
G. Frouuna stiftelsers, pensionskassors m-, fl. fonder. [4601-4602]

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och.
därmed jämförliga inrättningars fonder.

Stlftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal,' ändamål; utdelning.

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
m~1 afsedda fonder ..........................................••....•......... [4601-4645J

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barn hus
m. fl. dylika asyler . [4651-4667]

III. Fonder för understöd åt barn [4670-467~]
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, ellerafsedda

att bereda sjukvärd .....•...................................................... [4681-4690]
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ... [4693-4729J
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,

lärares samt deras änkors och barns pensionering [4733...".4760}
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda 4762-4768]

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn [4770-4778J
IX. Fonder för understöd ~t civile ämbets- och tjänstemän samt där-

med jämförliga personer samt deras änkor och barn [4781-4802]
X. Fonder för understöd ~t militärer samt deras änkor och barn [4804-4817J

XI. Fonder för undervisning och understöd ~t läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn [4821-4826]

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. [4827-4864]

Register till samtliga fonder se [4865J - [4872] .

. I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål
afsedda fonder.

[4601] Stockholms stads
konsistorium.

Se [2001].
Ber!\,stenska fonden (Änkef. L M

Bergsten 1826)kr. 6,29~:07. Af rän.
tan utdelas 3 pensir ät fattiga
prästänkor eller prästdöttrar.

Geor!\'iska fonden, kr. 1.022:04.
År!. räntan, 40 kr., utdelas till 2 [4602] Nikolai församlings
fattiga fruntimmer. k k od

lIä!\'l'manska fonden (M:ll Hägg. yr ora ,
man 1870) kr. 3.070:18. Pens. Se [2011j.

J un!l'bladska fonden (Prosten B Arf.edsons testamente (Dir. C
Jungblad, 1832)kr. 3,779:37. Pensir Arfvedson 1806) kr. 7,6'4. Räntan
till fattiga prästänkor i Sthlm. disponeras af f'örsaml:ns pastor

Lagus fond (Dokt:an C U Lagus och användes till understöd ät
1854) kr.6,l2a:22. Underst. ät fat- älderstigna,sjuka fattiga,äfvensom
tiga fruntimmer. åt värnlösa barn.

"os.ieth.ka fonden (Kyrkoh. J Arrhenii dons tian (Handl , A W
Possieth 1728)kr. 26,542:06. Stip. Arrhenius 1872)kr. 7,343. Till hjon
At studerande. på Sabbats berg.

nenström.ka fonden (Kanslist. BerA'"rells,Hobertorh Eleonore,
O Renström 1818) kr. 17,lU9:94.. donationsfond (Grossh. och frn R.

Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste' I Berggren 1896) kr. 160.000. Lifs·
mäns änkor, boende inom Klara tidsräntor, pens:r m. m.
för.saml. .' Ber~~rens, Makarne, under"

Ss hlstedtska fonden (l\I:11 AL R .töd.fond (Grossh. och fru R Berg.
Sahlstedt 1868)kr. 1,034. Pens. gren 1896) kr. 8~,854. Pens:r, till-

Snopsk a fond •.n (Grefv:an AM fälliga understöd m. m.
Soop 1734)kr.19,994:22. Underst. ät • .
fattiga kvinnor i Soopska fattigh. Ber?D1i donsl1on (Handl, KB.

Berontus 1870)kr. 3,466. Pens:r.
Bersåns, C. D" fond (frkn E Ber·

sen 1897) kr. 10,475. Lifstidsränta.
Boije.ka fonden (Gravör J P

Boije) kr 19,769. 5 pens:r å 150kr.
utdelas äri. till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgareklassen i Btor-
kyrkof6rs.

AIfred ('oHljns fond (1898) kr.
1,841. Barnunderst.

i\ils Wilh. Ek.ber!\" fond
(Grossh. CW Brink 18b9)kr. 6,278.
Penser.

Eu ••.nii donstion (v. häradsh.
P. L. Eurenius 1909) kr. 01,801.
Understöd inom församlingen och
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(4602-4605J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
åt dess fattiga å Sabbatsbergs Storkyrkoförs:s barnkrubba: Pfnehnrdska 'fonden (Grossh.
sjukhus samt åt dem som från (särsk. styrelse) kr. 46,259. Bar- A Plnchard) kr. 1,000. Räntan till
församlingen Intagits å Sabbats- navård. »underst. åt 2 fattiga barn vid
bergs ålderdomshem. Snudgrenska fonden (f. d. upp- förs:s folkskola •.

Doktor ~'r. ~·ehrs minne (Dokt. bördskommiss. FC Sundgren1894) Bilda Mens understödsfond (f.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,710 kr. 6,362. Pensrr. d. lärarinnan Hilda Sten, 1905)
Pensir. Söderotröms fond (Skomakare- 2,638 kr. Räntan sökes 1/2·årsvls

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Phålderm. CU Söderström 1871)kr. af I behof af understöd varande
Hebbe 1868) kr. 20,293. Dlv. ända- 4,065; 1/2till kläder ät fattiga skol- lärarinna vid förs, folkskola.
mäl, barnavård m. m. barn och 1/2till tillfälli(i\a underst. Fredrik Wlbergs fond (Handl.

Fatima Hertzers fond (Fru Jea- Tontlns testamente (Änkel'. A M Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Afkast·
nette Nordlund 1889) kr. 4,215. Toutin 1791)kr. 556. Pens:r. nlngen tillfaller lärarinnorna, .den
Pens:r. Wadströms testamente (M:ll ena efter den andra I den ordning,

Heurlins,fru,Lonlse,fond(1900) U Wadström 1789)kr. 250. Pensir. som af längsta tjänstetiden (minst
kr. 5,484. Bidrag till barnkrubbor. Westzynthli fond (Konsul W 5 är) betingas. Ingen af dem fär åt·

Kollektmedelkassan fÖr fattiga J E Westzynthius 1889)kr. 18.284. njuta understödet mer än ett årl
nattvardsbarn (insaml , af förs, Ralfva räntan disponeras af pa- sänder. ..
gnm kollekter) kr. 5,160. Beklädn. stor 161'tillf. understöd och resten \\'essmanska fonden (Ankefru
åt fattiga nattvardsbarn. tillfaller Kyrkofattlgkassan, Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.

Wibergs, Pr., fond (Handl. Fr. Räntan .till kläder och andra för-
Kreijs testamente (Assessor F Wiberg 1901)kr. 6,297. Lifst.-ränta. nödenheter ät de fattigaste flickor

Kreij 1827)kr. 2,412. Räntan till- Wickbergs, A. f., fond (Grossh. I folkskolan".
delas 2 utfattiga sängliggande för- och fru Robert Berggren 1895)kr. Westzynlhll fond (Konsul
saml:medlemmar. 69,291. Pens:r. Westzynthlus) kr. 1,000. Räntan

Kyrkofattlgkass8n. Särsk. sty- Zetherstens testamente (Garfv. till besplsn. af fattiga skolbarn.
relse. (Åtskilliga donationer) kr. JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens.
62,177.MänatI. underst. till fattiga. Åkerlnnds fond (frkn Augusta

lietzgers testamente (Urossh. Åkerlund) kr. 3,200; räntorna ut-
F Metzger 1850)kr 3,571. Afkastn. delas ärl. till 2 aktningsvärda frun-
disponeras af församl:s pastor för timmer inom Storkyrkof'drs.,hvilka
tillfälliga underst. fyllt 50 år.

MIchaelssons testam. (Grosah,
Michaelsson 182:;)kr. 538. Pens:r.

Mlonet af J. E. Feron och hans
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880)
kr. 2,242. Pens:r och barnavård.

Molins fond (frkn Sofie Molin)
kr. 5,987 till beklädn. åt behöfv.
nattvardsungd. tillh.församlingen.

Norstedts fond (M:ll Caroline
Norstedt 1878)kr. 3,8l7. Underhäll
af ett eller flera värnlösa barn.

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor-
stedt) kr. 6,068. Underhäll af värn-
lösa barn.

Okiind glrvares testamente(1854)
kr. 615. Afkastn. disponeras af
församl:s pastor för tillf. underst.

Otterska fonden (Änkef. 111L
Orter, f. Edman, 1861)kr 42,956.
Pens:utdelning och månatl. un-
derstöd till fattiga.

Pelter ••ons fond (M:ll SM Pet-
tersson 18D6) kr. 12,065. Pens:r.

PfeBs testamente (Revisor J E
Pfeil 1797) kr. r.on. Pens:utdeln.

f. d. Riddarh01nos·l"örs:s ensk,
pensionskassa kr. 4,190. 5 pens:r
a 25 kr.

UogstRdll testamente (Änkef.
J Rogstadlus, f. Löfblad, 1786)kr.
511. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut-
fattiga och sängliggande änkor.

Seharps giifvomedel (Groash, J H
Scharp och hans hustru 1888) kr.
2,068. Räntan utdelas år-l. till 3
välfrejd.,fattiga familjer inom förs.
Scharps testamentsfond (Grossh.

o. fru Soharp) kr. 24,:i19; a) till
beklädn. af fattiga nattvardsbarn
af kvinnokönet; b) till skoflofskolo-
nier för församl. barn; c) till för-
bättrad kost ät förs:s å stadens
fattigvårdsinrättn:r in tagna fattiga;
d) till utdelandet af ved åt fattiga
församlingsbor.

SI'helVes testRmente (Grossh.
R F Schewe 1845)kr. 774. Afka.stn.
disponeras af förs:s pastor för till-
fälliga underst.

[4605] Nikolai församlings
fattigvardsstyrelse. Se [17 84J.

AndRls fond (Anna Charlotta
Andal) kr. 33,000. Räntan använ-
des till underst. vid jultiden ät fat-

[4604] Nikolai församlings tiga familjer, med företrädesrätt
skolråd. Se [2011]. ~g~s~ikabehöfvande af Storkyrko-

Brandel s premiefond (Komml- Andersons fond (Fröhandlaren
niater R. Brandel 1909), kr. 1,000. Aug. P. Andersons fond, kr. 2,500.
Räntan användes till premier åt Räntan skall ärligen utdelas I mån
2:ne gossar I Kraftska skolan. af behof ät fattiga och INIkolai

A. G. Bratts fond (f. d. källarm. församling boende personer (obe-
A. G. Bratt) kr. 5,128. Af räntan roendeafskrlfnlngsort),hvilkalida
utdelas är!. till beklädnad af fat- af lungsot och hvilkas sjukdom
tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp- blifvit styrkt af distriktsläkaren.
gätt till 10,000, fä 400 kr. utdelas. Skulle sådan behöfvande och sjuk

Ekströmska fonden (Snlek.- person vistas ä sjukhus och i hem-
ålderm. Ekström 1835)kr. 150.Bän- met kvarlämnat hustru och barn
tan 7.50 skall »vid julexamen ut- i benor af hjälp, kunna jämväl
delas åt s.e flickor, som utmärkt dessa senare tilldelas understöd
sig för ordning, flit och arbetsamh. _ frän fonden.Brogrens fond (Kronouppbörds-

Erik Boman Erikssons gåfva kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
(fram!. viktualiehand!. Er. Boman Edberg (Fattighjonet Wilh:aEd·
Eriksson) kr. 1,755. Årliga räntan bergs lifräntefond) k!.. 675.
skall till skolans bästa användas. Engstedts fond (Ankef, Joh:a

Flobergska donationsfonden Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
(Guldsmed. A Floberg 1803) kr. talas till sädana fattiga Inom Stor-
4,000. "Till fattiga barns hållande kyrkof6rsaml., hvilka icke åtnjuta
i skolan". underhäll af allm. fattigvärden.

Karströmska fonden (111:11Eleo- Falks fond (Ankef, M Falk) kr.
nora P Karström 1865) kr. 4,520. 800.
»Till den fond, som I Storkyrko- Geijers fond (Lagmansänkan
förs aml, är grundad för fattiga Geijer) 1,500.
skolbarn». Godus f01141(Segelsöm:änkan C

Ludvig Levins fond, kr. 6,000. Godu) kr. 555. Räntan utgär till
Räntan utbetalas till styrelsen för 2 älderstigna änkor eller ogifta
Nikolai skollofskolonier. kvinnor inom Riddarholmsför-

LIedbergska fonden (Revisor samlingen.
Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan Grossb. Carl Rein1lOIdLundins
till kläder ät medellösa skolbarn. minne. (Kapital 5,000 kr. Dona-

Aurora Lindfeldts fond (Julia Itionsår 1910.) Efter ltfräntetaga-
Selma Kornelia Llndfeldt 1904)kr. res död skall ränteafkastnlngen I
3,000. Räntan skall utgå till be- poster om minst 50kronor ät hvarj e
höfvande lärarinnor inom försam- den 9mars utdelas till behöfvande
Itugen. inom försarnl., dock med före-

Löfgrenska fonden (Ålderm. träde för meriterad person, 80m
Löfgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. är eller varit anställd hos firman
3:75,skal l svid ju lexamen utdelae«. J. P. Brandt och 80m gör fram ..

Mobergska ronden, kr. 1,000. ställning därom, oafsedt inom
Räntan skall utgå »till1ärarne vid hvilken församling denne person
folkskolan såsom extra arvode-o är boende eller mantalsskrifven.
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[46 05-46 09}G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Iledbel'gs fond (Bpegelfabr. Karl

Hedberg) kl'. 4,000. Räntan an-
vändes till värnlösa barns upp·
fostran.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
~ Holmberg 1853) kl'. 1,500. Rän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för il. fattighusen In-
tagna blinda hjon.

KumliJlgs fond (M:ll G Oatha-
rina Kumling) kl'. 1,500.

Kåbergs fond, kl'. 3,000.
Norstedts fond (Boktryck. C Nor-

stedt) kl'. 10,000.
Peter Wahlström s understöds.

fond. (Exped.-chefen Fr. Ekström
och systern Emma Ekström) kr.
10,000. Räntan skall fördelas emel-
lan ålderstigna fattiga och sjuka
inom Storkyrko församling, dock
ej i mindre poster än 40-50 kr.

Reuekners fond (Änkef. Sofia
Lovisa Reuckner) kr. 1I,400.

Reuekners fond (Bokh. N G
Reuckner) kl'. 2.000.

Stråhles testnmentsfond (Kam-
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjuk!.
öfver 60 är gamla änkor efter civ.
ämbets- eller tjänstemän med före-
trädesrätt för släktingar.

Änkedrottning Joseflnas fond
kl'. 1,000.

[4607] Klara församlings
kyrkoråd. Se [2013].

Bagges fond (M:ll F E Bagge
1849) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.

Brandels fond (Kamrer C. Bran-
del 1904) kr. 20,000. Understöd åt
fattiga.

Bernegaus fond (Kamrer. G W
Bernegau 1852)kl'. 30,000. Underst.
åt fattiga.

BolIns fond (Hand!. Bolin 1802)
kl'. 544. Till de fattiga jultiden.

Caminska teatameut sfouden
(Assessor L M Camin 1832) kl'.
750. Räntan utgår till Sthims bor
garskola.

Cederschiöids fond (Dep:chefen
R Th Cederschiöld 1865) kl'. 2,000.
Underst. åt fattiga.

Ekströms donationsfond (Gross.
hand!. H E Ekström 1832)kl'. 0,850.
Räntan utgår till Sthlms borgar.
skola.

Ekströms fond (Grossh. H E
Ekström 1842) kr. 20,000. Räntan
utdelas till de mest behöfvande
änkor och ogifta fruntimmer, tdl'l-
hörande npauvres honteux» inom
försarn!.

}'alks fond (Jungfru Falk 1810)
kl'. 300. 'l'ill de fattiga jultiden.

60thers fond (M:ll Gother 1838)
kl'. 750. Underst. åt fattiga.

Hallgrens fond (Assessorskan
Hallgren 1828)kl'. 1,000. Underst.
åt fattiga.

Hallgrens fond (M:ll. M S Hall-
gren 1841)kl'. 1,500.

Hanes fond (Frkn U E Hane
187:;)kl'. 4,000. Till af testator ut-
sedd pensionär.

HotTmans fond (Hofintend. J
Hotrman 1878) kr. 22,200. Till af
testator utsedde pensionärer.

HoffJl13nS, Å, donationsfond I tiga inom Klara enl, styrEl!sen~ be-
(Slottsarkitekten A Hotrman 1897) pröfvande. .' .
kr. 70000. Till af testator utsedde lIerggrens fond (Hyrkusk. M
pensi~närer. Berggren 1857) kr. 7,500;"'Räntan

Klara rörs. Kyrkok3ssR (Klara anslagen till kläder åt församl.s
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat- mest nödställda fattighushjon ..
tiga jultiden. Bergqvists fond (M:ll M C Berg.

KrutmeiJers fond (Kansliråd:au qvist 1861) kl'. 1,000. Pens. till en
B Krutmeijer 1854) kr. 8,000. Uno ogift dotter, som försörjer sin
derst. åt fattiga. moder.

Krutmeijers fond (Kansliråd:ani Bolius fond (Hand!. A Bolin
B Krutmeijer 1854) kr. 2,832. Till 1796) kr. 658. Till fattighjonen.
försam!. fattighushjon. Brobergs fond (Viktualiehand!.

Ljungmans, Carl, minne (f. d. C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän-
läsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i tan utgår i 3:ne pensioner till fat-
Klara kl'. 1,700. Räntan utdelas tiga inom försam!.
till en eller flere sjuka eller be- En iirlig mans fond (1785) kl'.
höf~ande inom Klara förs.. 600. Till det fattigaste hushåll

Lo"ens fond (Pre SId. Fnh. J med de liesta barnen.
von Löwen 1774) kl'. 3,333. Bän- .'ond föl' tilInHlig hjälp (l899)
tan fördelas, en.~ hälften mellan kr. 1,000. Lirränta titl nämnd per-
12 och andra halfteu mellan 20 son därefter utdelas räntan till
inom.-försam!. boende fattige... hjälpbehöfv. inom Klara försam-

Morners fond (Frkn Ulnika Mor- ling
ner 1810) kr: 1,500.. Räntan til.l. Forssmans fond (Tapetsel'. C G
delas ..3:e sjuka, forsam!. tfl'lhö- Forssman 1858) kl'. 1,500. Penarr-
rande ankor... ~ till 2:ne fattiga borgareänkor.

Nordfors fond (Ofverst:an"IV Fuhrmanns fond (Hofkäl lare-
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
åt fattiga. . . 097: 22. Af räntan utgå 7: 78 till

Pukes fond (Grefvmnan Puke Ad. Fredr. fattigv ..styrelse, resten
1864) kl'. 1,000. Underst. åt ~attI~a. till Klara fattighjon.

Rambachs donation (Smck:an- Godns fond (Segelsöm:änkan C
kan E R~mbach, f. Dehm, 1881)1<1'.Godu 1787)kr. 550: 56. Peps:rtill
1,000. Rantan utdelas tIll behöf- 2:ne fattiga änkor eller jungfrur
vande inom församl. 60 år gamla. ,:r

!loos' fond (Majoren Axel Roos Holmbergs fond (Kryddkrumh,
1878) kl'. 2,500. Underst. åt fattiga. N Holmberg 181m)kr. 1,000. Rän-

Segercronlls fond (Statssekret. E tan användes till förökande af den
C Segercrona 1787)kr. 0;000.Rä,:,tan dag!. kosten föl' å fattighusen in-
utgår ti.ll 12 dygdiga ankor hllh. tagna blinda hjon.
';pauvres honteux» inom försam- Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru
lm.gen. . Adlersparre 1871) kl'. 300. Till

Skogmans, Agnes, foud (Fnh:an beredande af lifränta åt fatticra.
A. Skogman 1902) kl'. 5,000. Rän· flickor i Klara barnhem o~h
tan användes till omedelbar hjälp Tysta skolan.
vi~ sJukdomsfall inom fatti.lla hem. Hiilphers fond (Haud!. J W Hlil-

StJern"rllnllts fond (Ankef.ru phers 1812) kr. 6,000. Räntan för-
Stjerngranat 1819) kl'. 4,800. Rän- delas med lika belopp till 12 fat-
tan utdelas ~t fattiga änkor med tiga änkor med eller utan barn
barn, tll~h. forsaml. inom Klara förs amI.

T af Ii:s fond~ 1890...kl'. 3,0?0. Isbergs fond (Presidentskan M
Ränta.n utdelas tfll beholvande m- G Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan
om fors. till fattighjonen.

.'henue systrars testamente. JohnsoIls fond (Generalkonsul
(1876) kr. 8,000... Till af testator Axel Johnson 1910) kr. 5,000:-.
utsedda pensionarer. .. Räntan till fattiga inom Klara.

Df.parres fond (Aukefru M f. d. Kolerafonden, kl'. 801: 94.
Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. Till styrelsens godtfinnande.
åt fattIga:. Lieberts fond (Sejlareålderm. J

lVadstroms fond (Jungfru Wad- F Liebert och hans hustru A S
ström 1791) kr. 200. At fattiga vid Weber 1832) kl'. 6,963:.8. Af rän-
ju ltf den. tan "/4 till fattighjonen, 1/. till

Th. lV,~stlnans f?nd (1~06) kr. kapitalet.
10,000. 'l111aldre. hjäl pbehöfvande Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
personer inom forsamImgen. 1802)kr 300 Gåfva till änka med

lVibergs fond (Frkn C A Wiberg flesta b~rn ..
1897) kl'. 13,000:. TIll af testator Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
ut1"edda pensionarer. 1802) kr. 500. Gåfva till fattig-

hrberes fond (Jungfru M L hjonen.
Ahrberg 1874) kr. l ?,OO.O. TIll af Lindgrens fond kl'. 500. Till mid-
te~tator utsedd pensionar. dagsmåltid åt styrelsen.

Öhergs fond (M:ll C Oberg 1874) Ltunmanssons fond, kr. 5,000:-.
kr. 5,000. Underst. åt fattIga. (Bokbindaren J A W Lindmansson

1908.) Räntan till fattiga inom för-
samlingen, efter styrelsens godt-
finnande.

Lundblads fond (Hofslag. J
Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva
till familj med barn.

[4609] Klara församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se [1785].
Berondts fond (konsul Simon

Berendt 1911) kr.l0,000: - till fat-
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[4611] Jakobs församlings [4612J
kyrko- och skolråd. Alms fond (Byggmäst. Axel Alm

Se [2023]... 1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob
A.lm., Fru. donatlon (Ankefru jämte 2 andra, att uppmuntra de

S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till arbetande klasserna till flit, ar-
fattiga inom f'örsaml. betsamhet och sparsamhet.

