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

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

Shf?elsens namn o& flmaltning, stiitaren, stiielsens årtal, ändamål; utdelning. 

1. Af kyrkliga 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 Bt barn ................................................... [4671-46781 
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andradylika anstalter, eller afsedda 

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

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

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

VIII. Fonder fö r  understöd ht  konstidkare samt deras ankor och barn [4770-47781 
IX. Fonder fö r  understöd å t  civila ambets- och tjänsteman samt dar- 

med jämförliga personer samt deras ankor och barn ............ [4781-48021 
... X. Fonder för  understöd åt militärer samt deras ankor och barn [4804-48171 

XI. Fonder fö r  undervisning och understöd åt läkare och veterinärer 
samt deras änkor och barn ................................................ [4821-4826] 

XII. Fonder fö r  diverse andamil, Riddarhusets fonder m. fl. ............ [4827-48641 

Register till samtliga fonder se [4865] - [4873]. 

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

1 6  H A M N G A T A N  15 - - 

C46 Stockholms stads 
konsistorium. 

Se [2001]. 

Bergstenska fonden (Änkef. L M  
Bergsten 1826) kr 5 603:84 Af rän- 
tan utdelas 8 peAs:r A t  fattiga 
prästankor eller prästdöttrar. 

Georgiska fonden, kr. 1,212:36. 
Understöd utdelas till 2 fattiga 
fruntimmer. 

Häggmanska fonden (M:11 Hag& 
man 1870) kr. 3,221:69. Pens. 

Jungbladska fonden (Prosten B 
Jungblad, 1832) kr. 3,950:91. Pens:r 
till fattiga prästänkor i Sthlm. 

Lagns Pond (Dokt:an C U Lagus 
1854) kr. 6,163:23. Underst. %t fat- 
tiga fruntimmer. 

Possiethska fonden (Kyrkoh. J 
Possieth 1728) kr. 28,775:08. Stip. 
&t studerande. 

Renströmska fonden (Kanslist. 
O Renström 1818) kr. 17,301:23. 
Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste- 
mäns änkor, boende inom Klara 
församl. 

Sahlstedtska fonden (M.11 A L  R 
Sahlstedt L868) kr. 1,614:54. Pens. 

Soopska fonden (Grefv:an A M  
Soop 1734) kr. 18,836:22. Underst. At 
fattiga kvinnor i Soopska fattigh. 

[46 021 Nikolai f6rsamlings 
kyrkoråd eller kyrkofattig- 

kassas styrelse. 
Se [ZOllJ. 

Arfwedssonska donationen (Dir. 
CArfwedsson 1856) kr. 7,759. Kan- 
tan disponeras af försam1:ns pas- 
tar och användes till understöd 
At alderstigna, sjuka fattiga, äfven. 
som At värnlösa barn. 

Arrhenii fond (Handl. A W Arr- 
henius 1872) kr. 11,352. Till för. 
samlingens % &got Stockholms 
stads %Iderdomshem intagna fat- 
tiga. 

Berggrens,RobertochEleonore, 
donationsfond (Grossh. och f r u p .  
Berggren 1895) kr. 150,000. Till 
skolbarnsbespisning och skollofs- 
kolonier. 

Berggrens Xakarne nader- 
stödsfond (~Eossh.  och f:u ~ ~ e r g .  
gren 1895) kr. 89 305. Pens:r, till- 
filliga understöi m. m. 

Beronii donation (Handl. KB. 
Beronius 1870) kr. 3,593. Pens:r. 

Bersens, C. D., fond (frkn M Ber. 
sén 1897) kr. 10,600. Lifstidsränts, 
sedermera pensioner för ogifta 
fruntimmer. 

Beskovvs, Gnstaf, donations. 
fond (Assuransdirektör G. Beskow 

,1919) kr. 153 812. Till gAfvor af 
minst 60, högst 500 kr. Lt behöf- 
vande. 

Beskows Gnstaf donationsfond 
till kyrkofittigkassnn (Assurans 
direktör G. Beskow 1919); kr. 4,830. 
Afkastningen användes tiil bespis- 
ning af församlingsbor 6 juni och 
vid jul. 

Boijeska fonden (Fru A. W. 
Wildt, f. Boije) kr 20,633. 6 pens:r 
9, 150 kr. utdelas %rl. till fattiga 
och sjukl. änkor af borgareklassen 
i Storkyrkoförs. 

Brandelska sainkviimsfonden 
(Komminlster R. Brandel 1924) kr. 
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[4604-46071 C*. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
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las bland de fattiga inom försam. 
lingen. 

Stråhles testnmentsfoad (Kam- 
rerankan H 1\1 Str%hle 1829) kr. 
3,000. 2 pens:r till fattiga och ajukl. 
öfver 60 &r gamla ankor efter civ. 
ambets- eller tjänstemän med före- 
tradesratt för slaktingar. 

Ankedrottning Josefinas fond 
kr. 1,000. 

r46071 Klara fÖrSalIlling~ 
kyrkorad. s e  C20131. 

Alfred Ahlgrens minne (Änkefru ' 
I C. W. Ahlgren, född Engström 
1921) kr. 25,956, hvaraf räntan ;.r! 
ligcn skall utdelas till i Klara förs. 
boende fattiga änkor. 

Bagges fond (M:ll W E Bagge 
1849) kr. 8 000. Underst. &t fattiga. 

~ e i j e r 8 , ' ~ e t e r  och Malin, fond, 
kr. 23,000. krliga afkastningen för- 
delas s%som understöd till i for- 
samlingen boende fattiga änkor 
och ogifta kvinnor med belopp cj 
understigande 100 kr. 

Bergströms donationsfond (In- 
tendenten L. G. Bergström 1921) 
kr. 153,196, hvaraf arliga afkast- 
ningen sedan * / l o  daraf lagts till 
kapitalet, skaii under vissa i testa- 
mentet narmare omförmalda vill- 
kor utdelas till i sma omstandig- 
heter varande fattiga, p% sadant 
sätt att tillgänglig afkastning skall 
fördelas med 213 p% Klara församl. 
i Stockholm och 11% p& Hofors 
Kapellag dock att, om jarnbruks- 
driften ;id Hofors upphör, afkast- 
ningcn af fonden skall odeIad till- 
falla Klara förs. 

Brandels fond (Kamrer C. Bran- 
del 1904) k?. 25,000. Understöd &t 
fattiga. 

Bernegnus fond (Kamrer. G W 
Bernegau 1852)kr. 80,000. Underst. 
%t fattiga. 

Bolins fond (Handl. Bolui1801) 
kr. 544. Till de fattiga jultiden. 

Camiiska testamentsionden 
(Assessor L M Camin 1832) kr. 
750. Rantan utgir till u föreningen 
Stockholms Iarlingshemo. 

Cederschiöld8 fond (Dep:chefen . 
R Th Cederschiöld 1865) kr. 2,000. 
Underst. %t fattiga. 

Ekströmsdonutionsfond(Gross. 
handl. H E Ekström 1832) kr. 
8,892: 84. Rantan utg%r till afor- 
eningen StockholmsIarlingshemn. 

Ek~tröms fond (Grossh. H E 
Ekström 1842) kr. 20,000. Rantan 
utdelas till de mest behöfvande 
ankor och ogifta fruntimmer, till- 
hörande Dpauaes honteux~ inom 
församl. 

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

8others fond (M:ll Gother 1858) 
kr. 760. Underst. &t fattiga. 

Hallgrens fond (Assessorskan 
Hallgren 1828) kr. 1,500. Underst. 
%t fattiga. 

Hullgrens fond (M:lIe M S Hall- 
gren 1841) kr. 1,600. Räntan utde- 
las till ett eller flera behofvande 
euntimmer foretradesvis &t sjuka 
och oftrdiga., 

Anrora Lindfeldts fond (Julia 
Selma Kornelia Lindfeldt 1904) kr. 
3,000. Rantan skall utg% till be- 
höfvande rararinnor inom försam 
lingen. 

Löfgrenska fonden (Aldem. 
L'ofgren 1826) kr. 75. Rantan, kr. 
3: 75, skall ,vid julexamen utde- 
las*. 

Mobergilca fonden, kr. 1,000. 
Rantan skall utg% still larame vid 
folkskolan s%som extra arvode.. 

Palmbra gåfvomedel (Bakbinda- 
remäst. och fru H. TV. Palmér 
1918) kr. 1,000. Till middagsbespis 
niug af fattiga folkskolebarn. 

Pastor Prim. J.Pr. H.?hls minne. 
Kr. 6,400. RBntan användes till 
Kraftska skolans bästa. 

Pinckhardtska fonden (Grossh. 
A Pinckhardt) kr. 1000. Rantan 
till underst. %t 2 fadiga barn vid 
fors:s folkskola. 

Hilda Stens nnderstödsfond (f. 
d. lärarinnan Hilda Sten, 1905) 
2,638 kr. Rantan sökes 11s-%rsvis 
af i behof af understöd varande 
lärarinna vid förs. folksko'a. 

Ivessmanska fonden (Ankefrn 
Maria Ch. Wessman 1842) kr. 1,500. 
Rantan till kladcr och andra för. 
nödenheter %t de fattigaste flickor 
i folkskolan. 

IYestaynthii fond (Konsul 
W. J. E. Westzynthius 1890) kr. 
1,000. Rantan till bespisn. af fat- 
tiga skolbarn. 

Fredrik Wibergs fond (Handl. 
Fr. Wiberg 1886) kr. 3,000. Afkast- 
ningen tillfaller lärarinnorna, .den 
ena efter den andra i den ordning, 
som af längsta tjänstetiden (minst 
5 %r) betingas. Ingen af demf%r it .  
njuta understödet mer an ett å r i  
sander. 

[46 051 Storkyrkof6rsam- 
Iingens fattigvardsstyrelse' 

Se [1784]. 
Andals fond (Anna charlotta 

Andal) kr. 33,000. Rantan använ- 
des till underst. vid jultiden %t fat- 
tiga familjer, med företrädesrätt 
för lika behöfvande af Storkyrko. 
förs. 

Andersons fond (Fröhandlaren 
Aug. P. Anderson) kr. 2 500. Ran- 
tan skall irligen utdel& i man af 
behof %t fattiga och i Nikolai för- 
samling boende personer (obero 
ende af skrifningsort), hvilka lida 
af lungsot och hvilkas sjukdom 
blifvit styrkt af distriktslakaren. 
Skulle shdan bchöfvande och sjuk 
person vistas % sjukhus och i hem- 
met kvarlamuat hustru och barn 
i behof af hjälp, kunna jamval 
dessa senare tilldelas understöd 
fr%n fonden. 

Roströms donationsfond (Kon- 
sul A. G. Boström) kr. 17,200. Rän- 
tan användes till inköp af mat och 
ved att till julen utdelas %t fat- 
tiga inom församlingen. 

Brogrens fond (Kronouppbörds.. 
kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000. 

Edberg(Fattighjonet Wi1h:aEd- 
bergs lifräntefond) kr. 675. -- 

Engstedts fond (Änkef. Joh:a 
Engstedt) kr. 880. Rantan utbe- 
talas till sldana fattiga inom Stor- 
kyrkoförsaml., hvilka icke itnjuta 
underh%ll af a1L.m. fattigvirden. 

Balks fond (Ankef. M Falk) kr. 
800. 

Geijer8 fond (Lagmanskkiin 
Geijer) 1,500. 

Godus fond (Sege1söm:ankanC 
Godu) kr. 555. Rantan utg%r till 
2 alderstigna ankor eller ogifta 
kvinnor inom Riddarholmsför- 
samlingen. 

prossh. Carl Reinhold Lnndins 
minne. (Herr Axel Vallgren) kr. 
5,000. Efter Iifrantetagares död 
skall ränteafkastningen i poster 
om minst 60 kronor %t hvarje den 
9 mars utdelas till bchöfvande in- 
om församl. dock med företrade 
för meriterad person, som ar eller 
varit anställd hos &man J. P. 
Brandt och som gör framstollning 
darom, oafsedt inom hvilken för- 
samling denne person Er boende 
eller mantalsskrifven. 

Brossh. J. P. Erundts minne 
(Herr Axel Vallgren) kr. 5 000. Ef- 
ter lifrktetagares död skh l  ränte- 
afkastningen i poster om minst 
50 kronor %t hvarje den 10 novem. 
ber utdelas till behöfvande inom 
församlingen, dock med företra- 
desratt för meriterad person som 
ar eller varit anstalld hos &man 
J. P. Brandt och som gör fram. 
stallning darom, oafsedt i hvilken 
församling denne person ar boende 
eller mantalsskrifven. 

Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl 
Hedberg) kr. 4,000. Rantan an- 
vandes till vanilösa barns upp- 
fostran. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Kan- 
tan användes till förökande af den 
dagl. kosten för % fattighusen in. 

taE,'rFp$ $:d'(~:ll G Catha. 
rina Kumling) kr. 1,500. 

Kåberg~  fond kr 3 000. 
~orstedtsfond(~okthyck. C a or- 

stedt) kr. 10,000. 
Peter IVahlströms nnderstöds. 

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

Renckners fond (Änkef. Sofia 
Lovisa Reuckner) kr. 11,400. 

Renckners fond (Bokh. N G 
Reuckner) kr. 2,000. 
. Sjöbergs testamentsfond (Hust- 
ru Maria Ulrika Sjöberg) kr. 9,000. 
Rantan skall hrligen utg% till fat- 
tiga inom Storkyrko församling i 
Stockholm, darvid medellösa sjuka 
böra hafva företrade. Fonden för. 
valtas p& grund af testamentets 
bestammelser af Stockholms stads 
fattigv%rdsnamnd. Enligt fattig- 
v%rdsnamndens beslut den 14 ok- 
tober 1913 skall fondens rauteme- 
del fr%n och med %r 1313 tillhanda- 
h%llas Storkyrko församlings fat- 
tigv%rdsstyrclse för att i enlighet 
med testators bestammelser utde. 



