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

[4601] Stockholms stads
konsistorium.

Se [2001J.
Bergstenska fonden (Änkef. L M

Bergsten 1826)kr. 5,292:07. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar.

Georgiska fonden, kr. 1,022:04.
År!. räntan, 40 kr., utdelas till 2
f timmer.

H anska fonden (M:ll Hägg-
m O) kr. 3,070:18. Pens.

Jnngbladska fonden (Prosten B
Jungblad, 1832)kr. 3,779:87.Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.

Lagns fond (Dokt:an C U Lagus
18M) kr. 6,123:22. Underst. åt fat·
tiga fruntimmer.

Possiethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728)kr. 26,542:06. Stip.
At studerande.

Renströmska fonden (Kanslist.
ORenström 1818) kr. 17,199:94.

Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste- I Berggren 1895) kr, 150,000. Lifs·
mäns änkor, boende inom Klara tidsräntor, pens:r m. m.
församl, Berg grens, Makarne, under-

Sahlstedtska fonden (M:ll AL R stödsfond (Grossh. och fru R Berg.
Sahlstedt 1868)kr. 1,534. Pens. gren 1895) kr. 83,854. Pens:r, till-

Soopska fonden (Grefv:an AM fälliga understöd m. m.
Soop 1734)kr.19,994:22. Underst. åt Beronii donation (Hand!. KB.
fattiga kvinnor i Soopska fattigh. Beronius 1870)kr. 3,466. Pens:r.

Bersåns, C. D., fond (frkn E Ber-
[4602] Nikolai församlings Sen 1897)kr. 10,475. Lifstidsränta.

Boijeska fonden (Gravör J P
kyrkoråd. Boije) kr. 19,769. 5 pens:r a 150kr.
Se [2011j. utdelas år!. till fattiga och sjuk!.

Arf.edsons testamente (Dir. C änkor af Borgareklassen i Stor-
Arfvedson 1856)kr. 7,644. Räntan kyrkoförs.
disponeras af församl:ns pastor Alfred Collijns fond (1898)kr.
och användes till understöd åt 1,841. Barnunderst.
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom Nils Wilh. Ekebergs fond
åt värnlösa barn. (Grossh. CW Brink 1889)"kr.5,278.

Arrhenii donation (Hand!. AW Pens:r.
Arrhenius 1872)kr. 7,843. Till hjon Eurenii donation (T. häradsh.
på Sabbatsberg. P. L. Eurenius la09) kr. 51,801.

Berggrells,RobertoehEleonore, Understöd inom församlingen och
donationsfond (Grossh. och fru R.. åt dess fattiga å Sabbatsbergs

Brand- och Liff'"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4602-4605J
sjukhus samt åt <lem som från disponeras af förs:s pastor för till- M.obergska fonden, kl'. 1,000.
församlingen intagits å Habbat.s. fälliga underst. Räntan skall utgå »tilllärarne virl
bergs ålderdomshem. Storkyrkoförs:s barnkrubba folkskolan såsom extra arvode •.

Doktor Fr. Feh rs minne (Dokt. (särsk. styrelse) kr. 4IJ,259. Bar- Ptnchardskn fonden (Grossh.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,710 navård. A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
Pens:r. Sundgrenska fonden (f. d. upp- -underst, åt 2 fattiga barn vid

bördskommiss. FC Sundgren 1894) förs:s folkskola ».
Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph kr. 6,362. Penarr. HUda Stens understödsfond (f.

Hebbe 1868) kr. 20,293. Div. ända- Söderströms fond (Skomakare- d. lärarinnan Hllda Sten, 1905)
mål, barnavård m. m. ålderm. CU Söderatröm 1871) kr. 2,638 kr. Räntan sökes '/2-årsvis

Fatima Hertzers fond (Fru Jea- 4,065; '/2 till kläder åt fattiga skol- af i behof af understöd varande
nette Nordlund 1889) kr. 4,215. barn och '/2 till tillfälliga underst. lärarinna vid förs. folkskola.
Pens:r. Toutius testamente (Ankef. A M Fredrik Wibergs fond (Handl.

Heurlins, fru, Louise, fond (1900) Toutin 1791) kr. 556. Pens:r. Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Afkast-
kr. 5,484. Bidrag till barnkrubbor. Wadströms testamente (M:ll ningen tillfaller lärarinnorna, .den

Kollektmedelkassan för fattiga U Wadström 1789)kr. 250. Pensir. ena efter den andra i den ordning,
nattvardsbarn (insaml. af förs. Westzynthli fond (Konsul W som af längsta tjänstetiden (minst
gnm kollekter) kr. 5,160. Beklädn. J E Westzyrrthi us 1889)kr. 18,284. 5 år) betingas. Ingen af dem får åt-
åt fattiga nattvardsbarn. Halfva räntan disponeras af pa- njuta understödet mer än ett år i

Kreljs testamente (Assessor F stor för tillf. understöd och resten sänder.
Kreij 1827) kr. 2,412. Räntan till- tillfaller Kyrkofattigkassan. Wessmanska fonden (Änkefru
delas 2 utfattiga sängliggande för- Wlbergs, Fr., fond (Handl. Fr. Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
saml:medlemmar. Wibergl901) kr. 6,297. Lifst.-ränta. Räntan e tf.H kläder och andra för-

Kyrkofattlgkassan. Särsk. st y- Wlckbergs, A. <:., fond (Grossh, nödenheter åt de fattigaste flickor
relse. (Åtskilliga donationer) kr. och fru Robert Berggren 1895)kr. i folkskolan».
62,177.Mänatl. underst. till fattiga. 69,291. Pens:r. Westzynthli fond (Konsul

Lyckes fond (Fröken L E Lycke Zetherstens testamente (Garfv. Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
1911) kr. 20,000. Till beklädnad af JH Zethersten 1790) kl'. 50. Pens. till bespisn. af fattiga skolbarn.
nattvardsbarn. Åkerlunds fond (frkn Augusta

lletzgers testamente (Grossh. Åkerlund) kr. 3,200; räntorna ut-
F Metzger 1850)kr. 3,571. Afkastn. delas årl. till 2 aktningsvärda frun- [4605] Nikolai församlings
disponeras af' församl:s pastor för timmerinomStorkyrkoförs.,hvilka fattigvärdsstyrelse. Se [1784].
tillfålliga underst. fyllt 50 år.

MIchaelssons testarn, (Grossh. Andals foud (Anna Charlotta
Michaeisson 1820) kr. 538. Pens:r. Andal) kr. 33,000. Räntan använ-

M.iJlnet lIf J. E. F.ron och hans des till underst. vid jultiden åt fat-
hustru (Skomak. J. E. Percn 1880) [4604J Nikolai församlings tiga familjer, med företrädesrätt
kr. 2,242. Pens:r och barnavård. för lika behöfvande af Storkyrko-

Molins fond (frkn Sofie Molin) skol räd. Se [2011]. förs.
kr. 5,987 till beklädn. ät behöfv. Brandels premiefond (Komrni- Andersons fond (Fröhandlaren
nathardsungd. tillh.församlingen. ni stel' R. Brandel 1909), kr. 1,000. Aug. P. Andersons fond) kr. 2,500.

Norstedts fond (M:lI Caroline Räntan användes till premier ät Räntan skall årligen utdelas i män
Norstedt 1878)kr. 3,817. Underhäll 2:ne gossar i Kraftska skolan. af behof åt fattiga och iNikolai
af ett eller flera värnlösa barn. A. G. Bratts fond (f. d. källarm. församling boende personer (obe-

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor- A. G. Bratt) kr. 5,128. Af räntan roende af skrifningsort),hvilka lida
stedt) kr. 6,068. Underhäll af värn- utdelas är!. till beklädnad af fat- af lungsot och hvilkas sjukdom
lösa barn. tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp- blifvit styrkt af distriktsläkaren.

Okänd gifvares testllmente(1854) gått till 10,000, fä 400 kr. utdelas. Skulle sådan belrörvande och sjuk
kr. 615~, Afkastn. disponeras af Eks trdmska fonden (Snick.- person vistas å sjukhus och i hem.
rörsaml.s pastor för tillf. underst. älderm. Ekström 1835)kr. 150.Rän- met kvarlämnat hustru och barn

Otterskll fonden (Änkel'. M L tan 7.50 skall »vid julexamen ut- i behof af bjälp, kunna jämväl
Otter, f. 'Edman, 1861) kr 42,956. delas åt 2:e flickor, som utmärkt dessa senare tilldelas understöd
Pens:utdelning och månatl. Ull- sig för ordning, flit och arbetsamh.» från fonden.
derstöd till fattiga. I Erik Boman Erikssons gåfva Brogrens fond (Kronouppbörds-

Petterssons fond (M:lI SM Pet- (framI. viktualiehandl. Er. Boman kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
tersson 1896) kr. 12,065. Pens:r. Eriksson) kr. 1,755. Årliga räntan Edberg (Fattighjonet Wilh.a Ed-

Pfells testamente (Revisor JE skall till skolans bästa användas. bergs Iifräntefond) kr. 675.
Pfeil 1797) kr. 1,On. Pens:utdeln. Flobergska donattonsfonden Engstedts fond (Änkef. Joh:a

f. d. R1ddllrholms·f'örs:s ensk, (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
penslonskassa kr. 4,190. 5 pens:r 4,000. »Till fattiga barns hållande talas till sädana fattiga inom Stor-
a. 26 kr. i skolan». kyrkoförsaml., hvilka icke åtnjuta

Rogstadii testamente (Änkef. KlIrströmskn fonden (M:lI El eo- underhäll af allm, fattigvården.
J Rogstadius, f. I.öfblad, 1786)kl'. nora P Karström 1865) kr. 4,520. Falks fond (Ankel'. M Falk) kr.
511. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- »Till den fond, som i Storkyrko- 800.
fattiga och sängliggande änkor. försam!. är grundad för fattiga Geljers fond (Lagmansänkan

Schnrps gafvomedel(Grossh. JH skolbarn». Geijer) 1,500.
Scharp och hans hustru 1888) kr. Lndvlg Levlns fond, kr. 6,000. Godns fond (Segelsöm:änkan C
2,068. Räntan utdelas ärl. till 3 Räntan utbetalas till styrelsen för Godu) kr. 555. Bäntan utgår till
välfrejd.,fattigafamiljerinomförs. Nikolai skol1ofskolonier. 2 ålderstigna änkor eller ogifta
Scharps testamentsfond (Grossb. Liedbergska fonden (Revisor kvinnor inom Riddarholmsför-

o. fru Scharp) kr. 24,a19; a) till Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan samltngen. '
beklädn. af fattiga nattvardsbarn till kläder åt medellösa skolbarn. Grossh. Carl Reinhold Lundlns
af kvinnokönet; b) till skoljofskol.o- Ånrora Undfeldts fond (Julia minne. (Kapital 5,000 kr. Dona.
nier för församI. barn; c) till för- Selma Kornelia Lindfel dt 1904)kr. tionsär 1910.) Efter Iifrän tetaga-
bättrad kost ät förs:s ä stadens 3,000. Räntan skall utgä till be- res död skall ränteafkaatn in gen i
fattigvårdsinrättn:r intagna fattiga; hörvande lärarinnor inom försam- poster om minst 50kronor åt hvarj e
d) till utdelandet af ved ät fattiga jlingen. den 9mars utdelas till behöfvande
församlingsbor. Löf'g renska fonden (Ålderm. inom församl., dock med för-e-

Schewes testamente (Grossh. Löfgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. träde för meriterad person, som
R F Schewe 1845)kr. 774. Afkastn. 3:75,skall.vid julexamen utdela..... är eller varit anstälid hOB firman
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[40605-4609J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
J. P. Brandt och Bom gör fram- Holl'man. fond (Hofintend. J [4609] Klara församlings
ställning därom, oafsedt inom Holl'man 1878)kr. 22,200., Tli1 af fattigvårdsstyrelse.
hvilken församling denne person testator utsedde pensIOnärer. S [178<]
är boende eller mantalsskrifven. Holl'mans,.l. donationsfond e" .

\ Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl (Slottsarkitekten A Holl'man 1897) Berendts fond (konsul Simon
Hedberg) kr. 4,000. Räntan an- kr. 75,000. Till af testator utsedde Berendt 1911) kr.10,000:- till fat·
vändes till värnlösa barns upp- pensionärer. tiga inom Klara en!. styrelsens b-e..
fostran. Klara förs. Kyrkoka ••a (Klara pröfvande.

Holmbergs fond (Kryddkramh. kyrka 1812) kr. 290. Till de fat- Berggrens fond (Hyrkusk. M
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Bän- tiga jultiden. Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan
tan användes till förökande af den Krutmeijers fond (Kansliråd:an anslagen till kläder åt rörsaml:s
dagl , kosten för å fattighusen In- B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Uno mest nödställda fattighushjon.
tagna blinda hjon. derst. åt fattiga. Bergqvists fond (M:ll M C Berg.

KnnJlings fond (M:ll G Catha- Krutmeljers fond (Kanaldråd.an qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en
rina Kumling) kr. 1,500. B Krutmeijer 1854)kr. 2,832. Till ogift dotter, som försörjer' Bin

Kåberg. fond. kr. 3,000. församt. fattighushjon. moder.
Norstedtsfond (Boktryck. CNor- Ljungmans, Carl, minne (f. d. Bolins fond (Handl , A Bolin

stedt) kr. 10,000. Iäsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i 1796)kr. 658. Till fattighjonen.
Peter Wahlströms understöds. Klara kr. 1,700. Räntan utdelas Brobergs fond (ViktualiehandL

fond. (Exped.vchefen Fr. Ekström till en eller flere sjuka eller be- C J Broberg 1845)kr. 11,000. Bän-
och systern Emma Ekstrdm) kr. höfvande inom Klara förs. tan utgår i 3:ne pensioner till fat-
10,000. Bäntan skall fördelas emel- Lö"ens fond (Presid. Frih. J tiga inom församI. .
lan ålderstigna fattiga och sjuka von Löwen 1774)kr. 3,333. Bän- En iirlig mans fond (1785)kr.
inom Storkyrko församling, dock tan fördelas, ena hälften mellan 600. Till det fattigaste hushåll
ej i mindre poster än 40-50 kr. 12 och andra hälften mellan 20 med de flesta barnen.

Renckners fond (Änkef. Sofia inom församI. boende fattige. Fond för tiJlfalllg hjälp (l899)
Lovisa Reuckner) kr. 11,400. Börners fond (F'rkn Ulrika Mör- kr. 1,000. Litränta till nämnd per-

Renckners fond (Bokh. N G ner 1810) kr. 1,500. Räntan ttll- son, därefter utdelas räntan till
Reuckner) kr. 2,000. delas a:e sjuka, församI. ttllhö- hjälpbehöfv. inom Klara försam-

Stråhles testamentsfond (Kam- ran de änkor. ling.
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr. Nordfors fond (Öfverst:an W J<'orssmans fond (Tapetser. C G
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukL Nordfors 1842) kr. 500. Underst. Forssman 1858)kr. 1,500. Pens:r
öfver 60 år gamla änkor efter civ. åt fattiga. . til) 2:ne fattiga borgareänkor.
ämbets- eller tjänstemän med före- Pukes fond (Grefvinnan Puke Fuhrmanns fond (Hofkäflare-
trädesrätt för släktingar. 1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga. mäst, P H Fuhrmann 1772).kr.

Ä.nkedrottnlng Joseftnas fond Rambachs donation (Snick.än- 597: 22. Af räntan utgå 7: 78 till
kr. 1,000. kan E Rambach, f. Dehm, 1881)kr. Ad. Fredr. fattigv ..styrelse, resten

1,000. Räntan utdelas till behöf- till Klara fattighjon.
vande inom församt. Godus fond (Segelsöm:änkan C

Roos' fond (Majoren Axel Boos Godu 1787)kr. 555: 56. Pens:rtill
1878)kr. 2,550. Underst. åt fattiga. 2:ne fattiga änkor eller jungfrur,

Segercronn. fond (Stats sekret. E 60 år gamla. .
C Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan Holmbergs fond (Kryddkramh,
utgår till 12 dygdiga änkor tillh. N Holmberg 1853)kr. 1,500. Bän-
.pauvres honteux» inom försam- tan användes till förö:k;:a.nde' af den
lingen. dagl , kosten för å fattighusen in-

Skogmall8. Agnes. fond (Frih:an tagna blinda hjon.
A. Skogman 1902)kr. 6,500. Rän' Hoppenstedts, Softe, fond (Rru
tan användes till omedelbar hjälp Adlersparre 1871) kr. 30Q. . Ti)1
vid sjukdomsfall inom fatti.!,ahem. beredande af lifränta M fattiga'

Stjerngranats fond (Ankefru flickor i Klara barnhem och
Stjerngranat 1819)kr. 4,800. Bän- Tysta skolan. •
tan utdelas åt fattiga änkor med Hiilphers fond (Handl , J W Hul-
barn, tillh. församl. phers 1812)kr. 6,000. Räntan för-

T af U,s fond. 1895. kr. 3,000. delas med lika belopp till 12 fa~-
Rltntan utdelaa till behöfvande In- tiga änkor med eller utan barn
om förs. inom Klara församL

~TTenne systrar. testnmente» Isbergs. foud (Presidentskan M
(1876) kr. 8,000. Till af testator G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan
utsedda pensionärer. .. till fattighjonen.

Ulf.parres fond (Ankefru M Johnsons fond (Generalkonsul
Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. Axel Johnson 1910) kr. 5,000:-;
åt fattiga. Räntan till fattiga inom Klara.

Wadströms fond (Jungfru Wad- f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94.
ström 1791)kr. 250. Åt fattiga vid Till styrelsens godtfinnande.
jultiden. Lieberts fond (Sejlareålderm. J.

Th. Westmans fond (1906) kr. F Liebert och hans hustru A S
10,000. Tlll äldre hjälpbehöfvande Weber 1832)kr. 7,030:88. Af rän-
personer inom församlingen. tan S/4 till fattighjonen, 1/4 till

Wiberg. fond (Frkn C AWiberg kapitalet.
1897) kr. 13,000. Tlll af testator Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
utI"edda pensionärer. 1802)kr. 300. Gäfva tillltnka med

hrbergs fond (Jungfru M L flesta barn. .
Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till af LIndgrens fond (Dir. E Lindgren
testator utsedd pensionär. 1802) kr. 500. Gåfva till fattig;

öbergs fond (M:ll C Öberg 1874) hjonen. •
kr. 5,000. Underst. åt fattiga. L1ndgrensfondkr.500. Tillmi<!,'

dagsmåltid åt styrelsen.
Lindmanssons fond, kr. 5,000:-,

..(Bokbindaren J A W Lindmansson

[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. 25,000. Understöd it
fattiga.

Bernegnns fond (Kamrer. G W
Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
å~ fattiga.

Bolins fond (Handl. Bolin 1802)
kr. 544. Till de fattiga jultiden.

Camlnska testamentsfouden
(Assessor L M Camin 1832) kr.
760. Räntan utgår till Sthlms bor
garskola.

Cederschiöld s fond (Dep:chefen
R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000.
Underst. åt fattiga.

Ekströms donationsfond (Gross-
handl, H E Ekström 1832)kr. 5,850.
Rlintan utgår till Sthlms borgar-
skola.

Ekströms fond (Grossh. H E
Ekström 1842)kr. 20;000. Räntan
utdelas till de mest behöfvande
linkor och ogifta fruntimmer, till·
hörande spauvres honteux) inom
församl,

Falks fond (Jungfru Falk 1810)
kr. 300. Till de fattiga jultiden.

Gothers fond (M:ll Gother 1838)
kr. 750. Underst. åt fattiga.

Hallgrens fond (AsseBsorskan
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst.
ät fattiga.

Hallgren. fond (M:II. M S Hall·
gren 184.1)kr. 1,500.

Hane. fond (Frkn U E Hane
1875)kr. 4,000.. Till af testator ut-
sedd pensionär.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tI. fonder. [4609-4613)
1908.) Räntan till fattiga inom för- Hedrens fond (Biskop J J Hedren) Jakobs törsaml. samt 2 af styrelsen
samlingen, efter styrelsens godt- 600. Till böcker åt medellösa lärj. för Sthlms stads sparbank utsedda
finnande. HIllbergs stipendiefond ("Okänd personer.

Lundblads fond (Hofslag. J gifvare 1865») kr. 1,000. Underst. Bagges fond kr. 10,000. Till skol-
Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva åt medellösa lärjungar. Iof'skolonier.
tiU familj med barn. Llljebergs, Gustaf Erik och Bergenstråhles fond (Fröken

Meunlers fond (M:U S M Meu- Helena Catharina, fond (1882)kr. Sophia Louise Bergenstråhle 1899)
nier 1840) kr. 3,000. Pens:r åt 2:e 16,000. Räntan användes tiU ut- 4,000 kr. Till lifränta åt vissa
fattiga gummor. .. delning bland gifta och ogifta uppgifna. personer, hvarefter rän-

Nordströms testamente (Ankef, kvinnor inom .Takobs rörsaml., tan användes till tillfälliga under-
EM Nordström) kr. 2,000. Räntan dock ej i mindre belopp än 20 kr. stöd åt sådana fattiga, som ut-
utgår såsom lifränta åt 2:e per- Lundborgs donationer (kyrkoh. skrifvits från sjukhus, men ännu
soner, men efter deras död utdelas J G Lundberg 1878)kr. 2,000. - 1) ej erhållit tillräckliga krafter för
räntan till 2:e ogifta handtverks- Till Jakobs församl.s folkskola. att med arbete sig försörja.
mäst:döttrar inom Klara församI. Räntan utdelas af folkskolans di. Böttigers fond kr. 500. 'l'ill klä-

Okänd (En ärlig mans fond 1782) rektion till de flitigaste och or· der åt 3 barn i folkskolan.
kr 450. Pens. till en ärbar flicka. dentligaste barnen. - 2).:l'ill idiot- De Champs fond 500 kr. TilJ

PIhlgrens fond (M:U U E Pihl- hemmet i Sthlm eUer, om det upp- skollofskolonier.
gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till hör, annat hem i samma syfte. - Folkskolans lärarepersonal kr.
2:e dygdiga flickor. 3) Till ett föraörjnings- eller ar- 3,000. 'l'ill skollofskolonier.

