
G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4601-46021 

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

Stzj?elsens namn och flmaltning, stqtaren, stz3elsens årtal, andamål; utdelning. 

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

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

................................................... III. Fonder för understöd å t  barn [4671-46791 
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andradylika anstalter, eller afsedda 

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

... f ö r  understödjande a f  yrkesidkare, deras hustrur och barn [4693-47291 
Vi. f onder fö r  vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, 

lärares samt deras ankors och barns pensionering ............... [4733-47601 
VII. Fonder fö r  undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [4762-47681 

VIII. Fonder fö r  understöd åt konstidkare samt deras ankor och barn [4770-47783 
IX. Fonder fö r  understöd åt civile ambets- och tjänsteman samt där- 

............ med jämförliga personer samt deras änkor och barn [4781-48021 
... X. Fonder fö r  understöd åt militärer samt deras änkor och barn [4804-48171 

XI. Fonder fö r  undervisning och understöd åt läkare och veterinärer 
samt deras ankor och barn ................................................ [4821-48261 

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

Regis ter  till samt l iga  fonder  se  [4865] - [4873]. 

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

Berggrens, Xakarne, nnder: 
stödsfond (Grossh och fru RBerg 
gren 1895) kr. 89,283. Pens:r, till- 
falliga understöd m. m. 

Beronii donation (Handl. KB. 
Beronius 1870) kr. 8,586. Pens:r. 

Bersens C. D., fond (frkn M Ber- 
sén 1897) kr. 10,645. Lifstidsraiita, 
sedermera pensioner for 0@fta 
fruntimmer. 

Beskows austaf  donations- 
fond (~ss&ansdirek$or G. Beskow 
1919) kr. 153,051. Till gafvor af 
minst 50, hugst 500 kr. %t behbf- 
vande. 

Beshoirs anstaf,donation~fond 
t i l l  kykofittigkassan (Assurans- 
direktor G. Beskow 1919); kr. 4,600. 
Afkastningen anvbndes till bespis- 
ning af forsamlingsbor 6 juni och , vid jul. 

Boijeska fonden (Fru A. W 
Wildt, f. Boije) kr. 20,603. 6 pens:r 
.& 150 kr. utdelas &l. till fattiga 
och sjukl. Bnkor af borgareklassen 
i Storkyrkofors 

Broanders Fritliiof Och \viin&, 
fuiid f röken Clara Lbfgren) kr. - 

' 146 O'] StockhO'ms 
konsistorium. 

Se [2001]. 

Bergstenska fonden (Änkef. LM 
Bergsten 1826) kr 5 701:84 Af ran- 
tan utdelas 3 iens:r &i, fattiga 
prastankor eller prhstdbttrar. 

Georgiska fonden, kr. 1,18S:95. 
Understöd utdelas till D fattiga 
fruntimmer. 

Häggmanskaf onde (M:11 BPgg- 
man 1870) kr. a,112.59. Pens. 

Jnngblndskn fonden (Prosten B 
Jungblad, 1832) kr. 3,926391. Pens r 
till fattiga prastankor i Sthlm. 

Lagns Pond (Dokt'an C U Lagus 
1864) kr. 6,253 23. Underst. %t fat. 
tiga fruntimmer. 

Possiethska fonden (Kyrkoh. J 
Possieth 1728) kr. 28,306:06, Stip. 
&t studerande. 

Ilenströmska fonden (Kanslist. 
O Renstrbm 1818) kr. 17,276.53. 
Pens:r till 7 ofrhlse, civ. tjanste- 
mans hnkor, boende inom Klara 
församl. 

THULE S K A N D I N A V I E N S  STORSTA L I F F O R S A K R I N G S B O L A G  
Snmma kontant v i ~ t ~ l l  d e  försäkrade 25,400,000 kronor. 

Sahlstedtska fonden (W11 ALR 
Sahlstedt 1868) kr. 1599.74. Pens 

Soopska fonden ( ~ r e f v  au AM 
Soop 1734) kr. 19,197:24. Underst. %t 
fattiga kvinnor i Soopska fattigh. 

[46 021 Nikolai församlings 
kyrkoråd eller kyrkofattig- 

kassas styrelse. 
Se [ZOll]. 

Arfwedssonska donationoii (Dir. 
CArfwedsson 1856) kr. 7,749. RBn- 
tan disponeras af fbrsaml.ns pas 
tor och anvandes till understod 
%t alderstigna, sjuka fattiga, hfven- 
som %t vhrnlösa barn. 

Arrhenii fond (Haudl. A W Arr- 
henius 1872) kr. 11,320. Till for- 
samlingens % &got Stockholms 
stads ilderdomshem iiitagna fat 
tiga. 

Berggrens BobertoehEleonore 
donationsfond (Grossh. och fru R: 
Berggren 1896) kr. 150,000. Till 
skolbarnsbespisning och slrollofs- 
koloriier. 

SMFVBE
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25,000. Lifranta S. 900 kr. t i h  tro- 
tjänarinna; direfter arliga afkast 
ningen tiil fyra i behof varande 
änkor inom församlingen. 

*lpred ~ ~ l l i j ~ ~  a n d  (1898) kr: 
2,603. Barnunderst. 

liils lvilh. ~ k ~ b ~ ~ ~ ~  pond 
(Grossl,. c m  Benk 1889) kr. 5,408. 
Arsrantan till tv% fattiga famiijer. 

Eurenii donation (v. häradsh. 

~ n ~ ; r ~ ~ ~ f ~ ~  gw",&:l;gf:l>Gi 
%t dess fattiga % Sabbatsbergs 
sjukhus samt %t dem som fr%n 
församlingen intagits % n%got 
Stockholms stads %Iderdomshem. 

Doktor Fr. Belirs minne (Dokt. 
Fehrs konfirmander 1895) kr. 2,845. 
Arsräntan till fattiga familjer. 

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph. 
Hebbe 1868) kr 20 304. Till barn- 
krubba och bidiag till diakonissas 
aflöning. 

Fatima iiertzers Pond (Fru Lot- 
ten Nordlund 1889 o 1922) kr 
13,335. $rsräntan till 'tv% fattig& 
familjer. 

Heiirlins,fru,Louise,fond(1898) 
kr. 6,137. Bidrag till barnkrubbor. 

HakPnsons, Banna, fonder (Frö. 
ken Nanna Hakanson, 1912): 1) 
kr. 1000 till bekläknad af fattiga 
kon&.m&der, 2) b, 7,161, till 
derstödjande af församlingens 
.barnkrubba, 3j kr. 7,161, till un- 
derstöd % 50 kr. %t gamla, fattiga 
sjuka, som sett battre dagar. 

Kollektmedelkassan författiga 
nattvardsbarn (insaml. af förs. 
gnm kollekter) kr. 8,114. Bekladn. 
%t fattiga nattvardsbarn. 

Koniministor I. Hiellman-Rö- 
ransons fond (änkefru Ellen Kiell- 
man-Göranson, f. Caspersson 1915) 
kr. 10,073. Fortglende utide'rstöd 
5% 300 kr. till personer i tryckta 
ekonomiska omständigheter. 

Kreijs testamente (Assessor F 

z;;;; ;8$)f$ig~~~~g1~ga';de !ii: 
sam1:medlemmar. 

Iiyrkofuttigkassan. Sarsk. sty- 
relse. (atskilliga donationer) kr. 
67,024. M%natl. underst. till fattiga. 

Lyckes fond (Fröken L E Lycke 
1911) kr. 21,152. Till beklädnad af 
nattvardsbarn (flickor). 

JIagnussons, August och Johan, 
donationsfond (Dir. J F Magnus- 
son 1920) kr. 60,000. E'ör utdelning 
till fatiiga i belopp af minst 50kr. 

Hetzgers testamente (Grossh. 
F Metager 1850) kr. 3,626. Afkastn. 
disponeras af förs an il:^ pastor för 

til;;;$f;;;g;,". donationen 
(Grossh, uichaelsson kr. ó52. 
Pens:r. 

Hinuet af J. E. FBron och. hrnb 
hustru (Skomak. J. E. Béron 1877) 
kr. 2,281. Pens:r och barnavhrd, 

Holins fond (frkn Sofie Molin) 
kr. 6,321). Till bekladn. %t behöfv. 
nattvardsungd.tillh.försam1ingen. 

Norstedts fond (i11:ll Caroline 
Norstedt 1889) kr. 5,061. UnderhPtll 
af ett eller flera värnlösa barn. 

liorstedts fond (SaraLovisaNor- 
stedt 1878) kr. 6.615. Underh%ll af 

värnlösa barn; utgifter för sy- 
förening. 

Okänd giprares Pond (1854) kr. 
646. Afkastn. disponeras af för- 
sam1:s pastor för tillf. hyreshjálp. 

otterska fonden ( ~ ~ k ~ f ,  M L 
Otter, f. Edman, 186;) kr. 46,464. 
Pens:utdelning och m%nati. un- 
derstöd till fattiga. 

pnlmérs fond ( ~ ~ ~ b i ~ d ~ ~ ~ ~ ä ~ t ,  
fru H. W. palmér, 1918), kr, 

1,000. Arsräntan till barnkrnbban. 
Petterssons fond ( ~ : 1 1  S M  pet- 

tersson 1896) kr. 12,964. pension. 
pfefls testamente ( ~ ~ ~ i ~ ~ ~  JE 

pfeil 1797) kr. 1,032, pens:utdeln. 
p. d. ~ i d d ~ ~ h ~ l ~ ~ . r 6 ~ ~ : ~  ensk. 

pens~oaskassa kr. 4,294. 5 pens:r 
g 25 kr, 

Rogstadii testamente (Änkef. 
I Rogstadius, f. Löfblad, Vs6) kr. 
512. gudfruktiga, ut- 
fattiga och sängliggande änkor. 

Soharps ääfi0mede1(Grossh.JH 
S c h a ~  Och lians hustru 1888), kr. 

vXlfrejd.,fattigafamiljerinomförs. 
Scharps testamentsfond 
0. fru 8chai-p 1890) kr. 24,608; a)till 
bekladn. af fattiga nattvardsbarn 
af b)ti11 skO1lOfskolO- 

för församl. för- 
bättrad kost %t förs:s % stadens 
fattigvärdsinrättn:rintagnafattiga; 
d) till utdelandet af ved %t fattiga 
församlingsbOr. 

Schewes testamente (Grossh. 
R F Schewe 1845) kr. 793. Afkastn. 
disponeras af förs:s pastor förtill- 
Ealliga underst. 

Storkyrkoförn:~ barnkrubba 
(sirsk. styrelse 1871) kr. 48,232. 
Barnav%rd. 

b ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~  p;;::dgr:; 
kr 958, Pens:r 

iöJerströms iond (skomakare- 
&lderm. C U söderström 1871) kr. 
4,142; ilp till klader at fattiga skol. 
barn och ila till tillfilliga underst. 

~ ~ ~ t i ~ ~ s  testamente (Ankef. A M 
Toutin 1701) kr, 556, P;ns:r 

wadströms \M:ll 
U Wadström kr. 250. Pens:r. 

Ivalls Dorothe% donation 
(~andedkasJ6ren Th. Wall 1907) 
kr. 4,222, 2 Pens. %t medellösa 
timmer; lifränta. 

IVestzyuthii fond (Konsul W 
J E Westzynthius 1881)kr. 23 543. 
Halfva rantan disponeras a? pa- 
stor för tillf. understöd ooh resten 
tillfaller Kyrkofattigkassan. 
*!vibergs, pr., fond ( ~ ~ ~ d l .  F ~ .  

ibergl886) kr. 6 745. Lifst.-ranta. 
wickbergs, A. C., fond ( ~ ~ ~ ~ ~ h .  

och fru ~ ~ b ~ *  B~~~~~~~ 1895) b, 
777324' Pens:r' 

Zetherstens testamente (Garfv. 
JH Zethersten 1700) kr. 50. Pens. 

Akerlunds fond (frkn 
Akerlund) kr. 3,266; ut- 

ti112aktningsvärdafrun- 
timmer inomstOrkYrkOförs.,hvilka 
fyllt &I ar. 

C46041 Nikolai f&samlings 
Och sko"ohkoloni- 

st relse. s e  [~oII].  
Brandels premiefond (Kommi- 

nister R. Brandel 1909), kr. 1,000. 
pPemier %t 

2:ne i Qaftska skolan. 
A. a. Bratts fin, (f. d. kallarm. 

A. G. Bratt 1905) kr. 5,897. Af rän- 
tan utdelas hl. till beklidnad af 
fattiga kr. när kap. 
UPPW till 10,000, f% 400 kr. Ut- 
delas. 

Bröderna D:s stipendiefond 
(1918) kr. 1,000. Arsrantan skall 
anvandas till ett stipendium vid 
Kraftska skolan. 

Ekströmska Ponden (Snick.. 
i l d e m  Ekström 1835)kr. 150. Rän. 
tan 7.50 skall .vid julexamen ut. 
delas %t 2:e flickor, som utmärkt 
sig för ordning, flit och arbet. 

sag"ngt EllioGsfond(Grossh Ernst 
Elliot 1914) kr. 15 000. ~ i 1 l ' ~ r a f t -  
ska skolans basta: i främsta rum- 
met af dess I ~ ~ ~ ~ ~ .  
neri. 

son 1827) kr. 1,685. ' Ariiga räntan 
skall till skolans basta använ. 
das. 

( ~ ! d ~ ~ % k ~ .  $?,"b,"Fgi$$'k: 
4,000. *Till fattiga barns h%llande 
i skolan*. 

Handt~erksskoltms och Hsbbes 
fond (1806 och 1869) kr. 10,692. 
Enligt k. bref d. 10 okt. 1919 skall 
afkastningen användas till uuder- 
stöd %t obemedlade ynglingar frhn 
Storkyrkoförsamlingen, som under 
anstiillning i handtverksmässigt 
eller industriellt arbete atnjuta 
bildning vid läroanstalt med in- 
riktning p% visst yrke eller viss 
yrkesgrupp. 

Karstromska fonden (m11 Eleo- ' 
nora P. Karström 1865) kr. 4,520. 
"Till den fond, som i Storkyrko- 
församl. är grundad för fattiga 
skolbarn,. 

Holtsska fonden (grossliandla- 
ren A. Holts 1910) kr. 3 000. Ran- 
tan utgar som bidrag ii11 Nikolai 
arbetsstiigas uppratthällande. 

Kraftska sällskapets donations. 
fond (1921) kr. 5,000. Afkastningen 
anvandes till Kraftska skolans all- 
manna utgifter. 

Kraftska sällskapets stipendie- 
fond, kr. 2,164. Afkastningen an- 
vandes för begbfvade frS.n Kraftska 
skolan afg%ende lirjiingars vidare 

Ludvig Lerini fond (Konditorn 
L. W. Levin 1893) kr. 6,000. Ran- 
tan utbetalas till styrelsen för 

N $ ~ e l f ~ ~ k " , f s k f " ~ ~ ~ ~ '  
och fru J. W. Liedberg 1$04)7,000 
kr. Rantan till kläder %t medel. 
lösa skolbarn. 

