr. a,ooo. Berehmanska f'onden, kr. 8)314
2:ne pe11:-;:1'el 7;) kr. utdelas ärt. rörutom kr. 75,549 i fast.igh:r o.

l{lli;rg'l's donnttoner {Eu icef'. A trätseranta. 2 stip:r och r; penser.
::\1B Kniggo) kr. 12,~86. YOU Ueskowska fonden, kl'. 5,!l62.

Konull;r Knrl Johans donation OJ peus:r 11110 kr.
(181;))kr. 7,500. Räntan utgår med Rcthunska fonden, kr. 18,1105.
peus:r a minst 60 kl'. för ål' åt be- 13 penser u. 60 kl'.
hörvande. som genom en bättre' von Blocksk a fonden, kr. 14,969.
uppfostran bl ifvi.t urstandsatte att 6 pens-r a GOkr. o. ]0 pens.r a '25kl'.
sig med grörre arbete törsörja el. Boudcska fonden (Grefve Gustaf
att i fu.tt igh us kunna intagas. Trolle Bonde 1885) kr. 11,7:);3.A.f-

Lev jus donation (v Presid. C A kaatn. skall t. v. tuggas till kap l-
Leviujom te <ll'hingar1849)kr.;3,048. talet.
Af räutenn-dlcu utgå 3:ne peusrr a Bungencrousk a fonden, kr.
7;) 1-:1'., och »ga testators släktingar 25,96'1. F. n. 12 gratifik:r a 80 kl'.
dertill företrädesrätt. för 1 år.

Lunrlals testanieute ("\1:11 C.T Carlesonsl," f'aml lj fnuden (189G)
LUlldal 182·1)kr. 1,;jOO. Pens:r ilt kr. 76,.317. Lifstid sräntoi-.
~ eukor el. oförsörjda döttrar efter ('arlosouska sttpendtef'öutleu
afl. ju-ester i Sthlrn. (18~G)kr. :?80,:?17.l !':tip.:'l;},OOOkr.

Xordlanrlors tr-stnmeute (Stads- )[a~nus 6eoru: ()allck wnrdts pen.
majoren 10: Xordlandcr ]842) kr. sl ousf'ond, kr. a,2;}7. 2 pensioner
7;},000. Pens.r å. H>Okr. åt 20 cnkor :1 GO kr.
eller döttrar efter borgare i Sthlm, ].'rilH'ITf' A G vuu Dfiben s toud
samt ;}eukor el, döttrar efter ctv. 1897) kr. 6,156. Lifati.dsc-än ta.
crnbet-,..män vid Irnfvudst:s verk, I. Diirkf'l'sl\a fourlen (Cretve C F

::\ödhjpll)sknssan iStocliholm Dtic.:ker 188;j) kl'. 119,:?16.20 pens.r
(Prosten I) Norman i ÖSIllO O. kvr- ,L :WO kr.
koll. Åh.ruau m. fi.1768) kr. 418,29~: Ehreuboru-Itefherskn f'olld(' [1
;")0. Utdelande af underst. till i, \1899) kr. 15,2';4. Pf:'llS:r.

Sthhn boende n-unttmmer tillh.
Pauvres honteux; 1899 utdelades
kr. 17,046: 50 till 325 personer.

Preis' testamentsfond (Frih. A
M Preis 1810) kr. 6,000. Räntan
fördelas i 4 pens:r a 75 kr., 2 till
enkor affrälse och 2af ofrälse stånd.

Roospiggs testamente (Enkef. C
~r Boosptgg 1S39) kr. 16,250. Pen-
s:r till fattiga. enkor el . ogifta frun-
timmer.

Ruths testamente (Enkefru B C
Ruth 180~~kr. 2,136. Pens:r före-
trädesvis åt fattiga prestenkor.

Sohms testamente (Bankokom-
mts: enkan U Sohm 1842). Af 1'011-

den utlemnas årl . 20 pens:r il, 60kl'.
TImefls testamente 1;\1:11UTi·

mell 1831) kr. 6,000. Räntan all-
vändes till 4 pens:r il 75 kr .. ar hvtl-
ka z.no tilldelas »örver 50år gamla
fattiga döttrar, den ena efter oiv.
el , militär tjcnstcman och den all-
dra efter borgersman i Sthlm ».

'I'iirueboms tp",tallumte (Aase-«
sorn och stnmpelmäst. E Törnebom
1831) kr. 113,500. Pens:r till cukor
och barn efter oi v. tjellstemän vid
Sthlms stads styrelses juridiska
verk samt pens:r till fabt-ikstdk:s
eukor o. barn i Sth lrn.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2835-28 38J
En onämnd I'älgörares fond, kr. Pauliska fastighetsfonden Sehelfers, C, kapten, fond h.

16,327. 6 pens:r a lID kr. (Kammarjunk. O G- Pauli; öfverl . 17,614. Lifstidsränta.
1I)'1lenbergsl,a fonden (Godseg. 1S94)kr. 612,120. Ltrsttdsräntor till von Schewensk a stdpeudl eln-

E J Gyllenberg 1877) kl'. 200,367. af testator utsedda personer. rättningen (Agent G B y Schewen
12 gratif:r 1\ 100 kr. o. 4 stip:r a Paul lak n lösörefonden (Karn- m. fl. 1721) kr. 29,691. 2 stip:r a
500 kr. marn. O G Panli; ör verL 1894)kr. 500 kr.

G,·llenborgskafondru,kr.29,792. 137.851. Pcns:r ä 2CO kr; 2 stip:r Hoffriik eu Ca.rolina von Schul-
14 gratifik:r a 75 kr. a 500 kr. och 2 krigsskolestip:r å zers donationsfond (y Schulzerska

6rllenbååtska fonden. kr. 3,466. 500 kr. fonden kr. 4.086; 1 pens. ii 80 kr.
l pens. a 160 kr.' YOUPl ateusk a sHigU'ondml (bil- Fröken Sehiirer ron ll"aldheiJll~

Frö}{ell ~mili(' G)'l1f'IlCreutz' dud 1893) kr. :?9,2X7. Peus:r inom fond, kr, 1.5,907; 2 ltfstidsräutor fL
fond (1S!}5) kr. 1,210.1 pens. å 45kr. slägten. 30n kr.

Fröken S {.I 11 (~)'llenrams fond ]Ia.ioren '"ils Georg Psilander- (: och F '"011 Schwerins fond
(1882) kl'. :~5,7;j5. Pens.r till gifvat-. skölds donationsfond för adliga (1900) kr. 48,325.
iuuans närmaste anhöriga. fruntimmer' (Kanuuarh. J. F. Psi- de Stlentzska fonden, kr. 7,885;

Hagermausk a fonden (188:~) kr. landersköld 187:j) kl'. 20,;":i98, Lifs- 3 pens.r a 75 kr. o. 1 a. 30 kr.
35,842. 1)e118:r till gifvarena när- tidsränta och pens.r till af gitva- Silf\erberg'sJol fOllden,kr.32,3t:i0;
mastc anhöriga. ren nämnda personer. 14 pens:r a 85 kr.

Hnmlf tousk a sIii~U'onden (bil- Itlajoren Xi l s Georg- Psilander- stjerncrentzska, fonden. kr.
dud 18!)!) In'. 31,R07. Peus:r inom skölds peus iousf'ond för adelsmän 44,9;j4; 24 gratifik:r iL 80-kr., h.vi.l-
slägten. (Kammarh.JFPsilalluersköld1878) ka få uppbäras under 6 år.

August \'011 Hartmandorffs stl- kr. 18,530. Lifatld.sränta och pens:r St.ierncronska fondell,kr, 28,593;
pendiefoud, kr. S:{,ji)l. 6 akudem. till af gifvarcn nämnda peraouer. 3 pens.r ;1 350 kr.
stip:r a ,jOOkr. Psttanrlerskdldskn fonden \:0 3 stjerngrallu,tsl,a fonden. kr.

Fru Britn :U lon Hauswo lffs (Kammarh.,JF Psilanc1erskölc11884.) 13,594. Pensir.
fond, kr. 26,34!L 4 penarr h 20n kr. kr. 8,25~L Pcus:r till af gttvaren TOll Stoekenstrtimska fonden

Fröknarnu "on HauswoJffs fond nämnda personer. (Brukeeg.Axel v Stockenström 1894)
(v Hauswolff'ska fonden) kr. 38,726. Psfluuderskdldskn rondon X:o 4 kr. 5,474. Ett SLip. å 180 kr.
7 pens-r å, 225 kr. o. 1.pens. a 36 kr. (Kamrnal'h.JFPsilanLlerskölc1188;}) Stråleska fonden, kl'. 36,964; 1n

Carl Johan Htertas fond (1879) kr. 6,451. Peus:r till af girvaren penser a. 75 kr.
kr. 7,827. l pens. ~L 1010kr. ; återst. nämnda personer. Thamiska donationen (Korumet'.
ränteatkaetntug. lägges till kap ita. Psl lauderskdldskn funrleu X:o 5 sr-rådet S Than11727) kr. 6,461; räu-
jet, som enl. gårvobretvet hör ökas (Enkcf. J'stlaudersköld f. Is-berg tan ötvert. till Veteuxkapaakadr-.
till 25,000 kr. 18!l0) kr. 9,0;)6. Lifstic1sränta. ruten.

Hårdska fonden (Enkef. .J C Hård Qu.e(~kfeldt-Hosencra.lltzska fon- Tersmedenskaf'onden,kr.16,949;
af 'I'Iiorr-storp 1888) 16,4fl8. Lif's- den, kr. 61,46;:;. 4 stip:r a 200 kr., 2 pens-r.
tidaränta. 8 pcns:r a 200 In'. o. il handpen. ·Wadstena, adliga jungfrustift.

Llr-l k a Christina HögmRl'li:s te- nlngar a 120 kr. kr. :~64,076; 60 penarr å 100 kr.; 17.')
stamsntstoud (18690.1874) kr.8,ii49 Quec.kt'eldtska st.lpendtef'oudon pens:r a. so kl'. och 11 pens.r till
4 pens-r :.1;30 kr. (Hofrättsrådet C S Qucr-kfeld t 18j;j) olika belopp.

ron Kuthen HilJlJinU'ska fonden kl'. 12,910. Lifatid sräuta. von Ye~t~sackska fonden (Fru
(Enkuf. y Kothen, f. Ribbing, 1888) Que(~kt'eldtskn penstonsronden Carolina 'TOll Vegesack 188:3)kl'.
kr. 2,219. En pens. af räntan. (Hofrätt.srådet C S Qu eckfel dt 18j;j) f:i,086; l if'sti dsrärrta.

