
i G. Fromma stiftelsere, peneiongkaseors m. fl. fonder. [4601-46( 

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

Staijlelscns namn och jörualtning, s t i iaren,  staatelsens drtal, ändonuil; utdelning. 

I. Af  kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, fö r  olika ända- 
mål afsedda fonder .......................................................... [4601-46451 

11. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus 
m. fl. dylika asyler ............................................................ [4653-46671 

111. Fonder för  understöd &t barn ................................................... [4670-4679 
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andradylikaanstalter,ellerafsedda 

att bereda sjukvård ............................................................ [4681-46901 
V. Af  kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor 

... f ö r  understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn [4693-47301 
VI. Fonder för  vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, t 

............... lärares samt deras änkors Och barns pensionering [4733-47601 
VII. Fonder för  undervi ning och understöd &t döfstumma och blinda 4762-47681 B VIII. Fonder fö r  understod &t konstidkare samt deras änkor och barn [4770-47781 

IX. Fonder fö r  understöd åt civile ämbets- och tjänstemän samt där- 
............ med jämförliga personer samt deras änkor och barn [4781-48021 

... X. Fonder för  understöd åt militarer samt deras änkor och barn [4804-4817] 
X!. Fonder för  undervisning och understöd åt Iiikare och veterinärer 

samt deras änkor och barn ................................................ [4821-4826] 
XII. Fonder för  diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. ......... 14827-48641 

Register till samtZ.iga fomder se [4865] - [4872]. 

I. A f  kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika andam41 
afsedda fonder. 

[46 011 Stockholms stads 
s&2,$:d/;$ ~ f " " f l ~ L , ~  konsistorium. Soopukn fonden (Grefv:an A M  

s e  [20011. Soov 1734) kr. 19.474:16. Underst. %t I 
B ~ ~ ~ R ~ ~ ~ R ~ ~  fonden &kef. LM I fattiga kvinnor i Soogska fattigh. ( 

Bergsten 1826) kr. 6,44a-5 . Af ran. 
tan utdelas 3 pens:r &t fattiga 
pr&sttnkor eller prästdöttrar. 

Qeorgiska fonden, kr. 1,08:96. 
Understöd utdelas till 2 fattiga 
&intimmer. 

Ilä~.~.ninnukn fondm (M:llHagg- 
mnn 1870) kr. 3,081:09. Pens. 

JiingLla~lska fonilen (ProstenB 
Jungblad, 1832) kr. 3,824'37. Pens:r 
till fattiga prästankor i Sthlm. 

Lngns fond (Dokt:an C U Lagus 
1854) kr. 6.145:14. Underst. &t fat- 
tiga'fruntimmer. 

l'ossictliska fonden (Kyrkoh. J 
Possieth 1728) kr. 26,924344. Stip. 
&t studerande. 

IienbtrÖni~ka fonden (Kanslist. 
O Renström 1818) kr 17.174:34. 
Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste- 
mäns ankor, boende inom Klara 
församl. 

[46 021 Nikolai församlings 
kyrkoråd. 

Se [20111. 
Arfwedsonn tentaniente (Dir. C 

Arfwedson 18561 kr. 7.665. RBntan 
disponeras a f  'försam1:ns pastor l 
och anvandes till understöd %t 
&lderstigna,sjuka fattiga, afvensom I 
%t värnlösa barn. 

ArrIit.nii donntion (Handl. A W 
Arrhenius 1872) kr. 8.640. Tillhion 1 
p& Sabbatsberg. ' 

Ber~rre11~.1toberto(.h Elronore, 
donntiotiwfond (Grossh. ochfru R. 
Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs- 
tidsräntor, pens:r m. m. 

KrrKgrenn, Bskarnr, n n d r r  
~totlhP01111 (Grossh och fru R Berg 
gren 1835) kr. 84,740. Pens:r, till. 
falliga understöd m. m. -- 

Beronii donation (Handl. KB. 
Beronius 1870) kr. 8,499. Pens:r. 

Rerméiis < . D., fonct (frkn E Ber- 
sén 1897) &r. 10.476. Lifstidsräuta. 

Boijeaka foiiden (Gravör J P 
Boijel kr 19,956. 5 pens:r & 160 kr. 
utdelas h l .  till fattiga och sjukl. 
änkor af Boreareklassen i Stor- 
kyrkoförs. - 

Alfred Collijnu fond (1898) kr. 
2,410. Barnunderst. 

hila Wilh. Ekeberga fond 
(Grossh. C W Brink 18x9) kr. 6.319. . . 
i.ens:r. 

Knrrnii donation (v. häradsh. 
P. L. I.:urenius 190!l) kr. 49,98g. 
Understöd inom församlingen och 
&t dess fattiga % Sabbatsbergs 
sjukhus samt %t dem som fr&n 
församlineen intaeits & Sabbats. 
bergs &ld~rdomsh<m. 

Uoktor Irr. T r l i r ~  minne (Dokt. 
Fehrs konfirmander 1895)-kr. 2,776. 
Pens:r. 

Hehbeu donation (Kgl. Sekr. Ph. 
iiebbe 1868) kr 20,299. Div. Wda- 
mil, barnavkd m. m. - 
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[4602-46051 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Fatima Hertrers fond (Fru Jea- Storkjrkofnrs :~  barnkrnbba höfvande lirarinnor inom försam- 

nette Nordlund 1889) kr. 4,248. (särsk. styrelse) kr. 47,733. Bar- lingen 
Pens'r. nav%rd. ~ ~ o ~ ~ r e i t r i k a  fonden (Llderm. 
Heurlins,frn,Lonire,fond(1900) sniidgrennha fonden (f. d. upp- Lbfgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. 

kr. 5,735. Bidrag till barnkrubbor. bördskommiss FC Sundmenl894) 3 7;. skall .vid lulexamen utdelas.. 
Hikansons, Ainna, fonder (Frö- kr. 6,655. Pensir. llohrrgskn "fnnileii kr. 1,000. 

ken Nanna Hikanson, 1912): 1) Sö~lerhtröms Pond Skomakare- Rantan skall utg% atili lirarne vid 
kr. 1,000, till bekliknad af fattiga ilderm. C U  Söderström 11871) kr. folkskolan sisom extra arvodes. 
konfirmander, 21 kr. 6,445, till un- 4 Oql; III till klader %t fattiga skol- I'nstor Prim. d Fr ~ å h l s  minne. 
derstödjande af församlingens barn och i l 2  till tillfalliga underst. Kr. 8,000. Rantan användes till 
barnkrubba. 3) kr. 6,445, till lin- to uti ii^ teatnmvnte (Ankef. A M Kraftska skolans basta. 
derstöd % 50 kr. i t  gamla, fattiga Toutiu 1791) kr. 556. Pens:r. Pin~.har~lskn fonden (Grossh. 
sjuka, som sett babtre dagar. Wadxtrönis trstnmente (W11 A Pinchard) kr. 1,000. Rintan till 

Hollektmedelkassan Pijrfattiga U Wadström 17891 kr. 250. Pens:r. anders t .  %t 2 fattiga barn vid 
nattrardslisrn (insaml. af förs. Walls, fru, Dorothea, donntion förs:s folkskola.. 
gnm kollekter) kr.6,lGS. Bekladn. (Kandelskassören Th. Wall 1907) t l i l~ la  Stens understödsfond (f. 
i t  fattiga nattvardsbarn. kr. 4 062 2 pens. I t  medellösa frun- d. lärarinnan Hilda Sten, 1905) 

Kreijs testamente (Assessor F timmer( tillsvidare lifränta. 2 638 kr. Rantan sökes 112-arsvis 
Rreii 1827) kr. 2.412. Rantan till. IV~stavnthii Pund (Konsul W n f  'i heliof af linderstöd varande 
delas 2 utfattiga sängliggande för- J E - ~ i ~ ~ ~ t h i b ~ i 8 8 9 ) % 2 : i ~ 0 r > 9 .  Iar&ii~Tiid~föii~fOik~k~~i~~~~~~ 
sani1:medlemmar. Halfva räntan disponeras af pa- \Vessnianska Ponden (Ankefru 

Kyrkofattickassnn. Särsk. sty- stor för tillf. understöd och resten Maria Oh. Wessman 1842) kr. 1,500. 
relse. !Atskilliga donationer) kr. tillfaller Kmkofattiakassan. Rantan .till klider och andra för. 
64 755. Minatl. underst. till fattiga. Wibergs, -Fr., fon3 (Handl. Fr. nodenheter %t de fattigaste flickor 

Lyckes fond (Fröken L E LvckeI Wibere1901) kr. 6.480. Lifst.-ränta. l i .folk~kolan*. - . . . -. - . - - 
191i) kr. 21.008. Till bekladnid af l~ickbergs, ~~i;, fond (Grossh. Wrstzynthii Pond (Konsul 
nattvardsbarn. och fru Robert Berggren 1895) kr. Westzynthius) kr. 1,000. Räntan 

Betngers te~tamente  (Grossh 71,081. Pens:r. till bespisn. af fattiga skolbarn. 
F Metzger 1850) kr 3,675. Afkastn. Zetherstens tes tnmqte  (Garfv. Fredrik \Vibergs fond (Handl. 
disponeras af församl:~ pastor för J H  Zethersten 1700) kr. 50. Pens. Fr. Wiberg 1901) kr. 3,000. Afkast- 
billfalliga underst. kkerlunds fond (fikn Augusta ningen tillfaller lirarinnorna .den 

Picliaelsson~ testam. (Grossh. he r lund)  kr 3 222. räntorna ut- ena efter den andra i den ordning 
Michaelsson 182.5) kr. 540. Pens:r. delas %rl. tiil i! aitningsvärdafrun- som af längsta tjänstetiden (minst 

Xinriet af J. E. Féron och hinb timmerinomStorkyrkoförs.,hvilka 5 %r) betingas. Ingen af deinfAr %t- 
hnstro (Skomak. J. E. Féron 1880) fyllt 50 %r. njuta understödet mer än ett är i 
kr. 2,266. Pens:r och barnavird. sander. 

l o l i n s  fond (frkn Sofie Molin) 
kr. 6,286 till bekladn. %t behöfv. 
nattsardsuned. tillh.församlineen. L46041 Nikolai församlings r46 051 StorkvrkofBrsam- 

horsted ts- Pond (M 11 ~aroi i i ie  skolråd. s e  [zoii]. 
Norstedt 1878) kr. 4,220. Underhill Brandels premiefond (Kommi- 

l~ngs'fattigv8dsstYrelse. 
af ett eller flera varulosa barn. nister R Brandel 1!l09), kr 1,O65. Se [1784]. 

Sorstedts ftuill (SaraLovisaNor- Rankau anvandes till premier %t fond (Anna Charlotta 
stedt) kr. 6.194. iJnderh%ll at varn 2me eonsar i Kraftska skolan. 81 000 Rantan anvan- 

f: underst. I tiga skolbarn kr. 200; niir kap. upp- iors. 
a i t t  till 10,000. f i  400 kr. utdelas. l "'Andersofis fond (Fröhandlaren 

Otter f. Edman, 1861) kr. 44 402. tik~trörnhka,; Ponden (Snick: Aug. P. Anderson\ kr. 2 500. Ran- 
~ e n d u t d e l n i n ~  och mgnatl. ' un- %lderm. Ekstrom 1835) kr. 150. Rän- tan skall irligen utdela's i man af 
derstöd till fattiga. tan 7.50 skall .vid julexamen ut- behof %t fattiga och i Nikolai för- 

Petter8soni Pond (M:ll SM Pet- delas at 2:e flickor, som utmärkt samling boende personer (obero- 
tersson 1856) kr. 12 6'28. Pens:r. sig för ordning flit och arbetsamh. ende af skrifningsortl hvilka lida 

PPeils testnnlentel(Revisor J E  Ernst ~ l l i o tg fond(~rossh .  Ernst af lungsot och hviikas sjukdom 
Pfeil 1797) kr. 1 011. Pens:utdeln. Elliot 1314) kr 12 600. Till Kraft- blifvit styrkt af distriktslakaren. 

f. d. ~id~larhblms-Pi6rs:s enak. ska skolans basta; i främsta rum- Rknlle sidan behöfvande och sink 
pensionnkassa kr. 4,237. 5 eens:r g e t  i t i k inde  af 6ess läroämnen. p&i-Öi "istas % ~ u k h ~ ~ c h i h e ~ ~  

25 kr. Erik Koman Erikssons gifva met kvarlamnat hustru orh barn 
Hogstndii testamente (Änkef. (framl. Viktualiehancl. Er. Boman i behof af hjälp, kunna jämväl 

J Rogstadius, f. Löfblad, 1786) kr. Eriksson) kr. 1,690. Arliga räntan dessa senare tilldelas understöd 
511. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut. skall till skolans bista användas fr%n fonden. 
fattiga och sängliggande änkor. Flobergska donntionsPoiiilen Roströms donationsfond (Kon- 

Scharpn gäPvomedrl(Grossh. J H  (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. sul A G. Boström) kr. 15,iOO. Rän- 
Scharp och hans hustru 1888) kr. 4 000 *Till fattiga barns hbllande tan anviindes till inköp af mat och 
2,085. ~ a n t a n  utdelas %rl. till 3 i'skolann. ved att till julen utd'elas %t fat- 
välfrejd.,fattignfamil,ierinomförs. Hnratrömskn Ponden (M:11 Eleo- tiga inom församlingen. 
Scharps tehtamentsfond (Grossh. nora P Earström 1865) kr. 4 520. Brogrena Yoiid (Kronouppbörds- 

o. fru Scharp) kr. 24,475. a) till1  till den fond som i storkhko- kommiss. Carl Brogren) kr. 1 000 
beklidn. af fattiga natt,vkrdsbarn församl. är  för fattiga E~lberp(Fattighjonet ~ i l h : a ~ d :  
af kvinnokönet: bi till skollofskolo- / skolhani o .  herrra 1ifrN.ntefondi kr 176 ".-. 
nier för församl.' barn. c) till för- 1 --Lu'~G .~ev ins  fond, kr. 6,000. . Eiig*lr~ltn fond (Ankef. Joh:a 
bättrad kost &t förs:; % stadens Rantan utbetalas till styrelsen för Engstedt) kr. 880. Rantan utbe. 
fattigvirdsinrättn:rintagnafattiga; Nikolai skollofskolonier. talas till sidana fattiga inom Stor- 
d) till utdelandet af ved &t fattiga! 1,iedberaska fonden (Revisor kvrkoförsaml.. hvilka icke %tniiita 
forsamlingsbor. - I Liedberg 1904) 7,000 kr. Rantan uhderha11 af allm. fattigvardin 

sclie~vea teutrimente (Grossh. tili klader %t medellbsa skolbarn Yalkh Pond ( h k e f .  M Falk) kr. 
R R Schewe 18451 kr. 779. ~ i k a s t n .  l Aiirnrn 1 indRldts fnnil I.riiii9 ! ann - . -.. - --- . \ v  -"". 
disponeras af fors's pastor for till- ,Selma Kornelia Lindfeldt 1904) kr. I qri j r rs  Pond (Lagmansänkan 
fälliga underst. - - 13,000. Rantan skall utg% till be- Geijer) 1,500. 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 0. fonder. [4605-46091 
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[4609-46121 G. Fromma stiftelsers, pensionskasiors m. fl. fonder. 
Ber~vvints fond (M:ll M C Berg. Henniers fond (M:lI EI M Men- kvinnor inom Jakobe församl., 

qvist 1861) kr. 1 000. Pens. till en nier 1840) kr. 3 000. Pens:r %t 2:e dock ej i mindre belopp än 20 kr. 
ogift dotter, sAm försörjer sin fattiga gummoi. Lundbergs donationer (kyrkoh. 
moder. Sordutröms testamente (Lkef .  J G Lundberg 1878) kr. 2,000. - 1) 

I%ol in~  fond (Handl. A Bolin EM Nordstriöm) kr. 2,000. Räntan Till Jakobs försam1:s folkskola. 
1796) kr. 658. Till fattighjonen. utg%r s%som lifränta $t 2:e per- Räntan utdelas af folkskolans di- 

Brolierga fond (Viktualiehandl. soner, men efter deras död utdelas rektion till de flitigaste Och or- 
C J Broberg 1845) kr. 11.000. Rän- räntan till 2:e ogifta handtverks- dentligaste barnen. - 2) Tillidiot- 
tan utg%r i 3:ne pensioner till fat- mäst:döttrar inom Klara församl. hemmet i Sthlm eller, om det upp- 
tiga inom församl. OkRnds fond. Kr 1.403: 38. . hör, annat hem i samma syfte. - 

En Rrlig man8 fond (1786). Kr. I'ihlgrons fond (M:ll U E Pihl- S) Till ett försörjnings- eller ar- 
400. Pension till en ärbar flicka, gren 1813) kr. 1,600. Pens:r till betshemförblindaoch döfstumma. 
Er. 600. Till det fattigaste hushil1 2:e dygdiga flickor. - 4) Till Malmqvistska inrättnin- 
med de flesta barnen. Qri~lingwfontl (Pre8id:änkan JW gen för fattiga barn, forqämligast 

r'otid för tilliXllig hjälp (1899) Qviding 1869) kr. 32.000. Afräntan fr. Jakobs förs. - 6) T111 rädd- 
kr. 1 000 Lifränta till nämnd per- utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. ningshemmet för vanvirdade flic- 
son, 'direfter utdelas rantan till samt kyrkoh. iterstoden till behöf- kor, förnämligast fr. Jakobs Fors. 
hjilpbehöfv inom Klara församl. vande inom Klara församl. i pens:r - 6 )  Till Jakobs förs:s barnkrubba. 

