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Avskrift.

Gust~f

etc.

r till handGls'd epartementet inkomna skrifter hava följande sökande anhållit om statsunderstöd, nämligen Svenska sällskapet för
antropologi och geografi, Gustav Adolfs akademien för folklivsforskning, Stockholms högsk019.S styrelse, Lunds s tudentkårs konviktorium,
ekonomisk f8reni~g 'u.p .ä~" se1t:ret:erar-en' i- riksLe't 'aldikerämb.etet_lL
J.S. Kleberg, interimstyreIsen för Lapplands

foll~lö gs kola,

Förening-

en Västra Sveriges arbetares fol}:högskola (2 ansökningar), Bodens
folkhögskOleförening u. p. a., Föreningen
skola u.p.a., Södra

Vätterbygden:~

Mell(~r s ta

Norrlands ungdoms-

folY.högskola, Svenska 'missionssäll-

skapet, Föreningen för det folkliga musikllvets befrämjande, Föreningen Soldaternas vänner, Ljungbyh8d, Föreningen Soldaternas vänner
i Uppland, Svenska

eldbegängelseförening~3n ,

Dygdegardarnas riksför-

bund, Linköpings teateral<tiebolag, Riksförbunde t för bildande konst,
Nordiska konstförbundets svenska sektion, Dl E.'kinge musci- och hombygdsförbund, Kulturhistoriska för ening en för södra Sverige, Norrbottens distrikt e.v Jordbrukareungdomens fö rhund , Stranda härads
Varbergs

hembygd sförening, .

museum" Föreningen Ruinspelen i Visby, Svenska naturskyddsföreningen,
Kyrkoradet i Borgholm ävensom Svenska fisk arene.s studieförbund.
Över ansökningarna hava yttranden avgivits av v8der börande myndigheter.

----_.Kungl. Maj: t bevilj ar anslag från lotJ,:orimeöclsfonden r.led följande belopp till

_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_11_"_"_"_"_"_"_"_"

Angående anslag från lotterimedelsf)nden.

24) Kulturhistoriska fij reningen Murberget, Härnösand, 35.000
kronor till kostnaderna för reparation av föreningens byggnader å Murberget saMt i

och Nätra socknar, under

villkor att föreningen förbinder sip; att anhålla om utfärdande betrsffande samtliga ifr8 gavarande bYi-gnader av skyddsföreskrifter jÄmlikt lagen den 12 juni 1942 om skydd för ku1turhistor1.skt märkliga byggnader ä.vensom att förenlngen årligen före

mar ~

månads utgång till ecklesiastik-och han-

delsdepartementen samt

vitterhets~, _

historie- och antiKvi-

tetsakademlen avgiver redogörelse för

användnln~n

del av ans1aget, ' som förbrukats under

n~stföregående ~r
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