Frökf>u Jullaua Ohm-lotta {Ja- kr. 14,212. Lifatid sränta. lYulf'crollska f'ouden, kr. 16,35H;
gercralltz' rtounttousroud (Lager- Stifti'lfröken Jlaria Chnrtottn 1.'5pcus.rr å 35 kl'. o. 12 pons:r il.
erantaska fond eu )kr. 4,17;').1peus:n Ql'ec.!{fehlts fond (1841) kr. 19,340. 20?kre"'ll1.elll,"kn fourlen (Fröken
;i 75 kr. 3 penser å. 200 kl'. _'t. '" ."

Lef'reus k a tuud en , kl'. v',ono. Ht'hllbergska fonden CUajorpn El lu Åkerhielm 188B) kr. 9,80;1; ltre.
<) I.lfl'i.l011f~l~htsta ronden, kr.9,407. C G Rehnberg 1887) kr. 8,;j;):~. Från ti~~r(~l~~~~lsets sarntl . fonder UP})-
~ pE.:lelf~,:.I':11'lL"'18,;)Arr.ell'e'lh.ouPt., f. fonden utgå a pousrr, hvard. iL 100kl'.

G ,.., .'" . Kalllmf)rJH~rrrnJohall.lxelneu- gå till ett bokfördt belopp af
Sparre fond (1899) kr. 9,0.%. tersk ltilds pens lonsf'onrl OR70) kl'. 5,145,059 kr.

YOII Llewenskn fonden, kr.66,fi4D. 1);1,684; -å l if'stl dspen s;r a, 500 kr. och
1 pens. il. 6;10 kl'. o. fa pens.rå jso kr. 1 s tip. a ;jOO kr.

Lf l l leero nskn f'oudou (F'rökn.u Hofmar-skalken Henrik Fnbtnu
S :\1 o. :\[ O Lillienona lS6n) kl'. flf'ufrrsk.itHds pensionsfond (Reu-
12.87:). :J l)('11S:1' a r-:a 200 kl'. skjdl dska fou deu ) kr. (-j2,229; Ht;

I.liljeu!'\toll)sl\n rondell (1897) kl'. rlil.1tor, 2 pens. a 600 kr.
GO.76~).Lifst id sränta. Of\rrsteliijtnanteu C 6 Ilente.'.

A or-h (')1 Linds llfHa1;rb)' fon d skjöifls pensionsfond (18~~) kr.
(Fru Abolu Lind af Hageby 1894) lti,.i33. Pcns:r.
kr. 12,047. Lifsfidsritnta.. Of\erstclöjtnant{,ll C G H.'ut ••r-

Li un erh.le lms ka f'ond en , In'. sk.iölds stf peudf ef'oud (1899) kr.
23,070. lO pens-r iL 1;')0 kl'. 19,052.

J..Iöt'\,ellslijöJdskn fonderna. kr. Fröken S A Ittbulngs fond (1896)
33:!)11. l utr-ikes st ip . il 4,000 kr. kl'. 46,160. Lifstidsränta.
och 3 uudet-vtsn.csttp.r a 1,800kr. earl [Irika Hons at' Hjelmsäter

JIörllfl'rskn fnnrteu (Jvnkef. J C dountlonsrond, kr. 37,892; 411ell~:r
]\[i)rllcr lS(j!1 o. 1871) kl'. G,918. 1 å 300 kr. [2838J
1)e11S.å 90 kr. o. il a 4;1 kl'. Fröken Hanna Ruos" af HJelm-

Hnuko könuulssat-len Wilhelm siitfl-r donationsf'ond (1880) kl'.
Nethenroods testnm eutsrond, kr. 21,193; 2 peus:r il. 420 kr.
8,177. 2 pens:r ,'L 1:10kr. Kammarhurren Carl Roos' af

von :Xokhenskll fonden (1896) Hjelmsäter fond (1890)kr. 100,681!.
kl'. 10,768. I'eus-r. Ltfsttderänta.

Xorden~kjöl{lskn fami ljefouden Sasska t'onden (Majore nJ F Sas ..:;
(bildad 18fl7) kr. 3,:1;'HL och hans hustru er A Nisbeth 1866)

Palmstjerusk a f'nuden r Fz-öku.nu kr. 30,547. Pcns:r.
Selma o . Asta J'almstjerua 1888) Grefliga Sellpfferska stlf'tntu,
kr. ;},jO~. rndc-rstö(1. gell, kl'. 50,405. 13 pens:r a 1öo 1\:1'.

[2836]
,rennhrl'g', »Lotren "rennbfl-rgs

f'oud fdr- hjelpbehöfvande » (18641
kap ita.l c:u 44,000 kl'. Sär-sk. direk-
tion, se [20 5;1J; fonden är afsedd
till: l) inlösen och underhåll af l
el. 2 värrrldsa., dörstumma el. blin-
da barn i derför lämplig anstalt el.
bu.rnhom ; 2) under-st, åt sådane
fattige välfrejd. personer, som ge-
1101nsjukdo rn el. annan oförvållad
olycka äro i behof af en tillfällig
el. ögonbliddig hjelp.

Fosterländska före-
ningen.
Se :1903]

Iluhlerenska donationsfonden
(Apotek. ,J A Dahlgren 1876) kr.
16,38:3: ~11. Prem. till lifräntein-
satser åt späda barn: u tde ln . skall
börja 1912.

:Fosterliilldska f'öreningen(på in-
bjudu. af general dir. G F Almqvist
1StHi) kl'. 5il,O:'.i4: 08. l\Ijnskande at
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Klbbe fattigkassa (stift. gnm

kg!. bref 4/11 18!l2) kr. 5,761: 1)3.
Underst. åt fattiga grufarbctare.

Lerbäcks Ber-gslugs Malmöres
kassa (kg!. brer '"/31891) kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grutarbctaw.

~ ora Berg'slags Malmöres kassa
(stift. gnm kg!. bref 13/3 1891) kr.
3,006: 39. Afkastn. användes till
underst. åt ålderstigne o. fattige
grufarbctare.

[2855J ~-
Ljuugurans, ('arl, minne (f. d.

läsbarn tiii kyrkoh. 1886) Pastor i
Klara kr. 1,700. Räntan tillfaller
kyrkoh. L:s barn.

r2838-28:'>7J
fattigdomens t illväxt ; år 1900 ut-, L Eug. 'Vestin, Haudelsbokh. G
delades 3,972: 87 kl'. i premn- och w.son l\Iunthe och Bageriidkaren
förvaltn:safgifter. Carl G Schröder. Afkastn . arrvän-

Prinsessan Lovisas m lnuesf'ond des till små pens-r åt äldre fattiga
.Elcra personer 1869)kr.G,OOO. Pre- fruntunmer.
mier till lifränteinsatser åt späda.
harn.

[2840J
Paulis ~a donationsfonden (.En-

kof. Ch. Pauli 1789) jernte egend.
n:o 24 Svartmana. kr. 300,000. Fon-
den förvaltas af Dir. f. Jakobs och
Joh:s' församl. trtv. urbutsjrus, se
[2077~; pens:r a ;30 kr. utdelas till
158 enkor, som fyllt 38 är, och hvll-
kas ~än varit preater el. borgare,
samt a 25 kr. till 74 fader- och n10-
derlösa flickor under 16 år samt af
äkta börd. Fondens redogörare:
.Iansson, Hr-rrn., }Ialrll.sldlnadsg.
,j8 A 1 tr.

[2841j
Åktiebol.~et Pra ktiska hus-

IHlllsskolall~ för flickor (su bskri.
ben ter IR70). Sär-sk. dtrcktiou, se
-2126~ ; att uppfostra fattiga och väl
artade 1/; ars fii ekor från Sthhns
församl:ar till tjenarinnor.
[2842j --

Sällskallef »De nödlidandes viin-
ner» (af K. Maj.t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Sär-sk. di-
rektion, se [2047]. Pensioner och
underst. åt pauvres honteux.

[2843J Diakonissällskapets
styrelse.
s- r2007

K E Beronii do nnt.lonsfond kr.
26,221: ,'57.

['aspnrsons fond (Löjtu. S E Oas-
parson) kr. 1,000.

Fru Elrles fond kl'. 4.000.
Ma,jof8kan Gei.1efstams fond kr.

1,000.
e IJ.iuJl~löfs fond kr. 10)000.
Yiypkafonden kl' .. 5,000.

:2844]
Alnuerens )leJl~iollsfontl (Advo

katflaka l .I PAlmilren 1811) kl'. 4,,0.
Kommerskollegium, se )41.5;; rän.
tan användes till under-st. åt torf-
tiga enkor eftcr art. eki ckl , ernbet.s-
män å bergsstaten.

[2845j
Björckska stipendiefonden

{Grossh.u S Björck 1802) kr. 200.
Sa.rnf'. Pro Fide t\:, Christianismo,
se :2152]; stip:r till skollärare.
[28461 ~--

Brud~at'Hfondell (Stfrt. af ko-
llung Oskar I till åminnelse atkron.
prrnscssan Lovisas förmäl njng
1850) Öfverståth., Pastor prim., De-
purerad för stadens fattigv .vstvrel-
~e. Brudgarva af 1.'>0kr. åt;) dvg-
(liga och ärbara brudpar, som år-
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
vigas.

[2847J
Drakeska testamentsfonden

Linkrämaren ,Jonas Drake 1783) era
-1 00 kr. Styrelse: Kläc1eshandl:e

[2848j
.~örelling(,ll till minne of konung

Oscar I och drottning Josefina(eft.
iubjudu. stift:s fören. gnm sub-
skription. Enkedrottning Josefina
skänkte 30,001) kr. 1873); kr. 380,789:
18. Särxk. styrelse, se [2089]; att
i törbätrriugsanstalt upptaga och
vårda vanartade gossar, hvi'lka af
potts. el. kornmunalrnvudighet hos
rören. anmälas el. på gmud af dom-
stols rörordu. skola i ::tUIl1. uPP-
fostr:saustalt insättas samt att be-
reda skydd åt f.rigifna; il fören:s
åkerbt-nksko loni Hall inom Öster-
tr-Ije SOCkPll af Sthhn s Hill vårda-
de~ under 1900-1901 i medeltal 1;34
go ssa r, af hvi lka för de flesta er-
höl ls en år~afg. af kl' .150; omkostn.
för hvarje gtls:-:e uppgiek år 1900
-1901 till ö6,,: 9".