Ljnngmana; Carl, mihne (f. d. 
18sbarn till kyrkoh 1886) Pastor i 
Klara kr. 1700. Rantan utdelas 
till en eller flere sjuka eller be- 
höfvande inom Klara förs 

Lnndmans fond (lektor Julius 
Lundman 1913) kr. 2 000. Under- 
stbd i t  en fattig F& sommarvis. 
telse p& landet. 

Lönens fond (Presid. Frih. J 
von Löiven 1774) kr. 3 333. Rän- 
tan fördelas, ena hafken mellan 
12 och andra hälften mellan 20 
inom församl. boende fattige. 

Blörners fond (Frkn Ulrika Mör- 
ner 1810) kr. 1500. Rantan till. 
delas 8.e sjuka, fbrsaml. tillhb- 
rande änkor. 

Nordfors fond (Uf'verst:m W 
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. 
&t fattiga. 

Qrosshandlare P. C. Xorreos do. 
nationsfond. Kr. U,852. Af ränte- 
afkastningen skola utdelas glfvor 
& 100 kr. pr &r, som med 50 kr. d. 
28 jan. och d. 21 juli utbetalas tili 
mycket gamla, fattiga och sjukl. 
Lnkor eller ogifta fruntimmer, som 
uppn8tt minst 60 $r och alla under 
mariga Ar tillhört Klara fors. 

Norlnnds fond (Bnkefru Lotten 
Norlund lszz), kr. 10,ooo. Arsran. 
tan utdelas till fattiga ankor eller 

om fbrs. 
#Trenne systrars testamente, 

(1876) kr. 8,000. Till af be8tak.m 
utsedda pensionärer. 

Ulfsparres fond (Änkefru M 
Ulfeparre 1876) kr. 3,000. Underst. 
&t fattiga. 

Ivadströms fond (Jmgfrn Wad- 
ström 1791) kr. 250. Åt fattigavid 
jultiden. 

Frn Dorothea Walls3 donation. 
Kr. 4,000, hvaraf arliga räntm un- 
der all  framtid skall lika fördelas 
mellan t v i  i församlingen skrifna 
medellosa fruntimmer, med for- 
månsrhtt för behofvande inom 
testators slakt. 

Th. Westmans fond (1906) kr. 
10,000. Till Bldre hJälpbehöfv&nde 
personer inom församlingen. 

IVibergs fond (Frkn C A Wiberg 
1897) kr. 18,000. Till af testator 
utsedda pensioniirer. 

%hrbergs fond (Junghni M L 
Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till 6 
medellösa tjänare af kvinnokön. 

Gbergs fond (M:ll C Oberg 1874) 
kr. 5,000. Underst. At fattiga. 

[46 Og] Klara forsamlings  
fa t t igv%rdsstyrelse .  

Se [1186]. 

q& skolan. 
Hulphers fond (Handl. JWHiii. 

phers 1812) kr. 6 000. Räntanför- 
delas med lika belopp till 12 fat- 
tiga änkor med eller utan barn 
inom Klara församl. 

Isbergs fond (Presidentskan oiP 
C3 Isberg 1872) kr. 3,000. Riintari 
till fattighonen. 

Johnsons fond (Generalkonsul 
Axel Johnson 1910) kf. 5,000: -. 
RBntan till fattiga inom Klara. 

f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94. 
Till styrelsens godtfinnande. 

Qalathke Lamms fond (Änkefru 
Dorothea Lamm 1914) kr. 5 000:-. 
Af räntan 200 kr. till lifrinta i t  
namngifven person; resten tillfat- 
tiga inom Klara församling efter 
styrelsens godtfinnande. 

Lieberts fond (Sejlarelldem. J 
F Liebert och hans hustru A S 
Weber 1832) kr. 8,080: 88. Af rän- 
tan s/< till fattigh~onen, 114 till 
kapitalet. 

Lindgren8 fond (Dir. ELindDen 
1802) kr. 800. Gifva till Linkamed , 
flesta barn. 

Lindgrens fond tDir. E Lindgren 
1802) kr. 500. Giifva till fattighjonen. 

Lindgrensiond kr.600. Tillmid- 
dagsmeitid &t styrelsen. 

Lindmanusons fond, kr. 6,000: -. 
andra ensamstiende knnnor. I Berendti fond (konsul Simon 

Doktor Carl Nyströms fond. Kr. Berendt 1911) kr 10,000:- tili fat- 
(Bokbindaren l A W Lindmansson 
1908.) Rantan till fattiga inom för- 

THULE S K A N D I N A V I E N S  STORSTA LIFFORSAKRINOSBOLA(~  
Premieaterbäring och vinat  till de  E&d&rads 1923: Mver 2,250,000 kronor. - 
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C46 09-46121 G. Fromma 
samlingen, efter styrelsens godt- 
finnande. 

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

Menniers f m d  (M:11 S M Meu- 
nier 1840) kr. 3,000. Pens:r %t 2:e 
fattiga gummor. 

Nordströms testamente (Ankef. 
EN Nordström 1881) kr. 2,000. niin- 
tan utgir sisom lifranta %t 2:e per- 
soner, men efter deras död utdelas 
rantan till 2:e ogifta handtverks- 
m8st:döttrar inom Klara församl. 

Pihlgrens fond M:ll U E Pihl- 
gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till 
2:e dygdiga flickor. 

Q~idingsfond (Presid:ankan J W 
Qviding 1859) kr. 32,000. Afrantan 
ntdelar fattigv:styrelsen 160 kr. 
samt kyrkoh. Iterstoden till behof- 
vande inom Klara församl. i pens:r 
om högst 100 kr. och minst 50 kr. 

Re(1ogörarens gifvofond (1905) 
kr. 400. Rantan utdelas efter sty. 
relsens godtfinnande till lattiga 
inom församlingen. 

Sehnltebergs fond (Kassör C O 
Schultzberg) kr. .1,000. Ilantan till 
fattiga inom Klara förs. 

Sehnniburgs, August, Minnes- 
fond (donerad af konsulR Schum- 
burg 1895) kr. 1,280. 1 proc. till 
kapitalet, resten till fattiga inom 
Klara församl. 

Schönes fond (Änkef. Schöne 
1889) kr..2,600. Rantan öfverlämnas 
till skyddsföreningen i Kiara förs. 

Setterströms fond (Earduans- 
mak. Setterström) kr. 690. Till 
styrelsens godthnande. 

Sporrongs fond (Ankef. U E 
Sporrong 1824) kr.3,000. Gafvatill 
fattighjonen. 

Stråhles testamentefond (Kam- 
rersänkan H M Str%hle 1829) kr. 
5,000. Till 2:e civ. tjanstemans 
ankor, fyllda 60 &r. 

Satherbergs fond (Fröken S C 
Bitherberg 1010) kr. 5,000: -. RPn- 
tan till fattighjon % Sabbatsberg. 

Tunelii fotid (Eryddkrmnh. Jo. 
han Tunelius 1833) kr. 6,000. Rln- 
tan tilldelas 4 inom församl. bo- 
ende fattiga änkor eller jungfrur. 

Ugglas' fond (Excell. grefve G 
af Ugglas 1855) kr. 2 000. Tillsty- 
relsens godtfinnandel 

IViers fond (Brygg. A M Wiers 
anka1783) kr. 1,682: 24.27kr. till Ad. 
Fredr. förs:s o.rest. tillElaraföi-s:s 
fattighjon. 

[46 1 l] Jakobs församlings 
kyrkO- och sko'rad' 

Se 120231. 
Alms, Frn, donation (Änkefru 

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

Behrens donation (Gördelmak. 
J R  Behrens) kr. 7ClO. nEn liten p&. 
ökning till Jakobs försam1:s skole- 
präster, (ing%r i den rektor o. 2 
kolleger tillk. lön). 

Cnrlboms donation kr. 125. Till 
eninomförsaml. boende fattig bor- 
garänka med flera m% barn. 

Carlströms donation (Constance 
Carlström) kr. 8,000. Till 2 ogifta 

JaPNIMOPINgEs 
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stiftelsers, peneionskassors 
aldre fruntimmer i Jakob, tillhii- 
rande Pauvres Honteux. 

Fattigaliirarinnorsfond (Gross- 
handlare J. Meissner) kr. 5 000. 
Rantan utdelas företrädesvii till 
fattiga lärarinnor. 

Hedrens fond (Biskop JJHedrBn) 
600. Till böcker %t medellösa lärj. 

Hillbergs stipendiefond (nokind 
gifvare 1865n) kr. 1,000. Underst. 
%t medellösa lirjungar, 

Hikanssons, John och Johanna, 
donation (Bankiren John Hakans. 
son och hans hustru 1920) 50 000 
kr. Tillfällig nödhjälp &t aktnings- 
varda, verkligt nödställda personer 
i Jakobs församling. 

Liljebergs, Gnstaf Erik och 
Helena Catliarina, fond (1882) kr. 
15,000. Rantan anvandes till ut- 
delning bland gifta och ogifta 
kvinnor inom Jakobs Forsaml., 
dock ej i mindre belopp an %O kr. 

Lundberge donationer (kyrkoh. 
J G Lundberg 1878) kr 2 000. - 1) 
Till Jakobs f6rsarnl:s iolkskola. 
Rantan utdelas af folkskolans di. 
rektion till de flitigaste och or. 
dentligaste barnen - 2) Till idiot- 
hemmet i Sthlm elier om det upp- 
hör, annat hem i sanima syfte. - 
3) Till ett försörjnings- eller ar. 
betshemförblindaochdöfstumma. 
- 4) Till Malmqvistska inrättnin. 
gen för fattiga barn förnamligast 
fr. Jakobs förs. - 6)  Till rädd- 
ningshemmet för vanvardade flic. 
kor, förnämligast fr. Jakobs förs 
- 6)Till Jakobsförs:sbarnkrubba. - 7) Till Jakobs förs:s hush&lls- 
skola. 

Lnndblads donation (C Christina 
Lundblad 1865) kr. 500. Underst. 
till 2:ne nattvardsbarn, en gosse 
och en flicka. 

J. A. leisners fond % 5,000 kr., 
hvaraf irliga räntan utdelas till 
fattiga lärarinnor. 

NödhjHlpsfonden för värnlösa 
flickors uppfostran (Fruntimmers- 
skyddsföreningen 1870) kr. 3,600. 
Till förmin för tre värnlösa flic. 
kors i Jakobs förs. uppfostran. 

Knckiiisns donation (Frkn Ma- 
ria R u c h a n  1887) kr. 10 000 Pen- 
sioner af lika belopp %t 4 obemed- 
lade öfver 60 &r gamla och för 
en hedrande vandel kanda £riin. 
timmer, vare sig ankor eller ogifta. 

Schumaehers fond (Fru J. A. 
Sohumacher 1915) 1 000 kr. Rantan 
i tv& lika stora deiar till julen i t  
tvenne behöfvande familjer eller 
enskilda inom forsamlingen. 

Schttxercrantzskafonden(Schiit- 
eercrantzs stirbhus 1913) 10,000 kr. 
Till förm%n för 2 st. fruntimmer 
som sett battre dagar samt reste; 
rande 2 pensioner tili alderstigna 
fruntimmer urarbetarklassen hvil- 
ka af mslikt understöd ar; sär- 
skildt förtjäntan. 

Stahres donation (Komminister 
IY J Stahre och hans hustru) kr. 
39 250. Till behöfvande änkor 
eder ogifta personer, företrades- 
ris af prastfamilj eller slakt till 
komminister Stahre eller hans 
hustru. 

Syskolefonden (&iirare och 

JURHDISKA 

m. fl. fonder. . 

Ilrarinnor vid Jakobs och Johan- 
nes folkskola- 1870) kr. 1 000. Till 
inköp af materialier f ö l  barnens 
undervisn. i handarbeten samt be- 
löning &t däri skickliga flickor. 

N. U. Sörensens fond förbehöf- 
vande, kr. 50,000. Till behöfvande 
inom Jakob med företräde för s .  k. 
Pauvres Honteux. 

V ~ h l s k O g ~  stipendinm (Änkef. 
LM Vahlskog 1818) kr. 6,000: Un- 
derst. till ynglingar, som ägna sig 
%t studier för prasterl. standet. 

Ziervogels donation (Justitiera- 
det C Ziervoge11824) kr. 7,500. Un- 
derst. till ogifta döttrar eller ankor 
efter ämbetsmän. 

L46 121 
Alms fond (Byggmäst. Axel Alm 

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

Alms testamente (Byggmäst. Ax. 
Alm). En fond till uppmuntran 
af flit, ordning och sparsamhet hos 
de arbetande klasserna inom huf- 
vudstaden företrädesvis s&dana, 
hvilkas bi&äde testator vidbyggn:r 
begagnat, till likafördeln. Fonden, 
100 000 kr. förvaltas af Pastor i 
~akobsförs>aml. samt 2 af styrelsen 
för Sthlms stads sparbank utsedda 
personer. 

Bagges fond kr. 10,000. Till skol- 
lofskolonier, 

Bergenstrahles fond (Fröken 
Sophia Louise Bergenstrahle 1899)- 
4,000 kr. Till lifränta &t vissa 
uppgifna personer, hvarefter rän- 
tan användes till tillfälliga under- 
stöd &t s%dana fattiga som ut- 
skrifvits fran sjukhus, h e n  Xnnu 
ej erh&llit tillrackliga krafter för 
att med arbete sig försörja. 