Aurora Lindfeldts fond (Julia 
Selma Kornelia Gindfeldt 1904) kr. 

' 

3,000. Räntan skall utg& till be- 
höfvande lararinnor inom försam. 
lineen. 
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m; fl. fonder. 
kr. 6 000 att bilda en fond Pt e&- 
dana' nidställda försa,ml:smedl:r 
inom Jakobs forsaml., som icke iiro 
berättigade till fattigunderstöd. 

xoréens ( ~ ~ ~ ~ l i ~ ,  
J E Noréen 1803 o. 1811) kr. 52 500 
pens,, a 24 kr. o, 48 kr, pr &;ut- 
delas till behöfvande o. dött. 
rar efter tjänstemän af mili. 
tar. samt borgarest&ndet, 

u t i  skrivelse dan 22 mars 1921 
har ~ ~ k ~ b ~  och ~~h~~~~~ fattig- 
virdsstyrelse hos Konungen gjort 
framstallning om att de 
80, prövades vara berattigado till 
pensioner ur berörda fond kunde 
f& beredas tillhöpe be. 
lopp än hvad testamentet bestäm. 
mer och har denna begäran blif. 
vit den 1g21' 'Ock att pensionsbelopp i intet ma 
Ofverstiga 15': - i 

s ~ ~ ~ ~ , g ~ r ~ n d ~ t f ~ ~ ~  ' 

ranteafkastning dartill lamnar till- 
g%ng öka pensionen till kronor 48 
per gr för de mest behöfvaUde af 
pension%reriia. 

Normans testamentsiond (Hus- 
hallerskau B M Norman 1829) kr. 
1,500. Rantan utdelas &l. p% stif- 
tarinnans dödsdag den 8 maj till 
förs:s 

Okänd (En obind gifvares do- 
nationsfond 1856) kr. 3,000. Till 
underh%ll af fattiga och vanlottade 
barn inom församl. 

P-s donationsfond (1865) kr. 500. 
Kintan till de fattiga inom Jakobs 
församl. 

Reucknerska fonden. (Änkefru 
Sofia Lovisa Reucher  1878) 5 000 
kr. Osterberg-~eucknerska grafkm 
P Johannes kyrkogPrd skall för all 
framtid underhPllas. Resterande 
räntemedel anväudas som tillf. 
underst. %t fattiga inom Johannes 
förs. 

Reinstedts donationsfond (Tes- 
tam:tstagare efter Ankef. M H Rein- 
stedt 1846) kr. 8,250. Rantan ut- 
delas i 5 olikalotter till vissa upp- 
gifna personer och efter deras död 
till andra behöfvande helst ankor 
och ogifta döttrar efte; bmbetsmän 
i statens ämbetsv. 

Sandbergs testamenisfond (Än- 
kef. C Sandberg 1812) kr. 1 275. 
Rintm till nPgot fattigt frunkm- 
mer af bättre stPnd. 

Sehewes teatanientsfond (Grossh. 
R B Schewe 1845) kr. 750. Rantan 
utdelas %rl. p% Sofiadagen t. fors:s 
fattighushjon. 

Sehulaers testamentsfond (Frkn 
C v. Schulzer 1845) kr. 300. Ran- 
tan tilldelas nigon behöivande. 

Schtvartsers testamentsfond 
i(Ofverste J v. Schwartzer 1808) kr. 
300. Till de fattiga vid jultiden. 

Sundströms ghfvomedel (Handl. 
C G Sundström 1869) kr. 1,900. Räu- 
tan utdelas nyPrsaftonen i 3 lika 
delar till behöfvande och obotl. 
sjuke handl.eller deras änkor, eller 
handtverkare eller ock till Jakobs 
for:s fattiga i allmänhet, 

Söderatröms testamentsfond 
(M:ll S'SödersWöm)kr. 988:08. Kin. . 

BYBRA 

[4613-46131 Q. Fromma 
kr. 20 000. Särsk. styrelse med 
kyrkoh. i Jakob sLom ordf., se 
[3544]. Dels bespisn. under jul. 
helgen af inom Jakobs förs. bo- 
ende fattiga, dels till bekltadu. af 
fattiga skolbarn, dels slutl. till 
kontant underst. till sidana be- 
höftande, som icke äro i n&- 
gon välgörenhetsinrättn. intagna. 

Lindgrens donation (Emil Ch 
Lindgren 1866) kr. 500. Skolrhdet 
i Jakobs församl. -[se 20 231. Till 
6 d folkskolans flickor vid julen. 

Sjömans fond kr. 2 000. Till be- 
,klädnad Pt fattiga skAlbarn. 

Steinerts fond (Helena Catha- 
rina Steinert 1876) kr. 4,000. Un- 
derst. till äldre behöfvande frun- 
timmer. 

Sundens fond (Lasarettssysslo- 
mannen Anders Sundén 1886) 1,000 
kr. Till kläder och böcker &t fat- 
t i  a skolbarn. 

$venubergs donation [Grossh. 
Aug. Wennberg 1888) kr. 5.000. 
Till fors:s skollofskolonier. 

Wetterbergs donation, kr. 800. 
Till skollofskolonier. - 
[46 13] Jakobs Och 

nes fattigvhrdsstyrelse. 
Se [1790]. 

Carl Alexandersons fond den 
30 dec. 1919. Storlek kr. 10,000. 
Rantan skall krligen tilldelas fem 
(5) st. verkligt behöfvande perso- 
ner inom Jakobs eller Johannes 
församlingar, nämligen antingen 
i t  mödrar, Bom förtjäna goda vits- 
ord ih%ga om v%rden af sina barn 
och sina hem eller ock i t  hldriga 
eller sjuka men till lefnadss%ttet 
oförvitliga män eller kvinnor (gar- 
na, men ej uteslutande bland klas- 
sen npauvres honteux*) boende i n  
om nyssberörda församlingar. Un. 
derstöden utbetalas half%rsvis med 
50 kr. hvardera gingen. 

dxners Tlicrese och Jenny, 
fond den'3O nov. 1922. Storlek kr. 
10,000. Arliga rantan skail vid jul 
anvandas till inköp af kläder %t 
fattiga skolbarn inom församling- 
arna i Jakobs och Johannes. 

Barnhjälpsfonden (Excell. Gref- 
ve C De Geer med 10,000, Atskilliga 
andra försam1:sbor med 6,000. 
1836) kr. 15,000. Till mat och be- 
kladn. %t fattiga barn. 

B~nediokstestamentsf. (Bruksp. 
E O Benedicks 1876) kr. 2,000. Till 
hj%lp för de fattiga inom Jakobs 
forsamling utöfver hvad dessa enl. 
fattigv:författningarna bekomma 
eller för sidana fattiga, som icke 
af fattigv:samhällena erhalla un- 
derstöd. 

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

De Beers donationsfond (Excell. 
grefve C De Geer 1850) kr. 16 150. 
Till hyreshjälp %t n&gra faitiga 
inom församlingen. 

De Geers donationsfond (Excell. 
grefve C De Geer 1859) kr. 7 600. 
Till underst. %t fattiga barn inom 
församl., hvilka fyllt 14 Pr, men 

JCBNKOPINGS 
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stiftelsers, pensionskassors 
i af sjukdom eller annan orsak äro 
oförmögna att sig försörja, samt 
sasom tillfalligt understöd %t an- 
dra fattiga af hvilken %Ider som 
helst, hvilka befinna sig uti en 
hjalplös belägenhet. 

Xathilda Elgs donationsfond 
(27 sept. 1918 kr. 20,000) för fattiga 
sömmerskor inom Jakobs försam- 
ling och skall nämnda fond enl. 
fröken Selma Elgs testamente för- 
valtas af Jakobs och Johannis 
fattigvardsstyrelse. 

Ekholms testamentsfond (Guld 
sm. I Ekholm 1806) kr. 2,522350. 
Rantan tillfaller "fattiga medbor- 
gares änkor och minderariga barn. 
med 30 kr. hvar &rligen. 

En gammal redogörares dona- 
tion (Assuransdirektören A. Sun- 
dén-Cullbern 1917) kr 1 000. Kan. 
tan skall g&om redogiraren och 
endast efter dennes godtfinnande 
utdelas till behöfvande inom för 
samlingen. 

Puhrmanns (Hofkallare. 
mast. PHFuhrmann 1772)kr.383:33 
Rantau +nvandea till undfignad 
midsommarafton %t fattighjonen 

flru ~~l~~~ ~ ~ l l j ~ ~ ~  donations. 
fond (förvaltas if ~ ~ k ~ b ~  o. Jo. 
hannes Fattigvardsstyrelse). of 
ve r~mnades  den 29 april 1919 kr. 
2 000 hvaraf räntan företrädesvis 
skalf användas till understöd &t 
inom Jakobs o. Johannes försam. 
lingar boende .pauvres houteusesn. 

(iodns testamentsfond (Segel- 
söm:änkan C Godu 1791) kr. 555.66 
Ari. räntan utg%r till underhaliför 
2:e inom församl. boende ärbara 
o. välfrejd. hederliga ankor eller 
ogifta fruntimmer som uppnitt 60 
Pr eller ock sPdana yngre som 
genom sjukdom eller lyten &o ur. 
stlndsatta att sig genom arbete 
försörja. 

Byldenstollies donationsfond 
(Grefve A G Gyldenstolpe 1855) kr 
1.800. Till underst. %t 2:e ildriga 
sjuka personer, helst % ftrsarnl:; 
fattighus. 

Hederhielms testsmeutsfond 
(Kammarrev:r%det G O Hederhielm 
1797) kr. 1 000. Rantan utdelas 
hvaqie 112-iitill fattiga, födda inom 
Jakobs förs. 

Helins donationsfond (Änkef'ru 
L Helin 1815) kr. 3 000. Rantan 
fördelas lika emellan de frPn Ja- 
kobs o. Johannes förs. & fattigh. 
intagna fattiga. 

Holmbergs fond (Kryddgritmh. 
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Ran  
tan användes till förökande af den 
dagl. kosten för % fattighusen in- 
tagna blinda hjon. 

Horns testan~entsfoad (Gr&:am 
A S Horn, f. Blomstedt, 1858) kr. 
4,600. Ari. räntan anvandes tiil 
understöd %t s. k. npauvres hon- 
teux, isynnerhet gamla döfva, 
blinda eller annorledes vLnföra. 

Kihlströms teetamentsfond 
(Slaktaren J G Kihlström 1880 o. 
1834) kr 3 536:96. Rantan utdelas 
&l. p& &:s dödsdag den 12 dec. 
till försam1:s fattighushjon. 

Lundbergs testamentsfond(För- 
ste lifmedikus V Lundberg 1891), i 
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&rlig afkomst diraf användes till 
sjakvard i fattiga hem inom för- 
samlingen. 

Norbergs fond (Jungfru A M Nor. 
berg 1864) kr. 1 500. Till hederligs 
fattiga. fruntimmer inom församl. 

Norlunds fond (Fru Lotten) kr. 
10,000. Rantan skall af kyrkoher 
den i församl. utdelas till behöf. 
vande änkor med barn samt sjuka 
änkor. 

Aorlunds fond (ankefru Lotten 
. Norlund 1922) kr. 20000. Årsrän- 

tan utdelas tiil fattiga ankor eller 
andra ensamstaende kvinnor. 

Piblmanska eller,,Ostermsnsko 
teatamentafonden (Ankef. W Pihl. 
man f. Osterman 1779) kr. 9,036: 
31. Till pens:r %t> 4 änkor. 

Widmsns fond (Grossh. P U Wid- 
mans dotter och m%g R Th Ceder- 
schiöld kr, *t in. 
om församl. boende borgarankor. 

Ohmans fond (Ankan H Ohman 
1791) kr. 800. Stip:r %t södra latin- 
Iärov. till obestamdt antal. 

146 161 ~~~i~ forsamlings 
skolrad. 
Se [!2035]. 

Axel N. Andersson. Donationsme- 
del & 50,000 kr. förvaltas af Stock- 
holms stads drätselnämnd. Riintan 
utdelas som understöd %t valartade 
medellösa skolbarn h i l k a  i minst 
5 &r tillhört församlingen. Under- 
stöden utgR med högst 200 kr. för 
%r. Samma barn m% icke inneha 
understöd i flera &n 2 %r. 

Axel N. Andersson. Donations- 
fond %10,00Okr. Rantan skall använ. 
das till premier i i 0  och 25 kr. %t 
fattiga men arbetsamma skolbarn 
som lamna godt hopp for fram- 
tiden. 

aravallii  fond (C O Gravallius) 
kr. 1,600. Till uppmuntran %t fat- 
tiga skolbarn i handslöjd. 

Hammarstrands fond 1,500 kr. 
Krliga rantan skall anvLndas till 
fattiga skolbarn som medfölja skol- 
lofskolonierna. 

Bankdirektör och fru ~ 'ec l i -  
schers donationsfond. 7,700 kr., 
hvar% rantan %rligen ställes till 
församlingens skollofskoloniers 
förfogande. 

Hirschs Isaak,fond 5,000kr. Ar- 
liga afkashugen skall utdelas af 
skyddsföreningen eller, om den 
upplöses, af skolr%det till skolbe- 
klidnad och sommarutrustning%t 
flitiga och fattiga skolbarn. 

Holmbergs fond (By gm J P 
Holmberg) kr. 15,000. f r l i i a  ran- 
tan skall utdelas den 11 dec.: Ils 
till spädbarnskrubban, its till ar- 
betsstugorna, till skollofskolo- 
nierna. 

Levins fond (Fabr. J P Levin och 
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till 
beklidn. %t s%danafattigabarn,som 
i brist diraf ej kunna bevista sko. 
lan. 

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

Netherwoods fond (Bankokom- 
miss. V Netherwood 1867) kr. 200. -- 

' Till uppmuntran %t ett fattigt skol- 
barn. 

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- 
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och 
annan beklidn. samt till skrifma- 
teriel &t fattiga skolbarn. 

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

Trocd Nelssons sparfond 10,000 
kr. &l. runtan utdelas till l i r -  
jungar vid Högalidsnkolan hvilka 
visat sinne för ordentlighet och 
aktsamhet med sina tillhörigheter 
samt efter bista förstand visat 
sig sparsamma. 

146 l;] Maria församlings 
fattigvårdsstyrelse. 

Se [l7 961. 
Abrrhsmsons lifräntefond (Bada- 
remast. J O Abrahamson 1870,1881, 
1893 o. 1894) kr. 6,500. För lihiuta 
till barn, företrädesvis fr%n G%lön s;& iki;&p,".6nska ochMalmqvist. 

Beklädnadsfondon för fattigs 
nsttvardsbarn (okinda gifvare) kr. 
3,084: 48. Användes for fattiga barn 
inom församl. 