[2849j
Hammar-skfdlrl- Risellschöldska

stipendiefonden (18<2) kl'. 60,700.
Sär-sk. styrelse, se [2;)13~; årl. ut-
be ta.lu . 1,800 kr. att fördelas mel-
Iau Artilleri· och jngeuiörhögsko-
lan samt Krtgshögskolau« elever.

[2850j
Hemmet för frigifna qvlnnor.

Benämnes numera ätveu »Itrutt-
niugens s)\l'fldshem». (Hertigin-
nan Sofia af Östergötland ]860) kl'.
103,412: 97 Sä.rsk. direktion, se
[2093]; att upprätta från fängelset
rrtgtma qvtunor ; i hemmr-t vtstns
högst 12 qvluuot-.

2851j
Fru W Hiertas stipendiefond

för tandlfik artnnur t stttt.afI, Hier.
tas m iunexfond.) kr. 13,17~1: 83. Ka-
ronnskaracdikotorurg. tnst., se
12831

; utdelas till obemedlade
qvnnior, som egna sig at tand-
läkareyrket.

[2852J
Joseflnahemmet (Enkedrrittniug

Josenna 1872) kr. 277,863. Sär-sk.
stvrel se, se [2127]; hemmet be-
sturndt för fattiga af katolska be-
kännclscn.

[2853J
Kuipersk n ponstonstnrilttnln-

gell (Enkpf. C Kliiper, f. ,Yittfuth
1780) kl'. 107,402: 2!); särsk. direk-
tion, se ,'JO 51] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädesvia dem afborgerl. stand;
1900 utdelades kr. 4,94-0 till 98
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm karner-eraren i Al lm.
enke- och pupillkassan.

[2854j
K. Krunmersköl leglt armbiisse-

merle l (st. 1686) kr. 1~.051: 14. Af-
kastn. användes, på förslag af ve-
der-h. bergmäst., till underst. åt
fattiga o. i arbete skadade grur.
arbetare.

[2856 aj Svenska allmänna
dj urskyddsföreninqen,

se [2221.
Berglunds, C \V~dountdou, (Kro-

nofo~de, Up,ala 1887) kr. 4,000.
n.jörl\malls donation (Frkn, }'Ial-

111Ö 1887) kr. 5,000.
Eks f'arolina. (Frkn, Sthlm 1899

och 1900) donation kl'. 11,454..
Bonden Erssous enk a, Helena

Henriksdotters donation (Ange
1891\ kr. 1,1)00.

Häggs~ \ric.torin~ (Frkll, Visby
18U9) donation kr. 20,000.

Janssons, \lilhehllinaGustafva,
(Frkn, Dalarö, 1895) kr. 500.

Lindbergs. Heurlka, donation
(F'rku, Strengnäs, 188;)) kl'. 1)000.

»Okänd, som med egen hand
lllö.jer sin jord» (1897)' kr. 270.

Philipsons, Carl David (Konsul)
Sthlm 1899) donation kr. ;300.

Uosellsl\n fonden kr. 2,600: 48.
Från fonden tilldelas tj enare med
tjenstetid af minst 10 ål' belön. f.
syunerl ömhet Il10t husdjur.

Sjöbergs, Helen e, donation
(Fl'kn, Sta-engu äs, 1884) kr. 1,000.

[2856bJ De svenska djur-
skyddsföreningarnes

centralförbund.
Häe'~~ Juhauna (Prökeu, Visby

1898\ kr. 700.
H:hrg, Victorille (Fröken, Yisby

1899) donation kr. 30,000.

[2856 c] Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
(Se [2223'.

Berwalds, Hedyig; Fru, dona.
tion kr. 2,194: 62.

Heur ltn s, I.•oulse, Fru, dona.
tion kl'. 2,000.

Häggs, lictorine, .~röken~ do-
natten kr. 20,000.

Veukarg um att gratis sprida djur-
:-:kyddRlittC'ratur; har inrättat en
anstalt för smärtfritt aflifvandde af
smar-te husdjur (se Häggs anstalt).

[2857J ~-
Hudbecksl<a stipendiefonden

(Frih. Ötvet-ste ARudbeck 1802) kr.
250. gurnf. Pro _Fide &. Chrf stl a.
nisruo ; se [2152J; at'ipn' till skol-
lärare.
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Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2858-2864J

[2858J
Stockhul ms allmänna skydds-

förening,kl'.55,617:0i. Särsk. direk-
tion, se [206;j~; inkomsterna) som
bestå af räntor och fr-iv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[2859J
Stockholms Skyddsförening för

fr lgtfua (st lt't.på lult.ia.t.iv af S'th lm s
arbetarefören. 1879). Särsk. styr.se,
se [2091J. Har till ändamål att trån
återfall i brott slika bevara frigif-
ne, företrädesvis yngre föl' l:a gån-
gen straffade, värnlösa fångar, som
Ullder fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar OUl framtida välförhål-
lande samt att maldra den allm.
fördomen o. oviljan hos arbetsgif-
vare o. arbetare gent emot strar-
fade personer; åtnjuter f. Il. 1,000
kr. om året af tångvårdsmedel.
Grundfondsmedlen uppgå nu till
kr. 7,;333.

[2860J
Stiftelsen nir gamla t,jenarin-

nor, Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [10931; tillg.e
fördelade i 2:(' fonder, »Bostads-
roudeu och Pcn sion sfond.en» ntg.
ttlls. 630,440: 17. Fria husrum med
vedbrand el. årl . pens-r till gamla

tjenarillllOl'. I hemmet intagna tje-
nartrinor 91 st. och utdelas pensa'
till 128 säd ana .

[2861J
Sällskallet till drgdigt och tro-

get tjenstet'olks belönande (Gr'ef-
ve C Löwenhielm 1828) kr. 11Ö,OOO.
Särsk. direktion, se [1957; ; bdön:r
och pens.r åt ålderstigna tjenare
från ätsk. fonder, hvai-ibl . ('aspar-
sonska fonden (Enket. A C Cas-
par-son, f. Hamberg) å 1;3,000kr. är
den största. Dc öfriga fonderna
äro ii 2)000, r.ooo o. (000 kr.

[2862J
Siillslwpet »Till arlletsflitens

bef'rämjande » kl'. 10,000. Sär-sk.
direktion, se ~19f)9j:räutcmedleu
j e.mte årsarg:» användas till anskar.
faud.e af arbete åt obcmedl. n-nu.
ttrnmer.

[2863J
'I'Iunuermans-Ordens hospltal

(1796). Sär-sk. direktion, sp l2041_.
:'lIed husrum. skötsel, ved. ljus)
Iakarv.. rncdikam.. visst uulua tl .
bidrag till beklädn. m.f.n. förses ner
ett ant. män, dels ordousleduiuötet-,
dels uton, orden varande svnuorl
e111. ordens statuter af {tl:17!)6,de;

som ikrig el. uncler byggande blifvit
skadade; hvartörutorn årliga pons:r
o. gratifik:rtilldelas i behof stadde
ordensmedlemmar el. deras efterl.
anhöriga. Gratifikationerna uppgå i
medeltal till omkr. 2,000kr. ärligen.
Kostnaderna för hospitalet anses
utgöra omkr. 1'2,000kl'. fik år.

[2864 aJ
l\ollerothska stiftelsen (Ulrika

l\Iath. ~ olleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) .sörvattu. se [1911;.
Sttf'telsen leruna.r, sedan in skrifnrs- _
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
åt i Sverige, Nonre el. Danmark in-
födda qvi nnor, så länge de, enl.
företedt intyg af tjenaternan , äro
vä.lf'rejd. och lefva ogifta, gum ut-
delande af peue.r och, intill dess
pen~. tillträdes, ntbetalande af3!4
af den ränta, S01U till iuskrifurs-
fonden inflyter för den erlagda in-
skrttu.satgirten. Tillsy. 36 pens..
rum.

[2864 b]
Svenskurnes i 1\ar lsbad fond.

Ett atip., som fr. »Konuug Oscars
stiffe lse» årl. tilldelas 1 el. 2 be-
hötvande evenekar. hvilka i Karls-
bad måste söka helsans Ittervtn.
nande.
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:2865J

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å tiufvu äaf d.eininqarn a se före [2601].

Abelins fond 2632, 2821IBagges fond 2607 - fonden .
Abrahamsons lifl'äntefond... 2617 Bankostatens enke- o. pupfl l- - skoluns fond .. _ .
Abrahamsons gåfvofond...... 2771 kassa 0.0 •••••••• 0.00.0. 2788 - stipendiefonden .
Abramsons stipendiulll...... 2744 Bankska legatet............... 2734 Beskows stipendiefond _.
Adliga Kadettskolefonden 2835 Barkerskå testamentet, Fale- - testamente .
Adolf Fredriks församlings kerska och 2626 von Beskows donation .

kyrkoråd .•...•..........••.•. 2630 »Barnavännerna- .............• 2674 - B., o. h. h:s donat.-fond
- skolråd..................... 2631 Barnbördshuset, Allmänna.. 2687 von Beskowska fonden .
- fattigvårdsstyrelse .......•• 2632 Barnbördshuset Pro Patria .. 2688 von Beskows pensionsfond ..
1853 års kolerafond 2615 Barnhjelpsfonden 2613 Besparade medelfonden .
1872års gåfvofond... •.. .•. .•• 2742 Barnhusbarn af qvinnokönet, Beethuns fond ................•
1884 års fond ........••..••.•.. 2615 Fond för 2659 Bethuuska fonden .
Ahllöfska testamentsfonden.. 2695 Barnhusinrättn., Allmänna.. 2659 Billbergs fond .
Ahlstr-ands testamentsfond. .. 2734 Barnkrubba, Katarina, fonden Björckska stipendiefonden ..•
Ahlströmska testamentsfond. 2695 för........................... 2619 Björkmans donation .
Akademiens för de fria kon- Barnkrubbas, Lad.ugårds- Blancks fond .

