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sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.' .713
iill'Tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti kemiska .ellerrfysiska
·,tigli'Upptäekter. vetenskaperna. , ','
;;,letterstedts ..fond (Generalkonsul J. Let- RegnelIs, Anders Fredrik, botanlska qäf>

terstedt 1860) kr. 18,000. Af räntan utgå vomedek'(Doktor) A.F:i\RegneHd8fi2)i:kr.
400 .kr .• årligen-för' öfv:ersättningar på sven- 86,500. Denna fond sönderfaller iföljande
ska 'språket af något förträffligt utländskt afdelningar: 1) Stipendiefonden' för .anstäl-
arbete.i.inom litteraturens,. industriens eller lande af resor i botaniskt ändamål> till Bra-
vetenskapens område, eller af någon särde- silien eller annat intertropiskt land. 2)
les<utmärkt.undel1visningsbok för ungdom; Fonden för vetenskaplig bearbetoing.a]. de
.återstående räntebeloppet tillägges kapitalet, i Brasilien eller andra lntertropiska .länder
tilldess det uppnått 50;000 kr., då den så- af den Regnellska stipendiaten gjorda in-
ledes uppnådda fonden skall benämnas "Let- samlingar. 3) Fonden för de brasilianska
terstedtska slägt-stipendiet". växtsamlingarnes underhåll och vård ..

Letterstedts. fond (Generalkonsul J. Let- RegnelIs zoologiska gllfvomedel (Doktor
terstedt ;1860) kr .. 9,900. Räntan utgår i A. F. Regnell 1884) kr. 40,000. Räntan an-
och för särskildt m'aktpållggande vetenskap- vändes till främjande af zoologisk.forskning .

.liga .undersökningår samt äfven till andra RegnelIs donation (Doktor A.· F .. RegneU
ändamål, beroende detta på vetenskapsakade- 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Medlen an-
,mien." -,. ' .' vändas till inköp af lägenheten Christine-

"Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- berg vid Fiskebäckskil i och för anläggande
terstedt 1860) kr. 18,000. Till inrättande af en zoologisk hafsstation. ,
lj,: Serafimerlasarettet af', sä)1gar för nödli- Rosenadlerska pensionerna (Presidenten
q,andesjuka resande, företrädesvis från främ- C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000" Trepen-
niande land. sionsrum, för afkomlingar efter Assessor ii

Letterstedteka .fonden till förmån för Bergskolleginm Albr. Behm.
Va'\le~st3ds församling m: m. (Generalkon- Stipendium Berzelianum (Bergsrådet J.
sul J., Letterstedt 1860) kr. 27,000. 'Räntan L. Aschan 1850) kr. ,15jOOO.··;Stipeildiumtill
ånvändes : till premier och anskaffande af understöd åt ynglingar, hvilka. egna sig åt
böcker åt skolbarn, till uppköp af böcker för kemiens studium.
sockenbiblioteket i Vallerstad samt till be- Sundbergska donationen (Hofqvartermä-
löningar åt folkskollärare inom Linköpings staren E. Sundberg 1780) kr: 1,200.· Pre-
stift. . mium åt med. stud.
r:letterstedtska Föreningens fonder (Ge- Wallmarkska donationen (Öfverdirektören
neralkonsul J..Letterstedt 1861) 1:0) 37,006 L. J. Wallmark 1847) kr. 46,310.R-ähtan
kr. såsom reservfond; Denna reservfond skall användas till pris belöningar för rön
ökas med årligen tillagd ränta på ränta ef- och uppfinningar, som akademien finner be-
ter 4 procent; tills den uppgår till 500,000 fordra vetenskapernas och näringarnas fram-
kr: 2:0) 1:60,834 kr såsom besparingsfond : steg samt till understöd för undersökningar
dennat-besparingsfond ökas genom årligen och resor, som akademien anser leda till
tillagd-ränta-på ränta efter 4 procent, tills nämda mål. .".' ';,.·u ••tfr
.den: uppgår till 5,000,000 kr. 3:0) Atersto- Vega·fonden (samlad på föranstaltande af
-den 314,6l)5: kr. utgör den disponibla fon- svenska sällskapet för antropologi och geo-
-den,:hvilkenicke får till kapitalet förmin- grafi, genom allmän subskription inom Sve-
s~as; d~n disponibla ränta? ö~verlemnas år- rig.e, till minne af ..Vega's k.rin,gsegling ar
ligen. tIll Letterstedteka- föreningen. Asiens hela kuststräcka under k, E. Nor-
.- ,Letter$tedtskaresestipendiet (General- denskiölds ledning, ·1880)'kr. 34,na .. : Eon-
konsul J. ,Letterstedt 1860) kr. 90,000. Sti- densändamål är att verka födrämjan,de,och
pendinm åtmågon svensk man med goda uppmuntran af geografi~k forskning; 'dels
moraliska egenskaper och utmärkta insigter under namn af' Vegastipendiet, understöd för
i, en eller fleravetenskal!er, för at~ sätta företagande af forskningsresor'i mindre kärt-
honom j "tillfälle att, till förkofran af sina da trakter; dels medel för .utdelande af en
msigter, företaga resor i främmande länder: medalj i guld, benämnd Vega,medaJjen', åt
stipendiat må tillhöra, hvilken samhällsklass personer, som på ett utmärkt sätt främjat
som helst, men får icke vara yngre än '25 den geografiska forskningen; såvälstipen-
och icke äldre än 40 år. .. diet som medaljen utdelas af Svenska Säll-
': lindbomskabelöningen . (Bergmästaren G. skapet för antropologi och geografi.

A: Lindbom 1814) kr. 4,136. Räntan an-
vändes årligen till 1 å 2 guldmedaljer, som Thunska stipendiefonden (Kammartjena-
tilldelas, den, utom eller inom 'akademien, ren A. Thun 1731) kr,55;960.'-,Kungl:'För-
sonr ,ingifver någon afhandling med nya och valtningen af de under f.d. Kg!. äfre-Borg-



714 Fromma' stiftelser, stipendiefonder; pensionsanstalter,
.rättens y~r.d~stälda tmede~ .(se sid.~650» un- s~mHng,.185..9.)kr. 1,000. , Understöd åt 'me-
-derstöd åt torftiga i studerande (dock såsom dellöse -flitige lärjungar:" '~, I l .1, ~ ,
testame tWt. äg~!ii,"M,eQis'll. fÖl'lden&.fiss- Hernmarksjca 'stipendiet' {Pr€lfessorn' J.
het'ja~,/sjelLlet,far{t,":un.danta~en~0,j llv;j,r,t Dorpat k .Bulmerincq ,1874) .kr. 3,000.' Un-
-3:djeo'~:, !eJÄna~;'~~t,Pl~~s'tjpendmm, af,2;4.0Q derstöd åt en fattig flitig" lärjuilgevid
'kr, .=!-~.!Jn.\stwle!ja~il " or ldJ\ll,nile Il! ,stll,dler skölan.> l "J :.If . ,,'.or o,~. n"~"l _ ,,~., -i

vigjltl1tlä'ri~~kt'ulllv.ers)tet, :iQe;r skyrdig~et Jubelfeststipendiet (genoihlinsamlihg 1878>
.att qva'rstanna 'der Ht halft år och 2 hem· kr. 2,800., Undet-stöd åt'med'ellösa'.flitiga
-stipendier '!t ,309,J!:1',~rlig n, Ärisökningar lärjungar i de tre högsta klasserna eller
ingifJIas :till /foryå1tninge'ns. sekreterare., ,bland de f. d. skolans läri'lngar, om under

./t":'," .;~;'.:.-'-.-',-,-,~ . '" .. " '" hvarje lasar åM'gt~?d~~~d~ögeJl1i~ts~xam~.n,
~a~s Hlertas minne (Fru '':.. ~ler~å, l. . Säng-, oc~ musl.!<stlpe~~let (genom a.fJp.r.

]'rodjngi 1817).,kr: 4v,n~·,u Sil-rt'ki-\d,,,~ty-Jungarne glfnftll Kon§erterI11'88?,~,~188~_och
relse (se SId. 658); att fntt och oberoende 1888)':lrr. 1-,500. 'Uppmuntran at l'såmg eller
verka för det .menskliga ',fråmåts15ridandet musik framstående lärjungar. I', .:

-oeh detta' hufvud~a5.l,igeJl genom ,att 'fram-, . ".f'''r '~j a .>lag,~ )1" I "

kalla och befordia:~sådana' f.etim~k~plig~ upp; Fl ö g r'e l a't in Iil r ove' rk'e't f ä Nb r r (lic a,1m.
-täckter oc~.uppfinl}ingar, sociala föroättri!1.- . (Se ~j'~.6(9)t Il .'" 1/"?

gal' och frisinnade reformer, .som kunna blif- Premie- och"·Fattlgl<assarl VIdInofra la.
va ~~ilJ'i,v:älsignelse fOr mensklighetenf all- tlntäroverket, 'kr!' 2,175, PremIeri 'och Ull
mänhet"och', särskildt för Sveriges folk-; stif- derstöd ,åt 'studerande. r," .....
telsen utgifV'er genom särskild redaktör skrift- . iJRabeska 'f()ri'den (f.' d. lärjungar/vid Stock-
~erieI?a "Ur):år~~~ forskning-; och "B~J>lio-holril~ gymnasium' 1871), ~r" 6,250.'" Ul'\de!~
tek ,for,liIeLsovarrI' .. ' ' stöd-åt studerande. ' I, .. I, " 1

. .. ,: '--_. . . Ribbingsk~ stipendiefonden (Kammarher-
IDI rektl o ~ ~n .ofv er Stp ok h o! ms stads ren 9. Ribb~1!g 18p8)ckr, ,1,4q.0'I',Und~rstörl

u n tf er v Is~ In g s v e r k. (Se SId. 609). åt studerande. ," .-
Bergman,'Miillerska fonden (Sjöfara'Iiden Wirenska Stip,endiefonden (Fabr~~,ör~n A.

~: Bergman-~lillei, 1831) kr. 1,335,. 'Till G~ Witen )875),Lkt:'li,?~0 .. 'o'nqe;~~tg, åt
böcker åt fattiga skolbar!). '_ st'uderande.' " l.

Bes~o~~ka fonden CO'f~er~tek~mnlarjun- Thams d~nati()on (Eri~efi~ ..0: T8au1 1865)
.karen friherre B, -von Beskow ,och hans hu- kr. 165. Bocker at fattIga lal'Jungar:
stru 1864) 'kr. 10,539: Till stipendium, .' .; _,_ . .