Erik Bergstedts donationsfond 
(Grosshandl. W k  Bergstedt 1910) 
kr. 5,000. Till fattiga fabriksarbe. 
tarefamiljer. 

Tiars Bergstedts fond (Fabriks- 
mäst. Lars Bergstedt 1891) kr. 
1,800. Räntan till fattiga fabriks- 
arbetarefamiljer. 

Fnhrmnnns fond (Hofkällare- 
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. 400. 
till förplagnad midsommardagen 
af understodstagare % Rosenlunds 
%Iderdomshem. 

Qodns fond (Sege1sömm:änkan 
C Giodu 1791) kr. 1 666: 67. Un- 
derst. %t änkor elle; ogifta frun- 
timmer. 

arimschölds fond (iinkefru Jose- 
phine Grimschöld 1921) kr. 417: 67. 
Rantan liigges till kapitalet intill 
1,000 kr. Direfter rantan till fat. 
tiga, intagna % Rosenlunds alder- 
domshem. 

arundbergs och Asplunds fond 
(Grossh. A N Grundberg och än- 
kef. C E Asplund 1862) kr. 2,000. 
At behöfvande inom församl. 

aösohes fond (Grossh. J H Go- 
sche 1781) kr. 1,500. Understöds- 
tagare%Roseulnnds%lderdomshem 
för förplign. & H. M. Konungens 
födelsedag. 

Hsglinds fond (Makarne G R 
och B K Haglind 1888) kr. 1,400. 
Till % Rosenlunds Blderdomshem 
sjuk- och %Iderdomsrum intagna 
fattiga personer. 

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

aalathée Lamms fond (A~kef ru  
G Lamm 1913) kr. 7,000. At be. 
höfvande inom församlingen. 

C. E. och Augiista Nilssons fond 
för  fattiga nntt~a~rdsbarn. Kr. 

'3,000. Användes till barn iii0111 
församlingen. 

Okänd (Ghfva af en okind 1796) 
kr. 125. Inköp %t R Rosenlunds 
%Iderdomshem har intagna under- 
stödstagare af ~Arnd t s  paradis- 
1nstgArdn. 

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

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

Reuckners fond (Änkef. S L 
Reuckner 1886) kr. 3,000. Utdelas 
till behöfvande inom församl. 

Rothoffs fond (Ofverstelöjtn. F 
A Rothoff 1862) kr. 2,000. Till för- 

Sshlbergs fattiga. fond (Staäsmäkl. J 
Sahlberg 1803) kr. 600. Under- 
stödstagare % Rosenlunds %Ider- 
domshem för förplign. % H. M. 
Konungens födelsedag. 

Sandahla fond (Uppbördskom- 
miss. J Sandahl 1878) kr. 2,000. 
För behöfvande inom församl. 

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

~ l i i  A Svans minnesfond (Ko- 
kerskan C C Jansdotter 1896) kr. 
2,000. För fattiga barn inom för- 
saml. 

Sweders fond (Radman M Swe- 
der 1772) kr. 1,600. Underst. till 
fattiga klädesgarnsspinnerskor. 

Tjugufemte Juni-fonden (Okand 
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens 
disposition för fattiga inom förs. 

lörnebohms fond (stsmpelmii- 
staren E. Törnebohm) till behöf- 
vande sjuka och blinda % Rosen- 
lunds %Iderdomshem. Årlig rante- 
utdelning 150 kr. 

Törnemans och nis t rands  min- 
nesfond (Assessor J A Törneman 
och Professor A H Wistrand 1864) 
kr.4,000. Behöfvandeinomförsaml. 

Wertmnllers fond N:o l (Brygg. 
och Ryttmäst. GWertmiliier 1864) 
kr. 2,000. Uppfostringshjalp för 
värnlösa barn. 

ITertmiillers fond N:o 2 (Brygg- 
och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864) 
kr. 2,000. Understödstagare & Ro- 
senlunds Blderdomshem för för- 
plign. % testators födelsedag d. 
23 &b. 

IVirrwnelis fond (Änkef. C E 
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af 
räntan användas 400 kr. till un- 
derst. (3 B 50 kr., 4 B 37 kr. SO öre ,  
och C 8, 25 kr.) å$ 11 ofrälse mans 
änkor, som ilro fattige och till 
frejden oförvitl., företradesvis s%- 
dana, som hafva omyndiga barn 
eller sjuka. föräldrar att försörja. 

C A Th Adelgrens niinnesiond 
(Frkn S A A Ädelgren 1897) kr. 
1,WO. För behöfvande inom förs. 

Ostergrens fond (Hamnfogd. L E 
Ostergren 1852) kr. 500. Förplägn. 
vid jultiden %t sängliggande sjuka 
% Roaenlunds Blderdomshem. 

- 
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Qiiderina fond (HusgerPdskam. 

betjänten A *aderin 1833) kr. 1 500. 
Till utdelning Lt understödstabare 
% Rosenlunds Llderdomshem. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän- 
'tan användes tillförökande af den 
dagl. kosten för de % Rosenlunds 
%Iderdomsh. intagna blinda under- 
stödstagare. 

Johnsons fond (Johnson Axel 
Generalkonsul 1910) till andam&l, 
som af Styrelsen bestämmes, och 
hvartill anslag af kommunen icke 
erhalles: Kapital 1,666: 67 hr. 

Nystroms fond (Rustmast. C Ny- 
ntröm 1817) kr. 2,500. Utdeln. till 
understödstagare LRosenlunds %l- 
derdomshem. 

Oxengii fond (Kammarättsr%d:n 
BChOxengiusl853)kr.1,000. Pens:r 
%t fattiga fruntymrner. 

Hingqvists fond (Apotek. C R 
Ringqvist 1838) kr. 2,500. Förb'Qtt- 
rad kost &t understödstagare i 
Rosenlunds Plderdomshem. 

Roos' fond (Handelsbokh. J C 
Roos 1818) kr. 1,500. Förbattrad 
kost &t s ~ u k a  understödstagare % 
Rosenlund? %Iderdomshem. 

Tengstroms fond (Kamrer C A 
Tengström 1864) kr. 10,100. Af 
rantan utdelas 4 pens:r a 50 kr. 
till fattiga änkor och 4 b 60 kr. till 
kvinnl. tjänstehjon, som lingre tid 
tjänat inom samma familj; %ter- 
stoden användes till underh%ll %t 
understödstagare % Rosenlunds 
Plde~domshem. 

Tbrnqvists fond (Kamr. C Törn- 
qvista 1866) kr. 4,533:33. Förbittrad 
kost till understödstagarna L Ro- 
senlunds %Iderdomshem sa.mt 
extra forpliagnad hvarje %r 1 4 l l p  
till il försörjningsinr8ttningen in- 
tagna. 

Xetherstens fond (Garfa. J H. 
Zethersten 1836) kr. 750. Julkost 
&t understödstagarna % Roseii. 
lupds %Iderdomshem. 

detergrens fond (Hamnfogd. L 
E Ostergren 1862) kr. 100. För- 
pliign. vid jultiden %t siingl. sjiika 
P Rosenlunds %Iderdomsheni. 

[46 22] 
kyrkorad. 

Fond till barnkrnbba - 10,000 
kronor. 

Johan Leonard Höijers fond(.T. 
L. Höijer och hans hustru 1863) 
12,500 kronor. Rintan iir anslageil 
till en barnkrubba. 

Fond till  ny barnkrubba10,OOo 
kronor. Räntan är anslagen till 
en barnkrubba. 

Pubrikiiren Hatthias Lundins 
fond (1900) 5,00@kr. Afkastningen 
skall utbetalas i pensioner %t 5 
alderstigna, minst 66 Lr gamla be. 
höfvande personer. 
..Kyrkoherden FredriklVilhelm 
Ofverstroms fond. (Eyrkoherdeii 
Fr. W. Ofverström 1865) 8 093 kr. 
Pensioner till änkor efter KeSäiier 
och andra arbetare. 

KristinaLovisa Galwagens fond 
(Fröknarna Erique och Sofie Cal- 
magen 1904) 2,000 kr. Afkastuingen 

B V ~  

Brandes fond ( F r h  J F Bran- 
des 1872) kr. 10,000. Pens:r B 75 kr. 
%t ogifta, ildriga Och sjukl. tjäna- 
rinnor somlingre tid tjiinat i sam- 
ma familj och bo p% Söder. 

Broströms fond (Kallarmtist. O 
Broström 1844) kr. 2,000. Utdeln. %t 
understödstagare % Rosenlunds %l. 
derdomsh. 

Rnrmans, Axel och Nannie, fond 
)Direktör A Burman 1911). Afkast- 
ningen användes till julg%fvor; i l e  
daraf tillagges Lrligen kapitalet 
( 10 000 kr.). 

Bång8 fond (Dir. G Bang 1854) 
kr. 17,000. Utdelning %t understöds- 
tagare % Rosenluuds %Iderdoms- 
I:em. 

HålarmXst. G. J. W. Garlqvists 
fond kr. 1,018: 06 - afkastningen 
utdelas till fattiga vid julen. 

Qodns fond (aege1söm:änkan C 
Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till 
understödstagare % Rosenlunds %l- 
derdomsh. 

8. Th. Qnstafsons fond, 10,000 
kr. Utdelas enl. styrelsens beslut. 

Bäderins fond (Husger%dskam. 
bet.jänten A Gaderin 1833) kr. 3,000. 
Till utdelning %t imderstödstagare 
5 Rosenlunds Plderdomshem. 

Hedströms fond (Sidenfabr. C 
Hedström 1822) kr. 3,000. Utdeln. 
bland understödstagare % Rosen- 
lunds %lderdomshem, 75 kr. tillde- 
las %rl. %t dessa: 

Axel Hellstcns fond, f. n. 
13 972: 33 kr. att utdelas i gratifika. 
ti&r om 100 kr. .-igen. 

Holma fond (Aukef. Jahanna 
Lovisa Holm 1895). Kr. 20 000. Af- 
komsten användes till beredande 
af pens:r b 50 kr. %t medellösa och 
fur hederlig vandel kända frun- 
timmer, ogifta eller ankor, inom 
Katarina församl. 

K?llarmXstare Adolf Johansons 
fond ( l 3  l919 kr. 2,500. '/p af ran- 
tan ligges till kap. till dess detta 
vuxit till 5,000. 'Ig af räntan ut- 
delas till fattiga inom förs., som 
gjort sig kända för hederlig van- 
del, företrädesvis t. personer inom 
restauratörsfacket. 

DL kap. vuxit till 5,000 kr., ut- 
delas hela rantan. 

Johnsons fond (Johnson Axel 
Generalkonsul 1910) till ändam%l 
som af Styrelsen bestammes, o& 
hvartill anslag af kommunen icke 
erhiilles. Kapital 3.33233 kr. 

Ankefru Aug:a Kiihls fond(erh. 
i sept. 1917) kr. 4 795: ö3. Räntan 
utdelas &t fattigal(vid jultid). 

Lettströms fond (Fattiglik. G A 
Lettström 1843) h. 3,000. Okad 
kost %t understödstagarna % Rosen- 
lunds %Iderdomshem. 

Frita iiilssons fond 23 500 
kr. Rantan till nftgon fattig, vid 
julen. 

Oscar Nilssons fond so l lo  1917 
kr. 500, afkastningen utdelas %rl. 
sedan kapitalet vuxit till 1000kr. 

,till handtverkare eller änLa efter 
sidan företrädesvis bageriarbetare. 

Nyströms fond (Rustmäst. C 
Nyström 1817) kr. 5,000. Utdeln. 
till iinderstijdstagarna % Rosen- 
lunds %Iderdomshem. 

JONKOPINGS 
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Okänd (Ok'and gifvare 1804) kr. 
150. Till understödstagarna % Ro- 
senlunds %Iderdomshem. 
Oxengiifond(Kammarrättsr%d:n 

BChOxengius1853)kr.2,000.Pens:r 
%t 3:e fattiga fruntimmer. 

Ringqvists fond (Apotek. C R 
Ringqvist 1838)kr. 5,000. Förbätt- 
rad kost %t understödstagarna % 
Rosenlunds illderdomshem. 

Steinmetz' fond (Grossli. J F 
Steinmetz 1855) kr. 3 000. Utdeln. 
%t understödstagarn&L~osenlunds 
Plderdomshem. 

Stokoes fond ben. Stenbergska 
Stiftelsen (~nke?. C Ch Stokoe 1873) 
kr. 3,000. Till utdeln. &t l0 fattiga 
inom församl. hvarjb %r. 

Stråliles testamentsfond (Kam- 
rersänkan H M Str%hle 1829) kr. 
3 000. Till 2:e civ. tjänstemans 
änkor fyllda 60 %r. 

~ 6 ; n ~ r i s t s  fond (Kamrer. C 
Törnqvist 1866)kr. 10,066:67. 190 kr. 
66 öre utdelas tiI1 understödsta- 
garns 8 Rosenlunds %Iderdoms 
hem och försörjningstagarna, hvar- 
je %r 14Iln (testators dödsdag), 12 
kr. till underh. af testators graf; 
Aterst. anvandes till förbattrande 
af understödstagarnas kost. 

outbergs fond (Ofvervägaren F J 
Ostberg 1813) kr. 400. Pens. at en 
kvinna bland pauvres honteux. 

f4621 bl Sofia 
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Almgrens fond (Advokatfiskal J 
P Almgren 1822) kr. 300. Rantan 
utdelas till fattiga civ. tjänstemäns 
änkor eller döttrar. 

Backertskafonden(DirektörCar1 
Herman Backert) f. n. kr. 60,424:35. 
Donators trotjänarinna atnjuter för 
lifstid kr. 1,000 %rl. pension. Kan- 
teöfverskott skall utdelas till be- 
höfvande familjer inom Sofia fors. 
uti gtfvor af 100 kr. till hvarje fa- 
milj. Efter pensionärens död 
ökas gLfvornas antal. Kapitalet 
f%r ej ökas eller minskas utan all 
rlnteinkomst skall Arligen utdelas. 

Bohman E:eons fond (Viktualie- 
handl. E. Bohman E:son 1822) kr. 
1,500. Vedutd. t. fattigaiförs. m. m. 

Brmders fond (Frkn J F Bran. 
ders 1872) kr. 6,000. Pens:r % 75 kr. 
%t ogifta, %ldriga och sjukl. tjäna 
rinnor, som langre tid tjänat i 
samma famiu och bo p% Söder. 

Bångs Pond (Dir. G Bang 1854) kr. 
8,500. Rantan L 6,000 kr. mv. till 
förm%n fur % %lderdomshem in- 
tagna, sjuka personer. Räntan % 
2,500 kr. anv. till bekladnad af 
fattiga folkskolebarn. 

Flobergs fond (Guldsmeden S 
Floberg 1830) kr. 1,600. Pens. %t 
en fattig borgareanka. 

Fnhrmanns fond (Hofkällare- 
mast. P H Fuhrmann 1772) kr. 
187: 33. Till understödstagare % 
Rosenlunds $Iderdomshem. 

