
[4601~4602J G. -Fromma stiftelsers, pensionskassorsm. fl. fonder.

Fromma stiftelser,s, pensionskassors, sjukkassors och
därmed jämförliga inrättningars fonder.

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

Ar kyrklfga och försa~lingarnas styrelser förvaltade, för olika ända- '
mål afsedda fonder .....................•......... ..•............. [4601-4645]

Fonder tillhörande fattighus' och försörjningsir1rättningar, barnhus
m.1fl. dylika. asyler ~ [4653-4667J

Fonder lörunderstöd åt barn ~........•... [4670-4679J
FondertiJlhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, ellerafsedda

att bereda sjukvård ..............•..............................................•. [4681-4690J
Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor ,

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ... [4693-4730J
Fonder för vetenskaplig forsknin~ samt undervisnings befrämjande,

lärares samt deras änkors och barns pensionering ',. [4733-4760J
Fonder ,för undervisning och ':Inderstöd åt döfstumma och blinda [47 62~47 68J
Fonder för understöd åt konstidkare samt .deras änkor och barn [4770-4778J "

Fonder för Linderstödåt .civileämbets- och tjänstemän samt där-
med jämförliga personer samt deras änkor och barn , [4781-4802]

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och b@rn~ .. [4804'-4817J
Fonder för undervisning Och understöd åt läkare och veterinärer

saint deras änkor och barn :.. .'.! ....•••••.•••••• [4821-4826J
Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl•.......... [4827--:'4864J

Registertill.~samtliga fonder se [4865J - [4873J.

I. Af kyrkliga ochförsarnlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål
, afsedda fon~~r. ,

[4601 J Stockholms stads Sahlstedtska fonden (M:ll AL R
konsistorium. Sahlstedt 1868)kr. 1,;;84:94. Pens,

Soopska fonden (Grefv:an AM
Se [2001]. . Soop 1734)kr. 20,;;31:62.Underst. åt

Bergstenska fonden (Ällkef. L M fattiga kvinnor i Soopska fattigh.
Bergsten 1826)kr. ;;,648:43. ,Afrän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar.

Georgi~ka fonden, kr. 1,158:95.
Understöd utdelas till 2 fattiga
fruntimmer.

Häggmanska fonden (M:ll Hägg-
man 1870) kr. 3,103:59. Pens ..

Jnngbladska fo"den (Prosten B
Jungblad, 1832)kr. 3,896:01. Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.

Lagas fond (Dokt:an O U Lagus
18M) kr. 6,274:23. Underst. åt rat-
tiga fruntimmer.

PossJ.ethska fonden (Kyrkoh. if
Possieth1728) kr. 27,730:36. Stip,
åt studerande.

UenstrÖ.mska fonden (Kanslist.
ORenström 1818) kr. 17,2:)1:08.
Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste-
mäns änkor; boende inom Klara
försami •.

gren 189;;) kr. 88,415-. Pens.r, till.
få!liga understöd m. m.

BeroJiii donation (Hand!. KB.
Beromus 1870) kr. 3,512. Pens:r,
,.Bersens, C. D., fond (frlm E Ber·

sen 1897) kr. 10,543. Litstidsränta.
Beskows, Gustaf, donations-

[46 02J, "'ikolai oförsamiings fond.(Assuransdirektör G. Besko:w
k k d 1919) kr, 150,933. Till gåfvar af

yr ora. c minst 50, högst 500 kr. åt behöf-
Se [2011J. vande.

A.rfwedsons testamente (Dir. ,O Boijeska fonden (Gravör J P
Arfwedson 1856) kr. 7,733. Räntan Boije) k" 20,547. 5 pens.r' a 1;;0kr.
disponeras af församlrns pastor utdelas år!. till fattiga och sjukl,
och användes till understöd åt änkor af Borgareklassen i Stor-
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom kyrkoförs. ,
åt värnlösa barn. Alfred Collijns fond (1898) kr.

A.rrhenii donation (Handl. A W 2,557. Barnunderst.
Arrhenlus 1872)kr. 10,641. Till för- Nils, Will.. Ekebergs fond
samlingens c å något Stockholms (Grossh, OW Brink 1889)kr. 5,389.
stads ålderdomshem intagna' fat- Pens:r. .
tiga. . " ' F;llrenii donation (v. häradsh ,

Berggrells,RobertochEleonore, 'P. L. Eurenius, 1909) kr. 50,;;62.
donationsfond (Grossh, och fru R .. Understöd ipom församlmgen och
Berggren' 1895) kr. 1;;0,000. Lifs· åt dess fattiga å Sabbatsbergs
ttdsräntor, pens:r m. m. r sjukhus samt åt dem som frAn

Berggrens, Hakarne, under- församlingen \intagits ä något
stödsfond (Grossh. och fru R Berg .. Stockholms stads ålderdomshem.
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'c, . 'iJli\kiF,rpm~l1J stjftels~rs,"P!lnsiQn~kil-s~Qrs W·,fi;· /f:onder... .[16027t4~9

j'Doktol' Fl" Fehrs,mhmkq)Okt.! välfl'ejd .•fattigafamiljerinoinförs. Flobergska " donationsfoiide~
.Fe s.konfirmander ,189j;)kr: 2,841. Seharps testamentsfond (Grossh. (Guldsmed. )\. :Flober!i )803):, kr.
Pe 'fl'lif:';,~f\:: ,>1 :::1:.,]1 ',. " o;Jru Sch~rp);lp;.,24,523; a) till 4.000.,i,••Till~attiga·1;laJmshållahij'e
.·H . , dOllatIon,(KgLSekr.,Ph. beklädn, af fattiga nattvardsbarn i skolan». .". ' '. . !>f"I,,~Jj

, Hebbe :~8~8) kr '. 2q,~Ot.·P!.v" ända- af kvinnokönet; b) till skollofskolo- Karströmska fonden (M:ll ;Eleo.';'
mål", b~~nav_~rd lp.l;~-m/y.h,~'( " - ni.e~,fö~"försaIQ.l-.barn; 'c).till··för~ nora"p-,i~'arström 1865)'kr."_4;520t\~-·~

.Fatima Hertzers fond (Fru Jea- bättrad kost ät förs:s ä stadens »Till den fond. 'som i Storkyrko-
nette Nordlund'1889) kr. 4,286. fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga; församl, är grundad, för fattiga ..
Pensrr'. ' •... , "", d) till utdelandet af ved åt fattiga skolbarn»' I .' . '.',' <.
,Heudl'ds;'fti't;LOu!Se;'fÖiiil(1900") fö~samlingsbor.· ." Kraftsk~ sällskapets stipendi,e;,

kr. 6 028.. Bidrag ttl'l.barnkrubbor. Schewes ..testamente (Grossh. fond, kr. 2,149. Afkastmngenan·.
, Håkiin~ons; Namn.,fond,~r (Frö. R. F Behewe 18~.5)kr. 790. A~as~n. vändes för begåf~~.d~ frän !,ra~t~k";,
.ken N.anna ',Hå1bin:son '~1912):'11 'dIsp0ner~s liNors: s pastor f'or tIll, skolan" afgående 1arJungars'Vldare

,g~r;'ii)..QOO.;t.ill,bek1äkna<iaf fattiga f'al~iga under~~. ,~ ': . . utbildn~nfl' .• i, '.' ..•..
konfirmander ,2) kr. 7174 till un: Storkyrkofors:s barn krubba LudVIg L~vms fond, kr. 6.000;
derstö(ljande) af" "fö'da{nliI\gens' (särsk1 styrelse) kr. 46.760. Bar- R~nta~ utbetalas till:~t~relse!,för'

·,:1>ar.nJq:-ubb.a, 3) kr. 7,174, 'till un- navärd., Nikolat skollofs~oh)m~r. ,' ••..
. ',,' 'dersfqd"'ä' '50·'kr. ät gamlarfattiga' ... Sundg renska fonden (f. d. upp, .Lied.bergska. fonden. (Revisor,

,.d,fsjuka,'·sOl'l):;sett, bättre·'<'!!'gar. i bördskommiss. Fe Sundgren 18941 ~Iedb~,rg .1904) ,7.qOO.,Jfr, . R\int~n
, Kollektm'edelkRSSaI\forfattiga krÅ.~.910,. J?ens:r. till klader ät llledellosa'skolbarn, .
-.nattvardsb)lrn" (inSa,lrrI.' af, förs;' Mderstroms.fond (Skomakare- Aurora Lindfeldt.s .fon:d· (Julia'

" ignmkollekter)kr. 7 412. Beklädn, ålderm, C U Söderström 1871) kr. SelrnaKornelta Li!'dfeldt1904) kr.
\ "ät fattiga: nattvardsbarn. ..• 4.129; '12' till kläder .ät ~att!ga skol- 3•.000. Rä~~an: Skall: utgå till I),e;", ,. '.

• testa1l\eDte,,(A.~se~~br·'E: barn o<;h '/2 un tIllfallI~.a underst. ~ofvande lararmnoI'momfors,am'\'
.'420. Räntan till- T0l'tms testamente (Ankef. A M hng~n, ..ii , i'"
sangliggande'för: toutm 1791) kr. 556. Pens:r.. Lofgrenska" fonden (Ålderm.

ar,:: i""'" .' .. Wadströms testamente (M:ll Löfgren 1826) kr. 75. Räntan. kr.
·k•.••.•a,f~,''Särsjr/sty.' U Wadström1789) kr.250,'l'en~:r. 3:75.skall'vidjulexamen utdelae •• ·
liga donattoner) kr. ,WalIs, fru, DQrotb,ea, dOl'at19n . Moberg.kafondel,tj· kr. 1,000'.

1:underst. till'fattiga, (Handelskassören Th. Wall '1907) Räntan skattutgä, .tilllärarne vid
c,;,,~'L'ycke !I,,(Fröken·LE.Lyckek,r. 4.213. 2.pe]1s. ätm~d~~lösa frun, folksk()~":ll .m,e'!'tr!',·arvodei·
"~9n) .kr.. 38. ,,,Till1;>.eklädnaq af tlmlller; tIllsv.,dare hfranta. .Pl~lmer omedeJ Wqkbind~'
'nattvardsbarn. ',,,,, .''i'' ." "." Westzynthh fond (Konsul W remasLoc u ,H;:.'W, ';Pa1mer
i. lIlaginr~so'ns A,ul!'ustoc1r JolI;<D J E Westzynthius 1889)kr. 23,506. 1918)kr, 1,000.. ill mt'd<fagspespis.·

" donationsfond' (Dir J F Magnul Halfva räntan disponeras af pa- ning .af fattiga folkskolebarn. \~,
V~?ri!192?·J'I'~.,60,000. ,För.utdelning .stor för tillf. jl.nder~töd och resten I,PastorPri~. J /!'r ~a.b;lsmi,nn.e.
"i lfltfatiIga.i belopnaf,minst50 kr. tIll~aller Kyrkofattigkassan. Kr. 9,102, Rantan användes ·t,ll

'lIIetige'rs 'testanl~Jit\l' (Grossh, .lVlbergs, Fr., fond (Handl.: Fr. KraftSka. skolans bä&ta;," ~'.'
'If Metzger 1850)kV3&14,.'Mkastn., Wlberg1901) kr. 6.731. Llfst.,ranta .. Pmcb,ardsk,a fond,~ll(Grossh,

"disponeras af försaIfii:s'pastor för Wickbergs, A. C., fond (Grossh. A' Plnchard) kr. 1.00.0...•.:Räntantill
~;;tillf'alli,g~:tinderst. .,. o~,h fru Robe:-t Berggren 1895)kr. -:underst .. 4t".2 .~fattiga barn vid'-
· ,1II1clIaels~()ns, testarn, ,(Grossb.. 70,666. Pens.r. , fors:s folkskola~. ..'
"Michaelsson'1825)' kr;'648. Pensir. Zetherstens testamente (Garfv. .HildaStens;,under,stö.dsfondi,(f;\

- Jllhinetaf,J; E. Feron ochhans JH Zethersten 1790) kr. 50. Pens. d. lärarinnan HildaSten, 1905)
hustru (SkOm~k.,Jc.E. Fer.on 1880)' Å Äkerlnnd.· fond (frkn Augusta 2.638 kr. Räntan sökes l/s'ärsvis .',

.kr, 2,280..' Pens:r'oCh:"1;>arnavärd .. kerl.und) kr. 3.252; ränto,rna ut- af i behof af. understöd varande, ..'
\.lII()Uns , fond, '(frknSofie Molin) delas årl' till 2 aktnings~ärda f,:"n- lärarinna vid fÖrs. folksk~~a.. :.
kr. 6 326 "till \ bekläda ät behörv timmer momStorkyrkofors.,hvIlka lVessmanska fonden (Ankefr'u:

'/.nattiardSu.ngd;.tUlb..{öfsarqlingen: fyllt 50 är. Maria Ch. Wessman ~842)kt. 1.500,' '
'.'!INors'teilts'· fdnd (M:ll .Catoline . ---, Räntan .-till kläder Oyh an'd,ra,för., "

· Norste4t 1878),kr. 4;821. Underhåll ~ödenheter ät de fattigaste fiicko;r
· af'.ett eller flera. värnlösa barn [4604] Nikolai .församlings l folkskolan ».

, ,.fNo,r~te'dts fQndJSaraLovisaN~r- skolråd. Se [2011]. Westzynthiifond)K~.ns;UI_,
. '"..' stedt) kr.,6,524, !JIlderhäq afväru- Westzynthms)' ~r. l!OOO:'Ra~tlln{

. , ,lös.a.I)~r;n." /q:~'.,. . "" Brander. prenrlefond (Kommi- tIll beslnsn.' .af ,.,fatp}gask,olbarp,
t'Okänd·'g,ifvaresfönd'(185i)Iir.' nistor R. Brandel1909), kr. 1.000. Fredl'lk lVlb~rgs fond (Handl,

'( 64,2.,",Afkastu/ .dispoueras af för-. Räntan användes till premier ät Fr. Wlb.erg 1901)Jr.,~,000 .. Afkast;
isanr~-ts~pastor. 'för:,tillf.i underst. i 2:ne gossar i Kraftska skolan. nlngen.'~ll~fall~~r,la~a~lp:~QX.~.~1.,g~n
'.i0tter.ka:foftden (Änker •. lI! L 'A. (J. Bratts fond (f. d. käflarrn. ena el'te:. deuan~.ra:, d~n.Ol;<ln~n!l":

'Otter; f,Edtnan' 1861) kr. 45,965. ~td~ia~å~l:) t~;;"~;l~t'dn~~r:n;~ som af langsta t~anstetId~n (mmstl
PeI\s:utdelning oclr. månatlvcun- 5 år) betmgas.Jngen af d~m1;'~".ä~;.\
derstö<).tillfattiga' ....•. ' . tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp- nl,utill und.:rstod~,~ me~,ä';, ~u,an'\,

PIlIm.ersfoud (Bo.kbindareriIäst. gätt till 10.000, fä 400 kr. utdelas. sander. ., ..,
'bch 'fr'u;:H. W. 'Palmer .• 19.18).'kr. Brdderna D:s o ~t.ipendiefonl!. 'X ' (1918) .kr. 1,333. Arsräntan skall
~;OQO.,r~r.ähtan ttlt-barnkrnbban. användas till ,ett stipendium vid
, .Petterssenafund '(MJ:ll'S,M Pet, Kraftska skolan.
tersson l8Dg). kr.' '12,924,;. Pens.r. l'kströn\ska fonden ,(Snick.,

Pfellst. estamente (Rev.isar.JE äld Ek trö 183")k 1"'0 R"
'.Pfeil,1797)\ kr.' 1,0290'Pensrutdeln, erm. s rom v r. ". an-
· f., d•. Bidd"rholms,,,örs:s.~n~k .• tan 7.50 skall »vid julexamen ut,
..peD·~ionsl<asSlt':kr. 4;285.' 5 pens:r delas åt 2:e flickor,' som utmärkt
1>25 kr. j' ..' j' sif(förordning.fiitocharbetsamh.-

, , ' ' , .ErnstE,lUotsfond(Grossh; Ernst
Jlogst"dii,' te~tamente (Änker. ,Elliot 1914) kr! 15.802. Till Kraft,

Jt'lt9'gs f,'L\\Thlad,17-86) kr. .ska skolans bästa, i främsta rum-
pll'~_T, :,6,guC;lfruktiga,,_ut- met utökande af dess läroämnen.

gliggaIide .änkor. ' ErIk Boman Erikssons gål,'vå
med~J (Grqssh . .:rH (framI. ViktualiehandI. Er. Bornan
s'hustru,1888) kr. Er-iksson] kr. 1,775. Årliga räntan

.';'tdel~·S,·å~1-'·till3 skaln\ll skolans bästa användas.

är Sv:eriges ,fräDj~ta'G •.•• .,ftso~g~
alla. s-i~hänslag_~~. ,jr~l:_:;---;'~~~-~ff"ji-~J:t,:;



[4605-4607] G. Frommastiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
samling boende personer (obero- Reuckners fond (Änkef. Sofia' sommarutrustning ät flitiga, fat·
ende af skrifningsort), hvilka lida Lovisa Reuckner) kr. 11,400. tiga folkskolebarn i Klara försam-
af lungsot och hvilkas sjukdom Reuckners fond (Bokh. 'N Gling. ,
blifvit styrkt af distriktsläkaren. Reuckner) kr. 2,000. Hoft'mans fond (Hoflntendr J.
Skulle sådan behöfvande och sjuk Sjöbergs testamentsrond (Hust- Hoffman 1878)kr. 22,200. ,Till Sab-
person vista .• å sjukhus och i hem- ru Maria Ulrika Sjöberg) kr. 9,000. batsbergs fattiga.' ,
met kvarlämnat hustru och barn Räntan skall årligen utgå till fat- Hoft'mans, A, donationsfond
i behof af hjälp,' kunna ,jämväl tiga inom Storkyrko församling ,i (Slottsarkitekten A Hoffman 1897)
dessa senare tilldelas understöd Stockholm, därvid medellösa sjuka kr. 75,000. Tillaftestator utsedda
från fonden. böra harva företräde. Fonden för- pensiönärer. ,Återstoden af ränte-

Boströms donationsfond (Kon. valtas på' grund af testamentets medlen användes dels till under-
sul A. G. Boström) kr. 17,200. Rän- bestämmelser af Stockholms stads stöd åt-inom församltngen varande
tan användes till inköp afmat och fattigvårdsnämnd. jJlnjigt fattig. utfattiga familjer och änkor samt
ved att till julen utdelas åt fat- vårdsnämndens beslut den 14 ok- till inköp af ved att under vin-
tiga inom församlingen. tober 1913 skall fondens ränteme- tern utdelas till de mest- behöf-

Brogrens fond (Kronouppbörds- del från och med är 1913tirlhanda- vande inom försarnllngen, dels ock
kommiss. Ca"l Brogren) kr. 1,000. hållas Storkyrko församlings fat- till beredande åt de mest behöf-

Edberg (Fattighjonet Wilh:aEd· tigvårdsstyrelse for att i enlighet vande af skolungdomen i Klara
bergs lifräntefond) k!:. 675. med testators bestämmelser utde- folkskola, så väl t1ickor som gos-

Engstedts fond (Ankef. Joh:a las bland de fattiga inom försam- sar, af fri beklädnad jämte skodon
Engstedt) kr. 880. Räntan utbe- lingen. ,och fri bespisning äfvensom tijl
talas till sådana fattiga inom Stor- 'Stråhles testamentsfond (Kam- anordnande och underhåll af en
kyrkoförsam!., hvilka icke åtnjuta reränkan H M Stråhle 1829) kr. arbetsstuga för flickor, och gos-
underhåll af allm, fattigvården. 3,000. 2 pens:r till fattiga och sjuk!. sar inom församlingen samt till

Falks fond (Änkef., M Falk) kr. öfver 60 är gamla änkor efter civ- bidrag till kostnader for skoltofs-
800. ämbets- eller tjänstemän med före- kolonier från församlingen. ,

Geijers fond (Lagmans änkan trädesrätt för släktingar. Klara. förs. Kyrkokassa (Klara
Geijer) 1,500. Änkedrottning Josetinas fond kyrka 1812)kr. 290; Till de fat.

Godus fond (Segelsöm:änkan C kr. 1,000. tiga jultiden.
Godu) kr. 555. Räntan utgår till Krutmcijers fond (Kansliräd:an
2 ålderstigna änkor eller ogifta B Krutmeijer 1854)kr. 8,000: .Un-
kvinnor inom Riddarholmsför- [4607] Kl ra I' derst. åt fattiga.-
samlingen'. ara orsam I"gs; Krntmeljers fond (Kanslirltd:an

Grossh. Carl Reinhold Lnndlns kyrkoråd. Se [2013] . B Krutmeijer 1854)kr. 2,832:41'. Åt
minne. (Herr Axel Yallgren) kr. f" l f tt· h h]
5,000. Efter lifräntetagares död Bagges fond (M:ll F E Bagge or~am. a 19 us on'.
skall ränteafkastningen i poster 1849)kr. 3,000. Underst, åt fattiga. Ljung"!ans, Carl, mrnne (f. d:
om minst 50 kronor åt hvarje den Brandels fond (Kamrer C. Bran- läsbarn tlll kyrkoh ..1886)Pastor l
9 mars utdelas till behöfvande in .. del 1904)kr. 25000. Understöd ät ~lara kr, 1,700. Räntan utdelas
om rörsaml., dock med företräde fattiga" till en eller flere sjuka eller be-
för meriterad person, som är eller Bernegaus fond (Kamrer. G W höfvande inom Klara förs, .
varit anställd hos firman J. P .. Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst. Lundmans fond (lektor Juhlis
Brandt och som gör framställning ät fattiga Lundman. 1913)kr. 2,000. Under-
därom, oafsedt inom hvilken för- Bolins fond (Handl. Bolin 1802) stöd åt en' fattig för sommarvi.
samling denne person är boende kr. 644. Till de fattiga jultiden. stel.~epå land:.et. ." .
eller mantalsskrifven. Caminska testamentsfonden Low~~s fond (Presid, Fnh:. J

Grossh. J. P. Brandts minne (Assessor L M Camin 1832) kr. von L.0wen 1774)lrr .. 3,333. Ran·
(Herr Axel Yallgren) kr, 5,000. Ef· 750. Räntan utgår till »föreningen tan fordelas, en.a hälften mellan
ter lifräntetagares död skall ränte- Stockholms lärltngshem». ~2 och. andra hälften me~lan 20
afkastningen i poster om minst Cederschiölds fond (Dep:chefen mo'!.' forsam!. boende fat~lge. "
50 kronor åt hvarje den 10novem- R Th Oederachtöld 1865)kr. 2,000. lIlorners fond (Frkn U.lnka Mor.,
ber utdelas till behöfvande inom Underst. åt fattiga. ner 1810) kr: 1,500: Ranta~ tl~~'
församlingen, dock med företrä- Ekströms donationsfond (Gross. delas .3,~ sjuka, forsam!. tillhö-
desrätt för meriterad person, som handl, H E Ekström 1832)kr. 5,850, ra')de änkor. ..
är eller varit, anställd hos firman Räntan utgår till »foreningenStock. Nordfors fond (Ofverst.an W
J. P. Brandt och som gör fram. holms lärlingshem». Nordfo.rs, 1842) kr. 500. Underst.
ställning därom, oafsedt i hvilken Ekströms fond (Grosah, H E åt fatttgå, ,
församling denne person är boende Ekström 1842)kr. 20,OQO.Räntan Grosshandlare P. C. Norrens do'
eller mantalsskrifven. utdelas till de mest behöfvande 'natlonsfond. Kr. 13,852. Af ränte"

Hedbergs fond (Spegelfabr. Kar! änkor och ogifta fruntimmer, till afkastningen skola utdelas gåtvor
Hedberg) kr.' 4,000. Räntan an, hörande »pauvres honteux» inom å 100 kr, pr år, som medso kr. d.
vändes till värnlösa barns upp· församl, , 28 jan. och d. 21 juli utbetalas tm
fostran.' Falks fO,nd (Jungfru Fal.k-1810) mycket gadda, fattiga och sjukl.

Holmbergs' fond (Kryddkramh, kr. 300. Till de fattiga jultiden, änkor eller ogifta fruntimmer, som
N Holmberg 1853)kr. 1,500: Bän- Gothers fond (M:ll Gother 1838) uppnått minst 60år och alla under
tan användes till förökande af den kr. 750. Underst. åt fattiga. många år tillhört Klara 'förs.
dag!. kosten för å fattighusen in- Hallgrens fond (Assessorskan Doktor Carl Nyströms' fond. Kr.
tagna blinda hjon. Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. 10,000.Räntornaanvändestillfräm.

Kumlings fond (J\l:ll G Catha- åt fattiga. jande af den kyrkliga ungdoms-
rina Kurnling) kr. 1,500. Jlallgrens fond (M:l!e M S Halt- rörelsen inom Klara församling.

Kåbergs fond', kr. 3,000. 'gren 1841)kr. 1,500: Räntan ntde· Pfef'fer-Bredbergs donations·
·Norstedtsfond(Boktryck, ONor· las till ett eller flera behöfvande fond, Kr. 2,000. Arliga halfva af·

stedt) kr .. 10,000. . fruntimmer företrädesvis åt sjuka kastningen lägges till kapitalet,
Peter Wahlströms understöds. och ofärdiga. och med återstående hälft-, efter

fond. (Exped ..chefen Fr. Ekström Hanes fond (Frkn U E Hane afdrag för omkostnader - ,bekos·
och systern Emma Ekström) kr. 1875)kr. 4,000. Till af testator ut- tas en dag af åretextra förplägnad
10,000. Räntan skall fördelas,ernel· sedd pensionär. i form af kaffefest e. d. för fattiga
lan ålderstigna fattiga och sjuka, Grosshandlaren Isaak Hirschs i församlingen. t ,

inom Storkyrko församling, dock denattonstund, Kr, 5,063':33. Rän- Pukes fond (Grefvmnari Puke
ej i mindre poster än 40-50 kr. tan afsedd till skoibeklädnad och 1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga.

JÖNKÖPIl~GS JURIDISK.A BYRÅ
15 HA.MNGÄTA.N 15



G.; ;Fr6krira -'lll;iftelseh;1 p;lIi~'ionska:~so~~'in,. tio fo~der.· [4607~~Ii.)
2:~5·o'. Pension ;~fif;e~~b'ar'fti:cka. \Qvi~i~g-$f~nd,_(p~~.sid:;iink~n'iW,'

,:Kr, 600;T~1l '4etfattigastehUSJ;läll Qvi9ing 1809)kT. 3~,000.i\.~rliiPtltn
med de tIesta barnen. utdelar fattigv:styrelseu 'l~O",).<r.

.,Fond för tWiallig bjälp~(l899) sllimtkyrkoh. återstoden.Hll p~höf-
kr. 1,00p.. IMränta.till nämnd Per' vande ;;,om Klara.församI. i p~"s:r
son, därefter utdelas räntan till om högst lOO kr ...och minst 1)0kr.
,hjälppehöfv. InomKlara rörsamt. , Redogorarens,gåfvofond1(1905)

, Forssmans fond (Tapetser. O G -kr,.. 40.Q.Räntan utdelas efter,; .s~y,
Fors~man 1858)kr. 1,000.. Penser relsens godtfinnande till "fattiga
.tilL,2:ne fattiga borgareänkor. inom. församlingen, ,.

