
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2601-2602]

Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och dermed
jemförliga inrättningars fonder.

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

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder [2601-2645]

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler [2651-2667]

III. Fonder för understöd åt barn [2671-2678]
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och dylika anstalter, eller afsedda att

bereda sjukvård [2681-2690]
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesldkare.jder-as hustrur och barn ... [2693-2729]
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande;

lärares samt deras enkors och barns pensionering [2733-2760]
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [2762-2768]

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn [2770-2778]
IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt der-"

med jemförliga personer samt deras enkor och barn [2781-2802]
X. Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn [2804-2817]

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare 'och veterinärer
samt deras enkor och barn [2821-2826]

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. [2828-2864]

Registm' till samtliga {ondel' se [2865 J - [2869].

L Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamil
afsedda fonder.

[26 01J Stockholms stads
konsistorium.

Se [1225].
Bergstenska fonden (EnkeL L M

Bergsten 1826)kr. 4,649:70. Af rän-
tan utdelas 3 penarr åt fattiga
prestenkor eller prestdöttrur.

Georgiska fonden, kr. 1,000.
År1. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattiga fruntimmer.

Häggmanska fonden (M:ll Hägg-
man 1870)kr. 3,030. Pens.

Jungbladska fonden (Prosten B
Jungblad, 1832)kr. 3,541:75.Pens:r
till fattiga pre stenkol' i Sthlm.

Lagus fond (Dokt:an C U Lagu
1854) kr. 6,000. Underst. åt fattiga
fruntimmer.

Posstethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 25,390:90. Stip.
åt studerande.

Uenströmska fonden (Ka.nsfist.
O Renström 1818) kr. 16,551:55.

Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjeuste-
mäns enkor, boende iuom Klara
försarnl.

SnhJstedtska fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 1868)kr. 1,500. Pens.

Sonpskn fonden (Grcfv:an A1\-1
Soop 1734)kr.18,2i5:70. Underst. åt
fattiga qvinnor i Soopska fattigh.

Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs·
tids räntor, pens:r In. m.

Bergg rens, llakarne, under-
stödsfond (Grossh. och fru R Berg.
gren 1895) kr. 81,791. Pens:r till.
fälliga understöd m. m.

Beronii donation (Handl. K B
Beronius 1870) kr. 3,166. Pens:r,

Bersåns, C. D. fond (frkn E Ber,
Sen 1897) kr. 10,470. Lifstidsränta.

Boijeska fonden (Gravör J P
Boije) kl'. 18,675. 5 pensa' a 150kr.
utdelas årl. till fattiga och sjukl,
enkor af Borgareklassen i Stor-
kyrkoförs.

Alfred Collljns fond (1898) kr.
1,210. Barnunderst.

Nils Wilh. Ekebergs fond
(Grosah. CW Brink 1889)kr. 5,225.
Pons:r,

Doktor Fr. Fehrs minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,386.
Pensa'.

[26 02] Nicolai församlings
kyrkoråd.

Se [1226J.
Arfvedsons testamente (Dir. C

Artvedson 1856) kr. 7,581. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes tili understöd åt
ålderstigna,sjuka fattiga, äfvensom
åt värnlösa barn.

ArrhenU donation (Handl. A W
Arrhentus 1872)kl'. 6,095. Till hjon
på Sabbatsberg.

Ber~grens,Robert och Eleonore,
donationsfond (Grossh, och fru R.
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[2602-2607J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder.
llebbes donntion (Kg!. Sekr. Ph.

Hebbe 1868) kr. 20,250. Div. ända.
m ål , barnavaret 111. 111.

Fa.tima Hertzers fond (Fru Jca-
nette Nordlund 1889) kr. 4,16 •.
Pens.r.

Henrlins, fru, Louise fond, (1900)
kr. 5,000. Bidrag till barnkrubbor.

Kollektllledell<nssnn för fnttiga
nnttvardshnrll (Iusaml , af. förs.
\lnm kollekter) kr. 4,015. Beklädn.
at fattiga nattvardsbarn.

Kreijs test nmen te (Assessor F
Kreij 1827) kr. 2,H62. Bäntan till-
delas 2 utfattiga :'längliggande för-
saull:uleulcmlllal'.

Kyrkofntti~·knssnn. Särsk. atv.
rolse. (.'\tskilliga donationer) ki·. [2604]
57,608.:\I<111atl.undel'f't.till fattiga.

.Uetzgers testnmeu te (GroH15h.
.H' l\'Ict~gel' 1850) kr. 3,538. Atkastn.
rlisponcrux af törsaml:e pastor för
tillfälliga underst.

Uiehnclssons testam . "Gt-oash .
:;'\Iichaelsson ] 8'2.')) kr. 5(}7. Pen sn-.

Minnet af Jo }~o }'eron och hnus
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880)
kr. 2,09.5. Pen-:r och barnavård.

Xo rs tcd ts fond ()[:11 Caroltn«
Xorstcdt 1878) kr. 3,·;W!1. I''ndci-hal l
af ett eller flera värnfösa barn.

~ orstents f'ontl (Sara Lovisa X01'-
stec1t)kr. fi,824". Ludei'ual! afvihn-
lösa barn.

Oldind gifrar(~s testamellte(I854)
kr. 607. Afkaxtn , disponeras af
t'örsaml:s pastor för t.i Ilf. underst.

Ott erskn fondon (Enkel'. xr L
Ott er, f. Edman 18(1) kl' 41,322.
Pens:utdclning och månatl . un-
derstöd till fattiga.

Petterssons fond (",1:11S:l1 Pet-
tersson 189G) kr. ]0,181. Pcns;r.

l-feils testamente (Revisor JE
Pfei l 1797) kr, 1,010. Pcns.u tdelu.

fo do Uiddnrho]llls-förs:s ensk •
pPlIsionslulssa kr. il,747. 5 peue:r
il.. 25 kl',

Rogstadlt testamente (enkef.
.J Rogstac1ins, f. Löt'blad 178H) kr.
508. 'I'fllde las 6 gudfruktiga l ut-
fattiga och sängltggaude enkor.

Schn rps donntion ir-rossh , J H
Srharp oc-h hans hustru 1888) kr.
2,027. Räntan utdelas al'l. till 3
vä.lf'rej d,, fattiga familjer inom
for-sa.m l,

xchewes testnmentc (Gt-oash..
R F schewe 1845) kl'. 7;}8. Atkastn.
disponcras af förs:s pastor för till-
fälliga underst.

Storkyrkoförs:s harn krubba
(särak. styrelse') kl'. :30,8f11. Barna-
vård.

Su ndg renskn fonden d'. d. upp-
hördskonnu iss. FC Sundgren 1>s94;'
kl'. 5,297. Peus:r.

Sörlerströms fOIHl (S'kom aka.re-
åjderm. OH Söders trörn 1871) kr.
4

1
029; 1/2 till kläder åt fattiga skol-

barn och 1/2till tillfälliga underst.
'I'outius testnmente (Enket. A 1\1

'j'outtu 1791) kl'. ;j;jG. Pens:r.
Wndströms testnlUente DI:ll

r w nrtströru 1789)kr. 250. Pens:r.
Zcth('l'steHs testameute (Garfv.

JH Zet.herxteu 1790' kr .. au. Pens.
Westz)'nthii fond (Konsul W

.J E westzvuthtus 18S~))kr. 8,On2.
Halfva räntan disponeras aJ pa-

stor i församl. för tillfällIga un-I f~eijerR fond (Lagmausrnkan
derstöd och återstoden tillfaller Geijer) 1,500.
Kyrkofattigkassan. Godus fond (Segclsöm:enkan L

Wihergs, Fr., fond (Handl . Fr. Godu ) kr. 555. Räntan utgår till
Wiberg 1901)kr 6,000. Lifst.-ränta. 2 ålderstigna enkor eller ogifta

'Yicl\ber~s, Ao <'o, f01111(Grossh. qvinnor inom Riddarholmsför-
och fru Robert Berggren 1895)kr. earnlingeu.
56,050. Pen sn', Hedberg-s fond (Spegelfabr. Karl
" lkerluuds fond (frkn Auguste Hedberg) kr. 4,000. Räntan an-
Akei-Iuud) kr. 3,090; räntorna ut- vändes till värnlösa barns upp-
delas ärl. till 2 aktningsvärda fr-un- fostran.
timmer inolllStorkyrkoförs.,hvilka. Holmbergs fond (Kryddkramh.
fyllt 50 är. N Holmberg 1853) kr. 1,500. Hän-

Sammanlagde beloppet af de Ull- tau användes till förökande af den
der Kyrkorådets förvaltning stalda dagl. kosten för dc å fattighusen
fonder uppgår till kr. 805,785. intagna blinda hjon.

Ku ml'lngx fond (M:l1 G Catha-
rina Kuml ing) kr. 1,500.

li..åber~s fond, kr. 3,000.
:\orstedts fon,\ (Boktryck. C Nor-

xtedt.) kr. 10,000_
Heuelmel's fond (Enkef. f;ofia

Lovisa Reuckuer) kr. 11,400.
Helleknel's fond (Bokh. X G·

Reuckner) kr. 2,000.
8tråhles testnmentsfond (Ka.rnr-.

rer:enkan H )'1 Stråh le IS2!!) kr.
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukl .
örver 60 år gamla enkor efter civ.
ernbcts- eller tjeu stem än med före-
trädesrätt för slägtingar.

Nicolai församlings
skolråd.
Se [1226].

.EkströlIlska fonden (Sniek.-
ålderm. Ekström ]835) kr. 150.
Räntan skall »vi d julexamen ut-
delas at 2:e flickor, som utmärkt
sig för ordning, flit och arbetsamh. J

Flohergska dOlln1ionsfonden
(Guldsmed. A Floberg 1803) kr.
4,000. »Tf.l l fattiga barns hällande
i skolan".

linrströmskn fonflen (:\1:11Eleo-
nora P Karström 1865) kr. 4,520.
»T'ill den fond, som i Strrrkyrko-
rörsamt. är grundad för fattiga
skolbarn» .

T.uthi;: J.•evlus fond, kr. 61000.
Räntan utbetalar Styr. f. jctco!at
skollofskolouier.

Löf'g reuska fonden (llderm.
Löfgren 18'26)kl'. 75. Räntan, kr.
3:7;') skall »v ldj ul examen u.td.elae s •

Jlobergskn fonden, kr. 1,000.
Räntan skall utgå »ti Il lärarne vid
folkskolan såsom extra arvode».

Plnchn rdsk a f'ouden (Gr-ossh .
A Ptuchard) kr. 1,000. Räntan till
-underaf.. åt 2 fattiga harn vid
törs:s folkskolan.

Wcssnutnskn fonden (Enkefru
:\Iaria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
Räntan »ti'll kläder och andra för-
nödenhetr-r åt de fattigaste flickor
i tolkekolau».

,restz)'utllius' fond (Konsul
"-f'stzynthius) kr. 1,000. Räntan
till beeptsu. af fattiga skolbarn.

[2605J Nicolai församlings
fattigvårdsstyrelse .

Se [1151].
Anndnl s fond (Anna Charlotta

Annda l) kr. 33,000. Räntan använ-
des ttjt underst. vid jultiden at fat-
tiga farni ljer, med företrädesr~itt
föv lika behöf'vu.nd e af Storkvrko-
rörs. '

Br og reus fond (Kronouppbörrls-
kommts«. Carl Brogren) kl', 1,000.

Ji~c1ber;; (Fattighjonet 'Yilh:aEd-
bergs lifrälltcfond) kr. 675.

Eng stetl ts f 011(1(Enkel'. .Iuh.a
Lngstedt) kr. 880. Räntan utbe-
talas till sådana fattiga inom stor-
kyrkofdrs amf., hvilka icke åtnjuta
underhåll af allm. jattigvården.

Enkedrottning' Joseftnns fond
kr. 1,000.

Folks fond (Ieukcr. :II Falk) kr.
800.

[2607~ Klara församlings
kyrkoråd.
So [1227].

Bagges fond (Jl:11 F E Bagge
1S49) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.

BerHC'gnlls fond (Kamrer. G \V
Bcrncgau 18,)2)kr. 30l000. Underst.
åt fattiga.

I}olins fond (Hundl , Bolin 1802)
kr ;)44. Till do fattiga jnltidon.

faminska tostnmentsfon-ten
(Assessor L :'lICamin 1832) kr.
750. Räntan utgår till Sthlm s bor-
garakola.

Cedersrhiölds fond (Dep:chofen
R Th Cederschiölcl 1865) kr. 2,000.
Underst. åt fattiga.

Ekströms dOllationsfon d (Gross.
handl. H E Bkström1832) kr. ,j,850.
Räntan utgår till Sthlnls borgar-
skola,

Ekströms fond (Gt-os sh , H E
Ekström 1842) kr. 15,000. Räntan
utdelas till dc mest behötvaude
onkor och ogifta fruntimmer, till-
hörande »pa.uvres honteux» inom
törsamt.

Folks fond (,Jungfru Falk 1810)
kl'. 300. Till ele fattiga jnltiden.

60thers fond (JUl Gother 1838)
kr. 750. tjnderat. åt fattiga.

Hatlgrens fond (Assessorskan
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst.
åt fattiga.

Hal lg rens fond (M:ll M S Hall-
gren 1841)kr. 11500.

Hanes fond (F'rkn U E Hane
1875) kl'. 4,000. Till af testator ut-
sedd pensionär.

Hoft'mons fond (Hofintend. J
Hoffman 1878) kl'. 22,200. Till af
testator utsedde pensionärer.