Qodns fond (Sege1sörn:änkan C 
Godu 1797) kr. 1333: 33. Pens:r %t 
hederliga, iirbaia o. välfrejdade 
änkor eller ogifta fruntimmer öfver 
60 Lr. 

JURIDISKA 



G. Fromma 
utdelas %rligen vidi-ltiden i belopp 
om 20 kr. till fattiga, ogifta söm- 
merskor. 

Kamrer Branders fond. (Kamre- 
raren Hans Adolf Brander 1869) 
1,000 kr GPfvor till nPgon quklig 
och behofvande tj'anare vid kyrkan. 

Fond till  biblar kt fattiganatt. 
vartisbarn. 300 kr. 

Fond till  beklädnad af fattiga 
nattvardsbarn. 150 kr. 

John Suderbergs fond. (Fabriks- 
idkaren John Soderbergl893)21666 
kr. Afkastniugen anvandes t ~ i i b e -  
spisning af fattiga skolbarn. 

B. A. Danelii donationsfond. 
(GPfva af grossh?ndlareB. A. Dane- 
lius stärbhusdelagare 1908) kr.G,666 
67. Afkastningen utdelas till fattiga 
familjer i belopp om 35-40 kr. an. 
tingen kontant eller in natura. 

Spingbergs fond. (Fpbrikoren 
Carl Fredrik Sp%ngb:rg 1820) kr. 
690:34 Afkomsten anvandes till un- 
derstid Pt fattiga faderlosa skol- 
barn. 

~nkefrnDoroteaBe~elinsf0nd. 
(Änkefru~oroteaBexelius starbhus 
1910) kr. 666:67. Till understod af 
barnkrubba. 

lir6ken Lovisa Elisabeth Lyckes 
fond.(Froken LovisaElisabethL~c- 
kes starbhils 1910) 5,000 kr. Afkom- 
sten anvhudes till beklädnad af fat- 
tiga flickor af nattvardsbarnen. 

Ehrenpåles fond. (Pegid Ehren- 
pile och h. h. 1721) 250.h. Till 
fattiga skolbarn vid Katarina real- 
skola. 

Fabrikuren Anders Bjnrholms 
fond. (Fabrik6renA.Bjurholm 1914) 
kr. 3,333: 33. Afkomsten skall an- 
vandas till underHPllaf barnkrub- 
bor och barnhsrbirgen. 

Norlnnds fond (aukefru Lotten 
Norlund 1922) kr. 17,929 Arsran 
tan utdelas till fattiga ankor eller 
andra ensamstPendi; kvinnor. 

Filedicofilosofie kandidaten K.F. 
Björns fond. (Med fil.kand. K. F. 
B~orn 1915) kr. 3,333:33. Afkastniu- 
gen anvandes till fattiga nattvards- 
barns beklädnad. 

Ankefrn Unrli K-arina Char- 
lotta I~pndliolms, fodd Braman, 
fond. (Ankefru Lnndholm 1914)kr 
715: 63. Afkastningan anvandes till 
skollofskolonier. 

Bro Anialia (.atarinaWilhelmi- 
n r  Eriesoiis, född Cederberg,fond. 
(Fru Amalia Ch W Ericeon f. C ~ L  
derberg 1913). Kr 1 777:90. Afkast- 
ningen utdelas tiil fattiga barn 
inom foraamlingen för skollofsko- 
lonivintelse. 

Frn Dorothea Walie donationn- 
fond. (TheodorWalll910) kr. 1,360. 
Afkastningen utdelas till n%gon i 
forsamlingen skrifven medellos 
kvinna med form%nsratt for be- 
hotvande inom Walls slakt. 

Fruken Regins Rånlnnds fond 
(kr. 228:87). 253 kr. Rantan ar an- 
slagen till barukrubbeverksamlis- 
ten. 

Maksrne Westerlnnds fond 
(1,26332). Rantan ar  anslagen till 
barnkrubbeverksamhet. 

Makarne FVesterlnndS fond 
(7,581.14). Rantan ar  anslagen till 
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stiftelsers, pensionekassors m. fl. fonder. [4622-4826a1 
diak0nissornas församlingsverk- r afkastningen utdelas %rligen till 
samhet. aldre, fattiga, sj&lfförsörjande frun- - 
46231 [ 

Samlings kyrkorad. 
Se 120 151. 

sanna A]nléns bespisningsfond 
för fattiga i ~ ( ~ ~ ~ ~ h ~ l ~ ~  försam. 
lins (arfyingar till fru Sauna AI. 
mén, fodd Fries, 1919) kr. 6,000. 
Ranteafkastningen auvindes for 
anordnande Priigen af tv% mP1. 
tider for fattiga medlemmar af for. 

sa;I"?%%'fond (Kammarskrifv. E 
Boman 1817) kr. 1 700. Till 2:e 
fattiga välfrejdade alderstigna 
inom fcrsaml. 

Eldkvarn~fonden (Grosshandl B 
G Althainz 1903) kr. 61,596: 30. Af 
rantan %ro medel Lrligen anslagna 
till af donator bestamda personer. 
Aterstaende rhntemedel skola ut- 
g% dels till i nöd stadda personer, 
som varit austallda hos A. Svau- 
berg & C:os kvarnaktieb. under 
viss tid och dels till pensioner 

~ a l l g k e n s  fond (M:ll M S Hall- 
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga 
fruntimmer. 

Klerckskn fonden (Sirradd. Sv. 
Klerck och hans hustru 1885) kr. 
5,000. Att bispringa fattiga iuom 
forsaml. 

Lagermans testamentsfond 
(Handl. J Lagerman 1780) kr. 2,600. 
Till sangliggande fattiga och för. 
aldralösa barn inom forsaml. 

Lindblads testamentsfond (Lif- 
medikus C A Lindblad 1822) kr. 
2,000. Till ankor efter st%ndsper 
soner eller borgare; företradesvis 
%t sliktingar. 

Norlnnds fond (ankefru Lotten 
Morlund 1922) kr 20,000. Arsriin- 
tan utdelas till fattiga ankor eller 
andra ensamst%enqe kvinnor. 

Okänd (uEn okand vlllgbrares 
g % f ~ a ~  donerad under kyrkoh. 
~ehnb;?rgs tid) kr. 4,000. Till skol- 
barns beklsdn. Denna fond har 
mottagit ett belopp af 1000 kr. 
hvilkalagtstillfonden,hvil1kendar- 
för numera bokfores till 5,000 kr. 

Orelqvistska gifvofonden (in. 
gen~or A. E. Tidblad och fru Hanna 
Tidblad en1 inbördes testamente 
till minne *f fru T.s moder, f -  
Oxelqvist 1922) kr. 2 000. Raute- 
afkastningen utdelas' irligen till 
'aldre fattiga, själfforsorjande frun. 
timmer inom Kungsholms forsam- 
ling. 

Sjöstedts testamentsfond (Rep- 
slag:%lderm. O Sjöstedt och hans 
hustru 1815) kr. 5,000. Af rantan 
utbetalas medel %t fattige inom 
förs som %ro sjuka, alderstigna 
ellerhafva flera barn, företrädesvis 
fattiga gesaller af "Bepslagareiim- 
betet" och deras hustrur. 

bmitts testamentsfond (Gene- 
ralkonsul J W Smitt 1899) kr. 
20,000. Rlinteafkastn. utdelas till 
behofvande inom firsaml. 

Ingenjören A. E. TidbJads oeh 
Frn Hanna Tidblads gafvofond 
(makarna Tidblad enligt inbordes 
testamente, 1922) kr. 2,000. Kante- 

timmer inom Kungsholms fbrsam- 

nings gåfra (1911) kronor 4 280: 71. 
Af rantan ut  delas 80 Ola %i behöf- 
vande församlingsbor I(ungsho1- 
men, hviika oförv%lladt kommit i 
miShr. 

[46 241 Kungsholms f6rsam. 
lings fattig vårdsstyrel tie. 

Se [1786]. 
Carlgrens fond (SergeantJ Carl- 

gren 1818) kr. 1,600. Till utdeln. , 
%t fattighjonen. 

Godns fond (Sege1söm:idnkan L 
Godus 1791) kr.4,000: 46 till3 pens:r 
%t ankor eller ogifta fruntimmer i 
församl. 

Holmbergs fond (Kqddkramh. 
N Holmberg 1853) kr 11 000 .- 
Rintau anvandes till' utdein.' %i 
blinda fattiga hjon. 

J. 61:s fond kr. 4000. for an 
vandande efter styre&ens godtiin- 
nande, foreträdesvis formtartade 
fattiga barns uppfostran och vird. 

Kungsholms Gilles fond kr. 
1 734: 61 Rantan skall anviindas 
till bekladnad af ett eller flera fat- 
tiga barn tillhörande Kungsholms 
fbrsamling antingen vid julen eller 
ock till utrustning för vistelse vid 
sommar- eller skollofskoloni. 

Q. W. Lindqnists fond. Rantan 
utgar till fattiga inom Kungsholms 
forsamling c:a 10 personer. 

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

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl- 
ler 1801) kr. 500. Till fattighus- 
hjonen. 

MöllerB fond (Bruksp. S Möller) 
kr. 6 050: -. Till fattiga barns upp- 
fostr'an och vhrd. 

Noreens fond (Kansliradet J E 
Norden 1811) kr. 2,800: -. Till ut- 
deln. efter godtflnnande. 

Okiind (Anses vara Grossh. Po- 
meresche 1826) kr. 6,560: -. Till 
fattiga och varnlösa barns upp- 
fostran och vard. 

Roos' fond (~andelsbokh. 3 C 
Roos 1818) kr 9 000: -. Förbattrad 
kost %t sjuk; fattighushjon. 

Stagmans fond (Tradg%rdsmtist. 
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för. 
plagn. af fattighushjonen samt 8:ue 
pens:r 9, 30 kr. och 3:e 9, 15 kr. 

Tharmonths fond (M:ll A Thar. 
mouth 1860) kr. 6,400. Till kliider 
M fattighjonen, synnerl. gamla 
tjanare. 

Torkensfond(Kapt.JBv.Torken 
1813) kr. 1,200. Till sjuka och 
sangliggande inom fattighuset. 

al Hedvig 
fÖrSamiiIlgS kyrkorid. 

Se [20 271. 
Matilda Andersons fond. (%ö. 

ken Matilda Anderson 1915) kr, 
3,800. Till fattiga. 

Stenhnggeriidkaren C Ander. 
sons och hans hnstrns fond ' 
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m. fl. fonder. 
efter anmälsn ai n%gon försain1:s 
medlem och h~~korade t s  pröfning 
för hvarje g%ng, till understöd %t 
behöfvande och helst i form af till- 
fälliga mindre gifvor för attlindra 
oförv%llad verklig nöd samt dar 
utsikt förefinnes, att genom pen- 
ningehjslp en arbetsam och nyttig 
medlem kan %t samh,illet atervin- 
nas. 

S. Edgrens fond(ÄnkefruSophIe 
Edgren, 1903) 3,333: 33. Till under- 
st3.d at fattiga inom församlingen. 

Bnkefrn Ferms fond kr. 500. 
Rantan till julg%fvor &t fattiga 
fruntimmer. 

Folckers och Barcks fond (Änke- 
fru C C Barck 1867) kr. 2,000. Till 
n%gon i torftiga omstindigheter 
varande kvinna, som genom sitt 
arbete försörjer åldriga föräldrar, 
i första rummet moder. 

Lonise Benrlins fond (Änkefru 
L. Hi5urlin 1898) kr. 1,666: 66. Un- 
derstöd at barnhem och barn- 
krubbor. 

Victor Johnnsonsfondförogifta, 
sjukliga och behöfvande, ordent. 
liga fruntimmer öfver 50 %rs alder, 
mantalnskrifna i Stockholm, som 
söka sitt dagsuppehalle genom 
sömnad i andras hem (Grosshand- 
laren J. C. V. Johanson 1913) kr. 
10 267: 41. 80 proc. af räntan ut- 
deles i Brliga pensioner % 50 kr. 

Victor Johansons fond för be- 
höfvande uppassare (serverings- 
kypare) (densamme 1913) kr. 10,000. 
Rantanutdelas,hufvudsaklig~nlln- 
der vintern, i nudarstöd (till mat, 
klader, husrum). 

Johannes .,och Angnsta Kast- 
mans fond {Ankefru Aupsta  Kast- 
man, 1902) kr. 3,000. Arliga ran- 
tan skall gnm iörs:s kyrkoherde 
utdelas till fattiga inom försam- 
lingen. 

J.A.Lindholmsfond(Förest. för 
brefbärareexp. J. A. Lindholm 1894) 
kr. 10,000. T i l l  uppfostran af inom 
förs. födda barn af icke äktenskap- 
lig börd. 

Otto och Angusta.Lindstrands 
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind- 
strand 1896) kr. 16,000. Till un- 
derst. &t omedl. Flderstigna, akt- 
ningsv"da fruntimmer'.. 

itforbergska fonden (Ankefr. A. 
C. Morberg 1885) kr. 666:67. %n- 
tan användes till beklab. af obe- 
medlade valartade nattvardsbarn. 

~ o r l u i d s  fond (ankefru Lotten 
Norlund 1922), kr. 10,000. b s r a n -  
tan utdelas till fattiga ankor eller 
andra ensamstaende kvinnor. 

Erika Nybergs fond (Ankef. E. 
Nyberg 1888). kr. 5,000. Till jlll. 
g8fvor %t fattiga i församl. 

Q Olssons fond (Vaktmästaren i 
Förmyndarekammaren Gustaf Ols- 
son 1911) kr. 1,000. Till julgifvor 
%t fattiga barn. 

Hj. af Petersens fond (kansli- 
ridet Hj. af Petersens 1923) kr. 
10,000. Till äldre behöfvande pau- 
vres honteux inom församlingen. 

Piehlska fonden (Bageriidkaren 
C F Piehl och hans hustru 1913) 
kr. 5,000. Till inköp och utdelning I af ved. 

[4626a-4626b1 G. Fromma 
(1890) kr. 1 400. Räntan Dtillhjäip 
och underAtöd %t försam1:sfattiga 
och i främsta rnmmet till änkor 
eller fattiga arbetaren 

Barnkrnbbans fond (Änkef. 
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr. 
1,333: 33. Rantan tillgodokommer 
försarnl:~ barnkrubbz. 

~ ~ ~ f h ~ ~ ~  fond ( ~ : l l  A ~ ~ ~ t h ~ ~  
och h k e f .  W ~ ~ ~ ~ d t )  kr, 400, 
Tilljulg%fvor&tfattigaf~ntim&er, 

Jnlic Rloniqvlsts l i n n e  (1920) 
kr. 1,481:01, ~ i l l  nijastallda &ler. 
stigna, sjlika och egsammj 
nor inom församlingeii. 