sterna pensionskassa...... 2770 lands, fond.................. 2626 Blindas väl, Fören. för .
- särsk. understödsfond 2770 Barnmorskefonden. 2716 Blindes sjelfverksamhet, Fon.
Akre.lska fonden............... 2821 Barnmorskornas i SthlIn pen- den för.... 2767
Aktieb. Prakt. hushålls skol. stonstören. 2716 Blind·institutet............... 2763

för flickor ....•...•......... 2841 Bayards fond 2632 å 2 ställen von Blockska fonden 2835
Allmänna barnbördshuset... 2687 Beeker-Silberhochzeits fond 2~38 Blomstcdts fond............... 2634
- barnhusinrättn ............• 2659 Behrens donation 2611 Boberghska donationen 2770
- djurskyddsföreningen...... 2856 Bedjerska donationen......... 2734 Bohman J!~:sonsfond... 2621, 2628
- enke- och pupillkassan 2830 Bekläduadsfonden för fattiga Bohmanska testrtstondeu 2830
- inst. för döfstnmma •...•. 2762 nattvardsbarn 2617 Boijcska fonden 2602
- militärenkepens.-staten... 2804 - skolbarn............ 2628, ::!632Bok-o. :JlusikhandI. pens.-för. 2700
- premie- o. stipendiefond. 2743 Bemedlingskommission 2697 Bolins fond 2607, 2609
Almgrens fond ..•............ 2621 Bendix' fond 2640 Bollins fond ................•.. 2632
- pensionsfond ............••• 2844 Benedicks, C.~donation 2640 Bomans fond 2623
Alms, fru, donation .......•.• 2611 - EnkefruEmma, stip.·fond 2771 Bomalls testamente 2833
- fond .•.•.••.•..•.•......••.. 2612 - donationsfond 2640 Boman, se äfven Bohman.
- stiftelse ....••.•..••......... 2675 - E., fond 2660 Bondeska fonden 2835
- testamente ...•••••...•••...• 2612 - fond 2676 Bonnedal-Wallmarkska fond. 2781
Alström ers fond ....••••.••..•. 2835 - stipendiefond 2640,2821 van BOOIllSstipendiefond 2771
Alttus fond ..•...•........•••.• 2821 - testamentarond 2613 Booströmska fonden 2740
Alvarenga, do Pianhys pris- - .E. O" understödsfond 2640 Borgareståndets donation... 2750

fond 2823 Benedickska asylerna......... 2687 Borgerskapets bemedlings-
Arutnoffs donationsfond...... 2835 Berendts, S., understödsrond 2693 kommission, .
Andersons, C., fond 2626 Berg von Linde-fonden 2835 - egen dtsp. ad pios usus .
Anderssons, Johan, fond 2751 Bergenstjernska fonden 2835 - enkhus .
Anderssons, John, under- Bergers stipendium 2697 - gubbhus ~ .

stödsfond... 2719 Bergerska donationen......... 2733 Borgrättens medel, Ofre....•.
Anndals fond .•..••••••......•• 2605 Berggrens, ::.\L,fond 2609, 2632 Bostäder åt vissa judar i
Antel ls donation 2733 - R. C., fond 2688 Sthlm, Stiftelse för .
Apelgrens fond .•...••••...•.. 2615 - Makarne. understödsfond 2602 Botins eller Schönbergs fond
Apotekaresocieteten •...•.•.• 2710 - Rob. o. Elconore, don.- Brandels donation .
Arbetshemmet för blinda 2764 fond 2602 - fond .
Arbetsstugor för barn 2651 - R. C., grossh., test.fond 2833 Brandelaka fonden .
Artvedsons testamente ..•••.. 2602 Berghmanska fonden......... 2835 Branders donation ........•...
Armbössemedel , Kommers- Bergianska stiftelsen.... 2734 - fond .

kollegii •••...••............. 2854 Berglunds, C. 'V., donation .. 2856 - kanu-er, fond .
Armens enke- o. pupillkassa 2804 Bcrgman-~IUI~er~ka fonden .. 2740 - maulsell,,, .
- nya dito ••..•••••...... '" 2804 Bergmans gåfvofon?- :... 2771 Brandes fond .
_ pensionskassa........ .•. •.. 2804 Bergm3;ns, ~llen, sttpendium 2749 Brandstodsmedlen .
Arnbergs donation............ 2734 BergqYI~ts fo~d:........ 2609 Brefbärares, Sthlms, ensk.
Arrhenii donation............ 2602 :BertgesStaSmhPeenntedlefond 227

6
I1

7Bl~ennkn-ee-rso·lePoanaPtil.l.k.a.s.s.a•..........•.....
Artisternas o. litteratörernas - ,.................. <J

pensionsfören ...•••.•.•...•• 2776 Bergska tonden ..............• 2795 Brobergs fond .
. D t . Bergstedts fond...... 2617 - pensionsfond .

Ar~~~:[~::för~~fnag.o..musik., 2777 Bc;~~~t~n~~~·f~Onnd~~·.~:::::::::~~~~ ~~~~~·~~:k~o~fuk·_..~: b~g~'~·f~.•
.-\.l'tlste~as,' De sceniska, un- Bernegans fond............... 2607 kassan .

derstodsfond ..•.••.••.•••••.. 2775 Beronit donation 2602 Broströms fond .
Askfluga fond ..........•..••.•. 2634 Beronii donationsfond .......• 2843 Brudgåfvefonden .
Asplunds fond •...•. ... ..••.• 2628 Berzelianum, Stipendium.... 2734 f. d. Bryggareembetets i Sthlm
- testamentsfond ...••....... 2697 Berzelius-fonden 2823 pensionskassa .
Asylet för pauvres honteux .. 2655 Bersena C. D., fond 2602 Bungencronska fonden .
Asylet för fattiga barnaföder- Berwalds, H., fond 2771 Burens fond .

skor och de brasarn 2687. Beskowska donationen 27~a.Rylunds fond .

2740
27 58
2734
2771
2638
2770
2683
~835
2781
2617
2626
2835
2634
2845
2856
2699
2765

2697
2697
2(; 57
2658
2795

2640
2615
2611
2626
2653
2832
2696
2619
261~
2621
2832

2785
2638
2609
2698
2605

2785
2621
2846

2705
2835
2603
2603
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Byluudska testamentsfonden 2821
Byzantinska resestipendiet... 2734
Bäugs donation .. 0.0.......... 2833
- fond 2621 å 2 ställen
- testamente 2638
Bäärenhielms fond ....•••••..• 2631
Cabanis fond.................. 2615
Caminska testamentsfonden. . 2607
Carlboms donation............ 2611
Carlesonska familjfonden 2835
~ stipendiefonden 2835
Carlgrens fond 2624
Carl Johans donat., Konung 2833
Casparsons fond............... 2843
Casparsonska fonden......... 2861
Oasparsons pensionsinrättn.. 2699
Cassellis fond .. .. .. .. . .. .. .. 2749
Castelins fond................. 2697
Cavalli-Holrngl'enska stiftels. 2670
Cederschiöids fond............ 2607
Civilstatens enke- o. pupill-

fonder 2781
- försäkringsanstalt......... 2781
- penstonstnrättnmg 2781
Collianders fond............... 2710
Collijns fond.................. 2602
Cubes fond 2823
Dahls fond..................... 2634
Dahlgrens donation 2833
-~ C. W., fröken, understöds-

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

kassefond . . .. .. . .. .. ... .. .. 2768
»Dc fattiges vänner»......... 2671
De 5 brödernas fond......... 2742
De Geers donation 2611
- donationsfond .. 2613 å 3 ställen
nDe nödlidandes vänner» ... 2842
de Lavals, G., stipendiefond 2750
- Patrik, stipendium 2744
Diakoniss-sällsk:ts styrelse... 2843
Didrikssons fond.............. 2615
Diedrichsonska donationerna 2833
Djurskyddsfören., Sv. allm. 2856
Doktor Fr. Fehrs minne 2602
do Pi auhys prisfond 2823
Drakeska teetarnentsfondan.. 2847
Dramat. o. musik. artist. pen-

sionsförening................ 2777
Drottningens hospital......... 2805
- skyddshem 28.>0
Drottninghuset 2653
Duboiska fonden 2753
v. Dubens, A. G., fond 2835
DUckerska fonden 2835
Dyks fond 2696
Döfstumföreningen i Sthlm... 2766
Döfstuminstitutet 2762
Ebersteinska, Schotteska och

Kulmanska donationerna... 2832
Rdberg 2605
:F.dlundska donationen....... 2734
Eggertz', V., stipendiefond .. 27;'50
Ehlerts testamente............ 2638
Eurenborg-Reiherska fonden 2835
Ehrenpåhls stipendiefond... 2746
Eks. Carolina, donation...... 2856
Ekebergs, ~ils wnn., fond.. 2602
Ekholms testamentsfond 2613
Eklunds fond 2660
Ekströms donationsfond 2607
- fond 2607
Ekströmska fonden 2604
Eldes, fru, fond 2843
Elementariestipendiet ..•.•... 2744

Elemcntarlararnes enke- och
pupillkassa.................. 2747

Eliassons, Levy, rninnesfond 2640
- understödsfond .... .. . .. .. . 2640
Eliassonska understödsfond. 2719
Elis pensionsfond............ 2781
Elmbladska fonden........... 2742
Elmlullds,Axel, pensionsrond '2774
Elatedtska pensionsfonden ... 2781
v. Engeströms stiftelse...... 2645
Engstedts fond 2605
Enkedrottning Josefinas fonel 2605
Enkehjelpst'onden 27Il
Enke- och pupillkassan vid

Riksbankens afd.-kontor ... 2789
- vid Sthlms st. embetsverk. 2797
Eukhu s, Borgerskapets 2657
En onämnd välgörares fond. 2835
En onämnds stipendium 277l
En ärlig mans fond 2609
Ericssons,John, stipendiefond 2751
Eriksons, E. R., fonel 2620å 2 ställen
Erikssons fond................ 2628
Erssons, Bonden, enkaHelena

Henriksdotters donation... 2856
Fabriksfa.ttigkassan........... 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamente............ 2833
Falks fond 2605, 2607, 2628, 2632
Falks fond..................... 2634
Falkmans, :K J., stip.-fond... 2741
Fattiga barns vänner......... :l673
Fattigvårdsstyrelser :
- Adolf Fredriks .•.......... 2632
~ Hedvig Eleonora 2628
~ Jakobs och Johannes' 2613
- Katarina 2621
- Klara..................... 2609
~ Kungsholms 2624
- J\'Iaria............... 26] 7
- Nicolai 2605
Fehrs, Ifr., doktor, minne... 2602
Femte l\Iars-fonden........... 2615
B'ernöreförentngen ....•....... 2667
Ferms fond 2626
Fernerska belöningen......... 2734
Ferons minne................. 2602
F'il.eens fond.................. 2632
Fileellska pensionstonderna.. 2781
- testamentsfonden.......... 2755
Fischers tcstanlente.......... 2638
Flickskolans slöjdafdelnings

fond •....................... 2G 27
El obergs fonder 2604,2621,2696,283il
- testamente..... 2697
Flodinska stipendieinr 2695
Flormanska belöningen...... 2734
Folckerska och Barkerska

testamentet.................. 2626
Folkskolclärarnes enke- och

pupillkassa.................. 2756
- pcnsionsrättning 2756
Fond för barnhusbarn at'