Porssnirina f01111 (Tapetser. C G om högst 100 kr. och minst 50 kr. - 7 )  Till Jakobs förs:s hush%lls- 
Forssman 18.58) kr. 1,600. Pens:r Be~logörarens gifvoPonil (1905) skola. 
till 2:ne fattiga borgareänkor. kr. 400. Rantan utdelas efter sty 1,nndblads donation (C Christina 

Fnlirninii~in fond (Hoflrallare- relsens godthnande till fattiga Lundblad 1865) kr. 500. Underst. 
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. n o m  församlingen,, till 2:ne nattvardsbarn, en gosse 
697: 22. Af räntan utg% 7: 78 till Scliöiiea fo1111 (Ankef. Schöne och rn flicka. 
Ad. Fredr. fattiv.-styrelse, resten 1889) kr. 2,500. Rantan öfverlilmnaa iiödhjiilpsPonden för v m l ö s a  
till Klara fattighjon. till skyddsföreningen i Klara förs. flickors uppfostran (Fruntimmers- 

Uodnn ton11 (5egelsöm:änkan C Scliuiiihiir~ir Au~iist ,  lliinea- skyddsföreiiingen 1870) kr. 3,600. 
Ciodu 1787) kr. 555: 66. Pens:r till fond (donerad &f konsul R Schum- Till f ö r m h  för tre vanilösa flic- 
2:ne fattiga änkor eller jungfrur, burg 1885) kr. 1,100. 1 proc. till kors i Jakobs förs. uppfostran. 
60 %r gamla. kapitalet, resten till fattiga inom Ilockmana donation (Frkn Ma- 

Holniher~x fond (Kryddkramh. Klara församl. ria Ruckman 1887) kr. 10.000. Pen- 
N Holmberg 1863) kr. 1,500. Rin- Settrr~trijms fond (Karduans- sioner af lika belopp %t 4 obemed- 
tan användes tillförökandeaf den mak. Setterström) kr. 680. Till lade öfver 60 %r gamla och för 
dsgl. kosten for % fattighusen in. styrelsens godtnnnande. en hedrande vandel k'inda fmn- 
tagna blinda hjon. Sporroiir.s fond (Änkef. U E timmer, vare sig änkor eller ogifts. 

Iloppriiwtedtr. Hofle, fond (Fru Sporrong 1824) kr. 3,000. GLfva till h<hiitsercranta~kafonden(8chut- 
Adlersparre 1871) kr. 100. Till fattighjonen. zercrantz' starbhus 1913) 10,000 kr. 
beredande af lifränta %L fattiga ~ t r i h l e s  tertanient~fond (Kam- Till förman för 2 st. fruntimmer, 
flickor i Klara. barnhem och rersänkan H M Strihle 1829) kr. som sett bittre dagar, samt restc- 
Tysta skolan. 3,000. Till 2:e civ. tjänstemans- rande 2 pensioner till alderstigna 

H iilpliors fond (Haudl. J W Hiil änkor fyllda 60 %r. fruntimmer ur arbetarklassen, hvil- 
phers 1812) kr. 6 000. Rantan för  kiitherl>ergs fond (Fröken S. C. ka af  slikt understöd äro sär- 
delas med lika belopp till 12 fat- Satherberg 1810) kr. 5,0110: -. Rin- skildt  förtjänta.^ 
tiga änkor med eller utan barn tan till fattighjon % Sabatsbberg. htahres donation (Komminister 
inom Klara församl. Tiitielii fonal (Kryddkramh. Jo- N J Stahre och hans hustml kr. 

Ihhrr#s fonil (Presidentskan M ban Tunelius 1833) kr 6,000. Kan- 39,250. Till bohöfvande änkor 
C* Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan tan tilldelas 4 inom församl. bo- eller ogifta personer, Foreträdes- 
till fattighjonen. ende fattiga änkor eller.jungfrur. vis af prästfamilj eller slikt till 

Johnhoiis Pund (Generalkonsul I'gglau' f0111l (Excell. g r e f ~ e  G komminister Shbre  eller hans 
Axel Johnson 1810) kr. 6,000: -. af Ugglas 1855) kr. 2,000. Till sty. hustru. 
R h t a u  till fattiga inom Klara. relsens godtfinnaude. SyskolrPonden (*Lirare och 

f. d. liolerilroii~lrii, kr. 801: 94. \Vier% fa,nd (Brygg. A M Wiers lärariiinor vid Jakobs och Johan. 
Till styrelsens godthnande. änka 1183) kr. 1,68'2: 24. 27kr. till Ad. nes folkskola. 1870) kr. 1,000. Till 

Qnlathee 1.amiiir Poiid (Änkefru Fredr. förs:s o.rest. tillK1araförs:s inköp af materialier för barnens 
Dorothea Laniin 1814) kr. 6.000:-. fattighjon. undervisn. i handarbeten samt be- 
Af räntan 200 kr. till lifränta %t löning %t diri  skicklige flickor. 
namngifven person; resten till fat- [46 111 Jakobs församlings \ nlilskogx stipen<Iiuni (Änkef. 
tiga inom Klara församling efter LM Vahlskog 18181 kr. 6,000. Un- 
styrelnens godtfyinande. kyrka- Och skol rad. derst. till ynglingar som ägna sig 

Lirhrrts fon11 (Sejlareålderm. J 8e [20281. &t studier för pr5sterl. standet. 
F Liebert och hans hustru A S Alms Fru donation (Änkefni Zierrogrlw doiintion (Justitiers. 
Weber 1832) .kr. 7,380: 88. Af rän- S Alm 7874) kr. 2 000. Underst;. till det C Ziemogel 1824) kr..7,500. Vn- 
tan SI( till fattighjonen, 114 til; fattiga inom förs'aml. derst. till ogifta döttrar elle: ankor 
kapitalet. Iirlirrns donation (Gördelmak efter ämbetsmän. 

1,indgrenn fond (Dir. ELindgren J F  Behrens) kr. 7110. ,En liten p%- 
1802) kr. 800. Gåfva till änka med ökning till Jakobs församl:~ skole- [46 121 
flesta barn. prästerl (ingir i den rektor o. 2 Alms fond (Byggmast. Axel Alm 

I.itidaren~fond (Dir. ELindgren kolleger tillk. lön). 3871) kr. 4,006. Pastor i Jakob 
18021 kr. 600. GUva till fattig- Cnrlbomx donation kr. 125. Till jämte 2 andra, att uppmuntra de 
hjonen. en inom församl boende fattig bor- arbetande klasserna till flit, ar- 

I.intl~rc.nsfond kr.500. Tillmid garänka med flera sm% barn. betsamhet och sparsamhet. 
dagnmbltid &t styrelsen. Iledrón~fontl (Biskop JJHedrén) Alms testlimente (Byggmäst. Ax. 

1.i m<lrniin*sons ronil kr. h 000: -. 60% Till böcker %t medellösa lirj .  Alm). En fond till uppmuntran 
(Bokbindaren J A W iinddansson Ilillhergx stipen~lirfond (nobind af flit, ordning och sparsamhet hos 
1908.) Rantan tillfattiya inom för- gifvare 18650) kr. 1,000. Underst. de arbetande klasserna inom huf- 
sanilingen, efter styrelsens godt- %t medellösa 18rjungar. vudstaden, företrädesvis shdana, 
finnande. l.llj~bbergs, ( i n ~ t s f  Erik och hvilkas biträde testator vidbyggn:r 

I ~ n l i ~ l b l n d ~  Pond (Hofslag. J H r l ~ ~ n a  Catliarina, fond (1882) kr. begagnat, tilllika fördeln. Fonden 
Lundbl?d 1843) kr. 343: 76. GLfva 15,000. Rantan användes till ut. 100.000 kr., förvaltas af Pastor 1 
till familj med barn. delning bland gifta och ogifta Jakobs församl. samt 2 af styrelsen 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4612-46131 
för Sthlms stads sparbankutsedda andra församl:sbor med 5,000. ste lifmedikus V Lundberg 1897) 
personer. 1836) kr. 15,000. Till mat och be- kr. 5,000: att bilda en fond %t s&- 

 bagg^.^ fond kr. 10,000. Till skol- kladn. %t fattiga barn. dana nödstillda försam1:smgdl:r 
lofskolonier. Brnedicku trxtnmrntsf. (Bruksp. inom Jakobs församl., som icke äro 

Brrgenstråhles fond (Fröken E O Benedicks 1876) kr 2,000. Till berättigade till fattigunderstöd. 
Sophia Louise Be%Bnstr%hle 1899) hjälp för de fattiga inom Jakobs SorArns pensioiisfonil (Kanslir. 
4;OOO kr. Till lifränta &t viska församling utöfver hvad dessa enl. J E Norden 1803 o. 1811) kr. 52,hOO 
uppgifna personer, hvarefter rän- fattigv:författningarna bekomma, Pens:r % 24 kr. utdelas till behöf- 
tan användes till tillfalliga under. eller för sidana fattiga, som icke vande änkor o. döttrar efter tjän- 
stöd %t sadana fattiga, som ut- af fattigv:samhallena erh%ll& un- stemän af civil-, militar- samtbor- 
skrifvits fran sjukhus, men ännu derstöd. garesthndet. 
ej erh%llit tillräckliga krafter för De Ueera donationrifond (Kam Sornians teatamentafond ( H u s  
att med arbete sig försörja. marh. frih C De Geer 1796) kr. 4 500. h%llerskan B M Norman 1829) kr. 

Böttigers fond kr. 500. Till kl%- ~ i l i  fortsittandet och driften af 1,500. Rantan utdelas Brl. pastif- 
der %t S barn i folkskolan. förs:s arbetshus. tarinnans dödsdag den 8 maj till 

De Champs fond 500 kr. Till De Geers donntionrfond (Excell. förs:s fattighushjon. 
skollofskolonier, grefve C De Geer 1850) kr. 15.150. Okänd (En okand gifvares do- 

Folksknlans lerarepersonal kr. Till hyreshjälp at n%gra fattiga nationsfond 18.56) kr. 3,000. Till 
3,OOn. Till skollofskolonier. inom församlingen. underh%ll af fattiga och vanlottade 

Frnnekrska fonden (Fru Olena De Uee r~  donntionrfond (Excell barn inom församl. 
Francke 1895) kr 5 067: 89 till ut- grefve C De Geer 1859) kr. 7 500. P-s ~lonationrfond (1865) kr. 600. 
del?. vid jultiden' till fattiga fa- Till underst. %t fattiga barn inom Kintan till de fattigainom Jakobs 
miljer inom församl. 10,150: 94 församl hvilka fyllt 14 %r men församl. 
till försam1:s skoiiofskolonier och af sjukdbm eller annan orsik äro Hencknrrska fonden. (Änkefru 
10,135: 76 till fattiga folkskolebarns oförmögna att sig försörja, samt Sofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr. 
bespisn. shsom tillfiilligt understöd %t an- Osterberg-~eucknerska grafven & 

Govenii fond, kr. 4,000. Till skol. dra fattiga af hvilken alder som Johannes kyrkogird skall för all 
lofskolonier. helst hvilka befinna sig uti en framtid underh%llas. Resterande 

Invigninrsfonden kr. 576. Till hjälpiös belägenhet. r8ntemedel användas som tillf. 
stipendier eiler bekladnnd för folk- Ekholms testnmrntsfond (Guld underst. %t fattiga inom Johannes 
skolebarn. sm. I Ekholm 1806) kr. 2,622:50. förs. 

K a r e l l ~  fond (Kyrkoh. P Karells Rantan tillfaller *fattiga medbor- Krinntedts donationsfond (Tes- 
änka Ch M Hedendahl 1849) kr. gares änkor och minderhige, barn. tam:tstagare efter Ankef. M HRein- 
10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara; med 30 kr. hvar irligen. stedt 18461 kr. 8.250. Räntan ut- 
underst. %t aflidna prästmäns Pnlirmnnns fond IHofballare delas i 5 olika lotter till vissa upp. 
fattigdom varande barn. mäst. P H Fuhrmann 1772)kr.383:33 gifna personer och efter deras död 

Lagerströms fond (Komminister Rantan användes till undfägnad till andra behöfvande, helst änkor 
C. R. Lagerström och hustru midsommarafton %t fattighjonen och ogifts döttrar efter ämbetsmän 
Emelie 18831 2,500 kr. tiil beklä. Godua trrtrmentefond (Segel. i statens ämbetsv. 
dande af fattiga skolbarn inom söm:äukan C Godu 1791) kr. 685:56 Ssndherg~ tcntamrnfnfond (An-' 
Jakobs församling. Ari. räntan utgar till underhall för kef. C Sandberg 1812) kr. 1 275. 

Lejas val~örenhetsutiftelse för 2:e inom församl. boende ärbara Rantan till n&got fattigt frudtim- 
Jakobs försam1:s fattige (Kejser- o. välfrejd. hederliga änkor eller mer af battre st%nd. 
lig hofoptikus Benjamin Leja 1864) ogifta fruntimmer, som uppnatt 60 Svhenex tntsnientnfoud (Grossh. 
kr. 20 000. Särsk. styrelse med Pr eller ock sidana yngre som R B Schewe 1846) kr. 780. Rantan 
kyrkoh. i Jakob sasom ordf se genom sjukdom eller lyten i r o  ur- utdelas h l .  p% Sofiadagen t. förs:* 
(35441. Dels bespisn. under'iul- standsatta att sig genom arbete fattighushjon. 
helgen af inom Jakobs förs. bo. försörja. Srhnltzen tratamentsfond (Frlm 
ende fattiga, del& till beklidu. af eylden~toipes donationufond C v .  Schultze 1845) kr. 300. Ran- 
fattiga skolbarn, dels slutl. till (Grefve A G Gyldenstolpe 18551 kr tan tilldelas nhgon behöfvande. 
kontant underst. till shdana be- 1800. Till underst. %t 2:e %ldriga Schnartaeril textnmrntrfond 
höfyande, som icke äro i n i -  sjuka personer, helst % församl:; (Ofverste J v. Schwartzer 1808) kr. \ 
gan välgörenhetsinrättn. intagna. fattighus. 300. Till de fattiga vid jultiden. 