Brandelska, donationen ( ~ : 1 1  A 
5 ~ ~ ~ ~ d ~ l  1867 och lcamr, C B ~ ~ ~ .  
del 1900) kr 33 sa3. ~ f ~ & ~ ~ t .  
ningen skdi edahaiften 
till bidrag at fattiga skolbarn inom 
församlingen och den andra hilf. 
ten efter anmälan af för. 

medlem och kyrkoridets 
pröfning för hyarje g&ng, till 
derstöd &t behöfyande och helst i 
forn af tillfalliga mindre gafvor 
för att lindra oförvallad verklig 
nöd samt där utsikt förefinnes, 

genom penningehjälp en arbet. 
sam och nyttig medlem kan at 
samhället Atervinna?: 
s ~d~~~~~ fond ( ~ ~ k ~ f ~ ~  sofia 

~d~~~~ 1903) 3 333:33, ~ i l l  under. 
inom församlingen, 

~~b~~~~ fond ( ~ ~ ~ ~ ~ h .  G M gn. 
berg 1909) 10,000 kr. Räntan an- 
vändes till iilköp af klader till 
fattiga barn inom församlingen, 

~ 6 6 1 ~  adstrums donationsfond 
(änkeku Adéle Eclström, f. Lager- 
qvist ,918) kr: 4,000 till 2 battro 
ubehöfvande fruntimmer i fdr. 

kr, hyardera jul och 
midsommar. 

fionfse ~ ~ ~ ~ l i ~ ~  fond &ke. 
fin L, lielirlin kr, 67, 
understö,=, at barnhem och barn. 
krubbor. 

Johannes .,och Augnsta Uast- 
mans fond ( ~ ~ k ~ f ~ ,  ~~~~~t~ gast. 
man, 190%) kr, 3,000, Arliga 
tan skall gnm förs:s kyrkoherde 
utdelas till fattiga inom försam- 
lingen. 

i o ~ ~ r & : r L i a ~ b i , " d ~ ~ ~ ö ~ :  
io,ooo. Räntan utdelas halfarsvis 
till 2-4 församlingen tillhörande 
Personer inom Pauvres hontelix- 
klassen. 

J A Lindhalms fond (Förest. för 
brefbärareexp. J A lSg4) 

T ~ ~ ~ ~ " , ~ ~ ~ ~ ~  g,"; 
af oäkta börd. 

Okänds gifrares fond (1912- 
13) kr. 11,500. .bligs afkastningen 
utdelas genom kyrkoherde och 
diakonissor till fattiga inom för- 
samlingen. 

Otto .Och Augnsta Lindstrands 
fond (Ankef. Emilia Aug. Lind- 
atrand 1896) kr. 15,000. Till un- 
derst. &t obemedl. Blderstigna, akt- 
ningsvärda frnntimmer. .. 

Ilorbergska fonden. (Ankefr. A. 
C. Morberg 1885)kr. 666: 66. Rän- 
t i n  användes till bekladn. affattiga 
nattvardsbarn. 

stiftelsers, pensionslrassors 
~orl i in i ls  fonii (änkefru Lotten 

Rorlund 1922), kr. 10,000. Arsridii. 
tan utdelas till fattiga änkor eller 
andra ensamstiende kvin.nor. 

Erikn Nybergs fond (Ankef. E 
Nyberg 1888) kr. 2 000. Till jul- 
g8fvor At fattiga i fk%aml. 

Ase1 I'aliiiérs donationxfoii<l 
(Köpmannen A. T. N:sou Palmér 
1918) kr. 52 564:98 Till pel~sion 
om 50 kr. ii11 ~aldcrstigna, elro- 
DOrniSkt betrycktaD. 

Makarna P iehls fond (Bagaren 
C. F Piehls o. h. h. 1911) kr. 8,000. 
Till inköp af ved %t behöfvande. 

Selenii fond (Xiiiaremast. C L 
Selenius 1865) kr. 1,666: 67. Till 
inköp af mat, klader och böcker 
%t sidana fattiga och välartade 
barn, som vid försam1:s folkskola 
Btnjuta undervisn. 

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö- 
stedt 1856) kr. 3 000. Till barn- 
krubba och sm%b~rnsskola. 

Fredrik och an r i a  \Vesterlings 
fond (1909) kr. 500. Rantan ut- 
delas arligen den @ I i i  till en be- 
höfyande 

Hnkarnn \Ycsterlunds testamen- 
te (lancltbrukaren ,J. G. 7Vestpr- 
lunds o. lians liustru Christna Vil- 
llclmina \I~esterlun(l, f. Svcns<lot. 
rerstestainente 1808 ID09 o. 1016) 
till ~arnkriibbari l 32.;: 11 ; till mo- 
dersmötcn i ~örAamlingnhyddan 
7>881: l4 

 assö ök Sten iierlog Widbonis 
donation (1900) kr. 600. Till uu- 
derstöd %t en fattig sjuk försam- 
lingemedlem. 

\Vidings fond (Kyrkoh. L P Wi- 
ding 1814) kr. 4,225. Af rantan ut- 
delas pens:r, % 60, 35 el. 30 kr., at 
inom församl. boende tjänstemäns, 
ankorellerdöttrar, hvarviddeefter 
prästman hafva företrade. 

Daniela Ostergrens fond. (Erö- 
ken Daniela Ostergrén 3918) kr. 
1,666: 66. ..Till fattiga. 

Kniit Ostergréns fond. (Frö- 
ken Daniela Ustergrén 1913) kr. 
1,666:66. Till fattiga. 

. 

C4626 b] Engelbrekts för- 
samlings kyrkorad. ' 

Se [Z0 291. 
Stenhuggeriidkaren C. Ander- 

sons och hans hustrns fond 
(1890) kr. 1,400. Räntan ntill hjälp 
och understöd at församl:s fattiga 
och i främsta rummet till änkor 
efter fattiga arbetareu. 

Barnkrubbans fond (Änkef. 
Erica Nyberg 1892) kr. 1,333: 34. 
Rantan tillgodokommer församl:~ 
barnkrubba. 

Behijfvande   sömmerskors fond 
(Fröken Sophie Dahlström 1910) 
kr. 4,000. Till fattiga sömmerskor. 

Brandelska donationen(Fröken 
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C. 
Brandel 1000) kr. 39,333: 54. Af 
afkastningen skall ena halften an- 
vandas till understöd medels be- 
Bladnad eller föda eller p& annat 
satt %t fattiga skolbarn inom för- 
samlingen och den andra hälften, 







VIKING SKOKR#M INDUSTRI~AKTIEBOL. VIKING 
O R E B R O  

- -  p.- 



r4630b-4631~1 G. Fronima stiftelsers, pensioiiskassors m. fl. fonder. 
skolpremier & 2-5 kr. för fi'anl- 
steg i slöjd. - För samma anda- 
mal användes rantan % 

Ekdahls fond % kr. 100. 
Xeijerbergs fond (Folkskolein- 

spektören C J Meiierberg 1875) kr. 
100. Till premie &t nigon välartad 
gosse vid v%rterminens slut. 

Rnckmans donation (Fröken Y 
Ruckman 1863) kr. 500. Till kla- ' 

der och böcker %t fattiga, skol- 
bain. 

Schnsrtz9 stiftelse  ontro roll ör 
C S~hwartz 1861) kr. 600. Till söm- 
nadsundervisn:~ förbättrande i för. 
sam1:s skola. 

Timells fond @u:11 U Time11 
1825) kr. 500. Till premier 5-10 
kr. %t lirj .  i församl:~ flickskolas 
högsta afd. 

[d631 b] ~ ~ ~ t ~ f  vasa för- 
Samling. [Se 20 skolrbd. 191. 

~esparaderäntorsfondkr.2,500 
anvandes till inköp af %t 
de fattigaste folkskolebarnen. - 
Skolridet disponerar afven 

400 kr. (ilz af f. d. AdolfFredr. 

IIs (2 &r 350 kr. och det tredje 300 
kr.) lamnats till Gustaf Vasa och 
Matteus förs. hvardera för ena. 
handa utdelning. 

IVrstins fond för fattiga barns 
beklädnad. (Byggm. Axel Westin 
1885) kr. 44 446. Af afkastningen 
ut& 1,000kr. som intecknad ränta 
till nastföreg%ende fond och af 
iterstoden Famnas 'ls till Gustaf 
Vasa och till Matteus förs. för 
utdelning hvarje julafton. 

Wickholms stiftelse (Lump. 
handl. P A Wickholm 1850) kr. 
2 100 Riintebeloppet användes dels 
till inderhall och beklidu. %t för- 
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s 
försorg, dels till kontanta bidrag, 
som af kyrkoh:n utdelas bland de 
mest behöfvande inom församl. 

Ividbonis fond (M:l1 A Widbom 
1877) kr. 1,000. Understöd %t ett 
fruntimmer af pauvres honteux. 

c4630 b] Gustaf Vaia för. 
se [zol$l 

Barnkrnubefonden, kr. 400. 
. Braeonierska fonden. Kr. 20,000 

mutan  anvandes till hyreshjälp 
at fattiga i Gustaf den 1 
oktober. 

Westins fond för Blderstigna, se 
[4630 a] 

Wickholms stiftelse, kr. 2,200. 
RBntan användes p% samma satt 
som Wickholms stiftelse under 
[46 30 a]. 

Ahgrens (Kerstin och Ehren. 
frid) fond, kr. 10,000. Afkomsten 
utdelas af kyrkoherden till fattiga 
till Jul. 

Akerlnnds fond (Fröken Au- 
gusta Akerlund 1882) kr. 1,500. 
Rantan utdelas d. 9 sept. till ett 
öfver 50 %r gammalt ' hederl. frun- 
timmer. - 

[d630 c] Matteus försam- 
lings kyrkorad. 

[Se 20211. 
~arik;obbefonden, k:. 400. 
Bekladnadsfonden for fattiga 

skolbarn, kr. 800. 
[4:g:~~ska donationen, se 

Hartniana fond, kr. 750. Till 
böcker och kläder &t 2 fattiga 

skHi%ns donation (Änkefru L. 
Heurlin 1898) kr. 1,650. Tillbarn- 

Enanders~a donationen, se 
[46 30 a]. 

. Gustaf Vasa Kommunalfire- 
nings fond, kr. 1,000. Afkomsten 
till sma barns sommarvistelse P% 