Rd'rf'ns donntion (Gördelmak. Alms testnmente (Byggmäst. Ax.
JF Behrens) kr. 7UO.»En liten på- Alm). En fond till uppmuntran
ökning till Jakobs församl:s skol e- af flit, ordning och sparsamhet hos
präster» (ingår i den rektor o. 2 de arbetande klasserna inom huf-
kolteger tillk. lön). vudstaden, företrädesvis sådana,

Cnrlboms donation kr. 121'>.Till I hvilkas biträde testator vid byggn:r
en inom försami boende fattig bor-I begagnat, till lika tördeln. Fonden,
garänka med flera smet barn. lOO,UOOkr., förvaltas af Pastor i

Hedrpn. fond (Biskop J J Hedrån) Jakobs förs amI. samt 2 af styrelsen
6(){). Till böcker åt medellösa lärj. får Sthlms stads sparbank utsedda

HlJlherl(s stipendiefond (.Okänd personer.
gifvare 1866») kr. 1,000. Underst. Bagges fond kr. 10,000. Till skol-
ät medellösa lärjungar. lofskolonier.

I.Iljpb,·rg., Gustaf Erik och B"rgenstråhles fond (Fröken
Hehma fatharina, fond (1882)kr. Sophia Louise Berge natråhle 1899'
15,000. Räntan användes till ut· 4,000 kr. Till lifränta åt viSiI>00

(46{)9-4613] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. il. fonder.
n'Ul~lcrs fond (M:1l S M Meu- delning bland gifta och ogifta uppgifna personer, Ilvarefter rän-

nier 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:c kvinnor inom Jakobs församI., tan användes till til1flilliga under-
1attiga gnmmor. .. dock ej i mindre belopp än 20 kr. stöd åt sådana fattiga, som ut-

~ordström. tcstnmente (Ankef. Lundbergs donationer (kyrkoh. skrifvits från sjukhus, men ännu
EM Nordström) kr. 2,000. Räntan J G Lundberg 1878)kr. 2,000. -1) ej erhållit tillräckliga kratter för
utgår såsom lifränta åt 2:e per- Till Jakobs församl:s folkskola. att med arbete sig försörja.
soner, men efter deras död utdelas Räntan utdelas af folkskolans di- Böttigers fond kr. 600. Till klä-
räntan till 2:e ogifta handtverks- rektion till de flitigaste och or- der åt 3 barn i folkskolan.
mäst:döttrar inom Klara församI. dentligaste barnen. - 2, Till idiot- De Champs fond 600 kr. Till

Okiind (En ärlig mans fond 1782) hemmet ,i Sthlm eller, om det upp- skollofskolonier. ,
kr 4!)O. Pens. till en ärbar flicka. bör, annat hem i samma syfte. - Polkaknlans Iiirarepersonal kr.

Plhll( re n. fond (M:lI U E Pihl· 3) Till ett försörjnings- eller ar- 3,000. Till skollofskolonier.
gren 1813) kr. 1,600. Pens:r till betshemförblindaochdöfstumma. Frnnckeska fonden (Fru Olena
2:e dygdiga flickor. - <1,)Till Malmqvistska inrättntn- Francke 189;;)kr 6,067: 89 till ut-

Qvl.lin~.fon.l (Presid:änkanJW gen för fattiga barn, förnämligast deln. vid jultiden till fattiga fao
Qviding 18:;9)kr. 32,000. Afräntan fr. Jakobs förs. - Ii) Till rädd. miljer inom församI., 10,160: 94
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. ningshemmet för vanvårdade äto. till törsaml.s skollofskolonier och
samt kyrkoh. återstoden till behöf- kor, förnämligast fr. Jakobs fors. 10,13:;:76till fattiga folkskolebarns
vande inom Klara församl. i pens:r - 6) Till Jakobsförs:s barnkrubba. bespisn.
om högst 10C kr. och minst 60kr. - 7) Till Jakobs förs:s hushålls- Govcnll fond, kr. 4,000. Tillskol-

Redogörarens gåfvofond \1905) skola. lofskolonier.
kr. 4110.Räntan utdelas efter sty. ~ödhlälpsfonden för värnlösa Invtgnlnasfonden kr. 675. Till
relsens godtfinnande till fattiga flickors uppfostran (F'rnntdrnmer-s- stipendier eller beklädnad för folk-
inom församlingen. skyddsföreningell 1870fkr. 3,600. skolebarn.

Se'hönes fon.1 (Änkef. Schöne Till förmån för tre värnlösa flic- KarelIs fond (Kyrkoh. P Karells
1889)kr. 2,600. Räntan öfverlämnas kors i Jakobs förs. uppfostran. änka Ch M Hedendahl 1849) kr.
till skyddsf6reningen i Klara förs. Lundhlads donatton ro Christina 10,000.' Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;

S.-JIIIIIIburg s, Angn.t, Mlnnes- Lundblad 1866)kr. 600. Underst. underst. åt aflidna prästmäns i
fond (donerad af konsul R Bchum- till 2:ne nattvardsbarn, en gosse fattigdom varande barn.
borg 1896) kr. 1,1[,0. 1 proc. till ocb en flicka. Lagerströms fond (Komminister
kapitalet, resten till fattiga inom Ituekmans donation (Frkn Ma- C. R. Lagerström och hustru
Klara törsaml. 'ria Ruckman 1~87)kr. 10,000. Pen- Emelie 18831 2,:;00 kr. till beklä-

Sett •••.•tröms fond (Karduans· sioner af lika belopp åt 4 obemed- dande af fattiga skolbarn inom
mak. Setterström) kr. 630. Till lade öfver 60 år gamla och för Jakobs församling.
styrelsens godtfinnande. en hedrande vandel kända frun- I,ejas väl"örenhets.Uftel.e for

Sätherhergs fund (Fröken S. C. timmer, vare sig änkor eller ogilla. Jakobs församl:s fattige (Kejser-
Sätherberg 1910)kr. 6,0110:-. Rän- stab res donation (Komminister Iig hofoptikus Benjamin Leja 1884)
tan till fattighjon il S.~bbatsberg. N J Stahre och hans hustrut kr. kr. 20,000. Särsk. styrelse med

Sporron~s fond (Ankef. U E 39,250. Till bchöfvande änkor kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se
Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till eller ogifta personer, företrädes- [:;644J. Dels bespien. under jul-
fattighjonen. vis af prästfamIlj eller släkt till helgen af inom Jakobs förs. bo-

Stråhle. testamentstund (Kam- komminister Stahre eller hans ende fattiga, dels till beklädn. af
rersänkan H M Stråhle 1829) kr. hustru. fattiga skolbarn, dels slutl. till
3,000. Till 2:e civ. tjänstemans- Syskolefonden (.Lärare och kontant underst. till sådana be-
linkor, fyllda 60 år. lärarinnor vid Jakobs och Johan- höfvande, som icke äro i n~.

Tunelii fond (Kryddkramh. Jo- nes fo'lkskolu- 1870' kr. 1,000. Till gon välgörenhetsinrättn. intagna.
han Tunelius 1833)kr 6,000. Rän- inköp af materialier för barnens Lindgrens donation (Emil Ch
tan tilldelas 4 inom försam\. bo- undervisn. i handarbeten samt be- Lindgren 1866) kr. 600. Skolrådet
ende fattiga änkor eller jungfrur. löning åt däri skickliga flickor. i Jakobs församI. [se 2023J. Till

rg~l"s' fOlld (Excel l. gretve G la"lskogs stf pendtum (Änkef. 6 af folkskolans flickor vid jnlen.
af Ugglas J866) kr. 2,000. Till sty- LM Valllskog 18181kr. 6,000. Un- Sjömans fond kr. 2,000. Till be-
relsens godtfinnande. derst. till ynglingar, som ägna sig klädnad åt fattiga skolbarn.

Wie r s f.,nd (Brygg. A M Wiers åt studier för präeter l. ståndet. xtelnerta fond (Helena Catha-
änka 1783)kr. 1,682:24,27kr. till Ad. Ziervogels dountron (Justitierå- rina Steinert 1876)kr. 4,000. Un-
Fredr. förs:s o. rest. till Klara förs:s det C Ziervogel1824) kr. 7,600. Uno derst. till äldre behöfvande frun-
fattighjon. derst. till ogifta döttrar eller änkor timmer.

efter ämbetsmän. SUlldens fond (Lasarettssyaelo-
mannen Anders Sunden 1886)1,000
kr. Till kläder och böcker åt fat·
tiga skolbarn.

Wennhergs donation (Grossh.
Aug. Wennberg J8~8) kr. 6,000.
Till förS:R akol.löfako'lonter-.

Wet ter bergs donation, kr. 800.
'fill skol1ofskolonier.

[4613] Jakobs och Johan-
nes' fattigvårdsstyrelse.

Se [1790J.
Bnrllhjiilpsfonden (Excell. Gref-

ve C de Geer med 1/',000,åtskilliga
andra församkabor med 6,000.
lH36)kr. 16,000. Till mat och be-
klädn. åt fattiga barn.

Benenleks t"st"lIIentsf. (Bruksp ,
illOBenedicks 1876) kr 2,000. Till
hjälp för de fattiga utöfver hvad
dessa. enl. fattigv:författningarna
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. ' [4613-4615J
bekomma, eller för sädana fat- stemän af civil-, militär- samt bor- De Geers donntlon (K Ch:a Bib-
tiga, som icke af fattigv.samhäl- gareständet. bing 1783) kr. 2,260. Underst. till
lena erhålla understöd. Normnns testnmentsfond (Hus- 6 fattiga af Joh. förs.;: af hvilka

Ekholms testamentsfond (Guld- hållerskan B M Norman 1829)kr. 4 änkor.
sm. lEkholm 1806)kr. 2,623. Bän- 1,600. Räntan utdelas ärl. på stif· Godlnnds testamentsfond (Dir.
tan tillfaller »fattiga medborgares tarinnans dödsdag den 8 maj till J Godlund 1868)kr. 4,000: Underst.
änllor och minderäriga .barn» med förs:s fattighushjon. till fattiga o. orkeslösa inom lårs.
30 kr. hvar ärligen. Okänd (En okänd gifvares do- Liljebergs fond (Målaremäst. G

Fnhrmanns fond (Hofkällare- nationsfond 1855) kr. 3,000. 'l'ill E Liljeberg 1887)kr. 45,000. Bän-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 383. underhäll af fattiga och vanlottade tan användes till utdeln. vid jul
Räntan an vändes till undfägnad barn inom rörsamt. bland änkor och ogifta kvinnor
midsommaraftonenåtfattighjonen. P-s donationsfond (l 866)kr. 500. inom Johannes' församI., dock ej

De Geers donatlons.fond (Kam- Räntan till de fattiga inom förs aml. i mindre belopp än 20 kr.
marh, frih. C De Geer 1796)kr. 2,600. Ueucknerska fonden. (Änkefru Lundblads douation (C Christina
Till fortsättandet och driften at ~ofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr. Lundblad 1865)kr. 600. Underst.
förs:s arbetshus. Öaterberg-Beuoknerska grafven ä till ett nattvardsbarn, omväxlan-

De Geers donattonsfond (Excell. Johannes kyrkogård skall för all de en gosse och en flicka.
grefve C De Geer 1850)kr. 16,160. framtid underhållas. Resterande Norens donation (Kamrer J No-
Till hyreshjälp åt några fattiga räntornedel användas som tilWil· ren 1837) kr. 1,600. Underst. vid
inom församlingen. liga understöd åt fattiga inom förs. julen till högst 4 inom Johannes

De Geers donationsfond (Excell. Reinstedts dounttonsfoud (Tes- förs. boende änkor eller värnlösa
grefve C De Geer 1859)kr. 7,500. tam:tstagare efter Ankef. M H Rem- barn.
Till underst. ät fattiga barn inom stedt 1846) kr. 8,260. Räntan ut- Ruckmans donation(Frkn Maria
församI., hvilka fyllt 14 år, men delas i 5 olika lotter till vissa upp- Ruckman 1887)kr. 10,000. Pens.r
af sjukdom eller annan orsak äro gifna personer och efter deras död af lika belopp åt 40beme'dl. öfver
oförmögna att sig försörja, samt till andra behöfvande, helst änkor 60 år gamla och för en hedrande
såsom tillfålligt understöd åt au- och ogifta döttrar efter ämbetsmän vandel kända fruntimmer, vare
dra fattiga af hvilken ålder som i statens ämbetsv. sig änkor eller ogifta.
helst, hvilka befinna sig uti en Sandbergs testamentsfond (Än. Sebaldts donation (Juatitiekans-
hjälplös belägenhet. kef. C Sandberg 1812) kr. 1,275. lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333.

Godus testamentsfond (Segel- Räntan till något fattigt frunrim. Underst. till änkor efter civ, tjän-
söm:änkan C Godu 1791) kr. 6li6. mer af bättre stånd. stemän och deras ogifta döttrar
Årl. räntan utgår till underhåll för Sehewes testamentsfond (Grossh. (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
2:e inom församI. boende ärbara R F Schewe 1845) kr. 750. Räntan åldern och 12 fattiga änkor utan
o. välfrejd. hederliga änkor .eller utdelas år!. på Sofiadagen t. förs:s uppgifvet stånd.
ogifta fruntimmer, som uppnätt 60 fattighushjon. Stahres donation (Komminister
är, eller ock sådana yngre, som Schultzes testamentsfond (Frlm N J Stahre och han hustru) kr.
genom sjukdom eller lyten äro ur- C v. Schultze 1845)kr. 300. Bän- 40,000. Till behöfvande änkor eller
ståndsatta att sig genom arbete tan tilldelas någon behöfvande. ogifta personer, låreträdesvis af
försörja. . Schwartzers testamentsfond prästfamilj eller släkt till kom-

Gyldenstolpes donationsfond (Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. minister Stahre eller hans hustru.
(Grefve A G Gyldensto lpe 18561kr. 300. Till de fattiga vid jultiden. Franckeska fonden (Fru Olena
1,800. Till underst. åt ä:e åldriga, Sundströms gåfvomedel (Handl. Francke 1895)kr. 20,464till utdeln.
sjuka personer, helst ä församl.s C G Sundström 1869)kr. 1,900. Rän- vid jultiden till fattiga fam. inom
fattighus. tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika försam!., 25,375kr. till fattiga folk·

Hederhlelms testamentsfond delar till behöfvande och obot!. skoleb:s bespisn., 5,325kr. till fat-
(Kammarrev:rådet G O Hederhielm sjuke hand!. eller deras änkor, eller tiga sjuka församlingsmedl:s vår-
1797) kr. 1,000. Räntan utdelas handtverkare eller ock till Jakobs dande i deras hem.
hvarje 1/, år till fattiga, födda inom för-s fattiga i allmänhet. Llndg rens donntion (Emil Ch.
Jakobs förs Söderströms testamentsfond Lindgren 1866) kr. 500. Skolrådet

Helins donntionsfond (Änkefru (M:ll S Söderström) kr. 988. Rän- i Johannes' församl., se [2025],
L Helin 1815) kr. 3,000. Räntan tan utdelas Sofiadagen till för- till 6 st. af folkskolans flickor vid
fördelas lika emellan å Jakobs o. saml:s fattighjon. julen.
Joh. förs. fattigh. intagna hjon. II'rotterdnhls testamen tsfönd

Holmbergs fond (Kryddkramh. (Prostinnan C E Wrotterdahl18601

~nH~~~~:J~sl~&~)f:6k~~~~af:t.::; ~hi2:and~äf~~~s.utdelas till ngn [4615J
dagl. kosten för å fattighusen in- IIIttlugs testamen tsfönd (Änkef.
tagna blinda hjon. M B Witting 17821kr. 431. Räntan

Horns testamentsfond (Grefv:an skall årl. Mik~e1smässodagen lika
A S Horn, f. Blomstedt, 1858)kr. fördelas mellan 3:e änkor och 3:ne
4,500. ÅrI. räntan användes till faderlösabarninomförsaml.,hvilka
understöd åt s. k. npauvres hon- äro i ömmande och behöfvande om
teux», isynnerhet gamla, döfva, ständigheter.
blinda eller annorledes vanföra. Åkerblads donntlon.tond (Spe-

Kihlströms testamentsfond gelfabr. J Åkerblad 17771kr. 83. Till
(Slaktaren J G Kihlström 18S0 o. jul och nyårsgåfvor åt fattighjonen.
1844) kr. 3,537. Räntan utdelas
är!. på stift:s dödsdag den 12 dec.
till församl.s fattighushjon.

Lundber as testa mentsfond (För-
ste lifmedikus V Lundberg 1897)
kr. 5,000: att bilda en fond åt sä-
dana nödställda församl:smedl:r,
som icke äro berättigade till fattig.
understöd.

Soreens pensionsfond (Kanslir.
J E Ncreen 1803o. 18111kr. 52,00"
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf-
vande änkor o. döttrar efter tjän·

[4614J Johannes försam-
lings kyrko- och skolråd.

Se [2025J
Brandels donation(Anna MBran·

del 1795) kr. 2,700. Underst. till
fattiga änkor m. fl. inom försarnL

Dl( ("adlers mtnn« (Änkefru Ca-
roline Cadier 1901,kr. 51,700. Till
bestridande af kostn. af s. k. skol-
lofskolonier för folkskolebarn, tdl l-
hörande Johannes" försarnl.

Maria församlings
kyrkoråd.

Se [2035].
1884 års fond rör fattiga natt-

vardsbarn kr. 1,500.
Apeigrens fOlld (M:ll S L Ape'l-

gren 18111kr. 1,500. Stip:r åt södra
latinlärov:t till obestämdt antal.

Botlns eller Schönhorg. fond
(Grefve Jan Gyllenborg 18311kr.
9,000. Till 3 änkor eller döttrar
efter ämbets- och tjänstemän samt
2 änkor eller döttrar af handl. eller
fabriksidk.; samt 1/6 af ärets
ränta till kyrkonotarien.

Cabnnis' fond (Änkan A Cabanis
18691kr. 2,400. Till aktningsvärda
belrörvande inom förs aml.

!llth"l,;sts fond (Änkan Ch Dahl-
qvist 1784) kr, 337: 85. Åt en fattig
änka ; pensionären utses hvarje år.

Didrlk.solls f011 d (Änkan H. Did-
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r ät sö-
dra latinlärov. till obestämdt antal.
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[4615-4619J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Femte·Mars·Fonden (Flere o-

nämnda 1876) kr. 925. Till fat·
äga inom församl.

Hallgr"n. fond (M:ll M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till·
faller sjuka och ofärdiga frunt.;
tillfalligt underst.

Hnlt« fond (Jungfru A L Hult
1805)kr. I, Iro. Till fattigas underst.,
till obestämdt antal.

Kolera fond, 1853 års (flere stif'
tare 18.~3)kr. 3,000. Till barn, hvil-
kas föräldrar dött i kolera, eller
numera åt fattiga.

Körner. fond (Landtbruk. J G
Körner 1860)kr. 3,000. Räntan ut-
delas åt 6 fattiga blinda eller, om
sådana. ej finnas, behöfvande bor-
gare eller deras änkor.

Lilck.s fond (Lovis. Elisab. ) kr.
10,000. Räntan skall användas till
beklädnad åt de mest behöfvande
kvinnliga nattvardsbarnen i för-
saml.

Möllers fond (Kamrer J Möller
1796) kr 1,667:67. Räntan tillfaller
för Iiistiden 3:e änkor efter civ,
ämbets- o. tjänstemän.

Norbergs fond (Jungfru A M Nor-
berg 1864)kr. 1,500. 'l'ill hederliga
fattiga fruntimmer iuom församl.

Pihl man ska eller Ostermanska
testamentsfundeu (Änkef. W Pi'hl-
man, f. Österman, 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 änkor.

Widmans fond (Grossh. P U Wid·
mans dotter och måg R Th Ceder-
schiöld 1859)kr. 1,000. At 2:e in-
om församl. boende borgaränkor .

Öhmans fond (Änkan H Öhman
1791) kr. 800. Stip:r åt södra latin-
lärov. till obestämdt antal.

[4616J Maria församlings
skolråd.
Se [2035J.

6ravaJlli fond (C O Gravallius)
kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat-
tiga skolbarn i handslöjd.

Hammarstrands fond 1,500 kr.
Årliga räntan skall användas till
fattiga skolbarn som medfölja skol-
lofskolonierna.

Holmbergs fond (Byggm. J P
Holmberg) kl'. 15,000. Årliga rän-
tan skall utdelas den 11 dec.: 11.
till spädbarnskrubban, 11. till ar·
betsstugorna, Ila till skollofskolo-
nierna.

Levins fond (Fabr. J P Levin och
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till
beklädn. åt sådana fattiga barn, som
i brist däraf ej kunna bevista skolan.

Meyers fond (Frkn Jenny Meyer
1894) kr. 20,000. Till middagsspisn.
ror fattiga skolbarn.

Netherwoods fond (Bankokom-
miss. V Netherwood 1867)kr. 200.
Till uppmuntran åt ett fattigt skol-
barn.

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe-
trejus 1847)kr. 6,000. Till fot- och
annan beklädn. samt till skrifrua-
terial åt fattiga skolbarn.

Törnebohms testamente (Aases-
som och stämpelmäst. E Törne-
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga
skolbarns beklädn.

[4617] Maria församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se [1796J.
& brahamsuns lifrilntefond (Bada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
1893o. 1894)kr. 5,250. För barn å
Gålön och i Phifipsenska och Malrn-
qvistska skolorna.

B.k Jiidnadsfonden rör fattiga
nattvardsharn (okända gifvare) kr.
2,983:10. Användes föl' fattiga barn
inom församl ,

Bergsted to fond (Fabriksmäst.
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,700.
Räntan till fattiga fabriksarbetare-
familjer.

Besporode medelfonden (bild.
gnm behålIn. af räntor 1867 och
1868)kr. 1,500. Användes för åt-
skilliga ändamål, efter Styrelsens
bepröfvande.

t'nhrmonns fond (Hofkällare-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 400.
Fattighushjonens förplägn. mid-
sommardagen.

Godno fond (Segelsömm:iinkan
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un-
derst. åt änkor eller ogifta frun-
timmer.

Grnndhergs och Asplunds fond
(Grossh, A N Grundberg och än-
kef. C E Asplnnd 1852)kr. 2,000.
At behöfvande inom församI.

Gösches fond (Grossh. J H Gö-
sche 1781) kr. 1,500. Fattighus-
hjonens förplägn. å H M Konnn-
gens födelsedag.

Haglinds fond (Makarne G R
och B K Haglind 1888) kr. 1,400.
Till å Maria fattighus' sjuk- och
ålderdomsrnm intagna fattiga per-
soner.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för å fattighusen
intagna blinda hjon. .

Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
kr. 125. Inköp åt fattighushjonen
af »Arndts paradislustgård».

Petreji fond (Skeppskl arer. P
Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifi-
kationer å testators dödsdag den
27 okt. till 10 personer.

Pettersson s fond (Grossh. Axel
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
fattiga inom försarnl. efter verkst.
direktörens bepröfvande.

Henckners fond (Ankef. S L
Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
till behöfvande inom församI.

Rothotrs fond (Öfverstelöjtn. F
A RothofI 1862)kr. 2,000. Till för-
saml:s fattiga.

SaM bergs fond (Stadsmäkl. J
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig-
hjonens förplägn. å H M Konun-
gens födelsedag.

Sondahls fond (Uppbördskom-
miss. J Sandahi 1878) kr. 2,000.
För behöfvande inom förs aml,

Stråhles testamentsfnnd (Kam-
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns
iinkor, fyllda 60 år.

Elin A Svans minnesfond (Ko-
kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
1,600. Föl' fattiga barn inom för
samt.

Sweders fond (Rådman lI'ISweder
1772) kr. 1,600. Underst. till fat.
tiga klädesgarnsspinnerskor.

TjngnfemteJ unl-fenden (Okänd
gifvare) kr. 1.000. Till.Styrelsens
disposition för fattiga inom förs.

Törnemans o"h WistraJid. min-
nesfond (Assessor J A Törneman
och Professor A H Wistrand 1864)
kr .2,800.Behöfvande inom församI.

Ifertmilllers fond X:o 1 (Brygg.
och Ryttmäst. G WertmUller 1864)
kr. 2,000. Uppfostringshjälp ror
värnlösa barn.

Wertmilllers fond N:o 2 (Brygg.
och Ryttmäst. G WertmUller 1864)
kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
å testators födelsedag d. 23 feb.

Wlrrwarhs fond (Änkef. C E
Wirrwach 1788)kr. 8,333: 33. Af
räntan användas 400 kr. till un-
derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50öre
och 4 a 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns
änkor, som äro fattiga och till
frejden oförvitl., företrädesvis så-
dana, som hafva omyndiga barn
eller sjuka, föräldrar att försörja.

C A Th Adelgrens minne.fond
(Frkn S A A Ädelgren 1897) kr.
1,600. För behöfvande inom förs.

Ö.tergren. fond (Hamnfogd. L E
Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
vid jultiden åt sängliggande sjuka
å fattighuset. '
[46.19] Katarina församlings

.. kyrkoråd. Se [20S3].
Ankefrn Dorotea Bexelius' fond,

kr. 2,000. Till barnkrubbörna.
Kamrer Branders fond, kl'.

1,000. Gåfvor årl. till sjukl , tjä-
nare vid kyrkan.

)JamoelI Branders fond, kr.
2,000. Gåfva ärl, till sjukl. tjänare
vid kyrkan.

Johan Bäckströms fond till Ka-
tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000.

B. A. Daneltus' fond 11908)20,000
kr. Gäfvor att till fattiga familjer
utdelas af församlingssystrarna
den sista december årligen.

B. A. Danellus' fond (1908)5,000
kr. till Katarinaförsamlings gamla
barnkrubba.

B. A. Daneltus' fond (1908)5,000
kr. till Katarina församlings
västra barnkrubba.

Fonden för Katarina barn-
krubba, kl'. 23,800. Änkef,", Heur-
lins fond (1904)kr. 5,000. Ankefru
NeumUllers fond (1906)kr. 2.500.

Fond till biblar åt fattiga natt-
vardsbarn, kl'. 900.

Fond till kliider åt fattiga natt-
vardsbarn, kr. 450.

Rosalte Fredenholms fond (1896)
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder-
stigna, ogifta fruntimmer årl.,

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt
änkor m. fl.

Johlm Leonard Höijers fondlkr. 40,000. Räntan iir anslagen til
ny barnkrubba 1904. .

Mathias Lnndlns fond (1891)kr.
5,000. Till pens:r åt 5 ålderstigna
pers:r som under senaste 10 åren
tillhört Katarina församling.

t'röken Levisa Elfsab, Lyckes
fond (1910)kr. 15,400. Till bekläd-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
nsd af de fattigaste flickorna af Katarina arbetsstugors fond
nattvardsbarnen. (1900) kr. 4,000.

~'rökn&rna lIalandersfond(1902) Grossb. o. Fru Jobn Lovens
Kr. 2.000. Räntan utdelas årl. till fond (1910) kr. 10,000. Till Kat:a
4, fattig-a före jrrl. förs. skollofskolonier.

Spanl\'bergHka testamentsfonden :UathlaH Lundlus fond (1901)kr.
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till 5,000. Till prem. af kläder att nt
underst. åt fattiga fader- och mo- delas vid vårterminens slut åt
der!ösa barn. fattiga skolbarn.

John Söderbergs fond (1894)kr Jenny lIleyers fond (1894) kr.
40,000. Till middagsspisn. åt fat- 25,000. 'l'ill middagsspisn. åt rat-
tiga folkskolebarn. tiga folkskolebarn.

John Söderbergs fond (1894)kr. Okänd (stift. af en okänd 1829)
12,000. Till underhåll af testators kr. 500. Prem. i folkskolan.
graf och till matochsjukv:sartik· Richters fond (CH Richter 1825)
lar åt fattiga sjuka gnm. försam- kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig-
Hngsdiakoutssorna. skolan.

Sophie ocb Erlque ('alwagens Fröknarna Rosens fond 4,000
fond (1906) 6,000 kr. Räntan ut- kr. (009) till kläder åt fattiga
delas till fattiga sömmerskor. skol.lofskol.onfbarn,

fharlotte och Jobanna Söder· 'förnqviHtH fond (Carl Törnqvist
bergs minne (1904) kr. 230,000. 'Is 1861)kr. 2,000. Prem:r åt flickor
af ränteinkomsten användes år- i Katarina slöjdskola.
ligen till vård af barn, till stäpen- 'förnqvists fond (J Ch 'I'örnqvist
dier och till nnderstöd åt familjer 1829)kr.4,100. Prem:r i fattigskol.
med många barn, ålderstigna per-
soger med svag syn, m. fl.

Ofverströms fond (Kyrkoh. F W
(ifverström 1865).kr. 20,238. Pens:r
till änkor efter gesäller o. arbetare.

[4620] Katarina försam-
lings skolråd. Se [2013].

B. A. Danelius fond (1908)15,000
kr. till frukostspisning åt fatt ga
folkskolebarn.

B. A. Danellus (1908) kr. 10,000
och DanollIIs Elin (1911)kr. 10,000,
till byggande af skollofskolonihem
och dess uuderhåll.

Eriksoni fond (E R Erikson
1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga
barn i Katar, församI. fattigskola.

Eriksons fOlld (1825) kr. 9,000.
Till arbetsskola i Katarina törs.

Fond för Katsrina skollof.ko-
lonler (1896, 1900) kr. 20,000.

Rosalle Fredenbolms fond(1897)
kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i
Katarina folkskola.

GJörckes donstionsfond (Änkef.
C Gjörcke 1874) kr. 2,000. Prem.
åt l eller högst 2 fattiga fader- och
moderlösa skolbarn.

GJöthmans fond (1818)kr. 3,333.
Kläder åt fattiga flickor i Katarina
förs. fattigskola.

F. A. Hammarstrands fond, kl'.
1,500, till förs. skollofskolonier.

P. H. Hesslers fond, kr. 8,534,
till förs. skollofskolonier.

Emil l'"onmilllers fond (1905)
till skollofskolonier, kr. 5,000.

lVllh. Govenills fond till skol-
lafskolonier 1904, kr. 6,000.

Carl lVllbelm Hamnans fond
(1897) kr. 700. Till kläder åt fattiga
skolbarn före julhelgen hvarje år.

Johan Hanssons fond (1902) kr.
1,320. Till inköp af läderskodon
till fattiga välartade barn i Kata-
rina folkskola.

Hedströms fond (Carl Hedström
1822) kr. 9,000. Kläder åt fattiga
barn i Katarina förs.

Holmbergs fond (1860)kr. 5,000.
Undervisn. i handslöjd åt fattiga
flickor.

[4621] Katarina församlings
fattigvårdsstyrelse. Se [1795]

AIIlIg-rens fond (Advokatfiskal J
PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan
utdelas till fattiga civ. tjänstemäns
änkor eller döttrar.

Bohman E:sons fond (Viktualie-
handl. E Bohman E:son 1822) kr.
4,500.Vedutd. t. fattiga iförs. m. m.

Brandes fond (Frkn J F Bran-
des 1872) kr. 15,000. Pens:r a 75kr.
åt ogifta, åldriga och sjukl, tjäna-
rinnor, som längre tid tjänat i sam-
ma familj och bo på Söder.

Broströms fond (Källarmäst. O
Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt
bjonen å Rosenlunds ålderdomsh.

Burmans, Axel och Nannit·, fond
(Direktör A Burman 1911). Afkast-
ningen användes till julgåfvor ; 115
däraf tillägges årligen kapitalet
(10,000 kr.).

Bångs fond (Dir. G Bång 1854)
kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å
Rosenlunds ålderdomshem.

Bångs fond (Dir. GBång 1854)kr.
7,500. Till fatt. skolbarns beklädn.;
f. n. utgå 225 kr. ttll Iif'räntor.

Flobergs fond (Guldsmeden S
Floberg 1830) kr 1,500. Pens. åt
en fattig borgareänka.

Puhr manns fond (Hofkäl.lare-
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
187: 33. Till hjonen å Rosenlunds
ålderdomshem.

Godus fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till
hjonen å Rosenlunds ålderdomsh.

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1797)kr. 1,333. Pens:r åt änkor
eller döttrar till l civil tjänsteman,
l präst, 1 militär och 1 borgare.

Giiderins fond (Husgerådskam:
betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500.
Till utdelning åt hjonen å Bosen-
lunds ålderdomshem.

Hedsträm« fond (Sideufabr. C
Hedström 1822) kr. 8,000. utdeln.
bland hjonen å Rosenlunds ålder-
domshem, 75 kr. tilldelas årl. åt
försörjn:shjonen.

l4619 -46 21J
Holms fond (Änkef. Johanna

Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Af-
komsten användes till beredande
afpens:r a 50 kr. åt medellösa och
för hederlig vandel kända frun-
timmer, ogifta eller änkor, inom
Katarina församl, . .

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän·
tan användes till förökande afden
dagl. kosten för de å Rosenlunds
ålderdomsh, intagna blinda hjon.

Johnsons fond (Johnson Axel
Generalkonsul 1910)till ändamål,
som af Styrelsen bestämmes, och
hvartill anslag af kommunen icke
erhålles. Kapital 5.000 kr.

Lettstrdms fond (Fattigläk. G A
Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad
kost åt hjonen å Rosenlunds ålder-
domshem.

Nyström. fond (Rustmäst. C
Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln.
till hjonen å Rosenlunds ålder-
domshem.

Okiind (Okänd gifvare 1804) kr.
150. Till bjonen å Rosenhinds
ålderdomshem.

Osreengii fond (Karnmarrätts-
råd:u B Ch Osreengius 1853)b.
3,000. Pens:r åt ä:e fattiga frun-
timmer.

mngqvists fond (Apotek. C R
Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt-
rad kost åt hjonen å Rosenlunds
ålderdomshem.

UOO"' fond (Handelsbokh. J C
Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad
kost at sjuka hjon å Rosenlunds
ålderdomshem.

Stein metz" fond (Grossh. J F
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Utdelu.
åt hjonen å Rosenl. ålderdomshem.

Stokoes fond, ben. Stenbergska
Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873)
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga
inom försam!. hvarje år.

Sto'åhles testamentsfond (Kam-
reraäukan H M Stråhle 1829) kr.
3,000. Till 2:e eiv. tjänstemän.
änkor, fyllda 60 år.

'feng.tröms fond (Kamrer C A
Tengström 1864) kr. 10,100. Af
räntan utdelas 4 pens:r il 50 kr.
till fattiga änkor och 4 a 50kr. till
kvinnl. tjänstehjon, som längre tid
tjänat inom samma familj; åter-
stoden användes till underhåll åt
hjonen å Rosenlunds ålderdoms·
hem.

'förnqvisls fond (Kamrer. C
Törnqvist 1866) kr. 14,600. 190kr.
66 öre utdelas till hjonen å Rosen-
lunds ålderdomshem och försörj-
ningshjonen hvarje år H/12 (testa-
tors dödsdag), 12kr. till underh. af
testators graf; äterst, användes till
förbättrande af hjonens kost.

Zetherstens fond IGarfv. J H
Zethersten 1836) kr. 750. Julkost
åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms-
hem. ._

Ostbergs fond (Ofvervägaren F J
Östberg 1813) kr. 400. Pens. åt en
kvJ.nna bland pauvres honteux.

Ostergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren 1862) kr. 500. För
plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka
å Rosenlunds ålderdomshem.
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[4623-4626 b] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4623] Kungsholms för- församling antingen vid julen eller Johannes ..oeh Augusta Kast-

I' k k åd ock till utrustning för vistelse vid mans fond (Ankefr. Augusta Kast-sam Ings yr or. Bommar. eller skollofskoloni. man, 1902) kl'. 1,500. Arliga rän-
Se [2015]. Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl- tan skall gnm förs:s kyrkoherde

Bomans fond (Kammarskrifv. E ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. utdelas till fattiga inom försam-
Boman 1817) kl'. 1,700. Till 2:e inom eller utom fattighuset. lingen.
fattiga välfrejdade ålderstigna Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl· ~'Iory Lindblads understöds-
inom försami. ler 1801) kr. 500. Till fattighus- fond (D:r A Lindblad 1909) kr.

Eldkvarnsfonden (Grosshandl. F hjonen. 10,000. Räntan utdelas halfårsvis
G Althainz 1903)kr. 57,933:06. Af Möllers fond (Bruksp. S Möller) till 2-4 församlingen tillhörande
räntan äro medel årligen anslagna kr. 1,100. Till fattiga barns upp- personer inom pauvres honteux-
till af donator bestämda personer. fostran och vård. klassen.
Återstående räntemedel skola ut- Noreens fond (Kanslirådet J E J A I.indholms fond (Förest, föl'
gå dels till i nöd stadda personer, Noreen 1811) kr. 900. Till utdeln. brefbärareexp .• J A Lindholm 1894)
som varit anställda hos A. Svan- efter godtfinnande. kr. 10,000. Till uppf. af inom förs.
berg & C:os kvarnaktieb. under Okiind (Anses vara Grossh. Po· födda och hemmahörande barn
viss tid, och dels till pensioner. meresche 1826) kl'. 2,000. Till fat- af oäkta börd.

Hallgrens fond (M:ll M S Hall. tiga och värnlösa barns uppfest- Otto och Augusta Lindstrands
gren 1841) kl'. 1,500. Till fattiga ran och vård. fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
fruntimmer. Roos' fond (Handelsbokh. J C strand 1896) kr. 15,000. Till un-

Klerekska fonden (Skrädd. Sv. Roas 1818) kl'. 2,700. Förbättrad derst. åt obemedl. ålderstigna, akt-
Klerck och hans hustru 1883)kr. kost åt sjuka fattighushjon. ningsvärda fruntimmer ...
5,000. Att bispringa fattiga inom Stagmans fond (Trädgårdsmäst. Morbergska fonden. (Ankefr, A.
förs aml. Stagman 1826) kl'. 5,000. Till föl" C. Morberg 1885)kr. 666:66. Rän-

Lagermans testamentsfond plägn. affattighushjonen samt 3:ne tan användes till beklädn. affattiga
(Handl, J Lagerman 1780)kr. 2,500. pens:r il 30 kr. och 3:e il 15 kl'. nattvardsbarn.
'fill sängliggande fattiga och föl'. Thnrmonths fond (M:ll A 'I'hat-. Erika Nybergs fond (Änkef. E
äldralösa barn inom rörsamt. mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul-

Llndb lads testamentsfond (Lff- åt fattighjonen, synnerl. gamla gåfvor åt fattiga iförsaml.
medikus C A Lindblad 1822) kl'. tjänare. SeleniI fond (Kälfarernäst. C L
2,000. Till änkor efter ståndsper Torkens fond (Kapt. JBv.Torken Selenius 1865) kr. 1,666:67. Till
soner eller borgare; företrädesvis 1813) kl'. 1,200. Till sjuka och inköp af mat, kläder och böcker
åt släktingar. sängliggande inom fattighuset. åt sådana fattiga och välartade

Okänd ("En okänd välgörares barn, som vid församl.s folkskola
gåfva~', donerad under kyrkoh. åtnjuta undervisn. -
Lehnbergs tid) kl'. 4,000. Till skol- Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö.
barns beklädu , Denna fond har [4626 a] Hedvig Eleonora stedt 1856) kr. 3,000. Till barn-
mottagit ett belopp af 1,000 kr. församlings kyrkor~d. krubba och småbarnsskola.
hvilkalagtstillfonden,hvilkendär' Fredrik och Maria We.terlings
för numera bokföres till 5,000 b. Se [2027]. fond (1909) kr. 500. Räntan ut-

Sjöstedts testamentsfond (Rep. Stenhuggeriidkaren C Andel'- delas årligen den 6/u till en be-
alag.älderm, O Sjöstedt och hans sons och hans hustrus fond höfvande familj.
hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan (1890)kr. 1,400. Räntan .till hjälp Kassör Sten Herlog Widbonls
utbetalas medel åt fattige inom och understöd åt försam1:s fattiga donation (1900) kr. 500. Till un-
förs., som äro sjuka, ålderstigna och i främsta rummet till änkor derstöd åt en fattig sjuk försam-
ellerhafvaflera barn, företrädesvis efter fattiga arbetare». .. lingsmedlem.
fattiga gesäller af "Repslagaream. Barnkrubbans fond (Ankef. \Vidings fond (Kyrkoh. L PWi-
betet" och deras hustrur. Erika Nyberg 1892 och 1893) b. ding 1814) b.4,225. Afräntan ut-

Smitts testamentsfond (Gene- 1,333:33. Räntan tillgodokommer delas pens:r, å 50, 35 el. 30 kr., åt
ralkonsul J W Smitt 1899) kr. iS: rsaml:s barnkrubba. inom församl. boende tjänstemäns.
20,000. Ränteafkastn. utdelas till Beethuns fond (lIf:ll A Beethun änkor eller döttrar, hvarvid deeftor
behöfvande inom förs aml. och Ankef. W Brandt) kr. 2,400. prästmän hafva företräde.

" ästermalms kommunalfdre. Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer.
nlngs gåfva (1911)kronor 4,046:36. Brandelska doaatlonen (M:ll A
Af räntan utdelas 80010 åt behöf. S Brande11867 och Kamr. CBrandel
vande församlingsbor å Kungahol- 1900) kl'. 33,333:33. Af arkastntn-
men, hvilka oförvålladt kommit i gen skall ena hälften användas
misär. till bidrag åt fattiga skolbarn inom

församlingen och den andra hälf-
ten, efter anmälan af någon för-
saml:s medlem och kyrkorådets
pröfning för hvarje gång, till un-
derstöd åt behöfvande och helst
i form af tilWi1liga mindre gäfvor
föl' att lindra oförvållad verklig
nöd samt där utsikt f'6refinnes,
att genom penningehjälp en arbet-
sam och nyttig medlem kan åt
samhället återvinnas.

S Edgren. fond (Änkefru Sofia
Edgren, 1903)3,333:33. Till under-
stöd åt fattiga inom församlingen.

Enbergs ronu (Grossh. G lIf En-
berg 1909) 10,0110kr. Räntan an-
vändes till inköp af kläder till
fattiga barn inom församlingen.

Lonise Heurllns fond (Änke.
fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666:67.
Understöd åt barnhem och barn-
krubbor.

[4624] Kungsholmsförsam·
lings fattigv~rdsstyrelse.

Se [1786J.
Carl grens fond (Sergeant. J Oarl-

gren 1818)kl'. 1,500. Till utdeln.
åt fattighjonen.

60,lus fond (Segelsöm;änkan L
Godus 1791) kl'. 1,400 till 3 pens:r
åt änkor eller ogifta fruntimmer i
församl.

Hol IIIbergs fond (Kryddkramh,
N Holmberg 1853)kl'. 3,400. Rän·
tan användes till utdeln. åt blinda
fattiga hjon.

Kungshalms Gilles fond b.
1,587:28. Räntan skall användas
till beklädnad af ett eller liera fat-
tiga barn tillbörande Kungsholms

[4626 b] Engelbrekts för-
samlings kyrkoråd.

Se [20 29}.

Steuhnggeriidkaren C. Andel"
sons och hans hustrus fond
(1890)kr. 1,400. Räntan »tf Il.hjälp
och understöd åt församl:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
eller fattiga arbetare.»

Barnkrubbans fond (Änkef.
Erika Nyberg 1892 ooh 1893) b.
1,333:34. Räntan tillgodokommer
församl:s barnkrubba.

Brandelska donationen (M:ll A.
S. Brande11867 och Kamr. C. Bran-
del 1900) kr. 33,33å:34. Af afkast-
ningen skall ena hälften användas
till bidrag åt fattiga skolbarn inom
församlingen och den andra hälf-
ten, efter anmälan af någon för-
saml:s medlem och kyrkorådets
pröfning för hvarje gång, till un-
derstöd åt behöfvande och helst
i form af tillfälliga mindre gåfvor
för att lindra oförvållad verklig
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nod .",mt där utsikt förefinnes Bröllopsgåfvefondell (anonym
att genom penningebjälp en arbet: gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. Till
sam och nyttig medlem kan åt en brud på hennes bröllopsdag.
samhället återvinnas. " Edgrens fond (Änkefru Sofia

Dahlströms fond (Fröken Sophie Edgren, 1903) kr. 3,333: S3. 'I'Ill
Dahlström 1910) kr. 4000. Till fat- understöd åt fattiga inom försam-
tiga sömmerskor. I Ungen.

S. Edgrells fond (Änkefru Sofia Louise Heurilns fond (Änke-
Edgren, 1903) 3,333: 33. Till under- fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 67.
stöd åt fattiga inom församlingen. Till Östermalms barnkrubbor .