Lindgrens donation (Emil Ch He~lerhielma testamentdond Snndatröms ,gåfvomedrl (Handl. 
Lindgren 1866) kr. 500. Skolridet (Kammarrev:r%det C4 O Hederbielm C G Sundström 1869) kr. 1,900. Rän- 
i Jakobs församl. [se 20 231. Till 17R7) kr. 1 000. Rintan utdelas tan utdelas nyarsaftonen i 3 lika 
6 af folkskolans flickor vid julen. hvarje IIi &;till fattiga, födda inom delar till behöfvande och obotl. 

Sjönlans fond kr. 2,000. Tilibe- Jakobs förs. sjuke handl. eller deras änkor eller 
kladnad %t fattiga skolbarn. Hrlins donationsfond (Änkefru handtverkare eller ock till h hk obs 

hteinerts fond (Helena Catha- L Helin 1816) kr. 3 000. Rantan för:s fattiga i allmänhet. 
rina Steinert 1876) kr. 4,000. Un- fördelas lika emellan de fran Ja- SÖdrr*itrönis tc~atam~ntsfond 
derst. till äldre behöfvande frun- kobs o. Johannes förs. % httigh. IM:l1 S Söderström)kr. 988:12. Rän- . 
timmer. intagna fattiga. tan utdelas Sofiadagen till för- 

SutidBns fond (Lasarettssysslo- Holnibergx fond (Hryddkramh. 6aml:s fattighjon. 
mannen Anders Sundén 1886) 1.000 N Holmberg 1853) kr. 1 500. Ran- \Yatterilrihls teitamentsfond 
kr. Till klader och böcker &t fat- tan användes till förökilnde af den (Prostinnan C E Wzetterdahl 1860) 
tiga skolbarn. dagl. kosten för % fattighusen in- kr. 300 Rantan utdelas till ngn 

Wennhergs donation (Grossh. tagna blinda hjon. behöfvande i förs. 
Aug. Wennberg 1888) kr. 5,000. Horns tehtnnirnt~fond (Grefv:an ,).ittings trrtamenta+-ou~ (&,kef. Till förn:~ nkollofskolonier. A S Horn f. Blomstedt 1858) kr M B Witting 430:52, Rantan 

Weiterbergs donation, kr. 800. 
",A$;s~t:~ ~ 0 1 ~ ~ 2 h 0 ~ ~  p a l l  &l. Mikaelsmässodagen lika Till skollofskolonier. 
teuxo iRynnerhet gamla döfva fordelas mellan 3:e änkor och 3:ne 

blind& eller v&nföra, aderlösabarninomWrsaml.,hvilka 

Hihlrtröms teutampntrrfond äro i ömmande och behöfvande om. 
[46 131 Jakobs och Johan- 

J G Kihlntröm 18X0 o, atandigheter. 
dkerblads donntionrfond (Spe- nes' fattigvhrdsst~re'se. 1634) kr. 3,536.96. Rantan utdelas gelfabr. J *knrblad 1777, kr. 88:33. Se [1790]. h l .  p% stift:s dödsdag den 12 dec. ~ i l l  jul och nyarsgafvor ht fattig- 

Barnhjalpxfonden 'Excell. Gref- till församl:~ fattighushjon. 
ve C De Geer med 10,000, atskilliga Luntlhercx te~tanieiitsfond (Bör- hjonen' - 

Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag: T H U LE .. L- 



,4614-46161 G. Fromma stiftelsers, m. fl. fonder. 
[46 141 Johannes föram-  NödhjSlpsfonden för varnlösa faller sjuka och ofardiga fruut. ; 

och skolrad. fli~korsuppfostnan(Fruntimme'~- tillfilligt underst. 

Se [2025]. 
skyddsföreningen 1870) kr. 7,000. Hults fon11 (Jungfru A L Hult 
Till förm&n för tv& vanilösa flic 1805) kr. 1,lPO. Till fattigas underst., 

Brnndalsdonntion(Anna&f Bran- kors i Johannes församl. uppfost- till obestamdt antal. 
del 1795) kr. 2,700. Underst. till ran. Kolernfond 1R53 %rs (flere stif- 
fttttiga aukor m. fl. inom församl. Riiakmans donation(Bikn Maria tare 18S3) kr. H,000. Till barn, hvil- 
D R  ('ailiers minne3 (AnkefruCa- Ruckman 1887) kr. 10.000. Pans:r kas föräldrar dött i kolera, eller 

roline Csdier 19011 kr. 52,950: -, af lika belopp %t 4 obemedl. öfver numera %t fattiga. 
daraf 314 till pensioner och till 60 %r gamla och för en hedrande Körnerx fond (Landtbruk. J G 
skollofskolonierna. vandel kanda fruntimmer, vare Körner 1860) kr. 3,000. Rantan ut- 

De Uvrrx donation (KCh:a R i b  sig änkor eller ogifta. delas %t 6 fattige blinda eller, om 
bing 783) kr. 2 ?50. Underst. till Sehaldts dotiatian (Justitiekans sidana ej finnas, behöfvande bor- ' 
6 fattiga af J&. förs., af hvilka lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333. gare eller deras änkor. 
4 ankor. Underst. till ankor efter civ. tjän. Liickrs fond (Lovis. Elisab.) kr. 

Dimmaers donation (1873), kr. steman och deras ogifta döttrar 10,000. Räntan skall anv8ndas till 
6,000. Till klader m. m. &t fat. (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol- beklädnad %t de mest behofvande 
tiga skolbarn. %Idern och 12 fattiga änkor utan kvinnliga nattvardsbarnen i för- 

En oklnds donation (1897) kr. uppgifvet st%nd. saml. 
500. Till skollofskolonierna. Stahres donation (Komminister Pöllers fond (Kamrer J Möller 

Enrjuttioiirines donatio.n(l893) N J Stahre och han hustru) kr. 1796) kr 1.66i: 67. Räntan tillfaller 
kr. 500. Till skollofskollonierna. 40,000. Till behöfvande ankor eller för lifstiden 3:e ankor efter civ. 

Fonden för fattiga skolbarns ogifta personer, företradesvis af ambets- o. tjansteman. 
bespisande (1893) kr. 1200. prastfamilj eller slakt till kom. Norhrrgsfond (Jungfru A M Nor- 

Franclreska fonden ' ( ~ r u  Olena minister Stahre eller hans hustru. berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga 
Francke1895kr.l5,R49:93) Tillskol- Syskolefonden. (Lärare och la- fattiga fruntimmer iqpm församl. 
lofskolonierna (1889) kr. 5,000. Till rarinnor vid ,Takobs ochJohannes Pililmaii~ka eller..Osternianska 
skollofskolonierna. (1889 gi 1891) kr. folkskola 1870) kr. 1,000. Till kla- te~taineiitstonden (Ankef. W Pihl- 
10,000 till skolbarns bespisande. der m. m. %t fattiga skolbarn. man, f. OStemIan, 1779) kr. 9,036: 
(18!15) kr. 15,583: 80 till skolbarns Thiins donation (Dr o. Fru 31. Till pens:r %t 4 ankor. 
bespisande. Thun 1908) kr. 500. Till skollofs- Ridmans fond (Cfrossh. P U Wid- 

Franekeska fonden (FN Olena kolonierna, mans dotter och mig R Th Ceder- 
Francke 1895) kr. 20,742:25 til lut- I ntiians donation (Giisi.af & schiöld 1859) kr. 1,000. Åt 2:e in- 
deln. vid jultiden till fattiga fam. Sophie Unman 1892) kr. 10.000. Till om församl. boende borgaränkor. 
inom församl., 5 391: SO till fat- skolbarns bespisande o.beklädnad. bhnians fond (Ankan H Ohman 
tiga sjuka församl'ingsmed1:s var- (Ranteafkastningen utgAr tillsvi- 1791) kr. 800. Stip:r %t södra latin- 
dande i deras hem, 15,646: - till dare s%som lifranta till enskild larov. till obestamdt antal. 
skollofskolonierna. perqon.) 

Gudlnndska beklldnndsfondrn IVnllentiiis donation (Hildegard 
(Dir. J. Godlund 1868) kr. 4,000. Tvallentin 1902) kr. 800. Till skol- 
Till klader m. m. At fattiga skol- lofskolonierna. 
barn. Wennbergs donation (grossh. 146 161 Maria för~amliflgs 

Glodlnnds tentnnientsfond P i r .  Aug. Wennerberg 1b86) kr. 5,000. skolrad. 
J Godlund 1888) kr. 4,000 Underst. Till skollofskolonierna. 
till fattiga o. orkeslösa. inom förs Zetterstóns donation (1836) kr. 

Se [2035]. 

Lagers!riims donation ,. (1901, 15,000. Till klider m. m: at fat- Qrarnllii fond (C O Gravallius) 
Komminister C. R. Lagerstrom) kr. tiga skolbarn. 
2,500. Till kiäder m. m. &t fat- 

kr. 1,500. Till uppmuntran %t fat- 

tiga skolbarn. 
tiga skolbarn i handslöjd. 

Liijebergs fond (~%laremast .  G 
Hanimarstrands fond 1,500 kr. 

Hiiga räntan skall anvandas till 

t , ~ ~ ~ , b ~ ~ d & 8 ~ ~ 1 ~ ; t ~ 8 ; ~ 4 0 k d ~ ~ l  [46 1 51 Maria församii ngs fattiga skolbarn som medfölja skol- 

bland ankor och ogifta kvinnor kyrkorad. lofskolonierna. 

inom Johannes' församl., dock ej 
Holmbergs fond (By gm. J P 

Se [2035]. 
i mindre belopp an 20 kr. 

Bolmberg) kr. 15 000. frliga riin- 
1884 Rrs fond för fattiga natt. kan utdelas' den 11 dec.: ils 

Lindgrens donation (Emil Ch. vardsbarn kr. 1,500. till spldbarnskrubban, i l s  till ar- 
Lindgren 18661 kr. 500. Till klider Apelgrens fond (M:ll S L Apel- betsstugorna, i/$ till skollofskolu- 
m. m. At fattiga skolbarn (flickor) gren 1811) kr. 1 500. Stip:r %t södra ,ierna, 

Lundbergs donationer (Kyrkoh. 1atinlärov:t till'obestamdt antal. ~ ~ ~ i ~ s  fond (Fabr J P  Levin och 
I. G. Lundberg 18i8) l) kr. 2.00 Eotins eller 8chönborg~ fond hans hustru 1856) kr. 1,500. Till 
till klilder m. m. %t skolbarn. 2) (Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr bekladn. &t s%danafattigabarn,som 
h ~ .  2.000 till Idiothemmet i Sthlm 9,000. Till S &kor eller döttrar i brish daraf ej kunna beviata sko. 
eller, om det upphör, annat hem efter ambets- och tjanstemän samt lan. 
i samma syfte. 3) kr. 2,000 till ett 2 änkor eller döttrar af handl. eller 3leyers fond ( B r h  Jen* Meyer 
försörjningshem tör blinda o. <of- fabriksidk. ; samt i l e  af Brets 1894) kr. 20,000. ~ i l l  middagsspisn. 
stumma. 4) kr. 2,006. Till Malm- ränta till kyrkonqtarien. 
gvistska Barnuppfostringsanstal- CabaniR' fond (Ankan A Cabanis f ö ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ d  ( ~ ~ ~ k ~ k ~ ~ .  
ten. 5) kr. 2.000 till Raddningshem- 18691 kr. 2,400. Till aktningsvärda miss. V iyetherwood 1867) kr, 200, 
met för vanvardade flickor. 6) kr. behöfvande inom församl. 
2.000 till A.-B. Stockholms Prak- Vahlqvil(ts fond (Änkan Ch Dahl- 

~ ~ ~ ~ p P m U n t r a n  At ett fattigt 

tiska Hush%llskola. qvlst 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig Petreji fond (SkeppsklareG P Pe. 
Lnndbla<la donation((: Christina anka' pensionaren utses hvarje %r. trejus 1847) kr. 6,000. Till fot. och 

Lnndblad 1865) kr. 500. Underst. Diciriknxons fond ( h k a n  H. Did- annan beklah.  samt till sMfma. 
till ett nattvardsbarn, omväxlan- riksson 1812) kr. 1,500. Stip:r %t sö- terial at fattiga 
de en gosee och en flicka. dra latiniärov. till obestlmdt antal. ~ j j ~ ~ ~ b ~ h ~ ~  tesfsmenu (qsses. 

Xorén~  donation (Kamrer JNo- Penite-Mars-Fonden (Flere o- s 
rén 1837) kr. 1,500. Undrrst. vid nämqda 1876) kr. 925. Till fat- b",'~m0$3~"P3>\0~t;rf1 ffg; 
julen till högst 4 inom Johannes tiga inom församl. 
förs. boende ankor eller värnlösa Hallgrens fond (M:ll M S Hall. 
barn. gren 1841) kr. 1,500. Räntan till- 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. L4617-46201 
C46 171 Maria församlings 1.800. För  h t t iga  barn inom för - /  Johan  Leonard Höijers fond, 

fattigvårdsstyrelse. kr. 40,000. Räntan ä r  anslagen till 

S e  [l7 961. 
(ivveder~fond (RadmanMSweder ny barnkrubba (vastra) 1904. 

1772) kr. 1,600. Underst. till fat- Mathias Lniidiiis Polid (1891) kr. 
Ahrahamsons Iifriintefond (Bada. tiga kliidesgarnsspinnerskor. 5,000. Till pens:r %t 5 %Iderstigna 
remäst. J O Abrahamson 1870, 1881, TjoeiiienitrJuiii-fonllen (Okand p e r m  som under senaste 10 %ren 
1893 o. 1894) kr. 6,200. För barn & gifvarei kr. 1,000. Till Styrelsens tillhört Katarina församliiig. 
Galön och i Phi l ipsénskaoch~~alm-  disposition för fattiga inom förs. Fröken 1,ovisa Elisah. Lyckes 
qvistska skolorna. Tiir~ieiiians or11 \Vixlraiiils niiii. fond 11910) kr. 15,400. Till beklad- 

R r k l i ~ l i i a d s f o n d ~ n  för P a f f i ~ a  nt~sfontl (Assessor J A Törneman ilad af de fattigaste fiickorna af 
nattvardsliar~i (okinda gifvare) kr. och Professor A H Wistrand 18641 nattvardsbarnen. 
3.084: 48. Användes författiga barn kr.3,500. Behöfvandeinomförsaml. Yröknarna Balanders fon11(1902) 
inom försanll. I lsrt~ii i i l lers fond S:o 1 (Brygg. Kr. 2.000. Rantan utdelas %rl. till 

Erik Berrstedts donationsPnnd och Ryttmast. G Wertmuller ISM) 4 fnttign före .iiil 
(Grossliandl. Erik Rergxtrdt 1910) kr. 2.0iH). UppfostringshjLlp för Ankefrii Neiimillers fond (1806) 
kr. .5,000. Till fattiga fabriksarbe- värnlösa barn. kr. 2,500, till Katarina norra barn- 
tarefamiijer. 1Vrrtmiillers fond S:o 2 (Brygg) k r n o a .  