leiiQre,t;ldi,ns fond (Kammarrattsra- 
det arundén) fonderas..Omkring 
TOO kr. 

~~~t~~~~ fond. =r. 750, Till 
böcker och klider i t  2 fattiga skol- 
barn. 

H ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 0 , ( Ä ~ ~ ~ ~ ~ i  
hem eller barnkrubba. 

Hööks fond se [4630 a]. 
~e rnbe rgská  donationen (Frö 

ken Carolina Jernberg!. Kod 1901) 
kr. 1,200, hvaraf krliga rantan skall 
af kyrkoherden utdelas bland fat- 
tiga och sjuka i församlingen. 

Lagerquists (Handlanden a. R. 

L ~ ~ ~ d h ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ; ~ ~ i 6 ~ , " i c 1 1 e r ,  
nom. Z ~ , O O O  (aktier!, srliga rantan 
till pensionärer. 

Norlllnds,. Fr? Lotten, ,fond, 
kr. 17 929:Ob arliga rantan till fat- 
tiga inkor foch fattiga ensamstä- 
ende med vissa kvalifikationer. 

Xorlunds fond (ankefrii Lotten 
Norlund 1922), kr. 10,000. Arsrän- 
tan utdelas till fattiga ankor eller 
andra ensamstiende kvinnor. 

Petterssons (fru Carolina Wil- 
helmina I'ettersson) med ranta 
omkring 3,400 till barnhem. 

Prousts donation (M:11 Ch. W 
Probst 1867) kr. 1,750. -1igarän- 
tan utdelas till en verkligt behöf. 
vande änka el. dotter till en handt. 
verksborgare i församl. 

Stenbergs donation (Handl. A 
Stenberg 1860) kr. 1 000. Räntan 
skall användas för 'fattiga skol- 
barns bekladnad. 

IVallins fond, kr. 700. Till pre 
mier i folkskolan. Jfr [46 30 a.] - 

h e 1 ~ ö ; ~ f ~ ~ ~ , " ~ 3 0  el, 
Jernbergskn donationen (Frö- 

k m  Carolina Jernberg, död 1901) 
kr, 1,200, hvaraf arliga rantan skall 
af kyrkoherden utdelas bland fat- 
biga och s.iuka i församlingen. 

Lindbergs donation (Ankan 
Lindberg 1858) br. 200. Till kli-  
der at fattiga 

Xorlnnds fond (inkefru Lotten 
Norlund 1922), kr. 20,000. Arsran 
tan utdelas till fattiga ankor eller 
andra ensamstaende kvinnor. 

Betty Nymalms fond % kr:,2,000, 
hvaraf Arsrantan tillfaller forsam- 

P " r g , " , " ~ s ~ & ~ ~ ~ ~ ~  ( q : i i ~ h .  !V. 
probst 1867) kr. 1,750. Arliga rim- 
kan till verkligt behöf. 
vande änka eller dotter till en 
handtvergsborgare i förs. 

\Vallins fond, kr. 700. Till Pre- 
mier i folkskolan. J f r  [46 30 a.] 

tvertins fonder, se L46 30 a.] 
IViekholms stiftelse, kr. 2,200. 

[Rantan användes p& samma sBtt 
,o, Wickholmh: stiftelse under 
[46 30 a], 

Akerlnnds fond (Fröken AU- 
gusta Akerlund 1882) kr. 1,500. 
Rantan utdelas d. 9 sept. till ett 
öfver 50 ar gammalt bederl. friin. 

i4631 al Adolf Fredriks 

Se [2017]. 
Besparade rantors +n$ kr. 

2,349. Räntau användes till inköp 
af skodon %t de fattigaste folk- 
skalebarnen. 

Bespisningsfonden, kr. 377. Till 
frukost %t de fattigaste folkskole 
barnen. 

BBirnhielms fond (Icamrer N 
C Bäarnhielm 1875) kr. 300. Till 

kyrkskolas fond) för understöd %i 
fattiga skolbarn och en bespis- 
ningsfon(l a. 4001kr. 
*f ~~~~d~~~ fond, 700 kr. till 

pension. 7arnf. austaf Vasa FOTS.  
kyrkorad, 

Bairnhielms fond (1876) kr. 350. 
~ i l l  skolpremier % 2-5 kr. för 
framsteg i slöjd. - För 
andam81 användes räntan % Ek- 
dahls fond & 100 kr. 

Heckscliers fond, pankdirektör 
~ d ~ ~ ~ d  och fru Sophia Heekscher) 
kr. 8,000. Afkomsten till s ~ o I ~ o ~ s -  
kolonier. 

Lagerqnists fond, (Handlanden 

G i ~ s ~ ~ ~ f ' ~ ~ ~ , " f a 8 ~ I ~ ~ " , t ~ ; m  för- 
af *"lf Frear' F^rsam1ing. 

Afkastningen, cirka 1,200 kr. till 
fattiga barns bekpadnad. 

Schvvnrtz' stiftelse, kr. 700. An- 
viindes likamed Schwartz' stiftelse 
under 46 31 a]. 

Timeils fond kr. 500. Användes 
*ika med Ti&ells fond under . 
p631 a]. 

[4631 C] Matteus försam- 
lings skolrad. 

[Se 20211. 
Besparade räntors fond, kr. 

2,500, användes till inköp af sko- 
don åt de fattigaste folkskolebar- 

ne&olradet disponerar för under. 
stöd %t fattiga skolbarn afren ran- 
tan & 400 kr. (l!* af f. d. Adolf 
Fredriks kyrkskolas fond), en be- 
spisningsfond & 400 kr. och Lind- 
bergs donation (1868) % 200 kr. 

Bilfirnhiolms fond (1875) kr. 350. 
Till skolpremier % 2-5 kr. för 
framsteg i slöjd. - För samma 
ändamhl anviindes räntan % Ek- 
dahls fond % 100 kr. 

Schwartz' stiftelse, kr. 700. An- 
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fl. fonder. [4632a-4532cj 
Nordenstolpes fond (Kammar- 

ridet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. 
300. Till blinda p% fattighuset, 
eljes sjuke o. sangliggande. 

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

Okind (1805) kr. 70. Till sjuke 
o. sängliggande p% fattighuset. 

Reinholds fond (B&g. E. Rein- 
hold 1876) kr. 750. Rantan utde- 
las 6. 12 maj till inom för. 
sami. boende, Stockholms kom- 
mun tillh. behöfvantle, helst af 
borgerlig härkomst. 

Y F Sjuqvists fond kr. 3,800. 
Till fattiga i församl. 

Stenbergs fond (Pl%tslagaremäs- 
taren Johan Stenberg 1897) kr. 
5,600. Till mest behöfvande sBsom 
extra hjälp vid trängande behof 

Undéns fond (Handl. A E Undhu 
1837) kr. 1.000. Till S% m%nga n ö d  
stallde af ofralse stand, som af ran- 
tan kunna erh"la..50 k. 

Wallins fond (Ankefru E S C 
Wallin 1899) kr. 13,333:33. Tillpen- 
sioner %t fattiga. personer inom 
församl., företradesvis %t blinda. 

Westmans fond (Ryttmast. J 
Westman och hans hustru 1804 och 
1817) kr. 900. Till inträdessök. p% 
fattighus till dess de kunna blifva 

fond (ankan M WBst- 
felt 1872) kr. 667. ,pill uppfostran 
af fattiga barn inom firsaml.. 

[4632 '1 
lings fattigvårdsstyrelse. 

Se [ l7  891. 

Bayards fond K:o 1 (Kamrer D 
Bayard 1833) kr. 1,500. Till ildr. 
ogifta döttrar af ambets-, tjänste- 
eller borgersman m. fl. 

Bayards fond N:o 2 (Kamrer D 
Bayard 1833) kr. 500. Till saugl. 
p% fattigh. 

Beklidnadsfond för fattiga 
skolbarn kr. 400. 

Berggrens fond (Hyrkusk 1\1. 
Berggren 1857) kr. 500. Till kli- 
der %t de mest nödstillda fattig- 
hushjonen. 

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

Falks fond (Ankan M Falk 1796) 
kr. 200. Till underst. %t fattiga. 

Fileens Pond (Kommerseradet P 
E Filéen 1822) kr. 5,974: 51. Till 
fattiga änkor i Stockh. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1852) kr. 500. Ran- 
tan användes till förökande af den 
dagl. kosten for % fattighusen iu- 
tagna blinda hjon. 

Leijonhufvuds fond (Kapt. frih., 
C Leijonhufvud 1831) kr. 600. Till 
nödställda likar inom f6rsaml. 

Lieberdts fond (SejlareBlderm. J 
F Lieberdt och hans hustru A S 
Websr 1832) kr. 2 407: 04. Till p% 
fattighus intagna i 3  juni o. 24 dec. 

Lundgrens fond (Kammarjunk. 
C V. Köhler och hans hustru 1857 

L I P F O R S A K R I N G S B O L A G  
2,117,000 kronor. 

' Q. Fromma 
viindes lika med Sohwartz' stiftelse 
under 4631 a]. 

Timhls  fond kr 500. Användes 
lika med .Ti&elis fond under 
[46 31 a]. 

[4632a1 Adolf Fredriks för- 
samlinga fattigvardsst~relse. 

f z [ t & 2 j :  Hj. Abelin 
1873) kr. 1,000. Rantau utdelas den 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; d ~ f ; ~ d f f ' ~ ~ ~  
B~aJ'~$$!$:~ 50'0""~i1 
%ldr. Ogift ' af.' ambets-, 

t j ~ ~ ~ r $ ~ e ~ o $ ~ ~ , ~ ~ f ; a " , . r , " r  D 
B a ~ a r d  la33) kr. 500. sang1. 
p% fattigh. 

Beklädnadsfond för fattiga 
Skolbarn kr. 1 900. 

Bergarens #ond (Hyrkusk M 

d:fggde" ~ i $ ~ ~ i l d & i ~ ~ ~ ~ ~  
hushjonen. 

Falks fond (Änkan M Falk 1796) 
kr. 150. Till underst. %t fattiga. 

Filéens fond (Kommerser%detP 
E 1822) kr. 6,000. Till fat- 
tiga ankor i Stockh. 

Godns fond (Sege1söm:angan C 
Godu 1791) kr. 280. Rantan till- 
faller fattiga ärikor eller ogifta 

.fruntimmer, minst '60 ar gamla, 
eller shdana, som utaf sjukdom 
eller lyten icke kunna försörja sig 

Holmbergs fond (Krydäkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 500. Rin- 
tan anvandes till förökande af den 
dagl. kosten för % fattighusen in- 
tagna blinda hjon. 

H o i ~ ~ g r e n s  fond (~usaga r in  ,N. 
R. Holmgren 1915) kr. 1,000. Rin- 
tan utdelas arligan till fattiga i 
församlingen. 

Lamms fond (Änkefru G Lamm 
1913) kr. 5,000. Rantan utdelas till 
fattiga i församlingen under vill. 
kor att den allmänna Attaxeringen 
darigenom icke förminskas. 

Leijonhufvuds fond n:r l (Kapt. 
frih. A Leijonhufvud 1831) kr. 
300. Till nödstallda likar inom 
församl. 

Leijonhufr"ds fond n:r 2 (Kapt. 
frih. A Leijonhufvud 1841) kr. 150. 
Till sjuka och gamla p% fattighus 
d. 7 jan. o. I l .  aug. 

Lieberdts fond (SejlareBlderm. J 
F Lieberdt och hans hustru A S 
Weber 1832) kr. 2,400. Till p% fattig- 
hus intagna 23 juni och 24 dec. 

Lnndgrens fond (Kammarjunk. 
C v. Köhlw och hans hustru 1857 
och 1867) kr. 1,900. Pens:r %t fat- 
tiga änkor, ej under 60 %r, företrä. 
desvis %t dem, hvilkas män tillh. 

anstem:klassen. 
Q'; i ordenstolpes fotid -(Kammar- 
r%det Fr. Nordenstolpe 1815) kr. 
300. Till blinda p% fattighuset 
eljes sjuke o. sängliggande. 

Norgrens fond (Frkn A D L 
Norgren 1884) kr. 10 800. Till un- 
derst. %t församlingen tillhörande 
personer intagna B Sthlms stads 
fattigv. inrättn. 

stifteleers, pensionskassors m. 
OBPnd (1805) kr. 65. Till sjuke 

o. sängliggande p% fattighuset. 
Reinholds fond (Bag. E. Rein- 

hold 1876) kr. 750. Ilantan utde- 
las d. 12 maj till en inom för- 
saml. boende, Stockholms kom. 
mun tillh. behöfvande, helst af 

bo~f~~~&~B'f~~sfPlag,  J Sten. 
berg 1897) kr. 6,000. RBntan ut- 
kelas sasom extra hjälp till myc- 

e~~~~~,"f"$fOnde'(Hanal. A E undhu ;z;rge ?;I, Till en nödstilld 

WIVallins fond (Änkefru E S C 
allin 1899)kr. 13,313: 33. Till pen- 

sioner %t fattiga personer inom 
församl., företrädesvis &t blinda. 

Ivestmans fond (Ryttmast J 
We~tman och hans hustru 1804bch 
1815) kr. 900. Till intradessök 
p& fattighus till dess de kunna 

b1$&t&E8f"&d (Ankan M Wäst. 

,";A;:;; , : " ; o o ~ ; o t r a n  

C4632 b] Gustaf Vasa för- 
samlings fatti vsrdsstyrelse, 

Se /!788]. 
Bayards fond N-o 1 (Kamrer D 

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

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

Beklidnadsfond för fattiga 
skolbarn kr. 1 800. 

Berggrens fhnd (Hyrkusk M 
Berggren 1857) kr. 500. Till kläder 
%t de mest nödstallda fattighus. 
hjonen. 

Falks fond (Änkan M Falk 1796) 
ar. 150. Till underst. %t fattiga. 

Filéens fond (Kommerser%det P 
E Filhen 1822) kr. 6 016: 63. Till 
fattiga änkor i ~ th l&.  

Qodns fond (Sege1söm:ankan C 
Godu 1791) kr. 280. Räntan till- 
faller fattiga änkor, eller ogifta 
fruntimmer, 60 %r gamla, eller s%- 
dana som utaf sjukdom eller ly. 
ten ibke kunna försörja sig. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 500. Ran- 
tan användes till förökande af den 
dagl. kosten for B fattighusen in- 
tagna blinda hjon. 

Leijonhnfvnds fond N:o 1 (Kapt. 
.frih. A Leijonhiifvud 1831) kr. 300. 
Till nödställda likar inom församl. 

Leijonhufvuds fond N:o 2 (Kapt. 
frih. A Leijonhufvud 1841) kr. 150. 
Till sjuka och gamla p% fattighus 
d. 7 jan. o. 11 aug. 

Lieberdts fond (Sejlare%lderm. J. 
F. Lieberdt och hans hustru A S. 
Weber 1832) kr. 2,000. Till p% fattig. 
hus intagna 23 juni och 24 dec. 

Lundgrens fond (Kammarjunk. 
C v. Eöhler och hans hustru 1857 
och 1867) kr 2 504. Pens:r %t fattiga 
ankor ej und&- 60 %r företrädesvis 
%t dem, hvilkas mkn tillh. tjau- 

1 stem:klassen. - THULE S K A N D I N A V I E N S  S T O R S T A  
Vinst till de försäkrade 1922: 'Over 



L4634-48381 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
PFischer 1772)kr. 1,666: 70. Pastor 
och förest%nd. Till husfattiga. 

Fnhrmanns fond (Hofk'illarem 
p II ~~h~~~~ 1772) kr. 1,250. Ty: 
ska församl. 6 förest. och 3 testa- 

m ~ ~ ~ ~ ~ ~ & n d t ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ e m ,  
FörB,ts"Ee ~ ~ ~ ~ ? t ~ & s t % ?  
menti. 12 gossar erhalla kläder 
skodon, skolafgift och rismaterial: 

~~h~~~~~~ f ind ( ~ ~ f k a l l ~ ~ ~ ~  
P H  Fuhrmann 1772). Tyska förs:; 
6 förest:e samt 3:ne executores 
testamenti. Donationen bestar af 

f a ~ ~ ~ , 8 d d ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ g j  F, 
ven 1872)kr. pastor ochyirest. 
Till behöfvanäe fruntimmer. 

Qroths testamete (Grossh. J H 
Groth 1785) kr. 12 500. Förest. Till 

pens, at afsigkdmna, öfver 50 ar 
gamla köpman, 

Quhlstorffs testamete (Fapt. J 
J Giihlstorff 1870) kr.1,000. Pastor 
o ~ h  förest. Till behöfvande sjömän 
och deras änkor. 

(tösches fond (Grossh. J H  Gösche 
1782) kr. 2,664: 84. Pastor och förest. 
Pens:' till 4 afsigk:a gamla borgare. 

(tÖschefifond(Grossh. JHGösche 
issi) kr. 1,500. Pastor och förest. 
Till husfattiga. 

(trefvinnan IYilhelmina voii 
Hallwyll's, född Kempe, donation 
af den 15 mars 1921 kr. 50,000. 
för församlingens fattiga och skol-. 
lofskolonien. Afkastningen utilelss 
af astor. 

&efvinnan Wilhelmina von 
H~~llivyl's, fiidd Kenipe donation 
kr 26,000 till Fulirmanska Stiftel- 
sens befrämjande. 

Hebbes legat (Kommerserildet.S 
B Hebbe 1792; kr. 750. Förest. FOT 
fattiga. 

Hebbes testamete (Bruksp. A 
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. 
Till medellösa församl:smedlem:r, 
företrädesvis barn. 

Ilebbss testnmeiite (Bruksp. A. 
Hebbe 1804) kr. 10,500 fijr pastor. 

Nebbes testamente (Bruksp. h. 
Hebbe 1804) kr. 10,5CO för kyrkans 
behof. 

Hebbes testamente (Kommerse- 
radet S B, Hebbe 1803; kr. 3,000. 
Förest. Till husfattiga. 

Hennings, F. C., testamente, kr. 

2,500 Hall. för Tysk. pastoraänka. Reform. Fursanil. 
Donation, kr. 20,000 för kyrkans 
behof. 

Holma legat (B Holm 1804) kr. 
600. Förest. .För fattiga. 

Höpfners legat (Nikolaus Höpf- 
ner 1696). Pastor i Tyskaförs. För 
fattiga; donationen bestar afegend. 
11 St. Nyg. kr. 3 000utdel.f.n. kl. 

~ub i l en&s  fonh kr.5,000. Pastor 
och förest%ndare. För pastoraanka 
och kyrkans p~rsonal.  

Kellners testamente (Fru D Kell- 
ler 1747) kr. 500. Till fattiga barn. 

Kirchrings legat (1755) kr. 250. 
Pastorni~yskaförsaml.Författlga. 

Kleinsorgs testamente (Fru M E 
IUeinsorg 1785) kr. 3,137: GO. Pastor 
och förest. Till obemedl. flickors 
uppfostran. 

och 1867)kr 3 133:22. Pen~:er&tfat '  
tiga änkor ej'under 60 ar, företrä- 
desvis %t dem, hvilkas män tillh. 
tjlnstem:klassen. 

Kordenstolpes fond (Kammar 
radet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. 
800, blinda p& fattighuset, 
'eljes sjuke o. sängliggande. 

Nordströms fond (Aukef. O Y 
Nordström) kr. 1,000. Rantan ut. 
betalas som pens. at en fattig bor- 
garedotter'inom församl. 

Vorgrens fond (Brkn A D L 
Nórgrens 1884) kr. 10,000. Till un. 
derst. i t  personer intagna a sthirns 
stads fattigv.-inrättu. 

o . O ~ $ i ~ ~ ~ ~ ~ e ] I ; a  f & t t i ~ ~ ~ s ~ ~ ~ k e  
Stenbergs fond (PlBtslag. J 

Stenberg 1897) kr. 6,500. Räntan 
usaelas sisom extra hjälp till myc. 
ket behöfvande. 

undéns fond A E undbu 
1837) kr. 1,000. Till s& m&nga nöd. 
stillde af ofrälse stand, som af 
rantan kunna erhalla 50 kr. 

 a al lins fond :Änkefru E E C 
Wallin 1899) kr. 13,333: 34. Till pen. 
sioner %t fattiga personer inom 
församl., företrädesvis &t blinda. 

J Westmans fond (Ryttmäst. 
Westman och hans hustru1804.1809 
och 1815) kr. 900. Till inträdes- 
sök. pi fattighus till dess de kunna 
blifva intagna. 

WIiutfelts fond (Änkan M W i s t  
felt 1872) kr. 666. Till uppfostran 
af fattiga barn inom församl. 

C46341 Skeppsholms för- 
samlings kyrko- och skolrsd. 

Se [2065]. 
bsklings fond (Konteramiral C 

F Askling) kr. 300. utde- 
las at efter ngn arbetare aftim. 
mermansstaten el, b&tsmän, 

Rillbergs fond(K+pt.-löjtn. SB O 
Billberg) kr. 270. till. 
delas ob;medl,, företradesris 
sjuklig kapt.-1öjtn:s änka. 

Elomstedts fond (Kommendören 
C J Blomstedt) kr. 3,000, irl. 

I I  N A M N Q A T A N  1 5  

C46361 Brännkyrka försam. 
,. kyrka- ooh skolrad. 

Porsbergs, Xinnesfond, 

~ ~ ~ ~ l r & t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~  
barn samt till rekreation a landet 
för fattiga barn 

Ran8ska fonden kapital 1500 
kr. lantan under$i11. 

kapita1 
10,000 Rintan till änkor med barn. 

fond Cankefru oLOtten 
kr. OoO. Arsrän- 

~;te.,~;m;~ae;~;d;v~n;;;,eller 
Scharpsko fonden, kapital 3,000 

kr. Rantan till bekladnadshjälp at 
laabarn. 

Selenii fond, kapital kr. 
='&lften %f rantan till utdelning 
bland 9. illderdomshemmet intagna 
fattiga; 2:dra hilften till ,skol- 
mästaren vid Brännkyrka,. 

153000 

kr. Rantan slöjdundervisnin- 
gens befrämjande 

r~6371 
Iings kyrko- och skolrad. 

Rrommn skolfond. Rapitall O00 
kr., räntan anvilndes till 
&t nattvardsbarn som genom flit 
och godt uppförande gjortsig diraf 
förtjänta. - 
[4638] Tyska församlingen. 

[Se 20381. :.i-"+d.&, 

Fredrik Gt Althainr testamente 
för i behof stadda församlingsbor 
med företräde för i Tyskland födda 
män hvilka rakat i obestånd eller 
derak oförsörjda änkor oah 'barn. 
Kr. 50,000. Pastor och förest. (d. 
L9 

Heinr. (tottlieb Banmgardts 
testamente för kvinnliga fattiga 
kr. 2,000. Pastorzo~h förest. (den 

1895). 
Carl och Elisabeth Reckers Sil- 

tan litdelas at i fattigdom efter. berhochzeitsfond (1896 d. 28 nov.) 

ankor efter som kr. 6,000. Rantan tillfaller Tyska 
&örsamks kyrkosangfören. diako- t i ~ ~ h ~ ' f ~ d t ~ : ~ l ~ ~ C " ~ Q h , " , i " k p .  nissfören.,TyskaIfemmet,~kollofs. 

5,0. 
utdelas till ngn kolonien samt "Sprachcursus". 

Beskows testamente ;Bruksp. H b ~ ~ f ~ ~ ~ ~ e ~ $ g g k ~ ~ ~ t B f P ~ l ö s a  W Beskow 1833) kr. 7,500. Forest. 

Falks fond (Ankef. M kr. TiBe:l&%ihnsnl !Blan&.StiPtong 
500. Arl. rantan delas mellan 10 (upprattad af fö~samlingsledamö- st. fattiga änkor. 

Frimans fond (carolinafiiman) ter t .  minne af Gcn:konsul O 
lTl, rrantan tilldelas Blancks 70.irs.dag d. 15 okt. 1910) 

behöfvandeoficers. ellerunderofi., kr. 3,000. Rmntan utdelas arl. d. 

oers-änkor 15 okt. t. tvii fattiga frunt. (pau- 
Filip ich E~~~~ Tammelins mes honteuses) tillh. försam1:n. 

fond 'loo0 kr' "Ilta P ~ ~ ~ ~ & f ~ g " ~ i  (C H Brenne~ delas de fattiga. .. fond ( ~ ~ ~ ~ k ~ ~ i ~ ~ .  i 1762) kr. 260::40. Pastor:i fiska-för. 
För' fattiga. K. c J kr' 7~600' SaEL~gs teatamente ( b  M D Bhng Årl. räntan tilldelas en fattig änka 

efter tjänsteman vid^. ~ l ~ t t ~ ~ ~  17743 kr. 250. Pastor och forest. 
Sthlms-station. Till en studerande yngling. 

och (tosp,va Wiggmans Ehlerts testamente (Kapt. H E 
fond kr, Arl. räntan, till Ehlert och f ru  1857) kr. 1 000. 

delas fattiga företrädesvis Förest. Rantan till tyska sl;r&k- 
inom K. Flottans civilstat. kursen. 

Fischers testamente ( ~ a p t .   oh. 





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

gar vid jul I t  a änkehuset intagna 
änkor. 

Viktor Rnmstedts donation kr. 
50,000. Rantan utg&r t. v. ht af do- 
nator utsedd person. 

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

J o h m  August Strömbergs testa- 
mente. Er. 23,964: 26. R'antau utgIr 
tillsvidare i t  af donator utsedda 
personer. 

Sif bohms testimente (Snickare- 
8Iderm. D. Säf bohm) kr. 750. Hand  
penningar i t  i änkehuset intagna 
snickareänkor. 

Tidmarks och Snndins Pen- 
sioas*on<i (.;il s P Sundin 1.9) 
kr. 204,300. Pens:r a 300 kr. till- 
delas för i behof stadda fruintim- 
mer af den s. k. bättre samhälls- 
klassen, hvilka, födda i Sthlm och 
minst 30 &r gamla, äro antingen 
blinda eller ni aina händer förla- 
made - d l .  förvridna, s i  att de icke 
kunna sig med arbete försörjan. 

Anna IVikströms fond kr. 50,000. 
Pens:r 5 300 kr. utdelas efter 
samma grunder som gälla för Tid, 
marks och Sundins pensionsfond. 
med den andring att villkoret att 
vara född i Stockholm bortfaller. 

Carl Wikstr6ms donation, kr. 
1891630. 

(Kryddkramh. E zeqterste? P:n 
1836) kr. 15 000. Af rhntan tillfal. 
ler l/* ägkhuset och de öfriga 
S I r  utg8 som pens:r 75 kr. &t 
välfrejd. fattiga ankor eller ogifta 
d8tt:ar efter borgare; f. n. är pen- 
slpnarernas antal 9. 

Ohman8 testamente (Fru Hedy. 
Ohman 1791) kr. 3,206: 19. Rantan 
tilldelas 3 borgareänkor. 

- 
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[46 531 Drottninghuset. 
Se [35 011. 

Drottninghoset (Konung Karl 
=:s Drottning, Ulrika Eleonora, 
antagl. 1682). Intagn. och försörjn. 
af ilderstigna, sjukl., i torftighet 
stadda änkor och döttrar efter oiv. 
och militäre ämbets- och tjänste- 
man, praster, borgare samtshdana 
iiofbetjänter, hvilka icke burit 
livre; dock m; direktionen, dar 
särskilda omstandigheter dartill 
foranleda, intaga, jömväl änkor och 
döttrar efter andra personer, hvilka 
innehaft en med d? nyssnämnda 
likartad sa,mhlillsstallning. 

Ch; v. Schwerin, f. Liliencrantz, 
1860). Asylets tillgingar d. 
1922 kr. 1184 115: 01. Beredande af 
bostad och delvis föda i t  aktnings- 
värda fruntimmer af stindsper- 
sonsklassen. 

[46 571 Borgerskapets 
ankhus. I 

Se [l9 St]. 
~~~~~~~k~~~~~ ankl,,,= grun. 