Booströmska fonden (Presidenten E. Boo- H ö g r e La t in Iä r o v e r k ~t:ä S Ö'~e r-
:st!ömo 1845) kr. ~,515: Till böcker och pre·, :ma.i-m.,;' Cs'~,~id.,}i(9); ':
mm:. at skolynglingarn 0'- ~.J' 1,.< De 5 Brödernas fond (AnoI,lYll)1877) .kr.

.. H.oglun~,ska fonden' (Rlksgaldskom~lIlss.a- 1,000. Uppmuntran åt ,v~lartad,y;ngi~rgvid
,~~en ~! 'Hogl~n?-, 187~)- kr. 14,363. TIll ;hf. g)tmnasi~.tn, J.?:1ed!öI;\lträd~~·~t p]je~eglade
,mntor,1 sedan stipendier. . embetsmans soner. , ' " • l

Lundbergska fonden (Kyr~oher~en ~: G. Elmbiadska fonden C~';ekt4- ~',~: Elm;
Lundbe:~ 1878) kr. 4,H9. TIlllstlpendler. blad. 1871) kr. I,QOQ."Stlpendl.qn ryf0!n de~' l

, Petrejlska fonden (Skeppsk~~rerare~ P. mogenhetsexamen bäst vitspr4ad'e., ". .
.Petrejus 1847) kr ... 1,68.9, Kläder, bocker Lilla -Johns premium (Anonym 1877t kr.
m. m. åt skolungdoni.' o ., 'I' J~" 600. Premier åt en- eller två obemedlade

W~lliriska' fonden' (Erk,ebi~k~pi~i1al~A. M~.fl.itige ooh-ordentiige 'gossar i någon-af.klas-
:Wall,m 1847) kr. 4,043, Stipendier .at stu- serna 2":"5. J l <. 1 " (1;"~ J I q IQ !On~

..aerand~.:" ' J.'. , o Nymarkska'fonden .(Rektor J. Nymark
. Ålenrska fonden (Kyr~~herd~n.Jo fl. A,le- 1762) kr. 100. Understöd åt fattiga, gossar

!1IUS.1822)1,11.1',..96197~0. Till penslonsfyllnad i Maria skola. r,' ",
':att1tfsked~de .lar~re. , .Semisekularfonden (sammanskott vid sli'

• 1,. I, ", -'- ".- kularfesten (1871) kr." 535. ,Stipendier vid
Otlf/'ektro1ne'n' ·o'fv'er Nya Elementar- Stockholrns gymnasium. l I ,+" r

'1sk'olafn. ~Se sid',6'10). " , "20'Septemberfonden '(insamling 1878).kr,
Elemientariestiperldik (genom insamling 2;000.. Premier, åt lärjungar.

1865) kr. 1,000. Ökadt genom donation '!tf .Thams donation. '(Enkefru M .• C.' Tham
-en f. d. lärjunge, med 1,000 kr. 1888. Un- (1865) kr. 50. Premiekassa. ' -h',< •. _ '

derstöd .företrädesvis åt. någon från skolan l- 1872' ärs. 'gåfvofönd ..(anonym iL872) kr.
utgången lärjunge;' so'tn"studerar'yid Upsala 1,000. 'Understöd, .och belöning å.t.en.eller

'universitet.eller,.,åtlnågoh lärjnnge.vld'skolan. två behöfvande och flitigs;: lärjunganzi 4:de
. ,Ha'rtmansdorffskal stipen'diet.,.(g,enom. in-: och 5:te klassen. -=-=-

- - -" -:::.-zc-



. sjukkassor och der med jemfötliga inrättningar." 715
. Allmäl1na·;·pr.emie- voch 'sti'piln'diefonde'n Ko n qf, Tekniska Hö~sk'ol'ari~"';
(K. Direktionen öfver Stockholms stads under' (Se sid. 607.) .' 'L

visni.~gsverk'18~0) k~..8,303:49, .~toc~hol!?s Thorsten Berqstedts sti peridief'ond, (Civil;
l'~allaro~e~k; 'stipendier och premier at for- ingeniören 'I'horstenBergstedt 1881) kr: 5,000:
tJen!e.-larJ ungar. . " Understöd åt tekn. högskolans elever.". .

Forsta stipendiefonden (Okänd 1880) kr. Borgareståndets donation' (Borgareståndet
2,132: 2?_S~ock?olms re~llär~.v~rk (se sid. 1866) kr. 6,501. Stipendier åt tekniska
(09); stipendier at medellose lärjungar, högskolims elever., ..

V. J::ggertz stipendiefond (bildad afProf,
J Iik,o bs a II m ä n n a Iä r o v e r k. Eggertz lärjungar m. fl. 1885) kr. 5,299: 23'

. (Se sid., 610.) Stipendier åt elever vid Stockholms Berg-

Hii~nerskll sti pendiefonden SKolle~.a 9· sk~~itqVists donation '(HOfrättsrå~et"~: 'J.
G. VI~mark. .1868) kr. 1,000. Understod at Lindenerona 187"") kr. 15,808. Stipendier
medellösa larJunga~·.. ., åt tekniska högskolans elever. ,

Lundbergska stlpendlefon.den (Kyr~oher- Joh. Michaelsons donation (Fabriksidk.
de.!! ~. v· ~un.dber!f ~878) kr. 2,000. l,nder- Joh. Michaälsson 1866) kr. 5,116. Stipen-:
stod at medellos~ larJ'.mgar.. dier åt tekniska högskolans elever. ' ..

Man~ellskll stipendiefonden \.Professor G. Samuel Owens stipendiefond (Subskrib-
A. Mankell och. hans hustru genom .testa- tion till hedrande af S. Owens minne 1874)
me~~e d. 12 Juni 187~) kr .. 1,000." Om dess kr. 14 342. Stipendier åt tekniska Mg-
användande saknas föreskrift, Räntan har k l d elever .
!titti~l~ utdelats ~ ett eller Here. ~tipendier s ~:~y Sch~artz stipendiefond (Enkefru
åt flitiga och sedliga medellösa lärjungar, D. S. Schwartz, f. Sundblad 1878) kr. 4,02T

Stipendier åt tekniska högskolans elever
K a t a r i n a AII m ä n n a Lä r o v e r k. med företrädesrätt åt stiftarens slagtingar.

(Se sid. 610.) Teknologiska institutets elevers stipen-
Ehrenpåhls stipendiefond (Assessor A. diefond ~subskr~ption ..1877) kr. 1'6,975.'; Sti-

Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. pen~.ler at tekl1ls~a hogskola,ns .elever. "
Premier åt lärjungar.. . Torners don.atlOn (Komrrllsslon~landtm~-

Gråbergs stipendium (Kolleg. Scholse E. taren. J. G. Torner 18!4) okr. 44,i?48. ~~I-
Gråberg) kr. 500. Premier åt i sång skick- pendier och reseunderstod at tekniska hog-
liga lärjungar. skolans elever.

Katarina församlings kyrkor~ds donation .
{1814). Till skolböcker åt fattiga skolbarn; Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N. J. Sjö-
utgår 'med 10 kr. om året. stedt 1856) kr. 55,417: 26. Styrelsen för

Lef~erska stipendiet ~r. 500. Räntan ut- Tekniska skolan i Stockholm (se sid. 611\
delas at en yngling om aret. bildande af en särskild afdelninz för flickors
o M.i.lI~rska fonden kr. 1,200. Till premier undervisning i svenskaslöjdföre;ingeiIs skola
åt lärjungar. eller nuvarande Tekniska skolan i Stockholm.

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

Hamelmannska fonden (Fabrikören J. C.
L" 'd I t l" k k W. Hamelmann, test. 191< 1882) kr. 11,075.

ararn~s VI e ,emen ar arover en en e- Svenska Slöjdföreningens styrelse (se sid.
och puplllk~ssa \~~l. ~egl.. 11 9kt. 18~8) 611); 2 resestipendier a 250 kr. till handt-
kr. 1.'&14,O?6.3.2. Särskild direktion (se sld~ verksynglingar ej öfver 2~ 111' gamla .. '
6.?0),. pe,nslonerand.~ af enkor och .?arn efter Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L.
lärare VId. de allmanna elemen~~rla!overkeI!' J. Wallmark 1847) kr. 17,400. Svenska slöjd-
fol~skolela~~r~- ;?~h. folksko.lela:armnes~mI- föreningens styrelse; understöd till yng~in-
narierna, högre larannnesemmanet,,,~eklllska gal', som gifva hopp om 'sig att blifva skick-
4?le~~ntarskolorna, .Chalmersska. s~oJdskol.an lige näringsidkare, samt belöningar för upp-
l Goteborg samt VIssa..pedagog;e!. skyldig- ii lin ar och förbättrinaar i näringar och
het att vara delegareI kassan ahgger hvar td g 0,' " l

och en, som efter reglementets utfärdande s OJ er. . _
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller öfnings-
lärare. vid de allm, läroverken och semi- Duboiska fonden (Stenhuggaren C.· G.
narierna samt föreståndare eller lektor vid Dubois 1867 och 1872) kr. 61,788: 43. Folk-
de tekniska läroverken. skoleöfverstyrelsen i Stockholm (se sid. 612);

iunderstöd åt skolbarn för förkofran,. vid'jhögre
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eller ®D.an .6~olanstllJ,tJ·i·:iol~koleJln~r~1.s- VII, -Ferrder förillundervislfihnoch un-
nmgen,,, .<f , . " ",.- r· ( "'d' ":'t"'då' "J>' ,~ . Y< '"

, ~f.!;I1; \ t, :. e s.p ..: rdo,stu'!1":1a!;qc~(,blinija:I-~
. ii .KoWgl?·St~ts. 'ri~O '.e't:sbnfH .[ AllmänJlaiiilstitutetför'döfst,Un('!'åt(Bt6to-

"':';o1"'.",al.'1 • { '", -, ,,""\ kollsse~reter. p'. A. ~org, under beskydd af
• Flleenska testamel)t8fonden- J(iKommer.se- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810)

};ai~t:~8 il' .Fl19~nGf~~\2.?). kr ... 2ii,\i!i4: 54. h 427,694: 50;Jj,Sär~Kild:')direkt~on (se sid.
F6i~u,np~r·Y,Ismllgen8.l)~framJande. '" 683); uppfostran af dofstumme 'barn. Insti>

~a~gmen,s dpnation~fon9 (Bruksegarlip,;E); tutet eger dessutom fastighet. c'

J ... Lang.ma~. 1859) kr. 1,463,8P3: 64.,4.11- . F. h . r. -.-.-. ...,..,,,.',:10,,'1.,
manpyttlga andama\; rar ännu Icke yidröras. ,Arbetlihemmet for, blirida ' i'. Stockholm

Noreeris~a testament~tol.deljl(IDtIrsJ~J,:adet (~: d. Direktor O. ~. Borg: 1868) kr:67,592: O!!.
J. E.. Noreen 1811) kr. 21,717: 76. 'Under- Särskild styrelse r(se .sidz 683)'" att. inom
håll af elever vid Kgl. Krigsskolan. ~ Id' fäderneslandet verka -för blinda~ arb'etsf'ör-

_ ~rl"~_'_;_._,H "".' !jenst'in,.~.; i~tr~~e afgiftsf.rittmot borgen
. " . '. '" a.l00'kr., som I nodfall.anvandassomsJuk-

. Fo·lkskolelararnes -p e ns i e ns l n r ät t- hjelp.i c J'Ni" ~ u'1.?- 'j'g • I

I , n in g ,,(Se :13id, 650.),·i Pt, ," , W :,
F.Olksk'Olel~rarnes p~n~ionsinr'ättning (Kgl. ;.oö!stumföre~ningen,. (186~)\ 'kr. 33,700~ 82.