Qvldings fond (Presid:änkan J W betshem för blinda och döfstumma. Pr'anekeska fonden (Fru Olena
Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan - 4) Till Malmqvistska iurättniu- Francke 1895) kr 5,067: 89 till ut-
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. gen för fattiga barn, förnämligast deln. vid jultiden till fattiga fa-
samt kyrkoh. återstoden till behöf'- fr. Jakobs förs. - 6) Till rädd- miljer inom församl., 10,150: 94
vande inom Klara försarnl. i pens:r ningshemmet för vanvårdade tttc- till församl:s skollofskolonier och
om högst 100 kr. och minst 50kr. kor, förnämligast fr. Jakobs förs. 10,135:76till fattiga folkskolebarns

Redogörarens gåfvofond (1905) - 6)Till Jakobsförs:s barnkrubba. bespisn.
kr. 400. Räntan utdelas efter aty. - 7) Till Jakobs rörs.s hushålts- Govenli fond, kr. 4,000. Till skol-
relsens godtfinnande till fattiga skola. lofskolonier.
inom idrsamlingen... Nödhjälpsfonden för värnlösa Invigningsfonden kr. 575. Till

Scllönes fond (Ankef. Schöne flickors uppfostran (Erunt.immers- stipendier eller beklädnod för folk-
1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas skyddsföreningen 1870) kr. 3,600. skolebarn.
till skyddsföreningen i Klara förs. Till förmån för tre värnlösa nie- KarelIs fond (Kyrkoh. P Karella

Sehumburgs, .lugust, Minnes· kors i Jakobs förs. uppfostran. änka Ch M Hedendahl 1849) kr.
fond (donerad af konsul R Schurn- Lundhlads donation (CChristina 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;
burg 1895) kr. 1,160. -1 proc. till Lundblad 1865) kr. 500. Underst. underst. åt aflidna prästmäns i
kapitalet, resten till fattiga inom till 2:ne nattvardsbarn, en gosse fattigdom varande barn.
Klara församl. och en flicka. lisgerströms fontl (Komminister

Setterströms fond (Karduans. Ituekmans donation (Frkn Ma- C. R. Lagerström och hustru
mak. Setterström) kr. 630. Till ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen- Emelie 1883) 2,500 kr. till beklä-
styrelsens godtfinnande. sioner af lika belopp åt 4 obemed- dande af fattiga skolbarn inom

Sätherbergs fond (Fröken S. C. lade öfver 60 år gamla och för Jakobs församling.
Sätherberg 1910)kr. 0,000:-. Bän- en hedrande vandel kända rrun- LejRs välgörenhetsotlfte.Ise för
tan till fattighjon å S.~bbatsberg. timmer, vare sig änkor eller ogifta. Jakobs församl:s fattige (Kejser-

Sporrongs fond (Ankef. U E Stallres donation (Komminister lig hofoptikus Benjamin Leja 1864)
Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till N J Stahre och hans hustru) kr. kr. 20,000. Särsk. styrelse med
fattighjonen. 39,250. 'rHI behötvande änkor kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se

Stråhles testamentsfond (Kam- eller ogifta personer, företrädes- [3544]. Dels bespisn. under jul-
rersänkan H M Stråhle 1829) kr. vis af prästfamilj eller släkt till helgen af inom Jakobs förs. bo-
3,000. Till 2:e elv. tjänstemans- komminister Btahre eller hans ende fattiga, dels till beklädn. af
änkor, fyllda 60 är. hustru. fattiga' skolbarn, dels slutl. till

TonelII fond (Kryddkramh. Jo- Syskolefonden ("Lärare och kontant underst. till sådana be-
han Tunelius 1833)kr. 6,000. Rän- lärarinnor vid Jakobs och Johan- höfvande, som icke äro i nä-
tan tilldelas 4 inom församl. bo- nes folkskola. 1870)kr. 1,000. 'I'Hl gen välgörenhetsinrättn. intagna.
ende fattiga änkor eller jungfrur. inköp af materialier för barnens Lindgrens donation (Emil Ch

Ugglas' fond (ExceU. grefve G undervisn. i handarbeten samt be- Lindgren 1866) kr. 600. Skolrådet
af Ugglas 1855)kr. 2,000. Till sty- löning åt däri skickliga flickor. i Jakobs församI. [se 2023]. Till
relsens godtfinnande. VRhlskogs stipendium (Änkef. 6 af folkskolans flickor vid julen.

Wien fond (Brygg. A M Wier. L:\1 Vahlskog 1818)kr. 6,000. Uno Sjömans fond kr. 2,000. Till be-
änka 1783)kr. 1,682:24. 27kr. till Ad. derst. till ynglingar, som ägna sig klädnad åt fattiga skolbarn.
Fredr. förs:s o. rest. tillKlaraförs:s ät studier för prästerl. ståndet. Steinerts fond (Helena Oatha-
fattighjon. Ziervogels donation (Justitierä- rina Steinert 1876) kr. 4,000. Un-

det C Ziervoge1l824) kr. 7,500. Un- derst. till äldre behöfvande frun-
derst. till ogifta döttrar eller änkor timmer.
efter ämbetsmän. Sundens fond (LasarettssyBslo-

mannen Anders Sunden 1886)1,000
kr. Till kläder och böcker åt fat-
tiga skolbarn.

Wennbergs donation (Grossh.
Ang. Wennberg 1888) kr. 5,000.
Till förs:s skollofskolonier.

Wetterbergs donation, kr. 800.
Till skol.lofakolorrier.

[4611] Jakobs församlings
kyrko- och skolråd.

s. [2023].
.lIms, Fru, .doaatlon (Änkefru

S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till
fattiga inom förs aml.

Behrens donation (Gördelmak
J F Behrens) kr. 700. »En liten på.
ökning till Jakobs församl:s skole-
präster» (ingår i den rektor o. 2
kolleger tillk. lön).

Cnrlboms donation kr. 12•. Till
en inom församI. boende fattig bor-
garänka med flera små barn.

(4612)
.lIms fond (Byggmäst. Axel Alm

1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob
jämte 2 andra, att uppmuntra de
arbetande klasserna till flit, ar-
betsamhet och sparsamhet.

.lIms testamente (Byggmäst. Ax.
Alm). En fond till uppmuntran
af flit, ordning och sparsamhet hos
de arbetande klasserna inom huf-
vudstaden, företrädesvis sådana,
hvilkas biträde testator vid byggn:r
begagnat, till lika fördeln. Fonden,
100.000 kr., förvaltas af Pastor i

(4613) Jakobs och Johan-
nes' fattigvårdsstyrelse.

Se [1790].
Barnhjälpofonden (Excell. Gref

Brand· Ich Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan:'



[4613-4615] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors' m. fl. fonder. '
ve O de Geer med 11',000,ätskilliga kr. 0,000; att bilda en fond åt så- del 1790) kr. 2,700. Underst.' till
andra församl:sbor med 5,000. dana nödställda församl:smedl:r, fattiga änkor m. fr. inom församr,
1886)kr. 10,000. Till mat och be- som icke äro berättigade till fattig. • Readlers minne» (Änkefru Oa-
klädn. ät fattiga barn. understöd. roline Oadier 1901)kr. 01,700. Till

Benerlfeks testamentsf. (Bruksp, Noreens pensionsfond (Kanslir. bestridande af kostn. af s. k. skol-
E OBenedicks 1876)kr 2,000. Till J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,000 lafskolonier förfolkskolebarn, till-
hjälp för de fattiga utöfver hvad Pims:r ä 24 kr: utdelas till behöf- hörande Johannes' försam).
dessa enl. fattigv:författningarna vande änkor o. döttrar efter tjän· De Geers donation (K Oh:a Bib-
bekomma, eller för sädana fat- stemän af civil-, mitttär- samt bor- bing 1783)kr. 2,200. Underst. till
tiga, som icke af fattigv:samhäl· gareständet. 6 fattiga af Joh. förs., af hvilka
lena erhälla understöd. Normans testamentsfond (Hus- 4 änkor.

Ekholms testamentsfond (Guld- hällerskan B M Norman 1829)kr. Godlunds testamentsfond (Dir.
sm. lEkholm 1806)kr. 2,523. Rän- 1,000. Räntan utdelas ärl. på stdf- J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.
tan tillfaller »fattiga medborgares tarinnans dödsdag den 8 maj till till fattiga o. orkeslösa inom förs.
änkor och minderäriga barn» med förs:s fattighushjon. Liljebergs fond (Mälaremäst. G
30 kr. hvar ärligen. Okänd (En okänd gifvares do- E Liljeberg 1887)kr. 45,000. Rän-

Fuhrmanns fond (Hofkäl'lare- nationsfond 1800) kr. 3,000.· Till tan användes till utdeln. vid jul
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 383. underhäU af fattiga och vanlottade bland änkor och ogifta kvinnor
Räntan användes till undfägnad barn inom församl. inom Johannes' församl., dock ej
midsommaraftonenätfattighjonen. P-s donationsfond (1860)kr. 500. i mindre belopp än 20 kr.

De Geers donationsfond (Kam- Räntan till de fattiga inom församI. Lundblads donation(O Ohristina
marh. frih. C De Geer 1796)kr. 2,600. Reucknerska fonden. (Änkefrn Lundblad 1860)kr. 500. Underst.
Till fortsättandet och driften af Sofia Lovisa Reuckner) 0,000 kr. till ett nattvardsbarn, omväxlan-
förs:s arbetahua. Österberg.Reucknerska grafven ä de en gosse och en flicka.

De Geers donationsfond (Excell. Johannes kyrkogärd skall för all Norens donation (Kamrer JNo·
grefve C De Geer 1800)kr. 16,160. framtid nnderhällas. Resterande ren 1837) kr. 1,500. Unders.t. vid.
Till hyreshjälp ät några fattiga räntemedel användas som tillfäl· jnlen till högst. inom Johannes
inom i6rsamlingen. liga understöd åt fattiga inom förs. förs. boende änkor eller värnlösa

De Oeers donationsfond (Excell. Belnstedts dona.tlonsfund (Tes· barn.
grefve O De Geer 1809)kr. 7,600. tam:tstagare efter Änkef. M H Bern- Ruckmans donatlon(Frkn Maria
'!'iU underst. ät fattiga barn inom stedt 1846) kr. 8,200. Räntan ut- Ruckman 1887)kr. 10,000. Pens:r
församI., hvilka fyllt)4 är, men delas i o olika lotter till vissa upp- af lika belopp ät 40bemedl. öfver
af sjukdom eller annan orsak äro gifna personer och efter deras död 60 är gamla och för en hedrande
oförmögna att sig försörja, samt till andra behöfvande, helst änkor vandel kända fruntimmer, vare
såsom tillf'lilligt understöd åt an- och ogifta döttrar efter ämbetsmän sig änkor eller ogifta.
dra fattiga af hvilken ålder som i statens ämbetsv. Sebaldts donation (Justitiekans.
helst, hvilka befinna sig uti en Sandbergs testamentsfond (Än· lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333..
hjälplös belägenhet. kef. O Sandberg 1812) kr. 1,270. Underst. till änkor efter civ. tjän·

Oodus testamentsfond (Segel- Räntan till något fattigt frunttm- stemän och deras ogifta döttrar
söm:änkan C Godu 1791) kr. 556. mer af bättre stånd. (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
Årl. räntan utgår till underhäll för Schewestestamentsfond (Grossh. åldern och 12 fattiga änkor utan
2:e inom församl, boende ärbara R F Schewe 1845)kr. 750. Räntan uppgifvet stånd,
o. välfrejd. hederliga änkor eller utdelas årl. pä Sofiadagen t. förs:s Stahres donation {Kommin iater
ogifta fruntimmer, som uppnått 60 fattighushjon. N J Stahre och han hustru) kr.
år, eller ock sådana yngre, som Schultzes testamentsfond (Frkn 40,000. Till behöfvande änkor aller
genom sjukdom eller lyten äro ur- ev. Schultze 1840)kr. 300. Bän-. ogifta personer, företrädesvis af
ständsatta a.tt sig genom arbete tan tilldelas någon behöfvande. prästfamilj eller släkt till kom-
försörja. Schwnrtzers testamentsfond minister Stahre eller hans hustru.

Gyldenstolpes donationafond (ÖfverSle J V.Schwartzer 1808)kr. Franckeska fonden (Fru O1ena
(Grefve A G Gyldenstolpe 1~56Jkr, 300. Till de f . a vid jultiden. Francke 1890)kr. 20,464till utdeln.
1.800. Till underst. åt ~:e åldriga, Sundströms vomedet (Handl. vid jultiden till fattiga fam, inom
sjuka personer, helst ä törsaml.s OG Sundströ .1,900. Rän- församI., 20,370kr. till fattiga folk-
fattighus. tan utdelas nyärsaftonen i 3 lika skoleb:s bespisn., 5,320kr. till fat:
. Hederhlelms testameutsfond delar till behöfvande och obot!. tiga sjuka församlingsmedl:s vår-

(Kammarrev:rådet G OHederhielm sjuke hand!. eller deras änkor, eller dande i deras hem.
1797) kr. 1,000. Räntan utdelas handtverkare eller ock till Jakobs Lindgren" donation (EmU Oh,
hvarje l/s·är till fattiga, födda inom för.s fattiga i allmänhet. Lindgren 1866)'kr. 000: Skolrådet
Jakobs förs. Söderströms testamentsfond i Johannes' församl., se [2020],
.Helins donationsfond (Änkefru (M:ll S Söderström) kr. 988. Bän- till 6 st. af folkskolans flickor vid

L Helin 1815) kr. 3,000. Räntan tan utdelas Sofiadagen till för- julen.
fördelas lika emellan å Jakobs' o. saml:s fattighjon.
Jöh. förs. fattigh. intagna hjon. Wretterdahls testamentsfond [46 15]

Holmbergs fond (Kryddkramh. (Prostinnan C E Wretterdahl1860)
N Holmberg 1803)kr. 1,000: Rän- kr. 300. Räntan utdelas till ngn
tan användes till förökande af den behöfvande i förs. ..
dagl, kosten för ä fattighusen in- Wittlngs testamentsfond (Ankef.
tagna blinda hjon. M B Witting 1782)kr. 431. Räntan

Horns testamentsfond (Grefv:an skall är!. Mikaelsmässadagen lika
A S Horn, f. Blomstedt, 1808)kr. fördelas mellan 3:e änkor och s.ne
4,500. År!. räntan användes till faderlösa barninomf'6rsam!.,hvilka
understöd ät s. k .• pauvres hon- äro i ömmande och behöfvande om-
teuxn, isynnerhet gamla, döfva., ständigheter.
blinda eller annorledes vanföra, Åkerblads donationsfond (Spe-

Klhlströms testamentafond gelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83. Till
(Slaktaren J G Kihlström 1880 o. jul och nyårsgäfvor åt fattighjonen.
1844) kr. 3,037. Räntan utdelas [4614] J ~h~-- fö
ärl. pä stift:s dödsdag den 12dec. O annes rsam-
till f'6rsam!:s fattighushjon. Iings kyrko- och skolråd.

Lundberl\'s testamentsfond (För· Se [2020].
ste lifmedikus VLu~dberg 1897) Bnndelsdonation(AnnaMBran·

Maria församlings
kyrkoråd.
Se [2030].

1884 lirs fond för fattiga natt-
vardsbarn kr. 1,500.

Apelgrens fond (M:ll S L Apel.
gren 1811)kr. 1,000. Stip:r åt södra
latinlärov:t till obestämdt antal,

Botlns eUer Schönborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
9,000. Till S änkor eller dött""r
efter ämbets- och tjänstemän samt
2 änkor eller döttrar af'handl. eller
fabriksidk.; samt 1/6 af årets
ränta till kyrkonqtarien.

eabanis' fond (Ankan A Cabams
1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda
behöfvande inom försam1.

Bratad- oell Utförsäkrings-Aktiebolaget SVEA., 13 Drottninggatu.



G; Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4615-4619]
Dahlqvlsts fond (Änkan Ch Dahl-

qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig
änka; pensionären utses hvarje år.

Dldrlk •• ons fond (Ankan H. Dtd-
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra latinlärov. till obestämdt antal.

Femte.Mars·Fonden (Flere o-
nämnda 1876), kr. 925. Till fat-
~iga inom försarnl.

Hallgren. fnnd (M:ll M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till·
faller sjuka och ofårdiga frunt.;
tillfälligt underst.

Hnlts fond (Jungfru A L Hult
1805)kr. 1,100.Till fattigas underst.,
till obestämdt anta!.

Kolerafond, 1853 års (flere stif·
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvil-
kas föräldrar dött i kolera, eller
numera ät fattiga.

Körners 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.

[,ilcke. fond (Lovis. Elisab.) kr.
10,000. Räntan skall användas- till
beklädnad åt de mest be.höfvande
kvinnliga nattvardsbarnen i för-
saml.

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

Norberg. fond (Jungfru AM Nor-
berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga
fattiga fruntimmer inpm förs aml,

Plh lmanskn eller ..O.terman.ka
te.tamentsfonden (Ankef. W Plhl-
man, f. Österman, 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 änkor.

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

Öhman. fond (Änkan H Öhman
1791) kr. 800. Stip:r åt södra Iatin-
lärov. till obestämdt anta!.

annan beklädu. samt till skrffrna-
terial åt fattiga skolbarn.

Törnebohms testamente (Asses-
som och stämpelmast. E 'I'örne-
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga
skolbarns beklädn.

[4617] Maria församlings
fattigv~rdsstyrelse.

Se )17961.
,lbrahamsons l fräntefond (Bada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
1893 o. 1894) kr. 5,600. För barn ä
Gålön och i Philipsenska och Malm-
qvistska skolorna.

Beklädnadsfonden rör fattiga
nattvardsbarn (okända gifvare) kr.
2,983:10. Användes för fattiga barn
inom föraarul .

Bergstedts fond (Fabriksrnäst.
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,700.
Räntan till fattiga fabr-iksarbetare-
familjer.

Erik Bergstedts donationsfond
(Grosshand!. Erik Bergstedt 1910).
Till fattiga fabriksarbetare familjer.

Besparade mede1fonden (bild.
gnm behålIn. af räntor 1867 och
1868) kr. 1,500. Användes för åt-
skilliga ändamål, e!'ter Styrelsens
bepröfvande.

~'nhrmanns fond (Hofkällare-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 400.
Fattighushjonens förpiägn. mid-
sommardagen.

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

Grundbergs och ,lsplunds fond
(Grossh. A N Grundberg och än-
kef. C E Asplund 1852) kr. 2,000.
Åt behöfvande inom försam!.

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

Haglinds fond (lI1akarne G R

[46 16) M . f- I' och B K Haglind 1888) kr. 1,400.arla orsam Ings Till å Maria fattighus' sjuk- och
skolråd. ålderdomsrum intagna fattiga per-
8e [2035J. soner.

GravalIiI fond (C O Gravallius) Holmbergs fond (Kryddkramh.
kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat- N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Ban.
tiga skolbarn i handslöjd. tan användes till förökande af den

Hammarstrands fond 1,500 kr. dag!. kosten för å fattighusen
Årliga räntan skall användas till intagna blinda hjon.
fattiga skolbarn som medfölja skol. Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
lofskolonierna. kr. 125. Inköp åt fattighushjonen

Holmbergs fond (Byggm. J P af »Arndts paradislustgärd •.
Holmberg) kr. 15,000. Ärliga rän- Petreji fond (Skeppsklarer. P
tan skall utdelas den 11 dec.: l/g Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifi·
till spädbarnskrubban, l'g till ar- kationer å testators dödsdag den
betsstugorna, l'g till skollofskoto- 27 okt. till lO personer.
nierna. Petterssons fond (Grossh. Axel

Levin. fond (Fabr. J P Levin och Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till fattiga inom försam!. efter verkst.
beklädn. åt sådana fattiga barn, som direktörens bepröfvande.
i bristdäraf ej kunna bevistaskolan. Reuckners fond (Änkef. S L

Meyers fond (Frkn Jenny Meyer Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
1894) kr. 20,000. Till middagsspisn. till behöfvande inom försam!.
för fattiga skolbarn. ·1 itothoft's fond (Öfverstelöjtn. F

Netherwood. fond (Bankokorn- A Rothoff 1862)kl'. 2,000. Till för-
miss. V Netherwood 1867) kr. 200. saml:s fattiga.
Till uppmuntran-åt ett fattigt skol- I Sahlbergs fond (Stadsmäk!. J
barn. Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig·

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- Ihjonens förplägn. å H M Konun-
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och, gens födelsedag.

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

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

Elin ,l Svans minnesfond (Ko-
kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
1,600. För fattiga barn inom för-
saml.

Swedersfond (Rädman MSweder
1772) kr. 1,600. Underst. till fat-
tiga klädesgarnsspinnerskor .

Tjngufemte Jnnl·fonden (Okänd
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
disposition för fattiga inom förs.

Törnemans och Wlstrands mln-
nesfond (Assessor J A Törneman
och Professor A H Wistrand 1864)
kr.2,800. Behöfvande inomförsam!.

1Yertmilllera fond N:o 1 (Brygg.
och Ryttmäst. G Wertmtlller 1864)
kr. 2,000. Uppfostringshjälp för
värnlösa. barn.

Wertmilller. fond N:o 2 (Brygg.
och Ryttmäst. G Wertmtlller 1864)
kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
ä testators födelsedag d. 23 feb.

Wirrll'ach. fond (Änkef. C E
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 83. Af
räntan användas 400 kr. till un-
derst. (3 å. 50 kr., 4 å. 37kr. 50öre
och 4 å. 25 kr.) åt 11 ofrälse män.
änkor, som äro fattiga och till
frejden oförvitl., företrädesvis sä·
dana, som hafva omyndiga barn
eller sjuk~. föräldrar att försörja.

C ,l Th ,ldelgrens minnesfond
(Frkn S A A Ädelgren 1897) kr.
1,600. För behöfvande inom förs.
. Östergrens fond (Hamnfogd. L E
Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
vid jultiden åt sängliggande sjuka
å fattighuset.

[4619] Katarinaförsamlings
kyrkor~d. Se [2033].

Kamrer Branders fond, kr.
1,000. Gåfvor år!. till sjuk!. tjä-
nare vid kyrkan.

Mamsell Branders fond, kr.
2,000. Gåfva ärl. till sjuk!. tjänare
vid kyrkan.

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

B. ,l. Danelins' fond (1908)20,000
kr. Gåfvor att till fattiga familjer
utdelas af församlingssystrarna
den sista december årligen.

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

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

Fonden för KatarinlL barn-
krubba, kr. 20,000. Änkefru Heur-
lins fond (1904) kr. 5,000. Änkefru
Neumlillers fond (1906) kr. 2,500.
Änkefru Dorotea Bexeli us fond
(1910)kr. 2,000.

Fond till biblar åt fattiga natt-
vardsbarn. kr. 900.

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

Ro.alie Fredenholms fond (1896)
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder-
stigna, ogifta fruntimmer år!.
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, Godns fond (Begelsöm.änkan C Itill fattiga välartade barn i Kata- Till.utdelning åt hjonen å Rosen-
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt rina folkskola. lunds ålderdomshem.
änkor m. fl. Hedströms fond (Carl Hedström Hedströms fond (Sidenfabr. C

Johan Leonard Höljers fond, 1822)kr. 9,000. Kläder åt fattiga Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln.
kr. 40,000. Räntan är anslagen till barn i Katarina förs. bland hjonen å Rosenlunds ålder-
ny barnkrubba 1904. Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. domshem, 75 kr. tilldelas årl. åt

Mathias Lundins fond (1891)kr. Undervisn. i handslöjd åt fattiga försörjn:shjonen ...
5,000. Till pens:r åt 5 ålderstigna flickor. Holms fond (Ankef. Johanna
pers:r som under senaste 10 åren Katarina arbetsstugors fond Lovisa Holm 1895).Kr. ~O,OO(). Af·
tillhört Katarina församling. (1900)kr. 4,000. komsten användes till beredande

J<'röken Lovlsn Elfsab. L)'ckes Grossh. o. Fru John Lovens afpens:r iL 50 kr. åt medellösa och
foad (1910)kr. 15,400. Till bekläd- fond (1910) kr. 10,000. Till Kat:a rör hederlig vandel kända frun-
nad af de>fattigaste friekorna af förs. skollofsKolonier. timmer, ogifta eller änkor, inom
nattvardsbarnen. .Mathias Lundins fond (1901)kr. Katarina församl,

Frölmarna.Malandersfond(1902) 5,000. Till prem. af kläder att ut- Holmbergs fond (Kryddkramh.
Kr. 2,000. Räntan utdelas ärl. till delas vid vårterminens slut åt N Holm berg 1853)kr. 1,500. Rän-
4 fattiga före jul. fattiga skolbarn. tan användes till förökande af den

Spångbergskatesta,mentsfonden Jenny neyers fond (1894) kr. dagl. kosten för de å Rosenlunds
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till 25,000. Till middagsspisn. åt rat- ålderdomsh. intagna blinda hjon.
underst. åt fattiga fader- och mo- tiga folkskolebarn. Johnsons fond (Johnson Axel
derlösa barn. Okänd (stift. af en okänd 1829) Generalkonsul 1910)till ändamål,

John Söderbergs fond (1894)kr. kr. 500. Prem. i folkskolan. som af Styrelsen bestämmes, och
40,000. Till middagsspisn. åt fat- Rlchters fond (CH Richter 1825) hvartill anslag af kommunen icke
tiga folkskolebarn. kr. 1,50'0. Biblar åt barn i fattdg- erhålles. Kapital 5,000 kr.