dadt ar för underhall af il. 
d ~ ~ ~ k , $ t 2 ~ ~ ~ $ ~  &da",%: 
1 24G 795: 09. htalet intagna änkor 

Kniggeakn fonden (Änkef, +gj:;sf.l(;:m,nte J J 

ge, Anna Maria v. Balthazar, 182% 1836) kr, 35,000. an. 
lir. 25 000. Rantan fordelas ipens:r slwen till pens:r a. 150 kr, i t  12 
till $i verklig nöd stadda ogifta fattiga och ilderstigna bor. 
fruntimmer eller änkor af medel- 
klassenn, meri villkor att de ai-o 
nkanda att vara af obefl'ackad van. 
deln, med företrädesrätt för ogifta 
sökande af nämnda egenskaper. 

Brandelska fonden (M:ll A. S. 
Braudel 1867 o. f. d. kamreraren 
C. H. Brandel 1904) kr. 82,000. 
Räntan fördelas i pens:r till me. 
dellösa fruntimmer; donators slak- 
tingar samt deras efterlimnade 
ankor aga företrade framför öfr. 
sökande. 

[46 541 
Konnng Oscar 1:s Jlinne (Änke. 

drottning Josephina 1873) kr. 
760,137. särsk. styrelse se ,3499:. 
Hem för mindre bemedlade frun- 
timmer, ogifta eller ankor, af 
st&ndspersonsklassen mellan 60 
och 70 %r g a m l a .  

[46 551 
Asylet fiir pauvres hontenx. 

. Särsk. direktion se [35 031. (Clrefv:an - 

g a f , ~ ~ ~ ~ d t s  fond (Sejlarealderm J 

F L~~~~~~~ och hans hustru S 
weber 1832) h, 41. ~ ~ ~ d ~ ~ ~ .  
ningar vid midsommar och jul at 
g änghuset intagna ankor, 

J A ~ Y  ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  nnderstöds. 
fond kr. 352,831:4(, 

J g Iv byggnads. 
pond kr. 261,728: k7. 

Elisabetji xorlunds donation, 
h. 40 000, 

~atRrséns testamente   ross sh. 
W Q PatersBn 1864) kr. 137,000. 
Räntan utgir i pens:r 8 50 kr. pr &r 
till änkor och döttrar efter bor- 

ga~~l~8t~~~amente  ( ~ ~ ~ ~ ~ h ,  
pauli kr, 20,000, Bankan ut- 
delas till hufvudstadens fattiga 
borgares och fabrikörers 
%fvensom orkeslöse sjuke och be. 

borgare ogh fabrikörer i 
Sthlm. 

Paul Daniel Pom~iieresclies tes- 
tamente. Kr. 10,000. Handpennin- 
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dadt %r 1788 för ;nderhP11 i f  81- husets-pensionärer och deis till kr 161 000. Understod for ofar. 
derstiena boreersman i Sthlm. l ikinerineshi%lo ät nBaon behöf. / diea ogh lvtta barn. till dess de 

[46 581 Borgerskapets 
, gubbhus.  

Se [l9 511 
Borgerskarnets gubbhus gnun- 

~F.a.Alth%nz'tt%tamente(Gross- I Strömberg 1917) kr. 23,969: 27.1 till samma andamkl son 

Augnst Reinholds niinnesfond i rinte och kapitalfÖrs%knngs- 
(Direktor Aug Reinhold o h. h. anstalten i Sthlm till beredande 
Alma Reinhold 1911) kr 10,000 af lifranta %t flickor vid 55 %r. 
R ntan anvandes dels till hand- 1B~nnerqvistska fonden (Gross- 
 enn ni ng arv id midsommar ät gubb- I handlaren J G Wennerqvist 1829) 

handlaren F G Althainz 1910) kr. I Rantan u t n h  tillsvic?are %t af do- I Svarbanks fond. 

.... - - - *  ---- -" . 
gibbliiiret intugeii bc.hiGaiide .i~i\.tudes till cxtro f~rl~liigiiad at / i va r s  afkx~tii. LVP auviiudas t i l l  
krarnuaiiciianiir, i ii>rst;i ruiiimet 1 ~ i i h ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t - :  l>eiisioulirrr deu 3 ,  I>t;i.rdaii<la af ~ i t t i . o  och rikligare 

60,000. Räntan anslagen till Pen- 
sioner %t behöfvande älderstigna 
personer, som vunnit burskap i 
Sthlm. 

D. och Sara Berlitz' donation 
(Sidenkramhandlaren D. Berlitz 
1841) kr. 4,500. Rantan användes 
som nkinerineshiiiln %t n%eon % 

nator utseada personer. 
Zach. Sylrerts donation (Hof- 

gravören Z Sylvert 1805) kr. 1,800. 
a n t a n  användes som pension %t 
nägon behöfvande guldsmed eller 
juvelerare. 

Målarmästaren S. Wagners do- 
nn,t,inu (1884) kr. 3.000. Rantan 

siden- eller kladeskramhandlande. 
Cirosshandlaren Jacob Eurenius' 

understödsfond (vice Häradshöf- 
' ding P L Eurenius 1810) kr. 50,OOO. 

Rantan användes till understod 
at ilderstigna, behöfvande bor- 
gersman i Sthlm. 

J. T~gerborgS testamente, kr. 
3,000. 

Carl Falkmane dona,tion (Gross- 
handlaren C Falkman 1907) kr. 
5,000. Af räntan utbetalas dels 
en lifriinta till af donator utsedd 
person, dels ock ekiperingsbidrag 
at' behöfvande inträdessökande ä 
gubbhusetl 

C. H. Frodells testamente (Al- 
dermannen C H Frodell 1646) kr. 
1,500. Handpenningar vid jul och 
midsommar ät ä gubbhuset in- 
tagna borgare. 

J. D. Brönstedts donation (Vin- 
handlaren J D Grönstedt 1878) kr. 
2 000 Rantan anslagen till extra 
f6rpkgnad under julhelgen ät 
gubbhusets pensionärer. 

Nils Holmbergs donation(Hand- 
landen N. Bolmberg 1860) kr. 4 000. 
Rantan anslagen till pension& &t 
,ordentliga och behöfvande fattiga 
handlande. 

J. F. Lieberdts testamente (Sej. 
lare%ldermannsn J F  Lieberdt 1832) 

,kr.  6,450. Af räntan utdelas 314 
vid jul och midsommar %t gubb- 
husets pensionärer och lägges il4 
till kapitalet. 