Fnhrmanns. fond (Hofkäll.are- Schllltzbergs fond (Ka$sörO .O
mäst. p H Fuhrmann 1772) kr. Schnltzberg) .kr, 1,000,Rälltan ~il1
fj97: 22. Af räntan utgä 7: 78 till fattiga inom Klara förs. 1.',
i\d._.Fredr.fattigv.·styre1se, resten Scknmbnrgs, 4ngUst,.fllllll.',les:
till,Klara fattighjon, fond/(doneraQafkonsul R Belrum-

GO.dus fond .(Segelsöm:änkanC burg 1S90) kr. 1,250. ,l PrOC;:tiil'
Godn.1791)kr. 555: 56. Pens:rtill kapitl\let, resten .tfll fattiga ..inom·
2me fattiga .änkor eiler jungfJ1ti.r, KlaraJÖrsamI. ' .. " -."~'o
GO,är gamla. '. ' [i;'Schönesfond, .(An1l;ef. SchöIle

Holmbergs fond (Kryddkramh. 1889)kr. 2,500. Bäntanörverfämnas
N"Holmberg ,181)3) 1I;r.l,fjOO.Rän- till skyddsföreningen ~.,Klara förs.
tall användes ~il1förökande af den Setterstro",s fond (Karduans-, "
dagl, kosten för ä fattighusen in- makvBetterström) lm. 6BO.,rTill
tagna qlinda hjon. styrelsens .godtfinnande.. '

• I t ,. H.oppenstedts, :Sofie,fond (Fru, Sporrongs fond, (Änke!.'· V ',E.T·af :q:s' fon~, .1895., kr.'3,000. A.d18!1'sparre1871) kr. 600; ,Till Sporrong1824) kr. 3,.000.9åfvatill
'RäIftan~<litdelas tillnehöfvande in.beredanile ,af,. lifränta ät fattiga fattig!>jonen. "",. _
oill. förs: . : .'"" ." ,:' lliekor 'i 'Klara barnhem och' StrålI1estestamentsfond '(Kam.

»Tvenne, '~ystr!!rs 't\lstanre~te)' Ty'l!a skolan. rersänkltnH M Sträh.le 1829) kr.
'(1l876)kr!f8~00(r. :TiH' ar, testattlr Hiilphers fond (Handl, J W Hiil~ 3,000. Till 2:e eiv.tjänstemans
utsedda',p:etisionärer> .., , il" .' .. ' pheirB1812) kr. 6000. ,Räntanf6r änkor, fyllda 60 är., iO. . -. ,; ',!
. mfsparres, foud',:(A,nkef=: M, delaa.med-Iäka belopp tiU12 fat- Sätherbergsfond (Fröken S; Q.
:Ulfsparte '~876)>kr:8';000:"TTnderst: tiga änkor med eller utan barn Sätller4e,g 1910)kr •.5,OOQ:~; !;tän.
'ät flittigål.' .' . inom Klara försanil, tan tut fattigbjon:l, Sabatsbl>.e,g.

Wads,tröms' fOiid·'XJ·imgfru'Wad- .' Isbergs fond (PresidentskanM Tunelii fou,d. (KrYQdkramh" Jo,
strö"",H~~'), kr,:~~O.,_,ÅtfattigaYid' G Isberg 187.2)kr. 3,000. Räntan han 'I'unelfus 183B'l,"kr.,6,OOOd\än.
j~~tjd,en,;"",:' r.s cC' ,', till fattigbjonen., . : tall tilldelas 4 tnom-iföraaml. ']:>0'
':.:F-!';\',Doro,the,a walls: donation. _Johnsons fond (Generalkonsul ende' fattiga .änkor eller, jungfrur.

,liE,4,00jJ,jn,;araf!.i\rliga 'räntanun- Axel Johnson 1910) kr. 5,000:~, ,UggJas' f!lnd,(~xpel1. grefvexG
der: al1ärltm,tjd'§ka111iJ.ra,för,delas J;\äntan till fattiga inom Klara; af Ugglas 1850) kr.. 2,000.. Till sty'
mell ,iförs.allllingen'Bkrifna" f,d, Kolerafonden, kr. 801: 94. relsensgg,djfinnande" '" :.
m.epel timmer,med, för' Till styrelsens godtännande. WlelO" fond (Brygg, A M Wie!,s

:l>ehÖfvande,.inom Galathåe Lamms fond (Ankefru änka 1783)kr.l,682:.24 ...27kr. tillAil.
,"i ..'):', . Dorothea Lamm 1914)kr, 5,000,'- .. Eredr. förs:s 9.rest"tl.llKla;ra,fö]:Jl:S '

, .'J:lI""We~stm,aJlS"fO,lld (190~),.kr. A~ räntan 200 kr. till lifränta. ät fattigpjon., : ,:", , .
10,9.90,?~iH älqre"hjälpl>ehöfvande I/-amngifvenpersoh; restenfilf fat- . ""--y -, , . ,.,.. '

,Pel'SOner inom fqrsa1ll1111gen.tiga inom .Klara församling efter [46 HJiakobs' ..rÖ"samli,ngs
:}hWliJ,enl's·j'on/l"'(;F,lpI"CAi\Yiberg:'styrelsens godtånriande. kyrk' oc-h k I åd
1897):'l\r•..tI3;oOp. .;Tjll,actestator" Ljebe;rts fond (Bejlareålderm. J . 0- ". ,.. ' sor .~",',
,ut"e!lda .penstonärer. i" I ;".": 'F Ljebert och hans hustru AS ' Se [2?!l3]., ' ." .,,' '"i
, ,lhrpergs j'ond:, (Jungfru, M ,L Weber 1832) kr. 7,818:38. Af .rän- Alm~"Fru,donatlol' (Ankefru
Åhrlierg' la74) ,1I;r.;ro"ooo, ~~H, 5 tal' "/4 till, fattigbjonen, 1/4 till S Alm 1~74)kr ..2,OOO.,Under~t. till
medellösa, tjä:nare afkvfnnokön, kap~talet." fattiga inom- förs,aml~" .' -,_.. ,"'_,1

'," Öl:>erg~,fond. (M;lle Öberg 1874) 'Lindgren. fond (Dir. E Lindgren Behrens donlltjon,,(G,Ör,d,etnla1l;.
~",5,000. 'Underst.·ätfattiga. 1802)kr. 300. Gåfva till änka med J F Behrens) kr. ,700.;~En liten på-

flesta barn. ökning till-J~koj1s,församl:S ~ko1e.
, .·l "'."'" .., Llndgrens fond (pir. E Lindgren präster» '(ing"r ;. den r4tör 0,,2

f:(6'q~]Klara;förA\llmlirlgs: 1802)kr. 500.Gäfyat\llfattigli-jon~n. kolleger till!r., lön);. ~. ' ,
, '. ' fa.t..t.igvård. sstyreIse .Lindgr~ns fond lIT.500. 'I'Hl.mid- Carlp?JDs donatIon ~.12~. "TillJ;'" J", . •• dagsmä1tld ät BtYJ,'elsen. ,en inom församl. boende fattig bor.
l! . ";'," Se [1780]. ' . Lindmanssonsfond kr. 5 000:-,' garänka med tlera smä barn.
'I';Btl'r~iidtkfond(koll'suLJlimon (Bokbindaren J A W tindrr:ansson Carlstroms donation (Constance
Be 1911),:1ir)0,OOO::""tillfa't, '1908.)R,änt'lin till fattiga inom för- Carlström) 1<r.•S,OOO.,TU12"ogifta

Klara, enl, s,tyrelsens pe· samlingen, ,efter styrelsens godt- äldre frulltin;tmeJ;d Jalio», tillhö'
er' ':"',""., ",'",'/' ~ finnande. rande P~uvre~,H,o~te:ux\, ,'__ ~(-,_~,
~*s,'föM; (HyrAusk;, M Lnndblads fond (Hofslag. J . Fattlgaiä""rinnors fl\n'd(Gr9is .
. la57)' kr. ,\',500.. Rl!n.tan Lundbläd' 1~43)kr. 343: 7~. GMva handlare J.' Meissner) 1I;r:fj;OQo',
, tilL; 1l:lä,der}\t försan;>l:s till familj med barn.. Räntanutdelas,_ företrädesvis', till
ställda fattighusbjoll .. ",:Menniers. fond (M:ll El lIi Meu- fattiga lärarinnor.:,
Ist. fond '(llir:llM CBerg. nier 1840)kr. 3,000. Pens:r åt!l:e lIedrensfond'(l3js,köP J;J:e:.~fu'.en)
)k,r.,r,oOb. 'Pe.ns. tilren fattiga gummor. , .. 600. Till böcker,ät medellqsalärj.
ter,' ~oIh försörjer sin Nordström. testamente (Ankef. lIillbergs stiJle"die'fond/»pk~;tId

, . ., EMNo'rdström 1881)kr. 2,000. Bän- gifvare,186fj~) kr.,l,o,oO, Vnd,erst.
'd '(Handl.' A Bolin tan utgår såsom lifränta åt 2;e per- ät medellösa,liiri-,un@r" : ,"';'

Till ,fattigbjonen. soner, men efter deras död utdelas ,L lj ebergs, ,GlIstaf', Edkoch
räntan till 2:e ogifta handtverks- lIelenaCllthad"a, j'on'd.c18jl2)kr,
mäst:döttrar inom Klara ,församI. 11),000. .Räntall· anvälldes.till 'ut,

·Plhlg.rens fond (M:ll U E Pihl· delning bland, giit!'!' .Qcl).;ogift"
tiga inom! förs amt. ' gren 1813) kr. 1,500. Pens.r 'till kyinnor.'illom, Jakobs:.försami.;
" E,,'.ärUg l)Ian's,fond (1785): Kr" 2:e dygdiga flickor. . dock' ej-l"mindre p'el~lli:>än'20.kr.

AnYio~i&a;<Ji;'~';STtlCKH:OJjMS- TIDNI~GEN'*'~::~~:;'~~~t~~~li~d~.
,I . J ., ';"':,.;.,", c.c ,'.' ., .• ~" .. / "";: .",'0 "" "'(' "":. '"',, "" >..,: 'S"" ·-'·'",'4''' .g: '.,.,..,:",",'g ,.""~?' _
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[46H-4t 13) G.Fromma stiftelsers, pensionskassors
Lundbergs donationer (kyrkoh. arbetande klasserna till flit, ar-

J G Lundberg 1878)kr. 2,000. - 1) betsamhet och sparsamhet.
Till Jakobs församl.s folkskola. Alms testa",ente (Byggmäst. Ax.
Räntan utdelas af folkskolans di- Alm). En fond till uppmuntran
rektion till 'de flitigaste och or- af flit, ordning och sparsamhet hos
dentligaste barnen. ~2) Till idiot- de arbetande klasserna inom huf-
hemmet i Sthlm eller, om det upp· vudstaden, företrädesvis sådana,
hör, annat hem i samma syfte. ~ hvilkas biträde testator vid byggn:r
3) Till ett försörjninga- eller ar- begagnat, till lika fördeln, Fonden,
betshemförblindaochdöfstumma. 100.000 kr" förvaltas af Pastor i
- 4) Till Malmqvistska Inrättnin- Jakobs förs aml. samt 2 af styrelsen
gen för fattiga barn, förnämligast för Sthlms stads sparbank utsedda
fr. Jakobs förs. - 6) Till rädd- personer.
ningshemmet för vanvårdade :ilic· ' Bagges fond kr. 10,000. Till skol-
kor, förnämligast fr. Jakohs förs tofskolonier. .
- 6) Till Jakobs förs: s barnkrubba. Bergenstråhles fond (Fröken
- 7) Till Jakobs förs:s hushälls- So,phia Louise Bergenstråhle 1899)
skola. ' 4,000 kr. Till lifränta'Mi-'vissa

Lundblads donation (CChristina uppgifna personer, hvarefter rän-
Lundblad 1865)kr. 500. Underst. tan användes till tillfålliga under-
till 2:ne' nattvardsbarn, en gosse stöd åt sådana fattiga, som ut,
och en flicka. skrifvits. från sjukhus,. men- ännu

J. A. Meisners fond å 5,000kr., ej erhållit tillräckliga·krafter, för
hvaraf årliga räntan utdelas till att med, arbete stg försörja.
fattiga lärarinnor. Böttigers fond kr. 500. Till klä-

Nödhjälpsfonden för värnlösa der åt 3 barn i folkskolan.
flickors uppfostran (Fruntimmers· De Champs fond 500 kr. Till
~~ild~~~~äj,i~~~ntr~8~~rn~~~:' &~~:.skollorskolonter.
kors, i Jakobs förs. uppfostran. Folkskolans lärarepersonal kr.

Ruekmans donation (Frkn Ma. 3,000. nll skollofskolonier.
ria Ruokman 1887)kr. 10,000. Pen. FranckeskaSonden (Fru Olena
sioner af lika belopp åt 4 obemed- Francke 1895)kr 5,067: 89 till ut-
lade öfver '60 år gamla och för deln. vid jultiden till fattiga fao
en hedrande vandel kända frun- miljer _inom -församl., 10,150: 94

, timmer, vare sig änkor eller ogifta. till församl:s skollofskolonier och
Schumachers fond (Fru J. A. 10,135:76 till fattiga folkskolebarns

Schumacher 1915)1,000kr. Räntan bespisn.
i två lika stora delar till julen åt Goveull fond, kr. 4,000. Till skol-
tvenne behöfvande familjer eller lofskolonier.
enskilda inom församlingen. Bankdirektör Edv. Heckschers

Schiitzercrant,"kafonden(Schiit. och fru fond kr. 7.693:96, daraf
zercrantz' stärbhus 1913)10,000kr. årliga räntan på bästa sätt använ-
Till förmån för 2 st. fruntimmer, des -till skollofskolonier för fat-
som sett bättre dagar,'sarp.t reste. tiga barn.
rande 2 pensioner till ålderstigna Invigningsfonden kr. 575. Till
fruntimmer ur arbetarklasaen, hvil- stipendier eller beklädnad för folk.
ka af »sltkt understöd äro sär. skolebarn.
skildt förtjänta». Karells fond (Kyrkoh. P KarelIs

stahres donation (Komminister änka Ch M Hedendahl 1849), kr.
N J Stahre och hans hustru) kr. 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;
39,250. Till behöfvande änkor underst. åt aflidna prästmäns i
eller ogifta personer, företrädes. fattigdom varande barn.
visaf prästfamilj eller släkt till Lagerströms fond (Komminister
komminister Stahre eller hans C. R. Lagerström och hustru
hustru. Emelie 1883) 2,500 kr. till beklä·

Syskolefonden (»Lärare och dande af fattiga skolbarn inom
lärarinnor vid Jakobs och Johan. Jakobs församling.
nes folkskola. 1870)kr. 1,000. Till Lejas välgörenhetsstiftelse för
jnköp af materialier för barnens Jakobs församl:s fattige (Kejser-
undervisn. i handarbeten samtbe- lig hofoptikus Benjamin Leja 1864)
l'" åt dä k' kl' fl' k kr. 20,000. S~rsk. styrelse med
o~,.nå. Sör~;;s:n~c fo':: f;~b~~öf. kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se

vande, kr. 50,000. Till behöfvande [354~].. Dels bespisn. under jul-
inom Jakob med företräde för s .k. helgen .af' inom Jakobs förs. bo-
Pauvres Honteux. ende fattiga, dels till beklädn. af

Vahlskogs stipendium (Änkef fattiga skolbarn, dels slutl. till
LM Vahlskog 1818)kr. 6,000. Un0 kontant underst. till sådana be-
derst. till ynglingar, som ägna sig höfvande, som icke äro i nå-
åt studier för prästerl. ståndet. gon välgörenhetsinrättn. Intagna.

Ziervogels donation (J'ustrtierä- Lindgrens donation (Emil' Ch
det C Ziervogel1824) kr. 7,500. Un- Lindgren 1866) kr. '500. Skolrådet
derst. till ogifta döttrar eller änkor i Jakobs församI. [se ,2023]. Till
efter ämbetsmän. 6 af folkskolans flickor vid julen .

. Sjömans fond kr, 2,000. Till be-

L46 12] , kl~~~I~r;; f~~~'ft (~~i~~~nCatha.
.U.l1l8fond (13yggmäst. Axel Alm lrina Steinert. 1876) kr. 4,000. Uno

1871) kr, 4,006. Pastor i Jakobi derst. till äldre behöfvande frtm-
jämte 2 andra, att uppmuntra de timm,er.

A.·B. SVENSKA METALLVERKEN

m. 11.fonder.

;;,~::~nln~~~:s1r::e~1ti~m:Jgo'
kr. 'Till kläder och, böcker il.tfat.
tiga skolbarn. '

'fennbergs donation (Grossh.
Aug. Wennberg 1888) kr. 5,000.
Till förs:s skollofskolonier.

Wetterbergs donation, kr. 800.
Till skollofskolonier. -,

[4613] Jakobs OrChJohan'·
nes fattigvårdsstyrelse.

Se [1790]. '.
Carl Alexandersons fond den

30 dec. 1919. Storlek kr. 10,000.
Räntan skall årligen tilldelas, rem
(5) st. verkligt hehöfvande perso-
ner inom Jal\obs eller Johannes
församlingar, nämligen -antingen
åt mödrar, som förtjäna goda vits-
ord ifråga om vården 'af sina barn
och sina hem Wer ock åt åldriga
eller sjuka men till lefnadssättet
oförvitliga män' eller kvinnor (gär-
na, IDen ej uteslutande bland alas-
sen »pauvres houteux e boende in-
om nyesberörda församlingar. Un-
derstöden utbetalas halfårsvis med
50 'kr. hvardera gången.

Barnhjälpsfonden (Excell ..Gref-
ve, C De Geer men 1(1,000, åtskilliga
andra församkabor med 5,000.
1836)kr. 15,000. Till mat och be-
klädn. åt fattiga barn.

Benedteks testameutsf. (Bruksp
E O Benedicks.1876) kr. 2,000. Till
hjälp för de fattiga inom Jakobs
f6rsamling utöfver hvad dessa enl.
fattigv:författningarna bekomma
eller för sådana fattiga, som icke'
af fattigv:samhällena erhålla un-.
derstöd.

De Oeers donationsfond (Kam-
marh, frih. C De Geer 1796)kr. 2,500.
Till fortsättandet och driften af
förs:s arbetshus. ,

De Geers donationsfond (Excell.
grefve C De Geer 1850)kr. 15,150.
Till hyreshjälp åt några fattiga
inom församlingen.

De Oeers donationsfond (Excell,
grefve C De Geer 1859)kr. 7,500.
Till underst. åt fattiga barn inom
törsaml., hvilka fyllt U år, men
'af sjukdom eller annan orsak äro
oförmögna att sig försörja,. samt
såsom tilInmigt understöd åt an-
dra fattiga, af hvilken ålder som.
helst, hvilka befinna sig uti en."
hjälplös belägenhet.

Mathild:t Elgs fond. Storlek
kronor 20.000 29/101918. ,

Mathilda ,;Elgs donationsfond
(27 sept, 1918) för fattiga sömmer-
skor inom Jakobs församling och
skall nämnda fond enl. fröken Sel-
ma Elgs testamente förvaltas af
J akobs och J ohannis fattigvårds-
styrelse.

Ekholm8 testamentsfond (Guld·
sm, l Ekholm 1806) kr. 2,522:50.
Räntan. tillfaller »fattiga medbor-
gares änkor och minderåriga barn»
med 30 kr. hvar årlii(en.

En gammal redogörares dona·
tion (Assuransdirektören A. Bun-
dön-Cullberg 1917) kr. 1,000. Rän·
tan skal l genom redogöraren 'och
endast efter dennes godtfinnande
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.' ....,. . .'~f8;~ma ~tiftelsers,pensibnskassors m. fl. fonder. . [46)~~46,r~k
utde!"s tfll.behöfvaJide inom för- i den mån ifrågavarande fonds »R Cadlers minne» (Änkeftu Ca:>
saWl.illg;~'l>'"\",,, '. ·,r, .... ränteafkastningdärtilllämnar till- roline Cad,ier 1901)·kr. 52:.950;.~·;

Eilb,!"nfiui,nil"'fond ;(Hpfk~11ll,re'gäng öka pensionen till kronor 48 räntan däraf 314till pensioner och
mli!s't, P'H Fuhrmann 1772)kr.383:33.·-per är för de mest -behöfvande af 1/4 till skollofsko1dnierna." ;."
Räntan~nränlle~ tm undfägnad pensionärerna. De Geers donlrtlon (K Ch:aRib- '.i :1
!l'>i4~~mn1ab'f~Qi:i·ät·,fattighjpnen. No.rmans testamentsfoudtttus- bing, 17S3)kr. 2,250. Underst. till j

Fru Helena·tH~l.lams dunatlons- hållerskan B M Norman 1829)kr. 6 fattiga af Joh, förs., af hvilka ",
fon.d. (förvaltaS"/af Jakobs o: Jo, 1.500. Räntan utdelas år!. på stif- 4 änkor. .'.
harlhes . Fattigvårdsstyrel'-e). ör. tarinnans dödsdag den 8 maj till Dlm anders donation (1873),lI:r....•.
verlämnades deil'29 april 1919kr. förs:s fattighushjon. 6,000. Till kläder m. m.·åt fat-':
2,000. p.varaf räntan företrädesvis Okänd ,(En okänd gifvares do- tiga skolbarn.
sk ••l!' 'användas till understöd åt nationsfond 1855) kr. 3,000. Till En okänds donation (1897) kr.·
inoll1i',Ja:kobS'''Q•.>Johannes försam- underhåll af fattiga och vanlottade 500. Till skollofskolonierna:. .
1ingar boende »p~}l~re~hontenses- . barn inom försarnl, En ~.luttioårin~srlonation (1893)I

liodus. testamentsfond (Begel- p~s donationsfond (1865)kr. 500. kr. 500. Till ..skollof~kolonternJl;'
söu1ijinkan'p qöau 179l:)kr~ 555'56' Räntan till de fattiga inom Jakobs Fonden for fattiga skol/Jarns.,/c
Årl.'rälltanutgår till miderhållför försam!. , bespisande (1893)kr. 1,200. . ..:
2:0' .inoniförsalll!. boende ärbara Reucknerska fonden. (Änkefru Franckeska fonden ..(Fru .Olena
o; välfrejd·."'hederliga änlior eller Sofi,,! Lovisa Beuckner 1878) 5,000 Francke 1895kr. 15,649:93).Till skol·.:
o.gi~ta··fruntirnmer, som uppnått 60 kr. Österberg.Reucknerska grafven lofskolomerna \ (18~9), kr. '5,000.
år;')lIler ock' ~.~d'anayngre, somI å Johannes kyrkogård skall för all (1889~ 1891)kr. 10,000till skolbarns
ge~9m, sj:ukdomeller lyten äro.ur- framtid underhållas. Resterande bespisande. (1895)kr. 15,583:80 till·
ståridsatta .,att sig' genom' arbete räntemedel användas som tillf. skolbarns bespisande.
förs.örja... . • underst. åt fattiga inom Johannes Eranekeska fonden (Fru Oleria

G'yldenstolpes' -donattonstond förs. . Francke 1895) kr. 20,142:.25tillllt.
(Gl'e.f'\;eA.,G':Gy~denstolpej855) kr. Reinstellts donqtlonsfond (Tes. deln. vid jultiden till fattiga fam.
1.800.· ..TiH ]l)1'de"st.åt 2:e åldriga, tam:tstagare efter Ankef. MH Rein- inom försarn!., 5,397:80 till fat'
sjub" "petsorrer; 'helst å församl:s stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- tiga sjuka församlingsmedl:s vår- ,
fattighus::'"....'· . • delas i 5 olika lotter till vissa upp- dande i deras' hem, 15.646:~ till'"

Hederliielms testamentsfond gifna personer och efter deras död skollofskolonierna.
(Kammarrev.rådebG O.Hederhielm till andra behöfvande, helst änkor Godlundska bek lildnadsfunden-
1797) kr. 1,000. Bäntänv utdelas och ogifta döttrar efter ämbetsmän (Dir. J. Godlund 1868) kr. 4,000.
hvat.J.e1./2-år.till.fa..t.tiga, födda inom i statens. ämbetsv. L Till kläder m. m. åt -fattiga skol-.»
Jakob.s förs:'.. , . "'" . Sandbergs testamentsfond {Än· barn.

Hehns donatit1nsfond (Ankefru kef. C Sandberg 1812) kr. 1,275. Godlunds ·testamentsfond (Dir.
L Helin 1815). kr:' .3.000. Räntan Räntan till något fattigt fruntim- J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.!
förd",las lika,'emellan de 'från J'a- mer af bättre stånd. till fattiga o. orkeslösa inom förs ..'
kobs .0:,Johannes 'förs, å fattigh. Schewestestamentsfond (Grossh. Lagerst.rfims donatton (1901,
intagna fattiga: . - R F Schewe 1845) kr. 750. Räntan Komminister C. R.Lagerström)kr,

Holmb~rgs fl!~d (Kryddltramh. utdelas år!. på Sofiadagen t. förs:s 2,500. Till kläder m. m. åt fat.
N H:0lmberg ~853) kr. ·1,.500. Bän- fattighushjon. , tiga skolbarn. '.'
.tan 'användes till förökande af den Schnlzers testamentsfönd {Frkn Liljebergs fond (Målaremi1et.
dagl. kosten för' å fatt,ighusenin- C v. Schulzer 1845)kr. 300. Bän- E Liljeberg 1887)kr. 45,000., Räp-.
tagna, blinda ,hjon. •. ' .... tan tilldelas någon behöfvande. tan användes till. utdeln. vid JuL-

II'O'rJj.stestamentsfond (Grefv:an . Sehwartxers testamentsfond bland änkor'oell "!;IIta kvtnnor:
1\ ,S Horn, f. ~Blomste.dt. 1858) kr. (Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. inom Johannes'. församl., dock .ej.
4.500. :Årl: räntan användes till 300. Till de, fattiga vid jultiden. i mindre belopp än 20 kr.
understöd åt s. k. npauvres hon- Sundströms gåfvomedel (Hand l, Lindgrens donation (EmiLCb,,·
teux», isynnerhet gamla, döfva, C G Sundström 1869)kr. 1,900. Rän- Lindgren 1866) kr. 500. Till kläder
blinda. eller annorledes vanföra. tan .utdelas nyärsaftonen i 3 lika m. m. åt fattiga skolbarn (ffickor); .

Kihlströms testamentsfond delar till behöfvande och obotl, Lundbergs donationer (Kyrkoh.
(Slaktaren J G' Kihlström 1880'0. sjuke hand!. eller deras änkor, eller L G. Lundberg 1878.) 1) kr. 2,000.:
1834) 'kr. 3;536:96. Räntan utdelas handtverkare eller ock till Jakobs till kläder m. m. åt skolbarn. 2;.,
årl. p~ sti~t:s'dödsdag den 12 dec. för:s fattiga i allmänhet. kr. 2,000till Idiothemmet i .Sthlm
till församl.s fattighushjon:' -, Söderströms testamentsfond eller. om det upphör. annat ·l1e,)1l,.
'. l;undberA'stestamimtsfond{För- (1lI:llS Söderström) kr. 988:12. Rän- i samma syfte. 3) kl'. 2.000'tillett·,
ste .·lifmedikus ' V Lundberg 1891) tan utdelas· Sofiadagen till för· försörjningshem 16r blinda o. dÖ,f,'
kr., 5,°00; att bilda en fond'ät sä- saml:s fattighjon.. stumma. 4) kr. 2,000,. Till Mc'!,l,!,'
dana nödställda församl:smedl:r Wrotterdahls testamentsfond qvistska Barnup.pfostringsanstal,. .
inom Jakobs torsam!., somI9ke äro (Prostinnan C E WlBtterdahl1860) ten. Ii) kr. 2,000till Räddningshe'!",'-
berätti'gade tillfattigunderstöd .. kr. 300. Räntan utdelas till ngn met föl' vanvårdade flickor: 6) kr ..