Böttigers fond kr. 500. Till kl&- 
der %t 3 barn i folkskolan. 

De Chamas fond 500 kr. Till 
skollofskolonier, 

Folkskolans lararepersonal kr. 
3,000. Till skoiiofskolonier. 

Franckeska fonden (Fru Olena 
Francke 1895) kr 5,067: 89 till ut. 
delu. vid jultiden till fattiga fa- 
miljer inom församl., 10,150: 94 
till försam1:s skollofskolonieroch 
10 135: 76 till fattiga folkskolebarns 
bgspisn. 

Govenii fond, kr. 4,000. Tillskol. 
lofskolonier. 

Btmkdirektör Edv. Heckschers 
Och f ru  fond kr. 7.69.: 96, diaraf 
%rliga rantan p& hasta sätt använ- 
des till skollofskolonier for fat. 
tiga barn. 

Invigningsfonden kr. 575. Till 
stipendier eller bekladnsd för folk- 
skolebarn. 

Karells fon; (Eyrkoh. P Earells 
änka Ch M Hedendahl 1849) kr. 
10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara; 
underst. %t aflidna prästmäns i 
fattigdom varande barn. 

Lagerstrolns fond (Komminister 
C. 1%. Lagerström och hustru 
Emelie 1883) 2,500 kr. till bekl&.' 
dande af fattiga skolbarn inom 
Jakobs församling. 

Lejas viilgörelihetsstiftdse för 

BYRA 
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allm. Iiroverk i Katarina. l till bnkor efter gesbller o .  arbetare 
G. Th. Uustafssons fond till 

barnkrubba kr. 10.000. 
Änkefru ~ e n r i h s  fond (1904) 

kr F, 000 till Katarina församlings c46 201 Katarina fal%am- 
n&; barrikrubba. lings skolrad. Se [zos3]. 

Isaak Hirsahs fond(1917)kr.5 100 A Bjurholms donation (1914) kr. 
till Katarina sk~ddsförenine. 'till 7.500 till nkollof~kolonier. 

C4621 a] Katarina f6rsam- 
lings fattigvhrdsstyrelse. 

Se [1795]. 
Almgrens fond (Advokatfiskal J 

P Almgren 1822) kr. 750. Rantan 
utdelas till fattiga civ. tjanstemans 
Bnkor eller dnttrnr skolbain för somm-aren, '- -~ ~--- - - -- . - .. . . . . -. . 

Björkvall Carl o. iiiaria (1920) Backertska fonden (Direktör Carl 
Johan Leonard Höijers fond, 15,000 kr. Rantan till skollofskoloi I L i m a n  Backert)f. n. kr. 120.648:69. 

kr. 27,500. R'intan är anslagen till nierna. Donators trotjänarinna atnjuterför 
Kat:a försam1:s västra barnkrubba B. A. Danelius donation (1908) lifstid kr. 1,000 hl. pension. Rinte- 
1304. 10,000 kr. till frukostspisning %t öfverskott skall utdelas till behöf- 

Katarina Barnkrabbor 10,000 fattiga folkskolebarn. vande familjer inom Katarina förs. 
kr. Eriksons Pond (E R Erikson uti g%fvor af 100 kr. till hwrje  h- 

Katarina Barnkrubbor, dona- 1823) kr. 6,000. mader  %t fattiga milj. Efter pensionärens död ökas 
tion kr. 18,000. barn i Katar. församl. fattigskola. g%fvornas antal. Kapitalet f%r ej 

Katarina Arbetsförenings fond Eriksons Pond (1825) kr. 9,000. ökas eller minska@ utan all rante- 
(1920) kr. 10,000. Rantan Ptrligen Till arbetsskola i Katarina förs. inkomst skall Srligen utdelas. 
till Arbetsföreniiiflen. Fond till arbetsstngornr (1920), Bohman E:sons fond (Viktualie- 

Katarina Fjuk~ardsförening, kr. kr. 12,000. Rantan till Katarina hmdl. E Bohman E:son 1822) kr. 
10,000 till sjukv%rdsföreningen. arbetsstugor. 3.000. Vediitd. t.fattisai förs. m. m. 
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[4626"83' '&&fg'Eleonors 

Se [2027]. 
Hatilda Andersons Pond. (FY& 

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

Stenhnggeriidkaren C Ander. 
sons och hans hustrus fond 
(1890) kr. 1,400. Rantan Dtill hjalp 
och nnderstöd %t f6rsaml:s fattiga 
och i främsta rummet till ankor 
eller fattiga arbetare,. 

Barnkrubbans fond (Änkef. 
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr. 
1,333: 33. Rantan tillgodokommer 
fÖrsam1:s barnkrubbz. 

. Beethnns fond (M:ll A Beethun 
och Ankef. W Brandt) kr. 2 400 
~lljulg%fvoritfattigafruntim&ter. 

Julie Rlomqvists Minne (1920) 
kr. 1,530:81. Till nodstallda, ilder- 
stigna, sjuka och ensamma kvin- 
nor inom forsamlingen. 

Brandelska donationen (M:11 A 
S Brandel 1867 och Kamr. C Bran- 
del 1900) kr. 33 333: 33. Af afkast- 
ningen skall ena halften anvandas 
till bidrag i t  fattiga skolbarn inom 
fbrsamlingen och den andra h8lf- 
ten, efter anmhlan af nagon för- 
sam1.s medlem och kyrkorkdets 
pröfiing för hvarje g h g ,  till ua- 
derstöd %t behöfvaude och helst i 
form af tillfilliga mindre gifvor 
för att lindra oförv%llad verklig 
nöd samt dar utsikt förefinnes, 
att genom penningehjalp en arbet- 
sam och nyttig medlem kan %t 
samhallet Stervinnag, 

S Edgrens fond (Ankefru Sofia 
Edgren 1903) 3 333: 33 Till under- 
stöd atfattiga inom församlingen 

Enberga fond (Grossh. G M En- 
berg 1909) 10 000 kr. Kantan an- 
vandes till inköp af klader till 
fattiga barn inom församlingen 

Adéle Edströms donationsfond 
(inkefru Adélc Edstrbm, f. Lager- 
qvist 1918) kr. 4,000 till 2 battre 
Dbehofvande fruntimmer i for- 
samlingen, 50 kr. hvardera jul och 
midsommar. 

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

Johannes och kugnsts Kast- 
mank fond (hke f r .  A u r t a  Kast- 
man 1902) kr. 3 000. liga ran. 
tan 'skall gnm $rs:s kyrkoherde 
utdelas till fattiga inom fbrsam- 
lingen. 

Kyrkoherde Biillanders fond 
för hem f6r gamla i Hedvig Eleo- 
nora fbrsamling, kr. 9,711: 44. 

Flory Lindblads understöds- 
fond (D:r A Lindblad 1909) kr. 
10,000. Rantan utdelas half%rsvis 
till 2-4 forsamlingen tillhörande 
personer inom pauvres honteux. 
klassen. 

J A Lindholms fond (Förest. för 
brefbarareexp. J A Lindholm 1894) 
kr. 10,000. Till uppf. af inom fbrs. 
födda och hemmahörande barn 
af oakta börd. 

Okända giftares fond (1912- 
13) kr. 11,500. &liga afkastningen 
utdelas genom kyrkoherde och 

T H U ~ ~ K A N D I N A Y ~ E N S  
Ansvarssumma c:a 600,000,000 kronor. 

diakonissor till fattiga inom för- 

8%0g% Angnsta Lindstrands 
fond (Ankef. Emilia Aug. Lind- 
strand 1896) kr. 15,000. Till un- 
derst. &t obemedl. %Iderstigna, akt- 
ningsvarda fruntimmer. .. . 

Morbergska fonden. (Ankefr. A. 
C. Morberg 1885)kr. 666: 66. R h -  
tan anvandes till bekladn. affattiga 
nattvardsbarn. 

Xorlnnds fond (gnkefiu Lotten 
Norlund 1922) kr. 10 000. Årsran- 
tan utdelas tiil fattida ankor eller 
andra ensamst&ende kvinnor. 

Erika Nybergs fohd (Änkef. E 
Hyberg 1888) kr. 2,000. Till jul- 
g%fvor %t fattiga i församl. 

Axel Palmérs donationsfond 
(Kopmannen A. T. N:son Palmér 
1918) kr. 53,921:80. Till pension 
om 50 kr. till n%lderstigna, eko- 
nomiskt betrycktab. 

Makarna Piehls fond (Bagaren 
C. F. Piehls o. h. h. 1911) kr. 5,000. 
Till inkbp af ved &t behofvande. 

Selenii fond (K~llarerniist. C L 
Selenius 1865) kr. 1,666: 67. Till 
inköp af mat, klader och böcker 
&t sidana fattiga och valartade 
barn, som vid församl:s folkskola 
%tujuta undervisn. 

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

Fredrik och Maria Westerlings 
fond (1909) kr. 500. Rantan ut- 
delas irligen den B l l l  till en be- 
hbfvande familj. 

DIakarna \Vesterlnndk testamen- 
te (laudtbrukaren J. U. Wester- 
lunds o. hans hilstru Christna Vil- 
helmina Westerlund, f. Svensdat- 
rers, testamente 1898 1909 o. 1916) 
till Barnkrubban 1,825: l1  ; till mo- 
dersmöten i Forsamlingshyddan 
7,581: 14 

Kassö; Sten Eerlog Widboms 
donation (1900) kr. 500. Till un- 
derstbd &t en fattig sjuk forsam- 
lingsmedlem. 

\Vidings fond (Kyrkoh. L P Wi- 
ding 1814) kr. 4,225. Af räntan ut- 
delas pens:r % 60 15 el. 30 kr., %t 
inom forsami. boende tjanstemans. 
aukor eller döttrar, hvssvid deefter 
prastman h.afva företrade. 

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

Knut Ostergréns fond. (Prö- 
ken Daniela Ostergrén 1913) kr. 
1,666:66. Till fattiga. 

L4626 b] Engelbrekts för- 
samlings kyrkorad. 

Se [20 291. 
Stenhnggeriidkaren C. Ander- 

sons och hans hnstrus fond 
(1890) kr. 1400. Bantan  till WBlp 
och underitbd %t forsam1:s fattiga 
och i frhmsta rummet till ankor 
efter fattiga arbetare,. 

Barnkrnbbans fond (Änkef. 
Enoa Nyberg 1892) kr. 1,333: 114. 
Rantan tillgodokommer förs ami:^ 
barnkrubba. 

Rehöfvande sömmerskors fond 

STORSTA 

(Fröken Sophie Dahlström 1910) 
kr. 4 000. Till fattiga sömmerskor. 

~ rknde l ska  donationen (Frbken 
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C. 
Brandel 1900) kr. 33,333: 34. Af 
afkastningen skall ena halften an- 
vandas till understöd medels be- 
kladuad eller fbda eller p% annat 
satt %t fattiga skolbarn inom för- 
samlingen och den andra halften, 
efter anmalan at nigon forsam1:s 
medlem och kyrkoridets profning 
fbr hvarje g%ng till understbd &t 
behbfvande och'helst i form af till- 
falliga mindre gafvor fbr att lindra 
ofbrv%llad verklig nöd samt <ar 
utsikt förefinnes, att genom pen- 
ningehjalp en arbetsam och nyttig 
medlem kan %t samhallet %tervin- 
nas. 

S. Edgrens fond(Änkefru Sophie 
Edgren, 1903) 3,333: 33. Till under- 
stöd %t fattiga inom forsamlingen. 

Ankefrn Ferms fond kr. 600. 
Rantan till julgsfvor %t fattiga 
fruntimmer. 

Folckers och Barcks fond (Änke- 
fru C C Barck 1867) kr. 2 000. Till 
nigou i torftiga omsta&.igheter 
varande kvinna som genom sitt 
arbete försbqer<aldrige. fbräldrar, 
i försts, rummet moder. 

Louise Henrlins fond (Änkefru 
L. Heurlin 1898) kr. 1 666: 66. Un- 
derstöd %t barnhem'och barn- 
krubbor. 

ViotorJohansonsfoildförogifta, 
sjukliga och behcifvande, ordent. 
liga fruntimmer ofver 50 %rs %Ider, 
mantalsskrifia i Stockholm, som 
sbka sitt dag8uppehalle genom 
sömnad i andras hem (Grosshand- 
laren J. C. V. Johanson 1913) kr. 
10,267: 41. 80 proc. af rantan ut- ' 
delas i irliga pensioner % 50 kr. 

Victor Johansons fond for be- 
höfvande uppassare (serverings- 
kypare) (densamme 1913) kr. 10,000. 
Rantanutdelas,hufvudsakligenun- 
der vintern, i understod (till mat, 
kl'ader husrum). 

~ o h i n n e s ,  och Augnsta Kast- 
mans fond (Anke&u AupstaKast- 
man 1902) kr. 3,000. Arliga ram 
tan 'skall gnm i6rs:s kyrkoherde 
utdelas till fattiga inom forsam- 
lingen. 

J. A. Lindholms fond (Bgrest. för 
bremärareexp. J.A.Lindholm 1894) 
kr. 10 000. Till uppfostran af inom 
förs. ibdda barn af icke aktenskap- 
lig börd. 

Otto och Angnsta Lindstrands 
fond (Änkef. Bmilia Aug. Lind- 
strand 1896) kr. 15 000. Till un- 
derst. &t omedl. ~lderstigna, akt- 
ningsvkrda fruntimmer. 

Morbergska fonden (Änkefr. A.. 
C. morberg 1g85) kr. 666:67. Ran- 
kan auvandes till bekladn. af obe- 
medlade valartade nattvardsbarn. 