Bokbiudarmästaren J. A. iv. 
Lindmanssonn nndcrstödafoiid 
(1909) kr. 462,292: 42. 

Eokbindarinástaren J. A. IV. 
Lindmrinssons byggnadsfond 1909 
kr '>dl fi22: a?. 

-- 

[46 601 S t y r e l s e n  6 f v e r  Sab- 
batsber(ls aIderdoms'hem. 

Se 118 011. 
Benediekska fonden (Ankef. Em- 

maBenedicks, f. Benedicks) c:a kr. 
%1.607:-.   för bildande af en fond. 

-- . - - -, .. - -. - . . 
Anders Löfströms donation 

(Klensmeds%ldermannen A Löf- 
strom 1835) kr. 1500. Handpen. 
ningar vid jul &h.  midsommar 
till ä gubbhuset intagna pensio- 
niirer. 

Fröknarna E. A. o. J. C. Ma- 
landers testamente (1903) kr. 
20,000. Rantan utgär t. v. %t af 
donatorerna utsedd person. 

SophieLoniseMolinstesta.mente 
(1881) kr. 20,000. Rantan utgar 
t. v. %t af donator utsedd person. 

Elisabotli Korliinds donations- 
fond (1922) kr. 19,500. 

oktober hvarje %r. 

[46 59] A"manna barn- 
huset .  

Se [34 011. 
AllmSnna barnhuset i Stock- 

halm (Drottning Kristina 1637) kr 
6,530,379: 28. V%rd och uppfostran 
af värnlösa barn. 

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

Brandts fond (Generaldir. J N 
Brandt 182ii) kr 3,000. Ariig ut- 
deln. %t 10 utackorderade barn- 
husbarn. 

Ekstrands fond (1880) 500 kr. 
Rantan användes till samma ända- 
mal som St. St. Sparbanks fond. 

Fonden till minne af Hugo 
F ih r sus  (afsatt af Barnhusets 
medel 1888) kr. 2,500. ,,Understöd 
som fr%n K B. Beronii fond. 

Oondretska fonden (Kapt. Jean 
Louis Gondret 1895) kr. 44,731: 39. 
nFör att underlatta och bisträcka 
i nöd och armod stadda mödrars 
banis intagande och v a r d . ~  

Höökska fonden (Komminister 
K E Höök och hans hustru 1900) 
kr 5,000. Insattning i rante- och 
kapitalförs%kr:sanstalten i Sthlm 
till beredande af lifranta %t i Ad. 
Fredr. församl. födda barnhusbarn 
af mankön. 

Ljungcrantzska testamentsfon- 
den (Tobakshandl. P Ljungcrantz 
1875) kr. 320 8G9: 25. Inlösn. % 
harnhuset af &dana fattiga barn. 

kosth%ll %t hj0nen.a 
Eklunds fond (Johanna Kristina 

Eklund 1892) kr. 2,830:-. Kantan 
skall med utdelas till Balder- 
domshemmet intagna personer fr&n 
Elara forsaml. och hr tillaggas 
kapitalet. 

Enrenii fond (v. Hiradshöfd. P 
L Eurenius) kr. 11,198: -. Rantan 
skall användas till inköp af skor 

strumpor för ä hemmet in- 
tagna personer. 

Johanssons fond (stiftad till 
minne af skolstiderskan Anna Lisa 
Johansson d. l 0 l r  1908) kr. 300: 7 
Rantan skall användas till inkop 
vid julen af skodon %t n%gon eller 
nigra % hemmet intagna under- 
stödstagarefr&nAdolfFredriks för- 
samling. 

Kjermans fond (Fröknarna Anna 
och Maria Kjerman) 5,960. Rantan 
skall ärligen tilldelas tre kvinnor 
intagna L hemmet, som dirafkun! 
na vara i största behof. 
Lagerquistsfond(Grosshand1are 

G R Lagerquist) 5,890: - Rantan 
skall irligen anviindas till kaEe 
och bröd ät understödstagarna vid 
dartill lämpliga tillfallen. 

Lennbergs fond (&$:l1 Sofia Alber- 
tina Lennberg 1890) kr. 2,502: -. 
Rantan anviindes till inköp af 
strumpor. 

Lieberdts fond (Sejlare%lderm. J 
F Lieberdt 1882) kr. 9,967: -. Ran- 
tan utdelas till % &Iderdomshem- 
met intagna personer af tysk na- 
tionalitet. 

Lindqvists fond (Disponenten 
IV Lindqvist) kr. 3,044. Rantan 
utdelas till fr. Kungsholms för- 
samling B &Iderdomshemmet in- 

T H U L E . S K A A N D ~ A V V ' E N S  S T O R S T A  L I F P O R S A K R I N C S B O L A G  
Ansvarssnmma c:a 590,000,000 kronor. 

u .-.. 

tillh. Sthlms kommun, sGm eljes 
icke kunna ntan afgift intagas. 

Fru E Linds af Hageby fond 
(Fru k: Lind af Hageby 1904) kr. 
400. Understöd %t i. d. barnhus- 
barn. 

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

J H Scharps fond (1905) 5 000 
kr. Rantan anviindes till sadma 
andamhl som St. St. Sparbanks 
fond. 

Stoul~hoims Stads Sparbanks 
fond (1866) 20 000 kr. Insättning 

tagna Gersoner. 
,Terrades fond (Spriklär. Alex- 

ander Nadi Terrade och hans hu- 
stru Lovisa R Terrade, f. Ström- 
back, 1886) kr. 1,000. Kantan an- 
vändes för inköp vid jul af bröd 
till samtl. ä %Iderdomshemmet in- 
tagna personer. 

L'nmans fond (Generalkonsul 
Gustaf Unman) kr. 13,430: -. %n- 
tan iitg&r f. n. till en af General- 
konsul Unman namngifeqperson. 

Webers fond (Fru Mathilda We- 
ber 1908) kr. 12,024: -. Rantan 
skall med utdelas till % %l- - 
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F: ostc~gren. kr. BOY. ~ i i n t a n  lit- harbetôlieui&~tf.öi.~iiiucsôlöakviu- att <In föi'vhrfxinprakti&a kuiisk; I dela8 vii1 j111 at siii:liggiinde sjuka uor Burstraud 801 yuuit scitiiiia- pi r, <kis att dt Stoikhulms kom- 
% Sldei~doiuslieuinict tillli. Sikolai I riuni fi>rltirariunor (f. u. If elever). 111uii tillhbripn iiI<lrr (.>irt.r 60 Ar) 

derdomshemmetintagnsper~oner .dr O von Feilitzen m. fl. 1869). 384 033. Andamal: dels att sörja 

f6rsaml.s afdelning. I I torftiga kvinnor Iamna varaktlat 

III, Fonder för understöd åt barn. 

för' Stockholms kommun tillhö- 
riga, inom aktenskapet födda, fat- 
tiga flickors uppfostran i guds- 
fruktan och rena seder samt för 

företridesvis fran Jakobs och 
tarina församlingar, och l/io till. 
18 as kapitalet. 

%termens fond (Hamnfoed. L 

Sarsk. styrelse, se [3640]. Uppfost- 
ran af sinnesslöa barn (f. n. vardas 
% Slagsta l45 barn, % Riokomberga 
arbetshem 84. B Karlsvik 29 och 
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skolebarn, i folkskolornas simhal- 
lar. 

Lndv. Enrenii fond rör simkon- 
stens befrämjande, kr. 6,000: -. 
Rantan användes af Stockholms 
Simsbllskap i enlighet med testa- 
tors foreskrifter. 

[46 791 
Telefondirektören H. T. Ceder- 

grens nppfostringsfond (Telefon. 
d H. T. Cedergren Och 

till ~ ~ ~ ~ ; L t ~ b ~  
reda tillfalle till god uppfostran 
for obemedlade barn - foretradeg- 
vis f r in  Stockholms folkskolor - 
som icke p i  annat sätt kunna er- 
halla hjilp till sisutbildning, men 
som visa stor begifuing och om 
hvilka deras liirare hysa sarskilda 
forhoppningar att de, om de er- 
halla en tillfredsstilllande utbild. 
ning, skola kunna gbra en god in- 
sats i vart lands ekonomiska eller 
intellektuella utveckling. Ansbk- 
ningar inlamnas under september 

382,355: 96. Siirsk. styrelse, se 
[3542]. H&r till  andam& att %t 
flickor, som sakna behbrig olm- 
virdnad, bereda ett hem, dar de 
erhllla kristlig 'kppfostran och 
god handledning samt s&lunde 
danas kl1 redbara och dugliga 
k~innor .  Ansbk. om intride stblles 

Och kan ingifyas af 
vederbörl. kyrklig eller kommunal 

eller kand enskildper. 
son. Sakerhet skall stillas fbr er- 
raggande af irligt uppfostringsbi- 
drag t. v. best&mdt 150 kr. pr 

~ d $ ~ ~ ~ t i ~ m , & 8 ~ f 8 ~ $ e 1 ~ 8  
ordf. prof. C. Sundberg, Handt 
verkareg. 3. 

[46 761 
W. A. Benedioks fon& (Kam- 

marh. W A Benedicks 1870) ka- 
pital: omkr. kr. 84,000. Vird och 
uppfostran af fattiga barn, som 
antingen förlorat nigon af sina 
foraldrar eller i foljd af deras sjuk. 
dom eller oordentlighet sakna nö- 

. - 
[46 771 

gallskäpet n~ i l l  nppmnntrsn af 
öm och modersv&rdo. ssr. 
skild se 8.1. ~ & t ~ ~  
Jamte ksafg anvindes till 
derst, dels k&,tant till belopp af 

45 kr. dels med klitder rn. rn. 
at h u s h r  eller ankor, hvllka ägna 
sina minderariga, Bkta barn en bm 
?.Sedligmodersvkd ochBrostadda 
1 behofvande omstandigheter. Un- 
derst, under manad 

1928 med sam. 
manlagdt 4,785 kronor jBmte klader 
till varde af 500 kronor enligt do- 

[46 781 
=Köhlerspremiefond. kr.lOOO:-. 
RBntan utdelas som Gem. %t folk. 
skolebarn, som gjort goda fram- 
steg i simning vid Sthlms stads 
bad- och siminrattning. 

Lndv. Eorenii fond för  under- 
visning i simning, kr. 10,000: -. 
Rantan anvbndes af Stockholms 

dig vird o. tills. i hemmet. Simsbliskap fbr undervisning i och oktober mlnsder efter drrom l simning under vintrarna, &t folk glord annonsering. 

IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, eller 
afsedda att bereda sjukvård. 
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V. Af kdmmunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor 
för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn. 

[46 881 Kungl. Sällskapet 
Pro Patria. 

Se [33 591. 
R. S&llsk:ts sa?ll. tillg. 1 jan. 

utgjorde kr, ,33,$59: 15, 
Barnbördshuset Pro Patria 

(Gri,ndadt af A~~~~~~~ C 
ström 1774). ~ ~ t ~ ~ ~ ~ d ~  och v k d  af 
barnaföderskor samt att 
underhall m. m. för ett visst antal 
vid inrattningen födda barn; fa. 
stigh:n, som tillh. sällsk., ar var. 
deradti11120:00l.! kr. ochdarbefintl. 
inventarier till kr. 10,86~: 99. 

Byggmast. Johm Anderssons 
fond (1898) kr. 20,000. Beframj. af 
ngt barnbördshusets ändamIl. 

Frn Banna B:S fond (Bruksig. 
G F Berndes 1876) kr. 9,767: 28. Un- 
derst. %t fattiga barnaföderskor. 

R~BW.~er~~gT~~;do~~~~i 
förstärkande af K. Sal1sk:ts resp. 
fonder. 

n. P. BjGrns fond (Med. fil. 
kand K. F. Björn) kr. 50 000. 

H. 'Brandels fond (kamrerkn 
H Brandel 1904) kr. 61,174: 98. 

B. A. Danelii donationsfond 
(G%fva af arfvingarna efter gross- 
handlaren B 9 Danelius) ur- 
spniugligt belopp 10,242: 22 till 
förmån för fattiga barnaföderskor. 

Sam. Enanders fond (Bruksaga- 
ren Samuel Enander 1902) kr. 

110,349: 12. Beframjande af Si1lsk:ts 
barmhiirtighetsstiftelser. 

C. B. Forsgrens fond (Gross- 
handlaren Carl Robert Forsgrhn 
1902) kr. 20,311: 72. Befrämjande af 
%Allskapets barmhartighetsstiftel- 
Ser. 

A. Granholms fond (Fabrikör A 
Grarholm 1904) kr. 10,000. Beframj. 
af Sillskapets barmhartighetsstif- 

Grefve Gyllenborgs fond (Pro- 
tokollssekr. Grefve C A D Gyl- 
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r 
%t gamla orkeslösa tjanare o. tja- 
narinnor för lsngv., trogen tjanst. 
C p Kindevalls fond ( ~ ~ ~ t i ~  

C p liindevall 1888) kr, 
OOO. underst, at fattiga och me. 

barnsangskvinnor, 
B T ~ ~  freda ~,jungbercs fond 5,000, 

till obemedladebarnaföderskor vid 
utsmfning fran barnbördshuset, 

H. LovEns fond (Presidenten H 
Lovén 1908) kr. - till un. 
derstöd åt fattiga barnaföderskor 
och deras barn. 

Fabrikören P. A. Sjugrens me- 
daljfond, (Fabrikören P. A. Sjö. 
gren 1919) kr. 6 000. 

Claes 18ahlnhds fond (Bruks- 
agaren C Wahlund 1918) kr. 3,046. 

A. 0. IVallenbergs fond (Bank- 
dir. A O Wallenberg 1875 o. 1884 
med 1,000 kr. hvard. gingen) kr. 
2,000. Rantorna % nämnda dona- 
tioner användas med ena halften 

till btiickande af utgifterna för 
barnbördshusetb och med den 
andra till aunderstöd at fattiga 
barnaföderskor och deras barn,. 

Aug. Wennbergs fond (Grossh. 
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000. 
Beframj. af sal1sk:s barmhartig- 
hetsstift:r. 

lienric 18estmans fond (Kapte- 
nen H J L Westman 1916, 1918, 
1920 och 1921) kr. 20,000. 

[46 891 
iiikareinr3ttnin- 

gen (Assessor Z Strandberg 1793) 
c:& 260,000 kr. Sirsk. direktion, 
se [35 351. Understödet, som be 
star i fri likarev., medikam. och 
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres 
honteux och har under de senaste 
Oren utgått till öfver 350 personer 

C46 
Föreningen för sjnkvård i fat- 

tiga hem (stiftad 1888). Stprelse, 
se [36 471. Att gnm af fören. an- 
stallda sjuksköterskor lämna kost- 
nadsfri vIrd i deras egna hem I t  
sadana fattiga sjuka, hvilka ej kun- 
na el. böra sandas till sjukhusen. 
Fören:s verksamhetsomr%de ar in- 
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa' ilfat- 
teus och Johanne,= församl:r. 