Lars Rrrc.stedt,s Pond (Fabriks- och RyttmLst. G \Vestmuller 181% Spangbergskatestamrntsf'onden 
mast. Lars Bergstedt 1891) kr. kr. 2,OiIO. Fattighjonensförplägn (Fabr. Spai.ngberg) kr. 2,071. Till 
1,700. Rantan till fattiga fabriks. % testators föda1sedag.d. 23 feb. underst. %t fattiga fader- och mo- 
arbetarefamiljer. \Virr!varlis fond (Ankef. C E derlösa barn. 

F n h r i i ~ a ~ i n s  fond (Hofiällare- Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af John Söilerliercs Pond (l894)kr. 
mast. P H Fubrmann 1772) kr. 400. räntan användas 400 kr. till un- 10,000. Till middagsspisn. &t fat- 
Fattighushjonens förplagn. mid. derst. (3 a 50 kr., 4 B 37 kr. 50 öre tiga folkskolebarn. 
sommai.dagen. och 1 a 25 kr.) %t 11 ofralse mäns J o h n  Nöderliergs fond 11894) kr. 

Qotlns fond (8egelsömm:änkan ankor, som Lro fattiga och till 12,000. Sil l  underhall aftestators 
C Godu 1791) kr. 1 666: 67. Un- frejden oförvitl., företrädesvis s&- graf och till mat ochsjukv:sartik- 
derst. %t änkor eller ogifta frun- dana, som hafva omyndiga barn lar &t fattiga sjuka gnm. försam- 
timmer. eller sjuka föraldrar at t  försörja. lingsdiakonissorna. 

Uran<lherps or11 Aspliindsfonfl C A TIi %delg.reiis i~iiniirafond harlotte och Johanne  Söder- 
(Grossh. A N Grundberg och an- (Frkn S A A Adelgren 1897) kr. bergs minne (1904) kr. 230,000. '15 
kef. C E Asplund 1852) kr. 2,000. 1,6!i0. För behöfvande inom förs. af rlbnteinkomsten användes %r- 
At behöfvande inom försanil. Ohtergrens forid (Hamnfogd. L E ligen till v8rd af barn, till stipen- 

Qöric.hrs fond (Grossh. J H Gö- Ostergren 1852) kr. 500. Förplign. dior och till nnderstöd %t familjer 
sche 1781) kr. 1 500. Fattighus- vid jultiden %t sängliggande sjuka med m%nga barn, alderstigna per- 
hjonens förplagn: % H M Konun- % fattighuset; soner med svag syn, m. fl. 
gens födelsedag. Dorotea 1Valls fond 11916) e. 

Hsglinds fo!id (Makarne G R [46 191 Katarina församlings 4,000. Rantan fördelas %rligon lika 
och B K Haglind 1888) kr. 1400 till tv8 i Katarina församl. skrifna 
Till & Maria fattighus' sjuk-'och Se 331. medellösa fruntimmer med före- 
ilderdomsrum intagna fattiga p e r  A. Rjiirholms fond (1914) kr. 10.000 träde för behöfvaude inom WallS 
soner. till Katarina forsiimlings barn- slakt. 

i iolnibrrgs Pnnd (Kryddkramh krubba. K A Wallenbergsi fond (1912) kr. 
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Ran. Kaitirer Branders Pond kr.llOOOO till underhall af testators 
tan anvandes till förökande af den 1,0110. Gafvor Brl. till s j u d .  tjlb. graf' och till klider %t fattiga skol- 
dagl. kosten för % fattighusen nare vid kyrkan. barn. 
intagna blinda hjon. IIamsell Branders fond kr. iifverntröms fond (Kyrkoh. F W  

Galathbe Lilnims fond (Änkefru 2,000. GAfva Lrl. till sjukl. t j inare Ofverström 1865). kr. 20,238. Pens:r 
G Lamm 1913) kr. 7,000. At be. vid kyrkan. till ankor efter gesaller o. arbetare. 
höfvande inom församlingen. Jehnn Rlekatröms fond till Ea- 

Okin11 (Giifva af en okand 1796) tarina norra barnkrubba 1903 kr. 
kr. 125. Inköp %t fattighushjonen 10,000. 
af nArndts paradislustg%rd". Sophie och Eriqne ('alwagens [46 201 Katarina försam- 

Petreji  fond iSkeppsklarer. P fond (1906) 6,000 kr. I l intau ut-  iillqs skolrad. Se [zoôs]. 
Petrejus IR56) kr. 1,500. Gratifi- delas till fattiga   öm mer skor. A Binrholms fond (1814) kr. 
kationer % testators dödsdag den B. A. Danelins' fond 11908) 24 000 10 000 till skollofskolonier. 
27 okt. till 10 personer. kr. Gafvor att  till fattiga famiijer B. A. Danelins fond (1~08) l 5  000 

pet ters son^ forid (Grossh. Axel utdelas af församlingssystrarna kr. till frukostspisning &t fatkga 
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till den sista december 8rligen. folkskolebarn. 
fattiga inom församl. efterverkst. B. A. Danelius' fond (191i8) 5,000 Eriksons Pond (E R Erikson 
direktörens bepröfvande. kr. till Katarinaförsamlings norra 1823) kr. 6,000.,. Kläder %t fattiga 

Heiicknrrx fonil (ankef. S L barnkrubba. barn i Katar. forsaml. fattigskola. 
Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas B. A. Daiielius' fond (l906 5,000 Eriksons food (1825) kr. 9,000. 
till behöfvande inom församl. kr. till Katarina församlings Till arbetsskola i Katarina förs. 

Ilnthnffs f o n ~ l  (Ofverstelöjtn. F västra barnkrubba. Fond för Katarina skollofako- 
A Rothoff 1862) kr. 2,000. Tillför- Foiidrn Pir  Katarinn norra lonier (1896 1900).kr. 20,000. . sam1:s fattiga. harnkrubha kr. 33,000. Iiosalie P;ldrnholnis fond(1897) 

Salilhergr fond (Stadsrnäkl. J Fond t i l l  diblar i t  Pnttiga n a t t -  kr. 2,000. Klader %t fattiga barn i 
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig- vnrdslirirn kr. 900. Katarina folkskola. 
hjonens förplägn. % H M Konun- Boiid t i l i  k l 9 d e r i t  fa t t iga  na t t -  Ujörckea #lonntionsPond (Ankef. 
gens födelsedag. vartlsbarn, kr. 450. C Gjörcke 1874) kr. 2,000. Prem. 

San(lalils fond (Uppbördskom Iiosalie Predenholnis fond (1896) %t 1 eller högst 2 fattiga fader- och 
miss. J Sandahl 18781 kr. 2,000. kr. 3,000. Till 3 nödstiillda, alder- moderlösa skolbarn. 
För behöfvande inom församl. stigna, ogifta fruntimmer Brl. Qjöthmaiis fond (1818)kr. 3,233. 

S t r ih les  testanieiithfond (Kam. Uotlus Pond (Sege1söm:Bnkan C Klader %t fattigaflickoriKatarina 
rer:änkan H M StrPhle 1829) kr. Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r %t förs. fattigskola. 
3.000. Till 2:e civ. tjänstemans änkor m. fl. F. A. Hanimarstrands fond, kr. 
ankor, fyllda 60 %r. Ankefru Henrlins fond (1802) 1,600, till förs. skollofskolonier. 

Elin A Svans niinnesfond (Ko- kr. 5,000 till Katarina församlings 1'. H. Hesslers fonil, kr. 8,534, 
kerslsan C C Jansdotter 1896) kr. norra bariikrubba. -- -. - ---- till förs. skollofskolonier. 
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[4620-46231 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Emil Nenmiillera fond' (1906) däraf tillagges irligen kapitalet 5,000. Till I :e  civ. tjänstemäns 

till skollofskolonier, kr. 5.000. (10,000 kr.). änkor, fyllda 60 %r. 
1Vilh. (;ovrniiis Pond till skol- Biiigs fond (Dir. G Bang 1854) Tengatröm~ Pond (Kamrer C A 

lofskolonier 1904, kr. 6.000. kr. 18,000. Utdelning %t hjonen % Tengström 1864) kr. 10,100. A 
Carl \Vllheloi Harrnnn~ fond Rosenlunds %Iderdomstem. räntan utdelas 4 pens:r a 50 kr. 

(1897) kr. 700. Till klider %t fattiga Ring8 fond (Dir. G Bang 1854) kr. till fattiga änkor och 4 a 50 kr. till 
skolbarn före julhelgen hvarje %r. 7,500. Till fatt. skolbarns beklidu.; kvinnl. tjänstehjon, som längre tid 

Johan Hanusons fond (19021 kr. f. n. utga 225 kr. till lifräntor. tjänat inom samma familj; %ter- 
1,620. Till klader %t skolloCskolo- Flobergu fond (Guldsmeden S stoden användes till underhall i t  
nisterna. Floberg 1880) kr 1600. Pens. %t hjonen % Rosenlunds &Iderdoms- 

Hrilströms fond (Carl Hedström en fattig borgareänka. hem. 
18%) kr. 9,000. Klader %t fattiga Fnhrniann. fnnil (Hofkallare- Törnqviatu Pond (Kamrer. C 
barn i Katarina förs. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. Törnqvist 1866) kr. 14,600. 190kr. 

Holntbergu fnnil (1860)kr. 5,000. 187: SS. Till hjonen % Rosenlunds 66 öre utdelas till hjonen % Rosen- 
Undervisn. i handslöjd %t fattiga %Iderdomshem. lunds %Iderdomshem och försörj- 
flickor. Ooilau fonil (Sege1söm:äakan C ningshjonen hvarje %r l4lIa (testa- 

Katarina nrbetstrtngora Pond Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till tors dödsdag), 12 kr. till underh. af 
(1900) kr. 4 000. ' hjonen % Rosenlunds alderdomsh. testators graf; atarst. användes till 

L'rou~h. 'o. Frn John Lovens Qorln~ fond (Sege1söm:Snkan C förbittrande af hjonens kost. 
fon11 (1910) kr. 10,000. ~ i 1 1  Kat:a Godu 1797)kr. 1,333. Prns:r%tänkor Zellier~tens fonil (Garfv J H 
förs. skollofskolonier. eller döttrar till 1 civil tjänsteman, Zethersten 3836) kr. 750. Julkost 

Jlathlas Lnndins fond (1901) kr. 1 rast, 1 militar och 1 borgare. %t hjonen & RosenlundsOlderdoms- 
6,000. Till prem. af klider att ut- 8%iirrin# fonii (Husger%dskam hep.  
delas vid v%rterminens slut %t betjänten A Gäderiu 1838) kr. 4,500 ( h f b ~ r g ~  fond (Ofvervägaren F J 
fattiga skolbarn. Till utdelning %t hjonen 9. Rosen- Ostberg 1811) kr. 400. Pens..%t en 

Jrnny Neyer~ fond (1894) kr. lunds %Iderdomshem. kvinna bland pauvres honteux. 
26,000. Till middagsspisn. %t fat- Hrdrtrömn Pond (Bidenfabr. C Östergreiix fond (Hamnfogd. L 
tiga folkskolebarn. Hedström 1822) kr 9 000. Utdeln- E Ostergren 1862) kr. 5110 För- 

Okänd (stift. ?f en-okänd 1829) bland hjonen % ~ o ~ d n l u n d s  Alder- pragn. vid jultiden %t sängi. sjuk- 
.kr. 600. Prem. i folkskolan. domshem, 75 kr. tilldelas arl. %t % Rosenlunds %Iderdomshem. 

Rirhtern Pond (CHRichter 1825) försörjn:shjonen - 
kr. 1,500. Biblar &t barn i fattig- Holni8 fonil '(Änkef. Johanns 
sknlan. Lovisa Holm 1895). Kr. 20 000. Af- [46231 Kungsholms för- 

Fröknarnr RosPna fond 4,000 komsten användes till beredande samlings kyrkorad .  
kr. 11909) till klader %t fattiga afpens:r 60 kr. %t medellösaoch 
skollof~kolonibarn~ för hederlig vandel k i d a  frun- Se [20 151. 

Carolina HWstroms fund (1913 timmer ogifta eller änkor, inom Bomans fond (Kammarskrif~. E 
kr. 1000 till skollofskolonierna i  ata ar in& församl., Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e 
Katarina församling. Holnibrrg~ fond (Wddkramh. fattiga välfrejdade alderstigna 

Törrir(viti1x foliil (Carl Törnqvist N Holmberg le53)kr. 1,.500. Kan. inom församl. 
1861) kr. 2,000. Prem:r at flickor tan användes till förökande afden Elilkvarn~fonden(Grosshand1.B 
i Katarina slöjdakola. dagl. kosten för de % Rosenlunds t Althain2 1903) kr. 61,696: 30. Af 

Tärnqvist~ Pond (J ChTörnqvist &Iderdomsh. intagna blinda hjon rantan bro medel %rllgen anslagna 
1829) kr.4,lno. Prem:r i fattigskol. Juhnsons fond (Johnson Axel till af donator bestimda personer. 

&neralkonsul 1910) till ändam& hterstaende räntemedel skola ut- 
[4621] Kata r ina  församlings  som af Styreisen bestimmes oc i  g% dels till i nöd stadda Personer, 
fattigvardsstyrelse. se 117951 hvartill anslag af kommuned icke 

som varit anstillda hos A. Svan- 
erhilles. Kapital 6 000 kr. berg & C:os kvarnaktieb. under 

A l m ~ r ~ n ~  Pond (AdvokatEskal J Letttitröms Pond $attigläk. Q A viss tid, och dels till pensioner. 
P Almgren 1822)kr. 1 050. Rantan Lettström 1843) kr 8 000. Okad Hr l lg ren~  fond (M:ll M S Hall- 
utdelas till fattiga civ: tjänstemSns kost %t hjonen & Roseniund8 ilder. gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga 
änkor eller döttrar. domshem. fruntimmer. 