1I'faJ:t och Riksdagen' Kgl. reg~emente den Sarsk.ll~ styrelse (se sid. 683); att bereda ar-
30 Nov." 186~) j{~. 5,691,122:, 63', Pensione- betsfortJe~st 'åt döfstumma 'ledam~t~r amt
rande af ordinarie lärare vid folkskolorna i mede~~t lån eller g~fvo! understödja dem,
nk~~;. förbiI)de}se till delaktighet' åligger s?maro sJ~ka eller aldng~ eller an~ar~ be-
hvarje .skolomrade· ~ riket för hvat och en ~ofvan~e,. ,afyensom ...att nMlskaffa blbh~~ek
af dess läraretjenster vid högre folkskola till utlåning at ledamoterne eller genom före-
s~mt hvarje skoldistrikt för dess ordinari~ drag verka upplysa~.de. ..."
lararetJ~nster vid egentlig folkskola, . Dessutom e~er dofstumforem~ge!: en ny-

Folkskolelärarnes enke- och pupillkassa b~.ldad begrafn~n!fskassa, hvars tillgångar ut-
(KgL 1I'faj:.toch Riksdagen; KgL reglemente gora 573 kr. 42 ore. , , ",
den 15 Okt. 1875), kr. 1,657,696; 40. 'Pen- ... ~" <J '.!
sienerande af enkor och barn efter ordinarie Fonder for blindes sJelfverks~m~et (Mam-
!olkskole~~r~re,; Jkyldi~het att vara delegare sell C. R. C. C. oC? S. :M. Bac~man 1861)
I kassan alIgger hvarje fölkekolelärare som kr .. 1,000. (Drottning Josefina 1873) kr.
efter reglementets utfärdande' blifvit 'ordi- 1,000. '(Ingenier Bolinder 1873) kr. 305,
~arie innehafvar~ af tjenst..med delaktighet (Enkefru L. Myhrman 187?) kr. 1,000. (Ok~nd
I F<!,lkskollärarnes pensionsinrättning. _ 1880) kr. 3,000. Pos~essIOnaten G. E. Wltte

Soderströmska fonden (Grosshandlaren 1?80) ,~r. 10,000. (Okänd 1880) kr. lO. (Bok-
F. H, .Söderström 1875) .kr. 15000. Pension bmdaren Jf. ·F. Schwartz 1880) kr. 49. (Be-
åt "reglementariskt obe:tättig~de pensions- ~pa~ade rant~r 18?0) kr. 1,7?3, Kongl. Blind-
sökande folkskolelärare" _.. institutets direktion (se. sid: 683);' fondens

. . tillgångar utgöra h. ·126,597: 59; utgående
elevers understödjande med materialier, verk-
tyg m. m.; Iifränta utgår tills vidare af Back-
manska fonden.

Sv.enska lärarinnor.~as. pensionsförening
(185<» kr. 229,710. Sarskild styrelse (se sid.
653); lifränta.vid 54 års åld.er.. .

.: . . -- , VIII. Fonder. för understöd ii konst-
Lrndgrenska Trasskolan (Skolförestånda- ldk d' k

re~ J. O. Lindgren .1870) kr. 30,000. Sär- I .are samt eras en ,?r, och barn.
skild styrelse (se sid. 689); att uppfostra Kongl. Akademien för d~e' fria
vanartiga ·gossar .. om 8 a 16 år tillhörande konsterna. (Se- sid. 608.)'
Stockhohns samhalle. A . ., kademiens pensionskassa (uppkommen

----r---. genom influtna expositionsmedel. KungL
Philipsenska testame'ntsfonden (Grossh. reglem. 1831) kr. 100,180. Pension till aka-

H. T. Philipsen och hans hustru född Moll demiens professorer, lärare och tjenstemän
~81}).. Särskild direktion (se sid: 616); skol- samt .deras enkor och barn. -
inrättning, eger fastigheten Adolf Fredriks Akademiens särskilda understödsfon:d
torg 1. _ (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.

100,000. Rese- och studiestipendier, belönin-
. gar å högtidsdagen. .'
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~7" Yon:Mes,l<QWsI ~o!1!ltionl(Öfverst~kainma;t.- . Hebbes sti pendiefond (K. sekreteraren J'
junlj:~!l~P, ~~i~l?!re,.;B;~0l}}~es~o'\;J86.4)h Ph. Heb?e ~852) kr. 3,000. rin befrämjande
10,600." 1'1'111'stIp'endmnl at "konstnär. af organistbildningen.
, '8ober.ghs.ka,·~o:nati'onen '(Godsegal1en o?h Händels donat.ion(P.r9XeSSO!J1~:J; A. ,Jo-

Fr,u .0. G. Bobergh 18~0) kr. 10,000. '1'111seph son 1871) kr. 500, For primavista sang
pns .eller uppm~ntran [or. elever., och harmonisk kunskap:'" '"" ,:d '.

" .Gahms donation (Ritläraren P .• T. Gahm . . . ..
1826) k 3000. Till belöningar å högtids- Kuh.lauska arfvmgarnes stlpen~lefond
dagen r.", , (H~dVlg och A. Kuhlau. samt E.veh~.\lPa,

K" o fond (Kammarrättsrådet C. l~m~s, f.. Kuhlau 1866)- kr. 1;006: ':För
, m.mans ns, ,.. . . violinspelning " .hi.Kinmenson .1874) kr. 32,9<>". Stipendier ...., ,,' '.

till målare och bildhuggare. Kuhlaus stipendiefond (Grossha~d,lar'tnC.
Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny L. ~uhlau 1860) kr. 1,000. For piano-

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

Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna stipendium. v, •• ,,;.

genom inkomsten för utställning af Egron Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren
Lundgrens arbeten 1876) kr. 2,500. Guld- E. E. Lindström 1864))r ..,1,500, Fqr violin-
medalj-åt aqvarellmålare. och violoncell spelning: ' , ,,' ,

Meijers donation (0fverdirekt. G. Meijer Mazers fond (Grosshandlanden J.Maze,r
1775) kr. 120,000 (fastighet). Till akademi- 1846) kr. 6,000. Till uppehållande af ett
ens inrättning och behof. qvartettsällskap. . '

-Pipers donation (Hofintendenten T. M. Michaelssons fond (Grosshandlaren, Aug.
Piper 1820) kr. 11,965. Till användande Michaelsson 1871) kr. 3,012. Till uppehål-
af akademien. lande af ett qvartettsällskap: '

Ribbings donation (Kanslirådet G. Rib- Netherwoods stipendiefond (Bankokom-
bing 1809) kr. 6,000. Till stipendier åt missarlen V. Netherwood 1867) kr.20,Q.:'För
elever vid läroverket. .. violin- och violoncellspelning. ' , ',,""

Söderbergs donation (Ofverintendenten G. Henriette Nissen's stipendiefond (Fru
Söderberg ,1873).k1". 8,000. Till belöningar Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000.
å högtidsdagen. För understöd åt en konservatorieelev. ,
" ,Uno ·Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- Tamms stipendiefond och Widegrenssti-
man 1880) kr. 4,000. Stipendier åt elever; pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865
lifränta kr. 90. och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,100.

Flöjtblåsning ; räntan reserverad .

.Ku np l, Musikaliska Akademien.
, . " " (Se sid. 608.) Kql. Hofkapellets pensionsinrättning (H.

, . ' G h dl M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr.
Abrahamsson~ gåfvofond ( ross an aren 335,475. Särskild direktion (se sid." 652);

A, ~g. ~Abrah~,.ms"on1869) kr. 25,000. Under- pensioner till hofkapellister deras enkor
stod at en sangare. l b '

Akademiens stipendiefond (Musikaliska oc 1 am.
akademien 1856) kr. 9,596: 25. För flit och O k" . kild k (K Ilmäframsteg. pera or~ns e~s I a assa ape ~a-

Bergmans gåfvofond (Lärarinnan Ellen st~ren C. Nordqv~st 1876) kr. 1,5.00. ~ar.
Bergman' 1880) kr. :4 200. För sång; räntan s~Ild styrelse (se s}d..65~); J;>egrafnmgshJelp,
lagil,.Ji)l<kflpitalet. ' . nod-, hjelp- och låneinrättning. '