)Soreens pens'lönsfund (Kansftr. behöfvande i förs. .. 2.000 till A.-R Stockholms ~rak;'.
J E Noreon 180.3o. 1811)kr. 52,500 \Vittings testamentsfond(Ankef. tiskaHushållskola. . " ."
Pens:r å 24 kr.. o. 48 'kr. pr år ut- M B Witting1782) kr. 430:52. Räntan Lundbladsdpnl\tion/D C:hri~tbla
.•:!elas tfl.lbehöfvande änkor o. dött- skall år!. Mikaelsmässodagen lika Lundblad 1865)kr, 500. Underst.".
~ar efter tjäiis~~mäilafcivil.,.'·mili* fördelas mellan 3:e änkor eller Bme till ett nattvardsbarn, olJ:ryäxla:t;l~
tär- samt borgareståndet. . faderlösa barninomförsaml.,hvilka- de en- gosse och enfiicka. ,r, (",,,;'

Uti skr lvel se den 2~ mars 1921 äro i ömmande och behöfvande om- Norens donation (KamrenJ'-No- '
,har ,)'akobs och Johannes fattig· ständigheter. ren 1887) kr. 1,509. Underst. vid ..
värdsstyrelse hos Konungen 1(jort Åkerblads donationsfond (Spe- julen till högst,4 inou;LJojlanlles
fra,mställnin~ om att depersorier gelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83:33. ~rs. boende änkor eller v,~pllös~"
som-prövades varå berättigade till ~ill juJoch nyårsgäfvor åt fattig- oarn. , •
pensioner ur berörda fond kunde hjonen. NödhjälpsfonIlen för värnlösa
f.äber.eC.laspens ..toner t..ill högre be.- ~4614J Johannes försa.m.' flickors uppfostråa (F.runt.im...me.r.s..-....lopp jtn hvad testamentet bestäm·. .' . skyddsföreningen 1870)'kr. 7.000: /
m~r och l:1ardenna begäran blif· mgs kyrko- och skolråd. Till förmån för tvä värnlösa' flic'

. vit beviliaddeIi'27 maj 1921,dock Se [2025]. kors i Johannes församl, uPP,fost-

.. att pensionsbelopp i intet fall må BrandelsdonatiOn(AnnaMBran'l ran. . .. ' .•/
öfverstiga k!onorr50: -, i anled- del 1795) kr. 2.700. Underst. till Ruckmans don~tion(Frkn Maria'

ning b,var~f styrelsen beslutat att fattiga äIJ.kor m. fl. inom försam!. Ruckman 1887)kr. 10,000. ~ens:,-""

·,Las .... ' r ' .. " R.••.••o.••s_~ I., " .....
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[4614-4617] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
af lika belopp ät 4.0bemedl. öfverl HallgreDs fond (M:ll A.'I S H~ll·. 5 ~r tillhört försatnltngen. Under-
60 är gamla och for en hedrande gren'184n kr. 1,500. Rantan t,ll- stoden utgä med högst 200 'kr. för'
vandel· kända- fruntimmer, vare faller sjuka och ofärdiga frunt ..; år. Samma barn må icke inneha, ~
sig änkor eller ogifta. . tillflilligt underst. understöd i ffera än 2 är.
Sebaldts donation (Justitiekans· Hnlts fond (Jungfru A L Hult Axel N. Andersson. Donatdons-

lerskan III Sebaldt 1797) kr.' 8,333. 1805)kr. 1,100.Till fattigas underst., fond ä lQ,OOOkr.Räntan skall arrvän-
Underst. till änkor efter civ. tjän. till obestämdt antal, das till premier å 20 och 25 kr. åt
steinän och deras ogifta döttrar Koschells fond (Bankkassör O. fattiga men arbetsamma skolbarn
(6 st.), 2:e fattiga gossar i skol- V. Koschell) kr. 10,000. Att för- som lämna godt hopp för fram'
åldern och 12 fattiga änkor utan valtas af kyrkorädet. Räntan skall tiden. ,
uppgifvet stånd, användas till understöd il,t fattiga Grnvallii fond (C O Gravallius)

Stnltres donation (Komminister skolbarn. . kr. 1,500. Till uppmuntran-åt fat-
N J Stahre och han hustru) kr. Kolerafond, 1853 ärs (flere stif- tiga skolbarn i handslöjd.
40,000. Till behöfvande änkor eller tare 1853)kr. 3,000. Till barn,hvil- Hammarstrands fond 1,500 kr.
ogifta personer, företrädesvis af 'kas föräldrar dött i kolera, eller Årliga räntan skall användas till
prästfamilj eller släkt till kom- numera ät fattiga. . fattiga skolbarn som medfölja skol-
minister Btahre eller hans hustru. Körners fond (Landtbruk. J G Iofskolonierna.

Syskolefonden. (Lärare och Iä- Körner 1860) kr. 3,000. Räntan ut-. Bankdirektör och fru Heek-
rarinnor vid Jakobs och Johannes delas ät 6 fattiga blinda eller, om schers donationsfond. 7,700 kr,.,
folkakola 1870)kr. 1,000. Till klä- sådana ej finnas, behöfvande bor- hvarä räntan ärligen ställes till
der m. m. ät f"ttiga skolbarn. gare eller deras änkor. församlmgens skollofskoloniers

'l'huns donation (Dr o. Fru Beda Ljnngbergs fond, kr. 5,000. förfogande. .
Thun 1908) kr. 500. Till skoll.ofs- Årliga räntan skall genomförsam. Hlrsohs, Isaak, fond 5,000kr. År·
kolonierna. lingssystrarna utdelas till obsmed- liga afkastningen skall utdelas al

Unmaus donation (Gustaf & lade, som icke åtnjuter fattigvård. skyddeföreniugen eller, om. den
Sophie Unrnan 1892)kr. 10,000. Till Läekes fond (Lovis. Elisab.) kr. upplöses, M skolrådet till skolbe ..
skolbarns bespisande o.beklädnad. 10,000. Räntan skall användas till klädnad och sommarutrustning ät

Wallentins donation (Hildegard beklädnad ät de mest bchöfvande fiitiga och fattiga skolbarm \\
Wallentiu '1902)kr. 800. Till skol- kviunliga nattvardsbarnen i för- Holmbergs fond (Byggm, J P
lafskolonierna. sam!. . Holmberg) kr. 15,000. Årliga rän-

Wennbergs donation (grossh Böllers fond (Kamrer J Möller tan skall utdelas den 11 dec.: ll.s
Aug." Wennerberg 1886) kr. 5,000. 1796)kr 1,667: 67. Räutan tillfaller till spädbarnskrubban, lIS till ar-
Till skollafskolonierna. för lifstiden 3:e änkor efter civ. betsstugorna, l/S till skollofskolc-

Zetterstens donation (1836)kr. ämbets- o. tjänstemän. nierna.
15,000. Till kläder m. m. ä-t fat- Nilssons fond I donationsbre! Levins fond (Fabr. J P Levin och
tiga skolbarn. af den ~8!I2 1916, har änkefru hans hustru 1856) kr. 1,500. Till

Augusta Nilsson till minne af sin beklädn. ät sådana fattiga barn,som
a!lidne man kyrkovärden Carl Nils- i brist däraf ej kunna bevistasko-
son skänkt till Maria förs. 20,000 lan, , ,
kr. hvarå räntan den 1 april är]. B~yer.s fond .fFrku Jenuy Meyer
skall, utdelas till fattiga borgar- 1894)kr. 20,000. Tillmiddagsspisu.
änkor eller borgardöttrar . ·för fattiga skolbarn.

Carl Fredrik o. Anll'nsta Nils·· Nethenvoods fond (Bankokom-
son Donationsfond 1920. 10.000 miss. V Netherwood 1867)kr. 200.
kronor, I testamente af den 8juni Till uppmuntran ät ett fattigt skol-
1909 hafva Augusta och C. F. Nfls- barn.
son testamenterat till Msria för- Petrefl fond (Skeppsklarer. P Pe-
samt. 10,000 kr. med villkor att all trejus. 1847)kr. 6,000. Till fot- och
ärlig afkomst däraf användes till annan beklädn, samt till skrifma-
sjukvärd i fattiga hem inom för- terial åt f"ttiga skolbarn,
samlfngen. Törnebohms testamente (Asses-

Norbergs fond (Jungfru AIIIN"r· sorn och stämpelmäst. E Törne·
berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga
fattiga fruntimmer inom församl. skolbarns beklädn,

Nor)unds fond (Fru Lotten) kr.
10,000. Räntan skall af kyrkoher-
den i försam!. utdelas till. behöf-
vande änkor, med barn samt sjuka
änkor. ..

Pihlmanska eller ..Ostermanska
te.tamentsfonden (Ankef. W Pihl·
man, f. Österman. 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r ät 4 änkor.

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

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

[4615] Maria församlings
kyrkoråd. .

Se [20351.
18840 års fond för fattiga natt-

vardsbarn kr. 1,500.
Apelgrens fond (M:ll S L Apel-

gren 1811)kr.·1,500. Stip':r ät södra
latinlärov:t till obestärndt anta!.

Bergstedts fond. Räntan ä 10,000
kronor skall utdelas ·till fattiga i
Maria församllng med företrädee-
rätt åt sådana personer som varit
anetällda hos firman Lars Mouton.

Botins eller Schönborg. fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr,
9,000. Till 3 änkor eller döttrar
efter ämbets-: och tjänstemäu samt
2 änkor eller döttrar af hand!. eller
fabriksidk.; samt 1/6 af årets
ränta till kyrkonqtarten.

eabanls' fond (Ankan A Cabanis
1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda
behöfvande inom församI.

Gustaf Ceders Donationsfond
1920 (f. d. källarmästareu Gustaf
Ceder) 28,360kronor. Räntan ekall
användas till understöd åt de fat-
tiga i församlingen, i första hand
till underhäll och beklädnad .ät
föräldralösa, fattiga barn eller be-
höfvande änkor.

Dahlqvists fond (Änkan Ch Dahl-
qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig
änkaj pensicnäsen utses hvarje år.

Didrik.sons fond (.ÄukanH. Dfd-
rfksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt.sö-
dra Iatinlärov. till obestämdt antal,

Femte·Bars·Fonden (Flere o-
nämnda 1876) kr. 925. Till fat-
tig" iuom förs amI.

[46 17] Maria församlings
fattigv~rdsstyrelse.

Se [1796]. .
Abrahamsons lifräntefond fBada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
1893o. 1894)kr. 6,500. För lifränta
till barn, företrädesvis frän Gålön
och i Philipsenska ochMalmqvist-
ska skolorna.

Beklädnad.fonden för fattiga
nattvardsbarn (okända gifvare) kr.
3,084:48. Användes för fattig" barn
inom församl ,

Erik Bergstedts dOnationsfond
[4616] Maria f.örsamiings (Gt'oashandl. Erik Bergstedt 1910) .

skolräd. kr. 5,000. Till fattiga fabriksarbc-
tarefamiljer.

Se [2035]. Lars Bergstedts fond (Fabrtks-
Axel N.Andersson. Donationame- mäst. Lars Bergstedt 1891) kr.

del ä 50,000kr. förvaltas af Stock- 1,800. Räntan till fattiga fabriks-
hohns- stads drätselnämnd. Räntan. arbetarefamiljer.
utdelas som understöd ät välartade ~'nhrmanns.. fond (Hofkäfl.are- .
medellösa skolbarn hvilka i minst mäst: P H Fuhrmanu·1772) kr. 400.

BYRÅJURIDISKA~ÖNKÖPINOS
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I . , 'E,r,~lInmaistiftels~rsf'pensi91l!,kassorsi ID, fk fonder. ,,<i

tmtförPläld>,!d.:tj;li~somtnard.igeU '. i'l:ö.tnebohml'l ;fond (stämpelmä' kr. tiil Katarilfl' förs,!~liug~'
af,un<Jers~ödstiligal;e.~',Ro'~enlunjlsstarenE ..' Törnebohm) till behöf- västra barriknubba. , 'I,'.-' .. ' :'c
ålderdom.shem',:',.,,- .. ";""1" vande 'sjuka och blinda å Rosen- Olof DaneHi Jnlgåfva.:·~äl1tan,

Godus. fond\: fSegelsömm:änkan' åunds ålderdomshem. Årlig ränte- årligen, kr. 12,000igl iJ.~derstqd.'i't;·" I'
'C '~odu.H7n)'b."1,6,66: '67... ',Un' utdelning 150 kr, ensamma belJ,öfvand,efruntimI)1er.>-;
derst:nåt .,änkOl+eUer'og1rta frun- i' Törneml'ns ochWIstrands min- FrD'Åmalia Erlcssq,n, (19.1,6),,:
tii:n~'erj~-' i,i-·:"'!t ',\ " ""'" nesfond ,(Asse'ssor J .A: Törneman 3,600 kr . Till skoIJq_fs~dlopier. ";~';,.\,

Grimschöldsfo.Iid'(änkefru Jose- och Professor A H Wistrand 1864) Rosalie Fredenholms fon~ (1896),.'
phin"'Gri""SC!,I01d192:1)krJ417: 67; krA,OOO.Behöfvande inom försam!. kr. 3,000. Till ,3nödställda,.å~de~~';·,
Räntan lägges till kapitalet intill lVertmiiUers fond N:o 1 (Brygg. 'stigna, ogifta iruntimD).er.åri. •
1,000:kr::·;,Därefter·räntan till fat- och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864:) Godns fond (Segelaörn.änkan. C."
tiga,' iil"tagna"åt'R,osimlunds' älJieri kr. 2,000. Uppfostringshjälp för Godu 1787) kr. 8,4.0.0.,p'ens:r åt, ' '
domshem., :_"'?}".l""),~' , ), • värnlösa barn; . änkor m, fl. " . "i" -.,:,

GruJidbergs',oelr'Asplnnds fond 'Wertmiille.ts fond N:o 2'(Brygg- Gråbergs, Collega schölae, dllt·'
(Grossh~;-A.;N,Grundbergoch än- .oeh ·Ryttmäst •.G Wertmiiller 1864) nation 500 kr. till stipendier·ät.
kef:·'/ilcE'A~plu)ld'18.2)Ikr. 2,000. kr. ~,OOO.Understödstagare ä Ro- all m. läroverk i Katartna, ",.'.'
Åt behöfvande inom rörsamt. senlunds ålderdomshem för för- Änkefru. Heur'Hns fonil. '(190~)'i

, ,Gö.ches fonIl'.(Grossh:' JiR· Gö- plägn. ä testators födelsedag d. kr .• ,000 till Katarina försl!JUlir/g~
.aohe 1781)kr-'Jl,.OO. ,Understöds- 23feb. norra barnkrubba. . '. .'. ,.'.',.",
tagare,å'Rosen1Ul),dsålderdomshem' 'Wirrwachs fond (Änkef. C E Isaak Hlrschs fond(191Z)kr.~,400,.r.:
förJföFIilägn. 'å H, M..Konungens 'Wirrwach 1788)kr. 8,333: 33. Af till Katarina, akyddstöneuing till, '

'födelsedag. '. . räntan användas 4:00 kr. till un- kläder åt skolbarn. försommareni'
, Hnglinds ,fond ,(Makame G Rderst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr~.O öre JohallLeonard Höqersf!,M;,,~

'och ,'B,E; Haglind 18~8)"kr; 1,400. och 4 'a 2. kr.) åt 11 ofrälse mäns kr. 27,500. Räntan är anslagen,tjIL"
Till'-"å RdsenlJ:l,nds"älderdomshem 'änkor, som äro fatti~a och till Kat:a törsaml:s västrabarnkr\!~lJa.'
sj~~- ('0ch;,'ä;ldercromsrum intagna ffejden ,oförvitl., företrädesvis så- 1904'. ,'., ''1:::,;;",'
fatti'ga,personer,.I"" 'dana,' som hafva omyndiga barn Katarina .Barnkrubbor, dp'Il,'t'",

Holm bergsAond' (Kryd.dkrarnh. eller sjuka. 'föräldrar att försörja. tion kr. 18,000. •..... ',., ...•.•.' ,'"
N:' HolmbJlrg 1'8.3) kr. 1,.00.. Rän' C Å Th Ädelgrens minnesfond Katarina Arbetsforellings Iond..
tan'användes tHMörökande.afden (Frkn S A A Ädelgren 1897)kr. (1920) kr. 10,000. Räntan ärlig~n ',',
d'lgl.: .kosten v för å,' Rosenlunds 1,800. För, behöfvande inom förs. till Arbetsföreningen." '" ,.,i'

, ålderdomshenntntagua bliv.dahjon Östergrens fond (Hamnfogd. L E Axel Landquists 7Ii ~rs f(idelse .•,
, GillatMe Lanilils'fondtAIlkefrn, Östergren 1852)kr. 500. Förplägn. dagsfond (1918)kr: 5,400. Bäntan "
G Lam,m,1913) kr .. 7,900. At ·be·' vid jultiden ät sängliggande sjuka utdelas 16 februari ,ärligentil15;'
höf-yande,:,inbm-f9rsamling~n. å Rosenlunds ålderdomshem. gamla personer 'boende i Katarrn~,
. 'C.iE;.o'ch,~ugiI.ta'Nil.sons fond församling.. .',i'

fö"fattiga>nattvardsbarn. Kr.L Fru Gurli Lundhulm (1916)kr.",
I 3,000.'. Användes till barn inom [4619] Katarina församlings 1,800:. Till sk~l1ofsk~lonier.
forsa~lI,!gen. .... . . 'k k °d' . , ! .'roken Lov,lsa ,Ehsa~ •. Lyc~es
. Okalid,'(<;t!\fva',af,:en,okänd 1796) yr ara . Se [2033]. fond (1910)kr. 10,000''''1:>11bekläd-v.

kr, 125\ Inköp ät ä Rosenlunds . Fru Elilla Bay's f. Weitback nad af de fattigaste: frickorna raf
älderdoD1shem. häKintagna under- frnd (1916)kr. 10,000. Till sjukvård nattvardabarnen..
stödg.tagare 'af>illArndts,' ffaradis· i :fattiga hem. Fröknarna Malandersfond(1902)

,lustgärd •... \" ,I. ' '.' Beklädnadsfonden, kr. 400. Till Kr. 2.00.0.. Räntan 'utdelas,årI. ~ill
, , ,'Petr.ji.",fOndJ (Skeppsklar-er. P- fattiga 'nattvardsbarn. 4 fattiga före 'iuI., .. "d.',

Petrejus' 1856) kr -. 1,500... Gratiä- Bexelills',Dorotea,donation,kr. Fru NeumtilIers'foll.d (1906)"k~.,
kationer, ä' testators d0dsdag 'd"b 1,400. Till Katarina norra barn- 2,500, till Katarina norra,barn\",'
27"okt;, tUl'lIo liersoner:' krubba. krubba, . ", > ",fi""!,':l

Petterssons fond (Grossh, .Axel 'Bibelfonden kr. 700. Till biblar.'ru Regina, nåniund (1916)*.';"',
Pettersson 1890)"kr. 3;000.', Till och psalmböcker ätnattvardsbarn. 600. Till,b~rnkrubba." / ,""""
f~ttig,,:;in~lll·förs.~ri:tl.efter-verkat, Bjurholms,Anders, (1912) kr. Spångberg. C•• ,,! ,(Fabl'. Spä:ng·c. :
direktörens .bepröfvande -. '. 6,70n,Till barnkrubba. berg) kr. 1,400., TIll, underst" ~t,:.\,

Beuekners fond" (Ankef:' SL Bjiirkvall C <l. Dlaria, 2,000 kr. fattiia fader, och m9'derlösa,barH':~/ ,:
Reuckuer '1885)kr.'3,000. Utdelas tilL Katarina Veatra Barnkrubba. John Söderbergs .fond (1894)kl(.
till h!!höfvancJ;eInom förs aml, ' ,K. F. Bjdrn, (1915) kr. 6,800. 18,400, :T,m .mtddagsspisn. å~J~t-,.

Rothoft's fond (Ofverstelöjtn.F Till kläder åt fattiga nattvardsbarn tiga folkskolebarn. , • ","v; h
A'J;lothojH86~fkr,~,od,o. Tillför, Mamsell Branders fond, kr, John·SÖder/lergsfond.(l89jl) 1l;J:,,\),
saml:s fattiga: '.. a . ,..4,., 2,100. Gäfva årI.,till sjuk!. tjänare 12,000. 'I'Hl underhåll af.testators •

Sahl)Jerg& 'f0.,\1 (Stadsmäkl, J vid okyrkan. graf och till mat och sjukv:~ar~i~:,:~
Sahlberg 1803) Jir.500. 'Under- Bangs, Gnstav. donation, kr. lar åt,fattiga sjuka .• -" ""'h
atödstaganerå RbsenltJ,nds 'ålder· 3,000. .Till kläder ät fattiga skol·, Söderbergs mInn,e. (1994)".;tott,
domshem.. för.iförplägn, ' å H; M. barn:. ! '. 257,718. 4/5 agränteinkometen an"",
Konn;tigens'~ödeisedag. Johan Bäckströms fond till Ka- vändes årligen·"till vilrd"af ,]:.ar!J,;"i"

,SandahIs' fond,/(Uppoördskom· tarina .norra barnkrubba 1903 kr. till stipendier 'och till.nnders:t,öd
mtssvu . Sandahl '1878) lir., 2,000. 10,000. lit tamiljer med mlJ,ngabajm"M,: •.
För)J.ehöfyande inom-försam!'.-. Kristina Calwagens fOlld (1906) derstignapersoner med- ~vag sy'-!-",.''

,sttllhles,testamentsfond'(Kam- 4,000 kr. Räntan utdelas till fat- m. fl. ,':'. ':,/",:1 .s.: '
rer:äp:kan,,H ,)\I: :Stl/åhle '1829).kr." ·tigasömmerskor. Söderlun(ls. Carl Åogust,d-OD!'7';'
3,000'. 5t'ill 2:'; civ. tjänstemäns Carfqulsts, C. J. W., fond (1918) tlonsfond , 'kr, 504,000",till,jnva,i:"
änkor, fyllda 60 är. ,'.. kronor 1,100 till Katarina norra, lider 'o. till sanatpri,evärd,,för, ttJ",.;

Elin ,k SVl\ns minnesfond '(Ko· barnkrubba. berkulossjuka. .: '.,,' 'A/i.'.ii
,kerskau' OC Jansdotter'1896) kr. B.A. ,Dan~lill,s' fond (1908) Fru Dorothea W,all, (1916),,~r;;.
2,000.· ,För .fattiga,barn'inom'f6r- 13;400 kr: Gåtvor att till fattiga 2,800. Till 9bemed}ade f'rJ:l,lftiw,.o,,,>

.saJP-~,_. '" . ,j' , ' , familjer utdelas af försarnltngs- D).er. . :'-: ' .. )-',; 1:,<, .'. ~'k~it~.·"\
-" -Sweders'fond (Rä'dIn,an"MSwe- systrarna den sista december är' Westerlul\ds, Kr.,WHh ..,dop:a",
der.öl77.2).kr. 1;'600., Underst. till ligen .. ' "'1 tion, kr., 1J,60Ö.·.1rsu Kat:a',f'Ö'::J"
fattigafkläde'sgarnsspiIinerskor." B.'Å,·Danelius' foud (1908)5,000 sajU!:s barnkrubbon,, ,"1 : ',' l'lf,

Tju!\'uj'em,teJuni.fQiIden(Okänd kl'. till Katarina församlings norra Öfverströmsl;olld(E\yrkqh!';Jj':>\\,
'gifvare) .kr..';l),OOO.'Till Styrelsens barnkrubba. . .. Öfverströtn 1865).kr.12;400. ~e)l~;r "
disvos,ition iför fattiga fnom' förs, R A. Danelius'fond (1908)5,000 till änkor ej'ter gesäller q.l\.rbetare~;

"-' -------~...··stB,.,le.K, HaLM.· S' .:,~I'D.··.N·IN, G'.' E'NS $önd4gs~u •••~·,-;ärl~ullderbåI14nd·e,~''J1(jll·. ,'" v ,il;" lysande och 'rikt pil Iitterärå'bi<irag>" ; '~'I"'"
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r4620-4621b] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder.
[4620] Katarina försam· [4621 a] Katarina törsam· i sept. 1917)kr. 4,795:68, R~J+taJ+

I· k I åd ,. f tl' å d t I utdelas åt fattiga. (vid jultig).rnqs S O r . Se [2088]; mgs a Igv r SS yre se. Lettströms fond (Fattigl~k. G A
Å Bjurhnlms donation (1914)kr. Se [1795] Lettström 1848) kr. 8,000. Ökad

7'~~rr~.s~~~f~s:jOA~~~:iIS dona. Almgrens fond (Advokatfiskal J kost åt understödstagarna å Rosen-
PAlmgren 1822) kr. 750. Räntan lunds ålderdomshem. .

tion till s'kollofskolonier kr. 5.000 utdelas till fattiga ctv, tj~nstem~ns Oscar Nilssons' fond 301,0 1917
B.iÖrltvall, Carl o. ~laria (1920), änkor eller döttrar. kr. 500, afkastningen utdelas är).

5,000 kr. Räntan till skollofskolo- Bacltertsltafonden(DirektörCarl sedan kapitalet vuxit till 1,000kr.
Jlierna. Herman Backert) f. n. kr. 120,848:69. till handtverkare eller änka efter

B. Å. Danelins donation (1908) Donators trotjänarinna åtnjuter för sådan företrädesvis bageriarbetare.
10,000 kr. till frukostspisning åt iifstid kr. 1,000år!. pension. Bänte- Nyströms fond (Rustmäst. C
fattiga folkskolebarn. öfverskottskall.utdelas till behöf- Nyström 1817) kr. 5,000. Utdeln.

Erikson. fond (E R Erikson vande familjer inom Katarina förs. till understöcistagarna å Boscn-
1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga uti gåfvor af 100 kr. till hvarje fao lunds ålderdomshem.
barn I Katar. förs am!. fattigskola. milj. Efter pensionärens död ökas Okänd (Okänd gifvare 1804)kr.

Eriksons fond (1825)kr. 9,000. gåfvornas antal. Kapitalet får ej 150. Till understödstagarna å RO·
Till arbetsskola i Katarina förs. ökas eller minskas utan all ränte- senlunds ålderdomshem.

Fond till arbetsstugorna (1920), inkomst skall åriigen utdelas. OxenglI fond\Kammarrättsråd:n
kr .. 7,000. Räntan till Katarina Bohman E:sons fond (Viktualie' BChOxen!!ius 1853)kr. 2,000.Pens:r
arbetsstugor. handl. E Bohman E:son .1822)kr. åt ~:e fattIga fruntimmer.

Rosalie Fredenholms fond(1897) 3 000 V d td t f tt· . f" Rmgqvlsts fond (Apote\<.: CR
kr. 2,000. Kläder åt 'fattiga barn i ' Br;'ndees

u
fo'nd (F~~~l tF' B'~'::Ringqvist 1838)kr. 5,00.0. FÖl/bätt·

Katarina folkskola. . des 187'2)kr. 10,000. Pens:r a 75kr. rad kost åt understodstagarna å
Gjörckes donationsfond (Änkef. åt ogifta, åldriga och sjuk!. tjäna. Rose'!lunds p.derdomshem.

C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. rinnor, som längre tid tjänat i sam. S.tcmm,etz fond (Grossh. , J F
åt 1 eller högst 2 fattiga fader- och ma familj och bopå Söder Stemmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
moderlösa skolbarn. . 4" Broströms fond (Källarmä·st. O åt understödstagarna åRosenlunds

Gjöthmans fond (1818)kr. 8,500., Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt ål~erdomshem.
Kläder åt fattiga fiickor i Katarina understödstagare å Rosenlunds ål. Stokocs rond, ben. Stenbergska
förs. fattigskola. derdomsh. Stiftelsen (Ankef. C Ch ~tokoe 18.73)

Wllh. (lovenlns fond till skol- Bnrmans,Axel och Nllimie, fond ~r. 3,000. TIll utdeln. at 10fattIga
lofskolonier 1904, kl'. 6,000. Direktör A Burman 1911). Afkast. momJorsam!. hvarje år.