Ra~kert~knfonden(DirektörCar1 Syutröms Pond (Rustmäst. C Klerck~ka fonden (Skrädd. Sv. 
Herman Backert) f. u. kr. 179,477:07 Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln. Klerck och hans. h u s h i  .1883) kr. 
Donators syster atnjuter för lifs- till hjonen & Rosenlunds ilder- 5,000. Att bispnnga fattiga inom 
tid kr. 4.000 %rl. pension. donators domnhem. församl. 
trotjänarinna htnjuter för lifstid Okänd ( 0 k ~ n d  gifvare 1804) kr. Lagrrmrns testrimentufond 
kr. 1.000 %rl. pension. Möjligt blif. 150. Till hjonen % Rosenlunds (Handl,. J cagerman 1780) kr. 2,500. 
vande ränteöfvrrskott skall iitde %Iderdomshem. Till siugliggande fattiga och for. 
las till behöfvande familjer inom Osreengii fond (Kammarrätts- äldralösa barn inom församl. 
Katarina förs. uti gafvor af 100 kr. r%d:n B Ch Ossengius 1853) kr. Liiidblall~ teRi~ni~nt!ifil!l'i (Lif- 
till hvarje familj. Efter pensionä. 3,000: Pens:? &t a:e fattiga frun- medikus C ,A Lindblad 1822) kr. 
remas död ökas g%fvornas antal. timmer. 2,000. Till bnkor efter st%ndsper- 
Kapitalet f%r ej ökas ellerminskas Iiingqvists fond (Apotek. C R soner eyer borgare; företrädesvis 
utan all ränteinkomst skall %rli. Ringqvist 1888) kr. 7,500. Förbätt- %t s1;ktingar. 
gen utdelas. rad kost %t hjonen % Rosenlunds O k b d  ("En okänd valgörares 

Bohman &:#ona Pond (Viktualie- %Iderdomshem. gsfva", ilonerad under kyrkoh; 
handl. E Bohman E:son 1842) kr. Ilou*' Pond (Handelsbokh. J C Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol- 
4,600. Vedutd. t. fattigai förs. m. m. Roos 1518) kr. 1,500. Förbattrad barns beklädn. Denna fond har 

Brnn~leu h n d  (Frku J F Bran- kost &t sjuka hjon & Rosenlunds mottagit ett, belopp af !,O00 kr. 
des 1872) kr. 16,000. Pens:r k 75 kr. %Iderdomshem. hvilkg lagts till fonden, hvilkend'ar- 
%t ogifta, aldriga och sjukl. tjäna. Striiinirtx' fond (Grossh. J F för numera bokföres till 5,000 kr. 
rinnor, som lingre tid tjänat i sam- Steinmetz 1856) kr. 3,000. Utdeln. Sjöstelits t ~ ~ t ~ n l ~ n t h f ~ l l d  (Rep- 
ma familj och bo p& Söder. &t hjonen %Rosenl. %Iderdomshem. slag:%lderm. O Sjöstedt och han5 

Rro~trömu rond (Källarmäst. O Stohoes rond, ben. Stenbergska hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan 
Broström 1844) kr. 2,000. Utdeln. %t Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) utbetalas medel ,%t fattige inom 
hjonen % Roseiiliuids %Iderdomsh. kr. 3 000. Till utdeln. %t l0 fattiga förs. som är0 s~uka  %Iderstigna 

Bnrmans, Axel och Srtnnie, fond inom församl. hvarje %r. eller>hafva flera barn, breträdesvis 
(Direktör A Burman 1911). Afkast- Striililru tentamrntsPond (Kam. fattiga gesäller af "Repslagareäm- 
ningen anvandes tiil julgafvor; ils rersSnkan H M Strhhle 1829) kr. betet" och deras hustrur. 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskasaors m. fl. fonder. [46 23-46261 
Smitts teatamrntsfonil (Gene- Rarnkrnlihans fnnil (Änkef. Fr rdr ik  och Maria IPe~ter l ings  

ralkonsul J W Smitt 1899) kr. Erika Xyberg 1892 och 18931 kr. Pnnd (1909i kr. 500. Rantan ut- 
20,000. Ranteafbastn utdelas till 1,333: 33. Rantan tillgodokommer delas arligen den elll till en be- 
behiifvande inom församl församl :~  barnkrubba. höfvande familj. 

Yästr~.malms kommunn!Pöre- Reitthiins foriil ($[:l1 A Beethun Iiassör Steii Ilerlog Widhoms 
n i l ~ g s  gåf ra  (1!)11) kronor 4,280: 71. och Äiikef. W Brandt) kr. 2,400. ilnuation (1!100) kr. 500. Till un- 
Af räntan u t  delas 8110/i, %t behrif. Tilljiilg%fvor%tfatti~afruntimmer. derstod %t en fattig sjuk försam- 
vande församlingsbor % Kiingshol Rrnnilfllska ~ lonat ion~m (>C11 A Iingsmedlem. 
men, hvilka oförv%lladt kommit i S Brandel 1867 och Kamr. C Bran- \\ iilingx fond (Kyrkoh. L P Wi- 
misär. r del 1900) kr. 333,333: 33. Af afkast. ding 1814) kr. 4,226. Afräntan ut- 

ninqen skall ena halfton användas delas pens:r % 50 35 el. 30 kr. %t 
t i l lbidrng %t fattiga skolbakn inom inom försami. boende tjänstemins 

[46 241 Kungsholms f6rsam församlingen och den andra hialf- iiiikor eller döttrar, hvarvid deefter 
lings fattigvårdsstyrelse. ten, efter anmälan af n&gun för- prästman hnfva företräde. 

Se [1786]. 
saml:s medlem och Ityrkoridets D:bnielr Ostergrbnp. fond (Frö- 
pröfning för hvarje @ng, till un- ken Dauiela Ostergrdn 1913) kr. 

Carlgrens fond (Sergeant J Carl- derstöd &t beliöfvande och helst i 1,666: 66. ..Till fattiga. 
gren 1818) kr. 1,500. Till ntdeln. form af tilliydlliga mindre g%fvor Knut  Osterprens fond. (Frö- 
%t fattighjonen. för at t  lindra oförvillad verklig ken Daniela. Ustergrén 1918) kr. 

~ o ~ l i i s  fond tSegelsöm:&nkan L nöd samt där utsikt förefinnes, 1,666:66. Sil l  futtiga. 
Qodlis 1791) kr. 4,001:48 till3 pens:r att genom penningeiijälp en arbet- 
%t ankor eller ogifta fruntimmer i sam och nyttig medlem kan %t 
församl. samhället &tervinnas. [4626 b] Engelbrekts för- 

tiolinhercs fond (Kryddkramh. S Edgrg'nr; fonil iankefru Sofia samlings kyrkorad. 
N Holmberg 1853) kr. 10,981: 45. Edgren, 1903) 3,3:13:33. Till under. 
Rantan användes till ntdeln. %t stöd %t fattiga inom församlingen Se [Z0 291. 
blinda fattiga hjon. Eiiberga fonel (Grossh. G J1 En- Stenhngger i idkar~n C. Ander. 

Kuiigsholm~ Gilles fon6 kr  berg 1909) 10,O O kr. E in tan  an- eons och lians h u s t r ~ i s  fond 
1,666: 93. Eantan skall aiivändas vändes till inköp af klader till (1890) kr. 1 400. Riatitan r till hjälp 
till beklianad af ett eller flera fat- fattiga barn inom församlingen och underitöd %t församl :~  fattiga 
tiga barn tillhörande K u n ~ s h o l m s  Louise Heiirlins fond (Anke. och i främsta rummet till ankor 
försariiling antingen vid jurun eller fru L. Heiirlin 1808) kr. 1,666: 67. efter fattiga arbetares. 
ock till utrustning för vistelse vid IJnderstöd %t barnhem och barn- B;hrnl~riilifians fond (Änkef. 
sommar- eller skollofskoloni. kriibbor. Erica Nyberg 1892) kr. 1,343: 34. 

Jlöllers fond (Bruksp. J Ph Mö1 Johannes ,,och Augnïtn Kast-  Rantan tillgodokommer f ö r s a m l : ~  
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln ma118 fond (Ankefr. Au usta Kast barnkrubba. 
inom eller iitom fattighuset. nian 1902) kr. 3 000. %liga rän: Beh6fvaurle sömmerskors fond 

Böllers Pond (Bruksp. J Ph Möl. .tan 'skall gnm iörs:s kyrkoherde (Fröken Sophie Dahlström 1910) 
ler 1801) kr. 500. Till fattighus. utdelas till fattiga inom försam- kr. 4.000. Till fattiga sömirierskor. 
hjonen. lingen. Braiidrlska donationen (Fröken 

3iRII~rn Pond (Rruksp. S Möller) Flory Lindbla~ls  nnderatöds- A.  S. Branrlel 1867 och Kamr. C .  
kr. 5,016: 16. Till fattiga barns upp- fond (D:r A Lindblad 1909) kr. Brandel 1!100) kr. 33 338: 34. Af 
fostran och v%rd. 10.000. Kantan utdelas halfarsvis afkastniiigen skall en; hälften an- 

Xorcrns fotid (Kan~lir%det J E till 2-4 församlingen tillliörande vändas till understöd medels be- 
Noréen 1811) kr. 2,824: 85. Till u t -  personer inom pauvres honteux- kladnad eller föda eller p& annat 
deln efter godtflnnande. klassen. sätt %t fattiga skolbarn inom för- 

Okjiiid (Anses vara <:rossh. Po- J A 1,indholnisfonil (Förest. för samlingen och den andra hälften 
meresche 1826) kr. 6,663: 02. Till brefbärareexp. J A 1,indholm 1894) efter anmalan af nigon församl:; 
fattiga och värnlösa barns upp. kr. 10,000. Till uppf. af inom förs. medlem och kyrkor&drts pröfning 
fostran och v%rd. födda och hemniahörando barn för hvarje g%ng, till understöd %t 

I{oo~' fond (Handelsbokh. J C af oäkta börd. behöftande och helst i form af till- 
Roos 18181 kr. 3,053: 08. Förbattrad Ohänrla gifvarrs fond (1912- falliga mindre gafvor för att lindra 
kost %t sjuka fattighushjon. 131 kr.  10,800. Ariiga afkastningen oförvillad verklig nöd samt, dar  

Stngniniis fiiiid (TrädgArdsmast. utdelas genom kyrkoherde och utsikt förefinnes, att genom pen- 
Stagman 1846) kr. 5,003. Till för. diakoiiissor till fattiga inom för- ningehjilp en arbetsam och nyttig 
plägn. af fattighuslijonen samt 3:ne samlingen. medlem kan %t samhallet itervin- 
pens:r 30 kr. och 3:e a 1.5 kr. Otto .och Angnuta Lindstranda nas. 

Tliarnionlhrr fon11 M:11 A Thar- fonil (Ankef. Emilia Aug. Lind. S. Eiigrrns fond (Änkefru Sophie 
mouth 1R.iO)kr. 6,47432. Tillklader strand 1836) kr. 1 R  000. Till nu- Edoren 11K13) :i X33: 33. Till under- 
&t fattighjonen, synnerl. gamla derst. %t obemedl. alderstigna, akt- stö.: %t 'fitttiga h m  församlingen. 
tjänare. ningsvarda fhintimmer.. Ankrfrn Perms f ~ i n d  kr. 6?0. 

Torkrnsfond (K$yt. JBv.Torken liorhergnha fniiileii. (Ankefr. A. Kantan till julgafvor %t fattiga 
1814) kr. 1,200. l i l l  sjuka och C Morbarg 1886)kr. 661;: 66. Rän- friintimmer. 
sängliggande inom fattighuset. tan användes till bekladn. affattiga Folckeru och Rarcks fond (gnke- 

nattvardsbarn. fru C C Barc,k 1887) kr. 2,000. Till 
Eriha S jhergs  fond (Ankef. E nlgon i torftiga omstandigheter 

Nyberg 1888) kr. 2,000 Till jul- varande kvinna som genom sitt 
[4626 a] Hedvig Eleonora glfvor %t fattiga i försami arbete försörjerl%ldriga föräldrar, 

församlings kyrkoråd. RIakurna Piehls folid (Bagaren i första rummet moder. 

Se [z0 271. 
C F. Piehls O. h. h. 1911) kr. 5,COO. Loiilse tieurlins fonil (Ankefru 
Till inköp af ved &t behöfvande L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 66. Un- 

Hntilda Andersons fond. (Frö- Seleiiii fon11 (Källaremäst. C L derstöd %t barnhem och barn- 
ken Matilda Anderson 1916) kr. Selenius 1865) kr. 1,6613: 67. Sil l  krubbor. 
8,678 Till fattiga. inköp af mat klader och böcker Yict,or Johansonsfondförogifta 

Stsnliuggrriiilliaren C Ander- &t sadana fattiga och välartade sjukliga och behöfvande, ordent! 
sons orh hans  hiistriis fon11 barn, som vid försam1:s folkskola liga fruntimmer öfver 50 ars alder, 
(1890) kr. 1,400. Rantan uti11 hjälp %tnjiita i ind~rvinn mantalsskrifna i Stockholm som 
och understöd %t försam1:s fattiga Sjöatrdts fond (Prosten N J Sjö- söka sitt dagsuppehalle denom 
och i främsta rummet till iinkor stedt 1856) kr. 3,000. Till barn- sömnad i andras hem (Gronshand- 
eller fattiga arbetare,. krubba och sm%barnsskola. laren J. C. V. Johanson 1913) kr. 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 14637-48381 
c46371 Bromma försam- testamenti. Donationen b e s t k  af, Reinhold-Rrekersdonation(~iig 7 tings kyrka- och skolrad. fasta "gen" 2' Svafimang. Reinhold och Carl Becker 1906) 

Rnrvrnr donatit~ii (Fru J E Gar. kr. 11,399 38. Pastor och förest8n. 
1 Broniiria Ka~itall.OOO ven 872)kr. 1,000. PastorochfWest dare. 

kr., räntan användes till premier ~ i l l  behöfvande frunt.mmer Hrinholdn, Ferdinand, donation at nattvardsbarn .Iiom genom flit (irotlis t4~ta i i i r i i t r   rossh sh. J R till kyrkokören; kr. 1,000. godt gjortsig Oroth 1785) kr. 12,500. Förest. Till Itrii~holds tesrunirnte (Bag. E 
förtjänta. 6 pens. &t afsigkomna, öfver 50 &t Reinhold 1876) %r. 1,500. Pastor 

P gamla köpmän. och förent. Till fattiga. 
QiihlhtorfYh testnment,e (Kapt. J Reinholdx, Angn\t, minnesfond [4638] f6rsamlingen' J GtihlntoriY l im)  kr. 1.000 Pastor för Tyqka församlingens diakonisi- 

[Se 20381. och förest. Till behöfvande sjömän föreniiig. Kr. 10,000 (Afl. direk- 
Fredrik R Althaina testamrnte och deras ankor. tören A Reinhold 1911.) Af den 

för i behof etadda församlingabor (:iix~.Iit~* fonil (Grossh. J H  Gösche Brliga afkastningen tillfalla 200 k r .  
med företräde för i Tyskland födda 1782) kr 2,260. Pastor och förest Brligen Tyska Hemmet otill brodo. 
män, hvilka rikat i obertBnd, eller Pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare. Renten till Diakonissföreningen för 
deras oförsörjda änkor och barn. Urihvhra f t~n~l(urossh  J H iiösche dess andamBl. Förvaltas af Diako- 
Kr. 50,000. Pastor Och förest. (d. 1781) kr. 1,500. Pastor och förest. nissföreningens styrrise. 
19 nov. 19081. Till husfattiga. Ilvinholds, Aiipust, minnerfond 

neinr. gottl ieb Baumgardt* Hrhlwi It*?z~t (Kommerseridet S för Tyska Hemmet. Kr. 10 000. 
testamente för kvinnliga fattiga B Hebbe 1792; kr. 750. Förest. För ( A f l .  Direktören A Reinhold 1611.) 
kr. 2,ni@. Pastot och förest. (den lattiga. Rä,ntan skall användas till bere- 
3 nov. 1895). Ilriibeu testamente (Bruksp. A dande af en friplats i Hemmet. 

Carl OPh Beckers Sil. Hebbe 1804) kr. 10,600. Förest Förvalt. af TyskaHemmetsntyrelne. 

berlioihï.ritrfonll d. 28 
Till medellösa församl:smediem:r, Ileinliolds, Augoht, niinneufond 

för Tynka församlingens fattiga. 
kr. 6 000. Räntan tillfaller Tyska f ö ~ ~ ~ f ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ n t ~  (Kommerse. 10,000.    fl ~ i ~ ~ k t ö ~ ~ ~  A &,in- 
forsahs k~rkOsingfören., diako- ridet S B Hebbe 1803, kr. 3,000. hold 181 1 ) Rantan skall h l igen , nissfören., Tyska Hemmet, skollofs pörest. ~ i l l ~ h ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  d. 25 juni o. 26 december genom 

t samt "S~racheursus"~ I lo ln i~  IrgnI (B Ilolm 1804) kr. kyrkohrrdens försorg utdelas till 
Bnkowm trntnmrntr (Bruksp. H 500. Förest. För fattiga. de fattiga. Förvaltas af Skydds- 1 I Beskor 1883) kr. 7.500. Förest iifipnvrs irgnt (Nikolaus H ö p  föreningen. 