Hoffmans, A, donattonsfond
(Slottsarkitekten A Hoffman 1897)
kr .. 75,000. Till af testator utsedde
pensionärer.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2607-2611J
Klam förs. Kyrkokassa (Klara Fond för tillfällig hjelp (899)' Settertrsöms fond (Karduans-

kyrka ISI2) kr. 290. Till de fat- kr. 1,000, Lttränta till nämnd per- mak. Setterströmj kr. 630, Till
tiga jultiden. son, derefter utdelas räntan till styrelsens godtfinnande.

Krntmeijers fond (Kansliråd:an hjclpbehöf'v. inom mara förs amI. Sporrongs fond (Eukef'. 1: g
B Krutmei:jer, 1854) kr. 8)000. Un- Fu rssrunns fond Crapetser. C G ~po.rl'0!1g 1824)kr. ;',000. Gåfva till
derst. åt ~~tt1ga. ,.. Forssman ]8;')8)kr. 1,500. Pens:r fat~lgpJonen.

KrutlHe~~el's ~On(l (KallSI~:åd:.~n till 2:ne fattiga borgareenkor. Strahles f,estame~tsfond (Kame-
B Kr'utm eijer-) kr. 2,832. 1111101" Fuhrmansfond(Hofkällaremäst. ;ersenk,,,:n H )1 Strahle 1829) kr.
8an:~. fathghusllJon.. . P H Euhrman 1772) kr. 597: 22. 3,000. ~Ill 2:e 001"\'. tjenstemaus-

J~ow~!lS fOJl~ (Preaid. Fl'lh:. J Af räntall utgå 7: 78till Ad. Fredr. enr~or, fr.lld.a GOar.
von Lowen 17(4) kr. 3,333. Han- fattigv.-~tyrelse resten till Klara luneln fonrl (Kryddkramh . Jo-
tan fördelas, ell.~ hälften mellan fattighjOIi. ' han 'I'uuel iu s 18.33)kr ....6,OOO.Rän-
~2 oc~.. andra hälften rne,uun 20 I Gottus fond (Scgelsöm.eukan O tan bl,lde.las 4. inom fOl'~amL.ho-
ln0I?: forsaml. boende fat~lge... Godu 1787)kr. 55;'):56. Pens:rtill enc!o fatt,lga cukor pller Jnn~frul:.

)Iorners fond ~Fl'knU.~rlkal\I~n'- 2;ne fattiga eukor eller jungfrur, ll?glas f?,!1d (Excell. gl'~fve (r
ner 1810) kr: 1,uOO.:Ranta~ tll.~-160år gunila. af Ugglas ]8u;)) kr. 2,000. TIll sty-
delas 3;0 s,Julm, församl, tfl lh ö-] Hc lur hel'~s fond (Kryddkramh. rel.sT~n~godtäunandc. .
ral~dc, enkor... ~i X Holmberg 18;)3)kr. l 500. Rän- " lers ,fond (Brygg. A }I }Vlel'S

~ol'dfors fond (Ofverat.an " tan a.nväudea till förök~ndc af den puka 1783)kr. 1,682;24. 27kr. nu Ac1
~o~df~rs ]842) kr. 500. Underst. dagl. kosten för de å fattighusen Fre~r. :'örs:s o. rest. till Klaraförs:s
at fu.ttiga. ,. . intagna ulinda hjon. rartighjon. _

Pukes fond (Grelv:n~an. Puke Hoppeustedts. Sofie, fond (Fru r2611J J k b h J h _
IS64) kr, 1,000. IJnd~l'8t..a~ rattiga. Adler-spu.ri-e IS71) kr .. 300. Ti.lI' ' , .. a.. o. S o. c. . O a. n

Ilan~bachs ~onntl!ln (Sn.ick.en- beredande at' Htränta åt fattirra nes forsamimgs kyrkoråd.
kan E Rarnbuch , f. D?hm) ~~r: flickor i Klara barnhem och Sf' [1228J.
1,000. .Hanta~. utdelas till behof- Tysta skolan. Alms, Fru, donatton (Enkef'ru
vande ~nom forsa~nl. Hiilphers fond (Handl. ,J ,V HUI- S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till

)~loos fond pIaJoren ~~xe~R.oos pliers 1812) kr. 6,000. Räntan föl'- fattiga inom törsamt.
18i8) kr. 2,ODO. Underst. at fattiga. delas med lika belopp till 12 fat-I Behrens donation (Gördelmak.

~egercrou:lsfond (Statssck~et. E tiga enkor med. eller utan barn .TF Behrens) kr. 700. »En liten på.
a Segcr~rona 1787)~{r.5,000.Ral?-tan inom Klura förs arnl . Iökning till Jakobs och Johannes'
utgår ttll 12 dygdlg~ enko,~, tdfl.h. Isbergs f011(1(Presl dentakan ::\1.fdr sa.rnlrs sko.lepr-eatur-» (ingår i
"p~u.vres honteux» Inom f;n·sal~l. G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan den rektor 0.2 koileger tiUk lön).
,~tJernKrnnflts fond (:F..nke~.rutill fattighjonen. Brandelsdollntion(Annal\IBran_

Stjerugrauat ,1819)kr. 4,800. Ran· f.~. Kolernfond en, kr. SOl: 94. del 1795) kl'. 2,700. Underst. till
tan ut~elas .~.tfattiga eukor med 'I'ill styrelsens godtfinuande. fattiga enkor m. fl. inom församt.
barn, tllrlh. rörsamt. _.. Lieberts fond (Sejlareålderm .•T Carlboms donation kr. 125. Till

T af t:s fönrl , kr ... 3,000.. Rän- F I ..iebert och hans hustru A S en inom töt-samt. boende fattig bor-
t.~~rutdelas tfl l hehöfvande mom Wcber 1832)kl'. 6,288:38. Af rän- garenka med flera små barn.
10r~~ml., tan 3/4 till fattighjonen, 1/4 till de Geers donntton (K Ch.a Rib-

»} venne sF"tr:II',~ tes~amenteD kapitalet. bing 1783)kr. 2,250. TTndcl'st. till
18,6) kr. 8,0?O... 1111 af testator Lindgrens fond (Dir. E Lindgren 6 fattiga af Jak. och Joh. förs..

nts,cdde pensionurar. 1802) kr. 300. Gåtva till cnka med af hvilka 4 enkor.
Ulf'spa rrns fond {Enkef'ru 1I flesta barn. Gorllunds testamentsf'Ollll (Dir.

!~lf~pa~'l'e1876)kr. 3,000. "Underst. Lindg r ens fond (Dir . .ELindgren J Godlund 1868)kr. 4,000. Tn derat.
at 1?'ttIga:. . -,- 1802) kl'. ;;00. Gåfva till fattig- till fattiga o. orkeslösa inom förs.

,~.ads~roms fonl1 (J}ln~1r~l'Wa~l- hjonen. Hedrens fond (Biskop J .THedren)
~tro.m 1/91) kr. 2.'50. At rattiga VId Llndgruu s fonrl kr. 500. Till mid- 600. Till böcker åt ruedellös lärj.
)ult,l.den. p dagsmåltid åt styrelsen. Hillhergs stipendief'onrl »Okänd

'~Ibergs fond (F,l~~nO ~J... "lberg Lundb lads fond (Hofslag. J gifvarc 1865») In'. 1,000. Itudet-st.
1891) kr. 12,?OO...1.111at testator Lundblad 184-3)lir. 343: 76. Gåfva åt medeltösa lärjungar.
nt~edda peusaouarer. till familj med barn. Liljehergs fond plålareIlläst. G.

Ahrberg-s fond (Jungtru :11 L }Ieuniers fond (M:ll S iV[ ~lell· E Lil.ieberg 1887)kr .• 30,000. Rän.
Aln-berg 1874) kr. 10,000. 'I'Hl af nier 1840) lir. 3,000. Pens-r åt 2;e tan användes till utdeln. bland gifta
testator utsedd pcnsiontn-. fattiga gummor. och ogifta qviunur inom Jakobs

Öhergs fond (l\I;Il:\1 Öberg 1874) ,:'l~ordstr(!l~.~ testlU?CJlte (~?k~f. oC.h.J~)hannes' f~?rsaml.,.dock ej i
kr. 5,000. Underst. åt fattiga. E l\I~~orcl:-,:tl()ll1i.kr. 2,00,,0.Rantan mindre belopp an ~OIn. "

utgar såsom lifränta at 2:0 per- Lundbinds donatron (OOhri.stinu
[2609J Klara församlings soner, men efter der" död utdelas Lundblael 18(;5)kr. 1,000. enders!.

räntan till 2' ogifta handtverks- till 2:e nattvardsbarn, en gossefattigvårdsstyrelse. mäst:sdöttrar inom Klara törsaml. och en flicka.
Se [11;32]. Oldind (En ät-l ig mans fond 1782) ~orens donation (Kamrer JXo-

Berggrens fond (Hyrku sk. 1\1 kr. 4;")0. Pens. till en ärbar flicka. ren ]837) kr. 1,500. Underst. vid
Berggren ]857) kr. 7,;300. Räntan I'fh.lgruns fond (:\1;1l 1';E Pihl- julen till högst 4 inom J'oh. förs.
anslagen till kläder åt försarnl:s gren 1813) kr. 1)500. Pens.r till boende cnkor eller värnlösa barn.
mest nödstalda fattighushjon. 2;e dygdiga flickor. Ituekmans donation(Frkn Maria

Berg-qvists fond (;\1:11AfO Borg- Q"idillg-s f'oud (Presitl.enkanJ W Ruekman 18S7)kr. 20,000. Pens.r
qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en (~vidillg 18,)9)kr. 32,000. Arräntan af lika belopp åt 8 obemcdl. örver
ogift dotter, som försörjer sin utdelar fattigv:styrelsen 1GO kr. 60 år garnla och för en hedrande
moder. samt kyrkoh. återstoden till beh.öf'- vandel kända fruntinnner, vare

Bolins fond (Haudl . A Bolin vande inom Klara församt. i penser sig enkor eller ogifta.
1i96) kr. 658. Till fattighjonen. om högst IDe kr., och minst 50kr. Scbnldts dona.tlontauetrtiekanaf ..

Bro bergs fond (Viktualiehandl. Sehönes fond (Eukef 1889)kr. innan Al Sebaldt 1797) kr. 8,333.
C J Broberg 1845)kr. 11)000. Rän- 2,.500. Räntan örverl ornnas till Underst. till enkor efter ctv. tjeu-
tall utgår såsom lifränta åt en skyddsföreningen i Klara församl. stemän och deras ogifta döttrar
person, men efter hans död utdelas Sehumb urgs, Aug-ust~ Minnes- (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
räntan till fattiga inom försam!. fond. (Donerad af konsul R SChUIll- åldern och 12 fattiga enkor utan

En ärlig- malis fond (1785)kr, burg 1895) kr. 1,050. 1 proc. till uppgirvet stånd.
600. 'I'iIl det fattigaste hushåll kapitalet, resten till fattiga inom xtalu-os donation (Komminister
med de flesta barnen. .Klara församl. ~ J Stahre och hans hustru) kl'.
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L2611-2615] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
,0,000. Till behörvaude cnkor eller l" bekomma, eller föl' sådana fat-· vande eukor o. döttrar efter tjcn-
ogifta personer, företrädesvis af tiga, som icke af fattigv:samhäl- stemän af civil-, militär- samt bor-
prestfamilj eller slägt till k01l1- lena erhålla understöd. gareståndet.
minister Stahre eller hans hustru. Elchulurs teata men tsfond (Guld- ~ormnns testnmentsfond (Hus-

Yahlskogs stipendium mnkef. em, lEkholm 1806)kr. 2,523. Rän. hålterskan B M Norman 1S29)kr.
L}[ Vahlskog 1818) kr. 6,000. Un- tan tillfaller »fattiaa medborgares 1.,500 Räntan utdelas årl. på stif-
~:l'st. ti~l y~gli:r:-gar.,. sOl.negna sig enkor och luinderåriga barn» 111ed tartunans dödsdag den 8 maj till
fo~ studier till tutrude l presterl.. 30 kr. livar årligen. törs:s fattighushjon.
ståndet. Fuh r mn ns fonrl (Hofkäl1aremäst Okänd (En okänd gifvares do-

Ziervogels donatiou(Justierådet p H Fuhrman 1772) kr: 383 Rän: nationsfond 1855) kr. 3,000. Till
C Ziervogel 1824) kr. 7,500. Un- tan användes till undfäsmad mid- underhäll af fattiga och vanlottade
d~rst. till ogift~ döttrar eller en kor sommaraftonen åt fattighjonen. barn tuom rörsand.
etter embetsmäu, tie i)eers donationsfond (Kam. ..P-& tI?nations~on~l (l865!.kr. 5.0.