Bergs stipendiefond (Organisten P. A. .
Berg '1863) kr.' 1,500. Till befrämjande af ..Kgl; Teaterns pensl~nskassa kr. 5.13,704.
organistbildningen. .. Särskild direktion ,(se SId. 652);penslOner.
"Beskows stipendiefond (Ofverstekammar- Kgl. Teaterns arbetares och' betjentes
junkaren Friherre B. von Beskow och Malin sjuk- och begrafningskassa (Friherre G. F.
von Beskow 1864) kr. 22,154. Resestipendium. Äkerhielm 18211)kr. 78,505. KgLTeaterns
, van Booms stipendiefond (Musikus J. van pensionskassas direktion; sjuk- och begraf-
Boom 1861) kr. 1,000. Förpianospelning. ningshjelp samt understöd åt kgl. teaterns
~"H~mma~in,s stipendiefond (Fru E. Ham- arbetare och betjente.
marin, f. Oasparson 1872) kr. 20,000. För ,
Understöd åt konservatoriets elever; f. n. Operabalettens enskilda kassa (Siegfried
lifränta. Saloman och A. Willman 1883) kr. 5,901.
_•••••.••,;kC::;"r."_ •..••••__.__ .~-~~~
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'718 Fromma stiftelser, _stipendiefonder, pensionsanstalter.
Särskild styrelse (se sid. 652); afserid till okänd) kr, 5,157: 86. 'Afkastningen skall an-
understödframdeles.r-, " r,'" r.. , '1 '{ vändas >till understöd .åt cizila embets- och
" " ,J~J ii', ;Id ·-,--,-.,·~IHd. ,', tjenstemäns, beh.öfvande"e'nl,s<iJ;,'rne\l'företräde

ArtisterJJaSTDCIlol:.iter-atör,ernas..pensions- för dem.csom ega många minderåfiga eller-
förening (Artister och literatörer 1847) kr. oförs(}lljda"barn.. ).1 J "'11' .
1§Q,545:J5P,;[ Sii,rskild"dil;ektiolb (s~ sidl)6.'j2); Fileenska pensionsfonderna (Kernmerse-
pension' ii1l;, åldrige artister ,ocllliteJ;atörer rådet P. Pilsen 1822) kr. 143,120. Pen-
~~!llrd\J~10·e:r;t)wr. oqh, rarn. - . r . r rr. " siener R~cht.g'r3:tifikati~.1Ter;.åi1lf.a1Jtigoe~civile

• 'h;.- r ,. "., ,- , I " ...., "', embets-: .och1 tjenstemän, JaftverrllOllIat deras
Dramatiska 'och musikaliska, artisternas efterlenmade enkor och' barn; 'pröfningsrätt

pensionsföreiling (Teaterdirektören P.' J. tillkommer K. 'M[j.j:t., .
Deland 1857). Egen fastighet 173,000 kr. GMva af en gammal tjensteman (en gam.
Diverse tillgångar '.kr. 5,198:" 93~ Särskild mal -tjensteman ,1830) kr. 64,420: 15. För-
direktion ~se--sid. 652); attl'så lårigt förenin- sö!.jnin~sl1us. för civile 'embets- och tjenste-
gens tillgångar medgifva, utdela pensioner mans- l fattigdorn- efterlenmade enkor och
å 300 kr. årligen. ,': ,., i 8 barn.. •

-- .' "Kgl. Göta, Hofrätts pensionsfond-eKg!.
Svenska Publicisternas uilderstödsföre- Maj:t oclr.Göta-Hofrätt 1831) kr. 10,859: 68.

ning (1881) kr. 50,883. Särskild styrelse Pensioner åt i fattigdom efterlemnade enkor
(se sid. 653). • .' . 'och bam efter, embets-v.och tjenstemänrinom

. ---, Göta. Hofrätt ; , pröfningsrätt u tillkommer
IX.' Fonder för' understöd ,åt civile KungL Maj:t.,. . .' .' 'c

. ..' , Haakska donationen (vice Presidenten M.
embets- och tjenstemän samt.~ermed Haak 1831) kr. 43,804. Pensioner åt 'oivile

•jemförliga perS'oner samt deras embets- och tjenstemäns enkor och barn.
en kor och barn, . , .lsberqapensionsfönd ('Presidenten i S;ea

C ivi I sta ten s .ne,n ~io n s in rättn i:ng'; Hofrätt C, E, Isberg 1856) kr. 42,284: 84.
l< Pensioner åt elikor eller oförsörjda döttrar,

, (Se, si~, 650.), .. samt till uppfostringshjelp åt 'söner efter
Von Beskows pensionsfond (Ofverstekam- ledamöter af högsta domstolen eller Svea

marjunkaren friherre B. von Beskow .oclr hofrätt. -'" , . f ,

hans hustru M, von Beskow, f: 'Wåhlberg langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang
1864) kr. '5;702: -16.. 2:ne - pensioner för 1840 och 18'43) kr. 10 192: 85. Pensioner åt
embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar. 4 ogifta fruntimmer' eller enkor i torftiga

Civils,tate.ns~lI~änna enke- ocf p~pillfo,!d omständigheter.
(9~enthg mrattmng, 1798)... P~nslOn.er at Qvidings donationsfond (vice P~esidenten
CIVIle embets- och tjenstemans I fattigdom i r Karnmarkollegium B. C. Qvidin&, 1838)
efterlemnade enkor och barn i, å~njut~! årl~gt kr. 5,1'307:08: Årlig gratifikation'- at enka
statsanslag af 45,00.0 kr.; profmngsratt till- efter civil embetsman af tromans värdighet,
kom.m.er Kungl. MaJ;t. . som aldrig tjenat inom krigsståndet.

Clvllstaten~ ~ns~lld~ enke- och pupill- af Tunelds donationsfond (Statskommis-
!on~ (Offentlig inrättning 182,?)' Pensioner sarien C, E. af Tuneld 1861) kr. 51,547: 87.
at CIVIleembets- och tjenstemäns enkor och, Disponeras för civilstatens enskilda enke-
barn. h' illf d' b h f 'C· '1 t 't kaolt I h lif " t f" "k OC pupi on s e o .lVIS a ens ap'1 a - oc I ran e orsa - ". . f d K
ringsanstalt (Civilstatens fullmäktige med, Törnqvists donations ~.n C. amereraren
af Kgl. Maj:t faststäldt nådigt reglemente l Kammarkoll~glUm C. ":'ornq.Vl.st1861) kr.
1866, förnyadt den 28 September 1883) kr. 28]411: 79. Dlsponera~ for CIVIlstatens en-
1,501,642: 10. Att antingen åt delegarnes s~II?a enke- o~ch puplllfond.s behof; gen.?m
söner samla kapital till utdelning på en gång nådigt bref ..o Is. 1.866 bestämd!, att utgo.ra
efter vissa på förhand bestämda tider, eller g!u~df?nd for civilstatens kapital- och lif'-
ock åt deras hustrur och döttrar bereda Iif- försäkringsanstalt,
ränta vid viss ålder, dock ej före 40 ar. .

Civilstatens pensionsinrättning (Offentlig Fränckels!,<a understödsfonden (MaskI!1-
inrättning 1826) kr.' 8,996,030. Pensioner direktör E. Fränekel 1873) kr. 2,000. DIr.
åt civile embets- och tjenstemän vid fylda för statens jernväg;strafiks pensionsinrättning
55 års ålder; åtnjuter årligt statsanslag af (se sid. 651); understöd till 2:ne ur statens
74,271 kr. ' jernyägstrafiks enke- och pupillkassa pensione-

Elstedtska pensionsfonden (stiftad 1857 rade enkor.
af en embetsman, hvilken anhållit få vara. Statens Jernvägstrafiks enke- och pupill-
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kassa. {Staten 1872) ,kr. 3,'719,321: 5.2. Pen- 112,900. 8:e kassaförvaltare,' (se sidA;5\l)';
sionering.af aflidne delegares enkor och barn. pensioner åt enkor och barn efter tjenste"
J statens Jernvägstrafiks pensionsi nrättni ng män och vaktmästare vid Riksgäldskontoret:
~Staten'11l!l.72),kr.4,163,851: 96. Pensionering ochf. d. 'general-assistells-kontoret:·j ,.1,
af ordinarie tjenstepersonal vid' statens jern- -- "
vägstrafik. i Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu)

. , .., kr. 9,164. Borgmästaren i Stockholm; räntan
Telegrafver~ets pensionslnrättninq samt användes till pensioner åt 6 enkor efter

enke- och pupillkassa (senaste Kong!. Regle- embets- och tjenstemän inom Stockholms.
menten den 17 December 1886). Gemensam magistrat m. fl. '
direktion (se sid. 651); a) pensionsinrätt-
ningen (började. d. J/, 1875) för telegraf-.. .
personalens pensionering kr. 2,256,209. Stats- F o r. val t n I n g e n.. a f d e U n d e r f. '.?' k g I.
bidrag 60,088 kronor; b) en k e- och pupill- Ofre Borgratt/ens. vår.d \ s t ä l d a
kassan (började d. 1/7 1875) afser pensioner medel. (Se sid, 6ilO.)
åt telegrafverkets tjenstemäns och vakthe- Bergska fonden (Hofbetjenten Halvard
tjentes: .enkor. och minderåriga barn kronor Berg 1709) kr. 2,500. Understöd åt enkor
805,907; statsbidrag 5,000 kr. årligen. och barn efter betjente vid Strömsholms slott:

och stuteri.
Bromans, S. A., Postdirektören, donerade Guthermuthska fonden (Elsa Guthermuth;

sjuk- och begrafningskassa (Postdirektören f. Willamsberg, enka efter C. F. Guthermuth
S. A. Broman 1862) kr. 4,508. Förvaltas af 1708) kr. 18,700. Understöd åt ringare hof-
brefbärarne; sjuk- och begrafningshjelp för betjentes fattiga barn.
brefbärare och postvaktmästare i Stockholm. Humbleska testamentsfonden (Eva Humb-

le, f. Hollenius 1787) kr. 2,240. Understöd.
åt enkor och barn efter betjente vid Kgl.
hofvet och vid Ulriksdals slott.

Platinska testamentsfonden (Fru A. M.
Platin, f. Norberg 1819) kr. 12,640. Under-
stöd till 2/3 åt fattiga inom hofförsamlingen,

Tullstatens enskilda pensionsinrättning J/3 till ett stipendium il 200 kr. åt studerande
(Kgl. Maj:ts bref 1805) kr. 804,692: 21. Sär- af Smålands nation i Up sala. Ansökningar
skild direktion (se sid. 651); pensioner åt ingifves till förvaltningens sekreterare.
enkor och barn efter tullverkets embets- och
tjenstemän samt betjente.

Svenska Postmannaföreningen (1877) kr.
8,810. Särskild styrelse (se sid. 653); sjuk-
hjelp åt posttjenstemän samt begrafnings-
hjelp åt anhöriga.

Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hofpredi-
kanterne J. G. Flodin och C. W. Strang

Jernkontorets tjenstemäns och betjenings 1788) kr. 71,461: 45. Särskild direktion (se
enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjenste- sid. 650); månadtliga understöd till vid döds-
män 1818) kr. 156,072. Särskild styrelse fallet i hofvets tjenst varande betjentes enkor
(se sid. 645); pensioner åt Jernkontorets tjen- och barn under 18 års ålder; årlig gåfva af
stomäns o. betjentes enkor och barn. Konungen 525 kr.: kollekt i slottskapellet

cirka 250 kr.
Bankostatens enke- och pupillkassa (Banko- Uti nämnda beloppet, 71,461: 45, ingår af

fullmäktige och kommissarierne i riksbanken Enkefru H. J. Åkerström testamenterad fond
1748) kr. 802,840. Särskild styrelse (se sid. 7,000 kr., hvaraf räntan utgår i tre pensioner
651); pension åt riksbankens tjenstemän och il 120 kr., som tilldelas fattiga enkor och
vaktbetjentes enkor och minderåriga barn, döttrar efter vid kgl. hofvet anstålde personer.
samt ogifta döttrar efter fylida 50 år.

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

afdelningskontor och pappersbruk (Rikets 518,889: 99. Särskild direktion (se sid. 651);
Ständer 1851) kr. 134,600. Styrelse: Hrr att bereda pensioner åt delegares enkor och
fullmäktige i riksbanken (se sid. 644); Redo- oförsörjda barn.
görare: S. E. Lindquist: pensioner åt enkor
och barn, dels efter tjenstemän och betjente Polispersonalens i !?tockholm pensions-
vid f. d. bankodiskontverket och dels efter så- inrättning (K. Mit på Ofverståthållareembe-
dana vid afdelningskontoren och Tumba brUk.\.tets hemställan 1854) kr. 978,009. Särskild

--- direktion (se sid. 653); pensioner åt polis-
Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa personalen.

(bildad vid 1809-1810 års riksdag) kronor Polispersonalens i Stockholm enke- och
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720 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
P!lpill~assa. Kr. 6,568. Samma styrelse som äro .. pensionsberättigade ftån drottningens
nästforegående. . l"'" .,., . hospital.

Stockholms Polispersonals enskilda enke- '. . .~. ~. ",
<och pupillkassa (stiftad 9 Maj 1883) kr. .~vea lifgardes barnhus- och kyrkobygg-
21,118. Särekild ~dire~tionf.(se sid. 653),· Un- nadskassa . (Statsmedel och .. sa~ma~skott
derstöd åt raflidne,polismäns enkor -och.barn. 1770 och 177i3).kr., 30,035. Sarskild du. (se

,;-..,' , ",.'!" -,-.~. ,'" - ,. sid. 600) understödjande af fattiga gardist-
He'bbes • pensionsfond (Brukspatron' A. barn, hufvudsakligen genom inköpande å

Hebbec 1824) kr. 15';000. Direktionen Yöfve'rbarnhuset. -, N 1'; -n l l -:

Strandbergska läkareinrättningen (se sid. 6.84). Kg!.' Svea Lifgardes Fattigkassa. Samma
Af ·räntan: utgå årligen 9 pensioner ä 100 kr. direktion. ,.' " . I ~,. ,c

till fattiga :enkor eller oförsörjda. döttrar Gl'avallius' testamente (Fältpr. ·C. O. Gra-
-efter ofrälse civile embets- och- tjenstemän. vallius): kr. 2;250. Direktionen öfver Svea

____ . v Lifgardes fattigkassa.

. . Kr\)nprins. .doseflnas Pensionsinrättning
X Fonder för und~rstöd' åt militärer vid Konung~ns2:~rll .Lifgarde (stiftad.l~23

• - . , af officerskarene tIll hagkomstaf Kronprin-
samt' deras enkor och barn. sens fötmälning) kr. '110,000. Särskild direk-
_Armeeris ,p·~nr~i~nskas.sil. tion (se sid. (84). Pensionering åt under-

- (Se sid. 650.)' officerare och manska~:inom regementet.
Armeens enke- och pupillkassa (Krigs-

'befälet 1817) kr. 353,164. Pensioner åt enkor ., Konungens Lifgarde till häst.
-och barn -efter armeens embets- o. tjenstemän. Lifgardets till häst pensionskassa -(gåfvor

Arm'eens nya enke- och pupillkassa och tillskott af officerare. 1851, samt årliga
(Krigsbefälet 1883) kr. 2,081,998. Pensioner afgifter af underofficerare med vederlikar)
åt armeens em~ets- och tjenstemäns enkor kr. 66,323. Särskild direktion (se sid. 600).
'och barn; statsbidrag: 67,708 kr. Pension till· afskedadt befäl och 'manskap ..
·.1-Armeens pension~kassa(Krigsbefälet1756) Prins Oscars hospitalinrättning vid Kgl.
kr. 3,747,794 ... Pensioner åt a~meens embets- Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af
<o.chtjenstemån ; statsanslag till fyllnadspen- officerare 1816) kr. 37,552. Samma direktion.
sioner m.' m., f. n. 1,125,000 kr. Pension och understöd åt afskedadt under-

Horns stiftelse (Grefvinnan. A. S. Horn befäl och manskap dess enkor och barn. ,!- B~0!fi.~tedt 1858) kr. ~93,347... pe.nsi0I!er Rosenbergska f~nden (Gåfva från sterb-
:at militäre embets- och tjenstemäns l fat~lg- huset efter, aflidne Rosenberg) kr. 1,200.
<lom efterlemnade hustrur och barn; fore- Regementets pensionskassas direktion. Rän-
trädes,!'is åt fattiga en~.~r' och döttrar efter tan utgår till pensi0I! åt enka efter i tjenst
r.r:ttmastare, kaptener, löjtnanter och under- afliden underofficer VId regementet.
lojtnanter.. Underlöjtnant Claes Erik Peyrons pen-
• ·K.onungens enskll~a fon~ (1817) kr.7,500 stons- .och gr~tiflkationsfond (gåfva från

(arhgt a~slag) .. ~e~sIOner at enkor. oc~ barn nämnda underlöjtnant Peyrons sterbhus) kr.
efter aflidna militärpersoner; pensionarerna 3047. Samma direktion. Räntan utbetalas
utses af H. M. ~o~ungen. . å~ligen den 5 Juli med 2fs såsom gratifika-

Statsanslag for ar 11388 kr. 50,340. Pen- tion åt afskedad underofficer och .l/S såsom
aioner åt militäre embets- och tjenstemäns i pension åt enka efter underofficer vid rege-
fattigdom efterlenmade hustrur och barn; mentet.
pensionerna tilldelas af Kg!. Maj:t efter di-o Volontären Grefve Gustaf Nils Conrad
r~ktio~ens höra.nde; pensionsrätten ~ru~dar von Rosens pensions- och gratiflkationsfond
:Slg pa ma;nnens eller fadrens beställning, (gåfva af sterbhuset efter nämnda volontär)
bouppteokningen samt fortfarande behof. kr. 2,000. Samma direktion. Årliga räntan

, utgår med 1/2 såsom ständig tillökning i pen-
Drottningens hospital (grundlagdt år 1805 si on eller tillfällig gratifikation till pensione-

af en "Menniskovän") kr. 91,217. Direktion rad underofficer från regementet eller ock
(se sid. 684). Räntan användes till årliga såsom pension eller gratifikation till enka
;pensioner åtafskedadt underbefäl och man- efter sådan underofficer, och andra 1/2 lika
.skap af Svea Lifgarde. med ofvan eller till enka efter en i tjenst
.\ Möll'ersvärds fond (Generalmajoren C. H. afliden underofficer eller till uppfostrings-

.Möllersvärd 1862) kr. 3,900. Samma direktion hjelp åt något eller några fattiga barn till

.sorn föreg. Understöd å~ gardister, som ej dylik ,underofficer vid regementet:
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Skolfonden(gåfva och årliga bidrag af lskap i arrneon och flottan, hvilka-erhåll.it
officerscorpsen) kr. 7,918. Regementspastorns medalj för tapperhet i fält, en årlig pension.
disposition. Räntan utgår till fattiga skol- ---
barns : beklädnad m. m. inom regementets Konungens Hospital (Stoekholm:sstads
församling. borgerskap och magistrat 1796) kr. :307,000.

Särskild direktion (se sid. 684). Pensioner
·Kgl. Svea Artilleriregementes pen- åt afskedadt manskap vid armeen : a) efter

s i o n s k a s s a. vissa års tjenst eller de, som blifvitskadade ;
(Se sid. 628.) b) andra fattiga, lytta och lemlösa. som

Hygrells'stipendiefond (Generaladjutanten utan eget förvållandeblifvit vanföra ·samt
-Hygrell och hans hustru 1833). Premier åt ej kunnat intagas på fattighus; år 1887 ut-
fattiga skolbarn inom Svea art.-reg.; kapi- delades 11,942 kr. till 463 personer.
talet ingår i soldat-barrthuskassan.

Marklinska fonden (Enkefru C. E. Marklin Svenska föreningen Röda korset (Konung
1851) kr. 4,900. Understöd åt officersenkor Oscar II m. fl. 1865) kr. 37,392: 90. Verk-
.eller döttrar. ställande utskott (se sid. 682). Att hos s-venska

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik- folket väcka deltagande för vården af sårade
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. och sjuke i fält samt att medelst insamling
10,705: 67. Begrafningshjelp till delegarnes och förvaltning af frivilliga understöd verka
sterbhus samt tillfälligt understöd åt del- för denna sjukvårds ordnande och utvidg-
egare, som från' regementet afgår. ning; utdelning är gjord till föreningens 6
. Officerskårens pensionsförenings kassa sjuksköterskor.
(Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr. Svenska Samaritföreningen (började sin
84,321: 22. Pensionering af f. d. officerare verksamhet i Januari 1884) kr. 3,313: 02.
'vid Svea art.-reg. Dess uppgift är att genom inrättande af

Pensions- och gratialkassan för under- samaritundervisningskurser bland allmän-
-officerare och manskap (Officerskåren vid heten utbreda kännedom om den hjelp, som
Svea art.-reg. 1850) kr. 23,524: 69. Utdelning vid plötsliga olycksfall i första hand erfor-
af understöd åt afskedade underofficerare, dras; åliggande det föreningens aktiva leda-
konstaplar, trumpetare och artillerister. möter, h vilka genomgått sådan kurs, att