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

nier.. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . 2620
- till biblar åt nattv.-barn.. 2619
- till kläder åt " .. 2619
- pens. åt t'. d. sjökaptener 2698
Fonden för bespisande af fatt.

skolbarn..................... 2640
-för Katarina barnkrubba .. 26]9
Fonden för O. H. Malmstens

professur...... 2821
Forssmans fond............... 2609
Fosterländska föreningen 2838
Franckeska fonden............ 2612
Frans Gustafs stipendium ... 274'2
Fredenholms fond ... 2619 och 2620
Friedländers stipendium .... 2642

[2866J
v. Friesens, Otto, premiefond 2744
Frimans fond............ ..... 2634
Frimurarebarnhuset 2661
Fru Hanna B:s fond 2688
Erunttmmerssäll sk., Välgör . 2666
Fränekelska understödefond. 2782
Fuhrmans fond ... 2609,2613,2617,

2621, 2628, 2638 å 3 ställen
Eöraningen för blindas väL.. 2765
- för bi stånd åt Iytta o. vant'. 2663 b
- för sinnesslöa barns vård 2663a
- för sjukvård i fattiga hem 2690
~ till minne af' Oscar I och

Josefina.. 2848
Förmyndarekammaren... 2696
För'sta Svea Artillerireg:tes

pensionskassa............... 2810
Första stipendiefonden....... 2743
(Jahms donation 2770
Garvens donation 2638
Geijers fond 2605
Geijerstams fond 2843
Generalmajor C. H. Möller-

svärds fond 2805
Georgiska fonden.............. 2601
Gtbson-Cr-onsted.ts stip ..fond 2750
Gjörckes donationsfond...... 2620
Gjöthmans fond 2620
Godlunds testamentst'ond.... 2611
Godus fonel 2605, 2609, 2617. 2619,

2621 å 2 st., 2624, 2628, 2632
- testamentst'ond............. 2613
Godu'ska pensionsfonden.... 2723
Gondretska fonden............ 2659
Gothers fond 2607
Graans fond................... 260ö
- testamente...... 2833
Gravallii fond 2616
Gravallius' testamente....... 2806
Grewesmuhlska friskolan .... :J612
Grillska donationen........... 2734
Grisbackska test:tsfonden.... 2830
Greeneka fattigförsörjn.-fond. 2801
Grosshandelssocietetens ID. fl.

pensionskassor.............. 2698
Grothe testa,mente............ 2638
Grundbergs o. Asplunds rond 2fil7
Gråbergs stipendium......... 2746
Gubbhus, Borgerskapets..... 2658
Guillaumes fond ,... 2735
Gutenbergska stiftelsen...... 2711
Guther-muthska fonden....... 279,1).
Glihlstorfl's testamente....... 2638
Gyldenstolpes donationsfond 2613
Gyllenbergska fonden......... 2835-
Gyllenborgs fond .......•...... 2688
Gyllenborgska fonden......... 2835
Gyllenbäätska fonden......... 2835
Gyllenereutz' fond............ 2835
Gyl lr-nra.ma fond 2835
Gymnastisk-ortoped. inst. 2682
Gåfva af en gammal tjenste-

man 2781
Gäderins fond 2621
Gösehes fond 2617, 2638 å 2 ställen
Göta hofrätts pensionsfond.. 2781
Göta Iitgarde.Penstonstnr. vid 2807
Götiska förbundets donation 2733
Ilaakska donationen 2781
Hagboms testamente......... 2698
Hagbomska stift. föl' Pauvres

honteux...................... 2833
Hagermanake fonden......... 2835.
Haglinds fond 2617"
Hagmans t'ond 2620
Hahns donation............... 2734
Ha.llengrcnska fonden......... 2710
Hallgrens fond 2607 å 2 st., 2615,

2623
s. k. Hallkassan 2696
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[2R 57: Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Hame lm anuska fonden 2752 Häggs, 'vioto nnc, donation. 2856 Kollektmedelkassan föl' fat-
Harni ltousk a slägtfonden..... 2835 Häggmallska fonden.......... 2601 tiga nattvardsbarn.......... 2602
Hammartris stipendierond 0.0 2771 Händelska sttp.vfondeu 2771 Kommerskollcgii arrnbösse-
Hammarskiöld -Risellsehöld- Höglundska fonden ..........• 2740 medel . 2854

ska stipendiefonden .....•... 2849 Högmarks testamentetond ... 2835 Konservatorieelevernas graf-
Handelsbokhåll. pens.-fören. 2703 Högre Iattnlarov. å Norrmalm 2741 fond........................... 2771
Handelsflottans pens.-anstalt 2728 Högre latinlärov.å Söderrnalm 2742 Konsistorium, Sthlm s stads '2601
f. d. Handelsföreningens ör- 1- lärarinneseminarium. 2749 Konstakademien............... 2770

yerskottf'fond................ 2697 - realläroverket 2743 Konströrvandtskapets kassa.. 2.11
Hanes fond 2607 Höptners legat 2638 Konung Car-l .Johans donat. 283:1
Hanua B: s fond, Fru 2688 Hööks, C. E. o. J., fond <.W301

1

- Oskar l:s minne :Ui,54
Hanssons fond................. 2696 Höökska fonden............... 2659 KOllullg?nS enskilda fond.... 2804
Ha rtrnansdorffska stipendiet. ~744 - hospItaL........... 2815
Y. Hartrnan sdorff's stip.-fond 2835 Institut för blinda............ ~~ ~~ - m~litärh~spitals- och me-

~:~;I~l~~l~l~~;~~i~;;::::...;~;~~bf~Ör~~1~l~;1~~:~fo~11~~.. .: 28;J3 Y.(~~;f~~~-~ii;l;i~·;~k~·f~~d~·~~~1~
vou Ha uswolffs fonder 283;') - fond ~~~iKra~tiska skolan~ 2604
Hau.tb oi st . understödeknsea.. 2817 - pensionsfond............... Rretjs testamente............. 2602
Hays fond. 2628 Israelitiska ynglingafören. 2642 KronprtnsessanJosenuas pen-
Hebbes donation 2602 -lacobl ska testarnentsfonden .. 2824 eton sinr. vid Göta lifgarde 2807
- legat 2638 Jacobsous stipendium 2744 - Lovisas vårdanstalt för
- pensionsfond... 27 99 - testanlcntc.................. 2696 sjuka barn................... 2684
- stipendiefond 2771 Jakobsons och Mattsons fond 2696 Kru tmeijers fond 2607 å 2 ställen
- testamente 2638 å 2 ställen Jakobs a.llm. läroverk........ 2745 f. d. Kryddkrarnhandelssocie-
H. Et s donationsfond _ 2856 Jakobs o. Johannes' försam- te ten s pensionskassa....... 2697
Hedbergs fond 2605 Ii ng s tattigvårdsstyrelse.. .. 2(.il3 Kuhlaus stipendiefond....... 2771
Hederntelrus testamentsfond 2613 - kyrkoräd.................... 2611 Kuhlauska arrv.s stipendte-
Hedings fond.................. 26 OG Janssons. W. G., douatton;.. 2856 fond 2; 7l
Hedrens fond.................. 2611 .Ieuny Linds sttp.croud .. 2770, 2771 Knhnanskadonationerllam.fl. 2832
Hedströms fond 2620, 2621 .Iei-nkoutorcts tjensternäns Kungs.holma församlings fat-
- pension~fond............... 2fl 96 enke- och pupillkassa...... 2787 tigvardsstyrelse............. 2624
- testamente 2697, 2833 f. d. J ernkramhandelssociete- - kyrkoråd.................... 2628
Hedvig Elcouora församlings ten s pens. o. begrarn.vkassa 26;)8 Kurnl ing« fond............... 2605

fattigvårch:'ityrelse.......... 2628
1

Josefinahemmet............... 1852 Kyrkof'atf.igka.ssa, Nicolai..... 2602
- kyrkoråd '2626 .Iosenuas , Rrouprtusees., pen- Evrkoråd:
- skolråd 2627 sion stur. vid Göta lifgarde 2807 ~ Adolf Fredriks 2630
Heltus d0natiollsfond......... 2613 .Iosephsons fond 2640 - Hedvig Eleonora........... 2626
Hellmans fond 2628 Jubelfeststipendiet 2744 - Jakobs och .Iohanuea' 2611
Helmfeldtska stipendiefonden 2693 »Juttomtarne [i................. 2672 - Katarina.................... 2619
Hemmet för rrtgttna qvinuor 2850 Jungblads testamente, 2833 - Klara 2607
Hemmets,Ty~ka,byggna(lsfoJl(1 26B8 Jungbladska fonden......... 2601 - Kungsholms 2623
Hemsöjdstouden 2710 .Tustelii fond 27]0 - :\Iaria 2615
Henr-iksdotter-s donation 28;16 Jönssons, Vifve, fond 2628 - Kicolai 2602
Hernmarkska stipendiet...... 2744 Kadettskolefonden, Adliga... ~8:{5 - Skeppsholms. 2634
Hertz era, Eatim a., fond....... 2602 Kateers. Pastor, fond......... 2638 Käbergs fond 2605, 2628
Hem-Hus. Louise, fond 2602, 26 3? I Kalls fond ., ,........ 2710 Köhlers premiefond 2678
Hiertas, Carl Johan, roud 283.') Kamrer Branders fond 2619 Körners fond 2615
- Lat-s, uriune 2737 Karells fond :J.612 Ladous fond 2696
- stipendiefond............... 2821

1

Karl Johans donat., Konung 2833 Ladugårdslandsförs.,seHedv.Eleon.
- \Y., stipendiefond för tand- Karolinska in st. reservfond ... 2821 Lagercrantz' donationsfond .. 2835

läkarinnor 2851 Karati-örnska fonden........... 2604 Lagermans testameutsfoud v.. 2622
Hillbergs stipendiefond...... 2611 Katarina allm. läroverk ... 2746 a Lagcratrörns stipendiefond... 274;')
Hti-schs nnderstödsfond...... 2640 - ai-uetsstugors fond......... 2620 Lagus fond..................... 2601
Hjertbcrgska donationen 2733 - barnkrnbba., fonden för. .. 2619 Lamms fond 2640
Hochxch.i l ds pensionsfond... 269C -- församhugs fattigvårds- Landtbl'uksakaclemien........ 27 35
Höftmans donationsfond 26 07 stvrelse 2621 Langs pen~ion~fond.......... 2781
Hoffruans fond 2607 - kyrkoråd.................... 2619 Lernerske stipendiet......... 2746
Hoffrnan s ~tipellc1iefond...... 27;')0 - kyrkoråds donation........ 2746 Lerrenska fonden.............. 2R 35
Hoffm an s ,Aug., stipendiefond 2751 - skol lofskojouj er, fond för 2620 Leijonftychtska fonden....... 2835
Hofkapellets pensloustnrättn. 2772 Kellners testamcnte........... 2638 Lei ionhufvuds fond 2632 å,'2 ställen
Hofstatens gratialkassa....... 2786 Kibbo fattigkassa 28;34 Lejas välgörellhetsstiftelse

a

••• 2612
Holmbergs fond .. 2H03, 2605, 2609, Kihlströms testamentsfond 2613 Lenubergs fond 2660