[26 12J
ruarh. frfh, C de Geer 1796\kr. 2,500. Rant~n uu de fattIg,,; inom rörsamt
Till fortsättande t och driften af Reinsted ts donntf onsfuud (Tes-

Lindgrens donation (Emil Ch. försis arbetshus. 'I tam:tstagare efter E~kef. ~'~H Reiu-
Lindgren 1S66)kl'. 1,000. Skolrådet de Geers douationsfoud (Exeen. stedt 18.46).kr. 8,2"0.. Ba~'tan ut-
i Jakobs och .Iohanncx' törsaml., grefve C de Geer 1850) kr. 15,150. d~~as l il olIka lotter t~,ll vissa u~:p-
se [1228] till 6 st. af folkskolans Till underst. åt några utöfver det g.lina personer:. och efter deras dod
flickor vid julen. hittills vanl. antalet å församl:s till an(~~a b~.hofvan~e, helst en~?r

Alms fond (Byggmäst. Axel Alm fattighus intagna personer. ?ch ogifta dottrar efter embetsmun
1871) kr. 4,00f;. Pastor i .Iakob de Geers dnurrttonsfoud (Excall.. l s~atens ernbetsv.
jemte 2 andra, att uppmuntra de grefve C de Geer ]859) kr. 7

1
500. Sandhergs testameutsfönd (En-

arbetande klasserna till flit, ar- Till underst. åt fattiga barn inom k?f. C S~ndberg 1~12). kr: 1,~75.
betsamhet och sparsamhet. törsarul., hvi'lka fyllt 14 år, men Rallta~ ~~ll något fattigt truntim-

Alm!il testamente. (Byggmäst. Ax. af sjukdom cller annan orsak äro ln~r af buttre stånd.
A~I?-l). En .fond till uppmuntran oförmögna att sig försörja, samt Sehewes teatamentsfoud (G~'?ssh,
af flIt, ordning och spars~Illhet ho~ såsom tillfälligt understöd åt au- R F Schewe 1845) kr. 750. Ua~tan
de arbetande .:'das~erlla .1nOTIl huf- dra fattiga af i hvi'lken ålder som l.I.td~las år~. på Sofia dagen t. rörs:s
vudstaden, röreträdesvis sådana, helst hvi'lka befinna aitz uti en rattighushjon.
hvilkasbih:äde. test.~tor vid ~)yggn:l' IhjClpiös belägenhet. o Schu'ltzes testnl!lentsfolltl (F::~ll
begagnat, un ~~ka fordeIn: l! ollden! tiodus testamentsfond (Segel- C v .. Schultze ]_840»)kr. ~OO. Ran·
100,000 .~r., forvaltas af. Pastor l söm:enkan C Godu 1791) kr. 556. tan tIlldelas nägou behofvande.
J.~~obs fors~nlL sault. 2 af styrelse:l .\.1'1.räntan utgår till underhåll för ". _S~hwnrt:-ers ~~st~)~entsfon?
for Sthlms stads sparbank utsedda 2:e inom rörsamt. boende ärbara (Of'ClS~e ,J v. oSc~wart:zer. l8?8).kI.
personer. ~ o. välfrejd. hcderliga eukor eller 30~. TIll .~e fattIga VId Jultiden.

KarelIs fOUl1{Kyr'koh. P KareUs ogifta fruntimmer, som uppnått 60 Sn~lllstronls gafvomedel (Hand!.
enka Ch _~I _He.deI:d~~1 1849) ~r: år, eller ock sårtana yngre, som C G Sund~trOTII_~8.69) kr. 1,90.0. R~n-
10,000. K~ rkoh:c l Jakob o. ~~lara~ genom sjukdom eller lyten äro ur- tan ut~elas n~.å.lsaftonen l 3 hka
underst. åt a.tfldna prestmans l ståndsatta att sig genom arbete delar t il.l behöfvande och obotl.
fatti~dol1l .yar.::nde barn.. o.. försörja. sjuke handl. eller deras e~korl eller

LeJfts ntJ~orenh~t~.~tIft{~lse for G)'ldenstolpHs donationsfond ~~,ndt:Tcr~arc_ eller .?ck till Jakobs
~akobs .0. J~han~es . torsaml:s fa:t- (Gref've A G Gvldenstolpe 18551 kr. for,<:.~fattlg~ l allmanhet.
tIg? (Kc.1serhg hofophkus~enJanlln 1,800. Till underst. åt 2:e åldriga, SOders~~oltls .. tastnmeu tsfond
Leja 1864) kr. 20,000. Sarsk. sty- sjuka personer helst å församl:s (M:U S Soderstrom) kr. 088. Räu-
relse me~ kyrkoh. i Jakob så. f·attighus. ~, .. tan utdela:s .Sofiadagen till för-
som ordl., se [2061J. D~ls be- Hed erh iel ms testamentsfond . saml:s fattighjon.
spisu. under .1ulhe~g~.~1 af iuorn (Kammarrev.rädet G O Hederhie1m \\ ~~te r dnh ls ~estamentsfond
Jakobs o. Johannes.. torso .boende 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas (Prostlllnau. C E "mtterdahl1860)
fattiga, dels ti ll.bekläda. af fattiga hva.rje '12 år till fattiga, födda inom kr .. 300 Rantan utdelas tfl.l ngn
skolbarn, .dels slutl. tlll.~oontant .Iakobs förs. bell(!fv~nde 1 fors. ..
under.st. tl.~l s~da~a beh?fv~.nde, Heltus donationsfond (Enkefrn "ltt~~;t.S testamentsfond (~?kef.
som. 1C.~e ~ro .1 nagon välgören. L Helin 1815) kr. 3,000. Räntan 1\1 B "lttI~l.g 178'2) kr. 431. Ran~au
hetslllrattn~llg Intagna. fördelas lika emel lan de å Jakobs skal.l årl. :\I1chaelsmessodagen l1ka

Gl"e,wesmiih~.skll skolan (G,rossh. o. Joh. förs. fattigh. intagna hjon. förclel~s nlclla.n 3:e ~nkor och ~:ne
C A Gl'cwe~muhl .~812) kr. 224,402, Holmbergs fond (Kryddkramh. !ade!~.osaba111111OInfol'~~ml.,hVllka
(~~l:af fa:S.tl?l~etSyarde, ,..kr. ,,~3,8.02. X Holmberg 1853) kl'. 1,500. Räll- ar.? l <;>mluande och behofvande om
S.alsk. direktton s.e [l~ .2]. ~Ill fat- tall användes till förökande af den ständigheter. .
ttga ba.~'~s undervtsn. l sl.'-0la~?en, dagl. kosten för de å fattighusen Åkerblads donatfonsfond (SP.e-
handslöjd m. m. samt h!l kiader. Intaaua blinda hjon. ~elfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83. TIll

, Frallckes~a fOl~fl('n el:!.ru Oleua Horns testn mentsfond (Grefv:an Jul och nyårsgåtvor åt tattighjonen.
Francke 189")kr. 2.",000.TIll utdeln. A S Horn, f. Blomstedt 1858) kr.
,,~~~.JultId<)e",ntIll_fatt~ga fa~ ..lnon: 4,500. Ar1. räntan användes till
fO.lsam.l. .•.;).o~~ k..r. tIll_ ~at~loa fo.lk understöd åt s. k. »pauvres hon- [26 15J
s~oleb.~ bespis. ;),000 kr. hllfattIg~ teuses », isynnerhet garnl a, döf'va,
sjuka röreamltugsmedl. värd •.rude l blinda eller annorledes vanröra.
deras hem. KihJströms testnm<'ntsfond

(Slagtaren J G Kihlström 1830 O.
1844) kr. 3,537. Räntan utdelas
ärl. på stift: s dödsdag den 12 dec.
till församl:s fattighushjon.

Lundbergs testameutsfonll (För-
ste lifmedikus V Lundberg 1897)
kr. 5,000; att bilda en fond åt så-
dana nödstalda församl:smedl:r,
som icke äro berättigade till fattig-
understöd.

Noreens pensionsfond (Kanali r.
J E Noreen 1S03O. 1811)kr. 52,500.
Pens.r å 24 kr. utdelas till behöf·

[2613J Jakobs och Johan-
nes' fattigvårdsstyrelse.

Se [11531.
Bnrnhjelpsfonden (ExeelI. Gref-

ve C de Geer med 10,000, åtskilliga
andra församl:sboar med 51°00.
1836) kr. 15,000. Till mat och be-
klädn. åt fattiga barn.

Benertleks testamentsf, (Bt-uksp,
E OBenedicks 1S76) kr. 2,000. Till
hjelp för de fattiga utöfver hvad
dessa enl. fattigY:författningarna

Maria församlings
kyrkoråd.

Se [1230].
Ape1grells fond (M:U S L Apel.

gren 1811)kr. 1,500. Stip.r åt södra
latinlärov:t till obestämdt antal.

Botius eller Schönborgs fond
(Grefve Jan GyUenborg 1831) kr.
9,000. Till 3 enkor eUer döttrar
efter ernbets- och tjensternän samt
2 enkor eUer döttrar af handl , eUer
fabriksidk; samt en 1/6 af årets
ränta till kyrkouotarien.

Oabanls" fond (Enkan A Oabauis
1869) kr. 2,400. Till aktningsvärda
behöfvande inom församl.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2615-2620J
Dah Iqvists fond (Enkan Ch Dahl· IGålön och i Phfltpsenska oeh}Ialm·

qvist 1784) kr. 337: 85. At en fattig qvistska skolorna.
enka; pensionären utses hvarje år. HekIlldn ndsfun den rör fattiga

Dtdrf kssons fond (Enkau H. Did- nattvardsharu (okända gifvare) kr.
ri1\:880n 1812) kr. 1,500. Stip:r åt Sö-12,608: 44. Användes för fattiga barn
dra latinlärov. till obestämdt antal. inom församl.

Femte ..Jlars ..Fun den (Flere 0- Bergs'tedts fond (Fubrtksmäst,
nämnda 1876) kr. 925. Till fat- Lars Bergstedt 1891) kl'. 1,530.
tiga inom törsamt. Räntan till fattiga fabriksarbetare-

Ilnl Igren s fond OI:lI 111 S nan. familjer.
gren ]841) kr. 1,1500. Räntan till- Bcspn rnde 111-9(h~1fonden (bild.
faller sjuka och ofärdiga frunt.; gnm bchål lu. af räntor 1867och
tillfälligt underst. 1868)kl'. 1,500. Användes för åt-

Hults fond (.Jungfru A L Hult skilliga ändamål, efter Styrelsens
] 8(5) kr.1,lCO. Till rattigas unders t., boprörvande.
till obcstamdt antal. Fuh rmn ns fond (Hofkällare-

Kolcrnf'ond 1853 års (flere stif- mäst. P II Fnhrrnan 1772) kr. 400.
tare IS.jS) kr. 3,000. 'Pill barn, hvil- Fattighushjonens torplugn. mi d-
kas föräldrar dött i kolera, eller sommardagen.
numera åt fattiga. Godus fond (Sogelsörnm.enkan

Kdrners fond (Landthruk. J G C Godn 1791) kr. 1,666: 67. Uno
Körner 1860)kl'. 3,000. Räntan ut- derst. åt enkor eller ogifta frun.
delas ät 6 fattiga bl iuda eller mu timmer.
aåana ej finnas, behötvande borgare Grundber~s och Asplunds fond
eller deras enkor, (Grossh. A N Grundberg och en-

Möllers fond (Kameror J }IölJer kel'. C E Asplund 1852) kr. 2,000.
1796)kr 1,667:67. Räntan tillfaller Xt bchöf'vande inom församl.
för lifstide~ 3:e e.~lkorefter civ. Gösch('s fond (Grossh. J H Gö-
crn~ets- o tjcustcrnän. . _ sche 1781) kr. 1,500. Fattighus-

~orhergs fon d_(Jung~ru A::\I?\?r- hjonens förplägn. å H }1 KOnllTI.
ber!; 1864) kr. 1,000 .. rm he;derllga gcus födelsedag.
fatt~ga fruntimmer inom rörsaml. Hnglinds fond (::\Iakarne G R

Pth lrnanska eller Oste.rll1!,n~ka och B K Haglind 1888) kr. ],000.
testamentsfouden (~12kef.~:"Plhl~ Till å }1aria fattighus, sjnk- och
man, ~. Usterman 1119) kl. 9,036. ålderdomsrum intaena.rattrea per-
31. T.Tlll pcns:r åt,4 cnkor. T • soner. 1:> t:'o

"'dmons fond (Grossh. P l, 'wid. JIoImbergs fond (Krvddkr-amh.
nla:r:.~dott~r och IHåg R r~'hCed?r- X. Holmberg 1853) kr. i.soo. Rän-
SClll~.~d18u9) kr. ] ,000. At 2:e in- tan användes till förökande af den
Oll].. törsamt. boende borgarenkor. dagl, kosten för (le å fattighusen

Ohmnns fond .tEn~an.!I Ohm.an intagna blinda hjon,
1791) kr. 800. Sttp:r at södra latin. Okänd (Gåf'va af en okänd 1796)
Iärov. un obestam~.t anta!. kr. 12.). Inköp åt fattighushjonen

1884 års ton,!l for fat'tign, natt- af »Arndts paradistu stgård».
vardsbarn kr. 1,,)00. Petrejt fond (Skoppsklarer. p

Petr'eju s 1856) kr. 1,500. Gratifi-
[26 16] Maria församlings kationer å testators dödsdag den

k I åd 27 okt. till 10 personer.
S O r . Petterssons fond (Oroeeh. Axel
Re [1230;. Pettersson 1890) kr. 3,000. Till

Gr:ll'allii fond (U O Gravallius) fattiga inom f'örsaml. efter verkat.
kl'. 1,500. Till uppmuntran åt fat- direktörens boprötvande.
tiga skolbarn i handslöjd. Reueknera fond (Enkef', S L

Levins fond (F'abr. ,r p Levin och Reuokner 1885)kr. 3,000. Utdelas
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till till behötvando inom törsamt.
beklädn. åt sådana fattiga barn, som Rothoffs fond (Öfverstelöjtn. F
i brist der-af ej kunna bevista skolan. A.Itothoff 1862) kr. 2,000. Till för-

Mf')'ers fond (Frkn Jenny Meyer sarnl:s fattiga.
1894) kr. 20,000. Tillmiddagsspisn. Sah lherg s fond (StadsmäkJ..r
för fattiga skotbarn. . Sahlbcrg 1803) kr. 500. :B'attig'

Xetherwuods fond (Bankokom-' hjonens törptägn. å II 1\1Konun-
miss. V Xetherwood 18(7) kr. 200. gens födelsedag.
Till uppmuntran iit ett fattigt skol- Sandnh ls fond (Uppbördskoui-
barn. miss. J Sandahl 1878) kr. 2,000.