Rudebeckska stiftelsen (Ofverste Rudebeck vid inträffande olycksfall, innan läkarehjelp
samt Battericheferne vid Svea Art.-Reg:te hunnit erhållas, utan ersättning gifva det
1860) kr. 7,192: 3G. Pension åt enkor och biträde, som erfordras och af dem kan lemnas.
barn efter underofficerare vid regementet. Anmälningar rörande båda dessa föreningar

Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid kunna inlemnas till Regementsintendenten
'Svea artilleri) kr. 24,762: 80. Dels fattiga Axel von Heijne, adr. Carlavägen 14.
soldatbarns beklädnad och underhåll, dels
pensioner åt afskedadt manskap. Hautboisternas Understödskassa (stiftad

Underofficerarnes vid Svea Art.-Reg:s den 28 November 1869 för i armeens och
pensionskassa (Underofficers kåren vid Svea flottans tjenst varande eller derstädes förut
art.-reg:te 1875) kr. 14,546: 77. Pensionering anståld musiker af underofficers grad) kr.
af underofficerare vid regementet. 8,973. Särskild styrelse (se sid. 652). Ut-

betalar t. v. begrafningshjelp vid delegares
Konungens Militärhospitals- och Medalj- dödsfall och tillfälligt understöd till del-

fonder (Militärhospitalsfonden utgöres af: egare eller dess enka.
1) efter 1813 och 1814 årens krig af enskilda
personer i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan skänkte fo"r
större belopp, 3) af kommerserådet P. Filen XI. F~.nde~ '0 undervisning .. ?ch
donerade medel; Medaljfonden, stiftad af understod at lakare och vetermarer

. konung Karl XIV Johan). Båda fonderna samt deras enkor och barn.
hafva gemensam direktion (se sid. 684). Från
Militärhospitalsfonden utgå pensioner till K a r o Iin s k a In s t it u t e t.
sammanlagt belopp af 9,000 kr. årligen och (Se sid. 605.)
gratifikationer till ungefärligen samma be- Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1873)
lopp, äfvenledes årligen till i fattigdom kr. 5,135. Stipendier åt studerande vid Karo-
stadda enkor och oförsörjda barn efter befäl, lin ska institutet.
underbefäl och civile tjenstemän vid armeen Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1879)
och flottan. Medaljfonden är afsedd att kr. 10,144. Stipendier åt studerande vid
derifrån bereda underofficerare och gemen- Karolinska institutet.
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722 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877) Ärli&"arantan användes till pensioner a 300

kr, 6,278. Stipendier åt vid KaroI. inst. kr. at medellösa enkor och oförsörjda barn
studerande med. kandidater." efter legitimerade svenska läkare,

Benedicks stipendiefond (Kammarherren Läkare-nödhjelpsfonden .(Atskilliga sven-
W. A. Benedicks 18(1) kr. 30,000. Till stu- ske läkare 1855) kr. 21,266.. Understöd åt i
derande vid Karolinska institutet. behof varande svenske läkare, deras. enkor.

Bylundska testamentsfonden (Apotekaren och barn; fonden uppkom-genom upplösning
E. Bylund 1818) kr. 3,000-. Till underhåll af en pensionsinrättning för svenska läkare,
och förökande af samlingarne och biblioteket hvarvid af någon delegare förbehåll .gjordes
vid Karolinska institutet. om förmånsratt för deras efterlefvande,

Hierta.s stipendiefond (Fröknarna H. och Schaumkellska understödsfonden (Asses-
A. Hierta 1873) kr. 9,956. Stipendier åt sor J. Ej. Schaumkell 1833). kr. 60,083. Att
qvinnor, som studera medicin. bereda understöd åt fattiga, i verkligt behof

Magnus Huss' stipendiefond (professor varande enkor eller oförsörjda .barn efter
M. Huss' forne lärjungar 18(3) kr. 2,489. aflidne svenske legitimerade läkare; fonden
Stipendier åt studerande vid Karel. in st. har ökats genom Provincialläkaren P. E.

Karolinska Institutets reservfond (D:r A. StegnelIs testamente 1865 och genom Doktor
F. RegnelI 1883) kr. 22,385. Räntan skall H. Stoltz' testamente 1880; vid 1880 års slut
användas till- befrämjande af den medicinska voro 8,800 kr. ännu ej räntebärande.
forskningen och dess tillgodogörande så val
för undervisningen som för literaturen. Guillaumska testanfentsfonden (Mamsell

Kirurgiska stipendiefonden (Donation af M. J. Guillaume 18(7) kr. 4,026. :Direkt.
okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof. öfver Veterinärinstitutet (se sid. (07). An-
C. J. Rossander 1875) kr. 10,330. Stipendier skaffande af tjenliga lokaler vid Veterinär-
åt en eller två unge man, som vid insti- institutet för vård af sjuka djur, som behöfva
tutet idka eller nyligen derstädes afslutat värmda. rum.
sina med. studier och ådagalagt synnerlig Jacobiska testamentsfonden (Veterinär-
flit jemte intresse och fallenhet för kirurgi lakaren L. Jacobi 18(9) kr. 12,959. Direkt.
och oftalmistri. öfver Veterinärinstitutet genom dess före-

Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors- ståndare. Resestipendium.åt en ung veteri-
enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,554. närläkare.
Stipendium till medicine studerande, som
deraf gj ort sig förtjent.

Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N. XII. Fonder för diverse ändamål.
J. Ljungberg 18(36) kr. 45,266. Resestipen- . . .. .
dium föl' Med. Doktorer. Hobins, Emile, belonmg (Fransmannen
. P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm- Emile Robi!1 1886) kr; 5,210. Kongl: Kom-
sten 1876) kr. 5,096. Stipendier åt vid insti- mersekolle.~lUm (se sid .. (18). ,Att ..tIllde.~as
tutet nyblifne med. licentiater. svenska sJok.~ptener, hvilka .. fr~n ofverhan:

Anders Retzii stipendiefond (Svenska ga!1de fara, raddat skeppsbesattmngar eller l
läkaresällskapet 18(4) kr. 34,042. Stipendier br!st .. derpa utdelas at enkor efte:. s,:enska
till studerande vid Karolinska institutet samt sjöman eller fiskare, som under utofnmg af
till understöd för vetenskapliga forskningar si~ )'~ke funnit döden och efterlemnadt
och resor. ' ,; , oförsörjda barn.

Roos af Hjelmsäters stipendiefond (Kam-
marherre A. Roos af Hjelmsäter 18(2) kr. Allmänna En k e- och pupillkassan i
5,169. Stipendier åt studerande vid Karo- Sverige. (Se sid. (50).
linska institutet. Allmänna Enke- och pupillkassan iSverige

Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A. (Stiftad 1784; regI. 1886) kr. 9,656,696: 60,
Samson 1888)kr. 10,000. Stipendier åt medicine hvaraf 9,496,442: 41 tillhöra hufvudkassan
kandidater. och 160,254: 19 premieafdelningen. Beredande

Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus af pensioner åt efterlefvande.
Wener 1813) kr. 3,125. Medicinalstyrelsen Bohmanska testamentsfonden (Grosshand-
(se sid. (32). Till gratifikationer åt Karolin- laren ~: ~. Bohman 17(7) kr. 155,8~0: 56.
ska institutets elever m. m. Understod at sjuka barn af .delegare I allm.

Enke- och pupillkassan.
Svens ka Läka resä II ska p et. Grisbackska testamentsfonden (Enkefru

(Se sid. 662.) . S. M. Mannerström. f. Grisback 1777) kr.
Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif- 6,750. Understöd åt behöfvande enkor eller

.. medikus Vincent Lundberg 1886) kr. 30,000. fader- och moderlösa barn.
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Sehmanska .pensionsfonden (:M:llerna Ida Direktionen öfve,r Nödhjelpskassan.

· sch 0.'. Sehman ~882) kr. 7,295:.30. Pensioner (Se sid. 685.)
at fattiga fruntimmer. Bomans testamente (Viktualiehandlanden

Svaans testamente (Enkefru A. :M. Svaan E. E:son 1827) kr. 5,000. Af räntan skola
.f. Vockamer 1763) kr. 18000. Räntan är utgå 2 pensioner il. 75 kr. och återstoden
·anslagen till pensioner åt' fattiga enkor af användas efter direktionens godtfinnande.
·god frejd, hvilkas män varit anstålda i statens Diedrichsonska donationerna (Direktören
tjenst, utan afseende på stånd eller vistelse- G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487.
ort; och e~a slägtingar till gifvarinnan eller ~f räntan utdelas pensioner å 30, 48 och
hennes' aflidne män företrädesrätt. ;J4 kronor.

Thernbergska testamentsfonden (Handels- F~lckS te,stamente ..(Mamsell B. C~. Falc~
kassören J. Thernberg 1821) kr. 5,400. Under- 181Q) kr. 0,198. Ran~an u.~del~s till 2.. l
stöd åt behöfvande enkor, företrädesvis så- ~~o.ckho~m boende.. fattiga, valfreJda?e, oför-
dana, som af enke- och pupillkassan åtnjuta sörjda J1.1veleraredottra! eller, om sad~na eJ
små pensioner och hafva flera oförsörjda barn' finnas, till guld- eller silfverarbetares döttrar,
för närvarande utgå 3 pensioner il. 90 kr.' FI~bergs .. fond (Guldsmeden S. Floberg

1822; kr. 1,QOO.
Graans testamente (Kryddkramhandlaren

Kgl. Patriotiska Sällskapet. C. D. Graan 1836) kr. 22,169. Af räntan
(Se sid. 680.) utgår 11 pensioner.