2613, 2617, 2620, 2621, 2624, 2628, Kindevans fond 2688 Lerbäcks Bergslags Malmöres
2632 Kinmansous fond 2770 kassa 2854

Holms fond.................... 2621 Kirclrriugs legat............... 263S Lettet-stedts fond 2734 å il ställen
- legat........................ 2638 Kirurg. stipendiefonden...... 2821 Letterstedska fonden till för-
Hoppenstcdts, Sofie, fond.... 2609 Kjellbergs, Ad., stip.-fond... 2821 mån för Val lerstads förs. 2734
Horns donationsfond......... 2683 Ktel lbcrgs, -Iohu , E. stip. fond 2750 - föreningens fonder......... 2734
Horns stiftelse................. 2804 Klara församlings tattägvårde- - resestipendiet............... 2734
- testamentsrond 2613 styrelse 2609 - sattgtsttpeudict 2734
Hults fond 2615 - kyrkokassa 260. Lettströms fond 2621
Bultgrens fond 2628 - kyrkoråd 2607 Lewenha up ts fond 2885
Hul tqvixt s donation.......... 2750 Kleinsorgs testamente........ 2638 Levtris donation............... 2833
Hurnbleska testamentsfonden 2795 Klerckska toudcn., . 2623 - fond 2604, 261t.i
Huehä.llsskolau, Prakt 2841 Kingges d ouattnoner 2833 - A., minne 2640
Huss. -:\[agnus, stipendiefond 2821 Kn iggeska fonden 2653, 2740 - J., stipendicfond........... 2640
Htlbneraka stipendiefonden .. 2745 Kniperska penstonstnrättn . 2853 - 1\[. n. E., fond 2640
Hlilphers fond 2609 Knochs donation 2638 Lieberdta o. h. h. donations!'. 2683
Hygrells Rtipendiefond....... 2810 Kolerafond. 1853 års.......... 2616 I Licberts fond ..... 2609, 2632, 2G:38,
Hårdska fonden............... 2835 f. d. Ko lera ronden, 260D 2657, 26 flO
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [28681
von Liewenska fonden 2835 Malruxtena, P. H., fond 2821Kol'aBergsl:s Malmöres kassa 2854
Lif'gardets till häst pens.kassa 2809 l\Ia.~mstensprofessur, Fonden Norbergs fond................. 2615
Lifgardet tii! häst, Prins Os- for........................... 2821 Nordcnskjöldska familjefond. 2885

cars hcspttalsiurättuiug vid 2309 :Uall1sell Branders fond...... 2619 Kordenstolpes fond........... 2632
Liljebergs fond 2611 Maukel.ls stipendiefond 2771 Nordfors: fond 260.
Liljenstolpeska fonden 283;'')Mankeltska stipendicfoudeu.. 2745 - testamente.................. 2696
Lilla Johns premium 2742 )Iaulls testamente 2603 Nordlanders testamente .....• 2833
Li lltect-ouska fonden 2835 - testamentsfond 2640 Nordluud s, Fru Lotten, fond 2681
Lind af Hagebys, A. o. C. l\I.! :'IIariaförsallllingsfattigyårds- Nordströms fond 2632

fond 2835 styrelse 2617 - testamente .................• 2609
Linds donationsfond.......... 2; 81 ::\Iaria förs:s kyrkoråd 2615 Norens donation............... 2611
Linds, Jenuy, stip.-foncl 2770,2771 - skolråd 2616 Nordens fond 2624
Lindbergs fond 2680 l\Iarii testamente 2696 - pensionsfond 2613
Lindbergs, H., donation...... 2856 Markliuska fondcn..... 2810 Xoreenska fonden.. .•... 2696
Lindblads testamentsfond 2623 3Iaskillistföl'onillgen.......... 2729 - testamentsfonden. 2755
Lindbomska belöningen 2734 ::\Iattsons fond, Jakobsans o. 2696 Norgrens fond ...........•... 2632
Lindgrens donation 2612 Maxers fond ..................• 2771 Norrnana testalucntsfond .•... 2613
- fond 2609 å 3 ställen )Ieijers donation 2770 Norra latinläroverket 2741
Lindgrenska fonden........... 2627 :'IIoijerbergs fond.............. 2631 Xorrl ands apotekareförenings
Lindgrenska trasskolan 2759 l\Iendelsons, Syskonen, fond 2640 donationsfond............... 2710
Lindholms fond 2628 Metzgers testamente 2602 Norstedts fond 2602,2603,2605
Lindholms, .1. A., fond 2626 ::\Ieuniers fond 2609 Nya elementarskolan ....•...• 2744
Lindatens stipendiefond 2626, 2746 ålcyors, Jcnny, fond ...• 2616, 2620 -e-S Alhn. pensionsfond 2744
Lindstrands stipendiefond... 2750 l\Ieyerssons pensionsfond ...• 2640 Nybergs, Erika, fond......... 2626
Lindstrands, O. o. A., fond .. 2626 Miohaelsous, Joh., donation. 2750 -Erika, enkefru, fond 2628
Lindströms minnesfolld...... 2734 Michaelssons donation... 2640 )l"ybel'gska fonden........ 2627
Liuds tröms stipendiefond.... 2771 - fond.............. 2771 Nygrenskastipendiefonden... 2710
Linnerbjelmska fonden 2835 - testamente 2602 Nymarkska fonden 2742
Litteratörernas pensionsföre- l\Iilitärenkepensionsstatell, Nyströms fond ..•........ 2603, 2621

ning, Artisternas och 2776 Allmänna 2804 - testamente ..............•... 2697
Ljungbergs stipendiefond 2821 :\Iilitärhospitalsfonden........ 2814 :Nödhjclpsfonden............... 2687
Ljungcrantz testamente...... 2697 3Iillerska fonden ....•..•...... 2746 Nödhjelpskassan i Sthlm..... 2833
Ljuugcrantzrska test.·fondell 2659 f. d. Mindi-o teaterns pens.· Officerskårens pens.fören.kass. 2810
Ljunglöfs, C., fond 2843 fond .........................•• 2774 Okänd 2609,2613.2617,2620,2621,
Ljungmans minne.. 2855 l\Iinuthandlareförell. peus.« 2623, 2624, 2632, 2697
Lohes legat ....•............... 2638 kassa 2701 Okänd girvaras testamente ••. 2602
- testamente 2638 ::\[oborgska fonden............ 2604 »Okänc1,som med egen hand
Lohes, Ad., testamente...... 2638

1

::\lodersvård, Sällsk. för ul1l1- plöjer sin jord » ...•.•..•... 2856
- .Ioh.;a., " 2638 muntran af'. 2677 Onämnd välgörares fond, En 2835
Loubatska donatiouen: 27H3 ::\Iorbergska fonden 2626 Operabalettens enas. kassa... 2775
LUlldals testamente........... 2833 ::\Iorits Ruben s doua.t.cfond., . 2640 Operakörens enskilda kassa.. 2773
Lundbergska fonden.......... 2740 :'IIosaiska för:-;amlingen 2640 Osreugit fond.................. 2621
- stipendiefonden 2745 - Ja.tttgfuud 21;40 van der Ostenska fonden ....• 2699
Lundbergs testamentsfond.. . 2613 - skolfond 2640 Otterska fonden............... 2602
- C. O., fond 2627 3losanders fond 2710 Owens, Samuel. stip.-fond 2750
- Y. och L., fond 2823 ::\IurLecks inrättning för fat- Pallins, Regina, minne ......• 274~
Lundblads donation.......... 2611 tiga flickors uppfostran.... 2665 Palmgrenska fonden.. ...••..• 27iJ5
- fond............ 2609 ål ustkal lska akademteu , Kg!. 2771 Palmstieruska fonden..... ••.. 2835
Lun.dells testamente.......... 2603 ::\[usikens vänner, Salrsk., i Pasteurs~fonden............... 2823
Lundgrens fond 2632 Göteborg, stipendiefond 2771 Pastor Kaiser-fond 2638
- Egron, pt-iainedel ,.•...•... 2770 :\Iusikpersonalens ensk. kassa 2810 Patersens fond ..............••. 2657
Lundins, ålattrias fond 261~, 2620 :Uusikstipendiet, Sång- och 2744 Patriotiska sällskapet, Kg!. .. 2832
Lundmans, Jul., stip.-f. 2740, 2742 ::\IUllel's testamente 2638 Paul is fond .......•.•..........• 2635
Lundwalts, Axel, fond 2771 Mötlers fond 261i'i,2624 (2 olika) - testamente .................• 2607
Lunns testamente............. 2697 - stipendiefond ..• 2696 Pauliska donationsfonden.... 2840
Lykttändarnes sjuk- och be- Y. l\Iöllers donation 2734 - fastighetsfonden 2835

grnfn.vkass« .......••....•..•. 2714 :'IIöllersvärds fond, General- - fonden ..........•••......... 2699
- och sifonpumparnes vid major C. H.................• 2805 - lösörefonden 2831i

Sthhns gasv. Cl18k.peus.. ::\Iörners fond 2607 Pauvres honteux, Asylet för 2653
fond 2714 ]Iörnerska fonden 2835 - Hagbomska stiftelsen för 2833