Petreji fond (Skoppskl arer. P Fe- För behöfvande inom församl.
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och StråhIes testamentsfond (Ka-
annan bcklädu. samt till xlzrifma- merer:enkan Ii :JI Stråhle 1829) kr.
terial åt fattiga skolbarn. 3,000. Till 2:e civ. tjenstemäns

Törnebohms testamente (Asses- enkor, fyllda 60 ål'.
sorn och stämpelmäst. E Törne- Efln A Svans mtnnesfnnrl (Ko-
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga leer-akan C C .Iansd ottor 1896) kr.
skolbarns bcklädn. 1,200. För fattiga barn inom för-

sam l.
[2617] Maria församlings Swedersfond (Itådmau ål Sweder [2620J Katarina försam-

f ttl o d t I 1772) In'. 1,600. Underst, till rat- li k I åda Igvar ss yre se. tiga klädesgarnsspinnerskor. ,"gs S O r .
Re [l1ö(. 'I'jug ufenrte -Iunl-fonrlen (Okänd Se [1231].

Abrahamsons lifriintefond (Bada. gtrvare) kr. 1,000. Till Styrelsens Er-iksons fond (E R Eriksson
remäst. ,T O Abrahamson 1870, 1881, disposition för fattiga inom tör- 1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga
1893 o. 1894) kr. 3,930. Föl' barn å l saml , ,barn i Katar. församJ. fattigskola.

Törnemnns och "'istrands min-
nesfond (Assessor J A Törneman
och Professor A H \Vistrand 1864)
kr. ] ,i)i)l: 31. Behöfvande inom
församl.

Wertmiillers fond N:o 1 (Brygg.
och Ryttmäst. G Werfmiiller 1864)
kr. 2,000. Uppl'ostringshjelp för
värnlösa barn.

Wertmiillers fond ;\':0 2 (Brygg.
och Ryttmäst. G Wcrtmiiller 1864)
kr. 2,000. Fattighjonens "örptägn.
å testators födelsedag d. 23 rob.

Wirnvoebs fond (Enkel'. C E
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
räntan användes 400 kr. till un-
derst. (3 iL ÖO kr .. 4 å, 37 kr. 50 öre
och 4: a 2.') kr.) åt 11 ofrälse mäns
enkor, som äro fattiga och till
frejden oförvl tl., företrädesvis så-
dana) sorn haf'va omyndiga barn
eller sjuka föräldrar att försörja.

C A Th Ädelgrells mtnnosfond
(Frkn S A A ;i.delgren 1897) kr.
1,200. För behöfvande inom för-
saml.

Östergrells fond (Hamnfogd. L E
Ostorgren 1S52) kr. öOO. Förplägn.
vid jultiden åt Rängliggande sjuka
å fattighusot.

[2619j Katarina församlings
kyrkoråd.

Se [1231].
Fond till bibIor åt fottigo nntt-

vnrdsharn, kr. 900.
Fond till kläder åt fattiga natt-

'fflrclsbnrn, kr. 450.
Ponden för Katarina harn ..

k rubbn , kl'. 25,000.
Itusalte Vredenholms fond (1896)

kr. 3,000. Till 3 nödstälc1a, ålder-
stigna, ogifta rruntimmer åi'l ,

Gouns fond (Segelsöm:enkan C
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r iit
eukor m. fl.

Kamrer Branders fond, kr.
1,ono. Gåtvor årt. till sjnkl. tje-
nare vid kyrkan.

)Iathia~ Lundlus fond (18fH) kr.
5,000. Till pens.r åt il ålderstigna
pers:r 80TH under senaste 10 åren
tillhört Katarina församling.

lUanuwll Brnnders fon II, kr.
2,000. Gåf'va år'l. till sju.kl. tj enare
vid kyrkan.

Spållg'bergska testamentsfonden
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till
underst. åt fattiga fader- och mo-
derlösa barn.

John Söder!>erg-s fond (ISD4) kr.
40,000. Till m lddag sspl sn , åt fat-
tiga folks ko.lebarn.

John Sötlerhergs fond (894) kr.
12 000. Till underhåll af testators
gI'~f och till mat och sjukvisartik-
lar åt fattiga sjuka gnm. för-sam-
Itngsdiakouissorua.

Öfverströms fond (Kyrkoh. F
W Ötversta-öm 18M) kr. 20,238.
Pens:r o. l ifräntor.
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[2620-2624J Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
Eriksons fond (1825) kr. 9,000. Fuhrmansfond (Hafkällaremäst.

Till arbetsskola i Katarina förs. P H Fuhrman 1772) kr. 187: 33.
Fond för Katarina skollofsko- Till fattighushjonen.

lonier, (]896\ 1900 kr. 20,000. Godns fond (Segelsöm:enkan C
HosaHe Eredenho lms fond(l897) Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till

kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i fattighushjonen.
Katarina folkskota. Godns foud (Segelsöin.enkau C

Gjörekes donn tlonsf'ond (Enkef'. Godu 1797) kr. 1,333. Pens:r ät
C Gjörcke 1874i kr. 2,000. Prem. enkor eller döttrar till l civil tjeu.
åt l eller högst 2 fattiga fader- och steman, 1 prost, 1 milttur och 1
moderlösa skotbarn. borgare.

Gjöthmans fond (1818)kl'. 3,333. Giidcrills fond (Ilusgerådskam:
Kläder åt fattiga flickor i Katarina betjonten A Gädorin j Sag) kr. 4,500.
förs. fat tigekol a. Till utdeln. åt fattighushjonen.

Carl Wilhelm Hn emans fond Hedströms fond (Si duufabr'. C
(1897) kl'. 700. Till kläder åt fattiga Hedström 1822) kr. 3,000. Uldeln.
skolbarn före julhelgen hvarje år. bland fattighushjon; 75 kr. tillde-

Hedströms fond (Oarl Hedström las årl. åt rörsörjn.shjoneu.
1822) kr., 9,000. ~Iäder åt fattiga Holms fond (Enkel". Jahanna
barn 1 Katanna fors. Lovisa Holm 1895). Till lifräutor;
_Holm.berg~ fond (~~60)okr..5,0.OO.i öfrigt användes afkornateu till

l.lldervum. 1 h auds'löjd at fattfg a beredande af pens.r a 50 kr. till
fl}(.'Jior.. det antal hvartill räntan Iernuar

Knta r-lnn nrhetsstugors fond tillg. åt medellösa och för heder-
1896)kr. 2,000. . l.ia vandel kända rrunttrruucr oetr.
JIathins J..uudtu-, foud (1(1(111kr. taOeller enkor inom KatariI~a rhr.

;}.OOO. '1'i.llprcm. af.klädf'r att ut· suml , '
(lcl":~"'-ld vurtcrmuu-ns slut åt Holms fond kr. 20,000 till ur.
fattIga skol1J~ll'll. _ räntor, efter lrvllka,s upphörande

~Jennr ~(·)er.s fOIl.d..(1894) ~r. arkaatningcn användes till pcnsio-
2;-,,000: TIll mtddagssptsn. åt fat- ner iL 50 kr. årligen åt medellösa,
tiga _~.0Ikskol.e.1Jarn. .. \ för hederlig vandel kända frun.

Okänd (stirt. af Cll okand 1829j timmer
kr. ;500. Prem. i folks~olan. Hol m'b(lrgs fond (KrYlldkramh.

Rlchters f.ond (CHRICh~cl'.18~5)N Holmber-g 18~3)kr. 1:500. Hän-
kr. 1,500. Biblar åt barn l fa.tt.ig- tan användes till förökande afden
SkO~all. dag!. kosten för dc å fattighusen

.lhcl1t~·1"Sfond (1825) kr. 4,500. intagna blincla hjon.
Till.rattlgskolan~ framtl~la h.C'stå:lld. Lettatroms fond (Fu.tt.igläk. G A

IheshOI~ls_~ond (BenJa~lln.RI~~- Letts~röm 1843) ]~r. 3,000. Ökad
hohu 1817, kl. 9,000. Till fartig- kost at tatttghushjoueu.
fo1kr~!3m. . ... ~~'stl'()ms fond

L

(Rustmäst. C
J Or])ehohm~ ~onrl (E~'l~Torne· Nyström 1817) kr. 7,500. ttctelu.

b?lun 183,1)~l. 3,000. Skolundor- till fattighjon.
ViSl~:åt f:;thga barn. .. . 10klind (Okltud gifvare 1804\kl'.

Tornqnsts fo nrl (Carl ~Orll~Vist1150. Till fatt ighjonr-n.
~86)\ kl:. 2,00.?: Preunr at flickor Osreengil fond (Kammarrätts-
l ~~tarm~ slöjdskota. .. . råd:u B Ch Ossecugfus 1853)kr.

1ornq\'lsts fond I.J Ch T(.l1·]~qv~st3,000. Peus:r åt s:e rattrea frun,
1829 kr. 4,100. Prem.r l rattig. timmer. o
skolan. Ringqvlsts fonf1 (Apotek. C R
[2621J Katarina församlings Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förb~tt·

rad. kost åt fattighushjonen.
fattigvårdsstyrelse. Ilous' fond (Huude.labokh.. J C

Se [11.5',]. Roas 1818) kr. 1,500. Förbättrad
AIIII~n'ns fond (Advokatfiskal. J kost åt sjuka fattighushjon.

PAlmgren 1822)kl'. 1,050. Räntan Stei nmetz ' fond (Grossh. J F
utdelas till fattiga civ. tjensteruäns Steiurnetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
enko r eller döttrar. åt fattighushjonen.

Bohman E:sons fond (Viktualie- Stokoes fond, ben. Stenbergska
haudl . E Bohman E:soll 1822) kr. Stiftelsen (Enkel". C Ch Stokoe 18"')
4,500. Vedutdcln. till fattige inom kr. 3,000. Till utdel.n. åt 10fattiga
förs. JU. nl. inom röraarul. hvarje år.

Hrnudes fond (F'rku .J F Bran- St r"hles testamentsfond (Ka.
des 18i2) kr. 15,000. Pens:r å 75kl'. rnerersenkau II }I Strånlc 1829)
åt ogifta, åldriga och sjukt. tjeu a- kr. 3,000. Till2:e civ. tjen aternän s
rinn or, som längre tid tjenat i sam- uukor, fyllda 60 år.
ma familj och boende på söder. 'I'eugst.rdms fond (Kameror C A

Rroströms fond (Käl.larrnäst, O 'I'eugström 1864) kr. 10,100. Af
Broström 1844)kr. 2,000. T'tdelu.j räntan utdelas 4 pens:r a 50 kr.
åt fattighushjonen. till fattiga enkor och 4 a 50kr. till

Rållgs fond r Dir. G Bång 1854) qvtul. tjeustehjon, SOlll Iangro tid
kr. 18,000. ttdelu. åt fattighjonen. tjenat iuoin sarurna familj; åter-

Bång s f'oml (Dir. G Bång ]854) stoden användes till fattighush,io-
kr. 7,500. Till fattiga skolbarns nens underhåll.
beklädn.; f. n. utgå 22f5kr. tilllif- 'l'örnq"ists fond (Kamet'er'. C
räntor. Törnqvist 1866)kr. 14,600. ]90kr.

}i'lobergs fond (Guldsmeden S 66 öre utdelas till fattighus- och
FlolJerg 183u)kr 1,500. Pens. åt försörjningshjonen hvarje år l41t2
en fattig borgareellka. testators clödsdag), 12 kr. till un-

fl. fonder.
derhåll af testators graf; återsto.
den användes till förbättrande af
hj onens kost.

Zetherstens fond iGarfv. J H
Zethersten 1836) kr. 750. Julkost
åt .,fattighushjone?

Ostbergs fond (Ofvervagarcn Ii' J
Östberg 1813) kr. 400. Pens. åt en
qvinna bland pauvres honteux.

Östergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren 1862) kr. 500. För-
plägn. vid jultiden åt sängliggande
sjuka å fattighuset.

[2623J Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [1232].
Romans fond (Kammarskrifv. E

Boman 1817) kr .. 1,700. Till 2:e
fattiga välfrejdade ålderstigna
inom rörsamt.

Hal le rens fond (l\f:1I ]\f S Hall-
gren 1841) kr. 1,500. 'I'Hl fattiga
fruntimmer.

Kle •.cksk a fonden (Skrädd, Sv.
Klerck och hans hustru 1883)kr.
;),000. Att bispringa fattiga inom
f'örsaml.

Lng er mans testamentsfond
(Iland!. .J Lagernlan 1780)kl'. 2,500.
Till sängliggandc fattiga och för-
äldralösa inom församl.

Lindblads testamentsfond (Lif.
medikus C A Lindblad 1822) kr.
2,000. Till enkor oftor ståndspe r-
sonor eller borgare; företrädesvis
åt slägtinO"ar

Okänd ("En okänd välgörares
gåfva", donerad under kyrkoh.
Lennbergs tid) kr. 4,000. Till sko-
lans bästa; matertalter till skol-
barns beklädn. uppköpas; beklädn.
tillverkas af folkskolebarn och ut-
delas vid examina.

Sjöstedts testmuontsfond (Rep-
slag.ålderm. O Sjöstedt och hans
hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan
uro 2/3 anslagna till aflöning åt en
skollärare och återstoden till ut-
deln. åt fattige inom rörs., som äro
sjuka, ålderstigna eller narva flera.
barn, företrädesvis fattiga gesäller
af "Rep sl.agareembetet" och deras
hustrur.