Ankefru Ferms fond kr. 500. Johannes och Augnsta Kast-
Räntan till julgåfvor åt fattiga mans fond (Änkefru Augusta Kast-
fruntimmer. man, 1902 och 1911) kr. 3,000. Till

Folckerska och Barekska testa- fattiga inom församlingen.
mentet (Änkefru C C Barck 1867) Johanna Lindbergs fond (Frö-
kr. 2,000 till någon i torftiga om- ken Johanna Lindberg 1889). Till
ständigheter varande kvinna, som vårdanstalter för sjuka barn. Ännu
genom sitt arbete försörjer åldriga ej utredt belopp. Fonden gemen-
föräldrar i första rummet moder. sam för flera församlingar i Stock-

Louise Benrlins fond (Änkefru holm.
L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 66. Un- J A LIndholms fond (Före st. för
derstöd åt barnhem och barn- brefhärareexp. J A Lindholm 1894)
krubbor. kr. 10,000. Till understöd åt oäkta

Johannes .. och Augusta Kast- barn mellan 10-14 år efter vissa
mans fond (Ankefru Augnsta Kast- bestämmelser.
man, 1902) kr. 3,000. Ärliga rän- Otto ..och Augusta Llndstrsnds
tan skall gnm förs:s kyrkoherde fond (Ankef. Emilia Aug. Lind-
utdelas till fattiga inom försam- strand 1896) kr. 20,000. Till fyra
lingen. obemedl. ålderstigna, aktnings.

J. A. Lindholms fond (Förest. för värda fruntimmer.
brefhärareexp.J.A.Lindholm 1894) Morbergska fonden (Änkefr. A
1...".10,000. Till uppfostran af inom C Morberg 1885) kr. 666,67. Till
förs. rodda och hemmahörande fattiga nattvards barn.
barn af oäkta börd. Erlka Nybergs fond Oi.nkef. E.

Otto ..och Augusta LIndstrands Nyberg 1888) kr. 3,000. Till fattiga
fond (Ankef. Emilia Aug. Lind- iförsam!.
strand 1896) kr. 15,000. Till un- Selenli fond (Källarmäst. S J"
derst. åt omed!. ålderstigna akt- Selenius 1865) kr. 1.666: 66. Till
rringsvär-da frtrntimmer. l fattiga skolbarn.

JIlorbergska fonden (Änkefr. A. Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö·
C. Morberg 1885) kr. 666:67. Bän- stedt 18ö6) kr. 3,000. Till barn-
tan användes till beklädn. affattiga krubba och småbarnsskola.
nattvardsbarn. Kassör Sten Berlog Widboms

Erlka Nybergs fond (Änkef. E. fond (1900) kr. ÖOO. Till två fat-
Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul- tiga.
gåfvor åt fattiga i förs aml. Wldings fond (Kyrkoh. L P Wi·

Olssons fond (Vaktmästaren i ding 1814) kr. 6~5. Till fattiga barn
Förmyndarekammaren Gustaf Ole- pä Djurgården.
son 1911) kr. 1,000. 'filljulgåfvor Under församlingens revision,
åt fattiga barn. men förvaltad af särskild styrelse:

Sjöstedts fond (Prosten N. J. Byggmästaren Ritters fond
Sjöstedt 1856) kr. 3,000. Till barn- (1909). Ännu ej utredt belopp. Till
krubba. värd och uppfostran a!'fattiga värn

Wadströmska fonden kr. 300. lösa barn, företrädesvis tillhörande
Räntan användes till julgäfvor ät Oskars församling.
fattiga fruntimmer. -

lVIdings fond (Kyrkoherde L. P.
Widing 1814) kr. 550. Af räntan
utdelas premier till folkskolebarn.

[4626eJ Oskars försam-
lings kyrkoråd.

[Se 20;31].
Stonhul\'gerildkaren CAnder·

sons och hans hustrus fond
(1890 I kr. 1,400. Till fattiga och I
främsta rummet till änkor efter
fattiga arbetare.

Barnkrubbans fon,l rAnkefru
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333: 33. Till barnkrubban å Öster-
malm.

Brandelaka donntlouen (M:ll A
S Brandel 1867 och Kamr. C Bran
del 1900) kr. 33,333: 33. Till fattiga
skolbarn inom församlingen och
tillfälligt understöd.

[4627 aJ Hedvig Eleonora
församlings skolråd.

Se [20 271.
Flickskolans slöJdafdclnlngs

fond (bild. gnm besparingar af gåf.
vomedel) kr. 2,066:67. Närmare be-
stämmelser OUl ändamålet saknas.

Ltndgrenska fonden (Kommi s-
stonaren J G Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder, skodon och
belön:r åt fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 8,000.
Underst. åt gossar vid församl:s
folkskolor, hvilka visat filt och
läraktighet; och skola sådana, 80m
hafva fattiga föräldrar eller sakna
fader, hafva företräde.

Kassör Sten Berlog lVldboms
donation (190U) kr. 333: 34. Beapi-
sande af fattiga folkskolebarn.

[4626 b-46 27 eJ
[4627 b] Engelbrekts för-

samlings skolråd.
Se [2029].

Flickskolans slöjdafdelnlngs
fond (bild. gnm besparingar af
gäfvomedel) kr. 2,066: 66. Till sti-
pendier åt flickor med godt vits-
ord
l

särskildt I handarbeten.
l, ndgrenska fonden (Kommis-

sionären J. G. Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder, skodon och
belön:r åt fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 4,000.
'I'Ill stipendier åt gossar vid för-
saml:s folkskolor, hvilka visat flit
och läraktighet; och skola sådana.
som hafva fattiga föräldrar eUer
sakna fader, hafva företräde.

Kassör "ten Herlog Widboms
donation (1900) kr. 333: 38. Bespi-
sande af fattiga folkskolebarn.

Selenil fond (Källaremäst. C L
Selenlus 1865) kr. 1,666: 66. Till
inköp af mat, kläder och böcker
~t sådana fattiga och välartade
barn, som vid församl:s folkskola
åtnjuta undervisn.

[4627 e] Oskars försam-
lings skolråd.

Se [2031].
A O Bråtts fond (KäUarmäst.

A G Bratt 1905) kr. 5,000. Till be-
klädnad åt fattiga barn på Djur-
gården.

Flickskolans slöjdafdelnlngs
fond kr. 2,100. Till arbetsstuga å
Östermalm.

Follns fond (V Folin 1910) kr.
1,000. Till barns sommarvistelse.

Und gren ska fonden (Kommis-
sionären J G Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder och skodon åt
fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 3,000. Till
premier åt tre gO~Rari folkskolan.

'·niirtas julgåfva" (Dompros-
tinnan Melins stärbhus 1!110) kr.
5,000. Till,beredande af julglädje
åt rattiga barn.

Nybergska fonden (Makarne E
C o. A V Nyberg. 1868) kr. 4,000.
Till fattiga barn på Djurgården.

Oskars församlings skydds-
förening.

Stiind iga ledamöters fond (Bil-
dad af ständiga ledamöters afgif-
ter !t 50 kr. person). Till under'
stöd åt fattiga. För närv. 1,317: 20
kr.

p Petterssons fond (HandI. O
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
fattiga barn på Djurgärden.

Settel'lvnlls donation (Fru Emmy
Setterwall f. Fagerlund 1909) kr.
ö,OOO_ Till underhåll och vård af
fattiga barn.

Kassör Sten Berlog Wldboms
fond (1900) kr. 333: 33. Till fattiga
folkskolebarn.
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[4628 a] Hedvig Eleonora Sporroug lS62) kr. 250. Till utdeln. J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020.
församlings fattigvårdssty- åt ålderstigna, välfrejdade fattiga. Till sådana konvalescenter, so'!'

Stenbergs fond (Fabrikören Jo- utan skydd och,!~tillg. utskrifvas
relse, Se [1792]. han Stenberg 1907) kr. 5,030. Till från Sabbatsbergs sjukhus, födda

Ahl.tr'öms fond (Apotekaren N. försam!. fattiga. och tillh. Östermalms eller Ladu-
W. Ahlström 1904) kr. 330. Rän- Sätherströms fond (Karduans- gärdslands område.
tan skall utdelas till fattiga barn. mak. J Sätherström 1828). Fonden Ankefru Erlka ~'ybergs fond,

Asplunds fond (Handl. A Asp. utgöres af fastigh. n:r 8 i kv. Hä- kr. 1,330.Till fattigainomförsam!.,
lund 1784) kr. 270. För inr. af gern större, Klara försam!.; till företrädesvis till julen.
ett fattighus på Östermalm. utdeln. åt gamla, sängliggande män Qvldlngs fond(JustitierådsäI\kan

Beklädnadsf, rör fattiga sknlb, o. kvinnor, samt fader- o. moder- Ch Qviding) kr. 1,000. Se under
inom rörs. kr. 6,380. Räntan an. lösa barns underhåll. Afknstnin- [4628 al'
vändes till beklädn. åt fattiga skol. gen fördelas t. v. lika mellan Hed- Rose ii fond (Bepslag. O. Rose-
och nattvardsbarn. vig Eleonora, Öskars och Engel- lius) kr. 290. Räntan utdelas till

Bohmans fond (Viktualiehand!. brekts församltngar. fattighushjonen.
E Bohman) kr. 1,000. Till under- Rymans fond (Gulddrall'. J. Ry-
stöd åt fattiga inom och utom • man 1784) kr. 1,627: 39. För inr.
fattighuset. [4628 bJ Engelbrekts för- af ett fattighus på Östermalm.

Davidsons fond (Värdshusidk. samlings fattigvårdsstyrelse. Sporrongs fond (M:~ A Maria
Magnus Davidson 1903) kr. 2,500 [J Sporrong 1862)kr. 250. Till utdeln.
Räntan skall utdelas till försam- Se 1793. åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.
lingens fattiga. Ahlströms fond (Apotekaren N Stenbergska fonden kr. 5,025.

Eklunds foud (Fabrikören J L WAhlström 1904) kr. 335. Rän- 'l'Ill utdelning bland de fattiga in-
Eklund 1908). Till hindrande af tan skall utdelas till fattiga barn. om församlingen.
tuberkelsmitta bland i öfrigt friska Asplnnds fond (Hand!. A Asp- Sätherströms fond (Karduans-
barn i behöfvande familjer, kr. lund 1784) kr. 265. För mr. af mak. J Sätherström 1828). Se un-
1,847: 96. ett fattighus på Östermalm. der [4628 aj.

Erikssons fond (Änkef. L K Ch Bek lädnadsf, för fattiga skolb.
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till för- inom förs. kr. 6.385. Räntan an-
deln, mellan 6 älderst. fattiga frun- vändes till heklädn. åt fattiga skol-
timmer. och nattvardsbarn.

Falks fond (Änkefru M Falk 1796) Bohmans fond (Viktnaliehand!.
kr. 333:33. Tillnnderst. åt fattiga. E Bohman) kr. 1,000. Tillnnder-

Fnhrmanns tand (Hofkällare- stöd åt fattiga utom fattighuset.
mäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:33. Davidsons fond (Viirdshnsidk.

;:\lk8~~~~~tO~'~ fattighushjonen ~::fa~s s~~~i~t~~I~:O~tl?iö;~~~:
GOdus fond (Segelsömmränkan lingens fattiga, dock skall räntan å

C Godn) kr. 280. Till underst. åt halfva beloppet i främsta rummet
fattiga. k°Fab:i~~~rJåld~g~~~g: :~~lr;~:

Hays fond (Frih:an C Hay 1859) nor 1,666: 66. Räntan afsedd att
kr. 165. Till förbättrande af fattig. användas till hindrande af tuber-
husbjonens kost under sjukdom. kelsmitta bland i öfrigt friska barn

Hellmans fond (Assessor Hell- inom behöfvande familjer.
man) kr. 170. Till jul- och nyårs. Erikssons fond (Änkef. L K Ch
gåfva åt fattighnshjonen. Eriksson 1866) kr. 333: M. Till

Holmbergs fond (Kryddkramh. fördeln. mellan 6 ålderst. fattiga
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- frnntimmer.
tan användes till rorbättrande af Falks fond (Änkef. M Falk 1796)
den dag!. kosten ror de å fattig. kr. 333: 34. Till underst. åt fattiga.
husen intagna blinda hjon. Fnhrmanns fond (Hofkällare-

Vlffe Jönssons fond, kr. 1,500. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr 61
Till medellösa äldre personer med Till förplägn. af fattighushjonen
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- midsommardagen.
skild fattigv. Godus fond (Segelsömm:änkan

Kåbergs fond (Änkef. Althea C Godu) kr. 285. Till underst. åt
Kåberg 1889)kr. 1,040. Räntan disp. fattiga.
af fattigv.-styr. Hays fond (Frih:an C Hay 1859)

LIndholms fond (F dpostförvalt. kr. 170. Till förbättrande af fattig.
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,010. hushjonens kost under sjukdom.
Till sådana konvalescenter, som Hellmans fond (Assessor Hell.
utan skydd och tillg. utskritvaa man) kr. 165. Till jul- och nyårs-
~cå: t~lt~~'(;:~ee::.~l~~~l~:;' L~~~~gåfva åt fatttgh ushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
gårdslands område. N. Holmberg 1853) kr. 500. Rän-

Änkefrn Erika Nybergs fond, tan användes till förbättrande af
kr. 1,335. Till fattiga inom församl., den dag!. kosten för de å fattig-
företrädesvis till julen. husen intagna blinda hjon.

Qvldlngs fond (Justitierådsänkan Hultgrens fond (.~nkan A B
Ch. Qviding) kr. 1,000. Ar!. räntan Hnltgren 1866) kr. 600. Till sty-
tilldelas ett äldre fruntimmer, som relsens godtftnnande.
är att hänföra till pauvres honteux. V1fve Jönssons fond, kr. 1,500.

RoselIi fond (Repslag, O Rose- Till medellösa äldre personer med
Iius) kr. 290. Räntan utdelas till god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
fattighushjonen. skild fattigv.

Rymans fond. (Gulddrag. J Ry- Kåbergs fond (Änkef. Althea
man 1784) kr. 1,630. För inr. af Kåberg 1889) kr. 430. Räntan disp,
ett fattighus på Östermalm. af fattigv ..styr.

Sporrongs fond (M:ll A Maria LIndholms fond (F d postförvalt.

[4628 e] Oskarsförsam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1794].
Ahlströms fond (Apotekaren N

WAhlström 1904) kr. 335. '['ill
barns tillfalliga vård och under-
hål!.

Asplunds fond (Hand!. A Asp·
lund 1784) kr. 265. Utde!. vid
jnlen till iL ålderdomshem intagna
personer, tillh. Oskars förs aml.

Beklädnadsf; rör fattiga skolb.
inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
vändes till beklädn. åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

Bohman-Ericssons fond (Vik-
tualiehand!. E Bohman) kr. 1,000.
Halfva räntan midsommar till
äld ..hemmen, andra hälft. till fat-
tiga familjer.

Davidsons fond (Värdshnsidk.
Magnus Davidson 1903) kr. 5,000.
I mån af behof till fattiga på Djur-
gården; återstoden till fattiga i den
öfriga församlingen.

Fabrikör J L Eklnnds fond kr.
1,666: 67. Sedan för fondens till·
växt förfarits efter donators före-
skrift, utdelas behållningen efter
behof åt friskt barn ituberkelsjuk
familj. ..

Erikssons fond (Ankefru L K Ch
Eriksson 1866) kr. 333: 33. tn-
delas d. 28 jan. till två fattiga
fruntimmer. ..

Falk, fond (Ankefr. M Falk 1796)
kr. 333: 33. Utdelas midsommar
och jul af pastor till fyra fattiga,
som ej åtnjuta fattigvård. _

t'uhrmanns fond (Hofkäl lare-
mäst. P H Fuhrmaun 1772)kr. 6l.
Utdelas som midsommargårva till
den äldsta fr. Oskars församI. å
Sabb. åld.-hem.

Godns fond (Segelsömm:änkan
C Godu) kr. 285. utdelas till julen
till en änka, som fyllt 60 år.

Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 165. Utdelas vid julen åt en
sjuk vid något af ålderdomshem-
men.
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Hellmans fonl! (Assessor Hel l-

man) kr. 165. Utdelas julafton till
Uderdomshemmen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. ut-
delas vid julen åt blinda vid nå-
got af ålderdomshemmen.

YUye Jönssons fond. kr. 1,500.
Utdelas vid behof till fattiga, som
ej åtnjuta allmän fattigv.

Kåbergs fond (Änker. Althea
Kåberg 1889) kr. 530. Disp. af fat-
tigv.-diakonissan mot redov. (på
vären i.

Lindholms fond (F d postförvalt.
J. Aug. Lindholm 1896) kr, 3,020.
Till fattiga sjuka, .utskr. fr Sabb.
sjukhus, födda ä Ostermalm och
tillh.· askars församI.

Löthstrlims fond (Maria Kristi.
na) kr. 500. Disp. af fattigv.vdta-
kontssan mot redov. (på hösten).

Ankefrn Erika Nybergs fond,
kr. 1,335. Till fattiga Inom för-
saml., till julen.

Roselii fond (Repslag. O. Rose-
liu s) kr. 286:67. Räntan efter 6
0/O bet. till prästerna vid ålder-
domshemmen, hälft. tillhvartdera.

Rymans fond (Gulddrag. J Ry·
man 1784) kr. 1,630. Utdelas vid
julen till r. ålderdomshem intagna
personer, tillh. Oskars försarnl.

xporrongs fond (M:ll A lIfaria
Sporrong 1862)kr. 250. Utdelas d 28
febr. till ålderstigen fattig, som ej
har fattigunderstöd.

Fabriklir Joh. Stenbergs fond,
kr. 5,<J2lJ:25. Räntan utdelas till
de mest behöfvande såsom extra
hjälp vid trängande behof.

Sätherströms fond. Se under
[4628 aj. Utdelas vid behof till
gamla och sjuka samt till föräldra-
lösa barn.
. Ida Weijlands fond kr. 1,012:74.
Sedan '/2°'0 tillagts kapitalet, ut-
delas räntan till fattiga på Djur-
gärden i poster om minst 15 kr.

[4630 a] Adolf Fredriks
församlings kyrkoråd.

Se [2017].
Barnkrnbbefonden, kr. 400.
Enanderska donationen (Posses-

sionaten Samuel Enander, död
1900) kr. 111,142,hvaraf årliga rän-
tan skall användas, 1,200 kr. till
pension åt en trotjänarinna hos
Enander, öfriga delen till under-
håll af Filenska grafven samt åter-
stående ränteafkastning lika delas
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa
och Matteus församlingar att an-
vändas till fdrsamlingsverksamhet
eUer understöd åt fattiga o. sjuka.

Hartmans fond (Brygg. NHart
man 1837) kr. 700. Till böcker o.
kläder åt 2 fattiga lärjungar i för-
samlingens skola.

Henrlins donation (Änkefru L.
Heurlin 1898) 1,700kr., hvaraf rän-
tan lämnas till församlingens barn-
krubba.

Komminister C E Hööks och
Fn J Hööks fond [1883)5,000kr.,
däraf räntan efter underhåll af två

[4628 e-4630 eJ
grafvar utgår till en släkting, och 1877) kr. 1,000. Understöd åt ett
efter dennes frånf:iUe till årl. un- fruntimmer af pauvres honteux.
derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga
eller annars af svår sjukdom hem-
sökta pirs. Af återstående ränte-
afkastning lämnas 'Is till Gustaf
Vasa och 'Is till Matteus' förs.

Jernbergska donationen (Frö·
ken Carolina Jernberg, död 1901)
kr. 1,200, hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat·
tiga och sjuka i f"6rsamlingen.

LjunA'liifs donation. (Fröken C
M Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med
räntan bestridas utgift:a för »Ad.
Fred. församl:s symöte».

Probsts donation (M:ll Ch. W
Probst 1807) kr. 3,000. Årl. räntan
fördelas emellan 2 verkl. behöf-
vande änkor el. döttrar till handt-
verks borgare inom Adolf Fredriks
försam!. '/2 förv. af Ad. Fredr.,
1/. af G. Vasa och 'I. afMatteus'
förs.

Ituekmans donation (Frkn M
Ruckman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
Fredr. församl. barnhem, men om
detta upphör. skall fonden delas
lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf
Vasa och Mattens församlingar.

Augusta A. SandelIs fond för
belrörvande obotligt sjuka inom
Adolf' Fredriks församling. Rän-
torna (omkring 2,000 kr.) skela
användas till understöd åt inom
församlingen boende obotligt sju-
ka personer, som äro i behof af
understöd, men icke äro intagna
på försörjningsinrättning. Ansök-
ningar, ställda till kyrkorådet, in-
gifvas årligen senast den l Nov.

Stenbergs donation. (Hand!. A.
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan
skall användas för fattiga skol-
barns beklädnad.

Walllns fond, Emma och lIf F
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s
församI. barnhem : f. n. utgår lif-
ränta med 800kr. Föröfrigt samma
bestämmelse för framtiden som
vid Ruckmans donation.

Wallin s fond, M F, Handl. (1884)
kr. 600. Till prem:r i folkskolan.

Westlns fond flir ålderstigna.
(Byggmäst. Axel Westin 1885) kr.
20,000,hvaraf räntan efter o 0/O på
gifvarens dödsdag utdelas i lotter
af 00 kr. till behöfvande ålder-
stigna och välfrejd. fattiga; sedan
'Is (2 år 300 kr. och det tredje 300
ln-.] lämnats till Gustaf Vasa och
Mastens förs. hvardera för ena-
handa utdelning.

Westins fond flir fattiga barns
beklädnad. (Byggm. Axel Westin
1885) kr. 44,446. Af afkastningen
utgår 1,000kr. som intecknad ränta
till nästföregående fond och af
återstoden lämnas 'Is till Gustaf
Vasa och 'Is till Matteus förs. för
utdelning hvarje julafton.

Wlckholms stiftelse (Lump-
hand!. P A Wickholm 1800) kr.
2,100. Räntebeloppet användes dels
till underhåll och beklädn. åt för-
äldralösa barn gnm fattig .•.:styr:s
försorg, dels till kontanta bidrag,
som af kyrkoh:n utdelas bland de
mest behefvande inom förs aml.

Widboms fond (M:ll A Widbom

[4630 bJ Gustaf Vasa för-
samlings kyrkoråd. Se [20 19J.

Barnkrnbbefonden, kr. 400.
EnanderlSka donatdcnea, se

[4630 aj.
Hartmans fond. Kr. 760. Till

böcker och kläder åt 2 fattiga sko l-
barn.

Henrlins donation. (Änkefru L.
Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn-
hem eller barnkrubba.

Hliliks fond, se [4630 aj.
J ernbergska donationen (Frö·

ken Carolina Jernberg, död 1901)
kr. 1,200.hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat·
tiga och sjuka i församlingen.

Probsts donation (M:ll Ch. W
Probst 1867) kr. 1,700. Årligarän.
tan utdelas till en verkligt behöf
vande änka el. dotter till en handt-
verks borgare i församl.

stenbergs donation (Hand!. A.
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan
skaU användas för fattiga skol-
barns beklädnad.