Carl Wilhelm Haemnns fond ningen användes tilljulgåfvor; 1/5 StEahles,testamen!sfond (Kam-
(1897)kr. 700. Till kläder åt fattiga därat tillägges åriigen kapitalet rersanka~ H 111~trah~~ 1829)"kr.
skolbarn före julhelgen hvarje år. (10,000 kr.). ~,OOO. TIll 2:. ClV. tJanstemans

F. Å. Hammarströms fond, kr. Båugs fond (Dir. G Bång 1854) ank02" fyl~da 60 ål'. .
1,000, till förs. skollofskolonier. kr. 17,000.Utdelning åt understöds. "Torn.qVlsts fond (Kamrer, C

Johan Hanssons fond (1902)kr. tagare å Rosenlunds ålderdoms- Tca:!qVISt1866)kr.lO,066:67.~.90kr.
1,550. Till kläder åt skollorskolo- hem ' 66 ore utdelas tIll understödsta-
nisterna. o' •• • garna å Rosenlunds .ålderdoms-

Direktör o. Fru Heckschers Mularmast. C. J. W. C"rl,!vlsts hem och försörjningstagarna hvar-
donation, kr. 8,500. Till Kat:a fond kr .. 1,018:06 -. afkastnmgen je år 14/12 (testators dödsdag), 12
förs. skollofskolonier. utdelas tIll fattl!!a vld)ulen. kr. till underh. af testators graf;

,P. H. Hesslers fond, kr. 6,000 Godus fond (l:legelsom.änkan. C återst. användes till förbättrande
till förs. skollofskolonier. Godu 1!89) kr. IpO. Utdeln. snt af.understödstag~rnas kost.

Katarina förs. fond ttltarnets. understodstagare a Rosenlunds ål- Östbergs fond (Ofvervägaren F J
stugorna (1900)kr. 3,000. der~oms.h. . Östberg 1818)kr. 400. Pens. åt en

Katarina förs. fond, till skol. Gaderlns fond (Husgerådskam. kvinna bland pauvres honteux.
lof.kolonlerna (1896, 1900) kr. betjänten A Gäderin 1838)kr. 3,000.
9,700. Till utdelning åt understödstagare

Grossh. o. Fru John Lovens å Rosenlunds ålderdomshem.
fond (1910) kr. 6,700. Till Kat:a Hedstrdms fond (Sidenfabr. C [4621 b] Sofia församlings
förs. skollofskolonier. Hedström 1822)kr. 8,000. utdeln. fattigvårdsstyrelse. Se [1795b]

Mathl~, Lnndins fond (1901)kr. bland understödstagare å Bosen- A-lmgrens fond (Advokatfiskal' J
5,000. Till prem, af kläder att ut. lunds ålderdomshem, 75kr. tiltde- PAlmgren 1822) kr. 300. Räntan
delas vid vårterminens slut åt las år!. åt dessa. .. utdelas till fattig" civ. tjänstemäns
fattiga skolbarn. ,Holms fond (Ankef, Johanna änkor eller döttrar.

Jenny Meyers ,fond (1894) kr. Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Af· Backerlskafonden(DirektörCarl
25,000. Till middagsspisn. åt fat. komsten användes till beredande Herman Backert) f. n. kr. 60,421:35.
tiga folkskolebarn. af pens.r a 50 kr. åt medellösa och Donators trotjänarinna åtnjuter för
. Emil Neumilllers fond (1905) för hederlig vandel kända frun- lifstid kl'. 1,000,år!. pension. Rän-

tilÖ:~~ldIOfs(sfi~~on~r~n~·k.5,OdOOl·829)~~:~~a ~~~~t,:ml~leränkor, inom ~~!vva.e~~~o:~~~J~~~i~~C:I~~fit~l}ö~es.·
.. an Ka"Uarnla"stal'eAdolf Johans()DIlkr. 500. Prem, i folkskolan. uti gåfvor af 100 kr. tillhvarje fa-

P. L. Petersson s fond (1918)kr. fond 4/3 1919 kr. 2,500. 1/2 af' rän- milj. Efter pensionärens död
5,000till Katarina, skollofskolonier tan lägges t1ll kap. tilldess detta ökas gåfvornas antal. Kapitalet

Rlchters fond (CH Richter 1825: vuxit till 5,000., 1/2 af räntan ut- far ej ökas eller minskas ntan all
kr. 1,000. Biblar åt barn i fattig. delas till fattiga inom förs., som ränteinkomst skall årligen utdelas.
skolan. gjort sig kända föl' hederlig van- Bohman Ersens fond (Viktualie-

Fröknarna Rosens f()nd 2,700 del, företrädesvis t. personer inom handl. E. Bohman E:son 1822)kr.
kr. (1909) till kläder at fattiga restauratörsfacket. 1,500.Vedutd. t. fattiga Hörs. m. m.
skollofskolonibarn. Då kap. vuxit till 5,000 kr" ut.. Branders fond (Frkn J F Bran-

E. Töruqvlsts fond (Carl 'I'örn- delas hela räntan. ders 1872)kr. 5,000. Pens:r å 75kr.
qvist 1861) kr. 2',000. Prem.r åt Johnson~ fond (Johnson Axel åt ogifta, åldriga och sjukl, tjäna·
fiickor i Katarina alöjdskola. , Generalkonsul 1910)till ändamål, rinnor, som längre tid tjänat i

Törnqvist. fond (J Ch Törnqvist som af Styrelsen bestämmes, och samma familj och bo på Söder.
1829)kr.l,SOO. Prem.r i rattigskol. hvarttl l anslag af kommunen icke Bångs fond (Dir. GBång 1854)kr.

erhålles. Kapital 8.333:33kr. 8,500. Räntan å 6,000 kr. anv. till
Änkefru A'ng:a KuhIs fond (erh. förmån för å ålderdornshem in-
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,G. 'Jj'romma',stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder: [4621 b'74'6~31'
tagna, sjU.ltap;~~~li~~,Räntan ä 1.2,500'k~(lUor.Räntan är anSlagim Frn »6rothea "V~l1sd()ll'ation~-

kr: ;.anv. tillb,eklädpacl af till ep barnkrubba. fo~d .. (.TheodorWall1910) kr.~,.60,
ikilkolebarn. ' .FondtiU ny barnkrnbba10,OOO Aflfastningen' p,tdelas tiltnågon i

c'"F ..... , ,gs"'fond, (Guldsmeden. S kronor. Räntan är anslagen till församlingen skrifven";medellös,
;"'FIo1ierg"'1830) kr; 1;500. .Pens, åt en barnkrubba. kvinna med förmänsrätt föl' be-

eu'fattig, borgareänka. " ; ~'abrikören ~Iatthias -Lundlns hötvande inom Wallaaläkt.
Fuhrmanns, fond' (Hofkäl lare- fond (1900) 5,000kl'. Afkastningen Fröken Regina Rådlnnds,fond

"'mäst: -P: H ,Puhrmann 1772) kr. skall utbetalas .i pensioner åt 5 (kr. 228:87). 253 kr. Räntan är an-
"1811 33;'TilLunderstödstagare å ålderstigna, minst 55 ål' gamla be- slagen till barnkrubbeverksarnhe-
-\-~R'ösenl~nd's._Mderdomshe,m. hofvande personer. -ten.
';.Godifs 'fond (Segelsöm:änkan C . Kyrkoherden Fredrik Wilhelm llIakRrne Westednnds fond
'Gödu'1797) kr.'1;333: 33."Pens:r ät Ofverstr~ms fond. (Kyrkoherden (1.263:52). Räntan är anslagen till

• hed~rliga,,' ärbaral. o. "välfrejdade Fl'. W. Ofverström 1865) 7,957 kl'. barnkrubbeverKsamhet.
" änKor eller ogifta fruntimmer öfver Denstoner till änkor efter gesäller llInkarne Westedunds Jond

60 ·är.- .,", ..,. 60h andra arbetare. (7,581:14). Räntan är anslagen till
, Gaderins, fond' (Husgerådakam. KristinaLovisa Calwagens fond diakonissornas f"örsamlingsv:erk·

"'betjänten"AG:äderiri 1833)kr. 1,500. (Fröknarna Ertquo och Sofie Oal- samhet.
'Till'utdelnirigåt' understödstagare wagen 1904)2,000kl'. Afkastningen
åJl,tosenlunds ålderdomshem. utdelas årligen vid jultiden i belopp
·lIo1p.bergs'fon'd (Kryddkramh. om 20 kl'. till fattiga, ogifta söm- [4623] Kungsholms, för-

'·N Holmberg'18'53) kr. 1,500. Rän· merskor. d
/ ttan ~nvändes'~llförö,kande atden Knmrer Branders fond. (Kamre. samlings kyrkorä.
j, ,d~gl",kost~n .for de ,å Rosenlnnds raren Hans' Adolf Brander 1869) Se .[2015].

j' ål~erdemsh.llltagna bhndaunder •. 1,000 kr. Gåfvor till någon sjuklig Sanna Almens bespisnin~sfolid
- stodstagare. , . . och behöfvande tjänare vid kyrkan. för fattig,!- i Kungsholms försam'

. Johnso'!:. fond. (Johu~.on Nxel Fond till biblar åt fntfiganatt. ling (arrvlngar till fru Sanna Al-
:. Gener~I~~n.~I. 19~)1'U,andam~ vårdsbarn. 300 kl'. men, född ];'ries" 1919) kr. 6;000.

som ~ ,yve sen- es. arnmes, .OC, Fond tlll beklädnad af fattign Ränteafkastningen användes för
hvartrU anslal! afkommunen icke nattvar-dsbarn, 150 kl'. anordnande århgen- af tvä mål-

· erhålles.,. R;apltal 1,.666:~7 kl'. John Söderbergs fond. (Fabrfks- tider föl' fattiga' medlemmar af för-
,N)'str~ms fond (Rustmast. C N.y. idkaren John Söderberg 1893j21,666 samlingen. .

ström 1817) kl'. 2,500. Utdeln. ttl l kr. Afkastningen användes till be- Bomans fond (Kam.mar.skr'ifv;'E
understödstagare å Rosenlunds ål- spisning af fattiga skolbarn.
d~rdoms~~m. .. ,B. A. Danelit donationsfond. Boman 1817) kl'. 1,700. Till. 2:e

, 0'1'engu 'fon~ (Kammarattsräd:n (Gåfva af grosshandlare B. A. Dane- fattiga ~älfreNade ålderstigna
BOhO."enl!~usI853)kr.l,000.pens:r, Iius stärbhusdelägare 1908)kr.6,666' inom församl , '
ät f~ttIga. frunt!mmer.. 61. Afkastningen utdelas till fattiga Eldkvarnsfonden (Grosshandl, F

" R.lRg~nsts fond (Apotek: .l? R familjer i belopp om 35-40 kr. an- G Althainz 1903)kr. 61,596:30. Af
"RmgClvlst 1838)kl'..2,5.?O,Forbatt· tingen kontant eller in natura. räntan äro medel årligen anslagna
rad, .kost åt understodstagare å Spångbergs fond. (Fabrikören till af donaton.bestämda personer.
l;tosenl~nds ålderdomshem. Oarl Fredrik Spångberg 1820) kr. Återstående .räntemedel skola ut-

RJlos . fond (Handelsb.ok~: J C 690'34.Afkomsten användes till un- gå dels till i nöd stadda personer,
Roos-1818) kl'. 1,500... Förbättrad der~tödåt fattiga faderlösa skol- som varit anställda hos A. Svan-

.kost ilt 'Sjuka understodstagare å b ,berg & C:os kvarnaktieb. under
'Rosenlunds ålderdomshem. arn. ,viss tid och dels till pensioner.

,'Tlmgström,s fond (Kamrer-O A ..Ankefrn Doroten Be~elius. fond. Hallg'rens fond (M:ll M S Hali:
Tlmgström.1864) kr.. 10,100. Af (AnkefruDoroteaB:xehus sta~bhus gren 1841) kl'. 1,500. Till fattiga,
räntan, utdelas 4, pens:r iL 50 kl'. 1910)kr. 666:67. 'I'Hl understod af fruntimmer." ., ,
'till fattiga )inkol' och 4 iL 50kl'. till barn!!'rubba. • Klerckska fonden (Skrädd. Sv.
kvinn!. tjänstehjon, som läng~e tid Frol,en LOVIsaElisabeth Lyckes Klerck och hans hustru 1883)'kl'.
tjänat inom samma familj; åtel" fond ,(Fröken Lovisa Elisabeth Lyc- 5000, Att bispringa fattiga'inom
stodeuanvändes till underhåll åt kes stärbhus 1910)5,000kl'. Afkom- fÖrsamI.
undcratödatagare å Rosenlunds sten användes till beklädnad af fat- Lagermans testamentsfond
åld'!!domshem.· " tig~ fllokor af nattvardsb.arnen. (Handl, J Lagerman 1780)kr. 2,500.

'l'ornqvfsts fond'(Kamr:CTörn- ' Ehrenpales fond. (Pegi dEh.ren- Till sängliggande fattiga och för-
qVlsts1866) kl'. 4,533:33.'Förbättrad ,påle och h. h. 1721) 250kl'. Trll äldralösabarn inom församI
kost. till understödstagarna ,å Ro· fattiga skolbarn vid Katarina real- Lindbl~ds testament.fond.'(Lif-
se'nlund~ .älderdomshem samt skola. medikus O A Lindblad 1822):kr.
'extra_r.orp'lagr;ad .hv~rJe. är 1411'2 Fabl"ikören Anders Bj urhul ms 2,000. Till änkor efter ståndsper-
,tIll å-försörjningsterrättningen m- fond. (FabrikörenA.Bjurholln 1914) soner eller borgare ;.företrädesYis

'tagna. , kf. 3.333: 33. Afkomsten skall an- åt släktingar. ,
,zetherstens·fond !Garfv. J H. vändas till underhållafbarnkrub- Okänd (»En okändivälgörares

~ethersten ~386) kl'. 750'0 Julkost bor och "hannhär-bärgen. gärva», donerad underkyrkoh.
at. u~derstodstagar]).a a Rosen. Uedicofilosofie kandtdaten K. F. Lehnbergs tid) h. 4,000; Till,skol-
lunds ålderdomshem. . Björns fond. (Med. fil. kand. K. F. barns beklädn.( Denna fond har.

östergrensfond (Hamnfogd. L Björn 1915)kr. 3,333:33. .Afkastnin- mottagit ett belopp 'af 1,000,.kr.
· ;E .Öster('(re~, 18~2) kl' ... 500. Föl" gen användes till fattiga nattvards. hvilka lagtstill fonden, hvflken där-

plägn. vtdjulttden ät sangl. sjuka .barns beklädnad. föl', numera .bokföres tilI 5,000 kl'.
,å',Rosenlunds ålderdomshem. Änkefru Gnrli Katarina Char- Sjöstedts testamentsfllnd(Rep-

lotta Sundholms, född Broman, slag:älderm .. O Sjöstedt och hpns
fond. (Änkefru Lundholm 1914)kr. hustru 1815)kl'; 5,000. Af räntan
715:53. Afkastningan användes till utbetalas medel åt fattige' inom
skol1ofskoloni'er. förs., som äro sjuka, ålderstigna

Fru Amalia Catariua Wilhelmi. eller hafva flera barn, företrädesvis
na Ertcsous, född Cederberg, fond. fattiga, gesäller af "Repslagareäm ..
(Fru Amalia Oh W Ericson f. Ce- betet" och deras hustrur.
derberg 1913). Kl' 1,777:90. Afkas,t- Smitts testamentsfond (Gene-
nmgen utdelas till fattiga -barn ralkonsul J W Smitt 1899) kr.
inom församlingen för skollotsko- 20,000. Ränteafkastn. utdelas, t~ll
lonivistelse. behöfvande inom försami. ~

[46?2] Sofia' församlings
kyrkoråd. ' .

,.~\)"id 'till bllrokrubM-10,000
, kronor ... I

r Fond ti'n ny barn krubba -10,000
.krönor. I

JO,\Ian Leonard Höijers fond (J.
·L.HÖij~t och hans hustru. '1863)



[4G23-4626b] G. Fromma stiftelsere, pensionskassors m.f1.. fonder.
v iistermalmskommunalföre· och ifrllmsta rummet till änkor Selenii fond (KlIllaremllst. C L

nings gåf.a (19ll) kronor 4,280:71. eller fattiga arbetare». Selenius 1865) kr. 1666: 67. Till '
Af rllnt~n ut d?las 80 % ät behöf· ~arnkr\lbbans fond (Änkef. inköp af, mat, kIlIde'r och bilcker
vande forsamlingsbor ä Kungshol. Erika Nyberg 1892 och 1893)kr. ät sädana fattiga och, välartade
men, hvilka oförvälladtkommit i 1,333:,33. Räntan tillgodokommer barn som vid försam!:s folkskola
misär. församl:s barnkrubba. ätn.il~ta undervisn.

Bee.thuns fond' (M:ll A Beethun Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö.
[4624J Kungsholmsförsam- och Ankef. W Brandt) kr. 2,400. stedt 1856)kr. 3,000. Till barn:'

o Tilljulgäfvorät fattiga fruntimmer. krubba och småbarnsskola.
tings fattigvardsstyrelse. Brandelaka donationen (M:ll A Fredrik och iIlllria lVesteriings

Se [1786]. S Brandel 1867 och Kam;'. C Bran- fond (1909) kr. 500. Räntan ut.
Cllrlgrens fond (Sergeant J Carl- del 1900)kr. 33,333:33. Af afkast- delas ärligen den 6/U till en 'be.

gren 1818)kr. 1,500. Till ntdeIn. ningen skall ena hälften användas höfvande familj.
ät fattighjonen.. till bidrag ät fattiga skolbarn inom ~IakarnlllVesterllln(ls testamen.

Godus fond (Segelaöm.änkan L lårsamlingen och den andra hält- te (landtbrukarenJ. G. Wester.
Godus 1791)kr. 4,000:46till 3pens:r ten, efter anmälan af någon föl" lunds o. hans hustru Christna Vil·
ät änkor eller ogifta fruntimmer i saml:s medlem och kyrkorådets helmina Westerlund. f. Svensdot-
förs amI. pröfuing föl' hvarje gång, till un- rers, testamente 1898,,'1909o. 1916)

Holm bergs fond (Kryddkramh. derstöd ät behöfvande och helst i till Barnkrubban 1,325:Il ; till mo.
N Holmberg' 1853) kr. 11,000:-. form af tillfalliga mindre 'gåfvor dersmöton i Församlingshydilan
-RlIntan användes till utdeln. åt lår att lindra oförvållad verklig 7,581:14,
blinda fattiga hjon. ' nöd samt där utsikt förefinnes, Kassör Sten HerIog 'VIdbOms

J. G:s fond kr. 4,000. för .an- att genom penningehjälp en arbet- donation (1900) kr. 500. Till un-
vändande efter styrelsens, godtän sam och nyttig medlem kan åt derstöd ät en fattig' sjuk försam-
nande, företrädesvis för välartade samhället återvinnas. lingsmedlem ..
fattiga barns uppfostran och värd, S Edgrens fond (Änkefru Sofia W~dings fond (Kyrkoh, L P iVi.

Kungsholms Gilles fond kr. Edgren, 1903)3,333:33. Till under- ding 1814)kr. 4,225. Afräntan ut,
1,734:61 Räntan skall användas stöd ät fattiga inom församlingen. ;lelas pens:r, ä 50, 35 el. 30 kr., åt
till beklädnad af ett eller, liera fat- Jilnbergs fond (Grossh. G M En- inom församl, boende tjänstemäns.
tiga barn tillhörande Kungsholms berg 1909) 10,000'kr. RlIntan an- änkor eller döttrar, hvarvid de efter
församling antingen vid julen eller vlln~es till !J;tköp af. kläder till prästn:än 41'fva fö~etrllde. ..
ock till utrustning för vistelse vid ,fattIg.a b~rn ',!l0m forsa!"liJ1gen, DaUlel~ Ostergrens. fond, (Fro.
sommar- ellerskollofskoloni. Adele ),dstroms douattonsrond ken Damela Östergren 1913) kr.

G. 'W. Lindquists fond. Räntan (änkefru Adåle Edström, f. Lager- 1,666:66... 'l'ill fattiga,
utgår till fattiga inom Kungsholms qvist.I918) kr. 4,OO~till 2 .bättre Knut !lstergrens ".fond. (Frö
församling c:a 10 personer. abehofvande fruntImmer l för- ken Damela Östergren 1913) kr.

llIöllers fond (Bruksp, J Ph Mäl· samlingen» 50kr. hvardera jul och 1,666:66. Till fattiga.
ler 18(1) kr .. 1,000. Till utdeln midsommar.
inom eller utom fattighuset. Louise Henrlins fond (Änke.

!löllers fond (Bruksp. J Ph Möl· fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666:67. [4626 bJ Engelbrekts för-
ler 1801) kr. 50p. Till fattighus. Understöd åt barnhem och barn- samlings kyrkoråd.
hjonen. krubbor. . [ ]

llIöllers fon~ (Bru~sp. S Möller) Johannes ..och Angnsta·Kast. Se 2029.
11.1'.5,050:-. TIll fattIga barns upp- mans fond (Ankefr. Augusta Kast. Steilhuggeriidkaren C. Andel"
fostran och värd., man, 1902) kr. 3,000. Arliga rän- sons och hans hustrus fond

Noreens fond (Kanslirådet J E tan skall gnm förs:s kyrkoherde (1890)kr, 1,400. Räntan »till hjälp
Noreen 1811)kr. 2,800:-. Till ut- utdelas till fattiga inom försam- och understöd åt församl:s fattiga
deln. efter godtfinnande. , lingen. och i främsta rummet till'lInkor

Okänd (Anses vara Grossh. Po- Flory LIndblads understöds. efter fattiga arbetare»- ,
meresche 1826) kl'. 6,560:-. Till fond (D:r A Lindblad 1909) kr. Barnk rubbans fond. (Änkef.
fattiga och värnlösa barns upp- 10.000. Räntan utdelas halfärsvis Er,ica Nyberg -1892)kr. 1,,333:34.
fostran och värd. . till 2-4 församlingen tillhörande Räntan tillgodokommer fönsaml.s

Roos' fond (Handelsbckh. J C personer Inom pauvres honteux. barnkrubba. ,
Roos 1818)kr. 9,000:-. Förbättrad klassen. Behiifvande sdmmerskors fond
kost ät sjuka fattighushjon (Fröken Sophie Dahlström 1910)

f .. '.. J A Lindholms fond (Förest. för kr. 4,000. Till fattiga' sömmerskor.Stagmans ond (Tradgärd~mast. brefbllrareexp. J A Lindholm1894)
St~gman 182~)kr. 5,000., TIll f.or·kr.l0,000. Till uppf. af Inom förs. Brandelska donationen (Fröken
plagn. ar ratttghushjonen s~mt 3.ne födda och hemmahörande barn A. S. Brandel 1867 och Kamr. C.
pens:r a 30 kr. och 3:e a 15 kr. af oäkta börd. . Brandel 19(0) kr.' 33,33~:34. Af

Tharmouths fond (M:l~A T.~ar. Okiinda glfvares fond (1912- afkastningen skall ena hälften an.'
mouth ~85~) kr. 6,400. TIll kIader 13)11.1'.10,500.Årliga afkastningen vändas till understöd medels be-
ät. fattIghJonen, synnerl, gamla utdelas, genom kyrkoherde. o'chklädnad' eller föda elier på annat
tjllnare sätt ät fattiga skolbarn inom för-

T k' ns fo d(K 't J B T k diak?nissor till fattiga inom för- samlingen och den andra hälften,or e __,_n ap.. .v. or en samlIngen. f '
1~13).kr. 1,2~0. TIll .sJuka 'och Otto och Augusta Lindstrands e ter anmälan af nagon församl-s
sängltggande illO':" fattigbuset. fond (Änkef. Emilia Aug. Lind. medlem och kyrkorädets pröfning ,

strand 1896) kr; 15,000" Till un- ~~iö~~:~~e g~~~'h~~t~~~;:~~i~~
[4626 aj Hedvig Eleonora derst. åt obemedl. ålderstigna, akt- fa,llig",mindre gårvor för att lindra

ningsvärda fruntimmer. oförvällad verklig nöd .samt där
församlings kyrkoräd~ Horbergska fonden. (Änkefr. A. ntsikt förefinnes, att genom pen.

Se [2027].' C. Morberg 1885)11.1'.666:66. Rän- ningehjälp en arbetsam och nyttig
tan användes till beklädn. affattiga medlem kan ät samhället återvin-

Matllda Andersons fond. (Frö. nattvardsbarn. nas. ,
ken Matilda Anderson 1915) kr. Erika Nybergs fond (Änkef. E S. Edgrens fond (Änkefru Sophie
3,678. Till fattiga. .Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul- Edgren, 1903)~,333:33. Till under.

Stenhuggeriidkaren C ,luder. gäfvor åt fattiga '1 förs aml, stö.d ät fattJga inom församlingen.
SOns 'och hans hustrus fond ,MakarnaPiehls. fond (Bagaren Ankefru 'Ferms fond kr. 500.
(1890)kr. 1,'400. RlIntan »tillhjälp O. F. Piehls Q. h. h. 1911)kr. 5,000. Räntan till' julgäfvor åt fattiga
och understöd ät församl:s fattiga.. Till Inköp af ved ät beh,äfvande. rruntimmer.
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(I,' :r~t&n;,tn~stiftelsel's/'pilision'skltsso'r$' m. fi:'-fQnde'r. o" 14626J~;f:4
. ,'F,ol~eis.!o~!l:;Il~rc~s:"f~~d}Ä'{,k~,~,so,n8 oen ha1\S ·.hu.str~s· f.ond ,lvvik, I'IlIid(f~;jJi~ni,~u,~~'

fru (;j"C'l3arck~1867),kr;'2,oOO: Till (18901kr. 1,40a."T'1l fattdgatoch], strö", 1920) kr,' 12,8S4:.24,.,
, näg 'ftiga'" Olnstä'iidigh ~ier fräriista rummet. till' änkor "efter skall användas #11 förmä

vari . " .~. ,gehopI"'sitt, ,fitttiga; arbetare. ' , 'tiga b.a~n, .fö(etr~desV:iS{,f9ri,tldTa7jf;:;ji.;;'
a , rig~',_fö~äld,rar!\·'>Barnln~ubbans,'fond (Änkefru lösa, eller ock de, S01:p. mist~t.sin;j
,i fö rum!"etmoder .•··'· .. ··Erika Nyberg 1892 och 189S) kr. fader. Af fonden utgä därjämte"

.t :·Heurll.JlS fond (Än~e~u ,1,~S3:33. Till barnkrubban ä Öster. thivllaSrV.id,are.,två 1ffr~n.l0,r.ä.,20? krZ:*
L. Im,'1898) 'kr: 1,666:66. Une malm. " .

'derstöd, ~t"e)~rilli,erli" och bilii>: 'Brandelska donniljlnen(M:ll ~ ,Fru KrlsthlD ,:Wirlhellriilla We: i
],ruhber}"':' .hl,·'" ' ..S Brandel 1867 och Kamr, O Bran- stenlunds fond (1~20) kr. 1,325: 11.

Vfetoi'J'o,li.th~(insfondföfogifta,'i del1900) kr. 33,38S:33. Till fattiga Räntan utdelas genom. Barnkrnp~
i I sjultliga'L',och~ be')löfvan>d.e;<.drd~nt. skolbarn inom församlingen och ban., ' _', .l. , ,'r--'

liga fruntimmer öfver 50'':l,rsårder, tillf'ålligt understöd. Kassör Sten Herlog WldbÖll1~'{'
ma,ntåISskrillfai'i'Stockh'QI!",si:lni .' Bröllopsgåfvefonden (anonym f?':.d (~900) ,~. 5Q? .Tilltv~ f"'~-.i/' i
söka~.Sitt '!lafgsuppebälIe geriom gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. .Till g'V"'dlng's. "ond'. (K·.y'r·koh, 'L'.'P'W,.'."ihsömnad' i'andr,as"hem '(Grosshand- en brud på hennes bröllopsdag. .' .'. , • ,
lareit:\!;'O.,y.'Jq)1anson.1913)kr, Didrin~ska fonden (1919) kr;' ding nH4) kr: M5.Till fattiga1;>~t
10,267:'41. .' af räntan. ut- 110,000. Företrädesvis till yrkes. pä Djurg~,rdAn. • . ".,' •.::~.

s delas'i lir)' . ä' 50. kr. ntj,ildning för fattiga gossar i .. Knnt".Östergrensoen, Da",I~la '.
:VlctOr' J '. fondetör be; O's~.rs församling. .. Ostergro,ns 'folld.er (1992); Hvarj~,,~·

höfvan ):lppa~sare ,(serverings- S ..Edg,rens fond (Ankefru Sofia fond uppgår till kr: 1;668:66. Till ;:'
kypare) llsaln,me'}913)·kr.10,OOO. Edgren, 1903) kr. 3,333: 33. Till de fattiga i församlingen. UMe'i'.'
Räntan elas,.liufyud's'akligenun.- understöd'-åt'fatttga inom försam- las den 17 dec. och 1:nov., .,' ,\j

derv'iil . 'derstöd ' (till mat; lingen.
kläder, husrum). , ,'. ." S 4. ~'ries'. mnnesfond (1918)kr.