Branders donation (Kamreraren H. A. Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon-
Brander 1869) kr. 5,000. Räntan användes teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. 20,000.
~ill ut~.elning a~ sällskapets medaljer till Ränta~ utgår såso~ understöd .åt ofärdiga
industriidkare, "såsorn mästare, gesäller eller e~ler sjuka och behöfvande fruntimmer med'
a!betare, hvilka visat utmärkt skicklighet i battre uppfostran. , '"
s~tt arbete, förenadt med långvarig trogen Hed~troms testam~nte (Eabnkor~.n C.
tjenst, gällande dessa belöningar såväl män Hedström 1832) kr. 6,000. Rantan ar an-
som qvinnor, i städer och å landet" förutom slagen till 4 pensioner il. 75 kr. åt enkor och
till 6 exemplar i silfver af svenska T;ädO'årds- oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid
föreningens medalj till nämnda föreni~g. Stockholms juridiska verk

Brandstodsmed~en (C. R. Berch 1778. J. .Jungbl~ds testa~ente (J;rosten ~. Jung-
von Balthasar Knigge och hans hustru 1795 b.lad 183~_ och 1834) ~r .. 3,000. z.ne pen-
m. fl.) kr. 10,000. Räntan skall användas slOne~ a 7Q kr. u~delas årligen.
till understöd åt torpare och andra fattiga ~R1gges donationer (Enkefru A. M. B.
personer på landet, som hemsökts af elds- Knigge) kr. 12,986. .
våda och ej ega rätt till brandstodsunderstöd. _Konun~ Karl JO,hans donation (1~15). kr.. 7,QOO.Rantan utgar med pensioner a mmst

Ebe~ste,"ska, Schotteska och Kulmans~a 30 kr. för år åt behöfvande, som genom en
donationerna (Fruarna Cl. A. C. Eberstem bättre uppfostran blifvit urståndsatte att sig
och M. C. Sc~otte m. fl. 179.9,~807 o?h 1817) med gröfre arbete försörja eller att i fattig-
k!. 2,~00. Räntan utdelas arhl;\'en tI.ll hem- hus kunna intagas.
~Ift at 2:ne fattiga och dygdiga flickor af Levins donation (vice Presidenten C. A.

en arbetande klassen. Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af
. Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten räntemedlen utgå 3:ne pensioner il. 75 kr., och
l Kommersekollegium E. Carleson 1772) kr. ega testators slägtingar dertill företrädesrätt.
108,001: 72 vid 1887 års slut efter afdrag af Lundals testamente (Mamsell C. J. Lundal
särskilda fonderna. Att befrämja näringames 1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller
~ppkoms~ och genom belöningar för beröm- oförsörjda döttrar efter aflidna prester i
liga germngar och förslag m. m. uppmuntra Stockholm. ..
nationalidoghetens tillväxt. Nordlanders testamente (Stadsmajoren E.

Budbecks donation (Öfverstekammarjun- Nordlander 18'i2) kr. 75,000. Pensioner il.
karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,500. Till sti- 150 ~r. åt 20 enkor eller döttrar efte~. bor-
pendier åt skicklig jordbrukare inom Skara- gare l Stockholm, samt 5 enkor eller dottrar
borgs län. efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk

Thurgrens pensionsfond (Jungfru Brigitta Nöd~jelps.kas ..san i Sto~kholm (Prosten
Thurgren, enligt testamente af Mamsell P. NOlm~n l Osrno o~f kyrkoherden Ahman
Charlotta' Collander) kr. 3,000. Till understöd m:. fl. n68) kr. 427,60~. Utdeland~ af ~lllder-
åt åldriga och fattiga t' enare. s~od. tII, l Stockholm boend~ fruntimmerJ tIll horande Pauvres Honteux; ar 1880 utde-

lades 20,190 kr. till 318 personer.
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Preis' testamentsfond (Friherrinnan A. Gyllenbergska' fonden (Godsegaren' E. J.

)11. Preis 1810) kr. 6,000. Räntan fördelas i Gyllenberg 1877) kr. 197,724. 12 gratifika-
4 pensioner a 75 kr., 2 till enkor af frälse tioner a 100 kr. och 2 stipendier a 500 kr.
och 2 af ofrälse stånd. 'Gyllenborgska fonden, kr. 29,037. Pen-

Roospiggs testamente (Enkefru C. M. sioner till af testator nämnda personer samt
Roospigg 1839) kr. 16,250. Pensioner till 3 gratifikationer a 75 kr.
fattiga enkor eller ogifta fruntimmer. Gyllenbååtska fonden, kr. 3,508. 1 pen-

Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth sion a 160, kr.
1803) kr. 2,136. Pensioner företrädesvis åt Fröken S. L L. Gyllenrarns fond (1882)

· fattiga prestenkor. . , kr. 35,681. Pensioner till gifvarinnans när-
Sohms 'testamente -(Bankokommissarie- maste anhöriga. I ,.,

enkan U. Sohm 1842). Af fonden utlemnas . Hagermanska fonden (1883) kr. 35,900.
· årligen 20 pensioner a 40 kr. Pensioner till gifvarens närmaste anhöriga.

Timells testamente (Mamsell U. Timell August von' Hartmandorffs stipendiefond,
: 1831) kr. 6,000. Räntan användes till 4 pen- kr. 74,440. 7 akademiska stipendier a 500 kr.
sioner a 75 kr., afhvilka tvenne skola till- Fru 'Brita. M. von Hauswolffs fond, kr.
delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den 23,945. 5 pensioner a 200 kr.
ena efter civil eller militär tjensteman och Fröknarna von Hauswolffs fond (von
den andra efter borgersman i Stockholm". Hauswolffske fonden) kr. 37,353. 3 pensioner

Törneboms testamente (Assessorn och a 225 kr; och 1 pension a 36 kr.
"Stämpelmästaren E. Törnebom 1831) kr. Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 5,973.
· 113,500. Pensioner till enkor och barn efter 1 pension a 150 kr.; återstående ränteafkast-
civila tjenstemän vid Stockholms 'stads sty- ningen lägges tillkapitalet, som enligt gåfvo-
relses juridiska verk samt pensioner till brefvet bör ökas till 25,000 kr .
.fabriksidkares enkor och barn i Stockholm. Ulrika Christina Högmarks testaments-

fond (1869 och 1874) kr., 6,555. 3 pensioner
Riddarhusets fonder:' a 50 kr. .

• (Se sid. 659.) Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz'
Adliga Kadettskolefonden kr. 165,176. donationsfond (Lagercrantzka fonden) kr.

Stipendier å olika belopp och för flera än- 3,397. 2 pensioner a 75 kr.. .
damål. l.efrenska fonden, kr. 15,273. Lifstidsränta.

Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. Leijonflychtska fonden, kr. 9,129. 2 pen-
Statsrådet Friherre Oscar Alströmer 1884) sioner a 200 kr.' .
kr. 19,714. Lifstidsränta, von Liewenska fonden, kr. 65,943. l pen-
. Hofmarskalken J. F. Aminoffs och dess sion a 650 kr. och 15 pensioner a 150 kr.

· Fru A.C. Aminoffs donationsfond, kr. 11,969, Lilliecronska fonden (Fröknarna S. M.
3 pensioner a 175 kr. . . och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12,837. 3

Bergenstjernska fonden, kr. 85,995. Sti- pensioner å omkring 200 kr.
· pendier och pensioner. Linnerhjelmska fonden, kr .. 24,944. 10

Berghmanska fonden, kr. 19,926 förutom pensioner a 110 kr.
kr. 53,464 i fastigheter och frälseränta. 3 Löfvenskjöldska fonderna, kr. 238,121. 1

: stipendier och 5 pensioner. utrikes stipendium 'a 3,000 kr. och 2. under-
.von Beskowska fonden, kr. 5,569. 2 pen- visningsstipendier a 1,800 kr.

sicner a 110 kr. . - Mörnerska fonden .(Enkefru J. C. Mörner
Bethurrska fonden, kr. 16,803. 13 pensioner 1869 och 1872) kr. 6,4.12: 1 pension a 90

· a 60 kr. kr. och 4 a 45 kr.
von Blockska fonden, kr. 14,397. 6 pen- Bankokommissarien Wilhelm Nether-

I sicner il, 6Q kr. och 10 pensioner a 25 kr. woods testamentsfond, kr. 6,404. 2 pen-
Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle sioner a 150 kr.

· Bonde 1885) kr. 6,481. Afkastningen skall Majoren Nils Georg Psilanderskölds
tills vidare läggas till kapitalet. donationsfond för adliga fruntimmer (Kam-

Bunqeneronska fonden, kr. 25,131. För marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr.
närvarande 14 gratifikationer a 80 kr. för 17.558. Lifstidsränta och pensioner till af

· ett år. gifvaren nämnde personer.
Magnus Georg Danckwardts pensions- Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen-

· fond, kr. 3,114. Lifstidsränta. stonsfond för adelsmän (Kammarherren J. F.
· Diiekerska fonden (Grefve C. F. Dueker Psilandersköld 1878)kr. )6,848. Ar under regl,

1885) kr. 106,085. 20 pensioner a,200 kr. Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammar-
En onämnd välgörares fond, kr. 15,022. herren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 8,180.

6 pensioner a 110 kr. Pensioner till ,af gifvaren nämnde personer.
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PsilanderskQldska fonden N:o 4 (Kammar- Tersmedenska fonden, kr. 16,976; pen-.

herren J. F. Psilandersköld 1885) kr. 6,098. sioner. ,
Pensioner till· af gifvaren nämnde personer. Trolle-Bondeska fonden (Godsegaren gref-

Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr. ve Gustaf Trolle-Bonde 1884), kr. 6,787;
60,751. 4 stipendier il 200 kr., 8 pensioner räntan lägges till kapitalet,
il 200 kr. och 3 handpenningar il 120 kr. Wadstena adliga jungfrustift, kr. 328,503;

Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrätts- 60 pensioner il 100 kr.; 175 pensioner a 50
rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 9,271. kr. och 11 pensioner till olika belopp,
Räntan .lägges till kapitalet till dess 20 år von Vegesachska fonden (Fru Carolina
förflutit från fondens emottagande. von Vegesach 1885) kr. 5,270; lifstidsränta.

Queckfeldtska pensionsfonden (Hofrätts- Wulfcronska fonden, kr. 15,815; 18 pen-
rådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 10,205. Rän- sioper il 35 kr. och 14 pensioner il 20 kr.
tan läg~es till kapitalet till dess 20 år för- Akerhielmska fonden (Fröken Ulla Aker-
flutit fran fondens emottagande. hielm 1883) kr. 16,941; lifstidsräntor till.

Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts af gifvarinnan nämnda personer.' '
fond (1841) kr. 16,817. 3 pensioner il. 200 kr. Riddarhusets samtliga fonder uppgå till

Rehnbergska fonden (Majoren C. G. Rehn- ett bokfördt belopp af 3,130,368.kronor.
berg 1887) kr. 7,578. Fonden är ännu ej
reglerad. Wennberg, "lotten Wennbergs fond för

Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds hjelpbehöfvande" (1864) kr. 32,508. Sär-
pensionsfond (1870) kr. 61,448. 2 lifstids- skild direktion (se sid. 685); fonden är af-
pensioner il 1,000 kr. och 1 stipendium il sedd till: 1) Inköp af en frisäng å "Stock-
500 kr. holms Sjukhem" för obotligt sjuke; 2) in-

Hofmarskalken Henrik Fabian Reuter- köp af en frisäng i "Vårdanstalten för sju-
skjölds pensionsfond (Reuterskjöldska fon- ka barn"; 3) inlösen och underhåll af ett
den) kr. 61,781; lifräntor, 1 pension il 300 värnlöst, döfstumt eller blindt barn å någon.
och 2 11 150 kr. af hufvudstadens skolinrättningar eller barn-'

Carl Ulrik Roos af Hjelmsäter donations- hem; 4) understöd åt sådane fattige och väl-
fond, kr. 35,869; 5 pensioner 11 300 kr. frejdade personer, som genom sjukdom eller-

Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter do- annan oförvållad olycka äro i behof af en
nationsfond (1880) kr. 21,128; en pensionär tillfällig eller ögonblicklig hjelp.
är utsedd af gifvarinnan.

Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och Fosterländska Föreningen.
hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr. 26,583; (Se sid. 653).
lifstidsränta och 1 pension 11 100 kr. Dahlgrenska donationsfonden (Apoteka-

Greftiga Schefferska stiftningen, kr. 46,989; ren J. A. Dahlgren 1876) kr. 19,475. PFe-
14 pensioner 11 150 kr. mie till lifränteinsatser åt späda barn; ut-

Scheffers, C., kapten, fond kr. 11,583; delningen skall börja år 1912.
lifstidsränta, Fosterländska föreningen (på inbjudning

von Schewenska stipendieinrättningen af Generaldirektör G. F. Almqvist 18~9) kr.
(Agenten G. B. von Schewen m. fl. 1721) kr. 36,175. Minskande af fattigdomens tillväxt:
23,963; 2 stipendier 11 500 kr. år 1887 utdelades 2,594 kr. i premier och

Hoffröken Carolina von Schulzers do- förvaltningsafgifter.
nationsfond (von Schulzerska fonden kr. Prinsessan lovisas minnesfond (Flera per-
3,610; 2 pensioner 11 80 kr. . soner 1869) kr. 6,000. Premier till Iifränte-

de Silentzska fonden, kr. 7,218; 4 pen- insatser åt späda barn. .
sioner il 75 kr. och 1 il 30 kr. '

Silfverbergska fonden, kr. 30,970; 15 pen- Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch."
sioner il 90 kr. Pauli 1789) jemte egend. n.o 24 Svartman-

Stjerncreutzska fonden, kr. 44,273; 25 gatan kr. 300,000. Fonden förvaltas af Ja-
gratifikationer 11 80 kr., hvilka få uppbäras kobs och Johannes församl. frivilliga arbets-
under 6 år. hus (se sid. 687); pensioner •. 50 kr. utde-

Stjerncronska fonden, kr. 28,183; 3 pen- las till 145 enkor, som fyllt 38 år, och,
sioner il 525 kr. hvilkas män varit prestor eller borgare, samt

Stråleska fonden, kr. 35,501; 22 pensio- a 25 kr. till 74 fader- och moderlösa flicKjif.
ner a 75 kr. under 16 år samt af äkta börd.

Thamiska donationen (Kommerserådet S.
'I'ham 1727) kr. 6,441; räntan 11 6 proc. öf-
verlemnas till Vetenskapsakademien.
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inom Jakobs och Johannis samt Hedvig Eleo- Sällskapet "Till arbetsflitens befräm-
nora församlingar till tjenarinnor.' jande" kr. 10,000. Särskild direktion (se sid,

, -'-'--' - 681;) räntemedlen jemte årsafgifter använ-
Sällskapet "De Nödlid~ndes Vänner" (af das tillanskaffande af arbete åt, obemedlade

Kongl. M:aj:t. ..181? fa~tstäl.lda stad~ar)k.r. fru~~immer. .. ',_._ ,. , '
207,510: 77. Särskild direktion . (se sid. 684); Salls'kapet for dygdigt och troget tjenste-
räntan å kapitalet jemte de årliga afgifterna folks belönande' (Grefve C. Löwenhjelm\829)
af sällskapets ledamöter användes under år kr. 78,535. Särskild direktion (se sid 681);
1887 sålunda: dels i 1>.ension~rtill .21 per- belöninfl"ar.oc~ pensioner åt ålderstigna tje-
soner il. kr. 10,0, dels i pensioner till en il. nare fran åtskilliga fonder, hvanbland Oas-
50 kr. och till 159 il. kr. 40, dels tillfälliga parsonska fonden (Enkefru A. C. Casparson,
bidrag till 5 pensioner il. 15 kr. och till 28 född Hamberg) å 15,000 kr. är den största.
personer il. kr 10 eller tillsammans 8,865 kr. De öfriga fonderna äro'å 1,000, 1,500 och
utdelade.' 2,009 kr. .' . \ ' '

D ia ko ni ss -sä II s ka pets fö rv a ItJl i n g's- Fru W. Hiertas stipendiefond fÖr tand-
utskott. (Se sid. 682). läkarinnor (stiftad afL. Hiertas minnes-

Oasparsons fond ,(Löjtnant" S. E. Caspar- fond) kr. 10,000. 'Medicinalstyrelsen (se sid.
son) 'kr. 2,000. l 632); utdelas till obemedlade qvinnor,. som

Gyllenborg, C. A.,-Grefve, kr. 7,500. egna sjg .åt tandläkareyrket.
Okänd kr. 1,5QO. ~

Björckska stipendiefonden' (Grosshandla-
JosefInahemmet (Enkedrottning Josefina ren S. Björck 1802) kr. 200, Samfundet

1872) kr. 277,863. Särskild styrelse (se sid. Pro Fide & Christianismo (se sid. '654); sti-
690); hemmet bestämdt för fattiga af ka- pendier till skollärare. ' ....
tolska bekännelsen. Rudbeckska stipendiefonden .(Frih. .Of-

i verste A. Rudbeck 1802) kr. 250. 'Samfun-
Ljungmans, 'Carl, minne (f. d. läsbarn till det Pro Fide & Ohristianismo ; stipendier till

kyrkoh. 1886) Pastor i, Klara kr. 1,700. skollärare. .

Brudgåfvefonden (Stiftad af konung Oskar Stockholm allmänna Skyddsförening. Sär-
I till åminnelse , a,{kronprinsessan Lovisas skild direktion (se sid. 685); inkomsterna,
förmälning' 1850) Ofverståthållaren, Pastor som bestå af räntor och årliga bidrag.utdå-
primarius, Deputerad för stadens fattigvårds- las åt behöfvande, ' ,.
styrelse. Brudgåfva: af 150 kr. åt 5 dygdiga
och ärbara brudpar, som årligen den 19<Juni RoseIlska fonden kr. 2,000. Allmänna
i Storkyrkan sammanvigas. djurskl'ddsföreningen (se sid. 655); belöning

till minst 10 år 'gamla tjenare för visad öm-
Hammarskiöld"Risellschöldska stipendie- het mot husdjur. 'Under år 1887 gjorda do-

fond~n (1842). k!. 40\000. .Särskild styrelsenation~r till.Sv.' A.llm.Djurskyddsföreningen:
(se sid, 659): årlig utbetalning 1,;)00-1,700 Donation fran kronofogden C. W. Berglund
kr. att fördelas mellan Artilleri- och Inge- i Upsala 4,000 kr., d.o från fröken. Björk-
niörhögskolan samt Krigshögskolans elever. man i Malmö' 500 kr.

Drakeska testamentsfonden (Linkrämaren Sällskapet Jultomtarna kr. 38,173: 51. Sär-
Jonas Drake 1783) kr., 36,000. Särskild sty- skild direktion (se sid. 688); utdelning af
relse; (denna styrelse har Adressk: red., trots kläder åt fattiga barn.
ifrigt efterfrågande;. icke lyckats få reda på); '-' --
afkastningen användes till understöd åt gam- Timmermans-Ordens Hospital (1796). Sär-
la fromma och sjukliga -fattiga, skild direktion (se. sid. 684); att med hus-

_ 'r- -, -'- rum, ved, ljus, 10 kr. i månaden, 12 kr. år-
Kniperska 'pensionsirlrättnin'gen(Enkefru ligen till beklädnad samt tillfälliga obe-

C. Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 98,685, sär- stämda bidrag förse fattiga. _
skild direktion (se' sid. 685)'; understod åt I,••• '

fattiga och ålderstigna ogifta fruntimmer, Föreningen till, minne af konung-Oscar"
företrädesvis ·dem: af. borgerligt stånd; år och drottning Joseflna (efter inbjudning
1880 utdelades 4,750" kr. till 99 personer. stiftades föreningen genom subskription. .En-
Understöd 'utdelas fortfarande genom kame- kedrottning Josefina skänkte 30,000 kr. 1873);
rerareni Allmänna' Enke- och Pupillkassan. kr. 278,690. Särskild styrelse (se sid. 687)';

, ' --,- . att i förbättringsanstalt upptaga' och vårda,
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vanartade gossar, hvilka af polis- eller kom- 1:a gången straffade, värnlösa fångar, som
munalmyndighet hos föreningen anmälas eller under fängelsetiden ingifvit förhoppningar
på grund af domstols förordnande skola i om framtida välförhållande samt att mildra
allmän uppfostringsanstalt insättas samt att den allmänna fördomen och oviljan hos ar-
bereda skydd åt frigifna; ..å föreningens åker- betsgifvare och arbetare gent emot straffade
brukskoloni Hall inom Ostertelje socken af personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. om året af
Stockholms län vårdades 1887 150 gossar, af fångvårdsmedel.
hvilka för de flesta erhölls en årsafgift af
150 kr.; omkostnaden för hvarje gosse an- Hemmet för frigifna qvinnor. Benämnes
ses uppgå till 305 kr. för året. numera äfven "Drott,!.ingens Skyddshem".

(Hertiginnan Sofia af Ostergötland 1860) kr.
Stockholms Skyddsförening för frigifna 84,101: 38, hvaraf till "Hemmets utvidgnings-

(stiftad på initiativ af Stockholms arbetare- fond" afsatts 2,200 kr. Särskild direktion
förening 1879) kr. 2,560: 45. Särskild sty- (se sid. 640); att upprätta från fängelset
relse (se sid. 687); att från återfall i brott frigifna qvinnor: i hemmet vistas högst 12
söka bevara frigifne, företrädesvis yngre för qvinnor.

•.