Wallins fond, kr. 700. Till pre-
mier i folkskolan. Jfr [4630 a.]

IVestins fond, se r4630 aj
Wlckholms stlfteise, kr. 2,200.

Räntan användes på samma sätt
som Wickholms stiftelse under
[4630 aj.

Åkerlnnds fond (Fröken Au-
gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500.
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett
öfver 50 år gammalt heder!. frun-
timmer.

[4630 ej Matteus försam-
lings kyrkoråd.

[Se ~021J.
Barnkrubbefonden, kr. 400.
Beklädnadsfonden för fattiga

skolbarn, kr. 800.
Enanderska donationen, se

[4630 a],
Hartmans fond, kr. 750. Till

böcker oeh kläder åt 2 fattiga
skolbarn.

Henrlins donation (Änkefru L.
Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn-
hem eller harnkrnbba.

Hööks fond, se [4630 aj.
Jernbergska donationen (F'rö-

ken Carolina Jernberg, död 1901)
kr. 1,200, hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församlingen.

Lindberg. donation (Änkan
Lindberg 1858) kr. 200. Till klä-
der åt fattiga skolbarn.

Betty Nymalms fond å kr. 2,000,
hvaraf årsräntan tillfaller försam-
lingens barnkrubba.

Probsts donation (M:ll Ch. W.
Probat 1867) kr. 1,750. Årliga rän-
tan utdelas till en verkligt behöf-
vande änka eller dotter ~ill en
handtverksborgare i förs.

lValllns fond, kr. 700. Till pre-
mier l folkskolan. Jfr [4630 aj.

lVestin. fonder, se [~630 aj.
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[4630 ~-4632 bJ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.' fonder.
Wlekholms stiftelse, kr. 2,200. stöd åt fattiga skolbarn äfven rän- personer intagoa å Sthlms stads

Räntan användes på samma sätt tan å 400 kl'. (1/2 af f. d. Adolf fattigv. inrättn.
som Wickholms stiftelse under Fredriks kyrkskolas fond), en be- Okänd (1800)kr. 60. Till sjuk.
[4630 a]. spisnlng.fond å 400 kl'. och Lind- o. sängliggande på fattighuset.

Åkerll,lDds fond (Fröken Au- bergs donntlon (1858)å \\.00kr. Reinholds fond (Bag. E. Rein-
gusta Akerlund 1882) kr. 1,000. Bäärnhjelms fond (1870) kr. 350. hold 1876) kr. 700. Räntan utde-
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett 'l'ill skolpremier å 2-0 kl'. föl' las d. 12 maj till en inom för.
öfver 50 ål' gammalt hederl. frun- framsteg i slöjd. - Föl' samma saml. boende, Stockholms kom.
timmer. ändamål användes räntan å Ek· mun tillh. behöfvande, helst af

dahls fond å 100 kr. borgerlig härkomst.
Sehwar tz ' stiftelse, kr. 700. An- Stenbergs fond (Plätslag. J Sten-

vändes lika med Schwartz' stiftelse berg 1897) kr. 5,500. Räntan ut-
under [4631 aj. delas såsom extra hjälp till myc-

Timells fond, kr. 000. Användes ket behöfvande.
lika med TimelIs fond under Undens fond (Handl. A E Unden
[4631 a]. 1837) kl'. 1,000. Till en nödställd

af ofrälse stånd. ..
Walllns fond (Ankefru E. S. O.

Wallin 1899)kr, 13,333:33. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
förs aml. , företrädesvis åt blinda.

Westfeldts fönd (Änkan M West·
feldt 1872)kl'. 667. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl,

Westmans fond (Ryttmäst, J
Westman och hans hustru 1804och
isrs: kr. 900. Till inträdessök.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

[4631 aj Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se [2017].
Besparade räntors fond, kr.

2,349. Räntan användes till inköp
af skodon åt de fattigaste folk.
skolsbarnen.

Bespisningsfonden, kr. 377. Till
frukost åt de fattigaste folkskole.
barnen.

Bäärnhielms fond (Kamrer N
G Bäärnhielm 1870) kr. 300. Til
skolpremier a 2-5 kl'. 161' fram-
steg i slöjd. - För samma ända.
mäl användes räntan å

Ekdahh fond II kl'. 100.
Meijerbergs fond (Folkskolein,

spektören C J Meijerberg 1870) kr
100. Till premie åt någon välartad
gosse vid vårterminens slut.

Ruekmans donation (Fröken M
Ruckman 1863)kr. 500. Till klä
der och böcker åt fattiga skol
barn.

Sehwar tz" stiftelse (Kontrollör
a Schwartz 1861)kl'. 600. Till söm.
nadsundervisn:s förbättrande i för-
saml-s skola.

Timells fond, (M:ll U Timell
1820) kr. 500. Till premier å 5-10
kl'. åt lärj. i församl.s fiickskolas
högsta afd.

[4632 aJ Adolf Fredriks för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1787].
AbelIns fond (Prof. Hj. Abelin

1873)kr. 1,000. Räntan utdelas den
22maj till en fattig, 161' gudsfruktan
och hedrande vandel känd familj.

Bayards fond n:r 1 (Kamrer D.
Bayard 1833) kr. 1,000. Till en
äldr, ogift dotter af ämbets-,
tjänste. eller borgersmän m. fl,

Bayards fond nor 2 (Kamrer D [4632 bJ Gustaf Vasa för-
Bayard 1833) kr. 000. Till sängl. samlings fattigvårdsstyrelse.
på ~~~fi~~adsfond för fattiga Se [1788].
skotbarn kl'. 1,800. Bayards fond N:o 1 (Kamrer D

Bergg rens fond (Hyrkusk :Id Bayard 1833) kr, 1,000. Till åldr,
Berggren 1807) kr. 500. Till klä- ogifta döttrar af ämbets-, tjänste.
der åt de mest nödställda fattig- eller borgersmän m. fl,
hushjonen. .. Bayards fond N:o 2 (Kamrer D

Falks fond (Ankan M Falk 1796) Bayard ]833) Ju- 500. Till sängl.
kr. 100. Till underst. ät fattiga. på fattigh.

.'i1eens fond (Kommerserådet P Beklädnadsfond för fattiga
E Frleen 1822) kr. 6,000. Till fat- skolbarn kr, 1,800.
tiga änkor i Stockh. Berggrens fond (Hyrkusk :Id

Godus fond (Segelsöm:änkan a Berggren 1857) kl'. 500. Till kläder
Godu 1791) kr. 280. Räntan tfll- åt de mest nödställda fattighus-
faller fattiga änkor, eller ogifta hjonen. ..
fruntimmer, minst 60 ål' gamla, Falks fond (Ankan M Falk 1796)
eller sådana, som utaf sjukdom kr. 150. Till underst. åt fattiga.
eller lyten icke kunna försörja sig. Fileens fond (Kommerserädet P'

Holmbergs fond (Kryddkramh. E Ftleen 1822) kr. 6,015:63. Till
N Holmberg 1853) kr. 000. Rän- fattiga änkor i Sthlm.
tan användes till förökande af den Godns fond (Segelsöm:linkan a
dagl. kosten föl' å fattighusen in- Godu 1791) kr. 280. Räntan till-
tagoa blinda hjon. faller fattiga änkor, eller ogifta

Leijonll ufvuds fond n.r 1 (Kapt. fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
frih. A Leljonhufvud 1831) kr. dana, som utaf sjukdom eller Iy
300. Till nödställda likar inom ten icke kunna försörja sig.
församI. Holmbergs fond (Kryddkramh.

Leljonllnfvuds fond n:r 2 (Kapt. N Holmberg 1853) kr. 500. Rän.
frih. A Leijonhut'vud 1841)kr. 150. tan användes till förökande af den
Till sjuka och gamla på fattighus dagl. kosten tor å fattighusen in-
d. 7 jan. o. 11 aug. tagna blinda hjon.

Liebet-ts fond (Sejlareålderm. J Leljonhufvuds fond N:o 1 (Kapt.
F Liebert och hans hustru A S frih. A Leijonhufvud 1831)kr. 300.
Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig. Till nödställda likar inom församl.
hus intagna 23 juni och 24 dec. Leijonhufvnds fond N:o 2 (Kapt.

Lundgrens fond (Kammarjunk. frih. A Leijonhufvud 1841)kl'. 150.
a v. Köhler och hans hustru 1857 Till sjuka och gamla på fattighus
och 1867)kr. 1,878:50 Pens:r åt fat- d. 7 jan. o. 11 aug.
tiga änkor ej under 60 år, företrä- Lieberts fond (Sejlareålderm. J.

[4631 ej Matteus försam- desvis åt dem, hvilkas män tillh. F. Liebert och hans hustru AS.
lings skolråd. tjänstem:klassen. Weber 1832)kl'. 2,000. 'l'ill pä fattig·

Nordenstolpes foud (Kammar- hus intagna 23 juni och 24 dec.
[Se 2021]. rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kl'. Lundgrens fond (Kammarjunk.

Besp/,rade räntors fond, kr. 300. Till blinda på fattighuset, '0 v. Köhler och hans hustru 1857
2,500, användes till inköp af sko- eljes sjuke o. sängliggande. och 1867)kr. 2,004. Pens:r åt fattiga
don ät de fattigaste folkskolebar. Norgrens fond (Frkn A D L änkor ej under 60 år, toreträdesvis
nen, Norgren 1884) kr. 10,800.. 'fm un- ät dem, hvilkas män tillh. tjän.

Skolrlldet disponerar för under, derst. ät församlingen tll1hörande stem:klassen. .

[4631 b] Gustaf Vasa för·
samlings skolråd.

[Se 20191.
Besparade räntors fond kr. 2,000,

användes till inköp af skodon åt
de fattigaste folkskolebarnen. _
Skolrådet disponerar äfven räntan
II 400 kl'. (l/2 af f. d. Adolf Fredr.
kyrkskolas fond) för understöd åt
fattiga skolbarn, och en bespis-
nlng.fond å 400 kr.

Bäärnhjelm. fond (1870)b. 300.
Till skolpremier å 2-0 kr. föl'
framsteg i slöjd. - Föl' samma
ändamål användes räntan å Ek-
dahls fond å 100 kr.

Sehwarts' sttrtelse, kr. 700. An-
vändes lika med Schwartz' stiftelse
under r4631 al.

TimelIs fond, kr. 500. Använde.
lika med TimelIs fond under
[4631 aj.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4632 b-4.638]
Nordenstolpes fond (Kammar.

rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
300. Till blinda på fattighuset,
eljes sjuke o. sängliggande.

Norgrens fond (Frkn A D L
Norgren 1884) kr. 10,000. Till un-
derst. åt personer intagna å Sthlms
stads fattigv ..inrättn.

Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke
o. sängliggande på fattighuset.

Reinholds fond (Bag. E. Rein·
hold 1876) kr. 750. Räntan utde-
las d. 12 maj till 2:e inom för-
saml , boende, Stockholms kom-
mun tillh. behöfvande, helst af
borgerlig härkomst.

Stenbergs fond (Plåtalagaremäs-
taren Johan Stenberg 1897). Till
mest behöfvande såsom extra hjälp
vid trängande behof.

Undens fond (Handl. A E Undan
1837)kr. 1.000. TiB sil många nöd-
ställde af ofrälse stånd, som af rän-
tan kunna erhålla 50 kr.

Wallins fond (Änkefru E S C
Wallin 1899)kr. 13,333:33. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
församl., företrädesvis åt blinda.

Westfeldts fond (änkan M West·
feldt 1872)kr. 667. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl.

Westmans fond (Ryttmäst. J
Westman och hans hustru 1804och
1817) kr. 900. Till inträdessök. på
fattighus till dess de kunna blifva
intagna.

[4632 c] Matteus försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1789J.
Bayards fond (Kamrer DBayard

1833) kr. 1,500. Till åldr. ogifta
döttrar af ämbets-, tjänste- eller
borgersmän m. fl.

Bayards fond (Kamrer D Bayard
1833)kr. 500. Till sängl. på fattigh.

Beklädnadsfond föl' fattiga
skolbarn kr. 400.

Berggrens fond (Hyrkusk M
Berggren 1857) kr. 500. Till klä-
der åt de mest nödställda fattig·
hushjonen.

Bollins fond (Brygg. O G Bollin
1862) kr. 1,400. Till fattiga skol-
barns beklädn.

Falks fond (Änkan M Falk 1796)
kr. 200. Till underst. åt fattiga.

FIleens fond (Kommerserådet P
E Ffleen 1822) kr. 5,542: 64. Till
fattiga änkor i Stockh.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. Bän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för å fattighusen tu.
tagna blinda hjon.

J,eijonhufvuds fond (Kapt. frih.
C Leijonhufvud 1831)kr. 600. Till
nödställda likar inom förs amI.

LIeberts fond (Sejlareälderm. J
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832) kr. 2,073: 53. Till på
fattighus intagna 23juni o. 24 dec.

Lundgrens fond (Kammarjunk.
C v. Köhler och hans hustru 1857
och 1867)kr 3,130. Pens:er åt fattiga
änkor ej under 60år, företrädesvis
åt dem, hvilkas män tillh. tjän-
stem:klassen.

Nordenstolpes fond (Kammar- med företräde rör i Tysk1andföd<j.a
rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. män, hvilka råkat i obestånd, eller
300. Till blinda på fattighuset, deras oförsörjda änkor och barn.
eljes sjuke o. sänglig€(ande. Kr. 50,000. Pastor och förest. (d.

Nordströms fond (Änkef. C M 19 nov. 1908).
Nordström) kr. 1,000. Räntan ut- Heinr. Gottlieb Baumgardts
betalas som pens. åt en fattig bor- testamente för kvinnliga fattiga
garedotter inom försam!. kr. 2,000. Pastor och förest. (den

Norgren. fond (Frkn A D L 3 nov. 1895).
Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un- Carl och Elisabeth Beckers Sil·
derst. åt personer intagna å Sthlms berhorhzeltsfond (1896 d. 28 nov.)
stads fattigv.·inrättn. kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska

Okänd (1805) kr. 65.' Till sjuke församl.s kyrkosångfören., diako-
o. sängliggande på fattighuset. nissfören., Tyska Hemmet, skoltors-

Stenbergs fond (Plåtslag. J kolonien samt "Sprachcursus".
Stenberg 1897) kr. 5,500. Räntan Beskows testamente (Bruksp. H
utdelas såsom extra hjälp till myc- N Beskow 1833) kl'. 7,500. Förest.
ket behöfvande. Till skolan.

Undens fond (Handl, A E Unden Generalkonsul Blanck.Stiftllng
1837)kr. 1,000. Till så många nöd- (upprättad af församltugaledamö-
ställde af ofrälse stånd, som af ter t. minne af Gen:konsul O
räntan kunna erhålla 50 kr. Blancks 70·års-dag d. 15 okt. 1910)

Wallins fond (Änkefru E S C kr. 3,000. Räntan utdelas årl. d.
Wallin 1899)kr. 13,333:34. Till pen- 15 okt. t. tyå fattiga frunt. (pau-
sioner åt fattiga personer inom yres honteuses) tillh. församl:n.
församl., företrädesvis åt blinda. Pastor och förest.

Westfeldts fond (Xnkan M West· Brenners le!(at (C H Brenner
feldt 1872)kr. 666. Till uppfostran 1752) kr. 260. Pastor i Tyska för-
af fattiga barn inom försam!. saml. Föl' fattiga.

Westmans fond (Ryttmäst. J A.dolf Burchardstlftung (20juni
Westman och hans hustru 1804.1809 1906). Till Tyska Hemmet. Kr.
och 1815) kr. 900. Till inträdes- 1,072:39. Räntan lägges tills vidare
sök. på fattighus till dess de kunna till kapitalet. Donatorn skänkel'
blifva intagna. tills vidare årligen kr. 200 till

grundfonden.
Bångs testameute(Fru M D Bång

1774, kr. 250. Pastor och förest.
Till en studerande yngliug.

Ehlel'ts testamente (Kapt. H E
Ehlert och fru 1857) kr.1,000. Pa-
stor och förest. Räntan till ännu
lefvande släktingar.

Fischer. testamente (Kapt. Joh.
P Fischer 1772)kr. 1,1\66:70. Pastor
och förestånd. Till husfattiga.

~'uhl'mAnnS fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty.
ska förs aml , 6 förest. och 3 testa-
mentsexekutorer. Till fattiga.

Fuh rmanns fond (Hofkällarem,
P H Fuhrmann 1772) kr. 31,000
Förest. sami 3:ne executores testa-
menti. 12 gossar erhålla kläder,
skodon, skolafgift och läsrnateriaI.

Puhr-manus fond (Hofkällarem,
P H Fuhrmann 1772). Tyska lörs:s
6 förest:e samt 3;ne executores
testamenti. Donationen består af
fasta egend. 20 Svartmang.

Garvens donoUon (Fru J E Gal"
ven 1872)kr.1,000. Pastor ochförest.
Till behöfvande fruntimmer.

Groths testamente (Grossb, J H
Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till
6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 år
gamla hin.

Giihbtorft's testameute (Kapt. J
J GUhlstorff'1870) kr. 1,000. Pastor
och förest. Till behöfvande sjömän
och deras änkor.

Gösches fond (Grossh. JH Gösche
1782)kr. 2,250. Pastor och förest.
Pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare.

Gösches fond (Grossh. J H Gösche
1781)kr. 1,500. Pastor och förest.
Till husfattiga. .

Heb bes lega t (Kommerserådet S
B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. För
fattiga.

Hebbes testamente (Bruksp. A

[4634] Skeppsholms för-
samlingskyrko- ochskolråd.

Se [2065J.
.lsklings fond (Konteramiral C

F Askling) kr. 300. Årl. räntan utde-
las åt änka efter ngn arbetare af tim-
mermansstaten el. några båtsmän.

Billbergs fond (Kapt.-Iöjtn. S B O
Btllberg) kr. 1,270. År!. räntan till-
delas ngn obemedl., företrädesvis
sjuklig kapt.rlöjtn.s änka.

Blomstedts fond (Kommendören
C J Blomstedt) kr. 3,000. År!. rän-
tan utdelas åt i fattigdom efter-
lämn. änkor efter tjänstemän, som
tillh. K. Flottans Sth lms-statton ,

Dahls fond (M:ll M C Dahl) kr.
570. År!. räntan utdelas till ngn
behöfvande änka eller faderlösa
barn efter en ftaggkonstapel.

Folks fond (Änkef. M Falk) kr.
500. År!. räntan dela. mellan 10
st. fattiga änkor.

Frimans fond (Carolina Friman)
kr. 2,000. Årl. räntan tilldelas 4
behöfvande officers- eller underoffi-
cers-änkor,

Trolles fond (Öfverkommiss. i
K. Flottan C J Trolle) kl'. 7,600.
Årl. räntan tilldelas en fattig änka
efter civ. tjänsteman vid K. Flottans
Sthlms-etatiou.

Emma och Gustava Wiggmans
fond kr. 10,000. Årl. räntan tfll-
delas 4 fattiga linkor , företrädesvis
inom K. Flottans civilstat.

[4638] Tyska församlingen.
[Se 2037].

Fredrik G A.lthalnz testamente
för i behof stadda församlingsbor
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[4638-4640] G. . Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest'l Schnmburgs, Angnst, minnes. Stip. åt judisk studerande vid
Till medellösa församl:smedlem:r, fond, donerad af konsul R. Schum svenskt universitet.
företrädesvis barn. burg 1895. Kr. 1,172:06. Pastor Benedich' nnderstödsfond

Hebbes testamente (Kommersa- och förest. 1 procent till kapita- (Bruksp. E OBenedicks 1876)-kr,
rädet S B Hebbe 1803;kr. 3'000'llet, resten till Tyska förs:s dia- 2,000. T,iIl behöfvande inom förs.
Förest. Till husfattiga. konissfören. enI. vederb. fattigvårdsst. beslut.

Holms legat (B Holm 1804)kr. Schnmbnrgs, Angnst, mmnes- Fröken Bernhardina Berendts
500. Förest. För fattiga. fond, donerad af konsul R. Bchum- fond (Gåfvobref af Konsul S. 'Be-

Höpfners legat (Nikolaus Höpf- burg 1895. Kr. 586:03. Pastor och rendt) kr. 10,586:27. Underst. åt
ner 1696).Pastor i Tyska förs. För förest. 1 procent till kapitalet, behöfvande flickor.
fattiga; donationen bestär afegend. resten till Tyska Hemmet. Henrik och Mathllda Davidsons
11 St. Nyg., kr. 2.000ut4eI. f. n. ärl. Schnmburgs, Au!\,ust, minnes- donationsfond (Gen:konsul Henrik

Kellners testamente (Fru D Kell· fond, donerad af konsul R. Schum- Davidson och hans hustru 1893)
ner 1747)kr. 500. Till fattiga barn. burg 1895. Kr. 586:03. Pastor och kr. 22,410:23. Räntan utgår t. v.

Kirchrings le!\'at (1755)kr. 250 förest. 1 procent till kapitalet, som lifränta åt 2 personer; efter
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. resten till Tyska kyrkokören. dessas död användes den till be-

Kleinsor!!,s testamente (Fru M Schumburgs, Angnst, mlnnes- kost. af bostad åt fattiga.
E Kleinsarg 1785)kr. 3,000. Pastor fond, donerad af konsul R. Bchum Magnns Davidsons fonder kr.
och förest. Till obemedI. flickors burg 1895. Kr. 586:03. Pastor och 22,690:88 (testarn. 30 jan. 1901).
uppfostran. förest. 1 procent till kapitalet, Understöd.

Knochs donation (F.Kno~h 1883) resten till Tyska församt. ferie- Wllh. Da-.ld.ons donationsfond
k.!'. 500. Pastor och forest. 1Tyska ko!om. • (Gåfvobref af Konditor Wilhelm
forsamI. TIll fattdga, Schumburgs, Robert, d?uatlOn, Davidsans stärbhusdelägare af 5

LI~berts fond (Sejlareålderm. J kr. 627:82: Past~n' och .forest .. l mars 1883)kr. 51,740:44. Räntan
F LIebert oc~ hans hustru. A S procent tIll kapitalet, lesten un utgår t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
Weber 1832)kl 1,500. Pastor och Tyska Hemmst. personer därefter användes den
före.st. T!.II Tyska skolan... Schötz' testamente (Carlo. Anna till bekost. af bostäder för be.