John Söderbergs fond (1894)kr. skolan. Lettströms fond (Fattigläk. G A
12,000. Till underhåll aftestators Fröknarna Rosens fond 4;000 Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad
graf och till mat och sjukv:sartik- kr. (1909) till kläder åt fattiga kost åt hjonen å Rosenlunds ålder.
lar åt fattiga sjuka gnm. försam- skollofskolonibarn. domshem. , ' ,
lingsdiakonissorna. Törnqvlsts fond (Carl Törnqvist Nyströms fond (Rustmäst. C

Sophie och Erlqne Calwagens 1861)kr. 2,000. Prem:r åt flickor Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln.
fond (1906) 6,000 kr, Räntan ut- i Katarina slöjdskela. till hjonen å Rosenlunds ålder.
delas till fattiga sömmerskor. Törnqvists fond (J Ch Törnqvist domshem.

Charlotte och Johanna Söder· 1829)kr. 4,100. Prem:rifattigskoI. Okänd (Okänd gifvare 1804)kr.
bergs minne (1904)kr. 230,000. '/5 150. Till hjonen å Rosenlunds
af ränteinkomsten användes är- ålderdomshem.
ligen till Tård af barn, till stipen- [4621J Katarina församlings Osreengll fond (Kammarrätts.
dier och till understöd åt familjer fattigvårdsstyrelse. Se [l795J råd.n B Ch Osreengius 1853)kr.
med många barn, ålderstigna per- 3,000. Pens:r åt 3:e fattiga frun-
soner' med svag syn, m. fl. A.lmgrens fond (Advokatfiskal J timmer.

Öf.eutröms fond (Kyrkoh. F W PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan Rlngqvists fond (Apotek. C R
Öfverström 1865).kr. 20,238.Pens:r utdelas till fattiga civ, tjänstemäns Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt-
till änkor efter gesäller o. arbetare. änkor eller döttrar. rad. kost åt hjonen å Rosenlunds

Bohman E:sons fond (Vtktual ie- ålderdomshem.
handI. E Bohman E:son 1822) kr. Roos' fond (Handelsbokh. J C

[4620] Katarina försam- 4,500.Vedutd. t. fattiga iförs. m. m. Roos 1~18) kr. 1,500. Förbättrad
Brandes fond (Frkn J F Bran- kost ät sjuka hjon å Rosenlundslings skolråd. Se [2033]. des 1872)kr. 15,000. Pens:rå75kr. ålderdomshem.

B. A.. Danelius fond (1908)15,000 åt ogifta, åldriga och sjukl, tjäna. Steiumetz' fond (Grossh. J F
kr. till frukostspisning åt fattiga rinnor, som längre tid tjänat i sam- Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
folkskolebarn. ma familj och bo på Söder. åt hjonen å Rosenl, ålderdomshem.

ErikIoni fond (E R Erikson Broströms fond (Källarmäst. O Stokoes rond, ben. Stenbergska
1823)kr. 6,000. Kläder åt fattiga Broström 1844)kr. 2,000. utdeln. åt Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873)
barn i Katar. församl. fattigskola. hjonen å Rosenlunds ålderdomsh. kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga

EriksoDs fond (1825)kr. 9,000. Burmans, Axel och Nannie,fond inom förs amI. hvarje år.
Till arbetsskola i Katarina rors. (Direktör A Burman 1911). Arkast- Stråhles teatamentsfond (Kam.

Fond för Katarina skollofsko· ningen användes tilljulgäfvor; 1/5 rersänkan H M Stråhle 1829)kr.
10Dier (1896, 1900)kr. 20,000. däraf tillägges ärligen kapitalet 3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns

Roulle Fredenholms fond(1897) (10000 kr ) "nk f lId 60 å
kr 2 00 Kl" d 't f tt· b . B'a'ngs f'o'nd (Dir, G Bång 1854) a or, y a r.. ,O. a er.. a 19a arn l ••
Katarina folkskola. kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å 'I'engatrdms fond (Kamrer C A

GJörckes donationsfond (Änkef. Rosenlunds ålderdomshem. Tengström 1864) kr. 10,100. Af
C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. Bång. fond (Dir. GBång 1854)kr. räntan utdelas 4 pensir iL ·50 kr.
åt l eller högst 2 fattiga fader- och 7,000. Till fatt. skolbarns beklädn.; till fattiga änkor och 4 iL 50kr. till
moderlösa skolbarn. f. n. utgå 225 kr. tilllifräntor. kvinn!. tjänstehjon, som längre tid

GJöthmans fond (1818)kr. 3,333. Flobergs fond (Guldsmeden S tjänat inom samma familj; åter-
Kläder åt fattiga llickor i Katarina Floberg 1830)kr 1,500. Pens. åt stoden användes till underhåll åt
förs. fattigskola. en fattig borgareänka. hjonen å Rosenlunds ålderdoms-

F. A.. Hammarstrands fond, kr. Fuhrmanns fond (Hofkältare- hem.
1,500, till förs. skollofskolonier. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. 'l'ö.rnqvists fond (Kamrer. C

P. H. Hesslers fond, kr. 8,534, 187:33. Till hjonen å Rosenlunds Törnqvist 1866) kr. 14,600. 190kr.
till förs. skollofskolonier. ålderdomshem. 66 öre utdelas till hjonen å Rosen.

Emil Nenmiillers fond (1905) Godu fond (Segelsöm:änkan C lunds ålderdomshem och rorsörj-
till skollofskolonier, kr. 0,000. Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till ningshjonen hvarje år 14ft. (testa.

Wilh. Govenius fond till skol- hjonen å Rosenlunds ålderdomsh. tors dödsdag), 12kr. till underh. af
lofskolonier 1904, kr. 6,000. Godus fond (Segelsöm:änkan C testators graf; äterst. användes till

Carl Wilhelm Hagmans fond Godu1797)kr.1,333. Pens:råtänkor förbättrande af hjonens kost.
(1897)kr. 700. Till kläder åt fattiga eller döttrar till 1 civil tjänsteman, Zeth.rstens fond - IGarfv. J H
skolbarn före julhelgen hvarje år. 1.präst, 1 militär och l borgare. Zethersten 1836)kr. 750. Julkost

Johan Hanssons fond (1902)kr. Gäderins fond (Husgerådskam: åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms-
1,320. Till inköp af läderskodon betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500. hem. '
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.. ÖBtber!\'Bfond (Öfvervägaren F J Holm bergs fond (Kryddkramh.
Ostberg 1813) kr. 400. Pens. ät en N Holmberg 1853)kr. 3,400. Rän-
kvi.nna bland pauvres honteux. tan användes till utdeln. åt blinda

Ostergrens fond (Hamnfogd. L fattiga hjon.
E Östergren 1862) kr. 500. För Kungsholms Gilles fond kr.
plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka 1,602:96. Räntan skall användas
ä Rosenlunds älderdomshem. till beklädnad af ett eller liera fat-

tiga barn tillhörande Kungsholms
försa.mling antingen vid julen eller
ock till utrustning för vtstelse vid
sommar- eller skollofskoloni.

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
inom eller utom fattighuset.

!löllers fond (Bruksp, J Ph Möl·
ler 1801) kr. 500. Till fattighus-
hjonen.

!löllerB fond (Bruksp, S Möller)
kr. 1,100. Till fattiga barns upp-
fostran och vård.

NoreenB fond (Kanslirådet J E
Noreen 1811) kr. 900. Till utdeln.
efter godtfinnande.

Okänd (Anses vara Grossh. Po-
meresche 1826) kr. 2,000. Till fat-
tiga och värnlösa barns uppfost-
ran och vård.

Roos' fond (HandQlsbokh. J C
Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad
kost åt sjuka fattighushjon.

Stagmans fond (Trädgårdsmäst.
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för-
plägn. affattighushjonen samt s.ne
pens:r IJ. 30 kr. och 3:e IJ. 15 kr.

Tharmonths fond (M:ll A Thar-
mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
åt fattighjonen, synnerl. gamla
tjänare.

Torkens fond (Kapt. JBv.Torken
1813) kr. 1,200. Till sjuka och
sängliggande inom fattighuset.

[4623] Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [2015].
Bomans fond (Kammarskrifv. E

Boman 1811) kr. 1,700. Till 2:e
fattiga välfrejdade ålderstigna
inom :f6rsaml.

Eldkvarnsfonden (Grosshandl. F
G Althainz 1903)kr. 58,916:39. Af
räntan äro medel årligen anslagna
till af donator bestämda personer.
Återstående räntemedel skola ut-
gå dels till i nöd stadda personer J

som varit anställda hos A. Svan-
berg & C:os kvarnaktieb. under
viss tid, och dels till pensioner.

Hallgrens fond (M:ll M S Hall-
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga
fruntimmer.

Klerckska fonden (Skrädd. Sv.
Klerck och hans hustru 1883)kr.
5,000. Att bispringa fattiga inom
förs amI.
" Lagermans testamentsfond
(Handl. J J,agerman 1780)kr. 2,500.
Till sängliggande fattiga och rör-
äldralösa barn inom föraaml ,

Lindblads testamentsfond (Lif-
medikus C A Lindblad 1822)kr.
2,000. Till änkor efter ståndsper
Baner eller borgare; företrädesvis
åt släktingar.

Okänd ("En okänd välgörares
gåtva' , donerad under kyrkoh.
Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol-
'barns beklädn. Denna fond har
mottagit ett belopp af 1,000 kr.
hvilka lagts till fonden, hvilken där-
för numera bokföres till 5,000 kr.

Sjöstedts testamentsfond (Rep-
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans
hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan
utbetalas medel åt fattige inom
'föra., som äro sjuka, ålderstigna
eller hafva flera barn, företrädesvis
fattiga gesäller af "Repslagareäm·
betet" och deras hustrur.

Smitts testam~ntsfond (Gene-
ralkonsul J W Smitt 1899) kr.
20,000. RänteaIkastn. utdelas till
behöfvande inom f'6rsaml.

Västermalms kommnnalfdre-
nlngs gäfva (1911)kronor 4,046: 36.
Af räntan utdelas 80 % åt behöf-
vande församlingsbor å Kungshol-
men, hvilka oförvälladt kommit i
'misär.

[4624] Kungsholms försam·
lings fattigv~rdsstyrelse.

Se [1786].
Carlgrens fond (Sergeant. J Oarl-

gren 1818)kr. 1,500. Till utdeln.
åt fattighjonen.

Godus fond (Segelsöm:änkan L
Godus 1791) kr. 1,400 till 3 pens:r
åt änkor eller ogifta fruntimmer i
församI.

fl. fonder . [4621-4626J
Enbergs fond (Grossh. G M En-

berg 1909) 10,000 kr. Räntan an-
vändes till inköp af kläder till
fattiga barn inom församliJ;lgen.

Louise Heurlins fond (Anke·
fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666:67.
Understöd lit barnhem och barn-
krubbor.

Johannes ..och A.ngusta Hast-
mans fond (Ankefr. Augusta Kast-
man, 1902) kr. 1,500. Arliga rän-
tan skall gnm förs:s kyrkoherde
utdelas till fattiga inom försam-
lingen.

Flory Lindblads underatfids-
fond (D:r A Lindblad 1909) kr.
10,000. Räntan utdelas halfärsvis
till 2-4 församlingen tillhörande
personer inom pauvres honteux-
klassen.

J A J.indholms fond (Före st. för
brefbärareexp • .TA Lindholm 1894)
kr. 10,000. Till uppf. af inom förs.
födda och hemmahörande barn
af oäkta börd.

Otto och Augusta LindstrandB
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
strand 1896) kr. 15,000. Till un-
derst. åt obemedJ. ålderstigna, akt-
ningsvärda fruntimmer ...

lllorbergska fonden. (Ankefr. A.
C. Morberg 1885)kr. 666: 66. Rän-
tan användes till beklädn. affattiga
nattvardsbarn.

Erika Nybergs fond (Änkef. E
Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul-
gäfvor åt fattiga i församl.

Solonli fond (Källaremäst. C L
Selenius 1865) kr. 1,666:67. Till
inköp af mat, kläder och böcker
lit sädana fattiga och välartade
barn, Bom vid f'6rsaml:s folkskola
åtnjuta undervisn.

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-
stedt 1856) kr. 3,000. Till barn-
krubba och smäbarnsskola.

Fredrik och Maria lVesterlings
fond (1909) kr. 500. Räntan ut-
delas årligen den 6/11 till en be-
höfvande familj.

Kassör Sten HerTog lVidboms
donation (1900) kr. 500. Till un-
derstöd åt en fattig sjuk försam-
lingsmedlem.

Widings fond (Kyrkoh. L P Wi·
ding 1814) kr. 4,225. Afräntan ut-
delas pens.r, ä 50, 35 el. 30 kr., åt
inom försarn!. boende tjänstemäns.
änkor eller döttrar, hvarvid de efter
prästmän hafva företräde.

[4626 a] Hedvig Eleonora
församlings kyrkor~d.

Se [2027J.
Stenhnggeriidkaren C Andel"

sons och huns hnstrns fond
(1890)kr. 1,400. Räntan atifl hjälp
och understöd ät församl:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
efter fattiga arbetaren. ..

Barnkrubbans fond (Ankef.
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333:33. Räntan tillgodokommer
församl:s barnkrubba.

Beethuns fond (1\1:11A Beethun
och Änkef. W Brandt) kr. 2,400.
Till julgäfvor ät fattiga frun timmer.

Brandelaka donationen (M:ll A
S Brandel18670chKamr. CBrandel [4626 bl Engelbrekts för-
1900) kr. 33,333:33. Af aIkastnin- samlings kyrkoråd.
gen skall ena hälften användas
till bidrag åt fattiga skolbarn inom Se [2029).
församlingen och den andra hälf- Stenhuggeriidkaren C. A.nder·
ten, efter anmälan af någon för- sons och hans hustrus fond
saml:s medlem och kyrkorådets (1890)kr. 1,400. Räntan .till hjälp
pröfning för hvarje gäng, till un- och understöd ät församl:s fattiga
derstöd åt behöfvande och helst och i främsta rummet till änkor
i form af tillralliga mindre gåfvor' eller fattiga arbetare .•
för att lindra oförvällad verklig Barnkrubbans fond (Änkef.
nöd samt där utsikt förefinnes, Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
att genom penningehjälp en arbet- 1,333:34. Räntan tillgodokommer
sam och nyttig medlem kan åt församl:s barnkrubba.
samhället ätervinnas. Brandelska donationen (M:ll A.

S Edgrens fond (Änkefru Sofia S. Brandel1867 och Kamr. C. Bran-
Edgren, 1903)3,333:33. Till under- del 1900) kr. 33,333:M. Af afkast-
stöd åt fattiga inom församlingen. I ningen skall ena hälften användas
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till bidrag åt fattiga skolbarn inom 1 333: 33. Till barnkrubban å Öster- hafva fattiga föräldrar eller sakna
församlingen och den andra hälf- ~alm. fader, harva företräde. j

ten, efter anmälan at någon för- Brandelaka donntiollen (M:ll A Kassör Sten Herlog Widboms
saml:s medlem och kyrkorådets S Brandel 1867 och Kamr. C Bran- donation (190U)kr. 333: 34. Bespi-
pröfning för hvarje gång, till un- del 1900) kr. 33,333: S3. Till fattiga sande af fattiga folkskolebarn.
derstöd åt behöfvande och helst skolbarn inom församlingen och
i form af tillIålliga mindre gåtvor tillfälligt understöd.
för att lindra oförvållad verklig Bröilopsgåfvefonden (anonym [4627 bJ Engelbrekts för.
nöd 'samt där utsikt förefinnes, gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. Till samlings skolråd.
att genom penningehjälp en arbet- en brud på hennes bröllopsdag. Se [2029].
sam och nyttig medlem kan åt S Edgrens fond (Änkefru sofia Flickskolans slöjdafdelningssamhället återvinnas. Edgren, 1903) kr. 3,333: 33. Till

Dahlströms fond (Fröken Sophie understöd åt fattiga inom försam- fond (bild. gnm besparingar af
Dahlström 1910) kr. 4,000. Till fat- lingen. gäfvomedel) kr. 2,066: 66. Till sti-
tiga sömmerskor. Louise HeurUns fond (Anke. pendier åt flickor med godt vits-

S. Edgrens folid (Ankefru Sofia fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 67. ord! särskildt i handarbeten.
Edgren, 1903) 3,333: 33. Till under- Till Östermalms barnkrubbor. L ndgrenska fonden (Komrnts-
töd åt f tt· a . församlin n Johannes och Åugusta Kast. stonaren J. G. Lindgren 1882) kr.

s lnkef:u ''re:~iIosmfo':.d kr~ ~~o:mans fond (Änkefru Augnsta Kast. 40,000. Till kläder, skodon och
Räntan till julgäfvor åt fattiga man, 1902 och 1911) kr. 3,000. Till belön:r åt fattiga skolbarn.
fruntimmer. fattiga inom församlingen. C O Lundbergs fond (Byggmäst.

Folckerska och Barckska testa- Johanna I.indbergs fond (Frö- C O Lundberg 1897) kr. 4,000.
mentet (Ankefru C C Barck 1867) ken Johanna Lindberg 1889) ... Till Till stipendier åt gossar vid för-
kr. 2,000 till någon i torftiga om- vårdanstalter för sjuka barn. Annu saml.s folkskolor, hviJka visat flit
stäIidigheter varande kvinna, som ej utredt belopp. Fonden gemen. och läraktighet; och skola sådana,

b f .. åld fl . St k som hafva fattiga föräldrar eller1~~1~a~iti~~r:t~r~~~::mo~~~~~~~mföreraförsamlingar l DC - sakna fader, hafva företräde.
Louise Heurlins fond (Änkefru J Å'Lindholm. fond (Förest. för Kas~ör sten Herlog Widbom.s

L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 66. Uno brefbärareexp. J A Lindholm 1894) I donation (19~0) kr. 333. 33. Bespi
derstöd åt barnhem och barn. kr. 10,000. 'l:ill understöd åt oäkta sa,;,de af fattIga f?lkskolebarn.
krubbor. barn mellan 10-14 år efter vissa Sel~nll fond (Kallaremäst. C.L

.Johannes ..och Augusta Rast- bestämmelser. ~el~mus 1865) kr.: 1,666: 66... TIll
mans fond (Ankefru Au,gusta Kast- Otto och Åugusta LIndstrands mko~ af mat,. klader och. bocker
man, 1902) kr. 3,000. Arliga rän- fond (Änkel. Emilia Aug. Lind. åt s dana f:>ttl'ta och valartade
tan skall gnm förs:s kyrkoherde strand 1896) kr. 20,000. Till fyra barn, som VId rorsaml:s folkskola
utdelas till fattiga inom försam. obemedl, ålderstigna, aktnings. åtnjuta undervisn.
lingen. värda fruntimmer.

J. Å. Lindholms fond (Förest. för Morbergska fonden (Ankefr. A
brefbärareexp. J. A. Lindholm 1894) C Morberg 1885) kr. 666,67. Till
kr. 10,000. Till uppfostran af inom fattiga nattvardsbarn.
förs. lödda och hemmahörande Erlka Nyhergs fond (Änkef. E.
barn af oäkta börd. Nyberg 1888) kr. 3,000. Till fattiga

Otto och Åugusta LIndstrands iförsaml.
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind- Selenil fond (Källarmäst. S. L
strand 1896) kr. 15,000. Till un- Selentus 1865) kr. 1.666: 66. Till
derst. åt omedl. ålderstigna, akt- fatH!1a skolbarn.
rringsvärda fruntimmer. Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-

Morberg.ka fonden (Änkefr. A. stedt 18.6) kr. 3,000. Till barn.
C. Morberg 1885) kr. 666: 67. Bän- krubba och småbarnsskola.
tan användes till beklädn. affattiga Kassör Sten Herlog lVIdboIDs
nattvardsbarn. .. fond (1900) kr. 500. Till två fat.

Erlka Nybergs fond (Ankef. E. tig••.
Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul- Widlngs fond (Kyrkoh. L P Wi.
gåfvor åt fattiga i församt. ding 1814) kr. 6'5. Till fattiga barn

Olssons fond (Vaktmästaren i på Djurgården.
Förmyndarekammaren Gustaf Ols- Under församlingens revision,
son 1911) kr. 1,000. Till julgäfvor men förvaltad af särskild styrelse:
åt fattiga barn. Byggmästare Ritters fond

Sjöstedt. fond (Prosten N. J. (1909). Kr. 133,500. Till vård och
Sjöstedt 1856) kr. 3,000. Till barn- uppfostran af fattiga värnlösa barn,
krubba och småbarnsskola. företrädesvis tillhörande Oskars

Wadströmska fonden kr. 300. församling.
Räntan användes till julgårvor åt
fattiga fruntimmer.

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

[4627 aJ Hedvig Eleonora
församlings skolråd.

Se [20 271.
Flickskolans slöJdafdelnfngs

fond (bild. gnm besparingar af gM·
[4626eJ Oskars försam- vomedel) kr. 2,066:67. Närmare be.

Iings kyrkoråd. stämmelser om ändamålet saknas.
. LIndgrenska fonden (Komrnts-

[Se 20 31J. sionären J G Lindgren 1882) kr.
Stenhuggerlldkaren C Ander- 40,000. Till kläder, skodon och

sons och hans hustrus fond belön:r åt fattiga skolbarn.
(18901 kr. 1,400. Till fattiga och i C O Lundbergs fond (Byggmäst.
främsta rummet till änkor efter C O Lundberg 1897) kr. 3,000.
fattiga 'arbetare, Underst. åt gossar vid församl:s

Barnkrubbans fond [Änkefr-u folkskolor, hvilka visat flit och
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr .. läraktighet ; och skola sådana, som

[4627 ej Oskars försam-
lings skolråd.

Se [2031].
Å G Bratts fond (Källarmäst.

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

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

Lludgrenska 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 1(0' sar i folkskol!lD.-

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

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

Kassör Sten Herlog Wfdboms-
fond (1900) kr. 333: 33. Till fattiga-
folkskolebarn. -

Oskars församlings skydds-
förening.

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

"Märtas julgåfva" (Dompros-
tinnan Melins stärbhus 1910) kr.
5,000. Till beredande af julglädje
åt fattiga barn.

Ständiga ledamöters fond (Bil-
dad af ständiga ledamöters afgif-
ter a 50 kr. person). Till under-
stöd åt fattiga. För närv. 1,317: 20kr.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4627 -46.2 8J
Setterwalls donation (Fru Emmy

Setterwall f. Fagerlund 1909) kr.
5,000. Till underhåll och vård af
fattiga barn.

Axel Roos' understödsfond för
medellösa s. k. biit.tre fr unttm-
mer (1912). Kr. 2,000. utdelas 24
sept.

tilldelas ett äldre fruntimmer, 80m
är att hänföra till pauvres honteux.

Iloselii fond (Repslag. O Rose-
Hus) kr. 290. Räntan utdelas till
fattighushjonen.

Rymltns fond (Gulddrag. J Ry-
man 1784) kr. 1,630. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Sporrongs fond (Mrl l A Maria
Sporrong 1862)kr. 250. Till utdeln.
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Stenbergs fond (Fabrikören Jo-
han Stenberg 1907\ kr. 5,03U. Till
församt. fattiga.

Siitherströms foud (Karduans-
mak. J Sätherström 1828). Fonden
utgöres af fastigh. n:r 8 i kv. Hä-
gern större, Klara försarnl.: till
utdeln. åt gamla, sängliggande män
o. kvinnor, samt fader- o. moder-
lösa barns underhåll. Afkaatnin-
gen fördelas t. v.lika mellan Hed.
vig' Eleonora, Öskars och Engel-
brekts församlingar.

Hultgren 1866) kr. 600. Till sty-
relsens godtfinnande.

Ylfve Jönssons fond, kr. 1,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
skild fattigv.