Till skolan. ner 16!46). Pastor i Tyska förs. För Ilolit lirlia donntlon (Kyrkoh. J 
Qi~nt~ralkonsirl BIunrk-$tiftn?fi fattiga; donationen best8r afegend Rohtlieb 1864) kr. 2,101: 59. Tiii 

(upprättad af försaniliiig~ledamo- I I St. Nyg., kr. '2.000utdrl. f. n.  &r1 kyrkot>etjäning och deras änkor. 
ter t .  minne af Gen:konsul O tiastmnn~is, Joh:innes och An. v Srlirariiu t(-ntwnirnte (J  B r 
Blancks 70 &rs.dag d. 15 okt 1910) giihte, nn~lersldtisfon~l för &Ider- ~chewen  1755) kr. 970. Pastor. ~ i l i  
kr. 8,0110. Rantan utdelas h l .  d. stigna tyskar. Kr. 92 000. Afkast- fattiga. 
15 okt. t. tv& fattiga fruut. ningen skall användis till bere- Srhinkels test:mente (Kom. 

1 mes honteuses~ tllLh. försam1:n. dande af friplatser B Tyska Hem- merseradet D v. Schinkel l807)kr. 
Pastor och förest. met. Förvaltas af Tyska Hemmets S,OiI0. Pastor och förest. Till be. 

Hrrniirirr I r ra t  (C H Brenner styrel~e. höfvande skolgonnar. 
1782) kr. 260 Pastor i Tyska för KeIIi~ers testamente(Fni D Kell. Schlarhtdrs. Ii'ilhelm, Stifinng 
saml. För fattiga. ner 1747) kr. 500. Till fattiga barn lSo9 Kr. 21,400. S t  .Gertruds 

Adolf L<urchartlstifto~g (20juni Iiiriliriiipn Irtrat (1755) kr. 260 skyddsförening Afkastningen ut. 
1901;). Till Tyska Hemmet. Kr. Pas top i  tyskaförsaml. Författiga. g& t. v. som lifränta. 
1,500. Donationens afkantning an- Hlt~iiirorils 11.m1~111riite (Fru M Srlilottl i~seru Irgnt (FN M 
vändes till en festmiddag för Hem. E Kleinsorg 178.51 kr. 3,000. Pastor Schlotthauer 1761) kr. 200. Pastor 
mets pensionärer p8 donatorns och förest. Till obemedl. flickors i Tyska församl För fattiga.. 
födelsedag den 20 juni. uppfostran. St.hnililts Irpat ( P  Schmidt 1761) 

It i i ie.~ tertnnirii tr(khMDB&ng tiiinrlih ilonalinn (F Knoch 1883) kr. 250. Pastor i Tyska församl. 
1774, kr. 200. Pastor ooh förest. kr. 500. Pastor och förest. iTyska För fattiga. 
Till en studerande yngling. Församl. Till fattiga. Srholta' testamente (J ASch;ltz 

Elilrrtx testnniei~le (Kapt. H E Liïhnrts, fibtid iSejlare&lderm. J 17.56) kr. 500. Pastor i Tyska mr- 
Ehlert och f ru  1857) kr. 1,rOO. Pa- F Liebert och hans hustru A S saml. Till fattiga. 
stor och förest. Räntan till ännu Weber 18.72) kr 1,500. Pastor och Srholtu' tealaiiirnte (J A Scholtz 
lefvande niäktingar. förest. Till Tyska skolan ,. 1756) kr. 769: 74. Pastor och äldste 

Finrliern trctaiii(.nte (Kapt.Joh I.in1lströni~,41111a,fon1liAnkefru förest. Till studeraude. 
P Fischer 1772) kr. l,i;66: 70. Pastor Anna Lind~tröm,  f. \Vieting, 1907) Srliiimhiirgx, Aiignst, minnes- 
och förestBnd Till husfattiga kr. 2 000. Till de mest behöfvande fond donerad af konsul R. Schum- 

Fraenrkrls, lo ni^, donation till af fö;samlingens fattiga. Pastor. bur; 1895. Hr. 1,21!9:65. Pastor 
Tynka Hemmet. Kr. 10ii,n00. (Afl. Joli:n I.olir~ leent (1758) kr. 760. och förest 1 procent till kapito- 
Bankdirektören Louis Fraenckel Pantor i Tyska församl. För fattiga. let, resten till TyskE förs:s dia- 
1911). Rantan utbetalas f n. till en Lolir8 tehtaineiitr (A Lohe 1759) konissfören. 
bankdirektören Fraenckel8 anför. kr. 500. Pastar och förest. Till St~liiitiihurgs, Anenst, minnes- 
vant under dennas B t e d e n d e  lif* Tyska skolan. Pond donerad af konsul R. Schum- 
tid. Förvaltas af Tyska Hemmets Lohes, Ad. testnmente (1759). burgY1895. Hr. 60Y:m. Pantar och 
styrelse. Pastor. Kr. 750. För fattiga. f ö r a t .  1 procent till kapitalet, 

Fiihrmannu fond (Hofkällarem. I,olies .loli:a, teutnniriite (1758). resten till Tyska Hemmet. 
P H Fuhrmann 1772) kr. 1,250. Ty- Pastor och förest. Kr. 500. För Srliuniliiirpi, Anuiist, minnes- 
ska församl. 6 förest. och 3 testa- skolundervisn. Pond. dmerad af konsul R. Schum- 

l 
mentaexekutorer. Till fattiga. Miillrrx tt.~tnmente (Kommerse. burg 1895. Er. 609:85. Pastoroch 

Fiihrinniinï foiid (kiofkiallarem. ridet J C lliiller 1832) kr. 7,500. förest. 1 procent till kapitalet, 
P, H Fuhrmann 1772) kr. 31,1l00 Pörest. Till fattiga. resten till Tyska kyrkokören. 
Föreut. s;iiiit 3:ne tixaoutoree twata- I'nbtnr Kai-rr-fond. Förest. Till Svhiinihiirpr, Angn~t ,  minnei- 
menti. 12 gossar erhilla kläder, kyrkokören kr. 600. fond donerad af konsiil R. Schum. 
skodon, skolafgift och läsmaterial Ilniiilinik~ tloriation(Snick:änkan burg)1895. Kr. Go9:8R. Pastor och 

Firlirii~ni~na fond (Hotkallarem. E Ramback f. Dehm 1880)kr.l 000. förest. 1 procent till kapitalet. 
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs:s Pantpr och'förest. ~ , t a n  utdelas res ten  till Tyska församl. feria- 
6 fiirext:e samt 3:ne exrriitores till behiifvande inom förnaml. koloni. 
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[4638-46571 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Sehnmbnrgs, Robert, donation, rh l ens  Irgat (A C v. Uhlen 1755) 

kr. 1 171.60. Pastor och,fGrest l kr 195. Pastor i Tyska forsaml. 
*rocent till kapitalet, resten till för fattiga. 
Tvska Hemmet. 1 \Vra i~~e l s  testamente (Frkn M -" 

Seliiit&' tz tamente  (Carl o Anna B  ragge el. l7Il6) kr 750. Pastor 
Schlita 1879) kr. 5 000 hvaraf 4,000 och foreqt Till fattiga. 
kr som grundpe&ning till Prast- Friedrich Wilhelm o. Anna 
hnkefond. och 1.000 kr., for hvars 11nria Zimnier113anns donation 
rbnta beredes kyrkans stipendiater 13111 1899 kr. 1,000 $111 1I)(l5 kr 
"ein lnstiger Tag". Forest. 1 000 "li 19i19 kr. i 000 25 ig  191: 

Srhwart rer~ tr*tsmentvfond (E I&. i,000, Sil, 1914 L. 1:000, 1711, 
v. Schwartzer 1808) kr. 300. Till de 191.5, kr. 1,000 ) Till Tyska Hem 
fattiga. met. Fo~a l t a s&af  pastor o. fbrest 

Max Sieverts donation. Kr 
2 000. 8 ma1 191.7 Till firande af 
6 g k a  ~ e G m e t s  instiftelsedag (17 
mars 1891). Forvaltas af Tyska [46401 Mosaiska 
Hemmets stpelse. lingen. 

.Max Sidverts minaeshnd. Er  Se L20 831. 
20 000 1 juli 1913. Till en friplats Diverse fonder c:~, 1,600~000 
i  vika Hemmet Forvaltas af s.- 
~ysbra Hemmets styrelse ,,c. 

l a x  Fievarts donation till Tyska 
forsamlingens diakonissforening 
Ek 5 000 1 juli 1913. Eorvaltas [46 41] 
af ~i'akoAissforeningens styrelse ~kaforsarnl:~ sjukhjälps- Och 

4tarbus' terrtaniente (Fru L D begrafningssällskap 
Starbus 1774) kr. 1,260 Forest 1788) kr 96,0110 Sgrsk styrelse 
Till fattiga. se j31401 ' att vLda och under 

Stoths legat (Fredrik-7. Stock stodja samt ombestyra be 
1806) kr 4,500 Forest Forfattiga 

Sturnib fond ( ~ r u  Sturm 1877) kr ~~d",~,t,a~$",,"~~k~,"l 
28,000. Pastor och forest. Till be men ' ,derst lamnas utan afse. 

h " $ " , ~ ~ $ $ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ $ ~ I s a ,  kr ende p% ledamotskap i sallskapet 
9,000 Tyska forsaml s kyrkorad 

l )eka fIeinmet: Egendomen Nr [46 421 
5 Tallkotten, inkopt 1911 f Tyska ksrselitiska ynglingafiireningen 
Hemmets rakning Tax 310 000 kr (1819) Sarsk. styrelse se 1356 l] 
Forvaltas af Tyska ~ e m m e t s  sty Att iinderstodja till Sthms kom 
relse mun horande personer af mosaisk 

trosbekinnelse hvilka agna sig 
%t vetenskapl. skudier, %t sl6,ld eller 
handtverk; att bereda utväg för 
medellbsa judiska barn till erhbl- 
lande af relieions- o. elementar- 

~..iied~iintierrr stl~iendiiim (Grossh. 
11 Fiicdliiii~ler]. Styrelgen f. Israo- 
litiska Yn~liugaf'i;rt.ii.; brl. riiiiian 
utdelas till yngling tillh. Sthms 
BIosaiska församl., ;%som 1)irling 
ärnande sie %t studier i orakt. 
h&dtverk eller slbjd. 

Oscar Hlrschs fond Styrelsen 
för Israelitiska ynglingafören. 
Arliga räqtan 225 kronor utdelas 
till Studerande judisk yngling med 
fbreti%desrbtt %t den som idkar 
tekniska studier eller skön konst. 

Seligmanns stipendium (Dr L 
Seligmann). Styrelsen f. Israeliti- 
ska Ynglingafören.; %rl. rantan c:a 
125 kr. utdelas till judisk yngling, 
agnande sig a t  vetenskap, skön 
konat nliiid eller haiidtverk. - .- 

'l'r<nialit stiprndiuiii. Styrelsen 
f. 1si.aelitiskn Yiigliii~afiir<.iiiiinen. 
.irl. ?iiutan '230 kr. utdelns till ju- 
disk yiigling, agnande sig &t tek- 
niska studier. 
- 

[46 451 
Enprntröms, Enfemla I.r.,ntif- 

trlae (Statsminister L v Engestrom 
18201 kr. 4.000, samt sedan &r 1888 
stadens lbsepenning for fattigstu- 
gan kr. 4.000 Katolska forsarnl:s 
kyrkorid se [Z0 791. Underst. %t fat. 
tiga bnkor af katolska bekannelsen. 

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

[46 533 Drottninghuset. i 4 6  541 Bergs testamente (M11 J J 

Se [35 011. K~~~~~~~ oskar minne ( h k e .  
Berg 1886) kr 35,Ot)O. Rdntan an- 

drottiiing ~~~~f~~~ 1873) ~n. slagen till pens r a 150 kr ht 12 
Drottninghn~et (Konung Karl 676,000 Sarsk styrelse se [R49<1!. Ogifta Och 'laerstigna bor- 

X1 s Drottning, Ulrika Eleonora, Hem for mindre bemedlade frun- gardottrar 
antag1 1682). Intagn. och forsorln. timmer ogifta eller ankor, Iai' fond (Se~larealdem J 
af .derstigna, qiikl , i %&ghet st&nd&rsonsklasmn mellan ." :%"a:;, ~ h 5 " : ~ ~ ~ ~ d ~ e ~  stadda ankor och dottrar efter civ och 70 %r gamla 
och militare ambets och tjanste- ningar vid midsommar och jul %t 
man praster, borgare samt sidana [46 551 % ankehuset intagna bnkor 
hofbetjanter, hvilkz icke burit AH, let för p s n v r ~ s  hontrnx. A\" i4i1idnians*oiis 
livre 6Brsk.direktionse 135 031. (Grefv an Pond kr 351,iXZ "' 

~ , ~ i ~ ~ ~ ~ k ~  fonden (Ankef &ig.- Ch. V Schwerin, f. Liliencrantz, 
" A "indmanasons byggnads' 

ge hlaria v ~ ~ l t h ~ ~ ~ ~ ,  1860). Asylets tillgingar d 31iia 
In.. 17832i0 75 

kr'25,0(i~. ~~~t~~ fordelas l pens r 1'115. - kr. 1 7~i2,01(1. 17, dar1 inbe- 
"at"*eii"~'l>iid 

till verklrg nod stadda raknadt. fastigheten o. liirante 
In. 137,000 P.antan 

fruntimmer eller bukor af medel fonden Beredande af bostad o ~ h  
pens r 50kr'pr ankor 

klaasenu, med villkor att de I delvis foda i t  aktiiingsvarda frun 'Ottrar efter borgare i 

=kanda att vara af obeflhckad van timmer af st&iidspersonsklassen Pauli 1781) kr 20,000 Rantan ut- 
del&, med foretradesratt for ogitta ---- 
sokande af nhmnda egenskaper. p6 571 Elorgerskapets ~~&.~~l lo ,hhf~~b~k," , "~~ ag,", 

i iran~lrlsha fontieii (B1 11 A S ankehus. afvensom orkeslose, sjuke och be- 
Brandel 1x67 o. f d kamreraren 

Se [i9 511. hofvande borgare och fabrikorer i 
C H Brandel 1904) kr 82,000 Sthlm. 
Rantan fordelas i Pens me R o r g ~ r ~ k a p e t r  äiikelin?i grun \ i k to r  Ramstedts donation kr. 

fnintinimer, dadt &r 1724 for underhal af %l 50 0110 Rantan utkar t v. %t &f 

tingar Siikor s~mf"or,"~~~de $~~~~~~ p t i g n a  get kapital borgarebrikor vid 1'114 arsborjan i Sthlm kr 
donhtor iitseild person 

\chröders testamente (Grossh. 
sokande. 1,L81,71O l5  Antalet intagna ankor Georg Schroder 1873 ) kr. 124,OiiO. 

uppgir f. n till X5 st Psns r %t Imntim. af borg klassen. - - 
FINSPONGS METALLVERKS A.-E%. 
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I Q. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4657-46651 

I SBfbohms testamente [Snickare-, 400. Understöd i t  f. d.  barnhus- företrädesvis f r i n  Jakobs och Ka- 
Llderm. D. Safbohm)kr. 750. Hand. barn. tarina församlingar, och ' I l O  till- 
penningar &t & ankehuset intagna Sjherps  fond IKollcga J A Ny- l ä ~ x a s  kapitalet. 
snickareänkor. berg 1897) kr. 2,UOo. Underst som Botergrens fond (Hamnfogd. L 

Tidmarks och Snndins Pen- fr. l< B Bnronii fond. E Ostergren) kr. 509: 16 Rantan ut-  
sionstond (01:ll S nr Sundin 1859) J H Sehar l~s  fond (1905) 5,000 delas vid jul %t sängliggmde sjuk? . kr. 2ij4,300. Pens:r a 3C0 kr. till- kr. Rantan anviindcs till samma 5. %lderdomshemmet tillh.Nikolai 
delas för i behof stadda fruntim- andamL1 som St. St. Sparbanks f ö r s a m l : ~  afdelning. 
mer af den s. k. battre samhalls- fond. 