Johan'nes ::~~h, !Al!gusta ·K!\st" 21,000:-:' 'Fondens medel ännu
man's"fölid ,(Ank~fr1l'Augustll Kast- ej tillgängliga. . ,
man; 1902),'lIT. 3\'000'. ~rliga"rän.· LonlSe Henrltus fond (Anke·
tan'skall"iro'rli"för~:s 'kyrkoherde ru L. He'nrlin 1898) kr. 1,666: 67.
utdelas 'tilli'fatti~",' iiJ.'om försame TIll Östermalms barnkrubbor.
lingen. ..,:,.' .. ", . ,,-.i' . . .: Jo\Innnes oeh Augusta Kast.

J; A'l;iJidliol~s fond {F6re~t. för mans fond (Änkefru AUglista Kast-
brefliärareexp:-J'.A' };ihdh'i?ll'" 1894) man, 1902 och 1911)kr. 3,000. Till
kr. lp,OOO.TIll uPI>fos~ra'1'af inom fattiga inom försa,,:!lingen.
f'6rsi'f'6ddafJJarn af'lck;~ äktenskap' ..Johanna I,lndbergs fond (Frö-
Iig J)llrd. '.l, .' ".:\ c.' ',"'" . ken Johanna Lindberg 1889). Till

Otto 'l och Angu'sta' .Lflldstrands vårdanstalter för sjuka barn. Annu
fond (Änke!. Emilia.' Aug; Lind- ej utredt belopp. Fonden gemen-
strand 1896) kr, .15,009. '. T(llun. sam för flera församlingar i Stock-
dersbfät lomedl:ä1derstigna,' akt- holm, "
ning.värda",frvpti!,uuer'.:f.,'" .l A LIndholms fond (F'öresb. för

Jlorberglika fonden lAnkefr. A. brefbärareexp. J A Lindholm 1894)
O. Morberg 1885l'kr."66'6:6.7. Bän- .kr. 10,000. Till understöd ät oäkta
tan~anyij,nd~tilI:bek1lidn. 'af obe- barn,\me11an10-14 ärerter vissa
medlade" Vii1ll:rtade.nattvardsbarn, bestämmelser.

ErlkaNyi!er!l:s·foild {,Änker. E. Otto och: Angusta Lindstrands
Nyberg ·188i>J'kr,i;.;000, ,'1\11jul-' fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
gätv()l' ,lit fattiga frörsaml.... strand 1896) kr. 20,000. Till fyra

.G Olssons fonij CVaktmitstarelli obemedt.i, 1 åldersttgna, aktnings.
\ F,öfIP'yndar:ekammare:b~G:u'sta(Ols'~ värda fruntimmer. _'

son '1911) 1Ir. 1;000. TUfjulgåfv6r '. Fröken ll!aria Elisabeth J,nn~.
ät fattIga barn: ," '. . . valls .fond. (1920)980 kr. Räntan

Plehlska fonden (Bageriidkaren till ett städat fruntimmer.
C F'1piehl 'o'ch 'hans 'hustru '1913) iIlorbergska fonden. (Ankefr.' A
kr.• 5i09'o-:,Ti!L~liköpoch.utdelning 'O ~orberg .:1885) kr. 666,67. Till, , "."c'I!'" .::
af vell:: "". , . ,. , ., . fattiga nattvardsbarn. , , [4627 b] Enqelbnekts för::.,."),,.'

Sjös'fedts "fond" (PrOsten N. :J. Fröken Helene Mnnktells fond '
.Sjöstedt'1856)Rr. 3;000. Till barn- (1920) kr. 10,000. Räntan att ut- samlings skolråd: .
krubba oclrsmäbarns~kola.. '. delas till fattiga. ' . Se [2929]. ,'.. "Cc

B6'rli'mästariniIånBeate U1rlchs Erib Nybergs fond (Ankef: ,E., Flickskolanslilöjdafdelnlng8';
;fon~ (lIT. 2',OOO);":Räntan.användes Ny.b'mg 1888)kr. 3,000. Till fattiga lond" (bild .. gnm bespartngar , a.f ";"

till;-en' vei-kllgt .behöfvande per- 'i 'församl. , gåfvomedeljkr. 2,066: 66; Till sti·':~·
son,' el),er'familj .'i församlingen». l Carl Fredrik och Carolina (lhrf- pendier ät flickor med, ,godt vitS-:'~"'

Wadstril'Jnska! .fonden .Jcr. 300. stina Piehls fOnd (1895, 190~) kr. ord särskildt r. handarbeten.. .'.>'
Räri.tari,använd~s.tiii julgåfvor åt 5,000. Till rved åt de fattiga; ut. Llndgrenskai ~onden (,B':on;imis,,:,!:';
·fattigafrUntimmer.. '.' delas 1Tja.iuari. -sionären J. G_ Lindgren 1882)·kr"":;i
, "'esterlnndsk~ fonden"kr.l;S2p:' Byggmastare Ritters fond 40,000. Till kläder ocb~be1ön:r, åt f,
'l1.T.ill barnkrubba. '. ..' (1909). Kr. 133,500. Till värd och fattiga skolbarn., . , . \''''_

Widillgslfond (Kyrkqherd~L:P, 'uppfostran "Hattigavärniösa barn, C O LUndhergs fond (Byggmäst; ':1'1
Widi'rig 1814) kr. 550;, Af räntl),il förcträdesvts tillhörande Oskars lC O Lundbong ': 1897)" kr; 4,0,00. ','
.utdelas' ••remier-till folkskolebarn. 'församling. . " Till understöd. ät gossar vid för" q,

Östergr,e'Dsk'a," fonden . (Frök~n' SelenU fond. (Källarmäst. 'S 1_ samles folkskolor,hvilka 'visat flit
r Danielil'Öste'rgren'1913) kr, 3.S33:33. !3elenius 1865) kr. 1.666: 67. Till och läraktigll~t; pch,skoll), sådana, ,

Till ved,ätfattiga in?m fÖrsam-, fattiga skolbarn. .' som harva fattiga,förä1d,ra,tel1erF.
tingen," -. • l .. ' "." •. ~ .... '. Sjöste'dtS fond (Prosten N J Sjö' sakna fader, harva ,fö,~tr.äd~""."
'[46~i6cJ Oscars förs~'m' stedt 1866) kr. 3,000. Till "barn- Ka.sör. Sten: Rerlog ,Wld1Jqlll~"

, .~ '.. , krubba och småbarnsskola, donation (1999)'J,r. 33~:·S3. ;Besp~!;i,
<11ngs'kyrkoråd. 'Ornament.hildhuggaren carr 'sande af fattiga folkskolebarp.. '".,,,.,>
.,; [Se 20 SlJ. Petter Söderströms och hans Gnstaf Meyers fond (Prokuristen,j

,~SteJi~nggerildkar~n., C••4.nder. ,husttuLovl~aSöde~tröm., född G. Meyer 1913) kr. 1;000;...Bidr~~~

" STOCKBl1t.l\lS: TIDNINGENS;aunons, och'~'p~e~.~ih'erl~i~~~Jris~'ä~1i;i1l1g~;t~,
, ./ ._,1-, , ' ~"'{ .Stockholms .. storre dagkiga . tidningar, '_'I~\~~:"'<"";

[46~7 al ':'~dvrgEleonorå:'".
forsamhn,gs skolråd;" .

S6[20 27]. ....' .. , ,
Makarna. Björkmans . ~oD:d:', ','

(Stärbhuadelägarna ~fter majQr'A,t:
Björkmans 'änka 1915) ki'.l,pOO'; ~, ,
Beklädnad af!attiga foik;skOle..och,:"
nattvardsbarn.' , o.'" \ "<~

Fllekskolanil ,slöjdafdehii " . .1
fond (bild. gnm bespartngar a(
vomedel) kr. 2,066:67.Närmar~
stämmelser dm ä'ndam~~t sak _' :':;'

LIndgrenska .fondell (KmTIm!s':i"
sionären J G Lind~rim1882)1<r,) ,
41,.024:24-. Till kläder, skodon <ich,,"
belön:r ät fattiga, skolbärn , ,', ",

C O Lundhergsfond (Byggmij,st.'
C O Lundberg 189.7)'kr. 3.000'. . .:
Underst. ät gossar' vid fÖ,rsa '" '.J "~i'
folkskolor, hvilk'a visat' ffit., oc : t
läraktighet; och ~kQJ3:0 så.4~Aa;!.S:b:m.';~,'f''
hafva fattigaf'6räldrar e!ler~allia", .
fader, hafva, företräde~ ;','~ . ,;-, :'c, :~:}'1t .

Kassör Sten HerlOgWld~oJil"r:;,rj·
donation (190U)kr. 33S:3f.BespiC'"
sande af' f~ttlga folkskolebarn;' '.

~'----------'--



[4627b-(628b] G. Fromma stiftelsers,pensionskassors: m.fl. _(onder..
till utgifter för skollofskoloni inom Axel Roo.' understödsfond för ITillsädana "konvalescente.r, som
Engelbrekts församI. medellösa s. k. bättre fruntlm'l utan skydd och tillg. utskrtfvas

Loulse lUatilda Erika J,undvalJs mer (1912). Kr. 2,000. utdelas 24 frän Sabbatsbergs sjukhus,. födda
fond (Folkskollärarinnan L. M.E. sept.. . och tillh. Östermalms elterLadu-
Lundvall 1915)kr. 1,000. TillEngel· Setterwalls donation (Fru Emmy gär.dslands område,
brekts församI. skollofskolonier. Setterwall f. Fagerlund 1909) kr. Ankefru Erfka Nybergs fond,

Selenii fond (Källaremäst. El L 5,000. Till underhäll och värd af kr.J,BB5, Till fattiga inom församI.,
Selenius 1865) kr, 1,666:66. Till fattiga barn. företrädesvis till julen.
inköp af mat, kläder och böcker StäiJ.diga ledamöters fond (Bil. Qvidingsfond(Justitierädsänkan
ät sädana fattiga och välartade dad af ständiga ledamöters afgif. Ch. Qviding) kr. 1,000. Årl. räntan

• barn, som vid försam!:s folkskola ter' a .50 kr. person). Till under- tilldelas ett äldre fruntimmer, som
ätnjuta undervisn. • stöd ät fattiga. är att hänföra till pauvres honteux.

. Eduard uehSophle Hedschers Makarna Tammellns minnes- Roselii fond (Repslag. O Rose-
fond kr. 7,693:96. Till Engelbrekts fond kr. 1,000, till de fattiga. lius) kr. 290. Räntan utdelas till
församlings skollofskolonier för --- fattighushjonen. '
fattiga barn. [4628 a] Hedvig Eleonora Hymans fond (Gu'lddrag, J Ry-

Gnstaf ~jöqvist,s minnesfond församling' s fattigvårdssty- man 1784) kr. 1,630. För iur. af
(stiftad af Kamratföreningen Enig- ett fattighus på Östermalm.
het 1921) kr. 1,000. Till beklädnad relse, Se [1792]. Sporrongs fond (M:ll A Maria
af välartade, behöfvande gossar Åhlströms fond (Apotekaren N. Sporrong 1862)kr. 250. Till utdeln.
vid Engelbrekts folkskola. W. Ahlström 1904)"kr. 330. Ran- ät älderstigna, välfrejdade fattiga.

tan skall utdelas till fattiga barn. Steubergsfond (Fabrikören Jo-
Äsplunds fond (HandI. A Asp- han Stenberg 1907)kr. 5,030. Till

lund 1784) kr. 270. För inr. af församI. fattiga. "
ett fattighuspä Östermalm. Sätherotröms fond (Karduans,

Beklädnadsf. rör fattiga skol. mak. J Sätherström 1828). Fonden
o. nattvardsbarn inom rörs. kr. utgöres af fastigh. nor Ii i kv. Hä·
6,380. Räntan användes till be- gern större, Klara församI.; till
klädn. ·ät fattiga skol- och natt -. utde1n. ätgamla, sängliggande män
vardsbarn. o. kvinnor, samt fader- o.moder-

Bohmans fond (ViktualiehandI. lösa barns underhåll, Afkastniu-
E Bohman) kr. 1,000. Till under- gen fördelas t. v. lika mellan Hed-
stöd ät fattiga inom och utom vig Eleonora, Oscars och Engel-
fattighuset. brekts församlingar.

Davidsons fond (Värdshusidk.
Magnus Davidson 1903) kr. 2,500
Räntan skall utdelas till försam-
lingens fattiga.

Eklnnds fond (Fabrikören J L
Eklund 1908). Till hindrande' af
tuberkelsmitta bland i öfrigt friska
barn i belrötvande familjer, kr.
2,765:33.

Erikssons fond (Änkef. I, K Oh
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till för-
deln. mellan 2 älderst. fattiga frun-
timmer.

Falkil fond (Änkefru M Falk 1796
kr. 333:33. Till underst. ät fattiga.

Fnhrmanns fond (Hofkällare-
mäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:33.
Till förplägn. af fattighushjonen
midsommarafton.

GOdns fond (Segelsömm:änknn
C Godu) kr: 280. Till underst. ät
fattiga.

Gamrolins, Sofia, fröken, fond
1,000 kr. Årliga räntan utdelastfll
bjälpbehäfvande. Beloppet lämna-
des d. 24/9 1915.

Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 165. Till förbättrande af fattig.
huahjonens kost under sjukdom
. HeIImans fond (Assessor Hell-
man) kr. 170. Till jul- och nyårs-
gäfva At fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh
N Holmb erg 1853) kr. 500. Rän-
tan användes till förbättrande af
den dagI. kosten för de ä fattig.
husen intagna blinda hjon.

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

Kåbergs fond (Änkef. Althea
Käberg 1889)kr. 1,040.Räntan diap.
af fattigv.-styr.

Lindholms fond (F dpostförvalt.
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,010

[4627 C] Oscars försam-
lings skolråd.

Se [2021].
Ä G Bråtts fond (Källarmäst.

A G Bratt 1905)kr. 5,700. Till be-
klädnad ät fattiga barn på Djur-
gärden.

Fliekskolans slöjdafdelnings
fond kr. 2,100. Till arbets stuga å
Östermalm.

Bankdirektör och Frn E. Heck·
schers fond kr. 7,600. Till skol-
lofsko1onier för fattiga barn.

Grosshandlaren Isaak Hlrsehs
fond (1917)kr. 5,000. Till skolbe-
klädnad och sommarutrustning åt
fattiga folkskolebarn.

Lindgrenska fonden (Kommis·
sionären J G Lindgren 1882) kl'.
42,000. Till kläder och skodon åt
fattiga skolbarn. .

C O Lnndbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897)kr. 3,100. Till
premier ät tre gosAar i folkskolan.

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

p Petterssons fond (HandI. O
Pettersson 1890) kr. 3,100. Till
fattiga barn på Djurgården.

Kassör Sten Herlog Widboms
fond (1900) kr. 500. Till fattiga
folkskolebarn.
Oscars församlings skydds-

förening.
Folins fond (V Folin 1910)kr.

1,000. Till barns sommar-vistelse.
Grosshandlaren Isaae Hfrschs

donation (1917)kr. 10,000och 5,000.
Till fattiga och sjuka. Donatto-
nerna utfalla efter två namngifna
personers frånfälle.

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

Pauvres hontenx' hyresfond
(1911). I denna ingä. ofversteHetj-
kenskjölds gäfva af 17,000 kr. är
1913.

Åxel Pohls insamlingsfond kr.
15,000, till de fattiga.

Greta. Poignantsniinnesgåfva
kr. 1,200, för beredande af som-

\ marvistelse åt medellösa barn.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

[4628 bJ Engelbrekts för-
saml ings fattigvårdsstyrelse.

Se [1793J.
Ahlströms fond (Apotekaren N

WAhlström 1904) kr. 3B5. Rlin.
tan skall utdelas till fattiga barn.

Asplunds fond (HandI. A Asp- -
lund 1784) kr. 265.' För mr. af
ett fattighus. pä Östermalm.

Beklädnadsf. för fattiga skolb.
inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
vändes till beklädn. ät fattiga skol-
och nattvardsbarn.

Bohmans fond (ViktualiehandI.
E Bohman) kr. 1,000. Till under-
stöd åt fattiga utom fattighuset.

Davidsons fond (Värdshusidk.
Magnus Davidson 1903) kr. 2,500.
Räntan skall utdelas' till försam-
lingens fatpiga, dock skall räntan ä
halfva beloppet i främsta rummet
komma Djurgårdis fattiga till godo.

Fabrikör J L Eklnnds fond kro-
nor 1,666:66. Räntan afsedd att
användas till hindrande af tuber.
kelsmitta bland i örrigt friska barn
inom behöfvande familjer.

Erikssons fond (Änkef. L K Ch
Eriksson 1866) kr. 333:34. Till
fördem. mellan 6 älderst. fattiga
fruntimmer.

Falks fond (Änkef. M Falk 1796)
kr .,333:34. Till underst. åt fattiga.

Fuhrmanns fond (Hofkällare-
mäst, P .H Fuhrmann 1772)kr 61.
Till förplägn af fattighusbjonen
midsommardagen.

Godas fond (Segelsömm:änkan
C Godu) kr. 285. Till underst. ät
fattiga.

Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 170. Till förbättrande af fattig-
hushjonens kost under sjukdom.
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'Gf;'\F~~nlD;la;stiftelsers,', perrsionskassors m.i.fl.
,..!lJt'~H~llm~n's;"f6~d (:Mse~sor ~en- gården; återstoden till fattiga i den
~lJ"'i\iahj·k'r.1'651:'I'i)1 juFo'clfny~rs' öfrigå församlingen.
'''h;åfva:!åtrfilttighushjdnen, ' ',' Fabrikör J L Eklunds fond kr.
'~"):Hölmbergs;f6nd (Kfyddkramh. 1,248:07. Sedan för fondens till· I'

N. H?lmberg''1853) kr: 500; Rän- växt förfarits efter donators före- Barnkrubbefondeu, kr. 400.
'''tan användea-till förblittrande af skrift, utdelas' behållningen efter Enander~ka donationlm,(Posses-
"i1en' dagl.: 'Ko,sten för de å 'fattig. behof åt friskt barn ituberkelsjuk stonaten Samuel Enander, död

I., hu~~p lnt,agna blinda-hjon. \ fan;ilj. .. 1900) kr. 111,142, hvaraf ,årliga
.~ c:!'~ultgrens\ 'fond' (Ankan, A B Erikssons fond,(Ankefru L K Ch räntan skallanvlindas till'uuder·
'""Hultgren 1866) kr. 600. Till sty· Eriksson 1866) l". 333:33. Ut- håll af Filenska grafven samt åter-
.> feJsens godtflllnaride.' delas d. 28 jan. till två fattiga stående ränteafkastning lika delas'
,.:' '~'Vlfve Jö'ns80ns'fond, kr.-1,500. fruntimmer. .. mellan Adolf Fredriks, Gustaf-Vasa '
.. ';rill medellösa äldre personer med Falks fond (Ankefr. M.Falk17961 och Matteus församlipgar'att an-

'god vandel hvilka ej åtnjuta sär- kr.' 333:33. Utdelas midsommar vändas till församlingsverksamhet
,~kili!o'fatti,~., '.. ' och j,!-l af pastor till fyra fattiga hvarom kyrkostämman 'har att be-

" . Kab'ergs"'fond . (AnkeL Althea som ej åtnjuta fattigvård. sluta. ' ' ,
• Kåberg 1889)kr. 430. Räntan disp. Fuhrmanns fond (Hofkäl lare- )'ru lIarolina Desldel'ia 'Frie-

af fattil:tv.:styr:] , :, ' ' mast.' P H Fuhrmann 1772)kr. 61. bels, född Granberg. donutdons-
",' ",tamm.sJottll (Lamm}:Galathee) Utdel.as som midsommar.gåfva till fond. Doneradt, under kyrkoråClets,

'Kr: 5,000.' Räntan utdelas till fat- den aldsta fr. Oscars församl. å förvaltning ställdt kapital,~kronor
''-tigainom församlingen. Sabb. åld.-hem. 9,225, hvarå räntan 2;gånger årli-
t, IiindMlms f!ind (F d;postföl'valt. Godns fond (Segelsömm:ä;tkan gen afkyrkorådetutdelas till tvenne

"'J ,Aug~'Lindholm '1896) kr. ,3,020. C,God':) kr. 285. utdelas tIll Julen ogifta, för redligt[och ordentligt
Till sådana konvalescenter som tIll en anka, som fyllt 60 år. lefverne kända obemedlade frun-
litait"sky~ll och tillg.l1tskrifv"" . Hays fond (Frih:an C IIay 1859) timmer af bildad samhälf.sklass ,
'rån' Sabbatsbergs sjukhus, fö'ddo kr. 165. utdelas vid julen åt en Hartmausfond '(Brygg. N Hart-

,; Och"tiilh. Östermalms eller Ladu- ,juk vid något af ålderdomshem- man 1887) kr. 700. Till böcker o
! gårdslands område. ,men. kläder åt 2 fattiga lärjungar i för-

,.' ,'Meye'rska donationsfonden kr Heltmans fond (Assessor Hell- samlingens skola. ..
"'1.0,'000., ,",.', man) kr. 165. utdelas julafton till Bankdirektör och' Fru Beck-

Änkefru' <Erlka-:NybeJ;gs fond, älderdomshemmen. schers donation. Doneradt kapital;'
"kr ..1,330.TiH-fat,tig,a"i,nomförsalllL, Holmbergs fond (KrYddkram):l.1hvarä räntan användesveåsom.Li-
'företrädesvis till julen.' N HolI!'berg 1853) ky., 500.. Ut- drag till skollofskolonier ,inOm

Qvidings fon!l(Justitieråclsänkan delas VId Julen åt blinda VId nä- ,Adolf Fredriks församling.
Ch tQvii[ing) kr. 1,000. Se under got af åld.~rdomshemmen. Heur1ins ~onati<ln ,(Änkefru L.
[41};28,al. , ".' , 'ifve J?nssons fond. k~. 1,500. Heurlin 1898) 1,700kr., hvaraf rän-

,,,' Roseli; fond (Rep"lag'. O. Rose, utdelas VId behof tIll fattiga, som tan lämnas tilHörsall1lingens barn."
lius) kr.' 290'.' Räntan-utdelas till ej å!njuta allmän f~.ttigv., krubba.
fattigbushjonen. Kabergs fond (Ank~f. Althea Elis Daniel' Heumans inlnnes,

Rymans fond (Gulddrag. J. By- Kåber!f 1889) kr. 530. Dtsp, affat; fond. Doneradt kapital;hva:raf~n
man' 1784) kr. 1,627:39. För inr. ttgv.vdiakontssan mot redov. (pa del af räntan 50 '·kronor utdelas
af ett fattighus på Östermalm. vär~n). ... till en konnrmand.: " .

Sporrongs fond (M:ll A Maria Lmdholms fond (F dpostforvalt. Komminister C E, Hööksoch
,Sporrong 1862)kr. 250.,Tillutdeln L. Aug. Lin~holm 1896) h. 8,020. FruJ,Hööks fond (1883)5,000·kr.,,
åtålaerstigna', välfrejdade fattiga 1'111fattiga ..sjuka, utskr. fr. Sabb. däraf räntan efter underhåll af två

Stenb,ergska, fonden kr.. 5,025 ;!ukhus, fodd~ å Ostermalm och grafvar utgår till eneläktdng.och
"'Till utd~lningbla:nd de fattiga in. tlll~: Osc~!sfo~samL . .. efter dennes frånfälle till årt Ull-
. omförs:,mlingen. _, Lothstrom. fond (M:,,"'~Kristi- derstöd åt fattiga, blinda, hfardfga

•Sätherströms fond' (Karduans- Ila) .kr. 636. Disp. af fa~tlg.v.-dta. eller annars af svår sjukdom :hem-
mak. J Säthers.tröm 1828)'. ISe im, kontssan mot redo!. (l1a hösten). sökta pers. Af återstående ränte-
der [4628 aj, ' Ankef~u E~ika N.yber.gs fond, afkastning läfUnas llii till Gjtstllf'

kr. 1,330. TIll fattlga mom för- Vasa och '/a'till'Matteus' förs.
saml., t.'P Julen. J ernbergska donationen (Frö-

[4628.c] 'Oscars försam- . Roselu fon.d (Rep~lag. O. Rose- ken Carolina Jernberg, dM·i901)
. f' d t lms) kr. 286.67:. Rantan, efter 6 kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall

li' hngs .,aUlgvår SS yrelse, 010 bet. tlll pr~sten:a VId ålder- af kyrkoherden utdelaS bland fat'
. Se [1794]. 'domshemmen,halft. tlllhvartdera. tiga och sjuka i församlingen .

. Ahis~röms fond (Apotekaren N Rymans fond (Gulddrag, J By- Klefbäcks fond, kronor to 000
. 'WAhlström 1904)_~r. 335. .rtn man 1784) kr. 1,630. utdelas vid Räntebeloppet an~älldes 'till kji.-
'barns tillfalliga vård och under [ulen till å ålderdomshem intagna der åt behöfvande 'barn i konfir-
håll} pe~soner; tillh: Oscars församt. .. mattousåldern.] .' . ...' \, \
Ili,AspIunds fon,d (Handl. A Asp- Spor,rongs fond (M:ll A Marta Ljun!\,löfs donation. (Fröken C
lund 1784) kr. 265. utdel. vid ~porro.ngI862) kr. 250.Utdelas q. 28 M Ljunglöf 1881)kl'. 2;000,'· Med'
julen till å ålderdornshem intagna rebr, tll~,ålderstt!fen fattig, som ej' räntan bestridas utgift:a .för"»Ad.

'personer;, tillh. Oscars föraaml. ilar fat:,g.~mdersto~. Fred'. församl:s symöte».
Beklädnadsf. rör fat'tigaskolb Fabrtkor Joh:. Stenberg. fond, ,Fru ÅngustaPilt,z' 'donatio",

inom förs. kr. 9,385~ Räntan an kr. ·5,029: 25... Rantan utdelas tfll Doneradt under kyrkoråidets' för-
vändesttll beklädn. åt fattiga skol, de. me~t be.~ofvande såsom extra valtning etäl.ldt kapital; 1I'varårän-
och nattvardsbarn.' ilJä!? V1dtr!!ngande behof. tan i poster å 50 kr. skallå.rllgim '

'T Buhman-Erleåsous fond (Vik. Sather.trl)ms fond. Se under den 2 December utdelas till verk,'
tualiehahdLE Bohman) kr. 1,000, [4628 aj. utdelas vid. be~~~ till ligt behöfvande. ålderstigna inOm

"I:f.alfv.a räntan.", midsommar till gamla och sjuka samt tdl.lföräldra- församlingen:' 'r _ .