Kåbergs fond (Änkef. Althea
Kåberg 1880)kr. 430. Räntan disp.
af fattigv. -styr.

Lindholms fond (F d postförvalt.
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020.
Till sådana konvalescenter, som
utan skydd och tillg. utskrtrvas
från Sabbatsbergs sjukhus, födda
och tillh. Östermalms eller Ladu-
gärdslands område.

Ankefrn Erika :iyberg. fond,
kr. 1,330.Till fattiga inom församl. ,
företrädesvis till julen.

Qvidings fond(Justitierådsänkan
Ch Qviding) kr. 1,000. Se under
[4628 al.

Roselil fond (Repslag. O. Bose-
lius) kr. 290. Räntan utdelas till
fattighushjonen.

Rymans fond (Gulddrag. J. Ry-
man 1784) kr. 1,627.:39. För inr.
af ett fattighus på Östermalm.

Sporrongs fond (M:ll A Maria
Sporr-orig 1862)kr. 250.Till utdeln.
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Stenbergska fonden kr. 5,025.
Till utdelning bland de fattiga in-
om församlingen.

lSätherst"öms fond (Karduana-
mak. J Sätherström 1828). Se un-
der [4628 aj.

[4628a] Hedvig Eleonora
församlings fattlqvårdssty-

relse. Se [1792].
Ahlströms fond (Apotekaren N.

W. Ahiström 1904) kl'. 330. Rän·
tan skall utdelas till fattiga barn.

Asplnnds fond (Handj. A Asp.
lund 1784) kr. 270. För inr. af
ett fattighus på Ostermalm.

Beklädnadsf. f'or fattiga .kolb.
inom rörs. kr. 6,380. Räntan an-
vändes till beklädn. åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

Bohmans fond (Viktualiehandl.
E Bohman) kr. 1,000. Till under-
stöd åt fattiga inom och utom
fattighuset. [4628 bJ Engelbrekts för-

Davidsons fond (Värdshusidk. samlings fattigvårdsstyrelse.
it:~fa~s s~:~id~f:el~:o~ll~rri;;~~~. Se [1793].
lin gen s fattiga. Ahlströms fond (Apotekaren N

Eklunds fond (Fabrikören J L WAhlström 1904) kr. 335. Rän·
Eklund 1908). Till hindrande af tan skall utdelas till fattiga barn.
tuberkelsmitta bland i öfrigt friska Asplunds fond (Handl . A Asp.
barn i behöfvande familjer, kr. lund 1784) kr. 265. Föl' inr. af
1,847:96. ett fattighus på Östermalm.

Erikssons fond (Änkef. L K Ch Beklädnadsf. för fattiga skolb.
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till fdr- inom fÖrR. kr. 6,385. Räntan an- [4628 ] O k f"
deln. mellan 6 ålderst. fattiga frun- vändes till beklädn. åt fattiga skol. C S ars orsam-
timmer. och nattvardsbarn. Iings fattigvårdsstyrelse.

Falks fond (Änkefru M Falk 1796) Bohmans fond (ViktualiehandL Se [1794].
kr. 333:33. Till underst. åt fattiga. E Bohman) kr. 1,000. Till under- Ahlströms fond (Apotekaren N

Fnhrmanus fond (Hofkäflare- stöd åt fattiga utom fattighuset. IV Ahlström 1904) kr. 335. Till
mäst.P H Fuhrmann 1772)kl'. 61:33. Davidsons fond (Värdshusidk. barns tillfälliga vård och under-
Till förplägn. af fattighushjonen Magnus Davidson 1903) kr. 2,500. håll.
midsommarafton. Räntan skall utdelas till försam- Asplnnds fond (Handi. A Asp-

60dns fond (Segelsömm:änkan lingens fattiga, dock skall räntan å lund 1784) kr. 265. Utdel. vid
C Godu) kr. 280. Till underst. åt halfva beloppet i främsta rummet julen till å ålderdomshem intagna
fattiga. komma Djurgård: s fattiga till godo. personer, tiilh. Oskar. församl,

Hays fond (Frih:an C Hay 1859) Fabrikör J I, Eklnnds fond kro- Beklhrmadsf', för fattiga skolb.
kr. 165. Till förbättrande af fattig. nor 1,666:66. Räntan afsedd att inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
hushjonens kost under sjukdom användas till hindrande af tuber- vändes till beklädn. åt fattiga skol-

Hellmans fond (Assessor Hell- kelsmitta bland i öfrigt friska barn och nattvardsbarn.
man) kr. 170. Till jul- och nyårs. inom behöfvande familjer. Bohman.Ertessons fond (Vik-
gåfva åt fattighushjonen. Erikssons fond (Änkef. L K Ch tualiehandl. E Bohman) kr. 1,000.

Holmbergs fond (Kryddkramh. Eriksson 1866) kl'. 333: ö4. Till Halfva räntan midsommar till
N Holmberg 1853) kr. 500. Räu- fördein. mellan 6 ålderst. fattiga åld ..hemmen, andra hälft. till fat-
tan användes till förbättrande af fruntimmer. tiga familjer.
den dagL kosten för de å fatt.lg- Falks fond (Änkef. l\I Falk 1796) Davidsons fond (Värdshusidk.
husen intagna blinda hjon. kr. 333:34. Till underst. åt fattiga. Magnus Davidson 1903) kr. 5,000.

Vlfve Jönssons fond, kr. 1,500. Fuhrmanns fond (Hofkäl lare- I mån af behof till fattiga på Djur-
Till medellösa äldrepersonermed mäst. P H Fuhrmann 1772) kr 61 gården; återstoden tillfattigaiden
god vandel, hvilka ej åtnjuta säl" Till, förplägn. af fattighushjonen öfriga församlingen.
skild fattigv. midsommardagen. Fabrikör J I, Eklnnds fond kr.

Kåbergs fond (Änkef. Althea Godns fond (Segelsömm:änkan 1,666:67. Sedan för fondens till·
Kåberg 1889)kr. 1,040.Räntan disp. C Godu) kr. 285. Till unc1erst. åt växt förfarits efter donators före-
af fattfgv.vstyr. fattiga. skrift, utdelas behållningen efter

Lindholm. fond (F d postförvalt. Hars fond (Frih:an C Hay 1859) behof åt friskt barn ituberkelsjuk
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,010. kr. 170. Till förbättrande af fatt.ig- familj. ..
Till sådana konvalescenter, som hushjonens kost under sjukdom. Erikssons fond (Ankefru L K Ch
utan skydd och tillg. utskrifvas Hellmans fond (Assessor Hel.l- Eriksson 1866) kr. 333:33. Ut-
från Sabbatsbergs sjukhus, födda man) kr. 165. Till jul- och nyårs. delas d. 28 jan. till två fattiga
och tillh. Östermalms eller Ladu- gåfva åt fattighushjonen. fruntimmer.
går.dslands område. Holmbergs fond (Kryddkramh. Falks fond (Änkefr. M Falk 1706)

Ankefru Erlka Nybergs fond, N. Holmberg 1853) kr. 500. Ban- kr. 333:33. Utdelas midsommar
kr. 1,335.Till fattiga inom församl., tan användes till förbättrande af och jul af pastor till fyra fattiga
företrädesvis till julen. den dag!. kosten för ile å fattig- som ej åtnjuta fattigvård.

Qvldlngs fond (Justitierådsänkan husen intagna blinda .l,jon. Fuhrmanns fond (Hofkäl lare-
- Ch. Qviding) kr. 1,000. Årl. räntan. Hultgrens fond (Ankan A B t mäat. P H Fuhrmann 1772)kr. 61.
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[4628-4630] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Utdelas som midsommargåfva till kläder åt 2 fattiga lärjungar i för- I Wickholms stiftelse (Lump'
den äldsta fr. Oskars församl. å samlingens skola. handl. P A Wic1dlolm 1850) kr.
Sabb. åld.vhem. Heurlins donation (Änkefru L. 2,100. Räntebeloppetanvändes.dels

Godus fond (Segelsömm:änkan Heurlin 1898)1,700kr., hvaraf rän- till underhåll och beklädn. åt för·e Godu) kr. 285. Utdelas tilljulen tan lämnas till församlingens barn- äldralösa barn gnm fattigv:styr:iI
till en änka, som fyllt 60 år. krubba. försorg, dels till kontanta bidrag,

Hays fond (Frih:an C Hay 1859) Komminister C E Hööks och som af kyrkoh:n utdelas bland de
kr. 165. Utdelas vid julen åt en Fra J Hööks fond [1883)5,000kr., mest behöfvande inom rörsamt.
sjuk vid något af älderdomshem- däraf räntan efter underhåll af två Widboms fond (M:ll A Widbom
men. grafvar utgår till en släkting, och 1877) kr. 1,000. Understöd åt ett

Hellmans fond (Assessor Helt- efter dennes frånfalle till årl. un- fruntimmer af pauvres honteux,
man) kr. 165. Utdelas julafton till derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga
ålderdomshemmen. eller annars af svår sjukdom hem-

Holmbergs fond (Kryddkramh. sökta pers. Af äterstäende ränte- [4630 b] Gustaf Visa rör-
N Holmberg 1853) kr. 500. tn. afkastrung lämnas l/S till Gustaf I' k k id
delas vid julen åt blinda vid nå. Vasa och l/s till Matteus' förs. sam ,"gs yr or . Se [2019].
got af ålderdomshemmen. J ernbergska donationen (Frö· Barnkrubbefonden, kr. 400.

Vifve Jönssons fond, kr. 1,500. ken Carolina Jernberg, död 1901) Enanderska donationen, se
Utdelas vid behof till fattiga, som kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall [4630 aj.
ej åtnjuta allmän fattigv-. af kyrkoherden utdelas bland fat· Hartmans fond. Kr. 750. Till

Kåbergs fond (Änkef. Althea tiga och sjuka i församlingen. böcker och kläder åt 2 fattiga skol-
Kåberg 1889)kr. 530. Disp. af fat- Ljunglöf. donation. (Fröken C barn.
tigv ..diakonissan mot redov. (på M Ljunglöf 1S81)kr. 2,000. Med Heurllns donation. (Änkefru L.
våren). räntan bestridas utgift:a for »Ad. Heurlin 1898)kr. 1,650. Till barn-

Lindholms fond (F dpostförvalt. Fred. församl:s symöte». hem' eller barnkrubba.
J. Aug. Lindholm 1896)kr. 3,020. Probats donation (M:ll Ch. W Hööks fond, se .[4630a].
Till fattiga sjuka, utskr. fr Sabb. Probst 1867)kr. 3,600. Årl. räntan Jernbergska donationen (B'rö-
sjukhus, födda ä Östermalm och fördelas emellan 2 verkl. behöf- ken Carolina Jernberg, död 1901)
tillh. Oskars församl , vande änkor el. döttrar till handt- kr. l,200,hvaraf årliga räntan skall

Löthströms fond (Maria Krtsti- verksborgare inom Adolf Fredriks af kyrkoherden utdelas bland fat·
na) kr. 636. Disp. af fattigv.-dia· försam!. l/I förv. af Ad. Fredr., tiga och sjuka i församlingen.
koptssan 'mot redov. (på hösten). 1/4 af G. Vasa och 1/4afMatteus' Probsts donation; (M:ll Ch. W

Ankefru Erika Nybergs fond, fors. Probst 1867)kr. 1,760. Årliga rän-
kr. 1,335. Till fattiga inom för- Ruckmans donation (Frkn M tan utdelas till en verkligt behöf
saml., till julen. Ruckman 1887)kr. 20,000.Till Ad. vande änka el. dotter till en handt-

RoselIi fond (Repslag. O. Rose- Fredr. församl. barnhem, men om verksborgare i församl.
lius) kr. 286:67. Räntan efter 6 detta upphör, skall fonden delas Stenbergs donation (Handl. A.
% bet. till prästerna vid ålder- lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf Stenberg 1860) kr. 1,000. Riintan
domshemmen, hälft. tillhvartdera. Vasa 'och Matteus församlingar. skall användas för. fattiga skol-

Hymans fond (Gulddrag. J Ry· Augnsta A. Sandells fond för barns beklädnad.
man 1784) kr. 1;630. Utdelas vid behöfvande obotligt sjuka inom Wallins fond, kr. 700. Till pre-
julen till å ålderdomshem intagna Adolf Fredriks församling. Rän. mier i folkskolan. Jfr [4630a.]
personer, tillh. Oskars försam!. torna (omkring 2,000 kr.) skola Westins fond, se [4630a]

Sporrongs fond (M:ll A Maria användas till understöd åt inom Wlekholms stiftelse, kr. 2,200.
Sporrong 1862)kr. 250. Utdelas d 28 församlingen boende obotligt sju- Räntan användes på samma sätt
febr. till ålderstigen fattig, som ej ka personer, som äro i behof af som Wickholms stiftelse under
har fattigunderstöd. understöd, men icke äro intagna [4630s]. .

•'abrikör Joh. Stenbergs fond, på försörjningsinrättning. Ansök- Åkerlunds fOl\d (Fröken Au-
kr. 6,029:25. Räntan utdelas till ningar, ställda till kyrkorädet, in- gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500.
de mest behöfvande såsom extra gifvas ärligen senast den I Nov. Räntan utdelas d. 9 sept. till ett
bjälp vid trängande behof. Stenbergs donation. (Handl, A. öfver 50 år gammalt heder!. frun-

Sätherströms fond. Se under Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan timmer.
[4628al. Utdelas vid behot till skall användas för fattiga skol- ---
gamla och sjuka samt till föräldra· barns beklädnad. [46 30 J M tt f-
lösa barn. Wallin. fond, Emma och M F C 8 eus orsam-

Ida Weijlands fond kr. 1,012:74. (1879)kr. 20,000. Till Ad. Fred:s lings kyrkoråd.
Sedan 1/2°'0 tillagts kapitalet, ut- församl. barnhem; f. n. utgår Hr- [Se 2021].
delas räntan till fattiga på Djur- ränta med 800kr. För öfrigt samma Barnkrubbefonden, kr. 400.
gården i poster om minst 15 kr. bestämmelse för framtiden som Beklädnadsfonden för fattiga

vid Ruckmans donation. skolbarn, kr. 800.
Wallins fond, M F, Hand!. (1884) Enanderska donationen, se

[4630 a] Adolf Fredriks kr. 600. Till prem:r i folkskolan. [4630 aj.
r- I' k k åd Westlns fond för ålder.tigna. Bartmans fond, kr. 750. Till
orsam Ings r.r or. (Byggmäst, Axel Westin 1885)kr. böcker och kläder åt 2 fattiga

Se [2017. 20,000,hvarafräntan efter 6% på skolbarn.
Barnkrubbefonden, kr. 400. gifvarens dödsdag utdelas i -lotter Heurlins donation (Änkefru L.
Enanderska donationen (Posses- af 60 kr. till behöfvande ålder- Heurlin 1898)kr. 1,650. Till barn-

sionaten , Samuel Enander, död stigna och välfrejd. fattiga; sedan hem eller barnkrubba.
1900)kr. 111,142,hvaraf årliga rän- l/S (2 år 300 kr. och det tredje 300 Bööks fond, se [4630 a].
tan skall användas, 1,200 kr. till kr.) lämnats till Gustaf Vasa och Jernbergska donntionen (Frö·
pension åt en trotjänartnna hos Mattens förs. hvardera för ena- ken Carolina. Jernberg, död 1901)
Enander, äfriga delen till under- handa utdelning. kr. 1,200,hvaraf ärliga rantan skall
häll af Filenska grafven samt åter- lVestins fond för fattiga barns af kyrkoherden utdelas bland fat-
stäende ränteafkastning lika delas beklädnad. (Byggm. Axel Westin tiga och sjuka i församlingen.
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa 1885) kr. 44,446. Af afkastningen I,indbergs donation (Änkan
och Matteus församlingar att an- utgår 1,000kr. som intecknad ränta Lindberg 1868)kr. 200. Till klä·
vändas till församlingsverksamhet ltill nästföregående fond och af der åt fattiga skolbarn.
eller understöd ät fattiga o. sjuka. återstoden lämnas l/S till Gustaf Betty Nymalms fond å kr. 2,000,

Hartmans fond (Brygg. N Hart- Vasa och l/S till Matteus förs. för hvaraf årsräntan tillfaller forsam·
man 1837)kr. 700. Till böcker o. utdelning hvarje julafton. lingens barnkrubba.
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G. Fromma. stiftelsen, pensionskassors m. fl. fonder. [4630-4632]
Probsts donation (M:ll Ch. W. [4631 e] Matteus försam- Idesvis åt dem, hvilkas män tillh.

Probst 1867) kr. 1,750. Årliga rän- I' k I åd tjänstem:klassen.
tan utdelas till en verkligt behöf- ,"gs S O r . Xordenstolpes fond (Kammar-
vande änka eller dotter till en [Se 2021]. rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
handtverksborgare i förs. . Besparade räntors fond, kr. 300. Till blinda på fattighuset,

Walllns fond, kr. 700. TIll pre- 2,500, användes till inköp af sko- eljes sjuke o. sängliggande.
mier i folkskolan. Jfr [4630 a.] don åt de fattigaste folkskolebar- Norgrens fond (Frkn A D L

Westins fond";r, se ['630 a.] nen. Norgren 1884) kr. 10,800. Till un-
Wiekholms stlftelse, kr. 2,200. Skolrådet disponerar för under- derst. åt församlingen tillhörande

Räntan användes på samma sätt stöd åt fattiga skolbarn äfven rän- personer intagna å Sthlms stads
som Wickholms stiftelse under tan å 400 kr. (I!2 af f. d. Adolf fattigv. inrättn.
[4630 a]. Fredriks kyrkskolas fond), en be- Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke

Åkerlunds fond (Fröken Au- spisningsfond å 400 kr. och Lind- o. sängliggande på fattighuset.
gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500. bergs donation (1858) å 200 kr. Reinholds fond (Bag. E. Rein-
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett Bäärnhjelms fond (1875)kr. 350. hold 1876) kr. 750. Räntan utde-
öfver SOår gammalt heder!. frun- Till skolpremier å 2-5 kr. för las d. 12 maj till en inom för-
timmer. framsteg i slöjd. - För samma saml. boende, Stockholms kom-

ändamål användes räntan å Ek· mun tillh. behöfvande, helst af
dahls fond å 100 kr. borgerlig härkomst.

Schwarh' stiftelse, kr. 700. An- Stenbergs fond (Plåtslag. J Sten-
vändes lika med Schwartz' stiftelse berg 1897) kr. 5,IiGO. Räntan ut-
under [4631 aj. delas såsom extra hjälp till myc-

'1'imell. fond, kr. 1i00.Användes ket behöfvande.
lika med Timells fond under lindens fond (Hand!. A E Unden
[4631 aj. 1837) kr. 1,000. Till en nödställd

af ofrälse stånd.
Wallins fond (Änkefru E. S. C.

Waliin 1899)kr. 13,3S3:33. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
försarnl., 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
1811i) kr. 900. Till inträdessök.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

[4631 a] Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se [2017].
Besparade räntors fond, kr.

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

Bespfsnlngsfonden, kr. 377. Till
frukost At de fattigaste tclkskole-
barnen.

Bäärnhielms fond (Kamrer N
G Bäärnhielm 1875) kr. 300. Til
skolpremier a. 2-5 kr. för fram-
steg i slöjd. - För samma ända-
mål användes r1i.ntan å

Kkdahls fond å kr. 100.
M:eijerbsrgs fond (Folkskolein-

spektören C J Meijerberg 1871i)kr
100. Till premie åt någon välartad
gosse vid vårterminens slut.

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

Schwllrtz' stiftelse (Kontrollör
C Schwartz 1861)kr. 600. Till söm-
nadsundervisn:s förbättrande i för-
saml:s skola.

'1'lmells fond, (M::1I U Timell
1825)kr. 500. Till premier å ii-lO
kr. åt lärj. i försarnl: s flickskolas
högsta afd.

[4631 b] Gustaf Vasa för-
samlings skolråd.

[Se 2019].
Besparade räntors fond kr. 2,1i00,

användes till inköp af skodon åt
de fattigaste folkskolebarnen. -
Skolrå.det disponerar äfven räntan
il 400 kl'. (II. af f. d. Adolf Fredr.
kyrkskolas fond) för understöd åt
fattiga skolbarn, och en bespls-
nln!!ofond å 400 kr.

Baärnhjelms fond (1871i)kr. 350.
Till skolpremier å 2-1i kr. för
framsteg i slöjd. - För samma
ändamå.l användes räntan å Ek-
dahls fond å 100 kr.

Schwftrtz' stiftelse, kr. 700. An-
vändes lika med Schwartz' stiftelse
under [463l a].

TImelI. tond, kr. 500. Användes
lika. med TimeIls fond under
[4631 a).

[4632 a] Adolf Fredriks för-
samlings fattigvärdsstyrelse.

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.

Baynrds fond n:r 1 (Kamrer D.
Bayard 18SS) kr. 1,1i00. Till en
åldr, ogift dotter af ämbets-,
tjänste. eller borgersmän ID. fl.

Bayards fond n:r 2 (Kamrer D
Bayard 1833) kr. 500. Till säng!.
på fattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
Ilkolbarn kr. 1,800.

Berggrens fond (Hyrkusk M
Berggren 181i7) kr. 500. Till klä·
der åt de mest nödställda fattig-
hushjonen. ..

Falks fond (Ankan M Falk 1796)
kr. 150. Till underst. åt fattiga.

t'i1eens fond (Kommerserådet P
E Fileen 1822) kr. 6,000. Till fat-
tiga änkor i Stockh.

60dns fond (Segelsöm:änkau C
Godu 1791) kr. 280. Räntan tij.l-
faller fattiga änkor, eller ogifta
fruntimmer, minst 60 år gamla,
eller sådana, som utaf sjukdom
eller lyten icke kunna försörja sig.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän-
tan användes till förökande af den
dag!. kosten för å fattighusen in-
tagna blinda hjon.

LeijonJlDfvlIds fond n:r 1 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1831) kr.
300. Till nödställda likar inom
försarnl.

Leijonhnfvnds fond n:r 2 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150.
Till sjuka och gamla på fattighus
d. 7 jan. o. 11 aug.

Lieberts fond (Sejlareålderm. J
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig-
hus intagna 23 juni och 24 dec.

Lnndgrens fond (Kammarjunk.
C v. Köhler och hans hustru 1857
och 1867)kr. 1,878:1i0 Pens:r åt fat-
tiga änkor ej under 60 år, företrä-

[4632 b] Gustaf Vasa för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1788].
Bayards fond 1'i:o 1 (Kamrer D

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

Bayards fond N:o 2 (Kamrer-D
Bayard 1833) kr 500. Till sängl.
på fattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kr. 1,800.

Berggrens fond (Hyrkusk M
Berggren 1857) kr. 500. Till kläder
åt de mest nödställda fattighus-
hjonen. ..

Falks fond (Ankan 111 Falk 1796)
kr. lliO. Till underst. åt fattiga.

Fileens fond (Kommerserådet P
E Fileen 1822) kr. 6,015:G3. Till
fattiga änkor i Sthlm.

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1791) kr. 280. Räntan till-
faller fattiga änkor, eller ogifta
fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
dana, som utaf sjukdom eller ly-
ten icke kunna försörja sig.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän-
tan användes till förökande af den
dag!. kosten för å fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Leijonhllfvuds fond X:o 1 (Kapt.
friII. A Leijonhufvud 1831)kr. 300.
Till nödställda likar inom rörsami.

Leijonhnfvuds fond N:o 2 (Kapt.
frih. A Lei,jonhufvud 1841)kr. rso.
'l'Hl sjuka ocllgamla på fattighus
d. 7 jan. o. 11 aug.
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[4632-4688J G. Fromma ~tiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Lieberts fond (Sejlareälderm. J., Liebedts fond (Sejlareälderm. J fond kr. 10,000. Årl. räntan till.