~ o r l n n d s  fon& @nkefru Lotten 
Norlund 1922), kr. 10,000. Arsri~n- 
tan utdelas till fattiga ankor eller 
andra ensamst%ende kvinnor. 

&rika Nybergs fond (Ankef. E. 
Nyberg 1888). kr.. 5,000. Till jul- 
g%fvor %t fattiga i forsaml. 

Ci Olssons fond (Vaktmastaren? 
Förmyndarekammaren Gustaf Ols- 

LIPFORSAKRINGSBOLAG ' 
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G. Fromma stiftelsers, penaionslrassors m. fl. fonder. [4627~-46%3b] 
LIlldgrensks fonden [Kommis- 

sionhren J G Lindgren 1882) kr. 
42,000. Tiil kläder och skodon &t 
fattiga skolbarn. 

C O Lundbergs fond (Byggmast. 
C O Lundberg 1897) kr. 3 100. Till 
premier %t tre goRnar i foikskolan. 

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

P Petterssons fond (Handl. O 
Pettersson 1890) kr. 3,100. Till 
fattiga barn p% Djiirg%rden. 

Kassör Sten Herlog Widboms 
fond (1900) kr. 500. Till fattiga 
folkskolebarn. 

Oscars 
förening. 

@olins fond (V ~~l~ lSl0) kr, 
1,~00 ~ i 1 1  banis sommarvistelse, 

sHartas julg&fiau ( D ~ ~ ~ ~ ~ ~  
tinnan Melins sfirbhus 1910) kr 
5,000. ~111  beredande af julgradje 
%t fattiga barn. 

pauvres hyresfond 
( 1 ~ ~ 1 )  I denna öfverste Heij. 
kenswblds g8fva af 27,000 kr. %r 
1913. 

dxel pohlR insamlingsfon,j kr 
15,000, till de fattiga. 

Greta Poigoantn minnesgåfva 
kr. 1 767: 20 for beredande af som. 
mardistelse' at  medellosa barn. 

Axel Roos' onderstödsfond för 
n,adellösa s. k. b&ttre fruntlm. 
mer (1~12). gr. 2,000. Utdelas 24 
sept. 

~e~terwallsdonation(FruEmmy 
setterwall f Fagerlund Isog) kr 
5,000 ~ i l l  underhall och vard af 
fattiga barn. 

htindiga ledamöters fond (Bil. 
da& af ~ t ~ ~ d ~ ~ ~  ledamöters afgif. 
ler h 50 kr. person). Till under. 
etod %t fattiga. 

makarna *ammelins 
fond kr. l.OoO, till de fattiga 

Erikssons fond (hke f .  L K 
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till för- 
deln. mellan 2 Uderst. fattiga frun- 
timmer. 

Fslks fond(AnkefmMFalk1796 
kr. 333:33, Till underst. %t fattiga. 

Fnhrmanns fond (HoWillare- 
mäst.PH Fuhrmann1772)kr.61:33. 
Till fbrplägn. af fattighushjonen 
midsommarafton. 

Bodus fond (Segelsömm:%nkan 
C Godu) kr. 280. Till underst. %t 
fattiga. 

Gumrelius Sofla, fröken fond 
1,000 kr. ~ r i i ~ a r ä n t a n  utddas till 
hjklpbeh'öfvande. Beloppet liamna. 

de~~ j~f$nds fFr ih :an  C ~ a i j  1859) 
kr. 165. ~ i 1 1  förbittrande af fattig. 
husMonens kost under sjukdom 

Hellmans fond (Assessor Hell- 
man) kr. 170. Till jul- och ny%rs- 
~ a f ~ a  &t fattighushjonen. 

Holmbergs fond (Kwddkramh 
N Holmberg 1853) kr. 500. Ran- 
tan användes till forbattrande af 
den dagl. kosten för de P fattig 

intagna hjon. 
Vifve Jönssons fond, kr. 1,600. 

Till medeilösa äldre personer med 
god vandel, hvilka ej %tnjuta sar- 

fattigv. 
Kåhergs fond (Änkef. Althea 

Raberg 1889) kr. 1,040. Räntan disp. 
af fattigv.-s'Tr. 

Lindholm~ fond (F dpostförvalt 
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3 010 
Till sadana konvalescenter 'som 
utan skydd och tiiig. utsirifvas 
fr%u Sabbatsbergs sjukhus fadda 
och tillh. Ostermalms elleiladu- 
g%rdslands omrlde. 

Ankefrn Erika Nybergs fond 
kr. 1,335. ~ i l l  fattiga inomförsaml.: 
fbretradesvis Julen. 
Qvidingsfond(JustitierMs~nknn 

Ch. Qviding) kr. 1,000. Ari. räntan 
tilldelas ett äldre fruntimmer som 

Ch'lund 1784) kr. 265. Bör i&. af 
ett fattighus p& Ostermalm. 

Bekladnadsf. för  fattigaskoIb. 
inom förs. kr. 6,385. R'antan an- 
vandes till begladn. &t fattiga skol- 
och nattvardsbarn. 

Bohmana fond (Viktnaliehandl. 
E Bohman) kr. 1,000. Till under- 
stbd &t fattiga utom fattigh-et. 

Davidsons fond (Virdshusidk. 
Mamus Daridson 1903) kr. 2,500. 
R'intan skall utdelas till fö~sam- 
lingens fattiga, dock skall rantau B 
halfva beloppet i framsta rummet 
kommaD~urg%rd:sfattigatillgodo. 

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

Erikssons fond (Änkef. L 3 Ch 
Eriksson 1866) kr. 333: 84. Till 
fördeln. mellan 6 alderst. fattiga 
fruntimmer. 

Falks fond (bke f .  MFalkl796) . 
kr. 333: 34 Till underst. %t fattiga. 

Fuhrmanns fond (Hofkiillare- 
mhst. P H Fuhrmmn 1772) kr 61. 
Till forpliagn af fattighushjonen 
midsommardagen. 

Godus fond (Sege1sömm:aslran 
C Goau) kr. 285. g iii undetst. at 
fattiga. 

Haijs fond (Xrih:an C Haij 1859) 
kr. 170. Till förbattrande af fattig- 
hushjonens kost under qukdom. 

Hellmans fond (Assessor Hell- 
man) kr. 165. Till jul- och nyars- 
gifva at fattighushjonen. 

Holmbergs fond (Kryddhamh. 
N. Holmberg 1853) kr. 500. RZn- 
tan användes till förbtittrande af 
den dagl. kosten fbr de % fattig- 
husen intagna blinda ,bjon. 

Hultgrena fond (Ankan A B 
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty- 
relsens godtlinnande. 

Vifve Jönssons fond, kr. 1,600. 
Till medellbsa äldre personef: med 
god vandel, hvilka ej Btnjuta sar. 
skild fa t t ig .  

Kåbergs fond (Änkef. Althea 
Kaberg 1889) kr. 430. Rantan disp. 
af fattiv.-styr. 

Lamms fond (Lamm, GalathBe) 
h. 5,000. Rantan utdelas till fat- 
tiga inom församlingen. 

Lindholm8 fond (F d postförwlk 
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020. 
Till s%dana konvalescenter, som 
utan skydd och tillg. utskrifvtw 
f r k  Sabbatsbergs sjukhus, födda ' 
och tillh. Ostermalms eller Ladu- 
g%rdslands omrhde. 

Meyerska donationsfonden brr. 
40 O00 

~ n k e f r u  Erika hybergs fond, 
kr. 1,330. Till fattigainomförsaml., 
fbretradesvis till julen. 

OlrBnds donation, kr. 5,000: -. 
Okänd givare, kr 200: -. 
(Ividinga fond(Justitier&dsaIikan 

Ch Qviding) kr. 1,000. Be under 

[4M208seiii fond (Repslag. O. Rose- -. 
lius) kr. 290. Rantan utdelas till 
fattighushjonen. 

Rymans fond (Gulddrag. J. Ry- 
man 1784) kr. 1 627: 39. För inr. 

l af ett fattighus ;L astermalm. 

H~~~~ ~ ~ ~ ~ s ,  f. >lanry, 
fond, kr. 5,OuO. 

[4628a] Hedvig Eleonora 
forsamlings fattigvardssty. 

relse. s e  [l7 921. 
Ahlströms fond (Apotekaren W 

W. Ahlstrbm 1904) kr 330 RZn. 
tsn skall utdelas till fattigabarn 

Asplunds fond (Hand1 A Asp- 
lund 1784) kr. 270. För im. af 
ett fattighus p& Ostermalm. 

Bekladnadsf. för fattiga skol- 
O. nsttvnrdsbsrn inom förs. kr. 
6,380. R'antau användes till be. 
kiädn. %t fattiga skol- och natt- 
vardsbarn. 

Bohmans fond (Viktnaliehandl. 
E Bohman) kr. 1 000. Till under- 
stöd %t fattiga inom och utom 
fattighuset. 

Davidsons fond (VXrdshusidk. 
Magnus Davidson 1903) kr. 2 500 
Räntan skali utdelas till föriam- 
lingens fattiga. 

Eklunds fond (Fsbrikören J L 
Eklund 1908). Till hindrande af 
tuberkelsmitta bland i öfrigt friska 
barn i behbfvande familjer, kr. 
3,155: 70. 

VIKING , SKOKRAM INDUSTRIAKTIEBOL. VIKI N G 
O R E B R O  

%r att tanfora till pauvres honteux. 
Roxelii fond (Repslag. O Rose- 

lius) kr. 290. Räntan utdelas till 
fattighiishjonen. 

Rymans fond (Gulddrag. J Ry- 
man 1784) %r. 1,630. För inr. af 
ett fattighus p% Ostermalm. 

Sporrongs fond ( ~ : l l  A Maria 
Sporroug 1862) kr. 250. Till utdeln. 
%t %Iderstigna, välfrejdade fattiga. 

Stenbergs fond (Fabrikören Jo- 
han Stenberg 1907) kr. 5,030 Till 
fbrsaml. fattiga. 

Söther~tröms fond (Karduans- 
mak. J Sitherstrbm 1828). Till 
utdeln. Otgamla, sXngliggand6man 
o. kvinnor, samt fader- o. moder- 
lösa barns underhal. 

\Varbergs fond (majorskan Ju-  
stiua Warbergs 1919) kr. 5,000. Till 
utdeln. till forsaml. fattiga. 

C4628 E~~~~~~~~~~ för- 
samlingsfattigv&rdsstyrelse. 

Se [l7 931. 
Ahlströms fond (Apotekaren N 

W Ahlstrbm 1904) kr. 335. RBn- 
tan skall utdelas till fattiga barn 

Asplunds fond (Handl. A Asp- 



[4628b-4630al G. Framma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Henrlins donation (Änkefru L. 

Heurlin 1898) 1,700 kr., hvaraf räri- 
tan liimnas tillförsamlingens barn- 
krubba. 

Elis Daniel Heiimans minnes- 
fond. Doneradt kapital hvaraf en 
del' af räntan 150 kronor utdelas 
till tre konfirmander. 

Komminister C E Hölks och 
Fru J Hööks fond (1883) 5 000 kr., 
daraf räntan efter underhdll aftv% 
grafvar utgår tiii en släkting, och 
efter dennes franfälle till %rl. un- 
derstöd at fattiga, blinda, ofardiga 
eller annars af svar sjukdom hem- 
sökta pers. Af %terst%ende ränte. 
afkastning lämnas Il8 till Gustaf 
Vasa och IIs till Matteus' förs. 

Jernbergska donationen (Frö- 
ken Carolina Jeniberg, död 1901) 
kr. 1,200, hvaraf %rliga rantan skall 
af kyrkoherden utdelas bland fat- 
tiga och sjuka i församlingen. 

Klefbicks fond, kronor 11,397. 
Rantebeloppet användes till kli- 
der %t behofvande barn i konfir- 
mations8ldern. 

Grossh. Q R Lagerqvists fond 
kr. 7,936. Räntan utdelas till klä! 
der och böcker till fattiga och fli. 
tiga skolbarn. 

iinnt l,junplÖfi fond kr. 10 000. 
Rantan harå skall använda: till 
bekladnad affattiganattvardsbarn. 

Ljunglöf6 donation. (Fröken C 
M Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med 
räntan bestridas utgift:a for  DA^. 
Fred. församl:~ symötep. 

Norlnnds fond (änkefru Lotten 
Norlund 1922), kr. 10,000. Arsrän- 
tan utdelas till fattiga änkor eller 
andra ensamst8ende kvinnor. 

Fra  Angnsta Piltri.' donation. 
Doneradt under kyrkoridets fór- 
valtningstllldt kapital, hva,r% rän- 
tan i poster % 50 kr. skall arligen 
den 2 December utdelas till verk- 
ligt behöfvande %Iderstigna inom 
församlingen. 

Probsts donation W:11 Ch. W 
Probst 1867) kr. 3,500. Ari. räntan 
fördelas emkllan 2 verkl. behöf- 
vande änkor el. döttrar till haudt- 
verksborgare inom Adolf Fredriko 
församl. II2 förv. af Ad. Fredr., 
II4 af G. Vasa och IIr af Matteus' 
förs. 

Angnst Reinholds fond, kr. 
10 000.R~ntebeloppetutdelasbland 
faltiga inom Ad. Fredr. förs. 

Elisabet- Rhodin6 Ninnesfond, 
kr. 10 100. Räntan % densamma 
skall tillfalla bröstsjuka kvinnliga 
församlingsbor för erhhllande af 
sanatorievird. 