I klassen hvilka födda i Sthlm och Stocltholms Stads Sparbanks [46 611 p 

minst i 0  %r gkmla, Bro antingen fond (1865) 20,000 kr. Insättning Frimurarebarnhuset a Kristine. 
blinda eller ni sina hinder förla i ränte- och kapitalförsäkrings- berg (Frimuraresamfundet 17.58) 
made ell. förvridna, s& att  de icke anstalten i Sthlm till beredande 2 501 162: 95  dar^ f&gtigh:na 
kunna sig med arbete försörjan. af liti.änta %t flickor vid 55 %r. bokf&da'värde i r .  i>1~,Ooo: - Sarsk. 

Zettrrsten P:s testamente \V*nnrrqristska fonflen (Gross- direktion, se [3403]. Till ~ & r d o c h  
(Kryddkramh. E Zettersten P:ns handlaren J G Wennerqvist 1829) ilppfostran inoln inrättn. af fat- 
1836) kr. 15 000. Af räntan tillfal- kr. 161.000. Understöd för ofir. tiga virnlösa barn; 165 barn, 117 
ler I l 4  d e h u s e t  och de öfriga d i ~ a  och lytta barn, till dess de gossar och 48 flickor, vardas f. n. 
S i r  utg& som pens:r a 75 kr. %t fyllt 18 %r. A inrättn. 
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta C N von \Villebrandts ni. fl. xI.d. tir C .  , Hahns testamente 
döttrar efter borgare; f. n. &r  pen- fond (1860) 11,652: 50. Rantan an- &f 1896 & 20,000 h. 
s i ~ n ä r e r n a s  antal 10. vändes till fiemma indanial som 

Ohmans testamente (Fru Hedv. St. St. Sparbanks fond. 
Ohman 1791) kr. 3?1l6: IS. R'antan [46 621 p 
tilldelas 8 borgareankor. c 

I1rin@ Carls uppfost+inpriinrätt- 
ning för fatt iga och värnlösa barn 

[46 581 [46 601 Styrelsen efver Sab- i Stockholm (Pastor Prim. J O 

batsbergs Waliin O. Enderstith. O. af Vann- 
Borgrrsknpet~  giibbhns (Sthlms qvist 1833) kr. 6Y8,000, a i ra f  fastig- 

1 borgerskap 1788. kapital och fonder Se j18 011. hetsv. kr.  190 000.Särsk. styrelse, se 
&r 1914 kr. 8 283 614. Borgerska- / pets guarhu&ir;ktion, se [ l u  s i l  Benedicksskafonden (Änkel. Em- [ 3 i 0 5 1  fattiga O' Tärmösa 

underh, af &laerstigne borgersmän ma Benedicks, f. Benedicks) c:& kr. 
i 

i Sthlm. 21,419:-. #För bildande af en fond, 
hvars afkastn. bör anvandas till 
beredande af b i t t re  och rikligare r4;E5$ genrö r 

[46 591 A l l m ä n n a  barn- k O ~ ~ ~ ~ $ d ~ O h a n n a  Kristina r i r d  (Prof. N G Kjellberg, fil. 
h u s i n r a t t n i n g e n .  Eklund 18!)1) kr 2,557:-, Rantan d:r O von Feilitzen m. fl. 1869) 

Se (34 011. skall med till kr. 598,135: 44. Sirsk. s t ~ r e l s e ,  se 

! Allmänna barnhosinrättningen domshemmetintagnapersonerfr&nl 'ppfostran af 
' i Stockholm (Drottning Kristina Klara församl. och tillaggas (f. n' vårdas IS4lbarn, 

1637) kr. 6,907,020: 98. V&rd och kapitalet. & Rickomberga arbetshem 07, 

uppfostran af värnlösa barn. Earenii fond (v, P Karlsvik 26 o ï h  i arbetshemmet 

Iinot Bernhard Beronii fond L Eurenius) kr. 10,628: -. Rantan för kvinnor ' (Hand1 K. B. Beronius 1876) kr. skall användas till inköp af skor '321 Samt seminarium för Iarare 

5 000. Understöd till barnhiisbarii, , och struiiipor för % hemmet in- (*' n' 
h i l k a  adagalagt flit och anlag för ' tagna pewoner. 
studier eller för inlirande afnagot Johanssons fond (stiftad till [4663.bl 
yrke eller handtverk. minne af skolstiderskau Anna Lisa k orenliigrn f ö r  bistånd &t lytta 

Branllts fond (Generaldir. J N Johansson d. loi l  1RU81 kr. 300: -. och valiföra (Prof. A Wide m.  6. 
Brandt 1826) kr. 3,000. h i g  u t  Rantan skall användas till inköp 1841) kr. 811,614: -. Arbetsskola 
deln &t 10 utackorderade barn. vid julen af skodon &t någon eller dar yrkesiinderv. l imnas i bok- 
husbarn. n&gra i hemmet intagna under. / bfnderi, borstbinderi, möbelmal- 

hkhtrands fond (1880) 600 kr. s töd~tagaref r in  AdolPFredriks för- ning, skoniakeri, svarfning o.'snic- 
'I Rantan användes till s a m h a  anda- ' samling. keri %t manliga samt linne- och 

mal som St. St. Sparbanks fond. / . 1.e nnbrrgsfond (iiT:llSofiaAlber. klidsömnad, maskiust ckning och 
Foii~lrn t i l l  minne a f  Htigo tina 1,ennberg 1890) kr. 2,4h5: - viifning &t kvinnliga elever. l elev- 

FLhr;i.u# (afsatt af Barnhusets' Räntan användes till inköp af hemmet mottagas 17 kv. och 32 
medel 1888) kr. 2,500. Understöd strunipor inanl. elever Dessiitom polikli- 

l som från K. B. Reronii fond. 1,ieberdts fond (Sejlare%lderm. J nikoch sjukv%rdsafdelningförvan- 
bondretska Ponden (Kapt. Jean F Lieberdt 18a2)kr. 7,472: -. Ran-'föra (40 singar) ['1354]. 

Louis Gondret 1895) kr. 39 575: 05. tan utdelas till P ilderdomshein- 
=För att  underhtta och biktracka met intagna personer af tysk na- 146 641 
i nöd och armod stadda mödrars tionalitet Ilalrn~~~iut~kabarn~lppfostrings- 
barns intagande och v & r d . ~  i'errades fond (Spriklär. Alex- anstalten i Stockholni (Klocka 

11öök>ka fonilen (Komminister ander Nadi Terrade och hans hu- ren J P Malniqvist o. haris hustru 
K E Höök och hans hustru 1900) stru Lovisa R Terrade, f. Ström- 1852 och 185:i) kr. 174,260 Sarsk. 
kr 5,000. Insättning i ränte- och bäck, 1686) kr 1,000. Rantan an- styrelse se [R6221 Att länina fattiga 
kapita1försäkr:sanstalten i Sthlm l vändes för inköp vid jul af bröd o. värniösa flickebarn undcrvisn., 
till beredande af lifränta i t  i Ad. ! till sanitl. % ilderdomshemmet in- viiid och uppfostran i öfrigt; för 
Fredr. församl. födda barnhusbarn tagna personer. de flesta & anstalten vardadebarn 
af niankön. I nmans fond (Generalkonsu- erlagges &rl. en afgift, i medeltal 

I.jangcrantz8ka festamrntsfon- (Gustaf Urin~an] k r  11.220: - R'&- u t g  250 kr. för hvarje betalande. 
l den (TobakRharidl. P Ljungcrantz , tan utgPr f. n.  till tvenne af Gene. -- 
f 187.5) kr. 234.7ii1: 34. lnlösn. & ' ralkonsul Unman namngifna per- 146 651 

barnhuset af sadana fattiga barn, i soner. ~ l i i rhrcks  inrs t tn ingför  fatt iga 
tillh. Sthlm8 konimun, som eljes \Febt,rs fond ( F r u  Mathilda We. flickors uppfostran (I'rästiliarlrien 
icke kunna utan afgift intagas. / b e r  1!i01) kr. 11,129: -. Räntan Krter nlurl>ack 1747) kr. 3i0,001. 

Fru E I.in<ls af Hagrby fond skall med 91i0 utdelas till å ål. Andamal: at t  till tjänarinnor llpp- 
(Fru E Lind af Eageby 1904) kr. derdonisherrimet intagna - personer, fostra -- fattigaflickor, tillh. SthlmS - 
Skandinaviens Största ~ifförsakrin~sbolag: T H U  L E - 



[4665-46751 G. Fromma stiftelsers. pensionskassors m. fl. fonder. 
kommun. 1ntagn:sPder 6-10 &r. inkomsterna, utom rlintor, utgóras understod för iliokskolor (omkr. 500 
Sarsk. direktion se ,84081. l af bidrag fran Drottnineen. Kron- lkr.). 

" 

[46 661 
\ algörande Fruntimmers-siill. 

skapet (Prinsessan Sofia Alber 
tina 1896). Sarsk. styrelse se [3703]. 
Kapital omkring 21,000' kr. Ari. 

prinsessan och Prins ?af1 samt - 
ledamotsafgifter tills. omkr. 2 600 [M671 Femöreföreningen (Fleta 
kr. som dels ef&r af kyrkoherdar- I personer 1864) kr. 8.iiOii. GLrsk. 

1 na i Stockholm ingifvet förslag styrelse se [a6 331 ~rbndande  och 
utdelas tjll fattiga fruntimmer underh8llande af barnhem i den 
(omkr. 2,000 kr.), dela ansl%s till Svenska Lappmarken. 

I I I ,  Fonder för understöd åt barn. 
- c46 701 als 1826) kr. 119,000. Elarsk. styrelse, har sallskapets bestamda inkomst 

( aralli-H~lmgrenska BtiPtel~en 13705;. Rantan anvandea dels ökats med rantan af 2,000 kr. 
(stiftad &f Qrosshandlaren A F och i framsta ~Ummet till fattiga hvilka genom test. tillfallit sall! 
caralli- olmg gren p& hans 60.5,rs. barns bekladn., delsock till nmai~e skapet vid fru frih:an Rosa Oxen- 
dag den 27 maj 1901 med en grund. underst. &t behöfvande; rantan & stiernas, f. Mickelann, död k 1x92 
pl&t af 20 000 kr.) har till aridamil1 3000  kr. utdelas till 4 behöfvande o. med rantan af 5.0n0 kr. som ge. 
att bered; ett sommarhem i Stock- af k"nnokön; deseutom utdelas nom testamente efterankefruClai-a 
holms 8kargai-d &t vslartade obe. 600 kr. i poster Om 10 a 15 kr. Scharp tillfallit s%llnkapet samt 
medlade skolbarn -med foretrade enl. C. E. Möllers test. GO0 kr., 600 kr. testamente eftar briiks- 
&t dem mm harstamma fr in  Bo. ranta Nordlanders fond, utdelas patron Achates Lindman, 1908. 
huslin - till gladje och uppmun- i 6 Poster 75 kr. Sallakapets kapital utgör f. n. 
tran för dem samt till gagn i fy- 30,000 kr. 
siskt, moraliskt och socialt han- 
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G. Fromma stiftelsers, pensionakassors m. fl. fonder. [4675-46881 
drag, t. v. beatasidt till 100 kr. pr till belopp af minst 20 kr. dels med Rantan anvandes af Stockholms , elev, att utg& t. o. m. 16. he t .  Nar. klilder m. m. &t hustrur eller ankor, Simsiillskap i enlighet med testa- 
mare upplysn. lamnas af styrelsens hvilka ägna sina minderariga, akts tors föreskrifter. 
ordf. prof. C. Sundberg,Kungstrad- barn en öm o. sedlig modersv%rd 
g%rdsg. 22. och %ro stadda i behöfvande om. - 
- ständigheter Underst utdelas un. 

der maj m&ad till hvirje g%ng 156 [46 791 
[46 761 mödrar. P grens upplostringsfond (Telefon- 

Telelondirektören H. T. Ceder- 

W. A. Benedieks fond (Kam. direktören H. T. Cedergren och 
marh. W A Benedicks 1870) ka. [46 781 hans hustru I. Cedergren född 
pital: omkr. kr. 84 000. V%rd och Pegelow) har till andamal ;tt be- 
uppfostran af fatiiga barn,. som 'Köh1erspremiefond'*kr.1,725:47. reda tillfalle till god uppfostras 
antingen förlorat n%gon af sina som Vem. at för obemedlade barn - företrades- 
Foraldrar eller i följd af deras sjuk. 

~ ~ , " ~ ~ & ~ n ~  3$?,!&h;ms t&:s vis fran Stockholms folkskolor - dom eller oordentlighet salma nö. 
dig v&rd o. tills. i hemmet, bad- och siminrattning. 

som icke p% annat satt kunna er- 
halla hjälp till sin utbildning. men 

Ludv. Enrenii fond för  undor- som visa stor beg%fning och om 
visning i simning, kr. 10.886: 36. hvilka deras larare hysa sarskilda 

[46 771 
Rantan anvandes af Stockholms förhoppningar att de om de er. 
Simsällskap för undervisning i halla en tillfredsstallande utbild. 

Sillskipet nTill uppmuatran af simning under vintrarna, %t folk- ning, skola kunna göra en god in- 
öm och sedlig modersvårdn hr. skolebarn, i folkskoornas simhall- sats i virt  lands ekonomiska eller 
129 883: 16. Sarskild nämnd se lar. intellektuella utveckling. Ansök- 
[37k2]. Rantan jämte arsafg: an- Ludv. Eurenii fond för simkon- ningar inlämnas under september 
vandes till underst. dels kontant stens befrlmjande, kr. 5,442: 70. och oktober m&nader. 

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

C46 811 Serafimerlasaret- [46 821 kan af brunnsgäster vid Sabbats 
tets direktion. Qymna~ti~k.ortopediska institu. bergs hälsobrunn 1807) kr. 47,100. 

Se [33 30'. tets fattigfond (Prof N. h r m a n  Särsk. direktion se 133 911. Att 
~ ~ ~ ~ ~ d t ~ ,  R., K A ~ ~ ~ ~ ,  fond m. fl. 1827) 19,432 kr: Direktionen $t fattiga sjuka'brunnsgaater be. 