F. Liebert och hans hustru A S. F Liebedt och. hans hustru A S delas 4 fattiga änkor, företrädesvis
Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig. Weber 1832)kr. 2,099:45. Till på inom K. Flottans civilstat. .
hus intagna 23 juni och 24 dec. fattighus' intagna 23juni o. 24 dec.

Lundgrens fond (Kammarjunk. Lundgrens fond (Kammarjunk.
O v. Köhler och hans hustru 1857 O v. Köhler och hans hustru 1857 [4638J T k f·
och 1867)kr. 2,504. Pens:r åt fattiga och 1867)kr 3,130. Pens.er åt fattiga ys a orsamlingen.
änkor ej under 60 år, företrädesvis änkor ej under 60 år, företrädesvis [Se 2037].
åt dem, hvilkas män tillh. tjän- åt dem, hvilkas män tillh. tjän- Fredrik G Althainz testamente
stem:klassen. stem:klassen. för i behof stadda församlingsbor

Nordenstolpes fond (Kammar- Nordenstolpes fond (Kammar med företräde för i Tyskland födda
rädet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. rådet Fr. Nordenstolpe 1815)kr. män, hvälka råkat i obestånd, eller
300. Till blinda på fattighuset, 300. Till blinda på fattighuset, deras oförsörjda änkor och barn.
eljes sjuke o. sängliggande. eljes sjuke o. sänglig!(ande. Kr. 50,000. Pastor och förest. (d.

Norgrens fond (Frkn A D L Nordstriims fond (Änkef. O M 19 nov. 1908).
Norgren 1884)kr. 10,000. Till un- Nordström) kr. 1,000. Räntan ut- Heinr. Gottlieb Baumgardts
derst. åt personer intagna å Sthlms betalas som pens. ät en fattig bor- testamente tör kvinnliga fattiga
stads fattigv.-inrättn. garedotter inom förs aml. kr. 2,000. Pastor och förest. (den

Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke Norgren. fond (Frku A D L 3 nov. 1895).
o. sängliggande pä fattighuset. Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un- Carl och Elisabeth Beckers Sil.

Reinholds fond (Bag. E. Rein- derst. ät personer intagna å Sthlms berhochzeltsfond (1896 d. 28 nov.)
hold 1876) kr. 750. Räntan utde- stads fattigv.-inrätln. kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
las d. 12 maj till 2:e inom för-. Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke församl:s kyrkosängfören., diako-
samI. boende, Stockholms kom- o. sängliggande pä fattighuset. nissfören., Tyska Hemmet, skoltofs-
mun tillh. behötvande, helst af Stenbergs fond (Plåtslag. J kolonien samt "Sprachcursus",
borgerlig härkomst. Stenberg 1897) kr. 5,500. Räntan Beaköws testamente (Bruksp. H

Stenbergs fond (Plåtalagaremäa- utdelas såsom extra hjälp till myc- N Beskow 1833)kr. 7,500. Förest.
taren Johan Stenberg 1897). Till ket behöfvande. Till skolan.
mest behöfvande såsom extra hjälp Undens fond (Handl. A E Undån Generalkonsul Blanck.Stiftung
vid trängande behof. 1837)kr. 1,000. Till så mänga nöd- (upprättad af förs amlingsledamö·

Undens fond (Handl. A E Unden ställde af ofrälse stånd, som af ter t. minne af Gen:konsul O
1837)kr. 1.000. Till sä mänga nöd- räntan kunna erhålla 50 kr. Blancks 70·ärs·dag d. 15 okt. 1910)
ställde af ofrälse ständ, som af rän- Wallins fond (Änkefru E S e kr. 3,000. Räntan utdelas ärl. d.
tan kunna erhälla ..50 kr. Wallin 1899)kr. 13,333:34. Till pen- 15 okt. t. tvä fattiga frunt. (pau-

Wallins fond (Ankefru E S O stoner ät fattiga personer inom vres honteuses) .tillh. församl:n.
Wallin 1899)kr.1<l,333:33. Till pen- förs aml., företr.ädesvis åt blinda. Pastor och förest.
sioner ät fattiga personer inom Westmans fond (Ryttmäst. J Bronners Iegat (O H Brermer
församl., företrädesvis ät blinda. Westmanochhanshustru1804,1809 1752) kr. 260. Pastor i Tyska för-

Westfeldts fond (änkan M West· och 1815) kr. 900. Till Inträdes- saml. För fattiga.
feldt 1872)kr. 667. Till uppfostran sök. på fattighus till dess de kunna Adolf Burchardstiftong (20juni
af fattig •• barn inom församI. blifva intagna. 1906). Till Tyska Hemmet. Kr.

Westm ••ns fond (Ryttmäst. J Wästfeldts fond (Änkan M Wäst· 1,500. Donationens afkastning an-
Westman och hans hustru 1804och feldt 1872)kr. 666. Till uppfostran vändes till en festmiddag för Hem-
1817) kr. 900. Till inträdessök. pä af fattiga barn inom församl, , mets pensionärer pä donatorns
fattighus till dess de kunna blifva födelsedag den 20 juni.
intagna. Bångs testamente (Fru M DBäng

[4634J Skeppsholms för- 1774, kr. 250. Pastor och förest.
I· k k h k I åd Till en studerande yngling.sam mgs yr 0- oe s o r . Ehlerts testamente (Kapt. H E

Se [2065]. Ehlert och fru 1857) kr. 1,000. Pa-
J.sklings fond (Konteramiral O stor och förest. Räntan till ännu

F Askling) kr. 300.Årl. räntan utde- lefvande släktingar.
las ät änka efter ngn arbetare af'tirn- Fischer. testamente (Kapt.·Joh.
mermansstaten el. några båtsmän. P Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor

Billbergs fond (Kapt.·löjtn. SB O och föreständ. Till husfattiga.
Billberg) kr. 1,270. Årl. räntan ttll- Fraenckels, Lonis, donation till
delas ngn obemedl., företrädesvis Tyska Hemmet. Kr. 100,000. (Afl.
sjuklig kapt.·löjtn:s änka. Bankdirektören Louis Fraenekel

Blomstedts fond (Kommendören 1911). Räntan utbetalas f. n. till en
O J Blomstedt) kr. 3,000. År!. rän- bankdirektören Fraenekels anför-
tan utdelas ät i fattigdom efter- vant under dennas äterstäende Iifs-
lämn. änkor efter tjänstemän, som tid. Förvaltas af Tyska Hemmets
tillh. K. Flottans Sthlms-atatdon. styrelse.

Dahls fond (M:ll M O Dahl) kr. Puh'rmanns fond (Hofkällarem.
570. Årl. räntan utdelas till ngn P H Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty-
behöfvande änka eller faderlösa ska törsamt. 6 förest. och 3 testa-
barn efter en flaggkonstapel. ment. exekutorer. Till fattiga.

~'alks fond (Änkef. M Falk) kr. Puh rmanns-fond (Hofkällarem.
500. Årl. räntan delas mellan 10 P H Fuhrmann 1772) kr. 31,000
st. fattiga änkor. Förest. samt 8:ne executores testa-

Frlmans fond (Oarolina Friman) menti. 12 gossar erhälla kläder,
kr. 2,000. Årl. räntan tilldelas 4 skodon, skolafgift och Iäsmaterial.
behöfvande officera- eller underoffi. Fohrmanns fond (Hofkällarem,
cers-änkor. P H Fuhrmann 1772). Tyska fÖr".

'rrolles fond (Öfverkommiss. i 6 förest:e samt 3:ne executores
K. Flottan O J Trolle) kr. 7,600. testamenti. Donationen bestär af
Årl. räntan tilldelas en fattig änka fasta egend.: 20 Svartmang. .•
efter civ. tjänstemanvidK. Flottans GarveDi donation (Fru J E Gar-
Sthlms-station, ven 1872)kr.I,000. Pastor ochförest.

Emma och Gustava lViggmans Till behöfvande fruntimmer.

[4632 ej MaJteus försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1789].
Bayards fond (Kamrer DBayard

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

Bayards fond (Kamrer DBayard
1833)kr. 500. Till sängl, på fattigh.

Beklädnadstond för fattiga
skolbarn kr. 400.

Berggrens fond (Hyrkuak M
Berggren 1857) kr. 500. Till klä-
der ät de mest nödställda fattig-
hushjonen.

Bolilns 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 (Kommerserädet P
E Ftleen 1822) kr. 5,569:77. Till
fattiga änkor i Stockh.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 186a) kr. 500. Bän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för ä fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Lei,jonhnfvud. fond (Kapt. frih.
e Leijonhufvud 1831)kr. 600. Till
nödställda likar inom församl.
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G.. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4638-4640]
Groths testamente (Groash, J H Reinholds testamente (Bag. E ränta beredes kyrkans stipendiater

.Groth 1785)kr. 12,500. Förest. Till Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor "ein lustiger Tag". Förest.
6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 är och förest. Till fattiga. SchlVart1.ers testament.rond (E
gamla köpmän. Relnholds, August, minnesfond v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de

Gilhhtorlfs testamente (Kapt. J för 'l'y.ka församlingens dtakonisa- fattiga.
J GUhlstorff 1870) kr. 1,000. Pastor förening. Kr. 10,000. (Afl. direk- Starbus' testamente (Fru L D
och förest. Till behöfvande sjömän tören A Reinhold 1911.) Af den Starbus 1774) kr. 1,260 Förest.
och deras änkor. ärliga afkastningen tillfalla 200kr. Till fattiga. .

GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche ärligen Tyska Hemmet »till bröd». Stocks legat (Fredrik T. Stock
1782)kr. 2,250. Pastor och förest'IResten till DiakoniS.sföreningen för 180S6t)llrknrl's4lo5nOOd'(FFröureSsttu'rmFör1f8a7t7t)igkra.
Pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare. dess ändamål. Förvaltas af Diako- I"'

GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche nissföreningens styrelse. 28,000. Pastor och förest. Till be-
1781)kr. 1,500. Pastor och förest. lteinholds, August, minnesfond höfvande handtverkaränkor.
Till husfattiga. för Tyska Hemmet. Kr. 10,000. T)'ska församI. fattigkusa, kr.

Hebbes legat (Kommerserädet S (Afl. Direktören A Reinhold 1911.) 9,000. Tyska försam!:s kyrkoräd.
B Hebbe 1792;kr. 750. Förest. För Räntan skall användas till bere- Tyska Hemmet: Egendomen Nr
fattiga. dande af en friplats ä Hemmet. 5 Tallkotten, inköpt 1911 f. Tyska

Hebbes testamente (Bruksp. A Förvaltas af Tyska Hemmets sty- Hemmets räkning. Tax. 310,000kr.
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. relse. Förvaltas af Tyska Hemmets aty-
Till medellösa församl:smedlem:r, Reinholds, August, minnesrond relse.
företrädesvis barn. för Tyska församlingens fattiga. Wrangels testamente (Frkn M

Hebbes testamente (Kommerse· Kr. 10,000. (Afl. Direktören A Rein- B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor
rädet S B Hebbe 1803;kr. 3,000. hold 19l1.) Räntan skall ärligen och föres t. Till fattiga.
Förest. Till husfattiga. d. 2,; juni o. 26 december genom Ihlens legat (A C v. Yhlen 1755)

Holms legat (B Holm 1804) kr. kyrkoherdens försorg utdelas till kr. 125. Pastor i Tyska församt.
500. Förest. För fattiga. de fattiga. Förvaltas af Skydds- för fattiga.

Höpfners legat (Nikolaus Höpf- föreningen. Friedrich Wilhelm o. Anna
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För ltohtliebs donation (Kyrkoh. J )Iaria Zimlllermanns donation
fattiga; donationen består af egend. Rohtlieb 1864) kr. 2,007:07. Till (SIll 1899 kr. 1,000, SIll 1905 kr.
II St. Nyg., kr. 2,000utdel. f. n. årl. kyrkobetjiining och deras änkor. 1,000, Sill 1909 kr. 1,000, 25/91912

Kastmanns, Johannes och Au. v. Sch elVen. testamente (J B T. kr. 1,000. Till Tyska Hemmet,
guste, nnderstödsfond för ålder- Schewen 1755)kr. 970.Pastor. Till Förvaltas af pastor o. förest.
stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast- fattiga.
ningen skall använda. till bere- Schinkels testamente (Kom-
dande af friplatser ä Tyska Hem- merserädet D v. Schinkel 1807)kr. [
met. Förvaltas af Tyska Hemmets 3,000. Pastor och förest. Till be' 4640J
styrelse. höfvande skolgossar.

Kellners testamente (Fru D Kell· Schlo tthauers legat (Fru M
ner 1747)kr. 500. Till fattiga barn. Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor

Klrchrlngs legat (1755) kl'. 250. i Tyska församI. För fattiga.
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. Schmldts legat (P Schmidt 1751)

Kleinsorgs testamente (Fru M kr. 250. Pastor i Tyska förs amI.
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor För fattiga.
och förest. Till obemedl. flickors Schol·t.' testamente (J A Scholtz
uppfostran. 1756)kr. 500. Pastor i Tyska rör-

Knochs donation (.F.Kno~h 1883) saml. Till fattiga.
k.:. 500. Pastor och rörest. I Tyska Scholt1.' testamente (J A Scholtz
fors.aml. TIll fatt.iga. 1756)kr. 684:29. Pastor och äldste

Lleber ts fond (Sejlareålderm. J före st. Till studerande.
F Liebert och hans hustru A S Schumbnrgs, August, minnes.'Yeber 1832) kr. 1,500. Pastor och fond, donerad af konsul R. Bchum
fore.st. T!.ll Tyska skolan... burg 1895. Kr. 1,183:78. Pastor

I'lUdstroms,.A.nna, fo,!,d~Ankefru och förest. 1 procent till kaplt.a-
Anna Lmdstrom, f. Wletll~.g,1907) let, resten till Tyska förs:s dia.
kr .. 2,000.. TIll de mest behofvande konissfören.
af forsamlIngens fattiga. Pastor. Schnmburgs, Augnst, minne •.

Joh:~ Lohes legat (175.8)kr. 750. fond, donerad af konsul R. Schum-
Pastor I Tyska forsamI. For fattIga. burg 1895. Kr. 591:89. Pastor och

Lohes testamente (A.Lohe 1759) förest. 1 procent till kapitalet,
kr. 500. Pastor och forest. TIll resten till Tyska Hemmef.
Tyska skolan.

Lohes, Ad., testamente (175~). Sehumburgs, Augnst, mlnnes-
Pastor. Kr. 750. För fattiga. fond. donerad af konsul R. Schum-

Lohos, Joh:a, testamente (1758). burg 1895. Kr. 591:89. Pastor och
Pastor och förest. Kr. 500. För forest. .1 procent nu kapitalet,
skolundervisn resten till Tyska kyrkokoren.

MillIers t.siamente (Komrn erae- Schumhurgs, A.ugust, nrinnes-
rädet J eMllller 1832) kr. 7,500. fond, donerad afkonsul R. Schum
Förest. Till fattiga. burg 1895. Kr. 591:89: Pastor och

Pastor Kaiser-fond. Förest. Till forest. 1 procent tIll kapi tal.et,
kyrkokören kr. 600. resten. till Tyska församI. ferie-

Rambaehs donlltlon(Snick:änkän kolom.
E Rambach, f. Dehm, 1880)kr.I,000. Schumburgs, Robert, donation,
Pastor och förest. Räntan utdelas kr. 634:10. Pastor och förest. l
till behöfvande inom förs aml , procent till kapitalet, resten till

llelnhold-Beckers donation (Aug. Tyska Hemmet.
Reinhold och Carl Becker 1905) Schiit1.' testamente (Carlo. Anna
kr. 10,000.Pastor och föreständare. Schutz 1879) kr. 5,000,hvaraf 4,000

Reinhold., Ferdinand, donation kr. som grundpenning till Präst-
till kyrkokören; kr. 1,000. änkefond, och IIODDkr., för hvars

Mosaiska försam-
lingen.

Se [20 83j.
A.nton Bendix' fond (Färghandl.

Anton Bendix 1891)kr. 1,900. Dels
grarunderhålt, dels fattigunderst.

Carl Benedlcks' donation (Gen>
konsul Carl Benedicks' test. af d.
3 nov. 1880) kr 25,000. Donerad!
utan något villkor; räntan använ-
des enl. församl:s beslut.

Emma Benedlcks' donation
Gen.-konsulin:n Emma Benedicks
1890) kr. 4,850. Räntan är ställd
till församl:s fria disp.

Benedlcks' .tlpendiefond (Bruks-
patron W Benedicks 1848)kr. 9,000.
Stip. ät judisk studerande vid
svenskt universitet.

Benedlcks' nnderstöd.fond
(Bruksp. E O Benedtclra 1876) kr.
2,000. Till behöfvande inom förs.
enl. vederb. fattigvårdsst. beslut.

Fröken Bernhardina Berendts
fond (Gåfvobref af Konsul S. Be-
rendt) kr. 10,586:27. Underst. åt
behöfvande flickor.

Henrik och Mathilda Davidso,,"
donationsfond (Gen:konsul Henrik
Davidson och hans hustru 1893)
kr. 22,410:23. Räntan utgår t, v.
som lifränta åt 2 personer; efter
dessas död användes den till be-
kost. af bostad ät fattiga.

Magaus Davidsons fonder kr.
22,690:88 (testarn. 30 jan. 1901).
Understöd.

Wilh. Davidsons donationsfond
(GAfvobref af Konditor Wilhelm
Davideons stärbhusdelägare af:>
mars 1883)kr. 51,740:44. Räntan
utgår t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
personer, därefter användes den
till bekost. af bostäder för be-
höfvande.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[4640-4651] G. Fromma
Ellas80ns nilderstödstond (Fabr.

Levy Eliasson o. hans fru Edeline,
f. Salomonsson, 1874) kr. 1:;,000.
Räntan användes till underst. åt
fattiga yngl. och flickor inom mo-
saiska. församl., hvilka önska full-
komna sig i yrke eller kunskaper.

Lery ElIas.ons mlnnesfond
(Fabr. Levy Eliassons änka- Ede-
line Eliasson 1887)kr. 5,000. Rän-
tan användes för att bereda fattiga
församl:smedl. af kvinnokön till-
fälle att begagna brunns- eller bad-
kur eller vistelse på landet.

Sophus Fredericias fond (Test.
af S. Fredertcia af 2'/3 1904) kr.
,5,063: 29. Först lifränta, sedan
välgörande ändamål. .

Isaae David och Jullana Hlrsehs
underotödsfond (Musikhandl. Abr.
Hirsch 1890) kr. 14,736:38. Uno
derst. till behöfvande företrädes-
vis släktingar.

Augusta Jacobssons donation
kr. 1,000.

Fanny Josephsons fond (Frkn
Fanny Josephson 1882)kr. 10,000.
Till en början lifränta, seder-
mera välgörande ändamål.

Albert Julius fond (Testamente
den 8 Juli 1905 af hattmakaren
Alb. Julius) kr. 12,092:75. Först
lifränta och sedan för användning
på sätt församltngens föreståndare
finna lämpligt.

Jacques Lamms fond (Ing. Jac-
ques Lamm 1889) kr. 10,408. T.
v. lifräntor; efter lifräntetagarnes
död användes räntan till försam!:s
nytta.

John Levlns stipendiefond
(Grossh. John Levin 1872)kr. 10,000.
Stip .. åt någon fattig studerande
yngl., tillh. mosaiska församl.

Harcus och Eleonora Levin.
tond (Test. 27Juni 1892afKonditor
L N Levin) kr. 10,000. Extra bidr.
till mosaiska församl. fattiga.

Lndvlg Lerins fonder (Test. 27
Juni 1892 af Konditor L N Levin)
kr. 50,914:66. Först lifränta, seder-
mera stipendium och andra välgö-
rande ändamål.

Axel Lerins minne (Test. 27 Juni
1892 af Konditor L N Levin) kr.
10,000. Stipendium.

Josef och AdelIne Lubllns mln-
nesfond kr. 5,000. Understöd.

]fanns testamentsfond (Groaah.
A F Mann och hans hustru Ma-
thilda Mann 1865)kr. 20,000. Rän-
tan disp. af församl. förest.

Syskonen lIlendelsons tond för
ogifta män och kvinnor (Oscar,
Henrik o. Henriette Mendelson
1891) kr. 30,577:19. Underst. åt
äldre, ogifta och obemed!. med-
lemmar af församl. I

stiftelsers, pensionskaasors m. fl. fonder.
Meyerssons pensionsfond (Groash. Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000
LesserMeyerssonI860)kr.57,870:01. sedermera donationer af åtskilliga
Pens:r åt lärare, lärarinnor ID. fl., andra personer. - Fondens belopp
anställda hos mosaiska förs., samt nu cirka kr. 70,956:69. Räntan Iäg-
deras änkor och barn. ges t. v. till kapitalet. När detta

lIllehaelssons donation (Bruksp. enl. förestånd:s åsikt blir tillräck·
G Michaelsson 1865) kr. 20,000. Iigt skall det användas enl. ru-
Räntan användes till ngt för för- briken.
saml. nyttigt ändamål. A. S. Valentlns fonder (Test.

Mosaiska f"örsamllngens fattig. af bankiren Axel Valentin) omkr.
fond, kr. 27,582:47. Fattigv. åt för- 53,480:05. Understöd.
saml:s medlemmer samt reseun-
derst. åt främmande judar.

Mosaiska församlingens skol-
fond, kr. 56,726:16. Bland annat
underst. åt fattiga skolbarn.

Emanuel Nachmansons fond
(Gåfvobref af fru Rosa Nachman-
son) kr. 5,000. Understöd.

Rosa och Emanuel Nachman·
sons fond för skollofskolonler
(Gåfvobref af änkefru Rosa Nach-
manson af so/4 1904) kr 26,125.

Nathans fond (H J Nathan 1826)
kr. 13,725:63. Halfva räntan till
vissa personer, andra hälften till
undervisn. åt fattiga judiska barn.

lIloritz Rubens' (Karlskrona)
donationsfond (Gåfvobref af
Grossh. Ludvig och Anton Rubens
samt .1 Lublin af d. 29 nov. 188S)
kr. 15,680. Räntan utdelas hvarje
år d. 7 mars (Moritz Rubens döds-
dag) till hjälpbehöfvande judiska
personer, som vilja lära eller för-
kofra sig i slöjd eller handtverk.

Julia Rubensons minne (Åtskil.
liga församl:smedlemmar 1892)kr.
5,500. Underst. till uppmuntran åt
förtjenta lärjungar i församl:s re-
ligionsskola.

lIlathilda Sachs donation för fat·
tiga, kr. 1,000.

lIl.tbilda Sachs donationsfond,
kr. 10,000. Välgörande ändamål.

Simon Sachs donation för fat-
tiga, kr. 1,000.

Simon Saehs donationsfond, kr.
10,520:25. Välgörande ändamål.

Simon och Mathllda Sachs'
minne (Gåfvobref d. 12 februari
1907 af Gen.konsul Simon Sachs'
och hans hustru Mathilda Sachs'
stärbhusdelägare) kr. 101,181:25.
Delvis lifränta, resten for under-
stöd till behöfvande ungdoms gagn
och förkofran.

Nathalla Salomans fond för främ-
jande af kvinnlig undervisning
(Gåfvobref affröken Nathalia Salo-
man d. 16 mars 1907)kr. 5,000.

Betty Salomonsons minne (Test.
af Edv. Salomonson af 7/'0 1861)
kr. 22,300. Husrum åt obemedl.

Stiftelsen för bostiider åt fat·
tiga och orkeslösa personer till-
hörande lIlosalska f"örsamllngen
I Stockholm (Gåfvobref af L J

I
I

(

[4641] Stockholms Mosai·
skaförsaml:s sjukhjälps- och

begrafningssällskap
(1788) kr. 96,000. Särsk. styrelse
se [3140]; att vårda och under
stödja sjuka samt ombestyra be-
grafn. af afl. mosaiska. trosbekän-
nare; ledamotsafgift är 5 kr. årl.
men underst. lämnas utan afse-
ende på ledamotskap i sällskapet.