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

Augnsta A. Sandells fond för '  
behöfvande obotligt sjuka inom 
Adolf Fredriks församling. Kan- 
torns (omkring 2 000 kr.) skola 
användas till understöd %t inom 
församlingen boende obotligt sju- 
ka personer, som äro i behof af 
understöd, men icke äro intagna 
p% försörjningsinrättning. Ansök- 

Sporrongs fond (NI:11 A Maria 
Sporrong 1862) kr. 250. Till iitdeln. 
%t Pclderstigna, välfrejdade fattiga. 

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

8atherströms fond (Karduans 
mak. J S'atherström 1828). Se un- 
der [46 28 a]. 

r4628 c] Oscars försam- 
IiIlgs fattigv8rdsstyrelse. 

Se [17 941. 
Ahlstriöms fond (Apotekaren N 

W Ahlström 1904) kr. 335. Till 
barns tillfälliga v%rd och under. 
h%ll. 

Asplnnds fond (Handl. A Asp- 
lund 1784) kr. 265. Utdel. vid 
julen till % Blderdomshem intagna 
personer tillh. Oscars församl. 

Beklldnadsf. för fattiga skolb. 
inom förs. kr. 6,385. Rantan an- 
viindes till begladu. %t fattiga skol. 
och nattvardsbarn. 

Bohman-Ericsson# fond (Vik- 
tualiehandl. E Bohman) kr. 1000. 
Halfva räntan midsommar ' till 
%Id.-hemmen, andra halft. till fat- 
tiga familjer. 

Boströmska fonden. Kapital 
14,628: 78, användning: mat o. ved 
till julen. 

Davidsons fond (Värdshusidk. 
Magnus Davidson 1903) h. 5,000. 
I man af behof till fattiga p% Djur- 
gkden; Atsrstoden till fattiga i den 
öfriga församlingen. 

Fabrikör J L Eklunds fond kr. 
2,348: 08. Sedan för fondens till- 
växt förfarits efter donators före- 
skrift utdelas beh%llningen efter 
behof '%t friskt barn i tuberkelsjuk 
familj. 

Erikssons fond (Änkefru L K Ch 
Eriksson 1866) kr. 333: 33. Ut- 
delas d. 28 jan. till tv% fattiga 
fruntimmer. 

Falks fond (Änkefr. MFalk1796) 
kr. 333: 33. Utdelas midsommar 
och jul af pastor till fyra fattiga 
som ej itnjuta fattigvird. 

Fulirmanns fond (Hofkillare- 
mast. P H Fuhrmann 1772) kr. 61. 
Utdelas som midsommarg%fva till 
den äldsta fr. Oscars församl. % 
Sabb. %Id.-hem. 

Godns fond (Sege1sömm:änkan 
C Godu) kr. 285.' Utdelas till julen 
till en änka, som fyllt 60 %r. 

Haijs fond (Brih:an C Haij 1859) 
kr. 165. Utdelas vid julen %t en 
sjuk vid &got af %Iderdomshem- 
men. 

Hellmans fond (Assessor Hell- 
man) kr. 165. Utdelas julafton till 
%Iderdomshemmen. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 500. Ut- 
delas vid julen %t blinda vid n&- 
got af ålderdomshemmen. 

Vifve Jönssons fond, kr. 1 500. 
Utdelas vid behof till fattigrt,som 
ej Atnjuta allmän fattigv. 

K'ibergs fond (Ankef. Althea 
Kiberg 1889) kr. 530. Disp. af fat- 
tigv.-diakonissan mot redov. (p% 
våren). 

Lindholm8 fond (F dpostförvalt. 

J. Aug. ~ i n d h o l m  1896) kr. 3 020. 
Till fattiga sjuka utskr. fr. Skbb. 
sjukhus, födda d Östermalm och 
tillh. Oscars församl. 

Löthströms fond (Maria Kristi- 
na) kr. 500. Disp. af fattigv.-dia- 
ko~~iasan mot redov. (p% hösten). 

Ankefru Erika Nybergs fond, 
kr. 1,335. Till fattiga inom för- 
saml., till julen. 

Roselii fond (Repslag. 0. Rose- 
lius) kr. 286: 67. Rantan efter 6 
01, bet. tiii prästerna vid Alder- 
domshemmen, halft. till hvartdera. 

Rymans fond (Gulddrag. J ity. 
man 1784) kr. 1,630. Utdelas vid 
julen till % Llderdomshem intagna 
personer, tillh. Oscars församl. 

Johanna Svenssons och Emma 
Naukammers fond 7,000 kr., rän- 
tan därå utbetalas till julen till 
en fattig och Alderstigen kvinna, 
sömmerska, kontorist eller han- 
delsbiträde. 

Sporrongs fond (M:ll A Maria 
Sporrong 1862) kr. 250. Utdelas d. 28 
febr. till glderstigen fattig, som ej 
har fattigunderstöd. 

Fabrikör Joh. Stenbergs fond, 
h. 5,029: 25. Räntan utdelas till 
de mest behöfvande sisom extra 
hjälp vid trängande behof. 

Sätherströms fond. Se under 
[46 28 a]. Utdelas vid behof till 
gamla och Bjuka samt till föräldrtt. 
lösa barn. 

Ida Weijlands fond kr. 1,100: 85. 
Sedan I lz  % tillagts kapitalet,. ut. 
delas räntan till fattiga p% Djur. 
garden i poster om minst 15 kr. 

[46 30 al Fredriks 
församlings kyrkorsd. 

Se [2017]. 
August och Joseflna Andersons 

donationsfond kr. 75 000. Rantan 
här% utdelas :il1 ju i  till fattiga 
inom församlingen. 

Barnkrabbefonden kr. 400. 
Enanderska donatiónen (Posses- 

sionaten Samuel Enander död 
1900) kr. 111,142, hvlraf 'Arliga 
räntan skall användas till under- 
hall af Bilénska grafven samt %ter- 
stienderänteafkastning lika delas 
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa 
olth Matteus'församlingar att an- 
vändas tillförsamlingsverksamhet, 
hvarom kyrkostamman har att be- 
sluta 

pr; Carolina Desideria Frie- 
bels, född Granberg, donations- 
fond. Doneradt, under kyrkorådets 
fdrvaltning stalldt kapital, kronor 
9,225, hvar% rantan 2 g%nger Arli- 
gen afkyrkor%detutdelas till tvenne 
ogifta, för redligt och ordentligt 
lefverne kända obemedlade frun- 
timmer af bildad samhallsklass. 

Hartmans Pond (Brygg. NHart-. 
man 1837) kr. $00. Till böcker o. 
kläder %t 2 fattiga liarjungar i för. 
samlingens skola. 

Bankdirektör och Frn Heck- 
scheru (1onation;Doneradt kapital, 
hvar% räntan användes sisom bi- 
drag till skollofskolonier inom 
Adolf Fredriks församling. 
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'] 
lings skolrad. 

Se [2021]. 
Besparade räntors fond; kr. 

2 500 användes till inköp af sko- 
don $t de fattigaste folkskolebar. 
nen. 

Skolradet disponerar för under. 
stöd i t  fattiga skolbarn afven ran- 
tan 8 400 kr. (Ils af f. d. Adolf 
Fredriks kyrkskolas fond), en be. 
spisningafond % 400 kr. och Lind- 
bergs donation (1858) & 200 kr. 

BiERrnhielms fond (1875)kr. 350. 
Till skolpremier % 2-5 kr. för 
framsteg i slöjd. - För samma 
ändam%l användes rantan % Ek- 
dahls fond % 100 kr. 

Sehwarta' ~t i f te lse ,  kr. 700: An. 
vandes lika med Schwartz' stiftelse 
under [46 31 a]. 

Tiinells fond, kr. 500. Anvandes 
lika med Timells fond, under 
[46 31 a]. 

Fredriks för- 
fattigvbrdsstyrelse' 

f ~ ~ d [ [ $ ~ ~ ~ :  aj, Abelin 
1873) kr. 1,000. Rantan utdelas den 
22maj en fattig, firgudsfiuk% 
och hedrande vandel kand familj. 

B ~ ~ r ~ $ n ~ : ;  :n 
ildr. ogift dotter ' a f '  ambets-, 
tjänste- Bagards eller fond borgersman n:r 

(Kamrer m. fl. D 
Bayard, 1833) kr. 500. Till sangl, 
p% fattigh. 

för 
skolbarn kr. 1900 

B z z n / O $  ,?%:, 
der at de mest fattig: 
hushjonen 

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

~ i l é c n s  fond (~ommerse r~de t  P 
E Filéen 1822) kr. 6,000. Till fat- 
tiga änkor i Stockh. 

Godus fond (Sege1söm:änkan C 
Godu 1791) kr. 280. Rintan till- 
faller fattiga änkor, eller ogifta 
fruntimmer, minst 60 %r gamla, 
eller &dana, som utaf sjukdom 
eller lyten icke kunna försörja sig 

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

Holmgrens fond (Husagaren N. 
R. Holmgren 1915) kr. 1,000. Ran- 
tan utdelas %rligen till fattiga i 
församlingen. 

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

Leijonhnfvnds fond n:r 1 (Kapt. 
frih. A Leijonhufvud 1831) kr. 
300. Till nödstallda likar inom 
församl. 

Leijonhnfvnds fond n:r 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. 2,400. Till p<fattig 
hus intagna 23 juni och 24 dec. 

Lundgrens fond (Kammarjunk. 
C v. Köhler och hans hustru 1857 
och 1867) kr. 1,900. Pens:r %t fat- 
tiga ankor, ej under 60 %r, företra- 
desvis %t dem, hvilkas man tillh. 
tjänstem:klassen. 

Nordenstolpps fond (Kammar 
r&det Fr. Nordenstolpe 1815) kr. 
300. Till blinda p% fattighuset 
eljes sjuke o. sangliggaude. 

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

Okänd (1805) kr. 65. Till sjuke 
o. sängliggande p% fattighuset. 

Reinholds fond (Bry. E. Rein- 
hold 1876) kr. 750. Rantan utde- 
las d. 12 maj till en inom f6r- 
saml. boende,. Stockholms kom- 
mun tillh. behöfvande, helst af 

b o ~ ~ ~ ~ b ~ r ~ ~ O " n ? ~ ~ l & t s l a g . ~  Sten- 
berg 1897) kr. 6,300. Räntan ut- 
kelas sasom extra hjälp till myo- 

e ~ ~ , $ ~ ~ ~ ~ , " ~ d ' ( H a n d i .  A E Und& 
1837) kr. 1,000. Till en nöddfalld 

:&%Ss%& (Änkefru E f3 C 
allin 1899) kr. 18,338: 33. Till pen- 

sioner a t  fattiga personer inom 
församl., Företrädesvis %t blinda. 
W\i'estmans fond (RyttmLst. J 

estmau och hans hustru 1804 och 
1815) kr. 900. Till intradessök 
p% fattighus till dess de kunna 

bl%&t%Eind (Änkan M ~ a s t -  
felt 1872) kr. 667. Till uppfostran 
af fattiga barn inom församl. 

C4632 b] Gustaf Vasa far- 
samlings fattigvhrdsstyrelse. 

Se [l7 881. 
Bayards fond N:o 1 (Kamrer D 

Bayard 1833) kr. 1500. Till aldr. 
ogifta döttrar af ahbets-, tjänste- 
eller borgersmän m. fl. 

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

Beklädnadsfond för fattiga 
skolbarn kr. 1 800. 

Berggrena kond (Hyrkusk M 
Berggren 1857) kr. 500. Till klader 
%t de mest nödstallda fattighus- 
hjonen. 

Falks fond (Änkan M Falk1796) 
Kr. 150. Till underst. %t fattiga. 

Filéene fond (Kommerser%det P 
E Filéen 1822) kr. 6 015: 63. Till 
fattiga ankor i sthlm'. 

b)odus fond (Sege1söm:ankan C 
Giodu 1791) kr. 280. Rantan till- 
faller fattiga ankor, eller ogifta 
fmntimmer, 60 %r gamla, eller s%- 
dana som utaf sjukdom eller ly- 
ten iLke kunna föRörja sig. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 500. Ran- 
tan anvipdes till förökande af den - 

dagl. kosten för % fattighusen in- 
tagna blinda hjon. l Leijonhnfvniis fond R o  I (Eapt. 
Pi-ih. A Leijonhufvud 1831) kr. 300. 
Till nödstallda likar inom församl. 

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

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

Lnndgrmns fond (Kammarjunk. 
C v. Eöhler och hans hustru 1857 
och 1867) kr. 2,504. Pens:r %t fattiga 
ankor ej under 60 %r, företrädesvis 
%t dem, hvilkas män tillh. tjan- 
stem:klassen. 

Nordenstolpes fond (Kammar- 
radet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. 
300. Till blinda p% fattighuset, 
eljes sjuke o. sängliggande. 

Norgrens -fond (Frkn 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. s8ngliggande p% fattighuset. 

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

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

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

Cndens fond (Handl. A E Undén 
1837) kr. 1.000. Till s% mang& nöd- 
ställde af ofriiise st&na, som afrän- 
tan kunna erh%lla,.50 kr. 

Wallin6 fond (Ankefru E S C 
Wallin 1899) kr. 13,333:33. Till pen- 
sioner &t fattiga personer inom 
församl" företradesvis %t blinda. 

Ivestmans fond (Ryttmäst. J 
Westman och hans hustru 1804 och 
1817) kr. 900. Till intradessök. p% 
fattighus dess de kunna 

fond rankan M wast. 
felt 1872) kr, 667. ~ i l l  uppfostran 
af fattiga barn försam'. 

[4632 '1 
lings fattig~ardssty~relse. 

Se [l7 891. 

Bayards fond N:o 1 (Kamrer D 
Bayard 1833) kr. 1,500. Till aldr. 
ogifta döttrar af ambets-, tjanste- 
eller borgersmän m. fl. 