[2624J Kungsholms försam-
lings fattigv~rdsstyrelse.

Se lit 56J.
Carlgreus fond (Sergeant. J Carl-

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

Godus fond (Segelsöm.enkan L
Godu 1791) kr. 1,300 till 3 pens:r
åt enkor eller ogifta fruntimmer i
rörsamt.

Hnlm berjrs fond (Kryddkramh,
~ Holmberg 1853) kr. 3,400. Rän·
tan användes till utdeln. åt blinda
fattiga hjon.

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

Jlöllers fond (Bruksp. J Ph ~löl·
ler 1801) kr. 500. Till fattighus.
hjonen.

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

Brand- och Lifförsäkrings-Akti6bolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2624-2630]
Hellmans fond (Assessor Hell-

ulan) kr. 500. Till jul- och nyårs-
gåfva åt fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
K Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän·
tan användes till förbättrande af
den dagl. kosten för de ii, fattig-
husen intagna blinda hjon.

Hultgrens foud (Enkan A B
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty-
releene godtfinnande.

Yif'\'e Jönssons fond, kr. 4,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
skild fattigv.

Kilbergs fond (Enkef. Althea
Kåberg 1889)kr. 2,000. Räntan disp.
af f'a.tt.igv.vatyr,

Llndho lms fond (F dpostförvalt
[2627J Ladugårdslands för- J Aug. Lindholm 1896) kr. ~,050.

samlings skolråd. Till sådana konva.leaoenter, som
Se '1234'. utan skydd och tillg. utskrifvas

[2626J Ladugårdslands för- }'lidskolans' slöjdafdelnings ~~å~t~t~b(5~~ee'~;~l~I~~~k~~~~{.L~~~a
samlings kyrkor~d. fond (bild. gnm besparingar af går- gårdslands område.

Se~1234]. ;fJ:~~~~i~e~:~n~'~~~'an~r~'~n:~~n~~~Enkefru Er ika ~)'berH's fond,
Sh'nhu~geriirlknren C Andel'. I.•iudg renskn fonden (Kornrni s- kr. 41000. Till fattiga Inoru rörsaml.,

som. och hans hustrus fond (Test. stonaren .J G Lindgren ]882) kr. företrädesvis till julen.
1890} kr. 4,200. Räntan »t.lll hjelp 120,000. Till kläder, skodon och Qyidingsfoncl(.Justitiel'ådscnkan
och under-stöd åt församl:s fattiga uelöu:r åt fattiga skolbarn. Ch. Ovidtng) kr. 1,000. År!. räntan
och i främsta rummet till enkor C O Lundbergs fond (Byggmåst. ~i;l~t~l~~I~i~(!l':l~~~:}~:~~~~~I~~~'t:~~
e\/attila arbetare;. C O Lundberg 1897) kr. 10,000, Rosoltl fond (Rep slag, O Rose-
E firn ~rUb1JanS ond (Gåfvor af Underst, åt 10 gossar vid förs:s lins) kr. 867. Räntan utdelas till

uker. rika Nyberg 1892 och 1893) tolkskolor. hvilka visat flit och fattighushjonen.
:'~" 4.00r Räntan trllgodokommer läraktighet; och skola sådana, SOIn Ryma ns fond (Gulddrag. J Ry-
°Bamhs barnkrubba. hafva fattiga föräldrar cller sakna man 1784) kl'. 4,887. Föl' inr. af

('(·t kuns fon~ (1\1:11A Boethuu fader, hafva företräde. ett fattighus på Östermalm.
~Ch en 'oef. 'Y randt) kr. 2,400. :I'ybergs kn romten (Sjökapt. Åu- Sporrongs fond (M:ll A Maria

i~jUlgafvOlfatfattigafruntimmel'. dcrs win., Nyberg och hans hustru Sporcong 1862)kl'. 7,,)0. '1'ill utdeln.
randels ond (::\1:11 A S Bta.ndel Erika Carolilla .Kyberg1 f. Söder- Martadagr-n åt fattiga.

1867' kr. 62,000. Af af'ka.stn, skall berg, test. 1868) kr. 4,000. Räntan Siitherströllls fond (Karduans.
åua hälften användas till bidrag till beklädn. till Dj'ut'gtl.rd.asko lan s mak. .J Säthcrström 1828). Fonden
. t fattiga skolbarn inom församI. mest fattiga och flitiga skolbarn. utgöres af fastigh. u:r 8 i qv. Hä-
oc.~ den andra .~älfton, efter all- Petterssons fond (Handl. P Pet- gcrn större, Klara rörsarnl.: till
malan af ngn fors.~'~lll:s..lnedle~ll tersson 1878) kl'. :3,000. Prem:r åt
och kyrkorådets protn. for hv arje flitisra och välartade barn i Dtur- utdeln. åt gamla, sängliggande män
gång, till underst. åt behöfvande rrårclells folkskola. .1 o. qvinnor, samt fader- o. moder-
o. helst i form af tillfälliga mindre I ~ lösa 'liarna underhåll.
gåfvor föl' att lindra oförvållad [2628J L d å d I d fO' ---
verk!. nöd samt der utsigt röre. . a ~g r s an s or- [2630J Adolf Fredriks för-
finnes, att gnm penningehjelp en samlings fattlqvärdsstyrelse. mlinqs kyrkoråd
arbetsauloch nyttig medlem kan Se [1157]. sa I , •
åt samhället återvinnas. Asplunds fond (Hand!. A Asp. Se [1235,.

l:ril,a X)'herg~ fond (Enkef. E lund 1784) kr. 8.90. För inr. af Hn rt.mans fond (Brygg. .N'Hart-
Nyberg 1888) kr. 10,000. Till jul. ett fattighus på Ostermalm. man 1837) kr. 2,200. linderst. åt
gåfvor åt fattiga iförsam!. Bek llidn adsf', tör fattig'a sko lb, fattiga lärjungar i församl:s skola.

Ferms fond (Enkef', Ferm) kr. inom förs. kr. 19,150. Räntan an- En kef'ru Louise Heurlins fond
.500. Till julgåfor åt fattiga frun- vändes till~beklädn. åt fattiga skol- 5,000 kr., hvaraf räntan fördelas
timmer. och nattvardsbarn. mellan törsaml:a barnhem och

Fo lr-kerska och Barkerska te. Bohman Ersuns fond (Vtktualtc. barnkrubbor.
stamentet.tltuketru OOh Bark 18(7) handl. B Bohman E:son) kr. 31000. Komminister C E Höölis och
kr. 21000. Till pens. åt en fattig 'I'lll underst. [tt fattiga utom fat- Fru J HööiiS fond 5,000kr., deraf
qvinn a, S0111 gnm sitt arbete måste tighuset. . räntan etter underhåll af två graf-
försörja åldriga föräldrar. Erikssollloi fond (Eukef. L K Ch var utgår till en slägt.ing, och efter

J A Lln dhol ms fond (Förest. för Eriksson 186(;)kl'. 11000. 'I'Il.l för- dennes frånfälle till årl. understöd
brefbärareexp . .J A Lindholm 1894) deln . mellan (; ålderst lgna, frun- åt fattiga, blinda, orärdtga eller
kl'. 30,000. Till uppf. af vissa barn. timmer. annars af svår sjukdom hemsökta.

Lindstens stipendiefond (Sub- Falks f01141 (Enkan :i\IFalk 179G) personer.
skr-ibenter 2879)kr. 1,050. Till Ull- kronor 1,000. 'Hll underst. åt fat- Lindbergs fond (Trädgårds~
derst , åt 1 eller 2:11e lärjungar vid tiga. I' mäst:enkau Lindberg 1859)kr. 200.
Ostermalms al.Irn. lärov. Fuhrmans fondrHofkallureruäst. Till kläder åt fattiga barn inom

Otto och Aug usta Lindatrands P H Fuhrman 1772) kl'. 183. Till: föraarnl .
fond (Enkef', Emilia Aug. L id- förplägn. af fattighushjonen nrid-] Prousts donation (l\tll Oh. "'~
strand 1896) kr. 50,000. '!'ill un- sommardagen. Probst 181)7) kr. 71223. Ad. räntan
derst. åt oberuedl. ålderstigna, akt- GOdllS fond (Segejsömm.enkan fördelas emellan 4 verkl. behöf-
ningsvärda fruntimmer. C Godu) kl'. 8.50. Tf.Il underst. åt vandehandtverksborgares enkorel.

JIorbergska fonden, (F'rkn Mor- fattiga. döttrar inom Ad. Fred. församl.
berg 1894) kr. 2,000. Räntan an- Hays fond (Frih:an C Hay 1859) Ruekmans donation (Frkn M
vändes till beklädn. af fattiga natt- kr. 500. Till förbättrande af fattig. Ruekman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
vårdsbarn. [hushjonens kost under sjukdom .. Fredr. färs amI. barnhem.

:I' o råens fond (Kanslirådet J E I Selenii testamente (Källaremäst.
Noreen 1811) kr. 900. Tillntdeln. C L Selenius 186:;) kr. 5,000. Till
efter godtfinnaude. I inköp af mat, kläder och böcker

Okiind (Anses vara Grossh. Po- åt sådane fattige och välartade
meresche 1826) kr. 2,000. Till fat- barn, som vid törsaml:s folkskola
tiga och värnlösa barns uppfost- åtnjuta undervtsn.
ran och vård. Sjöstedts fond (Prosten X.J Sjö-

!toos' fond (HandelRbokh. J C I stedt 1856) kr. 9,000. Till barn-
Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad krubba och småbarnsskola.
kost åt sjuka fattighushjon. "-adströms fond kr. 300. Till

S1.ng-mnnsfond (Träclgårdsmäst'ljUl~åtvor åt fattiga rmnttuimor-.
Stagman 1826) kr. 5,000. Till tör- II Idlnes fond (Kyrkoh. L P Wi·
plägn. af fattighushjonen samt g.nc ding 1814) kr. 6)800. Af räntau ut-
pens:r a 30 kl'. och 3:e a 15 kr. delas 5 pens:r, 1 il. 50 kr., l il. 35

'I'hn rnruuths fonit (1\1:11A 'I'hat-. kr. och 3 iL 30 ki-., åt inom tör-
mouth 1850) kl'. 1,600. Till kläder saml. boende tjenstemäns enkor
åt rs.tttghjonen, synnerl. gamla eller döttrar, hvarvid de efter prcst-
tjen a.re. män hafva företräde.

Torkens fond (Kapt. JBv.Torken
1813) kr. 1,200. Till sjuka och
sängliggande inom fattighuset.
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L2630-2638J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
WnlJins fond, Emma och 11 F, .'ileens fond (Kommerserådet P Dahl s fond (lH:ll :\1 C Dahl) kr.

(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s E Fileen 1822' kr. 17,500. Till 570. ArL räntan utdelas till ngn
rörsamt. barnucm ; f. n. Iifränta, fattiga enkor i Stoekh. behötvande enka eller faderlösa

Wallin s fond,)1 F,!HandL (1884) Godns fond (Segelsörn.enkan C barn efter en flaggkonstapel.
kr. 2,000. Till prem:r i folkskolan. Godu ]877) kl'. ,j60. Räntan till- Fall!s fond (Enkef. )1 Falk) kr.

'VCStiJlfll fond (Byggmäst. Axel faller fattiga onkor, eller ogifta ;')00. ArL. räntan delas metlau 10
'Vestin 188D) kr. 20,000hvarafrän- truntimmer, 60 åt- gamla, eller sä- st. fattiga enkor.
tan efter 5 0/0 på gifva.reua döds- dana, som utaf sjukdom eller ly- Fr imnns fond (Carolina Fr-iman)
dag utdelas till 20behöfvande ålder- ten icke kunna försörja sig. kl'. 2,000. Årl. räntan tilldelas 4
stigna och vält'rejd. fattiga; dess- Holmbergs fond (Kryddkramh. hehöfvande officers eller underoffi-
utom utdelas hvarje julafton af' N Holmberg 1853)kr. 1)500. Rän- cers enkor.
räntan å boets behåfln. kläder åt tau användes till rörökande af den 'l'rnl los fond (Öf'ver'kom.mi s-'. i
fattiga barn. dagl. kosten föl' l1e fL fattighusen IL Flottan C J 'I'rolte: kr. 7,000.

"lVickholms Stiftelse (Lump- intagna blinda hjon. Ar-l. räntan tilldelas en fattig enka
hand!. P A 'wf ckholrn 1850) kr. Leijonh ufvuds fond (Kapt. trth. efter civ. tjcnstcman vid K. Flottans
6,500. Räntebc10ppctallvändesdels A Letjonhurvud 1831) kr. 1,200. Sthlms station.
till underhåll och beklädn. åt för- Till nödstalda likar inom törsamt.
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s Lefjonhufvuds foud (Kapt, frih. [2638J Tyska församlingen.
försorg, dels till kontanta bidrag, A Leijonhutvnd 1841)kr. 300. Till
som af kyrkoh.n utdelas bland de sjuka och gamla på fattighus d. 7 [Se 1229J.
mest behöfvande inom församt. jan. o. 11 aug. CaI'] och Elisabeth Becker-Sfl-

Widboms fond ()1:1l A Widbom Lieberts fond (Scjlareålderm. J berhuchz el ts fond (1896 d. 28nov.)
1877) kr. 1,000. Underst. åt s. k. F Liebert och hans hustru A S kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
pauvres honteux. Weber 1832)kr. 5,000. Till på fattig- församl-s kyrkosåugföreu., diako-

..ikerlnnds fond (Augusta ,\Yilh. hus intagna 23 juni or-h 24 dec. nissfören., ålderdomshem, skol.lofs-
Albertrna ..\kerlnnd 1888)kr. 3,328. Lundg reus fond (Kammarjunls. koloni samt "Sprachcursus".
Räntan till2:e 50års gamla hed ei-l.. C v. Köhler och hans hustru 1857 Beskows testnmen te (Bruksp, H
rrunttmmer. och 1867)kr. 7)500. Pens-r åt fattiga N Beskow 1833)kr. 7,500. Förest.

enkor ej under 60 år, företrädesvis Till skolan.
åt dem, hvi.lkas män tillh. tjen- Br-anner-s le~at (C H Brermer
etem.klasacn. 1752) kr. 260. Pastor i Tyska för-

Xordensto lpes f011C1 (Kamn1ar-, sam]. För fattiga.
rådet Fl'. Nordeusto lpe 1815) kl'.. Bån!'s testamente (Fru M D Bång
900. Till uttuda på fattighuset, 1774) kr. 250. Pastor och förestt.
cljcs sjuke o. sänglrggande. ITill en studerande yngling.