[4642]
Israelitiska yn,.gllngaf"örenlngen

(1819). Särsk. styrelse se [3560].
Att understödja till Sthms kom-
mun hörande personer af mosaisk
trosbekännelse, hvilka ägna sig
åt vetenskapl. studier, åt slöjd eller
handtverk; att bereda utväg fOr
medellösa judtska barn till erhäl-
lande af religions- o. elementar-
undervisn. ID. ID.
Frledliinders stipendium (Grossh.

H Friedländer). Styrelsen f. Israe-
litiska Ynglingafören.: år1. räntan
utdelas till yngling, titlh. Sthms
Mosaiska församl., såsom lärling
ägnande sig åt studier i prakt.
handtverk eller slöjd.

Oscar Htrschs fond. Styrelsen
för Israelitiska ynglingafören .
Årliga räntan 225 kronor utdelas
till studerande judisk yngling med
företrädesrätt åt den som idkar
tekniska studier eller skön konst.

Sellgmanns stipendium (Dr L
Seligmann). Styrelsen f. Israeliti·
ska Ynglingafören.; år1. räntan c:a
125 kr. utdelas till judisk yngling,
ägnande sig åt vetenskap, .sköu
konst, slöjd eller handtverk.

Tekniskt stlpendlum, Styrelsen
f. Israelitiska Ynglingaföreningen.
Årl. räntan 250 kr. utdelas till ju.
disk yngling, ägnande sig åt tek-
niska studier.

[4645]
Engeströms, Eutemla M. r., stif-

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

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjn'ingsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler.

[4651] Idamål att förekomma tiggeri bland 1[3435-3463]. Arbetsstugor finnas i
Ärbetsstugor rör barn, de första Ifattiga barn genom att gifva dem Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Matteus,

grundade 1887 gnm anslag af Stift. håg för praktiskt arbete och un- Jakobs, två i Johannes', Klara,
Lars Hierta.s minne, hafva till än- dervisning däri. SMak. styrelser Be två" i Kungsholm8, Nikolai: två i
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Maria samt sex i Katarina, två i
Östermalms och två i Engelbrekts
församl:r. (Se Adressafdelningen.)

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4651-4660J

[4653] Drottninghuset.
Se [3501].

Drottninghuset (Konung Karl
XI:s Drottning, Ulrika Eleonora,
antagl, 1682) kr. 140,000. Intagn.
och rörsörjn, af ålderstigna, sjukl.,
i torftighet stadda änkor och dött-
rar efter civ. och militäre ämbets-
och tjänstemän, präster, borgare
samt sådana hofbetjänter, hvilka
icke burit Ilvre.

Kniggeska fonden (Änkef. Kn ig-
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
skända att vara af obefläckad van.
del n, med företrädesrätt för ogifta
sökande af nämnda egenskaper.

Brandelsk& fonden (M:ll A. S.
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren
C. H. Brandel 1904) kr. 82,000.
Räntan fördelas i peue.r till me-
dellösa fruntimmer; donators släk-
tingar samt deras efterlämnade
änkor äga företräde framför öfr,
sökande.

[4654J ..
Konnng O.kar I:s minne (Anke-

drottning Josefina 1873) kr.
676,000. Särsk. styrelse se [3499:.
Hem för mindre bemedlade ogttta
fruntimmer eller änkor af stånds-
personsklassen mellan 50 och 70
år gamla.

[4655]
•,,"ylet rör pauvres honteux.

Särsk. direktion se [3503]. (Grefv:an
Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz,
1860). Asylets tillgångar d. 81/12
1911: Kr. 1,728,859:82 däri inbe-
räknadt: fastigheten o. ltfränte-
fonden. Beredande af bostad och
delvis föda åt aktningsvärda frun-
timmer, af ståndspersonsklassen.

[4657J Borgerskapets
änkehus.
Se [34971.

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

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

Lieberts fond (Sejlareålderm. J
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832)kr. 5,933:29. Handpen-
ningar vid midsommar och jul åt
å änkehuset intagna änkor.

J A.W Llndmanssous understäds-
fond kr. 351,582:59.

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

Patersåns fond (Grossh. W G
Patersen 1864) kr. 137,000. Räntan
utgår ipens.r å50 kl'. pr år till änkor
och döttrar efter borgare i Sthlm.

Paulls testamente (Grossh. Nie.
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut-
delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers änkor,
äfvenaom orkeslöse, sjuke och be-
höfvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

Schröders testamente (Grossh.
Georg Schröder 1871.)kr. 122,000.
Pens:r åt fruntim. af borg. klassen.

Säfbohms testamente (Snickare-
ålderm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand·
penningar åt å änkehuset intagna
snickareänkor.

Tidmarks och Snndins Pen.
sionsfond (M:ll S M Sundin 1859)
kr. 204,300. Pens:r å 300 kr. ttll-
delas för i behof stadda fruntim-
mer af den s. k. bättre samhälls-
klassen, hvilka, födda! Sthlm och
minst 30 ål' gamla, äro antingen
blinda eller :ti sina händer törla.
made ell. förvridna, så att de icke
kunna sig med arbete försörja]).

Zettersten P:s testamente
(Kryddkramh. E Zettersten P:ns
1836)kr. 15,000. Af räntan tillfal·
ler 1/" änkehuset och de äfriga
SI. utgå som pens:r il 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
tilldela.s 8 borgare änkor .

[4658J
Borgerskapets gubbhus (Sthlm s

borgerskap 1788)kapital och fonder
år 1911 kr. 3,108,714. Borgerska-
pets gubbhusdirektion, se [3495J.
Under-h. af ålderstigne borgersmän
i Sthlm.

[4659J Allmänna barn-
husinrättningen.

Se [3401J.
A.llmänna barnhusinrättningen

l Stockholm (Drottning Kristina
1637) kr. 6,986,255:85. Vård och
uppfostran af värnlösa barn.

Knnt Bernhard Beronii fond
(Handl. K. B. Beronius 1876) kr.
5,000. Understöd till barnhusbarn,
hvilka ådagalagt flit och anlag för
studier eller för inlärande af något
yrke eller handtverk.

Brandts fond (Generaldir. J N
Brandt 1826) kr. 3,000. Arlig ut
deln. åt 10 utackorderade barn-
husbarn.

DFond rör barnhusbarn af kvin-
nokönet> (Statsrådet C. J. Malm'
sten, Frih. F. Wrede, Groash.ÅiF're-
stadius m. fl. 1861) kr. 37,135:34.
Insä'ttn.: i ränte- och kap italför.
säkr:sanstalten i Sthlm till bere-
dande af lifränta vid 55 år.

Fonden till minne af Hugo
Fåhrreus (afsatt af Barnhusets
medel 1888)kr. 2,500. Understöd
som från K. B. Beronii fond.

Gondretska fonden (Kapt. Jean
Louis Gondret 1895) kr. 35,967:41.
])För att underlätta och bisträcka

i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och vård.a

Höökska fonden (Komminister
K E Höök och hans hustru 1900)
kr 5,000. Insättning i ränte- och
kapitalförsäkr:sanstalten i Sthlm
till beredande af lif'ränta åt i Ad.
Fredr. försarn!. födda barnhusbarn
af mankön.

Ljnngcrantzska testamentsfon-
den (Tobakshand!. P Ljungcrantz
1875) kr. 197,159:80. Inlösn. å
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. Sthlrns kommun, Bom eljes
icke kunna. utan afgift intagas.

Fru E Linds af Hageby foud
(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
fl'. K B Beronii fond.

Wennerqvistska fonden (Gross-
handlaren J G IVennerqvist 1829)
kr. 161,000. Understöd för orär-
diga och lytta barn till dess de
fyllt 18 år.

[4660] Styrelsen öfver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se f1801J. ..
Benedickssk& fonden (Ankel. Em-

ma Benedicks, f. Benedicka) c:a kr.
20,29fi:39.,För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör användas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.s

Eklunds fond (Johanna Kristina
Eklund 1892)kr. 2,376:68. Räntan
skall med '1. utdelas till å älder-
dornshemmet intagna. personer fl'ån
Klara försam!. och if. tilläggas
kapitalet. .

Eurenii fond (v. Häradshöfd. P
L Eurenius) kr. 10,498:63. Räntan
skall användas till inköp af skor
och strumpor för å hemmet in-
tagna personer.

J ohanssons fond (stiftad till
minne af skolstäderBkan Anna Lisa
Johansson d. 10/4 1908)kr. 307:64.
Räntan skall användas till inköp
vid julen af' skodon åt någon eller
några å hemmet intagna under-
stödstagare från Adolf Fredriks för-
samling.

Lenabergs fond (M:ll SofiaAlber·
tina Lennberg 1890) kr. 2,322:96.
Räntan användes till inköp af
strumpor.

Ueberts fond (Sejlareålderm. J
F Liebert 1832) c:a kr. 6,586:10.
Räntau utdelas till å 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) kr. 1,000. Räntan an-
vändes för inköp vid jul af bröd
till samtl. å ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Unmans fond (Generalkonsu.
Gustaf Unman) kr. 10,653:82. Rän
tan utgår f. n. till tvenne af Gene
ralkonsul Uriman na.mngifna per'
soner.

Webers fOnd (Fru Mathilda w«.
ber 1908) kr. 10,620:16. Räntan
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[4660-4674] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder.
erlägges årl. en afgii't, i. medeltal
ntg. 250 kr. för hvarje betalande.

skall med 9!1O utdelas till å äl-
derdomshemmet intagna personer,
företrädeseis från Jakobs och Ka-
tarina församlingar, och tito till·
lä~gas kapitalet.

Ostergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren) kr. 509:16. Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuka
å ålderdomshemmet tillh. Nikolai
församl:s afdelning.

[4661]
Frimurarebarnhus.t å. Kristln ••

berg (Frimuraresamfundet 1753)
kr. 2,319,496:62, däraf fastigh:ns
bokförda värde 615,681:96kr. Särsk.
direktion, se [3403]. Till .•.ård och
uppfostran inom inrättn. af fat-
tiga värnlösa barn; 194 barn, 117IOf:::t~~h47 flickor, Tärdas f. n.

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

[4662] .
Prins eads uppfostringsinrätt.

ning ror fattiga och .•.ärnlösa barn
I Stockholm (Pastor Prim. J O
Wallin o. Underståth. O. af Vann-
'lvist 1833)kr. 688,000,däraf fastdg-
hetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se
[3405J. Vård af fattiga o. värnlösa
barn i Sthlm.

[4670J

[4663 aj
Föreningen för sinnesslöa barns

vård (Prof. N G Kjellberg, .fil.
d.r O von FeiIitzen m. fl. 1869)
kr. 598,135:44. Särsk. styrelse, se
[3640J. Upf,fostran af sinnesslöa
barn (f. n. vardas i skolan III barn,
åarbetshemmet 34, a Karlsvik 36
och å arbetshemmet föl' sinnes-
slöa kvinnor å Hornsberg 19)samt
seminarium för lärare (t'. n, 8 ele-
ver).
[4663bJ --

.'öreningen för bistånd åt lytta
och vanföra (Prof. A Wide.m. fl.
1910) kr. 419,867. 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 för allt
dugligt arbete. I Hemmet för van-
föra mottagas 9 kv. o. 12 manI.
elever. Adr.: Greftureg 59 & 61
[4664] --
Mahnqvlstska narnuppfostelngs-

anstalten I Stockholm (Klocka.
ren J P Malmqvist o. hans hustru
1852 och 1853)kr. 172,200. Särsk.
styrelse, se[3622). Attlämnafattiga
o. värnlösa flickebarn undervtan.,
vård och uppfostran i äfrigt; för
de flesta å anstalten vårdade barn

III, Fonder för understöd

[4665]
Mnrbecks Inrättning för fattiga

Illckors upprostran (Prästmannen
f.eter Murbeck 1747)kr. 360,260:-.
Andamål : att till tjänarinnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh. Sthlms
kommun. Intagn:sälder 6-10 är.
Särsk. direktion se [3.408].

[4666]
Yälgörande .'rnntlmmers.säll.

skapet (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703J'
Kapital omkring 21,000 kr. År.
inkomsterna, utom räntor. utgöras
af bidrag från Drottningen,. Kron-
prinsessan och Prins Carl samt
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,600
kr. som dels efter af kyrkoherdar-
na i Stockholm ingifvet förslag
utdelas till fattiga fruntimmer
(omkr. 2,000 kr.), dels anslås till
understöd för flickskolor (omkr. 500
kr.).

[4667] Femdrefdrentngen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. Särsk.
styrelse se [3633]. Grundande och
underhållande af barnhem i den
Svenska Lappmarken.

åt barn.
[4673J

Fattiga barns vänner (Frih:an
Cederström. f. v. Oederwald, 1841)
kr. 21,000. Särsk. styrelse, se [3621).
Medlen användas nu blott till ut-
ackordering af flickor. Sedan 1883
har sällskapets bestämda inkomst
ökats med räntan ar 2,000 kr ..,
hvilka genom. test. tillfallit säll·
skapet vid fru frih:an Rosa Oxen-
stiernas, f. Mickelson, död år 1892.

Oavallt-Holmgrenska stiftelsen
(stiftad af Grosshandlaren A F
Cavallt-Holmgren pä hans 50·års·
dag den 27maj 1901med en grund-
plåt af 20,000kr.) har till ändamål
att bereda ett sommarhem i Stook-
holms skärgård åt välartade fattiga
skolbarn till glädje och uppmun-
tran för dem samt till gagn i fy.
siskt, moraliskt och socialt hän-

.1~e~~~iS~f:l;Hl~:t~~~s;7 s;u~t~~7 [46 71]
Augusti eller under 70 dagar, 25 Sällskapet "De fattigas vänner» [46 74]
barn däraf 19 flickor och 6 gossar (Grossh. J E Törnqvist m. fl. il. Sällskapet Burnavännerna. Sär.
å stiftelsens hem som under detta s/51826)kr. 117,000.[Bär-sk.styrelse, skild direktion, se [3625J. Sällsk:s
~r var I6rlagdt till Björkvik vid se [3706]. Räntan användes dels ändamål är att, i regel strax före
Algöfjärden i Värmdö församling. och i främsta rummet till fattiga jul, bekläda behöfvande skolbarn
År 1902 vistades den 14Juni-31 barns beklädn., dels ock till smärre i åldern 61/2-14 år. Tillg. ut.
Augusti eller under 77 dagar 28 underst. åt behöfvande; räntan å gjorde d. 1 juli 1912kr. 67,016:1r..
barn däraf 24 flickor och 4 gossar 3 000 kr. utdelas till·4 behöfvande Ledamotaantaleb, var samma dag
ä stiftelsens hem, detta år förlagdt af kvinnokön; dessutom utdelas 2,555 (226 ständiga ledamöter och
ä Gällnö i Vämdö församling. är!. 600 kr. i poster om 10 a 15kr. 2,329 årsbetalandet. År 1911utde-

År, 1903 vistades den 14 juni-29 enl. C. E. Möllers test. lades fullständiga .beklädnader
Aug. eller under 75 dagar 33barn, jämte diverse andra julgåfvor till
däraf 24 flickor o. 9 gossar, å stif· [46 72J 385 skolbarn, kavajer till 103
telsens hem, detta år på den natur Sällskapet Jultomtarne (stiftadt barn, kängor och strumpor till 22
sköna Argboda ö vid Kanholms- af 17 unge män julaftonen 1870) barn och sporttröjor till 98 ges-
fjärden i Värmdö församling. har till ändamål att årligen sön- sar, sammanlagdt 608 beklädda

I Stiftelsens hem å det 1904 in- dagen före jul utdela fullständiga skolbarn, för en Kostnad af lIT.
köptahemmanetKalfsvikvidVindö· beklädnader åt fattiga, välartade 14,948:05, de skänkta julpresen.
ström i Värmdö rörsamt. vistades skolbarn inom hufvudstaden. Säll. tema ej medräknade.
är 190415/6_1/p (77dagar) 40 barn, skapets samtliga tillgångar upp. ""Under sällskapets 42.åriga verk-
däraf 25 flickor och 15 gossar; år gingo d. 31 December 1911till kr. samhet (18702S/1-19121/7) hafva
1905 9.'6-22/S (73 dagar' 42 barn, 140,103:23. .e.ntalet rullständtgt be. fullständiga vinterbeklädnader
näm!. 26 flickor och 16 gossar; år klädda barn 1912210 st. hvarjämte jämte andra julgåfvor tilldelats
1906 15/6:-22/S (67 dagar, 43 barn, skodon utlämnats till 150 barn. 4,899 skolbarn samt partiella be-
därat 24 flickor och 19 gossar; år Styrelse,. se [3623). . klädnader till ytterligare l,927skol.
1907 18/6-19/. (63 dagar) 44 barn, barn (= 6,826 beklädda barn) för
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däraf 24 flickor och 20 gossar; år
1908 15/6_30/S (77 dagar) 42 barn
däraf 2ö flickor 'och 17 gossar; år
1909 l5/6-23/. (68 dagar) 44 barn
däraf 23 flickor och 21 gossar;

år 191016/6-24/S(68dagar)48barn
däraf 22 flickor och 26 gossar;

år 1911 17/•.-311. (n dagar) 50
barn däraf 34 flickor och 16 gossar;

år 1912 15/6-29/8 (75 dagar) 48
barn däraf Bi)flickor och 13 gossar.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 11.fonder. [4674-4687]
en sammanlagd kostnad af kr. pital: omkr. kr. 84,000. Värd och ISimsällskap för undervisning' i
171,010:27,julgäfvorna medräkna- uppfostran af fattiga barn, som simning under vintrarna, ät folk-
de, men ej de ernå administra- an.tingen förlorat någon af sina Iskolebarn, i folkskolornas Simh.al.
tianskostnaderna. föräldrar eller i följd af deras sjuk. lar. . .

--- d?m eller oordentlighet sakna nö- Ludv. Eurenii fond för simkon.
[4675] dig värd o. tills. l hemmet. stens befrämjande, kr. 5,269:97.
Alms, Axel och Sofia, stiftelse Räntan användes af Stockholms

(Byggmäst, A Alms änka, 1874), [46 7 l Simsällskap i enlighet med testa-
grundfond vid 1910 års slut kr 7 tars föreskrifter.
1,030,000, öfriga tillgångar kr. Sällskåpet .Till uppmuntran af
1.355j368: 12. Särsk, styrelse, se öm och sedlig moder8vård. kr. [4679J ---
[3542. Har till ändamäl att åt 123,261:6~. Särskild nämnd, se •..
flickor. som sakna behörig om- [3782]. Räntan jämte ärsafg, an. TelefondIrektoren H. T. Ceder-
vårdnad, bereda ett hem, där de vändes till underst. dels kontant g~ens .uppfostrlng.fond (Telefon.
erhålla kristlig uppfostran och till belopp af 20 till 60kr. dels med direktören H. T. Cedergren ~ch
god handledning samt sålunda kläder m. m. åt hustrur eller änkor, hans hustru 1. Cedey,gren, fadd
danas' till redbara och dugliga hvilka ägna sina minderåriga, äkta Pegelow,. 19~9)h~r tIll andamäl att
kvinnor. Ansök. om inträde ställes barn en öm o. sedlig modersvärd bereda tIllfalle tfll god u:ppfo~tran
till styrelseu och klin ingifvas af och äro stadda i behöfvande om. for obemedlade barn - fareträdes·
vederbör!. kyrklig eller kommunal ständigheter. Underst. utdelas un- VISfrån Stockholms .~olkskolor -
myndighet eller känd enskild per der maj månad till hvarje gång 156 som ICk.epå. an~at sa~t k~nna .er-
son. Säkerhet skall ställas för er- mödrar. hålla bjalp tIll sm utbildning, men
läggande af årligt uppfostrmgsbt- [46 78J --- som visa stor beg'äfning och om
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr .. hvilka deras lärare hysa särskpda
elev, att utgä t. o. m.15. äret. När. .~Kohlers premlefond-, kr. 1,614. förhoppni~gar att de, om de er-
mare upplyan. lämnas af styrelse. Rantan utdelas som prem. ät folk. hålla en tIllfredsställande utbfld-
led. prof. C. Sundberg Kungsträd- skolebarn, som gjort goda fram- ning, skola kunna göra en god in·
gärdsgatan 22.' steg i simning vid Sthlms stads sats i vårt lands ekonomiska eller

--- bad- och siminrättning. intellektuella utveckling. Medde-
[46 76J Ludv, Eurenii fond för under. lande om tid för insändande af
W. A. Benedlcks fond (Kam. visning i slmnlag, kr. 10,599:42. ansökningar lämnas i de större

marh. W ABenedicks 1870) ka- Räntan användes af Stockholms tidningarna.

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

[4681 J Seraflmerlasaret- atip. a~t till'!.elas 2medic. kand:er, [46 84J '
tets direktion. som tjan~tgora. VId Seraämerlasa- Kronprinsessan Lovlsas "åT}!an.

Se [3330[. rettet. Stlp:a, f...n. 240kr. hvari~:, stalt för sjuka barn. Polhemaga.
M. }" W:. fond (1901)3 000 kr. fä Inneharvas hogst l år ~:,mt so- tan 3,0. (Med. Dr P. Elmstedt m.

Räntan användes till unde;stöd ät kas .skrIft!. h?s vederb .. forest. f. fl. 18M) kr. 725,000. Särsk. djrek-
medellösa personer, som under. medio. eller kirurg. kliniken. tion, se [3350]. Värd a~ fattiga
gått operation för kräfta, efter be- sjuka barn; under d~t SIst:, är,;t
stämmelse af professorn John [46 82J vårdade 1,021 barn; VId polfklmi-
Berg, så länge han innehar öfver- Gymnastlsk.ortopedlska Instftu- ken 3,784 frrtt,
kirurgbefattningen vid Lasarettet, tets fattigfond (Prof. N. Åkerman [46 85J ----
och sedermera på sätt direktionen m. 11.1827) 18,933 kr. Direktionen
bestämmer. f. Gymn.vortop ..instit., se [3393]. Sabbatsbergs brunnslasare.U
Norlunds, Lotten, Fru, fond Kostnadsfria bandager åt medel. (Prof. E. Gadeh.us under medver-

(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet lösa pers., som lidaafkroppslyten. kan af ?runnsgaster VId Sabbats.
utgående konvalescenter. Kapital berg~. hals0,brunn 1807) kr. 47,096:
med kapitaliserade räntor (år 1911) [46 83] 96. Sarsk. direktion, se [3~.91). Att
10,243 kr., hvaraf räntan genom Stockholms sjukhem (stift. gen. åt fattiga sjuk~ brunnsga~ter be-
ö!verläkaren och andre öfverläka- gåtvor 1867) kr. 4,750,102:51 (111 reda kostnadsfri bos~ad, foda och
ren vid den medic. afd, utdelas ät 1912). Särsk. styrelse se [3373]. I~kar~v. under ~en tI~ de begagna
frän lasarettet utskrifna verkl be- SIg at brunnsdriokn.vid Sabbatsb.
höfvands, för att sätta dem i ·till. . . •.• ---
fålle att genom lämplig föda eller Direktionen ofver sjuk- [4686J . .
viatelse i stärk.ande luft vid brun- huset Eira. Se [3352]. Harriet Philipsons f. Fränekel
nar eller bad saka ätervinna hälsa Friherre B. von Beskows och stiftelse (v.Häradshöfd. W. Phtltp-
och krafter.. hans hustrus donationsfond (1880) son 100,000kr.) Styrelse: Fbrenin-
Prof. R. Bruzelh fond (1900) kr. 1,567:75 vid 1911 års slut. Rän- gene för bistånd åt lytta. och val).'