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

Beklidnadsfond för fattiga 
skolbarn kr. 400. 

Berggrens fond (Hyrkusk M 
Berggren 1857) kr. 800. Till kli- 
der %t de mest nödstallda fattig. 
hushjonen. 

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





L46 381 G. Fromma 
Hebbes testnmente (Brnksp. A. 

Hebbe 1804)] kr. 10,5CO för kyrkans 
behof. 

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

Hennincs, P. <'., testamente, kr. 
2,500 för pastorsänka. 

Holl. Tysk. Reform. Försainl. 
Donation, kr. 20,000 för kyrkans 
behof. 

Holms legat (B Holm 1804) kr. 
500. Förest. För fattiga. 

Möpfners legat (Nikolaus Höpf- 
ner 1636). Pastor i Tyskaförs. För 
fattiga; donationen bestar afegend 
11 St. Nyg., kr. 3,000utdel.f.n. %rl. 

Jubileanis fund kr.B.000. Pastor 
och forest%ndare. För pastorsanka 
och kyrkans personal. 

liellnera testamente (FN D Kel1- 
ner 1747) kr. 500. Till fattiga barn. 

Kirchrings legat (1755) kr. 250. 
Pastorn i Tyskaförsaml. Författiga. 

Kleinnorga testaniente(Fru N E 
meinsorg 1785) kr. 3,137: :.O. Pastor 
och förest. Till obemedl. flickors 
uppfostran. 

Kno,.lib: donation ( F  G o c h  1883) 
b. 500; pastor förest. iTyska 
församl. Till fattiga. 

Lieberdtn fond (SejlareBldem. J 
F Lieberat och hans hustru A S 
weber 1832) ]n. 1,500. pastor 
förest. Till singlararen. .. 

Lindstrijuis ku~~a,fond(Ankefru 
Anna Lindst&m f. \Vieting 1907) 
kr. 2,000. Tillde>rnestbehöf;ande 
af församiingens fattiga. pastor, 

johza  ' ~ ~ h ~ ~  leRat (1758) kr. 750. 
pastor i försami. ~6~ fattiga. 

~~h~~ tehtanlente (A te oh^ 1789) 
kr. 500. Pastor och förest. Till 
Tyska skolan. 

~ ~ h ~ ~ ,  ~d testamente (1759). 
Pastor. B. ;jO. För fattiga. 

Lohes, Joh:a, testamente (1758). 
pastor förest. K ~ .  600 pör 
skolundervisn. 

An'onie Lora. Gedächtnis.Stif* 
kr. 2,000. Och före. 

stindare. Till fattiga. 
,lullers trntailieute 

J c Muller 1832) kr, 7,500, 
Förest. Till fattiga. 

Kaiher-fond. 
kyrkokören kr. 600. 

,lonation(Snick:ankan 
E f, Dehm, 1880) kr, l 000, 

~ ~ ~ b ~ h " , ~ , " ~ ~ , " ~ ~ o ~ ~ , " , " a ~ ~ ~  
Iteinhuld-Krckrrs douatiun(Ang. 

Reinliold och Carl Becker 1905) 
kr. 10,842: 53. Pastor och förestln- 
dare. 

Ileinholdn, Ferdinand, donation 
till kyrkokören; kr. 1,000. 

I l < ~ i i i h ~ l ~ l s  testamente (Bag. E 
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor 
och förest. Till fattiga. 
(.P. Itennenknriil)lis testainente, 

kr. 1,000 Pastor och förestand. 
Rantan utdelas till fattiga. 

C. Kobbers testamente, kr. 750. 
Förestzndare. Till fattiga. 

l<ohtliebb doiiation (Kyrkoh. J 
Rohtlieb 1864) kr. 2,415: 46. Till 
kyrkobetjaning och deras änkor. 

v. Sehotvens testamente (J  B V. 

stiftelsers, pensionskassors 
Schewen 1756) kr. 970. Pastor. Till 
fattiga. 

Schinkels testamente (Kom. 
merserldet D v. Schinkel l807)kr. 
3,000. Pastor och förest. Till be- 
höfvande skolgossar. 

Srlilotthauers legat (Fru M 
Schlotthauer 1751) kr. 200. Pastor 
i Tyska församl För fattiga. 

Sohniidts legat (P  Schmidt 1761) 
kr. 250. Pastor i Tyska församl. 
För fattiga. 

Scholti' testamento (J A Scholtz 
1756) kr. 500. Pastor i Tyska för- 
saml. Till fattiga. 

Seholte' testamente (J A Scholtz 
1756) kr. 1,051: 88. Pastor och 
äldste förest. Till studerande. 

Srhumhnrga, Augnst, minnes- 
fond donerad af konsul R. Sohum- 
h u r i  1895. Kr. l 320: 74. Pastor 
och förest. 1 prokent till kapita- 
let, resten till Tyska förs:s dia- 
konissfören. 

Schomburgli, Augnst, minnes. 
fond. ddnerad af konsul R. Schum- 
biirg 1895. Kr. 660: 37. Pastor och 
förest. 1 procent till kapitalet, 
resten till Tyska kyrkokören. 

Schonlburgs, August, minnes- 
fond donerad af konsul R. Schum 
burg9i895. Kr. 660: 36. Pastor och 
förest. 1 procent till kapitalet. 
resten till Tyska församl. ferie- 
koloni. 

Scliiit?..'teatamcntn (CarlO.Anna 
Schiitz 1879) kr. 7,725, hvaraf 4,000 
kr. som grundpenning till Präst- 
änkefond och 1,000 kr., för hvars 
ränta beredes kyrkans stipendiater 
*'ein lustiger Tag". Förest. 

Srhwar tzer~ telitamentrrfond (E 
v. Schwartzer 1808) kr. 300. Till de 
fattiga. 

Xtarbus' testamente (Frn L D 
Starbus 1774) kr. 1,260 Förest. 
Till httiga. 

Dr. G. Sterzel-aedächtnisstift- 
ung kr. 5,301;:811. Pastor och fö- 

Till fattiga. 
reSioplis Irgat (Fredrik v. Stock 
1806) kr. 4,500. Förest. Författiga. 

S tn rm~fund  (FruSturrn1877) kr. 
28,000. Pastor och förest. Till be- 
höfvande handtverkarankor. 

Tyska församl. fattigkassa,kr. 
9,000. Tyska försam1:s kyrkorsa. 

I'hlens Irgat (A C v. Uhlen 17.551 
kr. 116. Pastor i Tyska firsaml. 

föfife%t$, J. L;, testamente, kr. 
21500 'Or kyrkans behof' 

B ;;;,g,";; ;7';6f"p;&,(F;Etg 
och förest, Till fattiga, 

IYrangols testamente (fröken N. 
B. \Irrangel 1706) kr. 347: G9 till 
grafvens underhill. 

--L_ 

Tyska Hemmet: Egendomen Nr 
6 Tallkotten inköpt 1911 f. Tyska 
Hemmets räiming. Tax. 310,000 kr. 
Förvaltas af Tyska Hemmets sty- 
relse. 

Adolf Bnrchsrdstiftnng (20 juni 
1906). Till Tyska Hemmet. Kr. 
1,500. Donationens afkastning an- 
vändes till en festmiddag för Hem- 
mets pensionärer p% donatorns 

m. fl. fonder. 
födelsedag den 20 juni. Börvaltas 
af Tyska Hemmets styrelse. 

Orii Knrolina Döllings Donatloii 
till Syska Hemmet, kr. 500, för. 
valtaa af dess styreise. 

Herman a: Hilda Derliens Do- 
nation till Tyska Hemmet, kronor 
6,830, förvaltas af dess styrelse 

Praenckels, Louis, donation &l1 
Tyska Hemmet. Kr. 100,000. (Afl. 
Bankdirektören Louis Fraenckel 
1911). Räntan utbetalas f. n. till en 
bankdirektören Fraenckels anför- 
vant underdennas %terst%endelifs- 
t id .  

Grefvinnan Wilhelmina von 
Hallvvyl's, f. Kempe, Donation af 
den 16 mars 1921 till Tyska Hem- 
met, kr. 50,000, förvaltas af dess 
styrelse under kyrkoradets öfver- 
inseende afkastningen användes 
för främjande af hemmets ända- 
m%!. 

Kastmanna, Johannes och An- 
gi!ste nnderstodsfond för Blder- 
stigná tyskar. Kr. 92 000. Afkast- 
ningen skall användas till bere. 
dande af friplatser % Tyska Hem- 
met. Förvaltas af Tyska Hemmets 
s tvelse  

F rn  Pauline Pott's Donation 
till Tyska Hemmet kr. 20,000, för. 
valtas af dess s tyr~lsc .  

Llrinholds, August, minnesfond 
för Tyska Hemmet. Kr. 10 000. 
(A0.  Direktören A Reinhold 1911.) 
Rantan skall användas till bere- 
dande af en friplats & Hemmet. 
Förvalt.afTyskaHemmetsstyre1se 

Srhnmburgs August, minnes- 
fond, donerad i f  konsul R. Schum- 
burg 1895. Kr. 657: 64. Förvaltas 
af Tyska Hemmets styrelse. l pro- 
cent till kapitalet, resten till Tyska 
Hemmet. 

Schumhnrgs, Robert, donation 
kr. 1,395: 93. Förvaltas af ~ ~ s k á  
Hemmets styrelse. l procent till 
kapitalet, resten till Tyska Hem. 
met. 

B a s  Sieverts donation. Kr. 
2 000 8 maj 1913. Till firande af 
'6yskk Hemmets instiftelsedag (17 
mars 18911.. Förvaltas af Tyska 
Iiemmets styrelse. 

flax Sieverts minnesfond. Kr. 
20,000, 1 juli 1913. Till en friplats 
i Tyska Hemmet Förvaltas af 
Qska Hemmets styrelse. 

Friedrieh Wilhelm o. Anna 
Uaria l immrrnianns donation 
kr. 7,000 till Tyska Hemmet. För- 
valtas af Tyska Hemmets styrelse. 

Reinholds, Angnat, niinnesfond 
för Tyska församlingens fattiga. 
Er. 10,000. (Afl Direktören A Rein- 
hold 1911.) Rantan skall %rligen 
d. 25 juni o. 26 december genom 
kyrkoherdens försorg utdelas till 
de fattiga. Förvaltas af Skydds- 
föreningen. 

Schlachters, \Vilhelm, Stiftung 
1909 Kr. 21 400. S:t Gertruds 
skyddsförenini. Afkastningen ut- 
g%r t. v. som lifränta. 

Heinholda, August, minnesfond 
för Tyska församlingens diakoniss- 
förening. Kr. 10,000. (Afl. direk- 
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II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus 

, m. fl. dylika asyler. 

I a x  LzievGrts dobation t i l lwska 
församlingens diakonissförening. 
KI-. 5,000, I juli 1913. Förvaltas 
af Diakonissföreningens styrelse. 

Direktör Gluntaf Pottss Duna- 
tion tillTyska församl. feriekoloni. 
Egend. p% Östanvik, Namndö soc- 
ken. 

E46401 Mosaiska försam- 
lingen. 

Se 120 $31. 
Diverse fonder C:R 2,000,000 

kr. 

~46411 ~ t ~ ~ k h ~ l ~ ~  ~ ~ ~ ~ i -  
skaförsamI:ssjukhjäI~s- och 

begrafningssällskap 
(1788) kr. 221,133: 33. Sarsk.styrelss 
se 131 401 ; att varda och under- 
stödja sjuke samt ombestyra be- 
grafn. af afl. mosaiska trosbekän- 
nare' ledamotsafgift ar10 kr. %rl., 
men lunderst. larnnas afse- 
ende pa ledamotskap i 

[46 421 
1sraelitiskaYnglingaföreningen 

(1819). Sarsk. styrelse se [a5601 

höra mosaisk församling, helst den 
i Stockholm. 

Ednard och Sophie Heckschers 
donationbfond. Styrelsen for $s- 
raelitiska Ynglingaforeninsen. Ar. 
liga rantan utdelas i enlighet med 

tören A Reinhold 1911.) Af den Att understödja foreträdesvis till 
srliga afkastningen tillfalla 20Q kr 
årligen Tyska Hemmet otill brödn 
Resten till Diakonissforeningen for 
dess ändam%l. Borvaltas af Diako- 
niasforeninaens stvrelse. 

Emanne?Bendix, 
Styrelsen för israelitiska YUgliuga- 
föreningen. Arliga ränta? utdelas 
tillhttiga studerande~udiska Yng- 
l"gar. 

Albert Bonniers stipendinm. 
Styrelsen för Israelitiska Ynglinga- 
föreningen. Arliga, räntan utdelas 
till judisk yngling, som agnar sig 
at handtverk. 

Ernst Davidsons fond af den 10 
november 1919 Styrelsen för $s 
raelitiska Ynglingaföreningen. Ar- 
liga rantan utdelas sasom under. 
stöd sätt föreningens styrelse 
i enlighet med dess stadgar be- 
stammer. 

Herman Priedlinders!tipendie- 
fond. Styrelsenf. Israelitiska Yng. 
lingafören.; arl. räntan utdelas till 
yngling, tillh. Sthms Mosaiska för- 
saml., s8som Erling agnande sig 
&t studier i prakt. handtverk eller 
slöjd. 