~ård.-hemmen, andra hälft. till fat- lösa barn., Probsts donation (M:ll Ch, W
tiga familjer. '~ Ida WelJlands fond kr: 1,079:H, Probst 1867) kr. 3,500. Årl: r~ntan
FBoströmslia 'fonAen. Kapital Sedan .'12 % tällagts kapItalet,. ut- fördelas emellan 2 ,verkl. behöf-

20,628:78', användning: mat o. ved dejas räntan till fattiga på Djur- vande änkor el. döttrar till1rahdt'
,till jule.n.' gården i poster om minst 1. kr, verks borgare inom 'Adolf !!,re.dri1:~
"'" Davidsons Jond (Värdshusidk.. försarriV 112 förv. af Ad.lftedr',

l\'lagU118'Davidson 1903) kr. 5,,000.' 1/4 af G. Vasa och 114afMatteuB'
T mån af behdf till fattiga på Djur- förs. .

är Sveriges främ~ta ,~,.q~sJpga~':"prt4d i
alla samhällslager. c s "'ii.' -: "y"'}'!'" "', ,~--~------~-~~~._-------------------------



[4630 a-4631 b] G. Fromma stiftelsers, pensiouskasscrs m. fl.' fonder.
Angust Reinholds fond, kr. 10,000., GrnnMns fond (Kammarrättsrå- Wallins fond, kr. 700. Tl!! pre-
Ränteb.Hoppetutdelasblandfattiga'det Grunden) fonderas. Omkring mier'i folkskolan. Jfr [4630 a.]
inom Ad. Fredr. förs, . 600 kr. W.stins fonder, se [4630 å.]

Buckmans donation' (Frkn M Hartmans fond. Kr. 750. Till Wiekholms stiftelse, kr. 2,200.
Ruckman 1887)kr. 20,000, Tilr ,Ad. böcker och kläder åt 2 fattiga skol- [Räntan användes på samma sätt
Fredr. församl. barnhem, ~en om barn. som Wickholms stiftelse und-er
detta upphör, skall fonilen delas Henrlins donation. (Änkefrub. [4630 aj.
lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn Åkerlnnds fond (Fröken Au-
Vasa och Matteus församlingar. hem eller barnkrubba. gueta Åkerlund 1882) kr. 1,500.

Angnsta .l, SandelIs fond för Hööks fond, se [4630 a]. Räntan utdelas d. 9 sept, till ett
behöfvande. obotligt sjuka inom Jernb.rg.ka donationen (Frö öfver 50 år gammalt hederl. frun-
Adolf Fredriks församling. Rän- kon Carolina Jernberg, död 1901) timmer.
torna (omkring 2,000 kr.) skola kr. 1,200;hvaraf årliga räntan skall
anv;;.ndas. till understöd åt inom af kyrkoherden utdelas bland fat-
försdmlingen boende obotligt sju- tiga och sjuka i församlingen.
ka personer, som äro i );lehofat Lagerqulsts (Handlanden G. R. [4631 aj Adolf Fredriks
understöd, men ickc..äro intagna Lagerqnlst) fond, kr. 11,200. församlings skolråd.
på försörjningsinrättning. Ansök- Petterssons (frn Carullna WiI· Se [2017].
nmgar, ställda till kyrkorådet, in helmina Pettersson) med ränta .
gifvas årligen senast den 1 Nov. omkring 2,800 till barnhem.. Besparade rii,ntors fond, 'kr..

Stenb.ergs donation. (Handl. A. Probsts donatton (M:1l Ch. W 2,349. Räntan användes till inköp
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan Probat 1867)kr. 1;750. Ådiga rän- 'af skodon åt de' fattigaste folk·
skall användas för fattiga skol- tan utdelas till en verkligt behöf- skolebarnen.
barns beklädnad. vande änka el. dotter till en handt- Bespisningsfonden, kr. 377. Till

Wallin s fond, Emma och M F, verksborgare .; församI. frukost åt de fattigaste folkskole-
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s Stenberg. donation (Handl. A barnen:
försalnI. barnbem; f. n. utgär Iir- Stenberg 1860) kr. 1,000.' Räntan Bäärnhielms fond (Kamrer N
ränta med 800kr. Föröfrigtsamma skall användas för fattiga skol. G Bäärnhielm 1875) kr. 300. Till
bestämmelse för framtiden soin barns beklädnad. skolpremier a, 2-~ kr. för fram."
vid Ruckmans donation. Walllns fond, kr. 700. Till pre. steg i slöjd. - För samma ända-

\fallins fond, MF, Handl. (1884) mier i folkskolan. Jfr [4630 a.] m~lkd~~~~~~~däät;:. ~OO.
kr. 600. Till prem:r iJolkskolan. We.tins fond för ålderstigna, M veiJ'erb-rgs fond (Folkskolein-

Westlns fond för alderstigna. [4630a] •• •
(Byggmäst. Axel Westin1885) kr. Wickholms stiftelse, kr. 2,200. spelstör ••n C J Meijerberg 1875)kr
20,000,hvaraf räntan efter 5 0/O på Räntan användes på samma sätt 100. Till premie åt någon välartad
gifvarensdödsdag utdelas {lotter som Wickholms stiftelse under gosse vid vårterminens slut. '
af 50 kr. till behöfvande ålder- [4630 aj. Rnckmans donation (Fröken M
stigna och välfrejd. fattiga; sedan Åhgrens (Kerstin och Ehren. Ruckman 1863)kr'. 500. Till klä-
l/S (2 år ,350kr. och det tredje 300 frid) fond, kr. 1,000. Afkomsten der och böcker åt fattiga skol-
kr.) lämnats till Gustaf Vasa och utdelas af kyrkoherden till fattiga barn.
Matteus förs. hvardera för ena- till Jul. Schwartz' stiftelse (Kontrollör
handa utdelning. .' Åkerlnnd. fond (Fröken Au. C Sohwartz 1861)kr. 600. Till söm-

Westin. fond rör fattiga barns gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500. 'nadsundervisn.s förbättrande i för-
beklädnad. (Byggm. Axe~Westin Räntan 'utdelas d. 9 sept. till ett saml:s skola.
1885) kr. 44,446. Af afkastningen öfver 50 är garnmalt hederl. frun. TlmeIIs fond (M:1l U Timell
utgår 1,000kr. som intecknad ränta timmer. 1825)kr.'500. Till premier å 5-10
till nästföregående fond och af kr. åt lärj, i församl:s flickskolas
återstoden lämnas l/S till Gustaf högsta afd,
Vasa och l/S till'Matteus förs. för [4630 ej Matteus försam-
utdelning hvarje julafton. I' k k åd

Wickholms stlfte'.e (Lump· Ings yr, or. [4631 b] Gustaf Vasa för-
handl, P A Wickholm 1850) kr. [Se 2021].
2,100, Räntebeloppetanvändesdels Barnkrnbbefonden, kr. 400. samlings skolråd.
till underhåll och beklädn. åt för- Beklädnadsfonden rör fattiga [Se 20:i9].
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s skoibarn, kr. 800. .Besparada räntors fond kr. 2,500,
försorg, dels till kontanta bidrag, Enanderska donationen, se användes till inköp af skodon åt
som af kyrkoh:n utdelas, bland de [46SO aj. de fattigaste folkskolebarnen. _,
mest behöfvande inom förs amt. Hartmans fond, kr. 750. TU! Skolrådet disponerar äfven räntan

Widboms fond (M:1l A Widbom böcker och ·kläder åt 2 fattiga å 400 kl'. (1/2 ·aLf. d. Adolf Fredr.
1877) kr. :i,OOO. Understöd åt ett skolbarn., ..' kyrkskolas fond) för understöd ål
fruntimmer af pauvres honteux. Henrlins donation (Ankefru L. fattiga skolbarn, och en bespis-

Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn- nlngxfoud å 400 kr.
hem eller barnkrubba. Af Enanders fond, 400, kr. till

Höök. fond, se [4630 aj. pension. Jämf. Gustaf Vasa Förs.
[4630 bJ Gustaf Vas~ för- Jernbergska donationen (Frö· kyrkoråd. '
samlings kyrkoråd. Se [2019] ken Carolina Jernberg, död 1901) Bäärnhielm. f011d(1875)kr. 350.

kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall Till skolpremier å 2-5 kr. för
f. d. Adolf Fredriks kyrko- af kyrkoherden utdelas bland fat- framsteg i slöjd. - För samma

skola. fond, kr. 400, tiga och s,iuka i församlingen ändamäl användes räntan å Ek· \
Barnkrnbbefonden, kr. 400. Lindberg. donation (Ankan dahls fond å 100 kr. .
Braeonierska fonden. Kr. 20;000 Lindberg ,1858).kr, 200. Till klä- Hecksehers fond; (Bankdirektör

Räntan användes till hyreshjälp der åt fattiga skolbarn. Edvard och fru Sophia Heckscher)
åt fattiga i Gustaf Vasa den l Betty NymaIms fond å kr. 2,000, kr. 8,000. Afkomsten till skollofs-
oktober. hvarat årsräntan tillfaller försam- kolonier.

Enanderska donationen, se lingens barnkrubba. Lagerqnists fond, (Handlanden
[4630 a]. Probats donation (M:II Dh. W. G. R. Lagerquist) 11,200 kr.

Gnstaf 'Vasa Kommnnalföre·1 Prob~t1867) kr. 1,750. Årliga rän-, Weslins fond, fastighet som för-
nings fond, kr. 1,000. Afkomsten, tan utdelas till en verkligt behöf- valtas af Adolf Fredr. Församling.
till 'små barns sommarvistelse på i vande änka eller dotter till en Afkastningen, cirka 1,000 kr. till
landet. • ." handtverksborgare i förs. fattiga barns beklädnad. '
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"G;.,:ll1iJrofuhlalstifielsers;;pensionskassors m. fll'~o,~}"er'f.. .: ,""-4632~]
StJjwnrt?-·:')~tiltel~&,.ki'I,7Ö(t'Ä;"· '. teijO.nhllf\'nds1f'ondn:r l (Kant. ii>Uer"'fåttigatä'nkor;, eUer :ogfftlt: .

vän'desHlikamed13chwartz' stiftelse 'f.rih.· A LeijOnhufvud 1831') ..kr, fruntiriiiner,.60'åri'~amla;· ener,sä~l
,unde~,f4~31,ak) t"" ;.,~ .t ,"" 300. Till nödställda likar inom dana, som utaf' sjukdomeUer'!

, ~imell~ fond\·lITr1ioo.. Användes fprsaml. ten icke. 'kuntra' för.sörj":' s
lika" med"!J:imeUs'fond under: Leljonhnfvnds fond n:r 2 (Kapt, Holmbergs fond~(Ktyd

, [46S1'a]. j.", ,,} frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150. N Holmberg :1:853)kf:'500."
TiU sjuka och gamla påfattighus tan användes til1l'örökande' af den!,

r ,", ,", . ,f', f"", 'o' d.7 jan. O. 11 aug. dagl, kosten för.ä ,fattighusen 'Hi,
46:3t:c]MlItteusJförsam- . Lieberdts fond (Sejlareålderm, J tagna-bltnda, hjon.' • '. J.":',' ':

>+ Ungs "skolråd, F Lieberdt och hans hustru A S 'LeijonhnfVnllsfbl1~ N:o '1\(;iF
'"(8e"2021]:' "IVeber1832)kl'. 2,400. Till på fattig, frih. A Leijonhufvud1831)',ki',

hus intagna 23 juni och 24 dec. Till nödstältdaIikar inom'för
Besparade räntors fond, kr, Lundgrens fond (Kammarjunk J,eijonhnfvrtds, fond~:(1'211.

,2,500, användes till inköp af sko- C v. Köhler och"hans hustru 1857 frih. ALeijdJihufvu~' 1841)!lj"

~~~;~;Jjl~~~tiw;~folkSkO,le?~r. $~~~~br~~/;;~g~r r~ä~~rf:;e{::: ~~I~·ji~~ao.o~~,~~~lal';ä ,fatt "
. flkolrAd"t· disponerar för under- desvis åt dem, hvilkas män 'ttl'lh. . Lieberdts'fond(8ejlåreåld.erm:,. ,J';'
stöd åt fattiga ~l<;ol))l(rnäiverrrän. tjänstem:klassen. F. Lieberdt OCh.hans hustru'oA:l:lt'
tån å 400 kr. (l!? ,af f. d. Adolf Nordenstolpes foud (Kammar Weber 1832)kr. 2,000. Till P~ fatti~.'"
Fredriks"kyrkskolas fond), en ,be'· rådet Fr. Nordenstolpe .1815) kr, hus intagna 23 'juni ()ch:24 dec.::,.""
splsningsfond:.ä'400·kr ...ecn.Llnd- 300. TilI blinda pil. fattighuset Lundgrens forid (Kam

lberg.s :donation.(1858) å 200'kr, 'eljes sjuke '0. sängliggande. C v. Köhler och hansvhua
Biil1rnhielms fond (187i5).ki'.350.' Norgrens fond (Frkn A D L och1867)ki'.2,5ö4, Pens:»

Til} "skolpremier- å' 2'-0-'5,'kr; för Norgren 1884)kr, 10,800. Till un- änkor ej under 6,0åriför
framsteg. fi' Slöjd.. -s-' ,För' samma derst .. åt församlingen tillhörande åt . dem, hvil.kas mij,nti1l

, ändamål användes' räntan å Ek· .. t å Sthl t d l\.da.hls, .fond ,å 100 kr.'"''.,''' personer 'm agna . ms s a S stem:k assen.
fattigv. ·inrättn. Nordenstolpes .,fond,(Xa

Sch'lVartz' ,stiftelse, kr. 700. An· Okänd ,(1805) kr. 65. Till sjuke rådet Fr. Nordenstolpe' -15
vändes.Iike, med Schwarta' stiftelse o.. sängliggande på fattighuset. • 300. 'Till' blinda pil. fattig
under '[46,31"a].. " , '" , Reinholds fond (Bag. E. Rein- eljes sjuke o. 'sängliggattde;'" '. ",
li:;"1~~~f~~~~fi~~o~~:a~v~~~:~ hold 1876) kr. 750. Räntan utde- Norgrens fond (FrkitA; ):l 'L,
[4631 ] . .., las d. 12 maj till en inom för, Norgren,1884) kr, 10,.oOO.·i/ril~'J:p'·';

;, ,a ""'. _,_._._._ saml , boende, Stockholms kom- derst, åt ersoner int~gna å~tIH3's •.
mun tillh. behöfvande, helst af stads fa .inrättn;.' w,""i'

[46"'3"2""']"'A' d', If" F d 'k' f" borgerlig härkomst. Okänd kr;: .70." 'I'i
a, ..0. ,rem S ..or- Stenbergsfond (Plåtslag. J Bten- o. Sängligg.and.".'.p.å'fattigh.

sam1iJ:lgsifaUigvår!lsstyrelse. berg 1897) kl'. 6,000. Räntan ut, Retnholds .fond (Bag: R.in·;
;" \: El" [1787].' ' delas såsom extra bjälp till myc- hold '1876)' kr; 750:'RäntaIilitde.~"j

AI/elin. fond (Preif: Hj. Abelin ket behöfvande. jas d. 12 maj tiI12:eino1X\f'6r·'.
1873)ki'.l,opO. Räntan utdelas den Undens fond (HandI. A E Unden saml , boend~i. St6Ckho}rlis,K6ID:;"'\
22'nlltjtillienJatiig,förgUdsfruktan 1837) kr, 1,000., Till en nödstältd mun tillh. behöfvande, "J;lelst"al';-,
och:.Iiedrande, vandel känd familj. af ofrälse stånd. borgerlig härkomst. • ..... ' :<",'1" '

B'llyards:fond n:r 1 (Kamrer D. Wallin s fond· (Änkefru' E 8 C !I .~, Sjöqvists' 'f!llld "ki';. '~,80p.,
Bayard l8S8) l\'r. 1,500:. Till en Wallin l899)kr.13,3S8: 33. 'I'Il.l.pen- Till fattiga j församl. , .'t' ''',ich', ,
ålar:' ogift '. dotter . af ämbets-, stoner åt fattiga personer inom Stenbergs fond (Plåt~l
tjänste,' eller 'b'orgerslp.än In. fl. försam l., företrädesvis åt blinda. taren Johan St~nberg.

Bayards"fond."h:r 2 (Kamrer 1) Westmans fo.nd (Ryttmäst. J 5600. Till mest behötvande
Bayard1833) kr. 500. TiHsltttgI. Westman och hans hustru l804Mh e~tra hjälp vid"trängamie
pil. fattigli, ' l81~) kr. 900. Till inträdessök Undens fond (Hand1.,AE'U

Bekfädnadsfönd for fattiga! pä fattighus till dess de kunna 1837)kr. 1.ooo,' ''i'illsäniåIl'g,a
skolliarnjkr. 1,~00; • . I blif,:!, intagna.. .. stäUde afofrä]se'ståp,!t, se'lll,a

B~rggrens, fond, (Hyrkusk M WastfeUs fond (Änkan M Wast· tan kunna erhälfa 50 !<;r., .... .',
Berggren '1857)!q:. '50,O.''''Tillklä- relt 1872)kr, 667. Till uppfostran \falUns fond'(Änkel'rl).'i E 8"9'1
del' åt de mest ·nödställdaJattig· af fattiga barn inom församl. WaUin 1899)lir: 13,333:33;·Ti~~,;p!;:!>J,1.
hushjolieli~ '.t j,' .'<' sionerat !attl~.ap'~~sHn~r~n,o~,,~

Falk. 'fo'nd(Ankan M, Falk 17.96) • församl: • foretra'desvls ..åt ,l1liIidlli';j
kr. 1M.' Till underst. åt fattiga. [4632b] Gustaf Vasa for-. Westmansfond.' (RYttqiäs'tJ'J4

F'flåens: fond €Kommerserådet P samlings fattigv·'årdsstyrelse. Westman och 'hans .huatru' 18QIlQ~Jf' ,
E FtIeen 118.22)kl'. 6,000. Till fat- 8[17881 1817)ki';900 .. TiIVin,~~~dess,Qk:pål
tiga ankor llSto~kh.,·.. .,' " e .,. fattighus till dess de)fun~~a·bJ}fv.a",

GOdns. fOlld (Segelsom:ankan C Bayards fond N:o 1 '(Kamrer D intagna.". ',' ..", l, .'1
Godu 1791) kr ...280. Räntan till· Bayard 1883) kr. 1,500. Till åldr. Wästfelts fond (änkan M Wäst·

1 f••ller fattiga 'änkor, eller ogifta ogifta döttrar af ämbets-, tjänste- felt 1872) ki'.667. Till uppfostran
frulftimmer; 'winst6.0' år _gamla, eller borgersmän m.. fl, af fattiga barn inomförsaml. '."'- i

eUer sådana.. som utaf sjukdom Bayards fond N,o 2 (Kamrer D ~. '''}:. "2H~:j
eller' lyten icke k,unnaförsörjasjg Bayard 1833) kl' 500. Till sängl: ."...." ·,.;.·.·i.11f,i\

' 'JJolmbergs 'foml' {Kryd!lki'amh, på fattigh, [4632 ej M tteus försam .
N -Holmherg 1853)kr. 500. Rän- Beklädnadsfond för fattiga ' . ,', ,a, .. ,.·U' ',' .. ".,
tan\användes,tillförökandeafden skolbarn kr, 1,800. !ings fattigvårdsstyrels.Il; ..~,,!~::;",d~:~~~ff1(;n~ratttghusen in- B,::~~:~ef:57) f~:,d500(.H~W;':~äd: 80; Wt8~lO::" ~;,t;;;)t'

Holmarens fond (Husägaren N. lit de mest nödställda fattighus. BIIyards fond N':ou l! (Kamrel1joD{,
R.v Holrngren 1915)kr. 1-,000.Hän- hjonen... Bayard 1833)'ki'.1,500." ,'Bill'ärdr:,'i ,
tanutdeIas. årligen till fattiga:i Falks fond (Ankan M Falk 1796) ogifta döttrar af ämbe~s., tjäriste,,·
.f"6rsamUll'ge.n~ "'"I ' kr. 150. Till underst. åt fattiga'. eller borgersmän m. fl;/",.-'f~'~}_';':;"~l~pg,:
Il-Lamms-fnnd (Ankefru G Lamm' Fileens fopd (Kommerserådet P Bayards fond N:o 2 (K.aIIJr.er,..'[j:)
.1913).kr. 5,000. Räntan utdelas till E. Ftleen 1822) kr, 6,015:63. Till Bayard 1838),ki'. 500,,,TIlVsängl. .
fattiga i försarnlingen.runder vill- fattiga änkor i Sthlm. på fattigh.' J.c," ",~",j<l,
k6r',att· den allmänna uttaxertngen Godns fond (Segelsöm:äJikan O Beklädnad.fond" (fÖD"",fattig.a,,"
därigenomJicke förminskas. . . Godu 1791)' ki'. 280. Eäntan till· skolbarn ki'.400. . , . .,mJ",'1 "

,l•j
• C"'''~KH·nI'M·S·TIDN· 'IN'·G·E···.N·'·Sy~dg~$,:lit~S't:.sp.;ii\i~,:~~.'l\\;!ci'lD1'V,~ 'Ub .. _.. "t''',' aa~1iga'\tiariing."~'~"'l'''~~·,,~;'
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[4632 c-4638J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m: fl. fonder.
Berggrens fond (Hyrkusk M tanj:ltdelas, ät i fattigdom efter- Beskows testamente (Brubp ...H

Berggren 1857) kr. 500. Till klä- lämn. änkor efter tjänstemän, som N' Beskow 1833)kr.' 7,500. Förest.
der ät de mest nödställda fattig. tillh. K. Flottans Sthlms-station. Till skolan.
hushjonen. .- Dahls fond (M:ll M O Dahl) kr Genera,lkonsnJ Bl11nek.Stlftnng"

Bollins fond (Brygg. O G Bollin 570: År!. räntan utdelas till ngn (upprättad af församlingsledamö-
1862) kr. 1,400. Till fattiga skol- behöfvande änka eller faderlösa ter t. minne af Gen:konsul O
barns beklädn... barn efter en fiaggkonstape!. Blancks 70·ärs-dag d. 15 okt. 1910)

Falks fond (Ankan.M Falk 1796) -Falks fond (Änkef. M Falk) kr. kr. 3,000. Räntan utdelas årl. d.
kr. 200. Till underst. ät fattiga. 500. År!. räntan delas mellan 10 15 okt. t. två fattiga frnnt. (pau-

Flleens fond (Kommerserådet P st. fattiga änkor. vres honteuses) tillh. församl:n.
E Ftlöen 1822) kr. 5,883:91. Till Frimans fond (Oarolina Frimau) Pastor och förest. .
fattiga änkor i Stockh. kr. 2,000. År!. räntan tilldelas 4 Brennerslegat (O H Brennes
o Holmbergs fond (Kryddkramh. behöfvande officers- el ler underoffl. 1752)kr. 260:40. Pastor i Tyska för-
N Holmberg 185~) kr. 500. Bän- cers-änkor. sam!. Föl' fattiga.
tan användes till förökande af den Filip och Berta Tammelins Bångs testamente (Fru M D Bång
dagl, kosten för å fattighusen in- fond å 1,000 kr. År!. ränta till· 1774) kr.,250. Pastor och I6rest.
tagna blinda hjon. delas de fattiga. Till en studerande yngling.

Leijonhnfvnds ,fond (Kapt. frih. Trolles fond (Öfverkommiss. i Ehlerts testamen te (Kapt. H'Rl?..Lei)onhufvud 1831)kr. 600. Till I.C Flottan O J Trolle) kr. 7,600. Ehlert och fru 1857) kr. 1,000. Pa-
nodstallda likar inom försam!. Ar!. räntan tilldelas en fattig änka stor och förest. Räntan till tyska

Lieberdts fond (Sejlareålderm. J efter civ. tjänstemanvidK. Flottans språkkursen.
F Lieberdt och hans hustru A S Sthlms-station. Felschers testamente (Kapt.Joh.
Weber 1832)kr. 2,349:73. Till på Emma och Gustava lViggmans P Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor
fattighus intagna 23juni o. 24 dec. fond kr. 1,000. År!. räntan till och förestånd. Till husfattiga ..

Lundgrens fond (Kammarjunk. delas 4 fattiga änkor, företrädesvis Fnhrmanns fond (Hofkällarem.
C v. Köhler och hans hustru 1857 inom K. Flottans civilstat. p H Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty-
och 1867)kr 3,132:66. Pensier åtfat- ska förs aml. 6 förest. och 3 testa.
tiga änkor ej under 60 ål', företrä- [4636J Brännkyrka försam- mentsexekutorer. Till fattiga.
desvis åt dem, hvilkas män tillh. Fnhrmanns fonjl. (Hofkällarem.
tjänstem:klassen. !ings kyrko- och skolråd. P H Fuhrmann 1772) kl'. 31,POO

Nordenstolpes fond (Kammar. Bengt Forsbergs Minnesfond, Förest. samt 3:ne executores testa-
rådet Fl'. Nordenstolpe 1815)kr. kapital kl'. 25,000; räntan användes menti. 12 goss~r erhålla kläder,
300. Till blinda på fattighuset, till fortsatt utbildning af fattiga skodon, skolafgift och läsmaterial.
eljes sjuke o. sängliggande. barn samt till rekreation å landet Fnhrmanns fond (Hof,källarem.

Nordstroms fond (Änkef. O M för fattiga barn. P H Fuhrmann 1772). Tyska förs.s
Nordström) kl'. 1,000. Räntan ut- BånA'ska fonden, kapital 1,500 6 förest:e samt s.ne executores
betalas som pens. åt en fattig bor- kr. Räntan till kyrkans underhåll testamenti. Donationen består af
garedotter inom församl, Norlllndska fonden, kapital fasta egend. 20 Svartmang.

Norgrens fond I (Frkn A D L 10,000 Räntan till änkor med barn. Garvens donation (Fru J E Gar-
Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un- Scharpska fonden, kapital 3,000 ven 1872)kr:I,000. Pastorochförest.
derst., åt personer intagna ä Sthlms kr. Räntan till beklädnadshjälp åt Till behöfvande fruntimmer.
stads fattigv.-inrä,ttn. fattiga läsbarn. Grothstestamete (Grossh. J H

Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke SelenIi fond, kapital,.2,000 kr. Groth 1785)kl'. 12,500. Förest. Till
o. sängliggande på fattighuset. Hälften af räntan till utdelning 6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 'är

Stenbergs fond (Plåtslag. J bland å ålderdomshemmet intagna gamla köpmän.
Stenberg 1897) kr. 5,500. Räntan fattiga; 2:dra- hälften till nskol- GiihlstortTs testamete (Kapt. J
utdelas såsom extra hjälp till myc- mästaren vid Brännkyrka». e J Giihlstorff 1870)kr. 1,000. Pastor
ket behöfvande. Vongtsk'a fonden, kapital 15,000 och före st. Till behöfvande sjömän

Undens fond (Handl. A E Undan kl'. Räntan till slöjdundervisnin- och deras änkor.
1837)kl'. 1,000. Till så många nöd- gens befrämjande Gosches fond (Grossh. J H Gösche
ställde af ofrälse stånd, som af 1782)kr. 2,664:84. Pastor och föreat.
räntan kunna erhålla 50 kr. Pens.r till 4 afsigk:a gamla borgare.

Walllns fond ;Änk.fru ES C [4637J Bromma försam- Goschesfond(Grossh.JHGÖsche
Wallin 1899)kr. 13,333:34. Till pen- lings ,kyrko- och skolråd. 1781)lIT. 1,500. Pastor och törest.
stoner åt fattiga personer inom Bromma skulfond, J{apitaH,OOOTill husfattiga.
försarn!., företrädesvis å~ blinda. kr., räntan användes till premier Grefl-'innan "lVilllelmimt von

Westmans fond (Ryttmäst .. J åt nattvardsbarn som genom fiit Halhvyll's; född· Kempe, donatf.ou
Westman och hans hustru 1804,1809 och godt uppförande gjort sig däraf af den 15 mars 1921, kl', 50,000.
och 1815) kr. 900. Till Inträdes- fortjänta. ' för församlingens fattiga och skol'
sök. på fattighus till dess de kunna lofskolonien. Afkastningen utdelas
blifva intagna. , [4638J T k f- I' af pastor.

\VästfeIls fond (Änkan M Wäst-. ys a orsam Ingen. Grefvinnan Wilhelmina' "On
felt 1872) kr. 666. Till uppfostran [Se 2038]. Halhvyl's, f,iddvKempe donation
af fattiga barn inom -försam!. Fredrik G Althainz testamente kr 25,000 till Fuhrmanska Btirtel-

för i behof stadda församlingsbor sens befrämjande.
med företräde för i Tyskland födda ,liebbes legat (Kommerserådet S .
män, hvilka råkat i obestånd, eller B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. Föl'
deras oförsörjda änkor och barn. fattiga.
Kr. 50,000. Pastor och förest. (d. Hebbes testa mete (Bruksp , A
19 nov. 1908). Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest.

Heinr. Gottlieb Baumgardts Till medellösa församl:smedlem:r,
testamente for kvinnliga fattiga företrädesvis barn.
kr. 2,000: Pastor och förest. (den Ilebbes testamente (Bruksp. A.
3 nov. 1895). Hebbe 1804) .kr., 10,500 föl' pastor.

eari och EUsabeth Beckers Sil· Hebhes testamente (Bruksp. A.
berhochzeitsfond (l8!16d. 28 nov.) Hebbe 1804)kr. 10,5GOför kyrkans
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska behof.
församl:s' . kyrkosångfören., diako- Hebbes testamente (Kommerse-
nissfören., Tyska Hemmet, skollofs- rådet S B Hebbe 1803)kr. 3,000.
kolonien samt "Sprachcursus"'. Förest. Till husfattiga.

[4634] Skeppsholms för-
samlingskyrko- och skolråd.

Se [2065].
AskUngs fond (Konteramiral C

F Askling) kl'. 300.Årl. räntan utde-
las åt änka efter ngn arbetare aftim-
mermansstaten el. några båtsmän.

Billbergs fond (K~pt.·löjtn. SB O
Billberg) kr. 1,270, Ar!. räntan till-
delas ngn obemedl., företrädesvis
sjuklig kapt.-löjtn:s änka.,

Blomstedts fond (Kommendören
O J Blomstedt) kr. 3,000. År!.rän-

A.-B., SVENSKA-M ETALL VERKEN
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G.>I'F:romina 'stiftelsers,' pensionskassors m.
HeJill!·n!lS;.FiC.,,'teiltamente, kr; ScllOltz' testamente (J A SCl!Olt\

2,500l:för·pa.storsänka.'· . . 1756) kr. 500. Pastor i Tyska för-
Ho ll, Tysk. Ref~rm.FörsamVsamhTill fattiga.

Dono:tlo'n, kr~ '20,000 för kyrkans Scholtv.'testamente (J A Scholtz
beJidf;.·.· .• ,-:,.. , . 1756)kr. 935,: 12. Pastor och äldste

Holms" legat (B .Holm 1804) kr. ·förest. Till studerande.
506,: . För~st:",Fpr fattiga, . " Schumburgs, Augnst, minnes-

HijP'1'i1er~legät(Nikolaus Höpf. fond, donerad af konsul R. Schurn-
ner 1~9~), Pasti>~.iTYSka förs, För burg ..1895. Kr. 1,281: 8,9. Pas.tor
fattiga; 'donationen består af egend och forest. ~ procent till kapl~a.
11 s,~', ~yg., kr,2,OOöutdeLf.Jl:årI. ~;;'i~:;J:~nhll Tyska fors:s dia-

JgJllleJlms· fond kr. 5,000. Pastor Sehumburgs August minnes-
och föreståndare. För pastorsänka fond, donerad ~fkollsul R. Schum-
och-kyrkans personalv . .. , burg1895, Kr. 640: 94. Pastor och

l\.,elln.erstestamente (Fr;> DKell· förest. 1 procent till kapitalet,
~er .J747) k1"·500. TIll fat:,ga barn. resten till Tyska kyrkokören.

KIrchring~ le!(at (175.) kr. 250 Schumburgs August·· minnes-
~alitQrn"J TyskaförsamLFör fat, fond, donerad ~fkonsui 'R. Schum
tlga: . burg 1895. Kr. 640:94. Pastor och

ll:1einsorgs testamente (Fru M E förest. 1 procent till kapitalet,
~;~~~~{~t~?~Mr~:~~k~~:/;~:~~~ ~~~=.till Tyska församl , ferte-
uppfostran;' . ,Schiitz' testamente (Carl o; Anna

Kitticbi"ionation(FKnoch 1883) Sohutz 1879) kr. 7,565, hvaraf 4,000
kr:'·500. 'Pastor' och förest. i Tyska kr. som grundpenning till Präst-
församL' .Till fattiga. änkorond och 1,000 kr., för hvars

Lleherdtsfund (Sejlareålderm. J ränta lieredes kyrkans stipendiater
'F~ie1;Jerdi'·och'hans hustru -~_S lJein lus~tigerTag". Förest.
Weber 1832) kr" '1,500. Pastor och Schwartzers testamentsfond (E
förest. ' Till sång läraren. v. Schwartzer 1808) kr. 300. Till de

LindströmsA.lma fond (Änkefru fattiga., .
Anna Lindst;öm, f: Wieting, 1907) lStarlins' testamente (Fru ..L D
kr, 2',000... Till de mest behöfvande Starbus .1774) kr. 1,260. Förest.
affprsamlingens fattiga: Pastor. TIl,l fattl~a. .

Joh:aLohes legst'.(1758),kr. 750. Stocks legat (.Frednk. v. St.ock
Pastor; TysRaförsamL Författiga. 1806) kr. 4,500. Förest. Forfattlga

Lohes testä.mente (,A Lohe 17;;9) Sturm s fond (Fru.~turm 18.77)kr.
In': 500.: Pastor och 'förest. 'Till 28.•000. Pastor och for~st. TIll be-
'ryska'skolan'. "" hofvande ~andtverkar,,:nkor. .

Lohes, Ad:,'testl\mente (;1:759). Tyska t"orsamJ. fattlgksssa, kr.
Pastor. ·:(er. 750. För fattiga; 9,010. Tyska forsaml.s kyrkor~d.

Lohes, Joh:a, testamente (1758); Uhiens legat (~ C v. Uhl~.n 17.51
Pastor och förest.Kr. '500. För kr. 125.. Pastor l Tyska forsamI.
akolundervisn. . for rattiga.

..• ,. .': . . Wenners, J. h, testamente, kr.
llIullers testamente. (Kommerse 2 500 för kyrkans liehof.

, rådet 'J e-,MUll~r 1832) kr. 7,500.. 'Wrangels testa.mente (Frkn 1\'1
Forest. TIll!attlga. .. . B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor

Past~.rKal.er·~nd. Forest.Tlll och förest. Till fattiga.
kyrkokören kr .. 600. ... Wrangels testamente (fröken M.

Rambscks donation(Smck:anka,/ B-..~lVrangel 1706) kr. 284: 14 till
E Rambaok, f.Pehm, 1880)kr, 1,000. grafvens underhåll.
Pastor .och förest .. Räntan utdelas
till behöfvande inom församl,
. Reinhold.Beckers donation (Aug
Reinhold' och Oarl. Becker 1~05)
kr. 11,311: 51. "P.l'stor och förestån-
,dare. '

RehIbOlds,Ferdina.nd, donation
till kyrkokören; kr. 1,000.

Reinholdstesta.mente (Ba.g. E
.'ReiJihold '1876) kr. 1,500." Pastor
och förest. 'rill fattijla:

Rohtliebs dona.tion(Kyrkoh. J
Rohtlteb '1864)' kr. 2,286: 09. mu

, kyrkolietjäning och deras änkor.
v. Schewens testamente (J B ·T.

Schewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
fattiga:

Schin'kels testamente (Koli)·
merserådet' D v, Schinkel1807)kr.
3,000,' Pastor och förest. .Till' be-
häfvande 'skolgo~sar. _

Schlotthnners legat (Fru 1\'1
Sahlotthauer 1751) kr. 200. Pastor
i T,yska församL .För fattiga.

'$eh'nlidts'legl\t' (P Schmidt 175'1)
kr;' 250.' Pastor i Tyska församI.

För. fattiga.

~r,1:i5",>~"; ,- , " , - ~n~~,ns~:p~ ~".';:/--';:,.': .'~::<~';: '\ ,fil
STOCKHOJ.,MS~TIDNINGEN. STOCKHOLM.s: ..TIDNING~N'i

fl. fonder.
Gretvinnan Wilhelmilia, voni

HaIIwyl's,f. Kempe. DonatioiJ, af.
den l;; mars 19.21till Tyska Hem-...·
met, kr. 50,000, förvaltas 'af dess
styrelse under kyrkorådets öfver-
inseende, afkastnlngen .användes
för främjande af hemmets .snda-.
mål.

Kastmanns, Johannes och An-
guste, understfidsfund Tdr : ålder-
stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast-
ningen skall användas tillliere·
dan de af friplatser å 'I'yska-Hem-
met.: Förvaltas af Tyska Hemmets
styrelse. .' .

FrnPauline Pott'sDonation."
till Tyska Hemmet, kr. 20,000, för-v
valtas af dess styrelse. '

ReinholdsLAugnst, mlnnesfund
för Tyska Hemmet. Kr. 10,000.
(All. Direktören A Reinhold 1911.)
Räntan skall användas tiII .bere-
daride af en. friplats å Hemmet.
Förvalt. af Tyska Hemmets styrelse: ..

Sehnmburgs, August, minnes-
fond, donerad af konsul R. Sclrum-
burg 1895. Kr. 638: 30.: Förvalta .•
af Tyska Hemmets styrelse. 1 pro'
cent till kapitalet, resten till Tyska- ,
Hemmet.',·.

Sehumbnrgs, 'Robed,.Il'ollation,
kr. 1,354: 87. Förvaltas af Tyska -,"
Hemmets styrelse. 1 procent tHl
kapitalet, resten tm. Tyska-Hem-
met.·.:.

Max Sieverts donation; .Kr;'
2,000, 8 maj 1913. Till firande ,~f,
Tyska Hemmets instiftelsedag(17.
mars 1891). Förvaltas af Tyska.
Hemmets styrelse. ..

lllax Sieverts mtnnesrond,: Kr .•
20,000, l juli 1913. Till en-friplats- ..
j. 'ryska Hemmet. Förvaltas.; ,af
Tyska Hemmets styrelse. , ".-

Friedrich Wilhelm o.' Ann.a.
)laria Zimmermanns dOnation;'~;
kr. 7,000 till Tyslm Hemmet. För,
valtas af Tyska: Hemmets styrelse.

Reinholds, August, minneSfon(/):
för Tyska församlingens fattiga',,'
Kr. 10,000. (Afl. Direktören A Rein-:
hold 1911.) Räntan skallårligeIi
d. 25 juni o. 26 december genom'
kyrkoherdens försorg utdelas till
de fattiga, Förvaltas' af Bkydds-
föreningen. _ t,' ," __,'C.-

Schlaohters, Wilhel ni, StH'tung'
1909. Kr .. 21,400. Sot· Gertruds
skyddsförening. Afkastningen ,:,,t.:'.
går t. v. som lifränta.' •.•. '

Reinh ohls, Angust,minnllsfond
for Tyska .församlingens diakoniE!s-,:'
förening. Kr. 10,000. (Afl. -dtrek-"
tören A Reinhold 1911.) Af den
årliga afkastningen tillfalla 20Qkr.
årligen Tyska Hemmet »till br,M»';
Resten till Diakqni~sföre~i:Q.g'enJö:b._
dess ändamål. FÖrvaltas af Dialio"'
nissf6reningens .'stYJ;else. •

Max 8ietlltts donation til1Tyskn
rörsamltngens diakonis-sföre~f~g.:i
Kr. 5,000, l juli 1913: Förvaltasa.
af Diakonissföreningeris s'tyrels~."

Direktiir Gnstaf' Po'tt's Dona-
tion till Tyska för-samI. torlekolouf..
Egend. på östanvikJ Nämnc1ö soc ..'·:'"
ken. '.

Tyska Hemmet r. Egendomen Nr
5 Tallkotten, inköpt 1911 f. Tyska
Hemmets räkning. Tax. 310,000kr.
Förvaltas af Tyska Hemmets sty-
relse.

Adolf Burchardstlftung (20juni
1906). Tm Tyska Hemmet. Kr ..
t,500. Donationens afkastning an-
vändes till en festmiddag för Hem-
mets penstonärer på donatorns
födelsedag den 20 juni. Förvaltas
af Tyska Hemmets styrelse.

Fru Karolina. Döllings Donation
till Tyska Hemmet, kr. 500, för-
valtas af dess styreise.

Herman & Hilda Derliens Do-
nation till Tyska Hemmet, kronor
6.830, förvaltas af dess styrelse,
'Fraenekels, Louis, donation till