Lmdstroms,.lnna,fond\Ankefru Schtrtz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000 höfvande.
Anna Lmdstrom, f. Wletll~.g,1907) ~r. som grundpenmng un Präst- Eliassons understödsfond (Fabr.
kr .. ?'OOO.. TIll de mes~ beh<?fvande a?:1kefond, och 1,000 kr.,. for h.vars Levy Eliasson o. hans fru Edel~ne,
af for~amlIngens fattiga, Past?r. ~:,,~ta ber.edes kyr~ans ~~lpendlater f. Salomonsson, 1874) kr. 15,000.

Joh.~ Lohes I.egat (175.8)kr. :'0. em lustIger Tag . Förest. Räntan användes till underst. åt
Pastor l Tyska forsamI. For fattI~a. SchlVartzers testa~entsfon.d (E fattiga yngl. och flickor inom mo-

Lohes testamente (A.Lohe 17~9) v. Schwartzer 1808)kl. 300. TIll de saiska församI., hvilka önska full-
kr. 500. Pastor och forest. TIll fattiga. komna 'sig i yrke eller kunskaper.
Tyska skolan. Starbns' testamente (Fru L D

L h Ad Starbus 1774) kr. l 260 Förest. Levy Elias.ons minnesfond
O es, ., testament~ (1759). Till fattiga.' (Fabr. Levy Eliassons änka Ede.

Pastor. Kr. ~50. For fattIga. Stocks legat (Fredrik -.. Stock line Eliasson 1887)kr. 5,000. Rän-
Lohes, Joh •.a, testamente (175~). 1806)kr. 4500. Förest. För fattiga tan användes för att bereda fattiga

;-:::;~~d~;:;';s~orest. Kr. 500. For Sturms ton d (Fru Sturm 1877)kr. f~rsaml:smedI. af kvinnokön till-
lIlöllers tesiamente (Kommerse- 2~.'000.Pastor och för~st. Till be- fall," att begagna brunns- eller bad-

'ådet J C MiUle 1832) k 7 500 hofvande handtverkarankor. kur eller VIstels~ på landet.F" t T'1l f t/ r.,. Tyska församI. fattigkassa,kr. Sophus Fredenmas fond (Test.
'P::tor 'Ktti~e:.}~;'d. Förest Till 9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. a~ S. Fredericia af '~/3 1904)kr.

kyrk kören kr 600 . Tyska Hemmets byggnadsfond 1?,,063:29. F.0rst Hfränta, sedan
o b h . : .... kr. 59,626: 95. valgarande andamål. .

Ram ae I donat1on(Smck.ankan Wraugels testamente (FrkII:AI: Isaae David och Jullana HIrschs
E Rambach, f: Dehm •.1880)kr. 1,000. B Wrangel 1706)kr. 750. Pastor understddsfond (MusikhandI. Abr.
\astor ?ch forest. Ra~.tan utdelas och förest. Till fattiga. Hirsch 1890) kr. 14,736:38. Uno
tIll behofvande inom församI. Ihl I t A C Yhl 7'0) derst. till behöfvande företrädes-Reinhuld.Heckers donatlu. (Aug ens egn ( v. en l,v . .., '
Reinhold och Carl Becker 1905) kr. 125. Pastor i Tyska föraaml. VISslaktmgar. ti
kr. 10.000.Pastor och föreståndare. för f~tti~a. • Augusta Jacobssons dona on

Reinholdl Ferdinand donatlon Prledrtch WIlhelm o. Anna kr. 1,000.
till kyr.kokö;en; kr. 1,00'0. illaria ZimmeI'manns donation Fanny JOlephsonsfond (Frkn

Reinhold. testamente (Bag. E (SI" 1899 kr. 1,000, 31111905 kr. Fanny Josephson 1882)kr. 10,000.
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor 1,000, al/l 1909 ~r.. 1,000. TIll TIll e'.': llorJan .1Ifränta, seder-
och förest. Till fattiga Tyska Hemmet. Förvaltas af pas- mera valgarande andamål.

Rohtlieh. donation (·~'rkoh. J tor o. förest. Albert Julius .fond (Testamente
. b ~'. den 8 J'ult 190, af hattmakaren

Rohthe ...1864) kr. 1,977:9.5. TIll Alb. Julius) kr. 12.092:75. Först
kyrkobetJanmg och deras ankor. lifränta och sedan för användning