1 I n ~ o  Gebers stipendinm. Sty- 
relsen för Israelitiska Ynglinga- 
föreningen. Ariiga räntan utdelas 
till kvinnlig eller manlig studeran- 
de vid svenskt universitet eller 
högskola. Stipendiaten skall till- 

Sthms kommun hbrande personeY 
af mosaisk trosbeir'ännelse hvilka 
agns sig at vetenskapl. stGdier, at 
slojd, handtverk eller annat yrke. 
Särskilda fonder och stiaendier. 

föieningens stadgar. 
Oscar Hirschs Sond. st pr el se^ 

för Israelitiska ynglingafören. 
Arliga räntan utdelas till stude- 
rande judisk yngling med företra;. 
desrätt &t den som idkar tekniska 
studier eller skön konst. 

Abraham Nachmansons minne. 
Styrelsen för Israelitiska Ynglinga- 
föreningen. Ariiga rantan utdelas 
i enlighet med föreningens stadgar. 

's,:$8eyfU," I,~gEk; 
1.8 till judisk yngling, ägnande 
sig At vetenskap, skön konst, slöjd 

Tekniskt stipendium. Styrelsen 
f. Israelitiska Ynglingaföreningen. 
Arl, utdelas till judisk 
ling, ägnande sig &t tekniska stu- 

konstindustriellt 
Verk' 

[46 451 , d 

Engeströms, Enfemia X. T., stif- 
telse (Statsminister L v Engeström 
1820) kr. 4,000, samt sedan Pr 1888 
stadens lösepenning för fattigstu- 
gan kr. 4,000. Katolska försam1:s 
kyrkorid se [2079]. Underst. &t fatt. 
tiga änkor af katolska bekannelsen. 
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tillsvidare %t af donator utsedda 
personer. 

Säfbohms testamente (Snickare- 
Uderm.D.SiEfbohm)kr.750 Hand. 
penningar %t % änkehuset intagna 
snickareänkor. 

Tidmarks och Smdins. Pen. 
sionstond (M:ll S M Sundin 1859) 
kr. 204,300. Pen8:r a 300 kr. till- 
delas för i behof stadda fruntim- 
mer af den s. k. battre samhalls- 
Nassen, hvilka, födda i Sthlm och 
minst 50 &r gamla, äro antingen 
blinda eller bi sina hander förla- 
made ell. förvridna, s% att de icke 
kunna sig med arbete försörjao. 

Anna \\ihstri;ms fond kr.áU,OIIO. 
Pens:r % 300 kr. utdelas efter 
samma grunder som gälla för Tid 
marks och Sundins pensionsfond: 
med den ändring att villkoret att 
vara född i Stockholm boitfaller. 

Carl IYikströms donation, kr. 
189,630. 

E. zettarstens testamente 
(Kryddkramh. E Zettersten P:n 
1836) kr. 15,000. Af rantan tillfal. 
ler i i 4  änkhuset och de öfriga 
s / 4  utg% som pens:r a 75 kr. %t 
välhejd. fattiga änkor eller ogifta 
döttrar efter borgare; f. n. är  pen- 
si~närernas antal 9. 

Ohmans testamente (Fru Hedv. 
ohman 1791) kr. 3,206: 10. Rantan 
tilldelas 3 borgareänkor. 

[46 581 Borgerskapets 
gubbhus. 
Se [L9 511. 

Borgerskapets gubbhns(borgar- 
hemmet) grundadt %r l788 för un- 
derhall af alderstigna borgersmän 
i Sthlm. Eget kapital vid 1924 
ars början kr. 2,618,555: 37. A n  
talet intagna pensionärer uppg%r 
f. n. till 56. 
F. Q. Althaiuz'testamente(Gross- 

handlaren F G. Althaim 19101 kr. 
60,000. Rantan anslagen till pen- 
sioner %t behöfvande alderstigna 
personer, som vunnit burskap i 
Sthlm. 

D. och Sara Berlitz' donation 
(Sidenkramhandlaren D. Berlitz 
1841) kr. 4,500. Rantan användes 
som ekiperingshjälp %t n%gon t% 
gubbhuset intagen behövande 
kramhandlande, i första rummet 
siden- eller kladeskramhandlande. 

Qronshandlaren Jacob Eureuins' 
anderstödsfond (vice Haradshöf- 
ding P L Eurenius 1910) kr. 50,000. 
Rantan användes till understod 
At %Iderstigna, behöfvande bor- 
gersmän i Sthlm. 

J. Bagerbergs testamente, kr. 
3,000. 

Carl Falkmans donation (Gross- 
handlaren C Falkman 1907) kr. 
5,000. Af räntan utbetalas dels 
en lifränta till af donator utsedd 
person dels ock ekiperingsbidrag 
&t behkfvande inträdessökande t% 
gubbhuset. 

C. H. Frodells testamente (Hl- 
dermannen C H Frodell 1846) kr. 
1,500. Handpenningar vid jul och 
midsommar %t & gubbhuset in- 
tagna borgare. 

1 8  H A M N O A T A N  1 6 .  

stiftelsers, pensio&ka~sors 
J. D. Qrönstedts donation (Vin- 

handlaren J D Grönstedt 1878) kr. 
2,000. Räntan anslagen till extra 
förplagnad under julhelgen %t 
gubbhusets pensionarer. 

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

J. F. Lieberdts testamente (Sej. 
larealdermannen J F  Lieberdt1832) 
kr. 6,525. AS räntan utdelas S/ 
vid jul ooh midsommar at gubb4 
husets pensionärer och Iagges i l4  
till kapitalet. 

BokbiiidarmLtaren J. A. IV. 
Lindmanssons nnderstödsfoud 
(1909) kr. 468 845: 58 

~okbindar;nästa;en J. A. W 
Liitdmanssons byggnadsfond 190; 
kr. 252.49.5: 59. 

Anders Löfströms donation 
(Klensmeds%ldermannen A Löf- 
ström 1835) kr. 1500. Handpen- 
ningar vid jul o'ch midsommar 
till % gubbhuset intagna pensio- 
n%rer. - 

Fröknarna E. A. o. J. C. Ha- 
Ianders testamente (1903) kr. 
20,000. Rantan utgar t. v. At af 
donatorerna utsedd person. 

SophieLoniseNolinstestamente 
(1881) kr. 20,000. Rantan utgir 
t. v. %t af donator utsedd person. 

Elisabeth Norliinds donations. 
fond (1922) kr. 19 500 

Angnst ~e inho ids  'minnesfond 
(Direktör Aug. Reinhold o. h. h. 
Alma Reinhold 1911) kr. 10,000. 
R utan användes dels till hand. 
penningarvidmidsommar%tgubb. 
husets pensionarer och dels till 
ekiperingshjalp %t n%gon behöf- 
vande pensionär. 

Johan Angnst Strönibergs te- 
stameiite (Tobakshandlaren J A 
Strömberg I $17) kr 23,969: 27. 
Rantan utgir tillsvidare &t af do- 
nator utsedda personer. 

Zach. Sylverts donation (Hof- 
gravören Z syivert 1806) kr. 1,500. 
Räntan användes som pension %t 
n%gon behöfvande guldsmed eller 
juvelerare. 

Målarmästaren S. Wagners do- 
nation (1884) kr. 3 000. Rantan 
användes till extra körplägnad %t 
gubbhusets pensionärer den 22 
oktober hvarje %r. 

[46 591 Allmänna barn- 
huset. 

Se [34 011. 
Allmlma barnhnset i Stoek- 

holm (Drottning Kristina 1637) kr. 
6,763,607: 73. Vård och uppfostran 
af värnlösa barn. 

Knot Bernhard Beronii fond 
(Handl. H. B. Beronius 1876) kr. 
5 000. Understöd till barnhusbarn 
Gilka adagalagt flit och anlag föi 
studier eller för inlärande af nigot 
yrke eller handtverk. 

Brandts fond (Generaldir. J B 
Brandt 1826) kr 3,000. Årlig ut. 
deln. &t 10 utackorderade barn- 
hnsbarn. 

m. fl. fonder. 
Ekstrands fond (1880) 500 kr. 

Rantan användes till samma ända- 
m%l som St. St. Sparbanks fond. 

Fonden till minne af Hngo 
F ~ ~ I I P U B  (afsatt af Barnhusets 
medel 1888) kr. 2,500. Understöd 
som f r h  K B. Beronii fond. 

Gondretska fonden (Kapt. Jean 
Louis Gondret 1895) kr. 41,120: 65. 
oFör att underlätta och bistracka 
i nöd och armod stadda mödrars 
barns intagande och v8rd.n 

Höökxka fonden (Komminister 
K E Höök och hans hustru 1900) 
kr 5,000. Insättning i ränte- och 
kapita1försäkr:sanstalten i Sthlm 
till beredande af lifränta %t i Ad. 
Fredr. församl. födda barnhusbarn 
af mankön. 

Ljnngcrantzska testamentsfon- 
den (Tobakshandl. P Ljungorantz 
1875) kr. 336 912: 71. Inlösn. % 
barnhuset af ;%dana fattiga barn, 
tillh. Stblms kommun som eljes 
icke kunna utan afg& intagas. 

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

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

J H Seharys fond (1905) 5,000 
.kr. Rantan användes till samma 
ändam81 som St. St. Sparbanks 
fond. 

Stockholms Stads Sparbanks 
fond (1865) 20,000 kr. Insättning 
i ränte- och kapitalförsäkrings- 
anstalten i Sthlm till beredande 
af lihinta %t flickor vid 55 %r. 

Wrnnerqvistska fonden (Gross- 
handlaren J G Tliennerqvist 1829) 
kr. 161,000. Understod för ofar- 
diga och lytta barn, till dess de 
fyllt 18 %r. 

U M von Willebrands fond 
(1860) 7,500: -. Rantan användes 
till samma ändam%l som St. St. 
Sparbanks fond. 

P 

[46 601 Styrelsen ijfver Sab- 
batsbergs a~derdoms~em. 

Se (18 01). 
Benedickska fonden (Änkef.Em- 

ma Benedioks, f. Benedioks) o:a kr. 
22,714:-. .För bildande af m fond, 
hvars afkastn. bör användas till 
beredande af bättre och rikligare 
kosth%ll %t hjonen., 

Eklnnds fond (Johanna Kristina 
Eklund 1892) kr. 2,936:-. Räntan 
skall med S I 4  utdelas till % ilder- 
domshemmet intagna personer frán 
mara församl. och i l 4  tilläggas 
kapitalet. 

Enrenii fond (v. Raradshöfd. P 
L Eurenius) kr. 11,393: -. Rantan 
skall användas tiil inköp af skor 
och strumpor for % hemmet in- 
tagna personer. 

Johanssons fond (stiftad till 
minne af skolstaderskan Anna Lisa 
Johansson d. 1014 1908) kr. 300: -. 
Rantan skall användas tiil inköp 
vid julen af skodon %t n%gon eller 
n%gra 9, hemmet intagna under- 
stödstagareh%nAdoIfBredriksför- 
samling. 
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la as kapitalet. utbildning af vanfora genom Van- 
%tergrens fond (Hamnfogd. L Joreanstalten med poliklinik, sjuk- l46671 Femöreföreningen (Flera 

E Ostergren) kr. 500. Ränta? ut- afdelning (55 platser), ortopedisk personer 1864) kr. 8,000. Sirsk. 
delas vid ~ u l  %t sängliggande s~uka  bandageverkstad, skol- o. uppfost styrelse se [36 331. Grundande och 
% %lderdomshemmet tillh. Nikolai ringshem (40 platser), yrkesskolor underhallande af barnhem i den 
fbrsam1.s afdelning. , med elevhem (90 plakser). Svenska Lappmarken. 

I I I .  Fonder för understöd åt barn. 

[46 641 
Halmqvistaka barnnppfostringk 

anstalten (Klockaren J P Malm- 
qvist o. hans hustru 1852 och 1853) 
kr. 601 446: 34. Sarsk. styrelse se 
[1622] ' Att bereda fattiga o. v&- 
lösa ilickebarn v&rd och uppfost- 
ran. 

[46 651 ' 

Diurbeckska stiftelsen (Präst- . 
mannen Peter Murbeck 1747) kr. 
394,391. ÄndamAl: dels att sorja 
Fr kommun 
"ga, bktenskapet fadda, fat- 
tiga i guds- 
fruktan och rena för 
att de förvarfva praktiska kunska. 

$ $ ~ ~ ~ g & t ~ ~ ~ ~ k $ " $ ~ i  
torftiga kvinnor limna varaktigt 
understbd. Särskild direktion se 
[3408]. 

Kjermans fond (Fröknarna Anna 
Och Maria xe rman)  060 Rantan 
?kall arligen tilldelaitre kvinnor, 

itt;?: ! ~ ~ ~ ~ ~ % ~ ~ $ .  = 
Lagerqoistsfond 

G R 8L7:- Rantan 
skall %rligen användas till kaffe 
och bröd %t understodstagarna vid 
därtill lampliga tillfallen. 

Lennbergs fond(M:llSoilaAlber- 
tina Lennberg 1890) kr  2 310: - 
Rantan användes till 'inköp af 
strumpor 

Lieberdts fond (Sejlareadem. J 
F Lieberdt 1832) kr. 11 390.- Rän- 
tan utdelas till & &lderdbm~hem- 
met intagna personer af tysk na- 
tionalitet 

Lindqrists fond (Disponenten 
!V Lindqvist) kr. 3,006. Rantan 
utdelas till fr. Eungsholms för- 
samling % alderdomshemmet in- 
tagna personer. 

Termdes fond (SorMar. Alex- 

[46 613 
Frimurambarnhnset Kristine. 

berg (Frimuraresamfundet 1753) 
kr. 8,198,961:45. Sirsk direktion, 
se [34 031. Till v%rd och uppfostran 
inom inrättn. af fattiga vhrnlbsa 
barn. 170 barn 120 gossar och 50 

>f. n. a inram, 
xed,' dr C, ~~h~~ teshamente 

af a 201000 

[46 621 
prins earls npp~s~r~ngsinrfftt. 

ning för fattiga oeh värnlösa barn 
i Stockholm (Pastor Prim. J O 
Wallin o. Understith 0. af Vann. 
qvist 1833) kr. 688,000, daraffastig- 
hetsv. kr, OoO. sarsk. smelse se 
[3405]. Vard'af fattiga o. värni8sa 
barn1 Sthlm. 