~~~~~i~e~'f::J't~;'i~OO~~~en<A~i
1911). Räntan utbetalas f. n. till en
bankdirektören Fraenckelsanför·
vant under dennas återstående Iifs-
tid.----------------------'----,....~."



[4640-:4657J G. Fromma stiftelsers, pensionskassorsm. fl. fender,
[4640l Mosaiska försam- slöjd, handtverk eller annat yrke. Oscar Hhsehs fQJ1d, St;y.relsen

. I' Särskilda fonder och stipendier. för Israelitiska ynglingafören;
Ingen. Emanuel Bendix' sttpendlerond, Årliga räntan utdelas tm stude-

Diverse f~:d[;~ 8c3.)a· Styrelsen för Israelitiska Ynglinga- raride judisk yngling med företrä-
1,1100,000 föreningen. Årliga räntan utdelas desrätt ät den som idkar tekniska

kr. till studerande judisk yngling. studier eller skön konst.
Albert Bonniers fond. Styrel- Seligmanns stipendium (Dr L

sen för Israelitiska Yngltngaför- Seligmann). Styrelsen f. Israeltti!
eningen. Årliga räntan utdelas till ska Ynglingafören.; ärl. räntan
judisk yngling, som ägnar sig åt utdelas till judisk yngling, ägnande
handtverk. ." sig åt vetenskap, skö" konst, Slöjd
Frledländers stipendium (Grossh , eller handtverk. ' •

H Friedländer). Styrelsen f. Israe- Tekniskt stipendium. StyrelselI
litiska Ynglingafören.; årl. räntan f. Israelitiska Ynglingaföreningen ..
utdelas till yrigfiug, tillh. Sthms Årl. räntan utdelas till judisk yng-
Mosaiska församl., såsom lärling Iing, ägnande sig åt tekniska stu
ägnande sig åt studier i prakt, dier.
handtverk eller slöjd.

Hugo Gebers stipendium. Sty-
relsen för Israelitiska Ynglinga-
föreningen. Årliga räntan utdelas
till kvinnlig eller manlig studeran-
de vid svenskt universitet eller;
högskola. Stipendiaten skall tilf-
höra mosaisk församling, helst den
i Stockholrn,'

[46'41J Stockho,lms .Mosai-
skaförsaml:s sjukhjälps~ och

begrafningssällskap
(1788) kr. 96,000. Särsk, styrelse
se l3140]; att vårda och under'
stödja sjuka samt ombestyra be,
grafn. af afl, mosaiska trosbekän-
nare; ledamotsafgift är 10 kr. ärl.,
men underst. lämnas utan afse-
ende pä ledamotskap i sällskapet.

[4642J
Israelitiska yngllngaf"öreningen

(1819). Särsk, styrelse se [3060].
Att understödja företrädesvis till
Sthms kommun hörande personer
af mosaisk trosbekännelse,hvllka
ägna sig åt vetenskapl. studier, ät

[4645J "
Engeströms, Enfemia M. v;, stif·

telse (Statsm.inister L vHlngeatröm
1820) kr. 4,000, samt sedan är :1888
stadens lösepenning rör fattigstu·
gan kr. 4,000. Katolska församl:s
kyrkoråd se [2079]. Underst. åt fat-
tiga änkor af katolska bekännelsen.

IL Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättni'ngar, barnhus
m. ft dylika asyler.

[4653J Drottninghuset.
Se [3501].

Drottninghuset (KOnung Karl
XI:s Drottning, Ulrika .Eleonora,
antagl. '1682). Intagn. och försörjn,
af ålderstigna, sjukl., i torftighet
stadda änkor och döttrar efter civ.
och militijre ämbets- och tjänste"
män, präster, borgare.samt sådana [4657J Borgerskapets
hofbetjänter, hvllka icke burit änkhus. I
livre; dock må direktionen, där
särskilda omständigheter därtill 8e[1901J.
föranleda, intaga jämväl änkor och da~~rf:r!~:le;;r u~:;~~u ~~ä~:
döttrar efter andra personer, hvilka
innehaft en med <le nyssnämnda dorsUgna' borgare änkor i Sthlm,
likartad samhällsetällmng. Eget kapital vid 1921 års början kr.

Knlggeska fonden (Änkef. Knig- 1,241,017:34. Antalet intagna änkor
ge, Anna Mariåv. Balthazar, 1822) uppgår f. n."till 03.
kr; 25,000. ~äntan fördelas i pens:r Bergs testamente (M:U J J
till »i verklig nöd stadda ogifta Berg 1836) kr. 35,000. Räntan an-
fruntimmer eUer änkor af medel. slagen ,till pens:r iJ, 100 kr. åt 12
klassen», med villkor att de äro ogifta fattiga och ålderstigna bor-
»kända att vara af obefläckad van. gardöttrar.
del», med företrädesrätt för ogifta Lleherdts fO"nd{Sejlareälderm. J
sökande af nämnda egenskaper. F Lieberdt och hans hustru A S

Brandelska, fonden (:M:UA. S. Weber 1832)kr. 6,494:41. Handpen-
Brandel 1867 o. f. d; kamreraren ningar vid midsommar och jul åt
O. ',H. Brandel 1904) kr. 82,000. å' änkhuset intagna änkor.
.Räntan fördelas i pens:r till me- J Å W Llndmansanns understöds-
dellösa fruntimmer; donators släk· fond kr. 336,068:03.
tingar samt deras efterlämnade J! W Lindmanssons byggnads.
änkor äga företräde framför öfr. fond .kr, 201,6.1: 99.
sökande. patersens testamente (Groaeh.
[4654J .. W G Patersen 1864) kr. 137,000.

Konung Oskar I:s minne (Anke- Räntan utgår i pens:r ä 00kr. pr år
drottning Josephina 1873) kr. tiU änkor och döttrar efter bor-
885,S13, Särsk, styrelse se [3499J. gare i Sthlm. '

.Hem för mindre bemedlade frun. Paulls testamente (Grossh, Nie.
timmer, ogifta eUer änkor, af Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut-
ständspersonsklassen meUan 50 delas till hufvudstadens fattiga

. och 70 å ga l borgares och fabrikörers änkor,
r ID a. äfvensom orkeslöse, sjuke och be.

[4655J . --- ~~~r,::.~deborgare oc~ fabrikörer i

AS)')et för ,panvres honteux. I' Paul Daniel Pommeresehes tes-
Särsk, direktion se [3003]. (Grefv:~ tament.e. Kr. 10,000. Handp_e_n_n-in-. ~

BYRÅ

Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz,
1860). 'Asylets tiUgängar d. S1/u
1920kr. 1,140.877:44. Beredande af
bostad och delvis föda åt aktnings-
värda fruntimmer af ståndsper-
sonsklassen. "

-,---

gar vid jul åt å änkehuset intagna
änkor. . ,

Viktor Ramstedts do"atlol/ kr.
50,000. Räntan utgår t. v. åt af do-
nator utsedd person.

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

Johan August Ström bergs testa-
mente. Kr. 23,964:26. Räntan utgår
tillsvidare åt af donator utsedda
personer.. ;,

Säfbohms testamente (Snickare.
ålderm, D. Säfbohm)kr. 700.Hand-
penningar åt å änkehuset intagna
snickareänkor.

Tidmarks och Sundlns Pen-
sionsfond (M:ll S lir Sundin 1809;
kr. 204,300. Pens.r å SOOkr. ,till·
delas för i behof stadda fruntun-
mer af den s. k. bättre samhälls-
klassen, hvilka,' rådda I Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
blinda eller »i sina händer. förla-
made ell. förvridna, sil att de icke
kunna sig med. arbete försörja».

Anna Wikströms fond kr. 00,000.
Pens:r å 300 kr. utdelas efter
samma gnunder .som,gälla för 'I'id-
marks och Suodins pensionsfond,
med den ändring'att villkoret att
vara född L Stockholm bortfaller:

Carl WiI,strömsdonation, kr.
189,630.

Zettersten Pes testamente
(Kryddkramh, E Zettersten P:n
1836)kr."lo,OOO. Af räntan tillfal·
ler 1/4 änkhuset och de ,öfriga
S'4utgå som pens:r iJ, 70 kr. ät
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
döttrar' efter] borgare; 'f. 11. ärpen-
sionärernas antal 9. "
.. Ohmans testamente (Fru Hedv.
Ohman 1791)kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 3 borgareänkor.

JON~<>~INGS
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';F'rO:Iflmil stiftelsers,-pensionskassors m.
~4tl58~;,Borgerskapets" 'penningarvi';'Lmidsommar åt gubb-
• ".•,'cR'" ",.... , bbh ."" " husets pensionarer oeh dels t,'ll
"t: ''''.'.'' gu", ,us:.,' ekiperingshjälp åt någon, behöf-
•"":,,,.; ",,>Se .,(19si], '. vande pensionär. ..
.;;~'6org,~rsl<"pets'gubbhns grun- Johan August Strömbergs <te-
dadtår 1-788för. underhåll af ål- stameute (Tobakshandlaren J A
derstägna; porgersmän i ,Sthlm.' Strömberg 1917) kr. 23,969:27.
Eget',.Mpitllihyid '1921års början Räntan utgår tillsvidare åt afdo-
kri-·:,2,,575;l!1\.8':4Q,.,.Antalet Intagna nator utsedda personer,.

,pensionärer1;uppgår f.' n: till ,60. ,Zach. SyJverts donntlon (Hof-
. 'E',,:G,.A.l,th'ainr.',testameute(Gross- gravören Z Sylvert 1805)kr.l,I\OO.
handlafen F G Altbainz 1910)kr. Bäntan användes som pension åt
60 O@"Rä;ntan 'anslagen till pen- någon behöfvande guldsmed eller
si~p.er ät'c'i behöfvande :itlde:r;stigna juvelerare.
personer, 'som .vunntt burskap i B. J. och M. )1. Trallas testa.
Sthllll', . .. mente (Kamrer B J OChFröken M . "

D.ochSara Berlitz' donation M Trana 1904) kr, 30,000. Räntan [4660] Styrelsen Öfv,.er8111?,",'
(Sidenkramhandlaren ,D. Berlitz utgår tillsvIdare åt af douatorerila batsbergs ålderdommem!
184~)kr. 4,500: Räntan användes utsedd lifräntetagare. S [1801]
spmekiperingshjälp. åt någon å Målarmästaren S. Wagner~ du- e.
gubbhuset, i-Iltagenbehövande nation (1884) kr. 3,000. Rantan Benedickska fond~n (ÄilkefcEm-
Jrramltan.dI.and,e"'i första rummet' användes till extraförplägnad åt ma-Benedicks,~. Benedioks) c:a)rr.
siden- eller klild~skraillha)'ldlande. gubbhusets pensionärer' den 22 21,920:-. »För bildande af enfond,
.' Gl'ossbandlarenJa,cob Eurenius' oktober hvarje år, hvars .afkastn. bör användas·till.'

'understödsfolld (vice Häradshöf> I beredande af bättre och rikligare
ding;P.LEurenius 1910)kr ..60,000. kosthåll åt 'njonen.s
Bäntan användes till understöd [46 59J Allmänna barn- Eklnnds fond (Johanna Kristina
'lIt 'ålderstigna, ·behöfvande bor, huset. Eklund 1892)kr. 2,801:-. Räntan
gersmän i Sthlm. skall med,SI. utdelas till åålde,r-

'CarI.:b'ltlkinans,dollatioll (Gr'oss- Se [3401], ,domshemmetintagna personerfrån
,JIandlar'eri O Falkmari . 1907) kr. Allmänna barnhnset i stock- Klara församI. och II, tilläggas ..
kOOO, Af räntan .utbetalas dels hnlm (Drottning Kristina 1637),kr kapitalet, \ . -
e;' lifränta, till. af donator utsedd 6,463:583:37. Vård och uppfostran Enrenii fond (v. Häradshöfd. P

, person, ,delS \lckekiperingsbidrag af värnlösa barn. L Eurentus) kr,10,009: -.R\lntiln
åt behöfvande inträdessökande å Knut Bernhard Beronii fond skall användas till' inköp af skor
gubbhuset ... , ,i _. . (Handl. Ko B, Beronius 1876)kr. och strumpor för å hemmet in'!
. (j••H., .'rodells testamente (Ål-. 5.000. Understöd till barnhusbarn, tagna personer. . .. '
dermannen 'O H Frodell 1846)kr, hvilka ådagalagt flit och anlag för Johanssons fond {stif'tad .till

, l 500. -Handpenningar vid jul -och studier eller för inlärande af något minne af skolatäderakarranna Lisa,
mrdsommar,åt.' ä 'g)lbbhuset in, yrke eller handtverk. Johansson d, 1°1,1908) kr:200:.-; ,
tagna borgare. , . . Branäts fond (Generaldir. J N Räntan skall användas till'inköp'

, J. ,D. GrönstMts dOllation(Vin- Brandt 1826) kr. 3,000, Årlig ut vid julen af skodon åt någon eller;
han,dlaren'J p -Gnönatedt 1818)kr. deln. åt 10 utackorderade barn- några å hemmet 'intagna .under-
2;000,'·'·Räntan anslagen: tm .extra husbarn. ' stödstagare från-Adolf Fredriks 'för'
fÖrplägnad .under ju lhel'gen åt •Kkstrallds fond (1880) 500 kr. samling. ' .. ' .
g'libbl:).:1ts,ets~pe~sibnä:ter. _ Räntan användes till samma ända- Kjermans fond (Fröknarna,AnIla.