v. Sehewens testamente (J B v. på sätt församlingens föreståndare
~~~r;;.~n 1755)kr. 970.Pastor. TIll [46 40J Mosaiska försam- finna lämpligt.

Schinkels testamente (Kom. lingen. Jacques Lamms fond (Ing. Jac-
åd t S' 1 k S r J ques Lamm 1889) kr. 10,408. T.merser e D v. cb,mkel 807) r. e ,2083. v. lifräntor; efter lifräntetagarnes

3,.?00. Pastor och forest. 1'111be- luton Bendix' fond (Färghandl , död ,. d räntan till församl:s
hofvande skolgossar. Anton Bendix 1891)kr. 1,900. Dels o anvan es

Sch lutthauar« legat (Fru M grafunderhåll, dels fattigunderst. nytta.
Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor Carl Benedieks' donation (Geni- John J,evin. stipendiefond
i Tyska föraaml , För fattiga. konsul Carl Benedicks' test. afd. (Grossh. John Levin 1872)kr. 10.000.

ichmldts legat (P Schmidt 1751) 3 nov. 1880)kr 25,000. Doneradt Stip. åt någon fattig studerande
kr. 250. Pastor i Tyska förs aml. utan något villkor; räntan arrvän- yngI., tillh. mosaiska församI.
För fattiga. des enI. församl.s beslut. Bllrcus och Eleonora Levins

Scholtz' testamente (J A Scholtz Emma Henedicks' donation fond (Te.t. 27Juni 1892af Konditor
1756) kr. 500. Pastor i Tyska för· Gen.vkonsul.inm Emma Benedicks L N Levin) kr. 10,000. Extra bidr.
saml, Till fattiga. 1890) kr. 4,850. Räntan är ställd till mosaiska församI. fattiga.

S.holtz' testamente (J A Scholtz till församl:s fria disp. Lndvig Levins fonder (Test. 27
1756) kr. 500. Pastor och äldste Benedlcks' stipendiefond (Bruks- Juni 1892 af K~ndit~r !-' N Levin)
före st. Till studerande. patron W Benedicks 1848)kr. 9.000. kr. 50,914:66. Forst lIfränta, seder-

Brand- och Lifrörsäkring6-Aktiebolaget SVEA. la DrettllinggataL



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4640-4655J
mera stipendium och andra välgö. personer, som vilja lära eller för- se [3140]; att värda och under-
rande ändarnål. kofra sig i slöjd eller handtverk. stödja sjuka samt ombestyra be'

Axel Levlns minne (Test. 27 Juni Jnlia Rubensons minne (Åtskil· gratn. af aä. mosaiska trosbekän-
1892 af Konditor L N Levin) kr. liga församl:smedlemmar 1892)kr nare; ledamotsafgift är 6 kr. är!.
10,000. Stipendium. 5,500. Underst. till uppmuntran ät men underst. lämnas utan afse-

Josef och Adeline Lublins min- förtjenta lärjungar i församl:s re- ende pä ledamotskap i sällskapet.
nesfond kr. 5,000. Understöd. ligionsskola. ---

Manns testamentsfond (Grossh. Mathilda "achs donation för fat· [46 42J
A F Mann och hans hustru Ma- tiga, kr. 1,000. Israelitiska ynglingaföreningen
thilda Mann 1865)kr. 20,000. Rän- Mothilda "aelIs donationsfond, (1819). Särsk. styrelse se [3560].
tan disp. af förs aml, förest. kr. 10,000. Välgörande ändamål. Att understödja till Sthms kom-

Syskonen Mendelsons fond för Simon Sachs donation för fat- mun hörande personer af mosaisk
ogifta män och kvinnor (Oscar, tiga, kr. 1,000. trosbekännelse, hvilka ägna sig
Henrik o. Henriette Mendelson Simon Sachs donationsfond, kr. ät vetenskap!. studier, ät slöjd eller
1891) kr. 30,577:19. Underst. åt 10,520:25. Välgörande ändarnål. handtverk; att bereda ntväg föl'
äldre, ogifta och oberned!. med- Simon och Jlathilda Sachs' medellösa jndiska barn till erhäl-
lemmar af församl, minne (Gäfvobref d. 12 februari lande af reltgfons- o. elementar-
MeyersSons pensionsfond (Grossh. 1907 af Gen.konsul Simon Sachs' undervisn. m. m.

LesserMeyersson 1860)kr.57,879:01. och hans hustru Mathilda Sachs' Friedländersstipendium(Grossh.
Pens:r åt lärare, lärarinnor m. fl., stärbhusdelägare) kr. 101,181:25. H Friedländer). Styrelsen f. Israe-
anställda hos mosaiska förs., samt Delvis lifränta, resten för under- litiska Ynglingai6ren.; år1. räntan
deras änkor och barn. stöd till behöfvande ungdoms gagn utdelas till yngling, tillh. Sthms

MIchaelssons donation (Bruksp. och förkofran. Mosaiska församl., såsom lärling
G Michaelsson 1865) kr. 20,000. NathaliaSalomans fond för främ- ägnande sig åt studier i prakt.
Räntan användes till ngt för för- jande af kvinnlig undervisning handtverk eller slöjd.
saml. nyttigt ändamål. (Gåfvobref affröken Nathalia Salo- Oscar Htrsehs fond. Styrelsen

Mosaiska församlingens fattig. man d. 16 mars 1907) kr. 5,000. för Israelitiska ynglingafören .
fond, kr. 27,582:47. Fattigv. åt föl" Betty Salomonsons minne (Test. Årliga räntan 225 kronor utdelas
saml.a medlemmer samt reseun- af Edv. Salomonson af "!to 1861) till studerande judisk yngling med
derst. åt främmande judar. kr. 22,300. Husrum åt obemedl. företrädesrätt åt den som idkar

Mosaiska församlingens skol- Stiftelsen för bostäder åt fat· tekniska studier eller skön konst.
fond, kr. 56,726:16. Bland annat tiga och orkeslösa personer till· Sellgmanns stipendium (Dr L
underst. åt fattiga skolbarn. hörande Mosaiska f'örsamlingen Seligmann). Styrelsen f.Israeliti·

Emanuel Naehmansons fond I Stockholm (Gåfvobref af L J ska Ynglingafiiren.; är!. räntan c.a
(Gåfvobref af fru Rosa Nachman- Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000 125 kr. utdelas till judisk yngling,
son) kr. 5,000. Understöd. sedermera donationer af åtskilliga ägnande sig åt vetenskap, skön

Rosa och Emanuel l\'arhman· andra personer. - Fondens belopp konst, slöjd eller handtverk.
sons fond för skollorskolonier nu cirka kr. 70,956:69. Räntan läg- Tekniskt stipendium. Styrelsen
(Gåfvobref af änkefru Rosa Nach- ges t. v. till kapitalet. När detta ;;. Israelitiska Ynglingaröreningen.
manson af 30/4 1904) kr 26,125. enl. förestånd.s åsi.kt blir tillräck· Ar!. räntan 250 kl'. utdelas till ju-

Nathans fond (H J Nathan 1826) ligt skall det användas enl. ru- disk yngling, ägnande sig åt tek-
kr. 13,725:63. Halfva räntan till briken. niska studier.
vissa personer, andra hälften till A. S. Valentins fonder (Test
undervtsn, åt fattiga judiska barn. af bankiren Axel Valentin) omkr .

.Moritz Rubens' (Karlskrona) 53,480:05. Understöd.
donationsfond (Gåfvobref af
Grossh, Ludvig och Anton Rubens [4641] Stockholms Mosai-
samt .1 Lub1I~ af d. 29 nov. 188~) skaförsaml"ssJ'ukhJ'älps-och
kr. 15,680. Rantan utdelas hvarje • . ..
år d. 7 mars (Moritz Rubens döds' begrafmngssallskap
(lag) till hjälpbehöfvande judiska (1788) kr. 96,000. Särsk. styrelse

[4645]
Engeströms, Eufemia M.y., stlf·

telse (Statsminister L v Engeström
1820)kr. 4,000, samt sedan år 1888
stadens lösepenning för fatfigatu-
gan kr. 4,000. Katolska försami;.
kyrkoråd se [2079J. Underst. åtfat·
tiga änkor af katolska bekännelsen.

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler.

[4651]
.lrbetsstugor rör barn, de första

grundade 1887 gnm anslag af Stift.
Lars Hiertas minne, hafva till än-
damäl att förekomma tiggeri bland
fattiga barn genom att gifva dem
håg för praktiskt· arbete och un-
dervisning däri. Särsk. styrelser se
[3435-34 63]. Arbetsstugor finnas i
Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Matteus,
Jakobs, två. i Johannes', Klara,
tvä i Kungsholms, Nikolai, två i
Maria samt sex i Katarina, två i
Östermalms och två i Engel brekts
församl:r. (Se Adressafdelningen.)

antagl, 1682) kr. 140,000. Intagn.
och försörjn. af ålderstigna, sjukl.,
i torftighet stadda änkor och dött-
rar efter civ. och militäre ämbete-
och tjänstemän, präster, borgare
samt sådana hofbetjänter. hvilka
icke burit Iivre.

Kniggeska fonden (Änkef. Knig-
ge, Anna Maria v. Balthazar, 1822)
kr. 25,000. Räntan fördelas i pens:r
till Di verklig nöd stadda ogifta
fruntimmer eller änkor af medel-
klassen», med villkor att de äro
akända att vara af obefläckad van-
del», med företrädesrätt för ogifta
sökande af nämnda egenskaper.

Brandelska fonden (Jlf:ll A. S.
Braadel 1867 o. f. d. kamreraren
C. H. Brandel 1904) kr. 82,000.
Räntan fördelas i pens:r till me-
dellösa fruntimmer; donators släk·

[4653J Drottninghuset.
Se [3501].

Drottninghnset (Konung Karl
Xl:s Drottning, Ulrika Eleonora,

tingar samt deras efter lämnade
änkor äga företräde framför öfr.
sökande.
[4654] ..

Konung Oskar I:s minne (Anke-
drottning Josefina 1873) kr.
676,000. Särsk, styrelse se [3499).
Hem för mindre bemedlade ogifta
fruntimmer eller änkor af stånds-
personsklassen öfver 50 är gamla.
[4655]

Asylet rör pauvres honteux.
Särsk. direktion se [3503]. (Grefv:an
Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz,
1860). Asylets tillgångar d. Sl/12
1910: Kr. 1.606,040:96 däri Inbe-
räknadt: fastigheten o. Iifränte-
fonden. Beredande af bostad och
delvis föda lit aktningsvärda frun-
timmer af ståndspersonsklassen.
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[4657-4663 bJ G.
[4657J Borgerskapets

änkehus.
Se [3497J.

Borgerskapets änkehus grun-
dadt år 1724 fdr underhåll af ål-
derstigna borgareänkor I Sthlm.
Eget kapital vid 1910 års början kr.
1,189,585:43. Antalet Intagna änkor
uppgår f. n. till 85 st.

Bergs testamante (M:ll J J
Berg 1836) kl'. 35,000. Räntan an-
slagen till pens:r a 150 kr. åt 12
ogifta fattiga och ålderstigna bor-
gardöttrar .

Lieberts tond (Sejlareälderm. J
F LIebert och hans hustrn A S
Weber 1832)kr. 5,933:29. Handpen-
ningar vid midsommar och jul åt
i. änkehuset intagna änkor.

J AW Lfndmanasons understfids-
tond kr. 351,582:59.

J A W LIndmanssons byggnads-
tond kr. 178,250:75_

Pater.ens tond (Grossh, W G
Patersen 1864) kr. 137,000. Räntan
utgär ipens:r- å50kr.pr ål' till änkor
och döttrar efter borgare I Sthlm.

Paulis testamente (Grossh, Nlc.
Pauli 1781) kr. 20,000_Räntan ut-
delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers änkor,
äfvensom orkeslöse, sjuke och be-
höfvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

Schröders testamente (Grossh.
Georg Schröder 187].) kr. 122,000.
Pens:r åt fruntun. af borg. klassen.

Sätbohms testamente (Snickare-
Uderm. D. Säfbohm) kl'. 750.Hand-
penningar åt å änkehuset Intagna
snickare änkor .

Tidmarks och Sundins Pen.
slonsfond (M:ll S M Sundin 18(9)
kr. 204,300. Pensir a 300 kr. till-
delas föl' I behof stadda frunttm-
mer af den S. k. bättre samhälls-
klassen, hvllka, f6dda I Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
blinda eller »i sina. händer förla·
made etl. förvridna, så att de icke
kunna sig med arbete försörja»,

ZeUersten P:s testamente
(Kryddkramh. E Zettersten P:ns
1836) kr. 15,000. Af räntan tillfal-
ler 1/. änkehuset och de öfriga8'. utgå som pens:r a 75 kr. åt
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
sionärernas antal 10.

Öhmans testamente (Fru Hedv.
Öhman 1791) kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 8 borgareänkor.

Fromrna stiftelsers, pensionakassors m. n. fonder.

[4658J --
Borgerskopets gubbhus (Sthlm s

borgerskap 17881kapital och fonder
år 1910 kl'. 3,06.;,953. Borgerska-
pets gubbhusdirektion, se [3495).
Underh. af ålderstigne borgersmän
I Sthlm.

[4659] Allmänna barn-
husinrättningen.

Se [3401).
Allmänna barnhusinrättningen

I Stockholm (Drottning Kristina
1637) kr 7,011,548:38. Vård och
uppfostran {Iof värnlösa barn.

Knut Bernhard Beronii fonll
C!landl. K. B. Beronius 1876) kr.
5,000. Understöd till barnhusbarn.
hvllka ådagalagt flit och anlag för
s~udler eller för Inlärande af något
yrke eller handtverk.

Brandts fond (Generaldir, J N
Brandt 182.) kr. 3,000. Arl.ig ut
deln. åt 10 utackorderade barn-
husbarn.

»~'ond rör barnhusbarn af kvin-
nokönet> (Statsrådet C. J. Malm-
sten, Frlh. F. Wrede, Grossh.A.Fre-
stadlus m. fl. 1861) kr. 37,135:34.
Insättn. i ränte- och kap ltalför.
säkr.sanetalten I Sthlm till bere-
dande af Htränta vid 55 ål'.

Fonden till minne at Hugo
Fåhrmns (afsatt af Barnhusets
medel 1888) kr. 2,500. Understöd
som från K. B. Beronii fond.
. Uondretska fonden (Kapt. Jean
Louis Gondret 1895) kl'. 35,967:41.
»För att underlätta och bisträcka
i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och värd.»

Hööbka fonden (Komminister
K E Höök och hans hustru 1900)
kr 51000. Insättning i rä~te- och
kapitalförsäkr:sanstalten l Sthlm
till beredande af lifränta åt I Ad.
Fredr. församl. födda barnhusbarn
af mankön.

Ljungcrantzska testamentsron-
den (Tobakshandl. P Ljungcrantz
1875) kr. 197,159:80. lnlösn. å
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. Sthlms kommun, som eljes
icke kunna. utan afgift intagas.

Frn E Linds af Hageby fond
(Fru E Lind af Hageby 1904) kr.
400. Understöd åt f. d. barnhus-
barn.

Nybergs fond (Kollega J A Ny·
berg 1897)kr. 2,000. Underst som
fr. K B Beronii fond.

[4660] Styrelsen 6fver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se f1801J...
Benedicksska fonden (Ankef. Em-

ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
19,964:79.• För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör användas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll ät hjonen .•

Eklnnds ton d (Johanna Kristina
Ekl1jnd 1892) kr. 2,338:44. Räntan
skall med .,. utdelas till å ålder-
domshemmet intagna personer från
Klara försarn!. och 1/4 tilläggas

kai~:;~h fond (v. Häradshöfd. P
L Eurenlus) kr. 10,449: 88.

Johanssons fond (stiftad till
minne af skolstäderskan Anna Lisa
Johansson d. 10/4 1908) kr. 304:13.
Räntan skall användas till Inköp
vid julen af skodon åt någon eller
några il hemmet Intagna under-
stödstagare från Adolf Fredriks för-
samling.

Lennbergs fond (M:ll Sofia Alber-
tina Lennberg 1890) kr. 2,286:46.
Räntan användes till inköp af
strumpor.

Lieberts fond (Sejlareålderm. J
F LIebert 1832) c:a kr. 6,325: 03.

Räntan utdelas Ull ii. ålderdoms-
hemmet intagna personer af tysk
nationalitet.

Terrades fond (Språklär. Alex-
ander Nadi Terrade och hans hu-
stru Lovisa R Terrade, f. Ström-
bäck, 1886) kl'. 1,000. Räntan an-
vändes för Inköp vid jul af bröd
till samtl, å ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Unmans fond (Generalkonsul
Gustaf Unman) kl'. 10,533:82. Rän-
tan utgår f. n. till tvenne at Gene-
ralkonsul Unman namngifna per-
soner.

Webers fond (Fru Mathllda We-
ber 1908) kr. 10,513:25. Räntan
skall med 9'10 utdelas till å ål-
derdomshemmet intagna personer,
företrädesvis från Jakobs och Ka-
tarina församlingar, och llto till-
läa gas kapitalet .

1)stergrens fond (Hamnfogd. I.
E Östergren) kl'. 509:16 Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuka
il ålderdornshemmet tillh. Nlkolai
församl:s afdelning.

[4661] --
Frimurarebarnhuset å Kristine·

berg (Frimuraresamfundet 1753)
kr. 2,256,834:11, där-af f•••tlgh:ns
bokförda värde 486,994:73kr. Särsk.
direktion, se [3403]. Till vård och
uppfostran inom inrä.ttn. af fat-
tiga värnlösa barn; 164 barn, 117
gossar och 47 :flickor, vårdas f. n.
å inrättn.

:Ued. dr C. Hahns testamente
af 1896 å 20,000 kr.

[4662J --
Prins Carls uppfostringsinrätt.

ning rör fattiga och värnlösa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J O
Wallin o. Underståth. O. af Vann-
'lv1st 1833) kr. 688,000,däraffastig-
hetsv. kr.190,000.Sllrsk. styrelse, se
[3405J. Vård af fattiga o. värnlösa
barn I Sthlm.

[4663 aJ ~--
Föreningen för sinnesslöa barns

vård (Prof. N G Kjellberg, fil.
d:r O von Fellltzen m. fl. 1869)
kl'. 594,080:04. Särsk. styrelse, se
[3640]. Uppfostran af sinnesslöa
barn (f. n vårdas I skolan 63 barn.
åarbetshemmet 33, ii. Karlsvik 82
och å arbetshemmet för sinnes-
slöa kvinnor å Hornsberg 18) samt
seminartum för lärare (f. n. 8 ele-
ver).

[4663 bJ
.'öreningen för bistånd åt lytta

och vanföra (Prof. A Wide m. fL
1910) kl'. 290,029. Arbetsskola där
underv. lämnas åt medell: vanföra
i bokbinderi, borstbinderi, sko-
makeri, svarfning o. snickeri åt
manliga samt sömnad, virkning,
stickning o. väfning åt kvinnliga
elever. Arbetslön betalas föl' allt
dugligt arbete. I Hemmet för van-
föra mottagas 9 kv, o. 12 manl.
elever. Adr.: Greftureg. 59.
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[4664]
lIlalmqvistska barnnppfoetrlngs-

anstalten i Stockholm (Klocka.
ren J P Malmqvist o. hans hustru
1852 och 1853) kr. 52,450. Särsk.
styrelse, se [3622J.Attlämnafattiga
o~ värnlösa flickebarn undervrsn.,
yard och uppfostran i äfrigt; för
de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges år!. en afgift, i medeltal
ntg. 250 kr. för hvarje betalande.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4664-4678]
flickors uppfostran (Prästmannen prinsessan och Prins Carl samt
Peter Murbeck 1747)kl'. 855,917:-. ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,600
Andamål : att till tjänarinnor upp- kr. som dels efter af kyrkoherdar-
fostra fattiga flickor, tillh Sthlm s na i Stockholm ingifvet forslag .
kommun. Intagn:sålder 6-10 år. utdelas till fattiga fruntimmer
Särsk. direktion se [3408J. (omkr. 2,000 kr.), dels anslås till

understöd for flickskolor (omkr. 500
kr.).

G.

[4665]
llurbecks inriittning för fattiga

[4666] --
Välgörande Fruntinlluers.siill.

skapet (Prinsessan Sofia Alber- [4667] Femöreföreningen (Flera
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703]. personer 1864) kr. 8,000. Särsk,
Kapital omkring 21,000 kr. År!. styrelse se [3633J. Grundande och
lnko~sterna, utom räntor, utgöras underhållande af barnhem i den
af bidrag från Drottningen, Kron- ISvenska Lappmarken.

Fonder för understöd åt barn.
(4675]

Alms, Axel och Sofia, stiftelse
(Byggmäst. A Alms änka, 1874),
grundfond vid 1910 års slut kr.
1,OJO,000, öfriga tillgångar kl'.
324,532:12. Särsk. styrelse, se
[3542J. Har till ändamål att åt
.flickor, som sakna. behörig om-
vårdnad, bereda ett hem, där de
erhålla kristlig uppfostran och
god handledning samt sålunda
danas till redbara och dugliga
kvinnor. Ansök. om inträde ställes
till styrelsen och kan ingifvas af
vederbör!. kyrklig eller kommunal
myndighet eller känd enskild per
son. Säkerhet skall ställas för er-
läggande af årligt uppfostringsbi-
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr
elev, att utgå t. o. m.15. året. När-
mare upplysn. lämnas af styrelse-
led. prof. C. Sundberg, Kungsträd-
gårdsgatan 22.

lit.
I af kvinnokön; dessutom utdelas
år!. 600 kr. i poster om 10 a 15kr

Cavalli.Holmgrenska Stiftelsen en!. C. E. Möllers test. .
(stiftad af Grosshandlaren A F [46 2]
Oavaltt-Holmgren på hans 50.års- .. 7
dag den 27maj 1901med en grund- Sallskapet Jultomtarne (stiftadt
plåt af 20,000kr.) har till ändamål af 17 unge män julaftonen 1870)
att bereda ett sommarhem i Stock- har till ändamål att årligen sön-
holms skärgård åt välartade fattiga dagen före jul utdela fullständIga
skolbarn till glädje och uppmun- bekladnader åt fattiga, välartade
tran för dem samt till gagn i fy. skolbarn momhufv~dstaden. Sädl-
siskt, moralrakt och socialt hän. skapets samtl lga tiltgängar upp-
seende.-Särskild styrelse, se [3404J. gmgo d. 31 December 1910till kr.
Ål' 1901 vistades den 17 Juni-27 134,297:62. Antalet beklädda barn
Augusti eller under 70 dagar, 25 1911 200 st. Styrelse, se [3623J.
barn däraf 19 flickor och 6 gossar [46 73]
å stiftelsens hem som under detta
~r var förlagdt till Björkvik vid Fattig •• barns viinner (Frih:an
Algöfjärden i Värmdö föraarul.iua. Cederstrom, f. v. Cederwald, 1841)
År 1902 vistades den 14 Juni-al kr. 21,000. Sät-sk. styrelse, se [3621J.
Augnsti eller under 77 dagar 28 Medlen använda~ nu blott till ut-
barn däraf 24 flickor och 4 gossar ackordermg af fllckor. Sedan 1883
å stiftelsens hem, detta år förlagdt Ilar sällskapets bestämda inkomst
å Gällnö i Vämdö församling. ok~tB med räntan af 2,000 kr.,

År 1903 vistades den 14 juni _ 29 hvilka genom test. tillfallit säfl-
Aug. eller under 75 dagar 33 barn, skapet vid fru frih:an Rosa Oxen-
diiraf 24 flickor Q. 9 gossar, å 8tH'· stiernas, f. Mickelson, död år 1892.
telsens hem, detta år på den natur-
sköna Argboda ö vid Kanholms-
fjärden i Värmdö församling.

I Stiftelsens hem å det 1904 in-
köpta hemmanet Kalfsvikvid Vindö
ström i Värmdö försarnl. vistades
år 190415/6-119 (77 dagar) 40 barn
däraf 25 "flickor och 15 gossar; är;
1905 9.'6-22IS (73 dagar) 42 barn,
näml. .26 flickor, och 16 gossar; år
1906,lo/6-22/S (61 dagar 1 43 barn
dårar 24 flickor och 19 gossar; är;
1907 ls/6-19/8 (63 dagar) 44 barn
däraf 24 flickor och 20 gossar; å;
1908 15/6-30!8 (77 dagar) 42 barn
däraf 25 flickor och 17 gossar; år
1~09 15/6-23/s (68 dagar) 44 barn
däraf 23flickor och 21gossar; år 1910
16/6-24/8 (68 dagar) 48 barn däraf
:J2 flickor och 26 gossar; år 1911
17/6-31/S (7" dagar) 50 barn däraf
34 flickor och 16 gossar.

[4670]

[4671]
Sällskapet "De fattigas vänner"
(Grossh. J E Törnqvist m. fl. d.
8/51826) kr. 113,000.Särsk. styrelse
se [3705]. Räntan användes del~
och i 'främsta rummet till fattiga
barns beklädn., dels ock till smärre
underst. åt behöfvande ; räntan å
3,000 kr. utdelas till 4 behöfvande

[4674]
Sällskapet Barnavännerna. Sär-

skild direktion, se [3625J. Sällsk:s
~ndamål är att, i regel strax före
Jul, bekläda behöfvande skolbarn
i åldern 6112-14 år. Tillg. ut-
gjorde d. 1 juni 1911kr. 59,714:25.
Ledamotsantalet var samma dag
2,444 (194 ständiga ledamöter och
2,250 årsbetalandet. År 1910utde-
lades fullständiga beklädnader
jämte diverse andra julgåtvor till
490 skolbarn, kavajer till 131
barn) kängor och strumpor till 32
barn och sporttröjor till 150 gos-
sar. aamrnanl agd t 803 beklädda
skolbarn, för en kostnad af kr.
19,245: 79, de skänkta julpresen-
terna ej medräknade.

Under sällskapets 41·åriga verk-
samhet (18702S/1-1911l/6) harva
fullständiga vinterbeklädnader
jämte andra julgåfvor tilldelats
4,514 skolbarn samt partiella be-
klädnader till ytterligare 1,704skol-
barn (= 6,218 beklädda barn) föl'
en sammanlagd kostnad af kr.
156,062:23,julgåfvorna medräkna-
de, men ej de små administra-
tionskostnaderna.

[4676]w. A. Benedicks fond (Kam·
marh, W ABenedlcks 1870) ka-
pital: omkr. kr. 84,000. Vård och
uppfostran af fattiga barn som
antingen förlorat någon af sina
föräldrar eller i följd al' deras sjuk.
dom eller oordentlighet sakna nö-
dig vård o. tills. i hemmet.

[4677]
Sällskapet »Till uppmuntran af

öm och sedlig modersvård » kr.
121,972:~6. Särskild nämnd, se
[3782J. Räntan jämte årsafg. an-
vändes till underst. dels kontant
till belopp af 20 till 60kr. dels med
kläder m. m. åt hustrur eller änkor,
hvilka ägna sina minderåriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande om-
ständigheter. Underst. utdelas un-
der maj månad till hvarje gång 156
mödrar.

[4678]
.Köhlers premfefund», kr. 1,614.

Räntan utdelas som prem, åt folk-
skolebarn) som gjort goda fram-
steg i simning vid Sth1ms stads
bad- och siminrättning.
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[4681-4690J G. Fromma stiftelsel's, pensionskassors m. 11..fonder.

IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, eller
afsedda att bereda sjukvård.

[4681J Serafimerlasaret-
tets direktion.

Se [3330[.
M. F. lY:s fond \1901) 3,000 kr.

Räntan användes till understöd åt
medellösa personer, som under-
gått operation för kräfta, efter be-
stämmelse af professorn John
Berg, så länge han innehar äfver-
kirurgbefattningen vid Lasarettet,
och sedermera på sätt direktionen
bestämmer.

Sorlunds, Lotten, Fru. foud
(1895)rör fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
med kapitaliserade räntor (år 1910)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläka·
ren vid den medic. afd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verkl. be-
höfvande, r6r att sätta dem i till-
fälle att genom lämplig f"6daeller
vistelse i stärkande luft vid brun-
nar eller bad söka återvinna hälsa
och krafter.

Prof. R. Bruzelli fond (1900)
1,514 kr. och

Donationsfonden Lincoln Pay.
knlls minne (1899) 1,000 kr. Rän-
torna disponeras efter öfverläka-
rens bestämmelser - för liknande
ändamål som Lotten Norlunds
fond.

Regnells, A. F., Dr, stfpendla-
fond. Doneradt kapital (1863) kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1911 års
början utgjorde kr. 12,026. Årl.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stip. att tilldelas 2medic. kand:er,
som tjänstgöra vid Seraämerlasa.
rettet. Stip:a, f. n. 240 kr. hvartd.,
få innehafvas högst 1 år samt sö-
kas skriftl. hos vederb. förest. f.
medio. eller kirurg. kliniken.

[4682J --
Gymnastlsk.ortopedlska Instttu,

tets fattigfond (Prof. N. Åkerman
m. fl. 1827) 18,933 kr. Direktionen
f. Gymn.-ortop.-instit., se [3393).
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida af kroppslyten.
[4683] -- ,

Stockholms sjukhem (stift. gen.
gåfvor 1867) kr. 4,718,122:55 (1/1
1911). Särsk. styrelse se [3373].

Direktionen öfver sjuk-
huset Eira. Se [3352].

Friherre B. von Beskows och
hans hustrus donationstond (1880)
kr. 1,507:45 vid 1910års slut. Rän-
tan användes till underhåll o. kom
plettering af tör patienternas räkn
befintl. bokförråd.

Grefve Clas Horns donations.
fond (1822) kr. 12,500. Tlll förrnån

f. Sthlms läns kurhusinrättn. En-
dast räntan får användas.

SejlareåldPrmannen J. F. Lie-
berts och hans hustrus dona-
tlonsfond (1827) kr. 6,172:30 vid
1910 års slut, Flrisäng f. en sej.
lareämbetet tillh. person.
[4684J --

Kron prinsessan Lovisas vårdan.
stalt for sjnka barn. Polhemsga-
tan 30. (Med. Dr P. Elmstedt m.
fl. 1854) kr. 725,000. Sarsk. direk-
tion, se [3350]. Vård af fattiga
sjuka barn; under det sista året
vårdade 1,021 barn; vid poliklini·
ken 3,784 fritt.

[4685J
Sabbatsbergs brunnslasaretl

(Prof. E. Gadelius under medver-
kan af brunnsgäster vid Sabbats-
bergs hälsobrunn 1807) kr. 47,096:
96. Särsk. direktion, se [3391]. Att
åt fattiga sjuka brunnsgäster be-
reda kostnadsfri bostad, föda och
läkarev. under den tid de begagna
sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb.

[4687J Allmänna barn-
bördshuset.

Se [33561.
Allmänna barnbördshuset (1852)

kr. 700,709:90, däraf fastighetsv.
kr. 200,000.

Asylen för fattiga barnaf"öder.
skor och deras barn. Samma sty.
relse som vid Allm. barnbördshu-
set, se [3356J. (Bildad af Bene
dickaska asylerna och Nödhjälps-
fonden.) Med en kapitalbehålIn.
vid 1910 års slut af kr. 884,960:96.

[4688J Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359J.
K. Sällsk:ts samtl. tlllg. 1 Jan.

1911 utgjorde kr. 475,679:65.
Barnbördshuset Pro Patrfa

(Grundadt af Assessor C Ram-
ström 1774). Intagande och vård at
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fao
stigh:n, som tillh. sällsk., är väl'
derad till 66,000kr. och där befintl.
inventarier till kr. 4,189: 53.

Byggmäst. Johan Anderssons
lond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördshusets ändamål.

~'ru Hanna B:s fond (Bruksäg.
G F Berndes 1S76)kr. 6,000. Un-
derst, åt fattiga barnaföderskor.

Fru M. Berggrens tond (Grossh,
R C Berggren 1894)kr. 5,000. Tlll
förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
fonder,

H. Braudels fond (kamreraren
H Brandel 1904) kr. 61,174:98.

B. A. Danelii donationsfond
(Gåfva af arfvingarna efter gross-
handlaren B A Danelius) ur-
sprungligt belopp 10.242:22 till
törmån för fattiga barnaföderskor.

Sam. Enanders fond (Bruksäga-
ren Samuel Enander 1902) 'kr.
110,349:12 Befrämjande af Sällsk:ts
barmhärtighets stiftelser .

C. R. Forsgrens fond (Gross-
handlaren Carl Robert Forsgren
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
Sällskapets barmhärtighetsstiftel-
ser.

A. Granholms foud (Fabrikör A
Granholm 1904)kr. 10,000. Befrämj.
af Sällskapets barmhärtighetssttf
telser.

Grehe Gyllenborgs fond (Pro-
tokollssekr. Grefve C A D Gyl-
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratilik:r
åt gamla orkeslösa tjänare o. tjä-
narinnor för längv., trogen tjänst.

C. P. KindevalIs fond (Pasttg-
hetsäg. C P Kindevall 1888) kr.
3,000. Underst. åt fattiga och me-
dellösa barnsängskvinnor.

H. Lovens fond (Presidenten H
Loven 1905) kr. 11,106:- till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

A. O. Wallenbergs fond (Bank-
dir. A O Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
~,OOO. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till ntäckande af utgifterna för
barnbördshuset» och med den
andra till »understöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn D.

Aug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
Refrämj. af sällsk:s barmhärtig-
hetsstift:r.