1,514 kr. och tan användes till underhäll o. kom- fora styrelse, kostnadsfrta banda-
Donationsfonden Lincoln Pay. plettering af för patienternas räkn ger ät mindre bemedlade vanföra

kulls minne (1899)1,000..kr. R.än. befint!. bokförråd. . l3881]. .
torna dIsponeras efter öfverläka- Gretve Clas Horns donations. ---
~ns bestammelser - for lIknande fond (1822)kr. 12,500. Till förmån [4687] Allmänna barn-
darnål som Lotten Norlunds f. Sthlms läns kurhusinrättn. En. .

rond. . • dast räntan får användas. bördshuset.
RegnelIs, A. F•• Dr, stlpendle- Sejiareåldermannen J F Lie. Se [a3561.

fond. Doneradt kaj1ital (1863)kr. berts och hans hustr~s dona. Allmänna barnbördshuset (1852)
10,000, .som med tdltväxt genom tionsfond (1827) kr. 6,419:19 vid kr. 997,~60:30, däraf fa.tighet~v,
k~p~talIserade räntor VId 1912 års 1911 års slut. Frisäng f. en sej- kr. 598,234:!1. .
böejan utgjorde kr. 12,027. År!. lareämbetet tillh person Asylen ror fattigabarnaroder.'
rlIntan använd. till 2:ne lika stora __ o -' skor och deras barn. Samma. 8.~~'\.
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[.li-8~-:-46~6] , R, .,Fromma s,tiftel$eTIj,-pensionskassors m. ;fl. fonder. ~,
B., A.· Dallellt dOllat,ion.folld 12,000" !'Räntoma I~ ,n,\i>mp.<!'lQlt'"

€Gäfva af ,art'Y,;ngarna efter' gross" ttone». användas .!IledqeulJ, häl l
handlaren B A. Danelfua) , m;-. till" »täckande a~ ,utgift.!!.r
spmmgligt' belopp 10,242:22 "till barnbördshuset», oon-j me
förmän 16r fattiga barnaföderskor. andra .ttll »)lnde;ust!i<!;ät

Sam. ,Enan!'ers fOlld (Bruksäga- barnaföderskor och deras, ibarlJ,',,1
ren Samuel Enander 1902), kr. l Aug. Wennbergs fond,(Qcr9ss1hl

[i6'S8] K I S"II k t' 1l0,849:12,BefrämjandeafSällsk:ts Aw:. Wennberg,1889) kr.69,,9!W·
~ "" ung. a s ape barmhärtighetsstiftelser. ",. Befrämj. ,af säJ~sk,s barmpärtigj.

Pro Patria. C. R. Forsgrens fond (Gross- het.sstift:r. ., ' l,; JI"
Se [9369], handlaren Carl Robert, Forsgren [4689] --- c,~ ·.e'1

K. Sällsk:ts samtl. tillg. 1 Jan. 1902)kr, 20,311:72. BefralllJandeaf Str db k "loOk j~--·t. I'
1912 utgjorde, kr. 486,31~:22, Sällskapets barmhärtighetsstiftel. all ergs a a are nra,~ •

BarJibörashuset Pro Patria ser. gen (Assessor Z' ~trandberg -1?93J;
(Grundåd t af, Assessor C Ram- A Granholms fond (Fabrikör A c:a, 260,000 kr. SaJ;sk.' direljtlOp',;
ström1774). Intagande 'och värd;t! Gra;'holm 1904)kr. 10,000,Befrämj. se [~63~J... Understödet, .0'9:1: likr
bamiaföderskor, samt att anskaffa' af Simskapets barmhärtighetsstif stär 1 fn Iäkarev., m.edlkant· 'qSll,
underhäll m. m. 16r ett visst,antal telser 'ved m. m., tlll~elas sjuke pallv'te's
Tid inrättningen födda barn; fao ·Grefn Gyllenborgs fond (Pro. honteux, 'och har under de senaste
stigh:n; ..~oin ,tillll. 'sällsk., är vär tokollssekr. Grefve C A D (lyl. åren utgått till öfver 350 per~on'el';
derad ti.J,.\,66,OOOkr. och där befintl. lenborg 1868) kr. 8,000. Gratifik:r ärltgen. " - W.j
in,','1:ntari~!,t.ill kr. 4,776:62. , åt gamla orkeslöse tjänare o. tjä· a ,,::'-;

J>yggmast. J.ohan Andersson. narinnor 16r Iångv., trogen tjänst. [46 90] , . ",1: ',l!
fOIld.(1,898)kr. 20,000. Befräm]. af C. P. Kllldevalls fond (Fastig· Föreningen för sjukvård r\,,(~t,
Iigt'\>ai'nb,qrdshusets ändamäl. hetsäg. C P Kindevall 1888) kr. tiga hem (stiftad 1888). .l;ltyrel'll'~

Fru. pallna Bis ,fond (Bruksäg, 3,000. Underst.. åt fattiga och me- se, [3647J. Att gnjn af före)}. ",n·
G Ji'iB'erndes ~876)kr. 6,000., Uno dellösa barnsängskvtnnor. ställda sjuksköterekoe.lämna kQsj;r
der,s\ ,ätf~ttiga qari),aI6der.kor., H, Lovens fond (Presidenten H nadsfri värd, i deraa egna hem ä..t.
. F*ll'm:. Berggren. fond (Grossh. Loven 1908) kr. 11,106:-till un- sådana fattiga sjuka, hyilll:a ej ,kun.

Rb Berggren '1894)kr. 5,000, Till derstöd ät fattiga barnaföderskor na el. böra ,sändas till sjukln'S!l~{
fifoO:rn~dt·e~rr.k••.nde af K, S,ällsk:ts r,esp. och deras barn. Fören.s verksamhetaområde är i.n,

"A. Q. Wallenbergs'fond (Bank- om Ad. Fred.s, GustafV~,!-,M!,jr,
H. Brandels fond (kamrerar ••• dir. A O Wallenberg,1875 O. 188. teus', Jakobs ocJ1.J:ohanne~: ,(ör-

H Braadel 1904) kr. 61,174:98. med 1,000 kr. hvard. gängen), kr. saml:r. ,n' -, • ""'"
,~ lVi..:,,n

V. "'Af" kommunala" och' dyiika', myndigheter 'förvaltade fonder samt ka'gs~'R
för understödjande af yrkesidkare; deras hustrur och barn. . ';;:~

, . l'
mer, som uppnått 60, ära·älde.r_
äro födda och boende iuom.Sthlma
stad, helst ä Södermal.m, thMfte:!ll
åt dem hvtlkas fäder valJit. CLTHjt
tjänstem. v. Sthlms stads ,v~rk//ll.
inrättningar; och häIften åt' d't1m'f
hvilkas fader tillhört rabrtke- elllW
konstnärsldkare samt t.ä.dgärM'
mästare, samt stip:r ät.Jgoss~lf Q~
flickor mellan 16 och 21' är"till
hälften hvardera, i synnerhet il,t
dem, Bom mistat sina föräldra:r.:pJ-
som hafva häg, och fallenhet ,,,,tt
fortsätta sina studier uti JlågQ!
eller .fiera·af iö]jande ämnen"J!.\ls
som rita, måla, gravera, ttäBnide-».~
bild1mggeri, modellering •.prltktisk
kemi, mekanik eller trädgår.dso!l3
ling; .• ingen fär komma' i ·fotnj,1.l·
tande eller bibehållande aaf pen
sion eller stip., som tillhör eller
häller sig till annan lära, sekt och
läsaresamfund än vår k:rist~a
evang. "luth. lära,» . t: v~ I

DykS fOnd (Gudmulid Dyk 1669)
kr, 600. Stip:r.

Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
berg 1830) Kr. 3,600. Pens.lil1'blv.
änkor.' 'I "h~ 'fil:t

Hanssons fond (BorgmäSt>! H
Hansson 1659 och 16~3)Kr·I,379.
Stip:r. ,"J ."::' I

Hedings fond (Margareta " Re~
ding 1708). kr. 850. 'Stjp\,: atSi'll"
derande vid Upsala univ; L;"~~'~~

Hedströms pensionsfond,,(F;lbr)
C HedströIJ1l1822)dm .,000. Penll;;;f
M behöfvande i Sthlmd', , '.,aL,'

relse .som vid Allm. barnbördshu-
set, , se [3356]. (Bildad af Bene-
dickaska asylerna och ;Nöd11ji\lPs'
fonden.) Med en kapitalbehålln,
vid 19l1 ärs slut Mkr. 897,210:0,9.

[~~r~~Jtl, : 'S. BIlderstödsfond
(Konsul S Berendt 1886och.Is 11)kr,
60;1l00.ÖfTer.tUp.:liinbetet Tor Po-
lisärenpen" S" [1683], . TiU hYres·
b~dtag ät fattiga; Imneeörnmerskor
vid höst- och' Tårflyttn. till ett be-
lopp 'af högst 25' kr. '
[4694] -- "

Fryklunds, Joh~""a Charlotta,
donationsfond. (Ankefru Johan·
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75;000:-: Förvalta. af Stockholms
stads Drätselnämnd, Disponibla
rltnlan:utdelas .hvarje är vid julen
af'Fatt1gvårdsnämnden i pester om
l00'kr~tiU fattiga änkor eUer ogifta
kvrnnor, iöreträdesvis till söm-
merskor. .

[f6 ~SJ St~,ckholms magi-
.,. .. strat, .

.: " , Se [1701].
4.!;\Jlölsha testaJirentstonden (As-

ses.or fJ Ahllöf 1740)kr. 9,050:23.
Räntan, dela. mellan 12 i Sthlm
boende älderstigna, bräckliga och

fa~~1:t~Ö:;:'~k:r testamentstonden
(Skepparen :·M'Ahlatröm 1790) kr.
27,200. 12 pens.r il. 66 kr. 67öre till
underst. för af.teatator uts.a jung-
frll,rjpeva.anhöriga el. andra utsed-
dll~fllttiga i Sthlm födda kvinnor,

F(odlnlk8.ltlp~ndieinriittningen
(BP>:glRjj,st.$ ,O .Flodin ,1796) kr.
1Sf>.0~!i:J!9,lr~derst.Wlstuderande

vid Upsala uniV':t och Linköpings
högre allmänna lärov.

Helmteldtska stlpendietonden
(Riksrädet Baron Simon Grundel
Helmfeldts änka M H v. Parr 1683)
kr. 46,060:81. Sthlms magistrat
och en af densamma utsedd di·
rektör. Understöd åt studerande
:rid Upsala uni v., företrädes:vis till
släkten; af räntorna underhälles
faltmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

Willtelm och .'redrika Falks
donationsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000, Ändamål att åt
fattiga eUer mindre bemed!. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be,
redande ,af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till värd och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eUer för beredande af tillf'alligt
understöd i annat ömmande fall,
aUt under förutsättning att erfor-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas frän staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhällspllktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstal-
les hvarje år ä donators födelse-
dag den 20 Dec.

[4696] Stockholms for-
. myn.darekammare.' .

.Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r
>åt fattiga, sjukl. , ogifta frunrim-

.•...~ •..•... .".,...".
s , Il
t: ~ J.
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G. 'Frommaetiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.' [469,6-4699]
Hochschllds pensionsfond (Lag- 1829)kr. 10,000. Underst. vid läro' pensionskassa (f, d, 'I'obaksh.sso-

man J H Hochschtld- 1830) kr verk åt söner till obemedl. inom cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r kryddkramh:ssocleteten. till linkor och döttrar efter tobaks'
a. 225 kr,. ,åt'fattiga, ogifta, öfver Borgerskapets enskilda fond handl.
30 år gamla fruntimmer, hvilkas (Sthlms borgerskap 1749) kr, Tömebohms testamente (Aaaes-
iåder tiUh. Sthlms magistrat af 150,000, Pens:r a. 75 kr. till fat· sorn och stämpelmäst, E Törne-
litterata klassen. tiga borgare, deras änkor och oför- bohm 1881) kr. 106,500. Räntan är

Jacobsons' testamente (CJacob- sörjda barn. anslagen till pens:r a 75 kr. åt
son 1644) kr. 1,080:50. En pens. Castellns fond (Kryddkramh, A linkor och barn efter medlemmar
a. kr. 54: 87 utgär till en stude- Castelin och hans hustru 1836)kr, af Sthlms borgerskap (utom, fao
rande yngl. 15,000. Pens:r till änkor och ogifta brtksidk.), hvarjämte' för särsk. af

Jakobsons o. Mattsons fond (C döttrar efter f. d. Kryddkramh.s- testator bestämda ändarnål .utbe-
Jakobson o. Mattson 1644) kr. societ:s ledamöter. talas 600 kr. årt.; dessutom utgä,
1,087. Stip:r nobergs testamente (Guld- särsk. anslag såsom till Ortopedi-

Ladons fond (Dorothera Ladou smed S Floberg 1837) kr. 3,000, ska institutet m. fl. ,
1748)kr. 500, Stlp:r åt barn titlh. Räntan användes tilllifstidspens:r M•• ', och Emma Wallins pen.
tyska försami .. ät 2 fattiga borgaränkor, afhvilka slonsfond kr. 268,061. Pensioner

Marli testamente (Ankef. A Ma- den ena bör vara guådsmedsänka. ,utdelas' f. n. till af stiftarne ut.
rius, f, Koopman, 1846 och 1848) f. d. Handelsr6renlngens öfver· sedda pensionärer. I

kr. 80,145. Pens:r a. 75 kr. ät be- skottsfond (öfverlämnad af Ban. L. J. Warodells testamente'
höfvande ?gifta fruntimmer inom delsfören. i Sth~m 1865) kr. 2,000, (Handlanden L J Warodell 1863)
Sthlm, hvflka uppnått 50 är. Pens. tIll en mmuthandl. kr 1437500 Sedan ar räntetnkom-:

Möllers stipendiefond (Kamrer Hedströms testamente (Siden- st~n'27 000 kr. tillfallit Waredells
J Möller 17$8)kr, .2,400. Stip:rtill fabr. C ,Hedström 1832)kr, 8,000, arfving~r, skola 2/a af den äter.'
2:ne studerande VId Upsala umv. ~ens:r a 75 k.r.. utgä tIll fattIga stäende Inkomsten utdelas i pen.

Nordfors testamente (Öfverst:~n ankor och oförsörjda barn efter sioner ät borgare, deras änkor och'
W Nor~fsors 1838).k~. ..1,900. TIll borgare l Sthlm. barn samt '/a läggas till Warodelis'
en behöfvande mlhtar~.nka, f. d. Kryddkramh ••socletetens fond för uppförande af .arbets.

Noreenska fonden (A.nkef. L F pensionskassa (Kryddkramh.vso- och fattigbostäder i hufvudBta'
Noreen 1850)kr. 20,200. Pens. åt cieteten 1775) kr. 70,000, Pens:r den-. ,', '"
fattig.a linkor eller ogifta fruntim· och underst. WesterbergStestamente('rrakt,::
mer l Sthlm. J. A. W. Llndmanssuns testa- dottern C lIf Westerberg 1840)kr:

Sebaldts testamente (Juatitie- ~ente. Kapital 50,000 kr. Pen- 20,175. Pens:r till borgaredö,tt~",.,
kansler. C Sebaldts anka 1797)kr. sicner utdel. f, n, tIll af donator F. d. Vlnskänkssocleteten!i pen-:
600. ,TIll:,fattI~a barn. ,utsedda personer. slonskassa. Kapitalet 15,000 kr,

Thas.?,oms fond (Ankef. F L Ljnngcrantz'. testamente (To- är öfverlämn. till BemedliiJ4skbm-;
Thästrom 1882~k~: 25,626. ~.ens:r 1 bakshandl, P LJun.gcrantz 187.3)kr, missionen där pensioner utdel",s
il.75 kr. ät fatfiga ankor o. dottrar 4,000. Pens:r ät mmuthandl:ankor till pens:berättigade. "
efter civ. tjänstem. och borgare i, och deras döttrar.
Sthlm. . Lunds testamente (Perukmak..' , ," \

TörnqTists fond (Kamrer C dottern B M Lund 18(0) kr. 1,870, [4698] Grosshandelssochl·'
Törnqvist 1861)kr, 3,000. Prem. Pens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga tetens deputerade:
åt lärjungar, som visa särd. håg borgaredöttrar. Se [2615J. "". ,y
för studier, vid Katarina lägre ele- Maria Gnstafva Normans testa- Brobergs pensionsfond (l\f:ll, I.
mentarlärov. mente, Kapital 50,000kr. Räntan C Broberg 1865)kr. 2,000. Pens'.

WadstrGms fond (Jungfrun U ntgär till af donator utsedd per- till en ogift grosshandl:dotter.
Wadström 1789) kr, 11,150. Pens:r son. Grosshandelssocietetens: pen-.
tilldelas .10 gamla jungfrur, som Nyströms testamente (Grossh. slonskassa (Groaah.ssocteteten '
uppnätt 60 är, 1/2 af civila och '/2 C M Nyström 1790) kr. 37,600. 1816)kr. 596,039,Pens:r till gross.
af borgareständet». Numera 2/S af ärl, räntan till handl., deras hustrur, änkor och

von Willebrands fond (Frih. E Drottningens skyddshem och l/S omyndiga barn samt ålderstigna
M v. Willebrand) 1854)kr. 115,000. till Stockholms stadsmissions ar- ogifta döttrar i Sthlm._.
Underst. betshem. Hagboms testamente (M:ll C U r

Wlnboms .penslonsfond (Dom- Okänd (ett anonymt testamente Hagbom 183B)kr. 18,000.6pens:r ä
prostänkan (} Wlnbom 1821)kr. 1812) kr, 1,500, Pens. till en fat· 150 kr. till fattiga änkor och ogifta,
3,000. Executor' testamenti: stads- tig borgare. döttrar efter skeppsklarerare eller, I

kassör Gotth., Dahlerus. Räntan 8charps gåfva (Grossh. C A om sädana ej finnas, efter gross.
är anslagen till underst. åt ogifta Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000, handlare,
döttrar samt änkor efter ofrälse Pens:r till borgaredöttrar. Pens:sfond för fattiga f.d. sjö-
ståndspersoner med företrädesrätt f. d. Siden. och klädeskramhan· kaptener, deras änkor o•.döttrar,
ior gifvarinnans släktingar. delssocietetens pensionskassa (f, (Grossh:ssocietetens deput. '19'(1)

d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr. kr, 101,700. Pens:r till sjökaptener
23,000.Pens:rtlll änkor och döttrar samt gratitlk:r till sjökaptiaänkor
efter deläg. i Siden- och klädes- och ålderstigna ogifta döttrar,'
kramh:ssocieteten. Petrejl8ka fonden (Skeppsklarer. '

Snndberg P:sons testamente p Petrejus 1847)kr. 7,500.2pens:ril.
(Kramhandl. J Sundberg Petters- 150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
son 1792) kr. 1,000, Pens:r åt bor- änkor och ogifta döttrar.
gara och deras änkor.

Snndlns testamente (M:UL M
Sundin 1879)kr. 24,700. Änka eller
döttrar efter borgare i Sthlm, med
företräde för sidenkramh:änka och
döttrar.

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

f. d. Tobakshandelssocietetens

[4697J Borgerskapets be-
medlings.kommission.

Se [1952].
,Bemedlingskommissionens en

skilda medel kr. 349,457:38.
Asplnnds testamentstond(Grossh.
D Asplund 1804)kr. 124,500.Pens:r
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare,
deras änkor och ,oförsörjda barn
m. tI,; åtskilliga anslag utgå äf·
ven dels till Toroåkers förs aml, at
Hernösands stift, dels till Frimu·
rarebarnhuset.

Bergers ,stlpendlnm (Krydd·
kramh:ssocieteten till minne af
dess ledamot Lorentz W Berger

[4699] Direktionen Öfve"
fabri ksfattigkassan.

Se [3549]. .
Blancks fond (S M Blanck 1818)

kr. 1,565:39. Underst. till enar<.
betare vid K AAlmgrens sidenfabr."

Oasparssons pensionsinrättning .
Fabr. P A Oasparsson 1850)'kr;'.
20,515:91. Pens:r till arbetarevtd
sidenfabr:r. ' .
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[47,.1P], Apotekare-sOcill-,
',,, (c,~ ',- teten."

(Direktion se [4081]). '
Apl!i~k,ar~.soeietetens kassa" so-

ci~teten: char enligt par. 1 i dess
stad "J:}i~d' annat till uppgift

., a understöd at behötvande'
at~~'~amt"'deras änkor o~h

barn., '. lIder'är 1909 har ettanta:Iaf; 80;'l>er~Qnei'"ätnju~t, ett ~••m-
m"'l;llJi'g,Ub~1Ql!p,af ,11,~52:if,2Jrr:

l.69'lJ-4710r G. Fromml\stiftelserB; pensiOnskassOr8m:Ufi: onder.;$l
F8~riksfattlgkassan (Sthlms'fä· Enligt Societetens beslut ä'ge~ naIIlI\' q'ch lifsilJ,l'I:liifgsä\!lOmBebe·

bHk8ldk.,1752) kr. 283,S21:2,0.,Un? ,direktionen tillsVidare latt intill' terare och ordf'ora:nd&i"Apot"ka~.
ders't! 'åt fabriksarbetare. ' ett -belopp. at 1,500 kr.L lämna sootetetenioch ilessl'diMk'ti"1l1d~
• van der Ostenska fonden (Fa· smär"e tillrålllga' understöd till ärligao\<äiitan lägges '20 O/o'ctilFJt•••

br,sänkan M p van der Osten 18S4) fattiga, farmaceuter samt deras'r.1talet' tlJls-',fond'en ,rordUhlllat.,
kr; 8.000. At döttrar eller änkor änkor och. barn. , , Aterstoden utdelas tHl behöfvände '
i' fabrtkBsocieteten. ' Apotekare-soeletetells studles,ti· elev vid Farmaceutiska iIistitutet,
,P8~lslta fonden (Grossh. och pendlum rör examinerade apete- som fullgör sina 'studier for '\iHäg'

fabr. Chr. Pauli 1807) kr. 2,791:SI l<are. Apotekare-Socfeteten-beslöt gande afåpotel<areexatnen;'lJSed ••ir
Underst. till arbetare vid yllefa- vid Bin ärss&=ankoms,t den 15 fondenfördubbl&ts ulde~, hlll&'
brikerna, , september 1908, ått under tvä pä räntan ä denna., ", !-',\W

f.' d. Stiimpelafgifts. eller' den hvarandra följande är utdela ett Lundbergs' fond (Apotek\ Osc;';r
s. k. Hallkasswn (Sthlms fabriks- stipendium pä1,200 kr. Under tredje Lundbergs donationsfondl. Dona:,
Idkare 1770 års hallordning) kr. äret göres uppehåll, hvarefter stt- tronen, som, utgör 100 &ktier,1 &k.',
70;046: 20., Underst. ät fabrikörer pendiet . under- de båda f'6lj&nde tiebo!. Avesta folkbank', nom. lyd:
saint deras ,änkor och barn. åren äter ,utgäl' o. s, v.' ä 100 kr.' öfverlämnades-d. 31 door

Söderbergska fonden (Fabr: p, Stipendiet utdelas till farma- 1909 af apotek; j. BOJ:'länge~OgcAl"
Söderberg 1850) kr .' 1,673:25. -Un- ceuter, som omedelbart efter apo- Lundberg oih. hustru Hild& Lundt
derst, till 2:ne, strumprabrtksar- tekareexamens alläggande. ämna berg f. ,MeuHin,- 'med llnhällan;' ,,'t't
betare.. ,under minst sex månader idka fort- fonden skuJle'll:all&s' apotek, Dsciir

'Törnebohmska fonden (Stämpel- S&tt& studier - företrädesvis'vid Lundbergs donationsfond' och ror'-
mä'st. sssessorn E Törnebohm1831) Farmao. institut, - och böra dessa valt. &f Acpotekare.societetene di~
kr. S,732. Underst. tlll &Il..f&briks· resultera ,i en ••fh&ndllng af ke- rektion, Enligt donationsbrefeet
idk:s och fabriksarb.s fattig& barn' miskt·f&rmaceutiskt, kemiskt, far· skall, sedan' frAn den' ärl. a.fka.tn~,
under 16 är, m&kognostiskt eller 'botaniskt In- 400 kl'.,undant&gits; bv~r-öfverd!l't'
[If:7 00] nehäll. , natorems under lifstld~n 'BjlllfTa
• Skulle sök&nde' tlll stipendiet viJj& di"pr "äterstoden utdela.ren!'!
-Bok ••och m!,slkha~dl~rn,es pen. sakn&s trän <ien utgäende,tvä:~s, direktion:s' bepröl'tande till behöf),

sl~mBrorenlng (M1'sIkforlag~, A ,kursen kungöres detsamma' Iedtgt vande änk()r o~h -barn' ef~er-a;pbt:,
Hirseh, bokb&ndl..J.J Flodm m, änyo ror exam, apotekare. oafsedt och farinaceuter 'som Bjäilfvakunnå
Il. 1853),kr. 571,910:76. Sar~k. st)" hvilken årakuns de tlllhört. " anses 'nödställda.' !Eftei-!don~tlJf
relse .se [S043J..,Pens. ät delägaene. Colllanders fond (Fru Dorothea Q. rern&"fränrålleellerevent, frällcden
:4-7.JOP ---c ~ , ~oUiander il850) kr. 600., »TiIJ.den tidi, 'sodilif'demblifvit'bestlim~lJ

• ~; , J 'd' .,' ", , I St!).lm bIldade fond ror underst, använde. hela afl<asminglm, .Mitti
~1I~nthan elsror~nlngens ' pen- ät fa,ttiga apotekareänkor a, " »0/0 af dens ••rirm&blifvit afsatt ror

slonsl!:aBSa(llera mmuthandJ.1874), Hallengrensfond (Apotek; J N '&tt 'f'6rstärka JJ:ufrndstOle'tJJ".tJll
ki'Jic400,684:60. Särsk. styrelse se Hallengren 1836),kr. 2;675. Årliga ofvan angifna:ändamäE "",n' ',.Il.
[3007].-Pena.r och underst. räntan användes af Direktdonen till ""lIosanders ' fond,' 'l'kundIl:apitlll

nytta och ändamål för de farma- ,1,000 kr. tlll minne 'lif Profei!sOl'
[4702] '. ' ceuter, som använda Societetens C G Mosander'frå otekM'e·
!'VlktuaUehandlarnes, pensions. institut. " somdenilJ'1900til" tekafe·

InriittnlJig.' 'Kapit&lbeUlln. den Justeiu. fo])d (Apoteir,"M;':rtin: ;kär.en,i,50'är':,N r.ltnt& .ut.!ll>l,,~
81/'12"1911 kr. 407,231:72, Särsk. Justelius 1R8S),kr., SO000•. IJs af ärhgen t. v. 50 lIT,' &f" Fr<>feseornI

direktion; se- [3005J.Pens.tagarna räntan utdelas till ~~behÖfvande 'i kemi 'vid 'F&rmaceutiskä ,Iliiit~(
äro omkn, 45, , ! ' apotekare,' deras Mor eller ofBl'. tlll d,en, m~st fr.~mstäende;'}äl'f\'l!lfo

• ",' H sörjda barn, l/S till stipendier för gen.:" samme a~n~.,.AterstMe!"