40,000 kr. (1911). Ranteafkasbnin? f. ~ymn.-ortop.-instit. se [33 931. 'ed" kostnadsfri bostad, och 
gen anvandes af lasarettets direk- Kostnadsfria bandage; %t medel- lakarev. den tid de 
tian till i t  behöfyande lösa pers., som lida af kroppslyten. af brunnsdrickn.vid Sabbatsb. 

petienker vid deras utskrifning. [46 831 [46 861 x. F .  R:s fond (1901) 3,000 kr. Stockholms sjukhem (stift. gen. nariet ~ h i l i ~ ~ ~ ~ ~  f. ~ r ~ n o ~ e l  Rantan användes understöd at g8fvor 1867) kr. 5,063,697: 04 ( i i i  stiftelse(v. waradsyöfd. W, philip. personer 'Om under- 1916). Sarsk. styrelse se [38 731. son 100,000 kr,, Styrelse Börenin. gatt operation för h ä f t a  pO sätt 
direktionen bestämmer. 

. -  gena för h i s t h d  %t lytta och van- 
föra styrelse, kostnadsfria banda- 

h'or1nnd8, %ru fond Direktionen öfver sjuk- gpr %t mindre bemedlade vanföra 
(1895 och 1912) för  fr.'^. serhmer-  
lasarettet utgaende konvalescen- huset Eira. s e  iJa521. [33"]' 
ter. Kapital med kapitaliserade B. von Beekons och 
räntor (%r 1915) 20,243 kr., hvaraf hans hu#truR donationsfond (1880) 

utdelas at frin lasarettet kr. 1,664: 08 vid 1916 ars slut. m n -  C46 871 Allmänna bar*- 
utskrifna, verkl. behöfyande, för användes till förman för sjuk- bordshuset. 
att sätta dem i tillfälle att genom i sin helhet. Se [33 66 
limplig föda eller vistelse i star. Grehe Clas Horns donations- AllmZnna barnbör!lrthniet (1852) 
kande luft vid brunnar eller bad fond (1821) kr. 12,500. Till förmin kr. 1,380,908:98, daraf fastighets- 
söka %tervinna Kalna och krafter. f. Sthlms lans afdelning af sjuk- varden kr. 862,696: 74. 

Prof. R. Brnzelii fond (1900) huset. Endast räntan f%r använ- Asylen för fattiga barnaföder. 
1,514 kr. och das. skor och deras barn. Samma sty- 

~ ~ ~ a t j ~ ~ ~ f ~ ~ d ~ ~  ~ i ~ ~ ~ l ~  rag. Sejlareåldrrmannnn J. F. Lie. relse som vid Allm. barnbördshu- 
kulls minne (1899) 1 kr ~ b .  herdts och hans hustrus dons. set se [33 561. (Bildad af Bene. 
torna disponera's öfverlaka. tionsfond (1827) kr. 7 609: 65 vid dicksska asylerna och Nödhjälps 
rens bestämmelser - för liknande 1915 Slut. Frishng! f. en sej- fonden.) Iled en kapitalbeb&lln 
ändam81 som Lotten Norlunds lareämbetet tillh. Person. vid 1916 Ars slut af kr. 039,904: 98 
fond 

~ f i g n e i ~ s ,  A. F., D*, stipendie- [46 841 
- 

fond. Doneradt kapital (1863) kr. KronprinsassanLovisaa virdan- [46 881 Kunql. Sällskapet 
10,000, som med tillväxt genom stalt  Pir sjuka barn. Polhemsga- 
kapitaliserade räntor vid 1916 %rs tan 30. (Med. Dr P. Elmstedt m. 

Pro  Patria. 
början utgjorde kr. 12,032. Arl. fl. 18541 kr. 2,188,685. Karsk. direk. K S ä l l s k . ~ ~ , " ~ ! ' t i l l g ,  1 J ~ ~ ,  rantan använd. till 2:ne lika stora tion se [3a 501 V%rd af fattiga utgjorde kr, 646,161: 31, ntip. att tilldelas 2 medio. kand:er sjuka barn under det sista aret ~ ~ ~ ~ b ö ~ d ~ h ~ ~ ~ t  pro patris som tjanstgöra vid  eraf fl mer la sa' v&rdacle 1 2i8 barn; vid poliklini. ( c ~ , , ~ ~ ~ ~ ~  af A~~~~~~~ C 
rettet. Stip:a. f. n. 240 kr. hvartd.: ken 5,132 'fritt. 
f& innehafvas högst 1 %r samt sö. ström 1774). Intagande och v8rd af 

kas skriftl. hos vederb. förest. f. [46 b51 barnaföderskor, samt att anskaffa 

-medio. eller kirurg. kliniken. underhall m. m. för ett visst antal 
Sabbatsbergs brannalasareit vid inrättningen födda barn; fa- 

(Prof. E. Gadelius under medver- stighm, som t,illh. aällsk., är var- -- . 

Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag: TH ULE 



[4685-46961 G. Fromma st i f te lsers ,  pensionskasssars m. fl foiider. 

derad till 66,000 kr. och d i r  beiintl. A. Qranholms fond (Fabrikör A RefrZmj. af sh1lsk:s barmhhrtig' 
inventarier till kr. 5 994' 28. Grarholm 1904) kr 10,000 Bef raq  hetsstift:r. 

Byggmiiut. ~ o h a i  Anderssons af Ballskapets barmhartighetsstif 
fond (18%) kr. 20,000. Beframj af Leker 
ngt barnbordshiisets andam%l. Urrfre Qyllenborgs fond (Pro. [46 891 

Fru Ilnnna R:s fond (Bruksag. tokollssekr. Grefve C A D Gyl- Strnndbergsknliikareinr$ttnin- 
G F Berndes 1876) kr 9,767: 28 Uu- lenborg 1858) kr. 8,flOO. Gratifur r ( ~ ~ ~ ~ ~ s o r  Z Strendber& 1793) 
derst &t fattiga barnafaderskdr. at gamla orkeslosa tjanare o tja- c a 260,000 kr. sarsk, direktlon, 

Fra  B. Berggrens fond (Grossh. narinuor for lingv. trogen tjbnst. se [35 351. Understodet som be 
R C Berggren 1894) kr 5,000. Till C. P. ~ ~ i n d e v a l l i  fond (Fastig- ,tir l frl rakarev., medikam och 
fbrstarkande af K Sallsk ts resp hetsig. C P Kindevall 1888) kr. ved m m,, tilldelas sjuke pauvres 
fonder. 3,00?. Unders!. %t fattiga och me- honteux, ach har under de senaste 

H, B rnndr l~  fond (kamreraren dellosa barnsangskvinnor. &ren utgatt till ofver 360 personer 
H Brandel 1904) kr. 61,174: 9R H Lovrns fond (Presidenten H krllgen, 

B. A. Dnnrlii donationsfond LovBn 1908) kr. 10,800. - till un- 
(Gifva af arfvingarna efter gross derstod &t fattiga barnafoderskor 
handlarm B A Danelins) ur- och deras barn 
spruugli t belopp 10 242 22 till A. O. \Vallenbergs fond (Bank- [46 901 
forman $r fattiga barnafoderskor dir. A O Wallenberg 1878 o. 1884 Fdreningen för  sjbkvh'd i ht-  

bam. Enauders fond (Bruksaga- med 1,000 kr. hvard gingen) kr. tiga hem (stiftad 1888). Styrelse, 
ren Samuel Euander 1102) kr 2,000. Rantorna % namnda dona- se [36 471. Att gnm af foren. an- 
110,349 12 Beframjande af Sal1sk.t~ tioner anvandas med ena halften stallda sjukskoterskor Iamna kost- 
barmhartighetsstiftelser till ntackande af utgifterna for nadsfri vird i deras egna hem %t 

C. Ii. b orsgrens fond (Gross. barnbordshuseta och med den shdana fattiga sjuka, hvilka ej kun- 
handlaren Carl Robert Forsgrén andra till munderstod a t  fattiga na el. hora sandas till sjukhusen. 
1902) kr 20,311.72. Befraqande af barnafoderskor och deras barn u Foren's verksamhetsomr%de Br in- 
SBllsklLpets barmh&rtighetsstiftel- Ang. Wennbergs foiid (Grossh. om Ad. Fred s, Gustaf Vasa, Mat- 
ser. Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000. teus' och Johannes' forsam1:r. 

V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor 
för understödjande a f  yrkesidkare, deras hustrur och barn. 

[46 931 Helmfeldts Bnka &f H v. Parr 1683) I mästare samt stip r %t gossar o 
~e,.o,,db S. anderstödsfond 31/iz1812 kr 49 267 56 Sthlmsmagi- flickor mellan 16 och 21 &r t111 

(Konqul S $erendt ,886 och 1911)kr. strat och en &f densamma utsedd halften hvardera, i synnerhet At 
000 Of,erst&th imbetet for direktor Understod &t studerande 

l dem, som mistat sina foraldrar o. 
se [1683], ~ ~ 1 1  hyres. rid Upsala uuiv foretradesvis till som hafva hAg och fallenhet att 

bldrag &t fattlga llnnesbmmerskor slakten. af raniorna underhAlles fortsátta sina studier uti nigot 
vid hbst och varflyttn. till ett be. falhmarkkalk Helmfeldts graf I eller flera af fobande bmnen, sa- 
lopp af hbgst 2.5 kr. Storkyrkan. 

[46 941 
PryklnnAs Johnnna Charlotta 

donntion4oid. (Ankefru   oh an' 
-na Charlotta Fryklund 1904) kr. 

75,000 - Forvaltas af Stockholins 
stads Dritnelnamnd. Diqponibla 
rantan utdelas hvarje &r vid julen 
af Fattigvardsnamnden iposterom af staalg utkomst till vard och fond (Gudmund Dyk 1659) 
100 kr till fattiga ankor eller ogifta underhall vid int&ffad sjukdom, kr "On. r. 
kvinnor, foretradesvis till som- eller for beredande af tillfalligt Flobergsfond 
merskor. understod i annat ommimde fall, berg 1830) kr. 3,500 Pens. 

allt under forutsattning att erfor- 
i derligt bidrag i sidant atseende Hanssons fond (Borgmast. H 

[46 951 Stockholms magi- icke kan erhJllas fran staten, kom- Hansson 1659 och 1663) krL1,379. 
strat. munen, qukkassa eller enskild un- Stip r. 

Se [l7 011. 
- derhallspliktig. Utdelning af be- Iledings fond (Margareta He. 

viljade understödsbelopp verkstil- ding l7lJ8) kr. 850. St1p.r %t stu- 
Ahllöfsha tecltamentsfonden(As les hvarje i r  % donators fodelse- derande vid Upsala univ. 

sessor O Ahllbf 1740) kr  9,0i0 23 dag den 20 Dec. Iledströms pensionsfond (Fabr) 
Rantan delas mellan 12 i Sthlm C Hedstrbm 1822) kr 4,000. Pens.r 
boende Olderstigna, brackliga och At behbfvande i Sthlm. 
fattiga personer. [46 961 Stockholms Ilochschilds pensionsfond (Lag- 

Alil8tröniskn tntnmrntsfondei myndareka,,,malb. '''- man J H H6ihsrhild lH3Ol kr 
(Skennaren M Ahlstrom 17901 kr. 14 800. Rantan utehr till 2:ne vens:r 
27 20n l2 pens r A 66 kr. 67 ore till Braiidrrs foii<t (Kamper H A a 225 kr at fattiga, ogifta,^ofver 
udderst for af testator uts.ajung- Brander 1869) kr. 130,600. Pens r  30 Ar gamla fruntimmer, hvalkas 
trur, deras anhorigael andra utsed- %t fattiga, sjukl , ogifta fruntim- fader tillh. Sthlms magistrat af 
da fattiga i Sthlm fodda kvinnor. mer som uppnatt 60 ars alder litterata klassen 
Flodinnkastipendirinrättnin~en Bro iodda och boende inom Sthlms Jacobnons testamente (C Jacob- 

(Borgmast S C Flodin 17s5) 31 stad, helst % Sodrrmnlm, halften son 1644) kr 1,080 50 En pens. 
1911 kr. 1i7 001: 58. Underst till i t  dem hvilkan fader varit civila I kr. 54 37 nte%r till en stude 
stiiderande rid Upsala univ t ocli tjanstem v Sthlms stads verk el. rande yngl. 
Linkopin~s hogre allminna larov inrattningar och halften &t  dem Jakolmuns 0. Elattsons fond (C . 

Ilelmfeldtska stipendiefonden hv,lkas fade; tillhort fabriks- elle; Jakobson o. blattaon 1644) kr. 
(Riksradet Baron Simon (:rundel kotistn0rsidkare samt tradgards- / 1.087. Stip:r 
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~4698-4?10] G). E'romma stiftelsers, pensionakassors m. fl. fonder. 





[4720-47341 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 

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

147331 Kgl. Vitterhets-, Hi- Ajertbergska donationen (Pro jande (större delen af r ~ t a n  ut' 

storie- och Antikvitets- tokollssekreter EGH~ertbergstest. g%r f. n. till en ilfrantal. 
1888) kr 264 000; for Statens hi IV. Blaire-Brar~'s donation akademien. storiska rnus&m och kgl. mynt- (don. af Pru Carolina Benedicks- 

Antellska donationen (test af kabinettet. Bruce) kr. 20,000 RPiitan skall 
Dr H F Antell, aflamn. 1896) kr Lonbstska donationen af anvandas fbr arkeol forskningar 
100,000: f. antikv. och numismat 

J F de Loubat l Paris 188'J, och grafningar p% Gotland, sar- 
Indamil Bergerska donationen ,Tullfbr. kr. 20000; rantan utdelas akildt i och nara Visby. 

valt l Gbteborg C G Bergers test 
4.te &r'< bhsta under senaste 5 %r 

"h ~~~'i~+'; : B 2 F ~ ~ Z ' a ~ E ? ~ % ~ T 2 ~ ~ ~ ~  hi'tona (4734 Kungl. Vetenskaps- 
förelasn:r, det ofriga for historiska akademien. 
och antikv mdam81, efter utgifts- 

m9ntkunskap' (Nasta ''l7.) Adelskölilska Ponilen (Major 
stat, som for hvart &r bestammes. Bontelinq'donafion (gafva Claes Adelskold lG1O1 och 1906) kr. 

Beskolvskadonationen~UIverste- af "ksantikvarlen 0.  lfontelius Och 58,000. Till medalj for vetenskap. 
ksrnrnarjunk. B v Beskow 1880)kr. fru. f Reuterskiold, 18131 kr iiga arbeten och till utrikes rese- 
10.000 ITnderst. for yngre, obe 5"000. hvaraf de- stipendier for ingeri.lorsstudier. 
medl. och fortjante forskare inom len f. n. utgar kom llfranta, skall Ahlstrand, te~tamrntsfond (BI. 
de vetenskaper, som tillhora om- anvandas till understod eller Pen bliotek J A Ahlstrand 1891) kr 
ridet for akadem:~ verkqarnhet. sion it e. 0 .  tWUstemhn vid Aka- 35,100.-. Till Iifranta %t vinsaper: 

BjörnnQi.rn~ka donatfnnen[test. demlen+ samt till tryckning af soner efter hmlkas dod rantan ut- 
, af Generalmajor O M Bjornstjerna arbeten; hvart femte g&r till understodjande af zool. 

1906) kr 10,000 Uppmuntr tili 51. utdelas ett Prla for fortJanst studier. 
fbrfattare inom de kunskapsgrenar fullt arkeologiskt arbete. ar ii berg^ donation kr. 24,500: -, 
som utgbra foremAl for akadem.; Seharpeka donationen (test. af donerad 1901 af Bankofullmhkt. J 
verksamhet grossh. J H Scharp och hans fru, W Arnberg 

Bötieka iörbnndets donationkr. f. Westman 1902) kr. 100 000 for Arrhenins' fond (Prof S Arrhe- 
!2,500; fbr antikv andamil den historiska vetenskapens friim- nius 1904) kr 6,700. - Till fbrstar 
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