[4s~r~~JbergSka läkareinrättnln.
gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260.000 kr. Särsk. direktion,
se [3535]. Understödet, som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4~~~tngen för sjukvård i fat.
tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [3647J. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören.s verksamhetsområde är m-
om Ad. Fred: s, Gustaf Vasa, Mat-
teus', Jakobs och Johannes' för-
saml:r.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4693-4697]

V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande af yrkesldkare, deras hustrur och barn.

[4693J Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r 1:hås.tröms fond (Ankef. _lf. l,
Berendts S. understödsfond(Fa· åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- Thastrom 1832) kr. 25,626. Pens:r

briksidk. SBerendt 1886)kr. 10,000. mer, som uppnått 60 års ålder, a 75 Jn:. åt .~attiga änkor o. döttrar
Öfverståth:ämbetet för Polrsären- äro födda och boende inom Sthlm s efter ClV. tJanstem. och borgare l
den, se [1683J. Till hyresbidrag stad, helst å Södermalm, hälften Sth\!U.
åt fattiga linnesömmerskor vid åt dem hvillras fäder varit civila .Torn"vbts fond (Kamrer. C
höst. och vårflyttn. till ett belopp tjänat em. v. Sthlms stads verk el. Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem.
af högst 2. kr. ~::~~~~i~l~~~ t~fl~ö~~lf~~~i::. ~~Fe;åt lärjungar, som visa särd, håg
[4694] --- konstnärsidkare samt trädgårds- ~~~~~~~~~~~id Katarina lägre ele-

~'rykluulls, Johanna Charlotta, mästare, samt stip:r åt gossar o. Wadströms fond (Jungfrun U
donatton-fond, [Ankefru Johan- flickor mellan 16 och 21 år till Wadström 17891kr. 11,150. Pens:r
na Charlotta Fryklund 1904) kr. hälften hvardera, i synnerhet åt tilldelas 10 gamla jungfrur, som
75,000:- Förvaltas afStockholms dem, som mistat sina föräldrar o. uppnått 60 år. 1/2 af civila och 1/2
stads Drätselnämnd. Disponibla som hafva håg och fallenhet att af borgareståndet».
räntan utdelas hvarje år vid julen fortsätta sina studier uti något von lVillebrantls fond (Frih. :E
af Fattigvårdsnämnden i poster om eller flera af följande ämnen. så- M v. Willebrand) 1854)kr. 115,000.
100kr. till fattiga änkor eller ogifta som rita, måla, gravera, träsnideri, Underst.
kvinnor, företrädesvis till söm- bildhuggeri, modellering, praktisk lVinhoms pensionsfond (Dom-
merskor. kemi, mekanik eller trädgårdsod- prostänkan C Winbom 1821) kr.

Iing ; -tngen får komma i åtnju- 3,000. Executor testamenti: stads-
tande eller bibehållande af pen- kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
sion eller stip., som tillhör eller är anslagen till underst. åt ogifta
häller sig till annan lära, sekt och döttrar samt änkor efter ofrälse
läsaresamfund än vår kristna ståndspersoner med företrädesrätt
evang luth. lära.» för gifvarinnans släktingar.

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659)
kr. 600. Stip:r.

~'lobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1830) kr. 3,500. Pens. till civ,
änkor.

Hanssons fond (Borgmäst. H
Hansson 1659 och 1663) kr 1,379.
Stip:r.

Hedtngs fond (Margareta He-
ding 1708) kr. 850. Stip:r å1>.stu-
derande vid Upsala univ.

Hedströms pensionsfond (Fabr)
C Hedström 1822)kr. 4,000. Pens:r
åt behöfvande i Sthlm.

Hochschilds pensionsfond (Lag-
man J H Hochschild 1830) kr
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla fruntimmer, hvilkas
fäder tillh. Sthlms magistrat af
litterata klassen.

Jacobsons testamente (CJacob-
son 1644) kr. 1,080:50. En pens.
a kr. 54: 37 utgår till en stude-
rande yngl.

Jakobsons o. Mattsons fond (C
Jakobson o. Mattson 1644) kr.
1,087. Stip:r

Ladous fond (Dorothera Ladou
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska församI ..

Mari! testamente (Ankef. A Ma-
rius, f. Kocpman, 1846 och 1848)
kr. 80,145. Pens:r a 7. kr. åt be-
höfvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnått 50 år.

Möllors stipendiefond (Kamrer
J Möller 1798) kr. 2,400. Stip:r till
2:ne studerande vid Upsala univ.

N01'dfors testamente (Öfverst:an
W Nordfsors 1838) kr. 1,900. Till
en behöfvande milttaränka.

Norsenska fonden (Änkef. L F
Noreen 1850) kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-r" mer i Sthlm.or- Sebaldts testamente (Justitie-
kansler C Sebaldts änka 1797) kr.
600. Till fattiga barn.

[46 95] Stockholms magi-
strat.

Se (1701).
:A.hllöfsha testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,0.iO:23.
Räntan; delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bräckliga och
fattiga personer.

A.hlströmska testamentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790) kr.
27,200. 12 pens:r a 66 kr. 67öre till
underst. för af testator uts:a jung-
frur, deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodinska stlpendieinrättningen
(Borgmäst. S C Flodin 1795) kr.
1'.,055:29. Underst. till studerande
vid Upsala univ:t och Linköpings
högre allmänna lärov.

Helmfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Simon Grundel
Helmfeldts änka M H v. PaIT 1683)
kr. 46,060:81. Sthlms magistrat
och en af densamma utsedd cli-
rektör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

Wilhelm och Fre,lrika }'al/,s
unnattonsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. _~ndamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp tiil be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till värd och
underhåll vid inträJl'ad sjukdom,
eller för beredande af tillfäUigt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, korn-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstäl-
les hvarje år å donators födelse-
dag den 20 Dec.

[4696] Stockholms
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A

[4697J Borgerskapets be-
medlingskommission.

Se [1952J.
Bemedlingskommissionens en·

skilda medel kr. 349.457:38.
Asplunds testamentsfond(Grossh.
D Asplund 1~04)kr. 124,500.Pens.r
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare,
deras änkor och oförsörjda barn
m. fl.; åtskilliga anslag utgå äf-
ven dels till Torsåkers församl, at
Hernösands stift, dels tfll Frimu-
rarebarnhuset.

Bergers stipendinm (Krydd-
kramh:ssocieteten till minne af
dess ledamot Lorentz W Berger
1829) kr. 10,000. Underst. vid' läro'
verk åt söner till obemedl. inom
kryddkramh:ssocieteten.

Borgerskapets enskilda fond
(Sthlms borgerskap 1749) kr.
150,000. Pens:r a 75 kr. till fat-
tiga borgare, deras änkor och oför-
sörjda barn.

CasteHns fond (Kryddkramh. A
Castelin och hans hustru 1836)kr.
15,000. Pens:r till änkor och ogifta
döttrar efter f. d. Kryddkramh.s-
societ:s ledamöter.

PInbergs testamente (Guld-
smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
Räntan användes tilllifstidspens:r
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvflka
den ena bör vara gul dsmedsänka,

f. d. Handelsf'6reningens öfver·
skottsfond (öfverlämnad af Han-
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000.
Pens. till en minuthandl.

Il edströms testamente (Siden·
fabr. C Hedström 1832) kr. 8,000.
Pens:r a 75 kr. utgå tfll fattiga
änkor och oförsörjda barn efter
borgare i Sthlm.

f. d. Kryddkramh.·societetens
pensionskassa (Kryddkramh.-so-
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r
och underst.
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[4697-4710] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder.
J. A.. W. Llndmäussuns testa- 1Vesterbergs testamente (Tral\t.· Hirsch, bokhand!. J J Flodin m.

mente, Kapital 50,~00 kr. Pen- dottern C M Westerberg 1840) kr. fl. 1853) kr. 560,249:41. .Särsk. sty-
sicner utde!. f. n, tIll af donator 20,175. Pensir till borgaredöttrar. relse se [3043J.Pens. åt delägarne.
utsedda personer. F. d. Vlnskiinkssocletetens pen-
'iLjnngcrantz'. testamente (To· stonssassa, Kapitalet 15,000 kr.
bakshand!. P LJun.gcrantz 18?3)kr. är. öfverlämn. till Bemedlingskom-
4,000. Pens:~. åt mmuthandl:ankor ~lssionen där pensioner utdelas
och deras dottrar. tIll pens:berättigade.

Lunds testamente (Perukmak ..
dottern B J\'1Lund 1840) kr. 1,870.
Pens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga
borgaredöttrar.

lIlaria Gustaf.a Normans testa-
mente. Kapital 50,000kr. Räntan
ntgår till af donator utsedd per-
Son.

Nyströms testamente (Grossh,
C M Nyström 1790) kr. 37,500.
Numera 2/8 af är!. räntan till
Drottningens skyddshem och lis
tIll Stockholms stadsmissions ar-
betshem.

Okänd (ett anonymt testamente
1812) kr. 1,500. Pens. till en fat-
tig borgare.

Scharps gåfva (Grosah, C A
Scharps arfvingar 1849) kr. 8,000.
Pens:r till borgaredöttrar.

f. d. Siden· och klädeskramhan·
delssocietetens pensionskassa (f.
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
28,000. Pens:r till änkor och döttrar
efter deläg. i Siden- och klädes-
kramh.ssocteteten.

Sundberg P:sons testamente
(Kramhandl. J Sundberg Petters·
son 1792) kr. 1,000. Pens:r ät bor-
gare och deras änkor.

Sundlns testamente (M:ll L M
Sundin 1879)kr. 24,700. Änka eller
döttrar efter borgare i Sthlm, med
företräds för sidenkramh:änka och
döttrar.

Svanbergs testamente (Handl,
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000.
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
samt för deras i behof stadda
änkor och döttrar.

f. d. Tobakshandelssocietetens
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso-
cieteten 1878) kr. 11,000. Pensir
till linkor och döttrar efter tobaks-
handl,

Törnebohms testamente (Asaes-
lom och stämpelmäst. E 'I'örne-
bohm 1881) kr. 106,500. Räntan är
anslagen till pens:r il. 75 kr. ät
änkor och barn efter medlemmar
af Sthlm s borgerskap (utom ra-
briksidk.), hvarjämte för särsk. af
testator bestämda ändamäl utbe-
talas 600 kr. är!.; dessutom utgå
särsk, anslag såsom till Ortopedi.
ska institutet m. fl.

lll. F, och Emma l\' aUins pen-
slonsfond kr. 268,061. Pensioner
utdelas f. n. till af stiftarne ut-
sedda pensionärer.

L. J. lI'arodeUs testamente
(Handlanden L J Warodell 1863)
kr. 1.437,500. Sedan af ränteinkom-
sten 27,000 kr. tillfallit Warodells
arfvingar, skola 2/S af den äter-
stående inkomsten utdelas i pen-
arener åt borgare, deras änkor och
barn samt '/S läggas till Warodells
fond för uppförande af »arbeta-
och fattigbostäder i hufvudsta.
den .•,

[4698J Grosshandelssocie-
tetens deputerade.

Se [2615J.
Bro bergs pensionsfond (M:ll I

C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
till en ogift grosshandl:dotter.

Grosshandelssocietetens pen-
slonskassa (Grossh:ssocieteten
1815) kr. 593,162. Pens:r till gross-
handl., deras hustrur, änkor och
omyndiga barn samt ålderstigna
ogifta döttrar i Sthlm.

Hagboms testamente (111::11C U
Hagbom 1838)kr. 18,000. 6 pens:r II
150 kr. till fattiga änkor och ogifta
döttrar efter skeppsklarerare eller,
om sådana ej finnas, efter gross-
handlare.

Pens:sfond för fattiga f.d. sj ö·
kaptener, deras änkor o. döttrar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 101,47{;.Pens:r till sjökaptener
samt gratifik:r till sjökapt:s änkor
och älderstigna ogifta döttrar.

Petrejlska fonden (Skeppsklarer.
p Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens:rå
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
änkor och ogifta döttrar.

[4701J
lIIinuthandelsf'örenlngens pen-

slonskassa (flera minuthandI.1874)
kr. 898,256:77. Särsk. styrelse se
[3007J.Pens:r och underst.

[4702J
Vlktualiehandlarnes pensions.

inrättning. Kapitalbehälln. den
31/12 1910 kr. 396,433:83. Särsk,
direktion, se [3005].Pens:tagarne
äro omkr. 40.

[4703J
lfandelsbokhållarnes pensions-

förening (1869) kr. 583,000. Särsk,
styrelse, se [3009J;pens:r.

[4705J --
f. d. Bryggare ämbetets l Stock·

holm pensionskassa (f. d. Bryg-
gareämbetet). Särskild styrelse, se
11<003];pens:r och underst. ät del-
ägare.

[4706J
f. d. Skomakareämbetet eUer n.

v. Skomakaremästareröreningen i
Stockholm (Okänd) kr. 450000
Särsk. styrelse, se [3001J;pe';s:r,
sjuk. och begrafningshjälp.

[47 lOJ Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [4081]).
Apotekare.societetens kassa. so-

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till nppgift
att lämna understöd ät behötvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under är 1909 har ett antal
af 80 personer ätnjutit ett sam-
manlagdt belopp af 11,452:42 kr.

.EnlIgt Societetens beslut äger
direktionen tillsvidare att intill
ett belopp af 1,500 kr. lämna
smärre tillf:illiga understöd till
fattiga farmaceuter samt deras
änkor och barn. •

A.potekare·societetens studfestf-
pendium för examinerade apote-
kare. Apotekare-Societeten beslöt
vid sin årssammankomst den 15
september 1908, att under två pä
hvarandra följande är utdela ett
stipen~iumpä1,200kr. Under tredje
året gores uppehåll, hvarefter sti-
pendiet under de bäda följande
ären äter utgär o. s. v.

Stipendiet utdelas till farrna-
ceuter, som omedelbart efter apo-
tekareexamens afläggande ämna
under minst sex månader idka fort-
satta. studier - företrädesvis vid
Farmae. institut. - och böra dessa
re~ultera i en afbandling af ke-
miskt-farmaceuttskt, kemiskt, far-
makognostiskt eller botaniskt in-
nehäll.

Skulle sökande till stipendiet
saknas frän den utgäende två-års-
kursen kungöres detsamma ledigt
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[4699J Direktionen äfver
fabri ksfattigkassan.

Se [3549J.
Blancks fond (S M Blanck 1873)

kr. 1,565: 39. Underst. till en ar-
betare vid K AAlmgrens sidenfabr,

Oasparssons pensionsinrättning
Fabr. P A Casparsson 1850) kr.
20,515:91. Pens:r till arbetare vid
sidenfabr:r.

Fabriksfattigkassan (Sthlm s fa-
briksidk. 1752) kr. 283,321:20. Uno
derst. ät fabriksarbetare.

van der Ostenska fonden (Fa-
br sänkan M C van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrikssocieteten.

Paullska fonden (Grossh. och
fabr. Chr. Pauli 1807) kr. 2 791:31
Underst. till arbetare vid 'yllefa.
brikerna. .

f. d. Stämpelafglfts. eUer den
s. k. Haltkassan (Sthlm s fabriks-
idkare 1770 ärs hallordning) kr.
70,046: 20. Underst. åt fabrikörer
samt deras änkor och barn.

Söderbergska fonden (Fabr. P
Söderberg 18,,0) kr. 1,673:25. Uno
derst. till 2:ne strumpfabriksar-
hetare,

!örnebohmska fonden (Stämpel-
mast. assessorn E Törne bohm 1831)
kr. 3,732. Underst. till afl. fabriks-
idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
under 16 är.
[4700J

Bok. och muslkhandlarnes pen-
slonsf'örenlng (Musikförlägg. A



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
ånyo för exam. apotekare oafsedt
hvilken årskurs de tillhört.
Colllanders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850) kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond får underst.
åt fattiga apotekareänkor»,

Hallengrens fond (Apotek. J N
Hallengren 1836) kr. 2,675. Årliga
räntan användes af Direktionen till
nytta och ändamål för de farma-
ceuter, som använda Societetens
institut.

Justem fond (Apotek. Martin
Justelius 1883) kr. 30,000. l/S af
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras änkor eller oför-
sörjda barn, 1/9 till stipendier för
två stud:de vid Farm. institutet
och l/S till tillfålliga underst. åt
behöfvandefarmaceuter eller till
för yrket nyttiga ändamål,

Kalls fond (Apotek, Chr. Kall
1897) kr. 4,000. »Ar!. afkastn, uu.
delas en eller flere änkor efter
farmaceuter med företräde för än-
kor efter farmaceuter frän Väster·
götland.»

KulIgrens fond (Apotek. K J
Alex. KulIgren 19061 kr. 12,000.
Räntan å halfva kapitalet skall år-
ligen vid midaommar- och julhög-
tiderna med hälften hvarje gäng
tilldelas »tvenne fattiga, får redlig
vandel kända farmaceuter, nämli-
gen apotekare, provisorer eller
farmacie kandidater». Räntan ä
andra hälften skall utdelas som
stipendium åt obemedlad, för dug-
lighet känd elev vid Farmaceut-
institutet, hvilken därjämte tillhör
och minst ett är förut tillhört nä-
gon förening för absolut nykterhet.
Vid donationen är f'åst det villkor,
att en donators släkting skall un-
der sin lifstid erhålla en lifränta
af minst 4 proc. ä kapitalet.

Lehmans fond (Apotekare Au-
gust Lehmans fond) kr. 5,000stif·
tades af Societeten vid dess årssam-
mankomst den 15 sept. 1910 till
hugfästande af apotekare Lehmans
namn och lifsgärning såsom" sekre-
terare och ordförande i Apotekare.
societeten och dess direktion. Af
årliga räntan lägges 20°10 till ka-
jntalet tills fonden fördubblats.
Återstoden utdelas till behöfvande
elev vid Farmaceutiska institutet,
som fullgör; sina studier för afläg-
gande af apotekareexamen. Sedan
toriden fördubblats utdelas hela
räntan å denna.'

Lundbergs fond (Apotek. Oscar
Lundbergs donationsfond l. Dona-
-tionen, som utgör 100 aktier i ak-
tiebo!. Avesta folkbank, nom. lyd.
ä 100 kr. öfver!ämnades d. 31 dec.
1909 af apotek. i Borlänge Oscar
Lundberg O. h. hustru HUda Lund-
berg f. Meurlin, med anhållan, att
fonden skulle kallas apotek. Oscar
Lundbergs donationsfond och för·
valt. af Apotekare-societetens di-
rektion. Enligt donationsbrefvet
skall, sedan från den årl. afkastn.
400 kr. undantagits, hvaröfver do-
natorerna under lifstiden själfva
vilja disp., äterstoden utdelas enl.
direktion:s bepröfvande till behöf-
vande änkor och barn efter apot.

och farmaceuter, som själfva kunna iO·års-dag med den föreskrift, att
anses nödställda. Efter donato- ärliga afkastn. skall användas till
rernas frånfålle eller event. från den underst. antingen åt farmaceutens
tid, som af dem blifvit bestämd, medellösa änkor och barn eller åt
användes hela afkastningen, sedan obemedl. stud. vid Farmaceutiska
5% af densamma blifvit afsatt för institutet. Medellösa släktingar
att förstärka hufvudstolen, till till donatorn, som tillhöra apotek ..
ofvan angifna ändamål. kåren, hafva företräde,

Mosanders fond. Grundkapital Sebardts fond (Carl Wilhelm Se-
1,000 kr. till minne af Professor bardts fond kr. 10,000,stiftades af
C G Mosander från en apotekare Societeten vid dess årssamman-
som den 1/91900tillhört apotekare- koms t den 11 Sept. i903 »till hug.
kären i 50 är. Af räntan utdelas fästande af Hofapotekarens namn
ärligen t. v. 50 kr. af Professorn och verksamhet för' Societeten un-
i kemi vid Farmaceutiska' inst. der tjugufemärigt Ordförande.
till den mest framstäende lärjun- skap n). Af årliga räntan afsättes
gen i samma ämne. Återstoden 10 proc. till kapitalet, hvareffer
af räntan på kapitalet, som genom äterstoden af direktionen fördelas
sammanskott af kamrater till of- i ett eller flera stipendier för stu-
vannämnde apotekare blifvit be- dieresor inom eller utom riket af
tydligt fårstoradt, lägges tills vi- på apotek tjänstgörande eller vid
dare till ka-pitalet. Genom dona- Farm. instit. såsom assistent el.
tion af, under den 26 Nov. 1906 ler amanuens anställd exam, apo-
aflidne Apotekaren Carl Falk och tekare, med minst tväärig verk.
hans hustru, född Gauffin, skall samhet efter aflagd examen.
vid hennes död 15,000 kr. tillfalla Wallers fond (Till minne af
fonden, under förbehåll att nägra Apotekaren Jakob Waller 1886)
smärre lifräntor skola af räntear- 5,000 kr. Räntan utdelas som be.
kastningen.rortrarande utgå under lön. företrädesvis för flitigt och
innehafvarnes lifstid. förtjänstfullt arbete ä Farm. in-

Murra)'s fond (Apotekare Axel stit:s laborato~~um, men äfven Som
Murrays fond) kr. 5,000stiftades af uppmuntran for. redb~rt ?ch frukt-
Societeten vid dess årssamman- barande arbete Inom ofrlga under'
komst den 15 sept. 1910 till hug- visn:fack vid institutet.
fästande af apotekare Murrays
namn och verksamhet såsom kas-
saIdrvaltare och taxerevisor i Apo-
tekare-societeten. Räntan skall ut-
göra ett stipendium till hjälp till
studier för apotekareexamens af-
läggande vid Farmaceutiska Insti-
tutet. Stipendiet skall utgå med
lägst 200 kr .• högst 500 kr., dock
skall minst 20 0/o af räntan ärligen
läggas till kapitalet, tills högsta
stipendiebeloppet obetingadt kan
utgå.

Norrlands apotekaref'örenings
donationsfond d. 29/5 1895. Af
räntemedlen lägges t. v. l/S till
kapitalet och ils öfverlämnas till
Farm. instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet e!ler dess
elever gagnande ändamål,

Nygrens stipendiefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. '6/12 1897) kr.
5,000. Då de ärligen besparade
räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apo-
tekare till underst, antingen: 1)för
vetenskapl. studier i in- eller ut-
landet eller 2) för studier vid ke-
misk fabr.; eller ock till 3) belö-
ning för epokgörande upptäckt
inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
fåstes hufvudsakl. vikten vid sti-
pendiatens prakt. duglighet, sköt-
samhet och karaktär.

Redlngs fond (Apotek. I Reding
1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekare änkor.

Sandhergs fond (Apotek. A F
Sandbergs understödsfond). Dona-
tionen utgör 10,000kr., Bom öfver-
lämnades till Apotekare-soctetet.s
direktion d. 23 april 1909 af apot.
i Motala A. F. Sandberg på hans

[4710-4714]

[4711]
Konstf'örvantskapets kassa,

omfattande: Sjuk· och begrafnings-
hjälpskassa (stift. af flere perso-
ner 1754) kr. 26,000. Sjuk- och be-
grafn:shjälp åt manl, och kvinn!.
arbetare vid boktryckeri o. stil-
gjuteri.

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
flere personer 1840) kr. 107,000.
Pens:r ät man!. o. kvinn!. typogra-
fer samt stilgjutare.

Ankehjälpsfonden (stift. a(f1ere
personer 1854) kr, 17,000. Anke-
hjälp efter typografero. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: KgI.
boktryckeriet.

[4712] .
Typografiska f'örenlngen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 135,809:89.
Särsk, styrelse. se [4213); sjuk- och
begrafningshjäip, arbetalöshets- o.
invalidunderstöd m. m.

[4713] --
Stockholms gas· och elektriri-

fetsverks arbetares sjuk· och be.
grafningskassa (Delägarne 1879)
kr. 20,407:92, Särsk. styrelse, se
[3109J; sjuk- och begrafn:shjälp.

Stockholms gas- och elektrlri.
tetsverks arbetares nödhjälpsfond
(Delägarne 1881). Samma styrelse
som sjuk- och begrafn:skassan.
Utdelar hjälp vid trängande behof.
Kapital kr. 34,807:65.

[4714]
Lykttändarnes sjuk· och be-

grafnlngskassa (Delägarne 1868)kr.
13,326:88. Särsk. styrelse, se [3142);
sjuk- och begrafn:shjälp.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[47,21] gåfvor till ledamöters änkor och

Stockholms arbetarer6renings barn.
tloöresafdelning (Sthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 509:66. Särsk,
styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
fattiga barn bvarje jul.

G.L4715-4733]
[4715]

Tottles, pensionsfond (Sthlms
stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlm s stads Brandför-
säkr:skontor se [2855];räntemedlen
användas till pens:r o. ärl. under-
stöd åt de på brandförsäkr.konto-
rets stat uppförda torn väktares
efterlämn. änkor och oförsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning af
eldsvådor omkommit, äfvensom åt
sådana, som vid eldsläckning blif-
vit skadade.

[4716]
Barnmorskornas I Stockholm

penslonsf"6ren. (1860)kr. 62,602:62.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt
60 år och inbetaldt 25 års afgifter;
f. n. utgå 13 pens:r å 200 kr. st.

[4719]
Johan Anderssons understöds·

fond (Fru ThOrese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
50,363:74. Sthlms arbetarefören.;
se [3888]; årl. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa manl, le-
damöter, som fyllt 55 år och äro
i behof af understöd.

Eliassonska understödsfonden
(Fabr. Levy Eliasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr.
5,296:16. Sthlms arbetarefören:g,
se [3888J; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för bet'riandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond,

Hemslöjdsfonden (Advokatäska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören:g, Be [38881,
räntan användes som prem:r A:t
f'6ren:sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

[4720] --
Stockholms arbetaref"6renlngs

sjuk· och begrafnlngshjiilpsfond
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr.
12,228:-. Särsk. styrelse, se [3888];
sjuk- och begrafn:shjälp åt fondens
ledamöter eller deras stärbhus .
.h 1910 utbet:s 8,722 kr. i sjuk-
hjälp och 3,800 kr. i begrafnings-
hjälp.

[4722]
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 223,421:03. Pens:r åt fat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras änkor och oförsörjda barn.

[4723] --
Godu'ska pensionsfonden (Segel·

sömmareänkan K. Godu 1791) kr.
10,976:16. Borgmästaren i Sthlm;
räntan användes till underst. åt
änkor efter ämbetsmän inom Stock-
holms magistrat samt efter sådana
civ. tjänstemän som af öfverståth.
o.. magistraten tillsättas; utbet:s
f. n. till 5 änkor.

[4724J
Sjökaptenssocieteten I Stoek-

holm (stift. 1732) kr. 106,000. Bjö.
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987].
Ledamöterna måste vara burskaps.
ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie-
teten har till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå-
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn
som däraf äro i behof.

[4~;~~nnafÖreningen : Stock,
holm (stift. 1863). Särsk. styrelse.
se [2985]; pens:r, sjuk- och begraf
n:shjä1p samt underst, Hvarje sjö·
man (af befäl, underbeiål och man-
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 1 tro

Sjömannaf"6renlngens nöd.
hjiilpskassa. Sjömannafören:s sty·
relse; att af fondens räntor och af
medel insam1. i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-

[4726]
Stockholms sjömanshnskassa

(Sthlms sjömanshua) vid slutet af
1910: kr. 688,453:16. Särsk. direk-
tion, .se [2620J; underst. åt orkes-
lösa sjömän, deras änkor och barn;
år 1910 utbet:s kr. 40,570:75 till
'36 underst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
1910: kr. 173,552:58. Sthlms sjö.
manshus direktion, se [2620]. Ilu .
derst. åt orkeslösa sjömän; år 1910
utdelades kr. 5,700.

[4727]
Ångfartygs berålhafvaresiillska-

pet (1857)c:a kr.190,000. Särsk. aty-
relse, se [41 53]; pens:s- och un-
derst:skassa.

[4728]
Handelsflottans penslonsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18tJ4)kr. 972,500: 01. Särsk. drrek-
tion, se [2950]; pens:berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år Idkai
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; år 1910 utdelades kr.
155,795:81 till 1,663 personer.

[4729]
Masklnlstf"6renlngen, särsk, sty.

relse, se [4157]; kassabehåfln. S1112
1910:förvaltn:sfonden: kr. 8,647:81;
undsrstödsfonden: kr. 44,094:-;
sjuk. och begrafn:sfonden: kr.
57,712:68; nödhjälpsfonden : kr.
32,068:78; öfvering. C. A. Liudvalts
fond: kr. 2,030; biblioteksfonden :
kr. 4,756:35; sångkörsfonden : kr.
54: 60.

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

[4733] Kg!. Vitterhets-, Hi. och antikv. ändamål, efter utgitts- Götiska förbundets donation kr.
storie- och Antikvitets- stat, som 161' hvart år bestämmes. 2,600; för antikv. ändamål.

Besko .••.skadonationen(Öfverste- Hjertbergska donationen (Pro-
akademien. kammarjunk. B v Beskow 1880)kr. tokollssekreter.E GHjertbergs test.

10,000. Underst. för yngre, obe- 1888), kr. 254,000; för Statens hi-
medl. och förtjänt forskare inom storiska museum och kgl. mynt-
de vetenskaper, Bom tillhöra om- kabinettet.
rådet för akadem:s verksamhet.

Björnstjernskadonatlonen(test. Loubatska donationen (gåfva af
af Generalmajor O M Björnstjerna, hertig J F de Loubat i Paris 1889)
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till kr. 20,000; räntan utdelas hvart
f"6rfatta.reinom de kunskapsgrenar, i:te år f. bästa under senaste 5 år
som utgöra föremål för akadem:s utkomna, på svenska, norska eller
verksamhet. . danska förf. arbete öfver Amerikas.

AnteIlska donationen (test. af
Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr.
100,000; f. antikv. och numismat.
lIndarnål.

Bergerska donationen (Tullför·
.•alt. i Göteborg C G Bergers test,
1883) kr. 290,000. Af räntorna an-
vändas: 1000 kr. 161' arkeologiska
föreläsn:r, det öfriga för historiska
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