[-"7"03~' '," . två stud:de vid Farm, institutet ••f rantan pä'k&p,tal'et; somfgenom,
to. - , o ',', < och, 'l/S till tillf'ålllg& underst. ät jlatjrtri&hskÖttw~<kamråte,..,tiJB'<l'f.'\
.•Hande sbokhwHarnes pensions., b.nö!Yande farniaoeuter eller till' 'vsinnämnd",apötek'&fä blifflt>,1;>'e

forenln,g (1869) kr. 590,000. Särsk. Jrör'yrket nyttiga äridafuäl. ' tydligt förstoradt,: lägges,tllls',-vf>I
styrelse, se [3009];pens:r. ,.f, , ' Kalls' fond (Anotek. Chr; Kall fliU'.etill liapltalet: Genom, d<lilll"

~ . 1897) kr. 4,000. »Arl. afk&sth. till· ,tio!,' 'af, ~il,!d.erden 'l6'Nov",J1906,
[-47,05J ' ;,~ "",, ,,' delas en eller Ilere änkor efter ,allldne Apotekaren CarlFal1t',oc!i'
,t--d:;BrYggai-eiimbetetUStock· farmaceuter med företri\de 'för än- hans hustru,"föq\!, /EialilIiti, :SNU'

hb11ni~penslonskass8 ' (f. Cd. Bry.g. kor 'efter farmaceuter frän Väster· vid' hennes·'död'-16,OOOl!B!.ltil!lfäUa
gareämbetet)'.:SäfSki,'1d styrelse; se götland.» ' " fo.nden~;under r6rbe1J,äU att nlgr-a:;
!.a0031;'pims:r,echUIiderst. ärdel- Knllgrens fond (Apotek. KJ smärre lifrantor 'sk01'a &!frl!-i!ite&f"
agare :Alex.' Kullgren 19061 kr: 12,000. kastningen'.fortfaf>\uIde tJ.tgil.:l1i1derl

" . 'r, : -r-r--- , Räntan il.h&Jfv&kapitalet skäll är.' mnehafvarnes lifstid," <,"F "~,

[~&,j~].- ,'" ' ~igen vid midsommar- och julhög- , lIurrays "'fond (Aliote](are' Axel:
>iV'" tiderna med hälften hvarje gäng Murtays fond) kr/5,OOOstiftades 'gerf.,d . .skomakar.iimbete~ .eller n. tilldelas' »tvenne fattiga, för redlig Societeten vid dess årssamman-«

v. $k'om,akaremästaref'örenlngen I vandel .k;ända farmaceuter, niIDili· komst den 15 sept. ~910 till hug-'
Stoekholm. (Okänd) kr. 450,000,gen apotekare, provtsorer eller f'åst&n<,le af apotek&r~ r M;~aYJil'
Sä,ra,k.'styrelse, .se [3001]; pens:r, farmacie, kandidate~». Räntan il., namn och verksamhet såsom kas·'
s~u;k: ochbegramtngshjälp. andra ~4älften' skall utdelas som s&I6rvl>ltare och,t&xerevi-sor:'i'Ap~i'

stipendium ät obemedlad, för dug- tekare,societeten. Räntan' skall ut"
lighet känd elev vid' Farmaceut- gör& ett stjp,endiuin tnr,1fjälp'>till
institutet hviJken däi'jämte tiJlhör~ studier-sför apotekareexamens aM
och minst ett är förut tillhört nå- läggande vid Farma.ceutiskäIlI.ti~'
gonförening ror,absolut'nykterhet. tutet. S'tipendiet Wil,ll ,utgä m~dt
Vid donationen är råst det villkor; lägst 200 kr., högst' 500 kr'., doek
att en donators släkting skaltun- skall minst 20 O/o••f räntan ärlfgelf.
der sin lifetid erhålla en lifränta' läggas till kapitale't/WlBo högsta
~f l1!lnst 4 proc. ä ;kapIt&let. stipendiebeloppet ~betiiig~ kä~J

Lehmans fond '(Apotekare Au. utgå, .' " , , :', ,-"
gust Lehmans fond) kr. '5,000 stif· NIlSSOIlS fond (A.potek. H. ,~",
bdes af Societeten vid dess årsaam- Nilssöns dob'&tion) 'kr. 44,»00." !!if"
ina.rikqmst den 15 sept.' 1911Ytlll vertämnades till Apo'te'k&Te,S6Cie:l
hugfästande af apotekare Lehm&tls teten d. 1 febr, 191~ enligt ,test •."~



G'\'!Fr(lmmailtiftelse~·s; pensionskassors m. fL fonder,
,n'll,)ltjtri;skh,.-f"<ir,ordnal\deaf apote- [47 11J
.k'!>rel\'; G.öteb9rg·:ff.·.v. Nilsson. KOn8tf'örvantskapets kassa,
Rjintan, å -kapitalet skall användas omfattande: Sjuk- och begrafnings-
pli, sil sätt att fYra femtedelardär- hjälpskassa (stift. af flere perso-
af utdelas årligen tilL behöfvande ner 175') kr. 27,000. Sjuk- och be.
änkor och barn efter framlidna grafn:shjälp åt manI. och kvinn!.
apotekare eller till i behof stadda arbetare vid boktryckeri o. stil·
äldre obefordrade farmaceuter. gjuteri.nen återstående femtedelen lägges Gutenbergska stiftelsen (stift. af
tllLbp.italet på det att detta må flere personer· 18'0) kr. 108,000.
bibehållas vid sitt värde eller för- Pens:r åt manl, o. kvinnl. typögra-
9.1<astill gagn for uppgifna ända- fer samt stilgjutare.
mål. . Änkehjälpsfonden (stift. af flere

.Norrlands apote][aref'orenings personer 18M) kr. 17,000. Änke-
.donationsfond d. Sils 1895. Af hjälp efter typografer o. stilgjuta.re.
räntemedlen lägges t. v. Ils till Gemensam styrelse. Adr.: Kgl.
'kapitalet och 'J/s öfverlämnas till boktryckeriet.
Farm. ,instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet elier dess
elever gagnande ändamål.

Nygren8 stipendiefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. IS/U 1897) kr.
5,000. Då de årligen besparade
räntemedlon uppgå till 1,000 kr.
'utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apo-
tekare till underst. antingen: 1)för
vetenskapl. studie r 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.
f"åstes hufvudsakl. vikten vid sti-
pendiatens prakt, duglighet, sköt-
samhet och, karaktär.

Redings fond (Apotek. l Reding
1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
hvarJeårs ,slut tilldelas 3, fattiga
apotekare eller apotekareänkor. '[47 14J
"~"!ldberg8 f(lnd (Apotek. A F

Sandbergs understödsfond). Dona- Lykttändarnes sjuk· och be-
ti.onenutgör 10,000kr., 80m öfver- grafningska8sa (Delägarne 1868)kr.
Iänmades' till Apotekare-societet:s 13,826:88.Särsk, styrelse, se [Bl '2]
direktion d. 28 april 1909 a,f apot. sjuk- och begrafn:shjälp.
i Motala A. F. Sandberg på hans
7<l-års-dagmed den mreskrift, att
IIrliga, afkastn. skall användas till
underst. antingen åt farmaceutens
medellösa änkor och barn eller åt
obemedlvatud. vid Farmaceutiska
instttutet. Medallösa släktingar
till donatorn, som tillhöra apotek.-
kåren, harva fdreträde.
.,Sebardts fond '(Carl Wilhelm Se-

bardts fond kr. 10,000,stiftades af
Societeten, . vid dess årssamman·
komst den LJ Sept. 1903»till hug-
fästande af Hofapotekarens namn
och .verksamaet för Societeten un-
der ,tjugufemårigt Ordförande-
skap» J. Af årliga räntan afsättes [47 16J
l~ei.~~~~nti~~ ~t~~:t;~~nh;ö~;:t:~ Barnmorskornas i Stockholm
i ett eller flera stipendier för stu- penslonsf'ören. (1860)kr. 63,781:98.
dieresor inom eller utom riket af Penser åt delägarinnor, som fyllt
på apotek tjänstgörande eller vid 60 år och inbetaldt 25 år. afgifter; ['7 25J
Farm . .inatit, såsom assistent el- f. n. utgå 14 pens:r å 200 kr. st. ..,
ler amanuens, anställd exam. apo. Sjömannaföreningen I Stock-
tekare, med minst tvåårig' verk- [4719J holm (stift. 1863). Särsk. styrelse,
samhet efter aflagd examen. Johan ÄnderlSons underatöds· se [2985J; pens:r, sjuk- och begraf-

·Wallers fond (Till minne af fond (Fru 'I'herese Andersson och, n:shjälp samt underst. Hvarje sjö-
Apotekaren Jakob Waller 1886) Herr Knut Andersson 1898) kr. man (af befäl, underbefäl och man-
5,000 kr. Räntan utdelas som be- 50,109:53. Sthlms arbetarefören.; skap), som är svensk undersåte
lön. företrädesvis för flitigt och se [3888J; årl. räntan utdelas vid äger anmäla sig till inträde i fdren.
förtjänstfullt arbete å Farm. in- jultiden till orkeslösa manI. le- Kontor: Skeppsbron 20, 1 tro
stit:S laboratorium, men äfven som damöter, som fyllt 55 år och äro Sjömannaf'örenlngens nöd.
uppmuntran för redbart och frukt- i behof af understöd. hjälpskassa. Sjömannafdren:. sty-

~i'::J~~k ~f;th,~~i~~:f.rira under· .(F~~~~sl~;k~li:S~~~r~~td:~~~1~~ :-:;~~e';l~;~:~f~~dse;:"b~~~~ ~~~:~

[4712J
Typografiska f'örenlngen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 138,M2:11.
Särsk, styrelse, se [4218J;sjuk- och
begrafningshjälp, arbetslöshets- o.
invalidunderstöd m. ID.

[4713J
Stockholms gas· och elektrlcl·

tetsverks arbetares sjnk· och be-
grafning8kassa (Delägarne 1881)
kr. 18,223:13. Särsk, styrelse, se
[3109J; sjuk- och begrafn:shjälp.

Stockholms gas. och elektrlcl·
tet8Terk8 arbetares nödhjälpsfond
(Delägarne 1881). Samma styrelse
som sjuk. och begra.fn:ska.ssan.
Utdelar hjälp vid trängande behof.
Kapital kr. 35,761:28.

[47: 15J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr, 31,500. Sthlms stads Brandför-
aäkr.skontor se [2855J;räntemedlen
användas till pens:r O. årl. under-
stöd åt de på brandförsäkr:konto-
rets stat uppförda tornväktares
efterlämn. änkor och. oförsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning af
eldsvädor omkommit, äfvensom 4.t
sådana, som vid eldsläckning blif-
vit skadade.

[4710-41,~~J
Edeline, f. Salomonsson,J81,4,) .kr,
5,257:61. Sthlms arbetaretören.g,
se (3888]; räntan användes åtför-:
ningsledamöter, 80m var~t med i
minst 10 år, för befriandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond:

Hemslöjd8fonden (Advokåtfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr.1!OO:-.
Sthlms arbetarefören:g, se [38881,
räntan användes som prem:r a:t
förerusledamöters barn under ,15
år för slöjd. utdeln. hvarje juL

[4720J '
Stockholms arbetareförenings

sjnk· och begrafningshjälp8fond
(Sthlms arbetarefdren:g 1868) kr,
12,232:-. Särsk, styrelse, se [3888];'
sjuk- och begrafn:shjälp åt fondens
ledamöter eller deras stärbhus.
År 1911 utbet:s 6,532 kr, i sjuk-
hjälp och 3,600 kr. i begrafnings-
hjälp.
[4721J

Stockholms arbetarerörenings
tioöresafdelning (Sthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 486:29. Bärsk,
styrelse, [se 3888J; beklädn -. åt
fattiga barn hvarje jul.

[4722J -- ,
Fagerbergs penslonsinrättninlr

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 223,'21:03. Pens:r ~t fat·
tiga och välfrejd. personer; ·80m
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras änkor och oförsörjda. barn.

[4723J -- ,
Godu'ska pensionsfonden (Segel-

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

[4724J
Sjökaptenssocieteten i Stocll:.

holm (stift. 1732) kr. 106,000. Sjö-
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987,].
Ledamöterna måste vara burskapa-
ägande sjökapt:r i Sthlm, och sooie-"
teten har till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frA·
gor, som beröra sjöfarten eller S~.
cietetens ledamöters intressen.ut-
dela pens:r åt ledamöter af ,vis~
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras änkor och ofdrsörjda, barn
som däraf \tro i behof.
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f'6ren(s sammankomster gifva jut-
gåfvor till ledamöters änkor Och
barn .:

G. ' Fromma stiftelsers, -pensionakassors m: fl. fonder:'
[4727] '{ ,

Ängfartygsbef"ålhafvaresitllska.
pet (1857)c.a kr.l~O,OOO.Särsk. sty-
relse, se [41 53]; pens.s- och un.
derst:skassa.

till minst 150 månadeJ;', å tttrlk!,s
orter :är ·1911 utqelades'"kr.
168,179:14 till 1,701 personer ..·

[-4.726]
Sto'ckholms sjömanshuskassa

(Bthlms sjömanshus) vid slutet af
1~11:'kr. 698,606:32. Särsk. direk-
tion, se [26201;underst. åt orkes-
lös~ sj9män, deras änkor och barn :
år 19~1 utbet:s kr. 40,675:- till
.43 underst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Bkeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
•1911: kr. 174,73(;:54. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [26201. Un-
derst. åt orkeslösa sjömän; lir 1910
.utdelades kr. 6,850.

[4729] .:
[4728J Masklnlstf"örenlngen •• "ärsk.sty.

Handelsflottans penslonsan- relse, se [4167];kassabehåtln, st/u
stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer 1911:förvaltn:sfonden.: kr. S,143:32;
1864)kr. 1,036,800:01. Särsk, direk- understödsfonden: kr. 45,6(;6:66;
tion, se [2950J: pens:berättigad är sjuk. och begrafn:sfonden: kr.
den, som uppnått 65 år, åtnjuter 61,181:09; nödhjälpsfonden :' kr.
medborg. förtroende o. varit i 25 32,553:93; öfvering. O.A. Lin'dvall •
år vid svenskt sjömanshus inskrif- fond: kr, 2,0(;0;biblioteksforiden:
ven samt, utan att hafva begått kr. 4',8,66:68; sångkörsfonden: kr.
rymn:sbrott, under dessa år idkat: 56:65;sv.masktnbefälsförb.a Stock-
sjöfart med svenskt handelsfartyg, "holmsafd.s understödsfond: kr.
däraf hufvudsakl. tiden; bestämd 6,698:10.

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

E-4. 733] Kg'. Vitterhets-, Hi- användas för' arkeol. forskningar Brandelska donathlUen (Kamre-
storie- och Antikvitets. och gräfningar på Gotland, sär· raren O H BrandeI1906).kr. 105;800.

akademien. 8kildt i och nära Vi.by. För riksmuseets botaniska och
entomologiska afdelningar.

AnteIlska donationen (test. af [4734] Kungl. Vetenskaps- Byzantinska resestipendiet (En·
Dr, H F Ante!l, atlämn. 18~6)kr. akademien. voyen p o v Asp 1803)kr. 30,000.
100000' f antfkv och numismat Upsala univ.; för 3 af 9 på hvsr-
lIndamål. .. . Adelsköldska fonden (Major andra följ. år utses stipendiater af

Bergerska donationen (Tullför. Olaes Adelsköld 1904..och 1906)kr. Vetenskapsakad .• som för samma
.•••lt. i Göteborg C G Bergers test. 5.1,000. TIll meda~Jfor v~tenskap- år uppbär årl. räntan r under de
1888)kr. 290,000. Af räntorna an- hl1a arbeten o.ch eni u!~lkes r~se· öfriga 6 åren utses stipendiater af
vllpdas :·1000 kr. för arkeologiska stipendier for mgellJorsstudle~. Upsala univ., som förvaltar dona.
fllreläsn:r, det öfriga för historiska :lhlstrands te8tament8fond (Bl' tionskapitalet.
och antikv. ändamål, efter utgtfta- bhotek. J A Ah1~trand 1.891)kr. C Å Carl80n. fpnd ~,700kr: fiir
stat, som för hvart år bestämmes. 31,700:-. TIll hfrant~. åt ~ssa per- riksmuseets vertebratafdelning.

Besk(1ll'skadonatlonen(Ofverste. sener.efter hvI1k:-s.dod rantan ut- ,
kammarjunk. B v Beskow 1880)kr. går .tlll understodjande af zool. Edlundska dnnatdenen iProf. E
10;000. Underst. för yngre, obe- studier, ', Edlund 1880)kr. 3.7,900:-. Rä,n·
medl. och förtjänt forskare inom Arnbergs donation kr. 24,200.-, tan användes till prisbelön:r e,ller
de vetenskaper, som tillhöra om. donerad 1901 af Bankofullmäkt. J underst. 'för forskn:r på de fysiskt
rAdet för akadem.a verksamhet W Arnberg. matem -.vetenskap.s område. '

BjörnstJern8k~donationen(iest. .Arrhenius' fond (Prof; S ~rr~e. Ferrnerska belöningen (Kil.ilsli.
af Generalmajor O M Björnstjerna mus 1904)kr. 5,200.- TIll forstar· rådet B Ferrnel"1795) kr. 3,2001'-,
1106).kr. 10,009. Uppmuntr. tili kande af Letterstedtska reseett- Premieutdeln.
författa,re inom de kunskapsgrenar, pendiet. Flormanska belöningen (Prof'
som utgöra föremål för akademis Banksska legatet (Jo~ef..Banks A H Florman 1838)kr. 6,800:-.
verkSamhet. ' 1~92)Jn:. 1,288.. Såsom .tIllokn. på Till pris och belön. '

Gotisk" f"örbundets donation kr. lonen till Bergianeke Iäraren, Fonden för reseunderstöd (dir.
2,000;' för antikv. ändamål. .Beljerska donattonen (af Bok- Sahlgren m. fl. samt tillskott af

Hjertbergska donationen (Pro- forläggare Frans BeIJ".rI~saml!,de Akad.) kr. 31,~00. Stip:r till
tokollssekreter.E GHjertbergs test. 1884).kr.10,800. T!ll frä;mJ•.afRIks. belopp af 1,300 kr. utdelas årl.- till
1888), kr. 254,000; för Statens Iri- muser mineralogiske tnetttuttons yngre naturforskare mr utförande
.tpriska museum och kgl. mynt. syften. af resor inom Sverige med ända.
kabinettet. Berglanska stiftelsen' (Prof. P mål att undersöka landets naturför-

L(1'ubatska donationen (gåfva af J Bergius1784). Donatdonskapita- hållanden. ,.
hertig J F de Loubat i Paris 1889) let 8,333kr., egend, Bergiilund, till Fonden för vetenskaplig forsk·
kr. 20,000; räntan utdelas hvari publici nytta och till en skola för nlng (anonyma gifv.) kr. 261,400:-.
i:te år f. bästa under senasto 5år trädgårdsskötselns eller hortikul- Ökas under gifv:nas lifstid genom
utkomna, på svenska, norska eller turens upphjälpande i riket under räntans läggande till kapitalet.
danska förf. arbete öfver Amerikas namn af Bergianska trädgärdssko- (Se Porträttfonden).
arkeologi, etnografi, historia eller lan. GrIllska donationen (Bruksp, J
myntkunskap. (Nästa gång 1917.) _ Beskow.ka stipendiefonden W Grill 1863)kr. 49,000:-. Räntan

Scharpska donationen (test. af (-Öfv:kam:junkare B v Beskow och utgår tillsvidare till Skansena zoo-
grosah. J H Scharp och hans fru; hans hustru 1864) kr. 22,800:-. logiska trädgård. Fondenafserbil.
f. Westman, 1902)kr. 100,000 för Till ett stip. åt någon ung, förtjänt dandet af en zoologisk trädgård ...
den historiska vetenskapens frärn- och obemedlad vetenskapsidk. Hahns donation (Med. dr Oon-
jande (större delen af räntan ut- Bomanska donationen (Kapten rad Hahn 1896)kr. 23,100:-,.tillun.
gäl' f. n. till en lifränta). C E Boman och hans hustru Hfl- derst. för vetenskapl. fOr.kn:r el.

W. Blalre.Bruce's donation dur f. Boheman 1909) kr. 29,800. ler resor.
(don.' af Fru Oarolina Benedicks- Till lifräntor och därefter för riks- Letterstedts fond (Gen:konsul J
Bruce) kr .. 20,000. Räntan skall museets entomologisk •• afdelning. Letterstedt1860)kr.18,OOOt-.Rän.
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