[4663 a] 
Föreninpen nSr sinneaaliis barn8 

manson 5 000 kr. 1920 en donation 
af grosshindlaren Aug. Holts 5,000 
kr. 1923 Ars inkomster och utgif- 
ter balanserade med kr. 7,446: 15. 
Sillskapets samtliga tillg8ngar ut- 
gjorde den 31 december 1923 kr. 
167,251: 79. 

[46 731 
barns (Frih:an 

Cederströml f. v. Cedernal& lS4') 
kr. 21,000. öfveriiamnad 
Diakoaissanstaltens barnhem den 

dec. lgZ4. 

[46 741 
bällskapet Barnavänuerna.Sär- 

skild direktion, se [36 251. S&llsk:s 

146 711 
s l lskapet  n ~ e  f a ~ i g a s  v&,ner. 
$ ~ ~ ~ ~ ~ h ,  J E ~ b ~ ~ ~ i ~ t  m. 5. a. 
is 1826) kr, 119,000. %prsk. 

se [3705j, Rantan anvindes dels 
och i framsta nimmet till fattiga 
barns bekladn dels ocktill smärre 

i t  b&bfvande; räntan & 
OoO kr, till behöfvande 

af kvinnokön; dessutom 
gr1, 600 kr. i poster om lo a l5 kr, 
enl. C .  E. ~~~l~~~ test. 600 kr. 
ränta a ~ ~ ~ d l ~ ~ d ~ ~ ~  fond, 
i 6 poster A 75 kr. 

[46 721 
Sällskapet Jnltomtarhe (stiftadt 

till 8 031 barn tör en kostnad af 
kr. 286,726: 26. Fonderna bkades 
1893 med 5,000 kr. genom testa- 
mente af ingenjbr Ludvig Jerving 
under namn af Mathilda Jervings 
fond och den 25 september 1896 
med 1 000 b. af en af hufvudsta- 
dens ka r smän  till minne af 25- 
arig affärsverksamhet i Stockholm,  som en grundplit till en skodons- 
fond hvaraf hogst 1ls-&rsrSntan 
anviindes till skodon &t i  jult tom- 
t a r n e ~  anmalda barn, som ej er- 
halla fullständig beklädnad och 
uppgick nämnda skodonsfond ge- 
nom af stiftaren slrankta och in- 
samlade medel den 31 dec. 1321 
tall kr. 53 260: 43. Af ett starbhus 

af 17 unge män julaftonen 1870) 
har till hudarna1 att  arligen sön- 
dagen fire jul utdela fullstän- 
dig beklädnad %t fattiga, välartade 
skolbarn inom hufvudstaden. Sär- 
skild direktion se [36 231. iPr l870 
bekladdes 1 barn, 1922 121 barn, 
hvarjämte skodon utlämnats till 
137 barn. Under hela verksam- 
hetstiden hafva klader utlamuats 

som önsdade blifva onämndt fick ändam&l kr att, i regel strax före 
DJultomtarnen 1911 emottaga 5,000 jul, beklida behöfvande skolbarn 
kr. samt likaledes samma %r af i ildern 7-14 %r. Tillg. utgjorde 
stärbhuset efter sallskapets heders- d. 30 juni 1924 kr. 206,842: 75. Leda- 
ordforaude, grosshandlaren Johan motsantalet var samma dag 5,347 
Johansson, en testamentarisk do (1,616 standiga och 3,731 i rsbeta  
nation upp&%ende till kr. 3,1116: 92 lande). Sticndig ledamotsafglft IL?. 
samt en donation af fröken Da- 60, årsafgif t  kr .  6. Ar 1923 lit- 
niela Ostergrén & 5,000 kr. 1917 delade Sallekapet julbekl'adnader 
stärbhuset efter fru Rosa Nach- till 306 skolbarn för en kost- 

VIKING SROKR#M INDUSTRIAKTIEBOL. VIKING 
O R E B R O  
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IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, eller 
afsedda att bereda sjukvård. 

C46 851 
Sabbatsbergs brunnslasarett 

(prof. E. ~ ~ d ~ l i ~ ~  under 
kan .f brunnsgaster vid sabbats. 
bergs halsobrunn 1807) kr. 48 600. 
Sarsk. direktion se [33 911. ' Att 
at fattiga sjuka'bruunsgaster bo- 
reda kostnadsfri bostad, föda Ooh 

$ ~ ~ ~ g r ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " k t , ~ ~ $ ~ , " b " f , " ~ ~  
[46 861 

HarietPhilipsons, f.FrSnckel 
stiftelse(v. Haradshöfd. W. ~hi l i ;  
son 125,000 kr.). Styrelse: Förenin- 
g,, för histand %t lytta och van. 
föra styrelse, kostnadsfria banda. 
ger %t mindre bemedlade vanföra 
,33 541, 

[46 871 Allmänna barn-. 
bördshuset. 

Allmiinnn Se barnbörkhuset [33 66 (1852) 
h. 1,737,376: 56,  daraf fastighets. 
värden kr. 1369 353:64. 

~ s ~ l e n  för' fattiga ~>arnaföder- 
#kor och deras barn. samma sty. 
relse som vid Allm. barnbördshu - 
set se [33 661. (Bildad af Bene. 
diiksska asylerna och Nödhjälps- 
fonden ) Med en kapitalbehAlln. 
d. 3 0 , ~ ' ~ ~ ~ ~  &f b. 977,109: 51. 

[46 881 Kungl. Sällskapet 
Pro Patria. 

Se [33 591. 
K. Sal1sk:ts samtl. tillg. 1 Jan. 

1924 utgjorde kr. 852,909: 40. - 
MASTERSAMU ELSGATAN 22 

[46 811 Serafimerlasaret- 
tets direktion. 

Se [33 303. 

Berendts S., Konsul fond 
40 000 kr. (l911). Ränteafkastnid 
gen anvandes af lasarettets direk- 
tion till understöd %t behöfvande 
patienter vid deras utskrifniug. 
X. F. IY:s fond (1901) 3,000 kr. 

R'antan anvandes p% sätt direktio- 
nen bestammer till understöd %t 
medellösa som under. 
gatt operation för Lräfta, 

Norlnnds~ fond 
(lsg6 Och 1912) för fr. K. 
lasarettet utgheude konvalesoen- 
ter. Kapital med kapitaliserade 
riintor (%r 1917) 20,243 kr., hvaraf 
rantan utdelas %t fr%n lasarettet 
utskrifna, ve+. , behöfvande, för 
att satta dem i tillf&lle att genom 

ka,~d~gl~~~idbr;'h,"~~l~udrs~; 
söka atervinna halsa och krafter. 

Prof- R. Brnzelii fond (lso0) 
1,514 kr. och 

Donationsfonden Pap 
kulls nl?nne (1899) 1,000,,kr. Ran- 
torna disponeras efter ofverlaka- 
rens best'ammel~er -för liknande 
ändamhl som Lotten Norlunds 
fond. 

Regnells A. F Dr stipendie- 
fond. ~oi ieradt  bapitái (1863) kr. 
10,0?0, tillvFxt genom 
kapitaliserade rantor vid 1918 
början utgjorde kr. 12,034. Arl. 
räntan använd. till 2:ne lika stora 
stip. att tilldelas 2 medic. kand:er, 
som tjänstgöra vid Seratimerlasa. - 

rettet. Stip:a, f. n. z40 kr. hvartd. 
f& innehafvas högst 1 %r samt sö- 
kas skriftl. hos vederb. förest. f. 
medio. eller kirurg. kliniken. 

146 831 
Stockholms sjukhem (stift. gen. 

gifvor 1867) kr. 5,965,224: 17 (Ill 
1923). Sarsk. styrelse se [33 731. 

Direktionen öfver sjuk. 
huset Se [33 

Friherre B. von Beskows och 
hans hustrus donationsfond (1880) 
kr l 670. 64 vid lg21 &s slut, ~ a ~ .  
t& invandes till förman för sjuk. 
huset i sin helhet. 

~ ~ ~ f i ~  clas donations. 
fond (1822) kr. 12 500. Till förman 
f ,qthlms lans af sjuk. 
ksset. Endast riintan far använ 

Seilareåldermannen J. F. Lie- 
b i r i t s  och hans hnstr"s dona- 
tionsfond (1827) kr. 10,259: 91 vid 
1923 %r8 slut. Frisäng f. en sej- 
lareambetet tillh. person. 

[46 841 
KronprinseasanLovis.svårdan- 

stalt  för sjnka barn. Polhemsga- 
ta, 80, ( ~ ~ d  p ~ l ~ ~ t ~ d t  m 
fl. 1854) kr. 2,i03,148: Sarsk. direk- 
tio, se [33 501. vard af sjuka 
bard; under det sista aret vardade 

vid 4'426' 



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

v s ,  -- 
80' Adresskalendern ~ Y B J  

[46 931 I [46 951 Stockholms magi. af stadig utkomst, till vard och 
Berendts 8. uuderstödsPond. strat. i underhill vid inträffad sjukdom, 

(Konsul S ~ e r e n d t  1886 ochl911) kr- 
50,000. Dfverst%th:ämbetet för Po- 
lisärenden, se [1683]. Till hyres- 
bidrag &t fattiga linnesömmerskor 
vid höst- och v&r!äyttn. till ett be. 
lopp af högst 26 kr. 

€46 941 
FryklUnds, Joh%'na 

donationhfoud. (Ankefm 
na Charlotta Fryklund lSo4) kr. 

::$,,: draz:g;mnd,af 
utdelas hyarje vid julen 

af Fatti~%rdsnämnden i posterom 
lo? kr. till.fattiga 

Lamms understOdsfoud 
31,600 kr. af 

Dis- 
penibla u!de1as 
lidande personer l sar- 
skilat *in Maria med 

för efterlefvande ar- 
betare vid Ludvigsbergs verksta- 
der. 

Heiasners J.A., 

: ~ ~ ~ o o ~ ~ ; ~ ' ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ , " ~ s ~ " D ~ , ~ :  
poneras likiasom pvklund; dona- 
tionsfond. UMelning i poster om 
50-100 kr. 

m w -  - 

THULE S K A N D I N A V I E N S  STÖRSTA L I F F ~ R S A K R I N G S B O L A O  
Summa ~remie3terbärinz och vinst till de försäkrade: öfver 27.200.000 kronor. 

Se [l7 011. 
eller för Ijeredande af tillfilligt 
understöd I annat ömmande fall, 

Ahllöfska testamentsPonden(As- 
sessor O Ahllöf 1140) kr; 9,050: 23. 
Rantan delas mellan 12 i Sthlm 
boende alderstigna, bräckliga och 
fattiga personer. 

bhlströmsga tesamentsfonden 
(skepparen M ~ h l ~ + , ~ ö ~  1790) kr. 
27,200. 12 pens:r B 66 kr. 67 öre till 
underst. för af testator uts:a jung- 
frur derasanhörigael. andrautsed- 
da ;attiga i Sthlm födda kvinnor. 
Flodinsksstipendieinrättningen 

(Borgmast. S C Flodin 1795) 91:1n 
1923 kr. 206 460: 13. Underst. till 
studerande ;id Upsala univ:t 0011 
Linköpings högre allmänna larov. 

Helmfeldtska stipendiefonden 
(Riksradet Baron Simon Grunde1 
Helmfeldts änka M H v. Parr 1688) 
~~/le1912kr.4S,267:5G. Sthlmsmagi- 
strat och en af densamma utsedd 
direktor. Understöd %t studerande 
vid Upsala univ., företrädesvis till 
slakten; af räntorna underhilles 
filtmarskalk Helmfeldts graf i 
storkyrkan. 

Wilhelm och Predrika Falks 
p i o n s P o n d  (Bruks&I- Wilhelm 

alk) 31lI8 1923 kr. 54 835: 84. Anda 
mal att Lt fattiga eller mindre be- 
medi. invinare i Sthlm lamna hjälp 
till beredande af egna hem, till be- 
kostandeaf iitbildning för vinnande 

"Ilt under förutsättning att erfor- 
berligt bidrag i 
Icke kan erhallas staten 
munen, sjukkassa eller enskbd im- 
derh%llspliktig. Utdelning af be- 
viljade understödsbelopp verkstal- 
les hvarje %r L donators födelse- 
dag den 20 dec. 

[46 961 ' Stockholms for- 
myndarkammare. 

Branders fond (Kamrer H A 
Brander 1869) kr. 132,076. Pen8:r 
i t  fattiga, sjukl., ogifta fruntim- 
mer, som, uppnatt 60 ars alder, 
äro födda qch boende inom Sthlms 
stad helst B Södermalm halften 
I t  dem hvilkas fäder va& civila 
tjänstem. v. Sthlms stads verk el. 
inrättningar, och hälften Lt dem, 
hvilkas fader tillhört fabriks eller 
konstnärsidkare samt trädgards- 
mästare, samt stip:r at gossar o. 
flickor mellan 16 och 21 PLl. till 
hilften hvardera, i synnerhet %t 
dem, som mistat sina föräldrar o. 
som haha  hag och fallenhet a t t  
fortsatta sina studier uti nigot 
eller flera af följande ämnen, s&- 
som rita, mila, gravera, träsnideri, 
bildhuggeri, modellering, praktisk 
kemi. mekanik eller WadgLrdsod- 