Nils Hnlmbergsdunatlon (Hand. mål som St. St.. Sparbanks fond. och Maria Kjerman) 5,960. Räntall "-
.tanden -N/Hollllberg 1860)kr. 4.000. 'FolIden tIll minne af, Hugo skall årligen tilldelas tre kviililöt,; "
Räntan anslagen tiU, pensioner åt FåbrrenS (afsatt af Barnhus~ts intagna å hemmet, som-däraf kun-
erdentltga-och behöfvandefattiga! medel 1888)kr. 2,500. Understod na vara i största beh of, ' """---.' ..•"
handlande., .' . som från K. B. Beronii fond. J.agerqnistsfoiI·d(Grosshandlare «

J. F. Lteberdtstestainente (Sej- Uondretska fonden (Kapt. !ean G R Lagerquist) 5,600:-, Räntan,
lareåldernrannen JE Lieberdt 1832) Louis Gondret ~895)kr. 44,68~:09. skall årligen' apvändas. un kaffe'
kr: 6,300. i' Af .räntan utdelas 314 »För att underlatta och bls~racka och bröd åt understödstagarnavld
vid jul och midsommar åt gubb- i nöd och armod stadda modrars därtill lämpliga tdllfällcn., .. -.,,'
husetspel:tsionärer och lägges 1/4 barns intagande och värd.» _ Lennbergs fond (M:llSoflaA!be,'
till kapitalet. " Böökska fonden (Komminister tina Lennberg 1890),kr. 2,'506:~;
"Bokbindarin1istaren' J,. A~ W. K E Höök och hans hustru 1900) Räntan användes' till inköP"af

Lindmanssons understödsfond' kr 5,000. Insättning i rä,;,te- och strumpor; . ";'
(1909)'kr. ,421,294:,86: kapitalförsäkr:sanstalten l Stblm Lieberdts fond (Se51areåld~rm.:,J
", Bolibindar~fästar,en J. A. W. till beredande af lifränta åt i Ad. F Lieberdt 1832)kr.9,6a6:~:·Räfl,
Lindmanssons bygglladsfond 1909 Fredr. församI. födda barnhusbarn tan utdelas till å ålderdomshIlIii':.,
kr. 221,U61:02. _ . af mankön. met intagna personer af tysk -na-:
"Anders, ,JJöfströms donation Ljnngcrantzska testamentsfon- tionalttet. ." .•' ".,

(Klenamedaålder-marmen A, Löf- den (Tobakshandl. P Ljungcrantz Lludqvists 'folId (DisponimteiI
ström 1831\) kr. 1,500:, Handpen· 1875) kr. 292,752:15. Tnlösn. å W Lindqvist) 'kr, 3.04L Räntan
ntngar vid jul och midsommar barnhuset af sådana fattiga barn.. utdelas till fr, Kungsholms för-
tilL,å' gubbhuset intagna, pensto- ttllh, Sthlms kommu,n, .som .eljes samling" å ålderdomshemmet! in-
n'ärer. t ~,_ .< - _ icke' kunna utan afglft tntagaa. tagna personer. , ., .
:-.'rökllai:ita 'E .• A. o. J. C. M.t- Frn E Linds af Hageby fond Terrades fond. (Språklär. Alex-
lallders· testamente (1903) kr. (Fru E Lind af Hageby 1904)kr. ander Nadr.Terrade och hanahu-
"20,0.00,. Räntan. utgår t. v. åt af 400. Understöd åt f. d. barnhus- stru Lovisa R Terrade, f. Strprrj·
'donatorerna utsed,d. person. barn. bäck, 1886)-kr. 1,000.. Räntan .•an-
..,SopliieJ,onise,lllolinstest'tmente Nybergs 'fond (Kollega J A Ny- vändes för inköp vidjul afJ:>r~d
(1881) kr.·. 20,000.,. Räntan utgår berg 1897)kr. 2,000.. Underst, som till samtl. åålderdomshemmet.In..
t._Y;.,å_t,af donator utsedd person. fr. K B Beronii fond. tagna personer . .'
'AlIgns~, Rei"40Tds. -mlnneafond J Il Scbarps fond' (1905)5,000 Unmans fond (Generaläonsul:",
(l'lirektör'Aug".Reihholdo.h. h. kr, Räntan användes till samma GustafUnman) kr. 13,035:':"'., ~äil, "
Alma Reinhold 1911) kr. 10,000, ändamål som St. St. Sparbanks tan utgår f. n, till erraf Gene'r",l.' ,
Räntan användes dels till hand, fond, . . konsul Unman namngifenpersen;

S'mAr~K' U'"L' M'S TIDNIN' GENS SBftdag~rsf_: är~ndefh~lfaiI~~ .....,,'1V," ·v, . ' ,.'.' '." .. lysande och rikt på litterära bidrag. -",' ""C,

[>I658',;..,4:6'6Q}
'., .' ',"",',

Stockhnlms. Stllds'Sparh",n)<s:
fond .'(1865)'20'000 kr- . Insättning
i ränte- och kapitalförsäkrings .
anstalten i, Sthlm till beredande
af Hfränta åt flickor vid 55 år.',

W.:nilerqvistska fonden,,(Gro~s"·. '
handlaren J G Wennerqvist 1829), "
kr. 161,000. ;Underst~d~ör;. o~är'
diga .ocn lytta' barn, tilldess de
fyllt 18-år.

U M '.~on- Willebrands fond','
(1860) 7,500:~:Räntan använde~,",
till samma ändamål :somSt. St.'
Sparbanks fond. \



[4660-4672J .G ..
'Webers fond (Fru MatJ:lilda we-

ber 1908) kr. 11,936:-, Räntan
skall med 9/10 utdelas till å ål-
derdomshemmet intagna personer,
företrädesvis från Jakobs och Ka-
tarina församlingar, och t/lO' ttll-
läg,gas kapitalet.

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

[4661J . ' ..
Prfmurarebarnhuset a KrIStme.

berg (Frimuraresamfundet 175S)
kr. 2,094,899:44, däraf tastigh.ns
bokförda värde 'kr, 516,304. Särsk,
direktion, se [S4OSJ.,Till vård och
nppfostran inom inrättn. af fat-
tiga värnlösa barn; 166 barn, 117
gossar och 49 flickor, vårdas f. n.
å inrättn.

1IIed. dr C. Hahna testamente
af 1896 å 20,000 kr.

[4662J -.-
Prlns farls nppfQstringsinrätt.

ning f'or fattiga oeh värnlösa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J O
Wallin o. Underståth, O. af Vann-
qvist '1833)kr. 688,000,däraffastig.
netsv, kr. 190,000.Särsk. styrelse, se
[:1405].Vård af fattiga o. värnlösa
barn i Sthlm.

4670J
Cavalll.Holmgrenska Stiftelsen

(stiftad af Grosshandlaren A F
Cavalli-Holmgren på hans 50-års-
dag den 27maj 1901med en grund-
plåt af 20000 kr.) har till ändamål
att bereda' ett sommarhem i Stock-
holrus skärgård åt välartade obe-
medlade skolbarn- med företräde
åt dem som härstamma från Bo'
huslän - tilL glädje och uppmun-
tran för dem samt till gagn i fy.
siskt, moraliskt och socialt hän-
seende. Särskild styrelse, se [34(4).
Är 1901 vistades den 17 Juni-27·
Augusti eller under 70 dagar, 25
barn däraf 19 flickor och 6 gossar
å stiftelsens hem som under detta
år var förlagdt till Björkvik vid
Älgöfjärden .i Värmdö församling.
År 1902 vistades den 14 Juni-31
Augusti eller under 77 dagar 28
barn däraf 24 flickor och 4 gossar
å stiftelsens hem, detta år förlagdt
å Gällnö i Värmdö församling.

'Är 1903 vistades' den 14juni-29
Aug. eller under 75 dagar 3S.barn.
däraf 241 flickor o. 9 gossar, å stif-
telsens hem, detta år på den natur
sköna -Argboda ö vid Kanholms-
fjärden i Värmdö förs.a:nling.

L'Stiftelsens hem å det 1904 in-
köpta hemmanet KalfsvikvidVindö
ström i Värmdö församl. vistades
år 190415/0.-1/9 (77 dagar) 40 barn,
däraf 25 flickor och 15 gossar ;

år 190.,9'0..:..n'8 (73dagarl42 barn,
nämL 26 flickor och 16 gossar;

[4663 bJ
.'örening~n för bistånd åt lytta

och vanföra (Prof. 'A Wide m. fl.
1891) kr. 898,667:28: Särskild sty-
relse, se [3681J. Behandling, vård,
utbildning af vanföra genom Van-
jöreanstalte'll.,nied poltklintk, sjuk-
afdelning (53platser), skol- o. upp-
fostringshem (40 platser}, yrkes-
skolor med. ele~hem (90 platser).

[4664J . .
M~lmqvistska barnnpptustrtngs-

anstalten i Stockholm (Klocka-
ren J P l\falmqvist o. hans hustru
18.52och 1853)kr. S87,836:68. Särsk.
styrelse, se [3622J.Attlämnafat.tiga
ov värnlösa :fliokebarn undervisn.,
vård och uppfostran i ötrigt.:

[4667J Femörei'öreningen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. .Särsk,
styrelse se [3633]. Grundande och
underhållandE> af barnhem i i den
Svenska Lappmarken.

III. Fonder för understöd åt barn.
år190615/8-22/8(67 dagar)4Sbarn, [46 71J

däraf 24 flickor och 19 gossar;' Sällskapet »De fattig.as vänn~r»
år 19071816-19/6(63dagar)44barn, (Grossh. J E Törnqvist m. fl.. il.

däraf 24 flickor och 20 gossar;. 8/51826)kr. 119,000.Särsk. styrelse,
år1908'5/0-3018(77 dagar)42barn, se [3705J. Räntan användes dels

däraf 25 flickor och 17 gossar; och i främsta rummet tiU fattiga
år 1909'5/6-23/8(68 dagar)44barn, barns beklädn., dels ock till smärre

däraf 23 flickor och 21 gossar; underst. åt behöfvande; räntan å
år191016/o-24/8(68dagar)48barn,. 3 000 kr.utd'elas tilnbehöfvande

däraf 22 flickor och 26 gossar' af kvinnokön; dessutom utdelas
år.19111710-31/8(75dagar)50barn, årl. 600 kr. i poster om 10 a 15kr.

däraf 34 flickor och 16 gossar; enl. C. E. Möllers test. 600 kr.",
år 191215/0-29/8(75dagar)48 barn, ränta å Nordlanders fond, utdelas

däraf 35 flickor och 13 gossar; i 6 poster a 75 kr.
år1913 18/0-1/9 (76dagar) 50barn,

där-af 26 flickor och 24 gossar;
. ärI91417/e_27/e(103dagar)33barn, [4672] ,
däraf 18 flickor och 15 gossar. Sällskapet Jnltomtarne (stiftadt

år1915 10/0_5/e (82dagar)45 barn, af 17 unge män julaftonen 1870)
däraf 26 flickor och 19 gossar. har till ändamål att årligen sön-

år-191614/0-30I8 (78dagar)53barn, dagen fö,e jul utdela fullstan-
däraf 31 flickor och 22 gossar. dig beklädnad åt fattiga,välarta.de

är '1917 fami1jekoloni. Barn skolbarn inom hufvudstaden. Sar.
med mödrar. skild direktion se [3623J. År 1870

år 1918.gemensamt med l\fatteus bekläddes· 1 barn, 1920 125 barn,
församI. 20/6-1els(55dagar)46~arn, .hvarjämte skodon utlämnats till
däraf' 25 flickor' och 21 gossar. 137 barn. Under hela verksam.

är 1919gemensamt med Mattens hetstiden hafva kläder utlämnats
fÖrsalllI.16/6-1e/8(65dagar)39barn. till 76.4 barn för en kostnad af
därafl8 flickor och 21gossar. kr. 242.833:45. Fonderna ökades

år192U 10/6-'-1/9(78dagar) 16barn, 1893 med 3,000 kr. genom te~ta.
däraf 7 flickor och 9 gossar samt mente af ingenjör' Ludvig Jerving
dessntom .fami1jekoloni, barn med nnder namn af Mathilda Jervings
mödrar. fond och den 25 september 1896

år Hin 1816-31/8 (75) dagar) 17 med 1,000 kr. af en af hnfvndsta-
barn, däraf 7 flickor och 10 gossar dens affärsmän till minne. af 25,
samt dessutom semesterkoloni rör årig affärsverksamhet i Stockholm,
förutvarande kolonibarn, med möd- såsom en grundplåt till e~ skodons..
rar. fond, hvaraf högst l/t-årsräI!tan.
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',," ,QlIl';"Fron:imd' Bti.ftelllets;~pensioIiBkaSBOrBID' ::ft:'fonde'd [4\1
"'~_~, ':"i :-' ~,l','" . .;', ,0,", , " , -. ,: _, " '. _. " " 'dl _'' '.', ,;.' .,

ally~i>deS:till~k9dOn,I\t ,~,i»"?rUlto~'-beklädnader" til1290 sk<>lbarxifi,ir [46 77~>;' .,(.\C(fitiij".'1'
1t~),'ne»l!1;nmllld~hl'ri;J.;,s9m,ejer~ .en. kostnad .l'~'kr.'22,82!,:41.D~ss- ,SiiUsk~pet'~Tiu~'
I;b.åUvJuJ!st~!\d.ghekllldnad' ,0,Q1:lutom 2 omgångar klä,der och,"66 öm, och, Sei'!lIg mod

, "'JlPpgick );lit,mnda,~kqdonsfond(le! dag••rs",kolonivistelse M 30s,kol. sktld nämnd,se'.[3,
'i ,'!\9'P af:~,s~1j'taren,skallk~apc4 l;n-barn, for en kostnad af 16,431..34: jämte I\rsafg. användes ,i till

"j s'amla[depne,I,l&lrrden 31"dec. 192'0,Sammanlagdt kr. :r.9,256:75., :;(lerst. dels' kdntallt j;illbelopp',a!"" ,
dAll- kr.;46,,13&:·OJ,. Af.ett stärbhus ,'.U;nder sällskapets 51'åriga verk-niinst-45kr. dels,med'klltcier ni','m,-'
';solllÖns.k~de blifvap;nämnp.t"fick samh~t (i870. 2~!1-1921 30/e),ha åt hU;';~r,elleräJ;Lk:Or',hvilka' ägna J'
'IlJl:Ilt.omtal1Ill\J>'!;t9H"emptt",ga5;0.00fullständiga bekladnader strax fore sina mindeJ'il:riga 'äkta barD.en öm« ,,"c

'Jlr):,? saintdjkaledes samma, il,r.af jul' tilldelats 7,287 skolbarn samt o' "edlig moderst'krd be ',Ar,
,stllrbh]lS;et,efter sällskapets,heders- partiellp. beklädnader till ytterltga- i 'behöfvande' om'ständ , :~•.,
,orilf6ran)le;.grosshandlar~nJollan re 4,943 barn (= 12,230 beklädda derst utdelades undern; 'ltnad'

"Jollaussoll, e:t:\-t.estamelltarl~k.',do· skolbarn) för. sammanlagdt kr. är 1921 till 7~ juödrar med sam-.':
, 'natdon uppgående HII kr:,3,119:92 391,794:10. Dessutom under .som· manlagt 4,345kronörjälhte,'kllfder, ,c ,

samt 'ep, donattorr af fro,]<e,n.Da- rarn~ 1911-1921 30 st" kolombarn till värcle 'af 500 kronor." ,y,'{ f,., ",

niela' Östergren ,ä'l;,000,k.r."1917 (tiilsamlI\ans 330barn) for en kost- , _, ._."" . ,,' I,j' )"" ,'.';,
'iS !,,~er:eft~r" fru: 'ttosa ,Na?h- nad af kr .. ~2,243:15 (Inklusiveä [4678]'v,J .",",

n'5 OOO,]ir.192QiendonatlOn omgångar klader pr barn = 660be- .KöMerspremiefo!'d; kr.:1-8'99:.17:
diaretirAug, UbIts 5,000 ktlldm'der)." . .' Räntan utdelas som p~em.ät'folk""

:~':;rkr~".').9·20C}~~~~i:t;L~9~s~e~'ioch f!1t?tf- ,,'AUt8å 'Utgiltss1[mman direkt.- 't!} l skol ebarn... SOIll- gjört,,·goda·, :f~a~~., ;'
"ter bal~nse~~de·JJted,,~r.18,901:29. öornen under ganjlna 5.1 ar (18,0 steg- i-simning -vid.Bthlma stads'

,•.' mtllgatlllgå,!garut· 7'1921 s0/6) kr. 4,4,OiJJ:!?5. bad.,och'siminrllttning: ,i'
r· december 1920'kr. Ludv, EureniI foni'!för]1nd~r~

(4675] , vlsnlng } simnin!!',"kr;"ll,l12: 70.
Alms"Axel och Sofia, stiftelsp Räntan användes' af .Stockhclms;

(Byggmäst, A Alms änka, 1874), Sinisällskap för uniiervis,l'li'lgi
grundfond vid 1920 ärs slut -kr. simning under vintrarna, åt'{O)k·'"
1,160,000,' öfriga . tillgångar kr, skoiebarn,'i.folkskolornas sinihal~
382,1,57:54.~ärsk. styrelse, se lar. t·"", ,,'-'_';"':""!"',"t,,:C,;,,:,.,:}':lj}

[354] H t'll ä d ål tt åt Llldt. Enrenii fond för.simkon~
. 2. ar l n am , 'a, sten~ ,befrämjande,t kr"5,li56' 3~: i"

flickor, sqm sakna behörig om- Räntan an~ändesaf S,o~kh'o~s"'
vårdnad, bereda ett hem, där de Simsällsk.aprenlig. het: med. t~st~.. ,·
'erhålla kristlig uppfostran och tors föreskrifter.' ' , '~)C'
god handledning samt sålunda, .
danas till redbara och dugliga [4679] -. -- ,L, .....'"~
kvinnor. Ansök. om inträde ställes '
till styrelsen och kan ingifvas af Telefondirektören 'H. ,T. Ceder·,
vederbör]. kyrkljg eller kommunal grens uppfostringsfon'l (Telefon-,
myndighet eller känd enskild per. direktören Hi T. Cedergren .och
son. Säkerhet skall ställas för er- hans hustru 1. Cedergren, född
läggande af I\rligt upprostringsbi- Pegelow) har till ändamål att.be- ,
drag, t. v.bestämdt till 300kr.vpr ~~~bb~~~~t:d;~~~r~°l:~~~~~:::"
elev, att]ltgå t. o. m.15. året. När· vis från Stockholms,folkskolor;.""
mare'upplyan.Fämnas af styrelsens
ordf. ,prof. C. Sundberg, Handt- som 'icke, på annat sätt:kupna,er'
verkareg. 3. hålla hjälp till sin u.t~ildning-;wen

smil .visa. "stor, begäfntng' ophl(Qlll,.:J
hvHka deras' Iärare-hysa. s,rskilda_

[46,76] , förhoppningarcatt de":'llIP,de,el:';
W•. ,A. Benedicks .fond (Kam- häUa en tillfredsställande')1tbi.ld,

marh.'W, ABenedick. 1870) kl" ning, skola, jnmnagöra.engod.irp
pital: omkr. kr. 84,000. Vård och sats i, drtlandsekonomisk'a·elllll'
uppfostran af fattiga barn, som intellektuella,' utveckling. :';Aneök'"
antingen förlorat någon af .sina ntngar' inlämnas und'<:r'septemb~~~
förll!drar eller i följd af deras sjuk. och oktober .mänadee, efter därom
dom eiler oordentlighet sakna n!)· "gjord annonsering.
dig ,vl\rd o. tills. i hemmet. --.-, --",

.\;.~

l~i(J,yftJ,~dcr:~:tillhörårid~ sjukvårds- och andra, dYlikaa'ristaltel',.~ll~r;;~~'
<,L'. ·afsedda. att bereda sj4k\!ård. '.. ' ':;r .

[~68 r]'.;·Serafimerhtsaret- (1895och lm) för fr. K: Serafimer- ~ens b':-"tä'm~elser -,Ifi;r' Hlt\.~'f(.ie~c'.
": ··'tetsdirektiOn. .."; ~:~~r"it:~it~ltg:~g\~;~~rt::;:~ t~:~~al .som ~,?He'l~:orlu~Rs

"i". " •.'i: Se;[33 30J.,... ".' räntor (år ~917)20,243kr., hv~raf llegneHs,A.F., D'r,~tipflndle~~
, B~rendts, ·'S.,:'Ko.nsnl, 'fond,' räntan .utdelas ltt frän' lasarettet fond. Doneradt kapital (1893)';kr;;.,
4b;'oOQ·ll;~.·(191l).,RänteMkastnin-' utskrifna, verkl. behöfvande, för 10,'09°,,som iite~: tigY~#lW]],:O~!::
gen'a!,vli;nd~s, af lasairettets direk- att sätta dem' i tillralle att genom kapttaltserade -r~ntOl'vld:t1918':~r~!,:.

, tion' :till ,un'der~töd,~t 'behöfvande lämplig föda eller vistelse i stär-: början utgjorde' kr:','12,034..c'A:rH"'.': '
.'pa'tf~nter v.id\deräs. 'uts~rifning·. kande luft vid 'brunnar eller bad räntan använd. till,,2:ne\li!ka cstoX~\\( ;,I_~<
, ."lll'.'~"'!lV:s'fond· (1901),3,900kr.' söka 4tel'vinna hälsa och krafter.' stip. 'att tiHdelas2medi6.kan'd:err,i'$:.:\

"Räiltan ',!nvändes'pås.ätt 'direktip' Prof. R; Bruzelfl fond (UOO)som tjllnstgöra,vidSerafimerll',Sacll' .,....
''i mll;l'beställlpi\mtill'upderst9.dilit 1,514kr. oOIl. .'. rettet. Sttp.a, .f..n.~40'll;r. h .•artd.?,'r.' ,.

. mfde\l'ös.a personeri','som.1i.nder· DOllationsfonden Llneoln 'Pay, få"innehafvas hp'gst l, år, samt ,s!)tH,' '
gä:tt"Ol?er~tioll?förkr~fta; kulls minne '(1899)1,000 kr.'Rän- kas skrift!. hos' vederbU0reS~,.\f. ,i"
,'N;ok1llnlls""'Lo~~en, ::Ftll.,JQud 10rnl' disponeras efter öfverläka- medic.veller kirurg. k1iniken.~~""



[4682-4691J G.- Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[46 8.2] föra styrelse, kostnadsfria banda- J.. Granhollll,s fond (Fabrikör k'
Gymnastisk. ortopediska Instltu- ger "åt ,mindre' bemedlade vanföra Grazrholm 1904) kr. 10,000. Befrämj.

tetsfattlgfond (Prof. N. Åkerman [3354]. ' af Sällskapeta barmhärtighetssttf-
m, fl. 1827) 20,090 kr. Direktionen telser. '
f G ri' t"t [33 93J [4687' J All' b Grefve, Gyllenborgs fond (Pro.. ymn.·o. op.cns 1 .,se ," männa arn- toko IIssekr.Grefve C A D Gyl..
Kostnadsfria bandager åt. medel- bn d h t'
Iösa pers., som lida af knoppslyten. or s use . lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r

. Se [3356]. \ åt gamla orkeslösa tjänare o. tjä·
Allmänna barnbördshuset (1852) nartrinor rör längv., trogen tjänst.

kr. 1,307,627: 11, däraf fastighets. C. P. KindevalIs fond (Fastil;l'-
värden kr. 862,596: 74. hets äg. C p, Kindevall 1888) kr;

J.syl~n för fattiga barnafiider- 3,000. Underst. åt fattiga oeh me-
skor och deras barn. Samma sty-. dellösa barnsängskvinnor.
relse som vid Allm. barnbördsnu- H. Lovens fond (Presidenten H
set, se [3356]. (Bildad af Bene. Loven 1908) kr. 10!800: -tillun·
-dtcksska asylerna oeh Nödhjälp.. derstöd åt fattiga barnaföderskor
fonden.) Med' en kapitalbehälln oeh deras barn.
vid 1920 års. slut af kr. 96.5,141: 33. Pabrfkilren P. A. Sjögrens me-

daljfond, (Fabrikören. P. A.Sjö·
gren 1919) kr. 1,000.

Claes Wahlunds fond (Bruks-
ägaren C Wahlund 1918) kr. 3,046.

A. O. Wallenbergs fond (Bank.
dir. A O Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr. hvard, gjingen) kr.
2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas' med ena hälften
till ntäekande af utgifterna för
barnbördshuset» och med 'den
andra till sundeastöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn J).

Aug. lVennbergs fond (Grossh.
Aug, Wennberg 1889) kr. 60,000.
Bef'rämj. -af s.ällsk:s. barmhärtig.
hetsstirt:r.

Heurlo Westmallsfond (Kap'te·
nen : H J L Westman .1916,1918
och 1920) kr. 15,000.'

[4683]
Stockholms !!.iukhem (stift. gen.

gMv.or 1867) kr. 5,546,541: '28 (1/1
1921). Särsk, styrelse se [3373].

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

Friherre B. von Beskows och
hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,670: 64 vid 1920 års slut. Rän-
tan användes till förmän för sjuk.
huset i sin helhet.

Grefve Clas Horns donations.
fond (1822) kr. 12,500. Till förmån
f. Sthlms läns afdelning af sjuk-
huset. Endast räntan får använ-
das.

S~jlareåld.rmannen J. F. Lle-
berdts och hans hustrus dona-

'tlonsfoud (1827) kr. 9,121: 03 vid
1920 års ,slut. Frisäng f. en sej.
lareämbetet tillli. person.

[4684J
Kronprinsessan Lovisas vårdan.

stalt för sjuka barn. Polhemaga-
tan 30. (Med. DrP. Elmstedt m,
fl. 1854) kro 1,979,732. Särsko direk-
tion, se [3350]. Vård af sjuka
barn; under det sista året vårdade
1,529 barn jämte 46 tyska och öster-
rikiska s. k, krigsbarn i vid poli-
kliniken 5,906.

[4665J
Sabbatsbergs brunnslasarett

(Prof. E. Gadelius under medvor-
kall af brunnsgäster vid Sabbats-
bergs hälsobrunn 1s07) kr. 47,100.
Särsk. direktion, se [3391J. Att
åt fattiga sjuka brunnsgäster be-
reda kostnadsfri bostad, föda och
läkarev ...under den tid de begagna
sig af brunnsdri~kn.vid Sabbatsb.

[4686]
Harlet Philipsons, .f,Pränckel,

stiftelse (v. Häradshöfd. W. Philip.
son 125,000 kr.) Styrelse: Eörenin-
gensför btständ åt lytta och van-

[4688J 'Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359]. .
K. Sällsk:ts samtL tillg. 1 Jan.

1921 utgjorde kr. 733.759: 15.
Barnbördshuset Pro Patrla

(Grundadt af Assessor C Ram-
ström 1174). Intagande och vårdaf
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. si;tllsk., är vär-
derad till 120,000 kr. och därbefintL
inventarier till kr. 9,341: 770

Byggmäst. J ohan Anderssons
fOnd (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördahusets ändamäl;

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg.
G F Berndes 1876) kr. 9,767: 28. Uno
derst. åt fattiga barnaföderskor. "I [46 89J

Fru JU. Berggrens fond (Grossh, . Straudbergska läkarelurättnin.
R.C ~erggren 1894) kr. 5,000. Till gen (Assessor Z Strandberg ,1793)
forstärkande af K. Sällsk:ts resp. c:a 260,000 kr. Särsk. direktion;
fonder., o.., se [3535]. Understödet, som ,be·

K. ~. BJorns fond (Med. fiL står i fri läkarev. medikam. och
kand, Ko F. Björn) kr. 50,000. ved m. m., tilldel~s sjuke pauvres

H. Brandels fond (kamreraren honteux ooh har under de senaste
H Brandel 1904) kr. 61,174: 98. ' åren utgått till öfver 350 personer

B. A. Danelil donationsfond årligen
(Gåfva af arfvingarria efter .gross- .
handlaren B A Danelius) ur-
sprungligt belopp 10,242: 22 till
förmån för fattiga barnaföderskor.

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

.C. Ro Forsgrans foud (Gross-
handlaren Carl Robert .Forsgren
1902) kr. 20,311: 72. Befrämjande af
Sällskapets barmhärtighetssttftel-
ser. ,.

/

[4690J
; Föreningen för sjukvård i fat'
tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se' [3647J. Att gnm af fören, an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem'. åt
sådana fattiga sjuka, hvilka 'Ojkun-
na eL böra sändas till sjukhusen,
Fören:s verksamhetsområde i,irin-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
tens och Johannes församla',;

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

[4693J
Berendts, S. understödsfond.

(Konsul S Berendt 1886 och isu: kr-
60,000. ·Öfverståth:ämbetet för Po-
lis ärenden, se [1683]. Till hyres-
bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid .höst- och vårfiyttn. till ett ile·
lopp af högst 26 kr.

[46 94J kvinnor, företrädesvis till söm-
Fryklunds, Johauna Charlotta, merskor.

donatlon.fond. (Änkefru Johan- Jaques Lamms' hnderstödsfoud
na: Charlotta Fryklund 1904) kr. å 30,000 kr. ,Förvaltas af Stuck-
75,000: ~. Förvaltas af Stockholms holms stads drätselnämnd. Dis·
stads drätselnämnd. Disponibla ponibla räntan utdelas till nöd-
räntan utdelas hvarje år -vid julen lidande personer :i Btookholm särs
af Fattigvårdsnämndeni poster om skildt 'från Maria församling med
100 kr. till fattiga änl<or eller ogifta. företräde för efterlervande till ar-
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