:\'ordstrGms fall ,I (Enkor. C)1 Ehlerts testamente (Kapt. H E
Xordström) kr. 1,000. Räntan ut- Ehlert och rru 1857) kr.l,eOO. Pa-
betalas SOlU pens. åt en fattig hor- stor och törest. Räntan till ännu
garedotter inom törsnml . lefvaude slägtingar.

xo r greus fOlld (F'r.ku A D L Fischers testamente (Kapt. Joh.
Xorgreu 1898)kl'. ~O,800. Till un- J Fischer 1772)kr. 1,(;66. Pastor
der-st. åt personer intagna il St.Inis och föreetånd. Till husfattiga.
stads ratttgv. mrättu. Euh rma ns fond (Hofkällaremäst.

Okänd (1805) In'. 200. Till sjuke P H Fuln-man 1772) kr. ],250. Ty-
o. sängliggande pi fattighuset. ska rör-saml . 6 förest. och 3 testa-

Retnho lds fond (Bag. E. Rein- mentsexekutorer.
hold 1876)kr. ])500. Räntan utde- Fuhrmans fond (Horkältaroinäst.
las el. 12 maj till 2:e inom för- P II Fuhrman li72) kr. 31,000
saml. boende, Stor-kholms korn- Förost. ]2 gossar erhålla kläder,
mun tillh., behötvande, helst af skodon, skelatgift och Iäsmuterfal ,
uOl:ger~igharkomat. _, Pu hr ruans fond (Hofkällaremäst.

[2632J Adolf Fredriks för- l ndens fond (Handl . A E Luden P H Fuhrman 1772\ Tvska förs:s
samlings fattigvårdsstyrelse. ]837) kl'. 3,000. Till så många nöd- 6 rörest:e samt 3;ne 'executores

Se ,11.581. stälde af ofrälse stånd, som af räu- testamenti. Donationen består af
Abelius fond (Prat. HJ Åbel.iu tall.kulllla erhålla 5~ kr. .. fasta egend. 20 Svartmang.

1873) kr. 1,OUO.Räntan utdelas den 'hstfeldts tond (!;llkaIl ]II" est- Gnrvens donntion (Fru J E Gar-
22 maj till en fattig, för gudsrruk- J felc~t1~69)kr. 2,0.00.11~~uppfostran ven 1872)kr. ] ,000.Pastor ochförest.
tan och hedrande vandel käu d af fattiga barn mom töreamt. Till bonorvande n-nnttmmer.
familj. .Westll!nIlS fond (Ryttmäst. J Gr oths testamente (Grossh. J H

Baya rds fond .Kamrer D. Bayard "c:tmall ol:h ha~~.1111~tru.~8(l4~~h Groth 1785)kr. 12)500.Förest. Till
1836) kr. 4,500. Till äIdl'. ogifta ]~11l. k~'., 2,100'. rni lntrad~ssok. 6 pens. åt atstgkomue, öfver ;)0år
döttrar af cmbets-. tjenste- eller pa.. tat~lg1ms ttll dess dc kunna gamla köpmän.
borgersmän 111.fl. hl ifva llltagna_._~_ Giihlstorffs testamente (Kapt. J

Bayards fond (Kamerer. D Bayard [2634J Sk h I f" J GtthIstorff 1870) kr. 1,000. Pastor
1883) kr. ],500. Till sungltggande ep ps O ms or- och förest. Till behöfvande sjömän
nå fattighus. samlings kyrko- och skolråd. och deras cnkor.
~ Beklädnadsfond för fattiga Se [1218]. Gösches fond (Groash. JH Gösche
skolbarn kl'. 2,400. Askliugs fant} (Kontreami ral. C 1782)kr. 2,250. Pastor och förest.

Berggrens fond (Hyrkusk ::\1 F A..skliug)kr. 300.Arl . räntan utde- Pens:r till 4 afsigkomne gamla.
Berggren 1.857)kr. 1,500. Till klä- lus at enka efter ngu arbetare aft im. borgare.
der åt de rnest nödstäleta fattig-Lmcrruansstuteu el. några båtsmän. GÖschesfonll(Grossh.JHGÖsche
hushjonen. Hillher;;s fond (Kapt.~löjtn. SB O 1781)kr. 1,500. Pastor och förest.

Bollins fond (Brygg. O G Bollin Bil lbvrg : kl'. 1,270. Arl , räntan t iIl- Till husfattiga.
1862) kr. 3,000. Till fattiga skol- delas ngn oberucdf., tören-adesvis Hebhes legat (Kommerserådet S
barns beklädn. sjuklig kapt.qöjtn:s enka. B Heb be 1792)kl'. 750. Förest. För

E'nlkR fond (Eukan )1 Falk 1796) Hlo mstcdts fuud (Kommendören fattiga.
kl'. 500. Till underst. åt fattiga. C J Hlorneted t) kr. 3,000. 11'1.rän- Hebbes testamente (Br-uksp. A

Stenbergs fond (Handl . A Steu- tan utdelas åt i fattigdom etter- Hehbe 1804) kr. 10,500. Porest.
berg t1860) kr. 2)000. Kläder o, Iemn. enkor efter tjenstemän, som Till medellösa rörsaml.smedlcm:r,
böcker åt fattiga barn. tillh. K. Flottans Sthlms station .. förcträdesvis barn.

r2631J Adolf Fredriks för-
samlings skolråd.

Se [1235].
Bäärenhiehns fond (Kamrer :K

G Bäärenhielm 1875)kr. 1,000. Till
rörsarnl:s arbetsskola för gossar.

][eijerbe r gs fond (Fol kskoleiu-
spektören C J )1eijerberg 1875)kr.
100. Till församl:s arbetsskola för
gossar.

Ruckmans donation (Fr. iI[Ruek-
man ]860) kr. 500. Till kläder o.
böcker åt fattiga barn.

Sch warfz" stiftelse (Kontrollör
C F Schwartz 1861) kr. 2,000. Till
sömnadsundervisn:s förbättrande i
rörsaml.s skola.

'firn elIs testnrnente or.u U Ti-
rnell) kl'. 1,500. Till rörsaml:s flick-
skola.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2638- 264 Oj
Hebbes testamente (Kommerse-I Schumburgs, August. donation'l Levy Eltassons mtsstonsfond

rådet S B. Hebbe 1803) kr. 3.000. Ikr. 530:S4. Pastor och rörest. Till (Fabr. Levy Eliassous enka Ede-
Forest. TIll husfattdga. l'rYSka kyrkokören. line Eliasson ]887) kr. 5,000. Han-

Hemmets.vlyskn byggnadsfond Sehu ruburg s, August, donatlon, tan. användes för att bereda fattiga.
kr. 1 000.' Ikr. 530:84. Pastor och förest. Till försarnl.smedl. af qvtunoköu till-

Holms ]rgat (B Holm 1804)kr. r.ry~ka försan;l .. feriekulont. . fälle att beg,:,gnabru~ns- eller bad-
500 Förest För f H" Sehmuburgs, Hoher t, donati on, kur eller vistelse pa. landet.

. . DI a 19a. kr. 470:47. Pastor och rörest. Till Isaae Jmvld och Juliana Jlinchs
Höpfners legat (Nikolaus Ilöpf- Tyska ålderdomshemmet. understödsfond (Muaikhandl , Abr.

ner ,169.6).Pas.tor i Tys~a fö~s. För { Schiitz' testamente (Oarl o. Anna Hirsch 1890) kr. 13,UOO.Underst.
tatttga ; donattonen b.Bstar afegell.~. Schutz 1879) kl'. 5,000)hvaraf 4,000 till behöfvande, företrädesvis släg-
11 St. Nyg., Inrars afkastn. f. n. ar kr., som grundpenning till Prest- tingar.
kr'

p
:J,500. enkefond, och 1,000 kr.. för hvars Fnnny Josellhsons fond (Ft-ku
Kel!lI~ers tes_tllme":te ~Fr~lD Kell- rä~ta beredes kyrkans stipondiatcr Fanny Josephson 1882) kr. 10,000.

ner 114J) kr. aOO. TIll fa.ttdga barn. "OUl Instiger 'Tag". Förest. Till en början Iitränta, och seder-
Kirchrings Iegn t (I75fj) kr. 250. SchwartzerN tostnmentstun d (E mera välgörande ändarnål.

Pastorn i tyska rörsaml. Förtattiga. v. Schwartzer 1808) kr. 300. Till de Jncques Lanuns fond (Ing. Ja-
Kletnsorgs testamente (Fru ]\I fattiga. cque s Lamm 1889) kr. 10,000. T_

E Kleinsorg 1780)kr. 3,000. Pastor Starbus testamente (Fru L D v. lifräntor; efter lifräntetagarnes
och rörest. Till ohemedl. flickors Starhus 1774) kr. 1.260. Förest. död användes räntan till försarnl:s
uppfostran. Till fattiga. nytta.

Kneehs donation (F Knoch 1883) Sto •.ks legal, (Fredrik v. Stock John Levins stipendiefond
kl'. 300. Pastor och före st. i Tyska 1806) kr. 4,500. Förest. För fattiga. (Grossh. John Levin 187~)kr. 10.000.
församl. Till fattiga. St.urms fond (Fru Sturm 1877)kr. Stip. åt någon fattig studerande

Lieberts fond (Scjlareålderm. J 28,000. Paxtor 0('11förest. Till be- yng'l., til1h. mosaiska rörsamt.
F Liebert och hans hustru A S hötvande handtverkarc. Levin, :.Uarcus och Eleonora Le ..
weber 1832) kl'. 1,500. Pastor och 'Pysk a fönwml. f'nttigl,as~a. kr. vins t'ond (Test. 27 Juni 18!:l2af
förest. Till TYf.I.};:askolan. 9,000. Tyska rörsaml:s kyrkoråd. Konditor L ~ Levin) kr. 10,000.

Joh:a Lohes lcg nt (1758)kr. 7,j0. Wrang(1]s testamente .F'rkn ,;\1Extra bi dr. till mosatska församl.
Pastor i Tyska förs aml.. För fattiga. B Wrangel 1706) kr. 750. Pa-stor rattiga.

Lohes testameute (A Lohe 17.')1))och törest. Till fattiga. Ludvlg Levlus fond (Test, 21
kr. 500. Pastor och förest. Till lhlens legat (A ev. Yhlen 175.'5).Iuui 1892 af Konditor L:N Levtut
Tyska skol au. kl'. 125. Pastor i Tyska församl. kl'. 15,(;00. För8t lifränta, seder-

Lohes, Ad., testamente (1759). För fattiga. _ mora stipendium.
Pastor. Kr. nia. För ruttdua. Friedrieh "ilJ)(~hu o. Anna Pourlen för be~llisande af fat ..

Luhes, Joh:u, testnment;(l758). :Varia Zillllllermanns nonntlon tiga skotbarn (T~st..27 .Iuni 1892
Pastor och rörest. Kr. ;JOO För (31/1 ]899) kr. ]lOOO. Till Tyska af Konditor J..I ~ LeYIn, kr. 10.000.
skol uudorvtsn. ålderdornshemmet. Förvaltas af Axel Levlus minne (Test. 27 .Iunt

Miillers testameute (Kom mer'ee- pastor och rörest. 189'2 af Konditor L ~ Levin) kr.
rådet J C :'Iliiller 1882) kr. 7,500. 10,000. Supendtum.
Förest. Till fattiga. lUanlls testamentsfond (Grosxh ,

Pastor Kn lser-fourl, Förest. Till [2640; Mosaiska försam- A r Manu och hall" hustru ~Ia·
IQTkokö1'811kr. 600. r thi ldu Manu 1865)kr. 20,000. Rän-

Hmnonchsclonntion(Slliek:enkan Ingen. tan disp. af törsamt. törest.
E Rarubar-h, f. Delnn 1880)kl'. 1,000. Se [1267j: ::Ufl)'erSSOJls pensionsfond (Gro ssh .
Pastor och förest. Räntan utdelas A.nton Bendix' fond (Färgharidl. Lesser l\-Ieyerssoll ]860) kr. 52,000.
till behof'vande inom förs aml , Anton Bendix 1891)kr. 4,500. Dels Pens-r åt lärare, lärarinnor ni, n.,

Ueillholds. F'erd lnaud, donation gt-afuuderhån, del s fat.tijruuderxt. unstälda hOR mosaiska törs.. samt
till kvrkokörcn : kl'. ] 000. Heuedleks" stipendiefond (Bruks. der-as enkor och barn.