Läkal'e-nödhjelpsfonden ..•... 2823 Xathans fond 2640 Pensionsf':d f. fattiga sjökapt. 2698
Läkut'eaäl.lska.pet., Svenska... 2823 Xattvardebarn, Beklädnads- Penstons- o. gratialkassan för
Längmans donationsfond..... 2755 fonden föl' fattiga........... 2617 underofficerare o. manskap 2810
Lä.rarinnornas pensionstöre- - Kollektmedelkassall för fat- P-s donationsfond........... 2613

ntng, Svenska 2.;37 tiga 2602 Petreji fond ....••.••... 2616,2617
Lärarues vid elementartäro- Xethei-woods fond 2616 Petrejiska fonden ..•..... 2698,2740

verken enke- 0_ pupillkassa 2747 - stipendiefond............... 2771 Petterssons fond 2617, 2627
Läroverk : Högre Iatiulärover- - testamentsfond 2835 - A. 8., fond 2eO'.l

ket å. Xorrmahn 2741 Xicolai församlings kyrkofat- Peyrons pensions- och grati-
- å Södermalm. . 2742 tigkassa 2603 fikationsfond.... •.....• 2809
- Högre rea.lläroverket 2743 ~icolai församlings kyrkoråd 2602 Pfei l.s testamente.............. 2602
- Jakobs allmänna...... 2745 - skolråd...................... 2604 Philipsenska test.-fondell..... 2760
- Katarina allmänna 2746 Nilsson Aschantanum Stip... 2735 Phfl ipsons, Carl David, don. 2856
- Xya clementarsko1an...... 2744 Nissens, Henriettc, stip.-fond 2771 Pihlgrcns fond................. 2609
Lötgrenska fonden............ 2604 Xobola, C. A., fond........... 2821 Pihlmanska el. Östermallska
Lötveuskjöldska fonden 2735, 2835 - reservfond.................. 2821 testanIClltsfondell............ 26Vi
Löwens fond 2607 Xobelstiftelaen 2738 Pincharda fond ........••.....• 2604
Jlagistratell i Sthlrn 2695 von No.lcheusku fonden 2835 Pipers donation ...•..........• 2770
1Ialmqvistslm barnupprostr., Xollerothska stiftelsen...... 2864a Y. PIatenska slägtfonden..... 2835

anstalten..................... 2664 Xonnens fond.................. 2735lPlut.iusku testamelltsfollden.. 27]5

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Register öf'ver fonder, fromma stiftelser 111. 111.

J"1(\li!'pl?l'Hmal:s i St hlm enke-
och pupillkassa .

~ pE'n~iOll~illl'ättning ...•.....
P(,~sicthska fouden .
lJostbetjellillgells sjuk- o. be-

f!rafllillgshjelpst'örenillg .... 2185
Po stb etje nte.s enskilda tiograf-

nilJg~kassa .........•......... 2785
Postmannaföl'euillg., Svenska 27 84
Pos.tyaktsbetjentsföl'bUlldets i

Sthlm sjuk- o. begl'afn.-fond 2785
I'r-akt., nu sh ålj s skol . f. flickor 2841
Pr-ei s' testamelltsfollcl......... 2S 8)3
Pr-em iefou d. för skogs plant er. 2735
Pr(:miekassan.................. 2146
Premie- och fattigkassall vid

~ orra latillläroycrket....... 2741
Prem ie- or-n stipendiefondell,

Allmänna..................... 2i43
pr-ester-skapets cnkc- och 1)11-

I'illkassa..................... 2802
Pr-ins Carls uppf'ost r, mrättn.

rör 'värnlösa baru r.; , ••••••• '1662
Prins Oscars hospitalsillr. "id

hfgardet till häst ...•..••.... 2809
Prinsessan Lovi sas minnes-

:ond........................... 2838
Probsts donatioll ..........•.•. 2630
Professor Carl J. jj ossandcrs

don at iou sfoutl ...•...•.......
1'1'0 Pa tri a ···•··•·
J'~ilallderskö1(h don at--fond..
- pensionsrond .
J'~i1allderskö1c1s1m fonderna ..
r .•..iultctst. uuderstödstoud, Sv.
Pukes fond ·······
(ta ec kfe lelt-Ros e ue'ru nt z sk a

ronden .....•.......•........ 28 :1t)
lJueckfeleltsli::a 11ens.~fonde]l ... 2833
_ stipeneliefolldeu............ 283.)
Qve ckfeld.ts fond 2835
Qvidings donationsfond...... 27SI
_ fond •................. 2609,2628
Rabeska ronden ...•........... 2741
Rambach s donation ..... 2607,2638
Itedingska fonden............. 2710
He-gnel l s , A., fond för barn-

klinik ..•....•........•...•... 2721
_ donation 2734
_ gårvomedet 2734 å 2 ställcn
_ prisfond 2823
- D:r A. F., stipendiefond .. 2681
1~E-hnbergskafonden 1887.... 2835
}{dnhold~,Fel'dinandldonation 2638
Eeinholds fond............... 2632
_ testarneute :!638
I~dllsteclt~ dOllationsfond..... ~613
J~E-n.<;;.tri.illl"kafondell.......... 2601
r:ftzii stipendiefond.......... 2821
:r:ctz iu s ' j _-\11d., fond 2823
jts.nchncrs fond 2617
jteuckuers fond ~605 å 2 stäl len.
:F:t-l1tcr..:k,iölc1s,C.G. pC'll:-:inn~f. 28;n
:R.euterskiölds,H.F. .pensc-rond 2835
]~enters1:jölds peu siou sfond. 2835
RibbillgS dOl1(ltioll............ 2770
:t;,ibbings. S. A., n-öken, rond 2835
li-:bbingslm :"tlp.~fondcn...... ~7 4l
Hi ch tcrs , C. H.. fond '1620 å '2 ställen
f. el. Ri(1clal'holm~fön,filnlin-

gens ensk. pensionskassa. 2602
Rid.darhusets ronder.......... :?833
:l-::eBhohnsfond............... ~620
J:~k.sballkens nrdejuingskout.

-nke- och pupillkassa...... 2789
r~1k~gälc1skontorets enkc- och

}Hlpillkassa 2790
TI:nge{\'istfo}fond............... 26n
j>JLmanska fonden............ ~(;03
~~(Ibill~ lJe}önillg............... ~828

27ns
2798
~6 01

jtogstadtt testamente......... 2602
Rohtliebs donation............ 263S
Roos' fond ...•..... 2607,2621,2624
Roas' af Hjelmsäter don.-fond 283·j
- Carl, fond.................. 2835
- H., donationsfond......... 2835
- stipendiefond 2821
Roospiggs testamente 2833
Rosel.i i fond ....•..........•... 2628
Roselius' fond 2603
Rosellska fonden 2856
Rosenadlerska pensionerna... 2734
Rosenbergska fonden......... ~809
v. Rosens pens.- o. gratifika-

tionsfond .... . . . • . . . . . . . . . . . . . 2809
Rosxandei-s, C .• T., don.-fond 2821
Rothoffs fond.................. 2617
Ituoeus, :\Ioritz, clou.-fond... 1640
- .J. O. Ch., fond 2640
Ru beu so ue, .J., minn e 2640
jcuckmans donation 2611,2630, 2631
Hudbecks donation.. .•........ 2832
Rudbecksku stipendiefonden 2857
Ru debeckska stiftelsen....... 2810
Rutlas testamente............. 283R
RYllians fond 2628
Röda korset, Svenska fören. 2816
Sabbatsbergs brunnelasarett. 2685
-- å.lderdomshern .....•...... 26 60
Sahlbergs fond 2617
Sahlstedtska fonden.......... 260l
gn rna rj tföreufugen, Sveuska.. 2816
Samsons stipendiefond....... 2821
Sanc1ahls fond 2617
Sandbergs tcstanH:nt:-:.folld... 2613
xasska fonden .......•......... 2S:15
xr-harps donation 2602
- gåt\-a........................ 2697
Schaurukcl lska understods-

fon deu ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2823
Scheelefonden.................. 2734
genetters fond 2835
Schetfcl'ska stiftningell........ 283t>
St-hewena testaluente......... 2638
v. Sehewenska stipendtcmr.. 2835
Schewes tcstanlcnte........... 2602
- tes tamentsfoud.vv. .v.v-. ,. . 2613
Schtukel s testanlcnte......... 2638
Schlotthaucrs legat............ 2638
Schmic1ts legat............... 2638
- Hugo stjp.. o. premierond 2744
Scholtz' testamente 26:18å 2 ställen
Schotteska m. m. don 2832
Srhrödcrs testalncnte......... 2657
Schultzes testamentsfoncl.... 2613
y. Hchu'lzers donationsfond... 2835
Sehumbnrgs, .Aug., donatio-

ner iu orn tyska rörs. 2638
- Aug., l1linnesfonc1......... 2609
- I'L, donation 2638
Schtu-er v. 'Yaldheims roud.. 2835
Schuta' te-stamente ..........•. 2638
Schwarta' Rtiftels€............ 2631
_ Henry, ~tipcndiet'ond...... 2750
xchwartzcra tes't.ctond ... 2613, 2638
Sr-hweders fond............... 2617
y xohwertus. C. o. F. fond 28 :1;)
gr-hönborgs fond, Botin s eller 2615
xchöncs rond 260n
Sehalt1ts donation............. 2611
- tc~tamente.................. 2696
Sedorh olmska tcst.-fondell... :!6SI
Segt'l'cronas fond 2607
Sehmauska pen s'ionst'on den .. :!SiW
Se leu.i i tcstamente............ 2626
Seligmanus stipendium...... 264.2
xem iua rieelev. hjelpfolld..... 2749
Semisekularfonden............ 27,12
Sep'ternberfou den , 20:de...... ~746
Seranmerla sarcttets direktion 2681

Setters trörn s fond............. 26Of~
f. d. Siden- o. Klädeskramh>

societetens pensionskassa.. 2697
Sifverbergska fonden......... 2836
de Silentzska fonden......... 2835
Sinnesslöa barns vård.Pören.r. 2663
Sjl~~Yårdi fattiga hem, Fören.

for............................ 26~0
Sjöbergs, H., donation 2856
f. d. Sjökaptener, Fond för

pensioner åt 2698
Sjökaptens-societetcn i Sthlm 2724
S,iömallllat'öreningen........... 272:>
- dess n ödhjel pskassa .•...•. 2725
Sjöstedts fond ...............•. 2626
_ testamente. 2681
_ testaluentsfond............. 2623
Sjöst.ecltskafonden............ 2751
Skogsplantering, Premiefond.

för.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 35
Skolbarn , Bekläclnadsfond för

fattiga 2628, 2632
Skolfonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2809
Sk?llofs~olonier, Katarina,

fond for..................... 2620
Skolrid, Försalnlingarnas:
_ Adolf Fredriks 2631
- Katarina 2620
- Ladugårds1ands (Hedvig