Reinhol.ls testnuH.';lte (Bag. E pu.trou "r Bencdtcks 1848)kl'. B,oDO. lUh:hilelssoll~ donation (Br'uksp .
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor Stäp. at judisk studerande vid G :'IIiehaclsson U~6.j) kl'. 20,000.
och förest. Till fattiga. svenskt universitet. Räntan användes till ngt föl' 1'Öl'-

Itoh tlfeb s dona tion (Kva-koh. J Benedlck s' undcrstödsf'olld samt. nyttigt ändarnål.
Rohtlieb 1864)kr. 1,000. rsu kyrko- (Bruksp. E O Beneelieks 1876) kr. JInsaiskn församlingens fat t lg-
betjeniug och deras ankor. 2,000. 'I'ill bchorvaude inom för- fond, kr. 27,582. Fattigv. åt rör-

v. Schewens testamente (J B v. smul. enl. vederb. tattfgvardsst. saml:s medteinmer salut rescun-
Schewen 1755) kl'. D70. Pastor. Till beslut. dcrst. åt n-ammande judar.
fattiga. Carl Benedicks' donatton (Gr-u.. )Iosaiska. församlingens skol-

Schinkels testamente (Kom- konsul Oarl Beucd icks' test. at d. fond, kt' JG,500. Bland annat un-
merseråder D v. Schinkel 1807)]\:1'. 3 110V.1880) kr 25,0()0. Doneradt dei-st. åt fattiga skolbarn.
3,000. Pastor och förest. Till be- utan något vilkor; räntan anvuu. Xa.thans fond (H J Xu.than 18:26;
hörvande ss otgossar. des enl. för-saml-s beslut. kl'. 1:3,094.1/2räntan .till vissa per-

Sch lutthnu ers Ieg nt (Fru:'lI :ElIllHUHendlck s' donation Ge-nr. ~oner, audra Iiälrten ti.Il.uudervtsn.
Schl.ottha ucr 1751) kl'. 200. Pastor lwnsulillnal1ElnlnaBenedirt{s18~)O) at fattiga jn di ska barn.
i ~yslm. rörsamt. Fö~' fattiga. kr. 4,850. Räntan är stäld till . Jeannetto ueh Chnrlotte Rubeu s"

Sehmlrtts Iegn t (P Schmidt 1751) rörsaml:s fria dixp. fond (F'rökn. Jeannette o. Oha.l:4

kl:: 2,50.. Pastor i Tyska Iörsa.ml.l Hcnril{ och lUat.hilda Iravidsons l?ttc Rubeus 1870) kr. 2,000. LIt~
Fo~r rattiga. donationsfond r Gcu.kousul J lent-ik ranta. .

Scholtz: testamenta ~J.A.Scho.~.tzIDavidson och lians hustru 1:-\83) JlO.l:itZ.' Itubous' .(~a.rl~krOlla),
1756) kr. ,)00. Pastor l Tyska for- kr. 21,000. Räntan utgår t. v. som douattousfond (Gåfvobref at
samI. 'I'Hl fattiga. Iitränta åt 2 personei-; '--efter dessas Grossh. Lull vig och Anton Rub;;ns.

Scholtz' testamente (J A Scholtz Idöd användes den till bekos t. af samt .J Lublin af d. 1!)nov. ]88~
1756) kr. 500. Pastor och äldste bostad ät rattrea. kr. JO,600. Räntan utdelas hvarje
för,est. 'l'ill studerande. . :Eliassonsnndrt'sWdst'ond(Fabr. ar d. 7.11Ull'~Ci\-Iol'i~~z.Huben.Sc1~-i_d~-

Schumbu rg s, A.ugust, donatton. Levv Eliasson och hans fru Edo- dag) t.ill hjel pbehöt'vando .ludl~.~a
kr. 1,061:66. Pastor och förest. Till lino~f. Salornonasou txz.n kr. fj 000. personer, som vilja lära eller rör-
'.rJ~skarörs:s dtakoniss röron. Räntan användes till ll{lc1erst. åt kofru sig i slöjd eller handt\"(·rk.

Schumburgs, August, donation, fattiga yngl. och ffiekor inom 1110-
kr. 530:84. Pastor och förest. Till sa.iska rörsuml.. hvi lka önska fnll- Julia Rubensons minne (ltskil-
'ryska åldol'dOlUshemmet. komna 8ig i yrke t:llpr kunskaper. liga församl:smcdlemmar 1892)kr.
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2,000. Lnderst . till uppmuntran at
rörtjeut a lärjungar i törsaml:s re-
ligionsskola.

Stiftelsen för bostäder åt fat-
tiga och orkeslösa personer ttll-
hörande ]Iosaiska församlingen
i Stockholm (Gå tvo ln-ef af L .T
Eliasson af 12 sept. 1882) el kl' 10,000;
sedet-mera donationer af åtskifltga
andra personer. - Fondens belopp
nu cirka kr. 78,600 Räntan lägges
t. v. till kapitalet. När detta enl.
törestånd;s åsigt blir tillräckligt
skall det användas cnl. rubriken.

WHh. Dnvldsous donationsfond
Gåfvobref af Konditor w ilhelm

Davidso'ns atet-bhuedel.egat'e af.5
mars 18S3) kl'. 40.000. Räntan ut-
går t. Y. som Itf'sttdsrän ta åt 2:lle
personer, derefter användes den
till bokost. af bostäder för he-
hötvande.

Srskonen JleIHlelsolls fond föl'
ogi ff a män (Ich qvlunur (Oscar.

Henrik o. Hem-iette l\Iendclson
1891) kl'. 33,200. Tnderst. at äldre,
ogifta och obemcdl. medlenuuar
af törsamt.

[2641] Stochholrns Mosai-
ska försarnl. sjukhjelp- och

begrafningssällskap
(178S) kr. fi2,OOO. Sär-sk. styrelse
se el!) 431• att vårda och under.
atödja s.h~ku samt ombestyra be-
graf'n. af afl, mosaiska troshekän-
nare; Iedaruotsefgttt är 5 kl'. å.rl .
rneu underst. tenmas utan afse-
ende på ledamotskap i sällskapet.

[2642J
Israelitiska rnglingaföreningen

(1819). Sär-sk. stvrehse se ~lD09].
Att understödja till Sthms. korn.
mun hörande personer af mosatsk
tro sbckauuclse. hvifka egna sig
åt votcuskapl. studier, åt slöjd eller
hann tverk : att bereda 11tväg föl'

medellösa judiska barn till erhål-
lande af religions. o. elemcntar-
undervisn. m. m.

Friedländers stlpendlum CGrossh .
H Friedländer) . Stvrelseu f. Israe-
litiska 'yngltngaföreu.: årl. räntan
100 kl'. utdelas till yngling, tiUh.
Sthms Mosatsku törsarnl., SåSOIH
lärling egnande sig åt studier i
prakt. huudtverk eller slöjd.

Seligmanns stlpendtum CD:r L
Seligmann). Styrelsen f. Israeliti-
ska Ynglingafö ren.; årl. räntan c:u
12{,kr. utdelas till judisk yngling,
egnande sig åt vetenskap. skön
konst. slöjd eller handtverk.
[26451 --

Eng es trö ms, Eufemia M. v., stif-
telse (Statsrninister L v Engest.röm
1820) kr. 4,000, samt sedan är 1S88
stadens lösepenning för fattigstu-
gan kr. 4,000. Katolska törsaml-s
kyrkoråd se [1265]. Underst. åt rat-
tiga enkor af katolska bekännelaeu:

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

[2651] .
Arbetl'itugor för barn, de första

grundade 1887gnm anslag af Stift.
Lars Hiertas minur-, ItafYCLtill än-
damål att förekomma tiggeri bland
fattiga baru guui att tidigt lära dem
nyttigt arbete o. ingffva dem kär-
lek till arbete. Sär-sk. styrelser se
)961~1970]. Arbetsstugor finnas i
Ad. F'red.s, Jakobs, .Iohannes", Ka-
tarina, Klara, Kungshohus, Xtco.
lai, ål ai-ia och trenne i Östermalms
ffu-su tn ln'. tSe Adressafde-l n.)

[26 53J Drottninghuset.
~e)992J'

Drottniughui'lct (Konung Carl
XI::>; Drottning, I:Il'ika Eleouova ,
aut ag l. 1682) kr. 132,300. Iu tugn.
och tö rsdrju , af ålderxt.igna, sjukl.,
i torftighet stadda enkor och dött-
rar eft€-'rciv. och militäre erubets-
och tjenstemän, ju-ester, borgare
samt sådana uofbctjontei-, hvi lka
icke burit Iivi-e.

l{ni~gl\KkH tonden (Eukc-f'. Knig-
ge Anna :Jlal'ia Y. Bal thaz ar 1822)
kl'. 25.000. Räutuu Firdda~ i pt;n~;r
till »i ve.rkl ig nöd stadda ogifta
'n-untirrnuer eller enkor af medel-
klassen», med vilkor att de äro
»käuda att vara af obefläckad van-
del», med företrädesrätt föl' ogifta
sökande af nämnda f'g('n~ka1Jer.

Hruu del skn fonden (~l:ll A. S.
Braudcl 186.1 kl'. 42,000. Itäutau
rördelas i p('n:-::r t il l mr-dc-ll. n-uu.
t irrum-r; nouutors sUigtingar samt
deras eftt-"rlellln. r-ukor ogn före-
träde framför lift'. »ökandr-.

:2654]
~(onlln2' Oskar Irs m inue (Enke-

drottning .Ioscphina 1873J kr.
6;5.;')8;). xärek. styrels« se [1088].

Hem föl' obemedl. ogifta fl'Ulltilll-1 Schrbders testamente (Grossh.
mer eller cnkor af ståndsklassen Georg Schröder ]871-)kr. 122,000.
örver ;30 år gamla. Pens.r åt fruntim. af borg. klassen.

Siifbohms testamente (Snieka.m-
ålderm. D. Säfboluu ikt-. 750. Hand-
penningar åt ä cnkehueet intagna
sntekareenkor.

Tidmarks och Snudins Pen .•
stonsfond or.n S. 1\1. Sundin 185~)
kr. 204,300. Pens.r u 300 kr. t il.l-
delas för i behcf stadda truutim-
Iller af den s. k. bättre samhälls-
klassen, h'vilka., födda i Sthhn och
mlu st 30 är gamla, äro antingen
blinda eller »i sina händer for-la-
made ell. förvridna, ~å att de icke
kunna f'iig med arbete rörsörja».

Zf'ttrrstt'll Pis testamente
(Krvddkraiuh. E. zotterstcn P:ns
1836) kr. 15,000. Af räntan ti l lf'al-
ler 1/4 Enkelruset och de öfriga
3/4 utgå Bom pcns:r a 75 kr. åt
välfrejd. fattiga enkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
stonärcruas antal 10.

Öhman!' testament.e (Fru Hedv,
Ölnuau ]791) kr. 3,181. Räntan
tilldela\':!S borgaref'~kol'.

[2655]
ASlIet för pauvres honteux.

Sar-sk.direktion se [1990~.(Gi-efv.u u
Ch. v. Schwer.i n, f. Lil icncrantz
1860). Asylets tillg. utgjorde 31
dec. 1899 kr. 1)82,684: 62, hvara.t
kapitalkonto 830,158:.0; lifräute-
fondens konto 152,52;3: 92. Bere-
dande af bostad och del vi s ftida
åt aktutupsvärda fruntimmer af
~tall d sper-sou sklas scu.

[2657J Borgerskapets
Enkehus.
Sc [19sr;".

Burxersku pets eukehus grun-
d.ad.t in' 1724 föl' underhal l af ål-
derstigna uorgareenkor i ~thhll.
Eget kapital vtd 1901 års början kl'.
1,048,-127:42. Antalet intagna cukor
uppear f. n. till HO st.

Ber"s testamente DUI J. J.
Berg lSRG) kl'. 35,000. Räntan au-
slageu till pons:r- a 150 kr. at 12
ogifta fattiga och ålderstigna bor-
gardö ttra.r.

Liebertx fond (Sejlareåldcrm. J.
F. Lit-bert och hans hustru A.. S.
\\~ebpr 1832) kl.'. 4,515. Handpen-
ningar vid midsommar och jul åt
a enkehuset intagna eukor.

Patpr!oieus fond (Grossh . "'Y. G.
Patersen lSG·t: kl'. 137,000.Räntan
utgår i pcnsn' ii ;30 kr. pr ar till eukor

oa~a~;~it~rt~'~~;~~l;~~rF~~:~s~,~Il~l~:[26 59] ~1I.~ä~na Barn-
Pautt 1781) kr. 20.000. Räntan ut- huslnrättninqen.
dr-las till hufvudstadeus fattiga Se ~16351·
borgares och rabrtkörers enkor, I Allmiiuna uamnustnrättntugen
ttrveusom orkeslöse, sjuke och be- i Stockhohn (Drottning Kristina
hötvande borgare och fabrikörer i 1637) kr. 5,316,059: 95. Värd om
Sthhn. värnlösa barn.

[2658]
Borgerska]lets gubbhus (Sth1ms

Borgerskap 1788) kapital 1900kr.
1,:)lD,200; OG. Borgerskapets gubb-
h'usd.i rekt ion , se [19 85~. Ijnderh,
af ålderstigne bo.rgörarnän i Sthlm.