Elconoraf.. 26'27= ~i~l~~ai·::::::::::::::::::::::;~6:
- Skep}J~hohus............... 2G34
f. d. Skomak.·emb. (Skomak.-

mä~t.-fören.) 2766
Skydd~förf'ni]}g, Sthhus allm. 2858
_ föl' frigifna, gthhns 1859
Småskolelärares ni. fl. ålder-

dom:-;luHlf'rstödsanstalt..... 2756
Soh.ms restamente 1833
Soldatbarnhuskass3n 2810
soopteka fonden 2601
Sporrongs fond 26C9, 2628
Spångbel'g~l;:;-Ltest.-fonden ... 261!l
Stagmans runel................. 2624
Stahres clonatioll.............. 2611
Starbns testamente............ 2638
Statens jernvä,gstraflks enkc-

och pupillkassa............. 2782
_ pe1l8iollsinrättning......... 2782
Statskontoret.................. 275,)
Steinmetz' fond · 2621
Stenberg s fond 2630
Steuhammars , Fredrika, stt-

pendium..................... 2771
Stift. r. boat. åt fattiga m. fl.

judar i St.hl ru ..•........... · 2640
_ för gamla tjenarinnor 2860
Stipellclium Rerzelianum 2734
_ Xi lsson Aschanianum 2735
Stjerncreutzska fond€~n....... 2835
Stjerncronska fonden......... 2835
Stjerngranats fond............ 2607
Stjerngranatska fonden....... 2835
Y. Stockenströmskn fonden.. 2835
Stocks legat ................•..• 2638
8t111ms allm. skydc1sfören .... 28.)8
_ Arbetarcf:s sjuk- och be-

grafl1.-hjelp~folld............ 2720
_ Arbetarens tioöre~afd. ...• 2721
_ Förruvndareknmmare 2696
_ Gasve'rksarbet:s nödhjelpsf. 2713
_ Gasverksarbet:s sjuk- och

begrafningskassa............ 27UJ
_ Magi.strat ...................• 2695
_ :\Iosaiska f(5rS:8 sjukhj> o.

begrafningssällskap......... 2640
_ ~ationalkassa 2726
- Nya spårYägs-akt.-bolags

personals kassa............. 2717
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2821
2688
2835
2835
2835
2778
2607



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Sthlm s Poltspers.s -nsk. bc-

gl'afn.- o. uuderktödskassa 2798
- Polispersonals cnsk. enke-

och pupillkassa 2798
- Postkontors brefbär.s en-

skilda enke- o. pupillkassa 2785
- Sju.khern 2683
- Sj(5Inanshuskassa 2726
- Skyddsfören. för frigifna.. 2859
Sthlms stads ernbetsverks

enke- o. pupillkassa 2797
- stads kouxtatortum 2601
- stads o. läns kul'hus...... 2683
- stads undcrvisrnngsvorjr.. 2740
Stokoes fond.................. 2621
storkvrkotörs.s barnkrubba " 2602
ttrandbergska Iäkaroiut-ä.ttn , 2689
\trönls donationsfond......... 2735
ttråhlos test.-fond 2H05, 2609, 2617,

2621
;tråleska fonden 2835
iturms fond................... 2638
styffes, Knut o. Amal ia, sttp.,
fond .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •.. 2750

. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
Hallkassan. 2699

undberg Pesons testamente 2697
undbergska donationen 2734
undens, Louise, stipendium 2749
undgrenska fonden.......... 2602
undins testamente........... 2697
- pens.-fond, Tidmarks och 2657
uudströrns gåfyomedel...... 2613
vaans testamente 2830
vans, El in A., m.luuestonrl 2617
vaubergs testamente. . . .. . . . . 2697
vea Artilleriregementes pen.
sionskassoi-, ~~örsta......... 2810

vea Lifgardes barnhuskassa 2806
Lifgardes fattigkassa. ..... 2806

venska allm. djurskyddsför. 2856
- fören. Röda korset......... 2816

Läkaresällskapet........... 2823
~ pt-i stond ...•..•........... 2823
Lärarinnornas pClls.~fören. 2757
Postrnaunatöreutngen .... . . 2784
Publicist:s understöds- o.

pensionsfören 2778
Sjuksköterskornas allm.

pens ..förening 2826
'I'eatcrförbundet 2777
Teaterns donationsfond... 2773

veuskarnes i Karlsbad fond 2864b
i'enska Samaritföreningen. .. 2816
~1enSSOllS stipendiefond...... 2735

'Y., donationsfond......... 2774
rskoneu ::.\Iendelsons fond 2640
lug- och lllusikstipendiet... 2744
itbohms testaluente......... 26,:,7
illsk. Barnavännerna........ 2674

DDe fattigas vänner»...... 2671
JJDe nödlidandes vänner» 2842
för dygdigt o. troget tjen-

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

sedlig nlodersvård.......... 2677
»J'ult.omtarne » .....••...... 2672
Pro Patria.................. 2688
»rin arbetsftit:s befrämj.» 2862

ttneratröms fond............ 2628
sderbergs donation......... 2770
Jolm, fond 2619 å 2 ställen

iderbergska fonden......... 2699
iderströms fond............. 2602
testanlelltsf'ond............. 2613

tderstt-ömska fonden........ 27;36
af "F;:-;' fond 2607

rrnms o. Widegrens stip.o'. 2771

'I'eaterns, Kgl. ~arbetares sjuk-
och begrafuingskassa 2774

Tcatrarnes, Kg!., pensinr 2774
'Tekniska högskolan.... 2750
- skolans allm. stip"fond... 2751
'I'elrnoj. iustit:s elevers stip.-

fond........................... 2750
Telegrafverkets pens.-inrättn.

samt enko- och pupillkassa 2783
't'eugströms fOlld.............. 2621
'I'errades fond 2660
Tersmedenska Iondeu 2835
'I'hams donation 2741, 2742
'I'hamisku donationen......... 283,')
Tharmouts fond 2624
Thernhcrgs testamente....... 2657
Thernbergska teet.vtouden ... 2830
'I'Irunska stipendiefonden..... 2736
Thurgrens pensionsfond...... 2832
Thåströms fond............... 2696
Tidmarks o. Sund.ins pens ..f. 2ti57
'I'irnel ls testamente 2631, 283;3
Tirnmermansordens hospital 2863
Tjena.rinnor, Stift. för gamla 2860
Tjenstefolks belönande, Säll-

skap för...................... 2861
Tjugonde Septem berfonden .. 2746
Tjugufemte Juni-fonden...... 2617
f. d. 'I'obakshandcls-societet.

pensionskassa............... 2697
Torkens fond.................. 2624
Totties pensiollsfond......... 2715
Toutins testamente............ 2602
Trasskolan, Lindgrenska ..... 2759
Troilts, Uno, fond............ 2770
'I'roltes fond 2634
Trolle· Bondeska fonden...... 2835
Tullstatens ensk. pens.-illl'... 2786
af Tunelds donationsfond.... 2781
Tunelii fond................... 2609
Tvenne systrar» testamente 2607
Typografiska föreningen...... 27 12
'I'yska törsarnl. stiftelserm. m. 2638
'I'ömeboms fond 2620, 2697
- testamente 2616,2697, 2833
'I'örnebomska fonden......... 2699
Törnemans o. Wtstrands min-

nes fond 2617
'I'örners donation.............. 2750 Yhlens legat .
Törnqvists donationsfond.... 2781
- fond 2620,2621,2696
- J. O., fond 2620
rgglas' fond 00 •••••• 2609
Ulfsparres fond............... 2607
endens fond................... 2632
Underlöjtnant Peyrons pens..

och gratifikationsfond. ..... 2809
Luderofficerarnos vid l. Svea

al'tillerireg:te pens.ckassa;.. 2810
l!nde;',vis.n:vc:'k, Sthlms stads 2740
Uno I'roi li s fond 2770
W. A. Benedicks fond........ 2676
Wadstena adliga jungfrustift 2835
wadströms fond 2607, 2626, 2696
- testamente 2602
Wa-tterdahls test.·fond........ 2613
wahlbergs medaljfond 2734
'Yahlbergs minnesfond 2734
Vahlskogs stipendium 2611
Wahrendortl's fond 2603
"~allenbergs, A. O., fond 2688"rallerska fonden.............. 2710
Wallins fond 2630 å 2 ställen
Wallinska fonden.............. 2740
Wa.llmn.rkska donationen 2734
- fonden.,..................... 27;j2
'Yal'odells l)(~llSionsfolld...... 2697

Vega-fonden _ .
von Vegesackska fonden .
wenerska testamentsfonden..
wennbergs, Aug., fond .
Wennbergs , Lotten, fond
wenströms, Jonas, stip.·f01~d
Wortmullers fonder .
Wessmans fond .
Westerbergs testamente .
Wustteld ts fond .
Westtns, Axel, stipendiefond
- fond .
westmans fond .
westzynthti fond .
Westzynthius fond .
Vetenskapsakademien .
- reseunderstöd .
wibergs fond .
wtbergs, Fr. fond .
Wiekbergs, A. O., fond .
Wickho1ms stiftelse .....•.....
Widboms fond .
Widegrens stipendiefond .
Widell.s fond .
Widings fond .
'Vidingska donationen .
Widmans fond .
widmarks fond .
Wiers fond .
Viktualieh. pensionsinrättn .
von Willebrauds fond .
- understödsfonc1 .
'Vinboms pensionsfond .
Vinskänkssocietetens pens,» o.

lJegrafningshjelpskassa .
Wirens donationsfond .
Wirenska stipendiefonden .
Wirrwachs fond .
Wistrands fond, Törnemans o.
Vitterhetsakademien .
Wittinga testamentsfond .
Vivekafonden .
Volontären von Rosens pens.-

och gratifikationsfond .
'Yran gels testamente .
Wulfcronska fonden .
Välgörande fruntim:ssällsk .

Zetherstens fond .
- testamente .
Zettersten P:s testamente
Ziervogels donation .
Zimmermanns donation .

Åhrbcrgs fond 2607
Åkerblads donationsfond..... 2613
Akerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond......... 2602, 2630
Åleniska fonden............... 2740
Ångfartygs bef.-sällskapet ..... 2727

Ädelgrens minnesfond •.••.. 2617
.lrlig mans fond, En......... 2609

Öbergs fond ..........•......• 2607
Öfre Borgrättens medel...... 2795
Ofverströms fond.............. 2619
Öhmans fond .........•........ 2615
- testamente 2657
Östbergs fond 2621
Östergrens fond 2617, 2621, 2660
Östermalms allm. läroverks.

fond ..............•.....•... 2746b
Östermalm s förs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden..... 2615

[2870]
2784
2835
2822
2688
2836
2750
21;17
21;04
2fi 97
21; 32
'2751
2630
2632
2602
2604
2734
2734
2607
2602
2602
2630
2630
2771
2603
2626
2746
2615
2745
2609
2702
2696
2801
2696

2704
2735
2741
2617
2617
2733
2613
2843

2809
2638
2835
2666

2638

2621
2602
2657
2611
2638
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