P. d. .lr-rnkrnmhandelssoelete-
teus penstons- och begrafnings ..
kassa, kr. 0,000. Kassan örver-
lemn. till Borgerskap. gubbhus o.
eukelrusi nr."m. 1,500 kr. till hvard.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
) Fond för barnhusbarn af qrfn-

nokönet» (Sta tsrådet C. J. Malm-
sten, Frih. F. 'Vrede, Grossh.A.Fre-
stadins m.fl. 1861) kr. 32,108: 20.
Insattn. i ränte- och kapitalrör-
säkr.sanstalten i Sthlm till bere-
dande af Iifränta vid 55 ål'.

tJonr!retska fonden (Kapt. Jean
Louis Gondret 1895) kr. 28,658: 68.
nFor att underlätta och bisträcka
i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och våi-d.j

Höök!oika fonden (Komminister
K. E. IIöök och hans hustru 1900)
kr \000. Insättning i räntc. och
kap italför'eäk rt sau atal ten i Sthlm
till beredande af litränta åt i Ad.
F'rc-dr rörsamt. födda barnhusbarn.

JJjung'crulltzska testamentsfon ..
den (Tobakshaudl . P. Ljungcrautz
1875) kr. 1:13,998:86. Tulöau. å
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. Sthlme konnuuu, som eljes
icke kunna utan afgift intagas.

[2659-2672J
stru Lovisa H. Terrade, f. Ström-l Hemmet för vanröra mottagas :3
bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan au- kv. o. 6 manl. elever. Adr.: Grer.
vändes för inköp vid jul af bröd turcg. 59 (t'. d. 71).
till samtl. å ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Ös.tergrens fond (Hanmfogd. L.
E. Ostergreu) kr. 500. Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuka
å. ålderdomshemmet tillh. Nicolai
törsaml:s afdelning.

[2661J
Prtmurarebarnhusr-t å Kristine-

berg (Frnnuraresamtundor 1753)kr.
1,:")02,:353:56derarfasttgh.s bokförda
värde 30U,OOOkr. Särsk direktion, se
[2109~.Till vård o. uppfostran iUOlU
uu-ä.ttu. af fattiga värnlösa barn;
142 barn vårdas f. u. <1,im-ä.ttn.

[2662J
Prins Carls uppfostringsinrätt-

ning för fattiga och yärnlösa barn
i Stockhohll (Pastor Prim. J. o.

[2660' St I öf S b 'Yallin o. Undcrståth. O. af Vanu.
j yre sen ver a - qvist 18:J3)kr. 506,:;96,deraffastig-

batsbergs ålderdomshem. hctsv. kr. 250,000.Särsk. stvrejsc, se
Se rn 61]. [2121~.Vård af fattiga o. värnlösa

Benedickska fonden (Enkef. Em-I barn i Sthlm; si barn vårdas f. n. å
Ula Bcnedicks, f. Benedicks) c:a kl'. Gälen. _

r~;~;:2~~~~~(~. b~(\~~n~~\~~fa~o~gi~2~.63.8J '" ..
beredande af bättre och r ikl israre oForemngell for stnuessl iia barns
kosthåll åt hjoneu .» b värd (Prof. ~'. G. Kjellberg, fil.

Eklunds fond (Johauna Kristina d.r O. von 11oili tzen m. fl . 1869)
Eklund 1892)kr. 2,0'")0.Räntau skall ~r. 1..96,32~:9~. Sur-sk. styrelse, .~e
med 8/4 utdelas till å ålderdoms- [2020],' l)pp~ostraI~ af stuuesstöa
hr-mmet iutagna personer från ~a1'll (f. n vardas l skolan 44 och
Klara törsaml. och 1!4 tilläggas a ~rbc:tsheI,~~lll.~.t28 b~.rll) samt se-
kapitalet. (Testnt rfseu död). mm ar-rum for lärare (f. n. 8 elever).

Lennbercs four! (J\1:llSofia Alber- [2663 bJ
tina Leunuerg 1890)kr. 2,000. Rän- Pdreul neen för bi~t;lnll åt lytta
tan utgår f.u. till tcstatrt«:s syster. och vanf'ärn (:\Ip<.1 dr A. Vi-ideIn. fl.

Lieberts fonr! (Sejlarealderrn. J. 18!ll)kr.122,1:l6: 06. Arbetsskola der
F. Liebert 1832)c:a kr. 4,-000.Ran. uuderv. länulas åt niedolt. vanföra
tan utdelas till å ålderdomshem- i borstbinderi, skomaker-i, svarf-
mct intagna person Jr af tysk ria- utug o. snickeri åt manliga samt
tionalitet. sömnad, vtrkntng. stickning o. vur-

Terrades fond (Språklär Alex- ning åt kvinnliga elever. Arbetslön
andel' Kadi 'I'errade och hans hu, betalas för allt dugligt arbete. I

[2670J
( aratlt-Holmereusku Stiftelse'n

Istit'tad af groxshaud lar'cn A. F.
Cavulh-Hohugn-u på huns 50-:.I.1's-
dag: di·]} 27 ::\Iaj 19()1 med en gl'und-
plat af 20,000kr.) har till ändamål
att lx-reda ett sonuuarhem i Sto ok.
holurs ~kiirg(tr<1ät välartade fattiga
skotbarn till glädje och uppmun-
trall föl' dc-m samt till gagn i fy-
siskt, moraliskt och seetalt uuu.
lfe('::Hk. Särskild styrelse, Be ,2100'.
Al' 1901 \~i:,;t<-Hlp.., den 17 Jnni-27
Auzu stt eller under 70 (lagar, 25
'barn derar Hl flickor och 6 gossar
ii sti ftul scns hem som under detta
{il' var förlagdt till Björkvik vid
Eluöfjärdt-n i wcrrndö församling,

[2671J
Sällska]Jet »De fattigas viinner »

(Grossh. J, E. 'I'örnqvist m. tl. d.
315 1826)kr. 74,000. Sär-sk. styrelse,
se _2103]. Räntan auvändes dels

III. Fonder för understöd åt barn.
och i främsta rummet till fattiga
barns heklädu., dels ock till smärre
underst. åt uehötvuude : räntan å
3.000 kr. utdelas till 4 behöf'vande
af qvinnoköu ; dessutom utdelas
åi-I. 600 kr. i poster om 10a 15kr.
cul: C. E. l\[öllers text. Fonden
ökades Renast år 1900 med 5,000
kr., enkou-n Amelto Sandbergs f.
Ph.effet', legat, att användas för
sältsk-s ändamål, h varjem te C. R.
)!öllers testamcntstond, kap ital i-
serad till 20,000 kr., numeru bok-
föres såsom särskild fond, och ej
SåSOlIlårlig gårva.

[2672J
Säll.kullet Jnltomtame (stiftadt

af 17 uuge män julaftonen 1870),
hal' till ändamål att årligen sön-
dagen före jul utdela fullständiga
beklädnader åt fattiga, välartade
skolbarn iuorn hutvudstaden. Fon.
del' 1111901 kl'. 83,159: 51. Särskild

[2664J
Dlahnqvistska barnuppfustrfngs-

anstalten i Stockholm (Klocka-
ren J. P. ~lalmqYist o. hans hustru
1852 och 1853)kr. 54,487:52. Särsk.
styrelse, se -2123J. Attlemnafattiga
o. värnlösa flickebarn uudervten.,
vård och uppfostran i öfrigt; föl'
de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges årl , en afgitt, i medeltal
utg. 163:53 för lrvarje betalande.

[2665J
Murbl'cks Inrättning för fattiga

flickors uppfostrnn (Prestman. Per
Mur-beck 1747) kl'. 370,D6S: 27. An-
damål : att till tjcnarinnor upp·
fostra fattiga flickor, tillh. Sthl1us
kormnun. Iutagn.säldcr 6-10 år.
Nar tillfälle ~cppasatt intaga barn,
införes annons i Sthlms Dagblad
med underrättelse om erforderl,
haudltugar o. hvar ansökning får in.
Iemuas.c--Eärsk. direktion se [212(,
livars redamöter lemna årl. bidrag.

[2666J --.-
lälg-örande Pruntlmmers-sä.lb-

skallet (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825).Särsk. styrelse, se [2057].
Kapital omkring 20,000 kl'. År1,
inkomsterna utom räntan utgöres
af bidrag från Konungen, Kron-
prinsessan och Prins Carl samt
lcdamotsafgirter, tills. omkr. 2,300
kr. som dels efter af Herrar
Kvrkoh:r ingifvct förslag utdelas
till fattiga truntdmruer (omkr.1,80o
kr.), dels anslås till underst. för
fiickskolor (omkr. 500 kr.)

[2667J
- Femdrefiirentueen (Flera per-
soner 1864) kr. 8,000. Sät-sk. sty.
.rel.se so [2111]. Grundande och
underhållande af barnhem i den
svenska lappmarken.

direktion, se l2105J. Ar 1870 be-
kläddes 1 barn och 1901 200 barn
sam.t under hela verksamhetstiden
4,091 barn, för ett värde af c.a
170,000 kr. Fonderna ökades 1893
med 3,000 kr., genom testamente
af Ingentör Ludvig .Iervtng, under
namn af Mathilde .Iei-vings fond
(Iivaraf 1/2 r-äntan användes föl'
säl lskapets ändamål) samt 25 sep-
ternber 1896 rned 1,000 kl'. af en af
Imtvudstadens affärsmän till min-
ne af 25-årig affärsverksamhet i
Stockholm såsom grundplåt till en
skodonetond. livarar högst 1/2 års-
räntan användes till skodon åt i
.Inltomtarne anmälda, barn, livilka
ej erhålla fullständiga beklädua-
dcr; och har nämnda skodonsfond
gcuoru af sttrtarcn skänkta. och
iu aaml.ado medel under år 1897
ökats med 1,775 kr., 1898 med 1,880
kr., 18n9 med 1,985 kr., 1900 med
2,090kr. och 1901med icke mindre
äu 7,095 kr. samt utgjorde 31 de-
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[2673-2688J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
cember 1901 kr. 16)720: 53. - Se
"Vidare sid. 1000.

[2673J
Fattiga barns vänuer (Frih.an

Cederström, f. v. Cedervald 1841)
kr. 14,500. Särek. styrelse, se [2101].
Ar1. beklädn. åt 2 gossar O.2 flick
af hvarje af hufvudstadens 8 ten.
församl. samt årsafg. för ntackor-
der. flickor. Sedan 1883har sällsk:
bestämda inkomst ökats med rän-
tan af 2,000 kr., hvilka genom test.
tillfallit sällskapet vid fru rrrh.an
Rosa Oxenstiernas, f. :JIiekelson,
dö (l år 1892.

'2674J --
Sii.ll8kll.llet Baruavännernn. Sär-

skild dtrektiou, se r'll 07]. Sällsk:s
ändamål är att näst 'sista sönd. före
julaftonen bekläda fattiga folks ko.
lebarn. 'I'tIlg, utgjorde 1 jan. 1901
kr. 7,199; 45. Ledamotsuntalet var
samma dag 770. Den V, dec. 1901
utdelades fullst. virrterbeklädn.
jemte diverse andra julgårvor till
122 fattiga folkskolebarn samt sko-
don o. strumpor till vtterI. 41 barn
(= 16~ barn) föl' en sammanlagd
kostn. af 11:1'.+.·j7:): lt). [Tndcr säll-

skos 32-åriga verksamhet (1870-
1901) hafva fuIlat. vtnterbeklädn.
jemte andra julgåtvor tilldelats
l,H73 barn samt skodon och strum.
por ytter!. 410 barn (=~,288 barn)
för en sammanlagd kostn. af kr.
58,07i): 15. Admiuietrationskostn:u
äro häri ej medräknade.

[2675]
Alms, Axel och Sofia, stiftelse.

(Byggmäst. A. Alms enka., 1874)
grundfond vin lUOO års slut kr.
868,376: 73, ön-. tillg. kr. '2361379: 22.
Särsk. styrelse, se l'2059J. Har till
ändamål att åt fliekor, SOl11 sakna
behörig omvårdnad, bereda ett
hem, der de erhålla krtstl. upp-
f'osta-. och gan handlcdn. samt så-
lunda danas till redbara och dugl.
kvinnor. Ansök. om inträde ställes
till styretsen och kan Ingif'vas af
vederbörl. kyrklig eller kommunal
myndighet eller känd enskild por-
son. Säkerhet skall sttnlus för er-
läggande af ärligt upprostrtngsbt-
drag, t. v. bostnrndt till 100 kr. pr
elev, att utgå t. o. 111.15.året. ~är-
mare upplysu. lcmnas af styrelse-
led. ötvei-ste J. Bratt, Itiddareg. 23.

[2676J
W. A. Benedicks fOlld.Kam-

marh. W. A. Benedicks 18.0) ka-
pital: omkr. kl'. 84,000. Stvre-lse: se
~'2055J. Vård och upprosu-an af
fattiga barn, som antingen förlorat
ngn af sina föräldrar e Iler i följd af
deras sjukdom eller oordentlighet
sakna nödig vård o. tills. i hemmet.

[2677J
SiilIskap .För uppmuutj-nu till

öm och sedlig modersvård » kl'.
11:1,000: -. Särsk. direktion, se
[Hl5:'5]. Räntan jemte årsarg. an-
vändes till underst. dels kontant
till belopp af 15 till 25 kr. de Is med
kläder rn.un. åt hustrur eller enkor,
hvilka egna stue minderåriga, äkta
barn en örn o. sedlig modersvärd
och äro stadda i bohötvuude om-
ständigheter. Understv utdel as höst
o. vår till hvarjc gång 130 mödrar.

[2678J
»Köhlers preurlefoud», kr.l,etOO.

Räntan utdelas som prem. åt folk-
skolebarn, som gjort goda n-am.
steg i simning vid Sthlms stans
bad- och simnn-ättuiug.

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

[2681 J Seraflmerlasaret- obefordrade preater oeh ctv. e. o. affattiga sj'nka barn; underde st-ta
tets direktion. tjenstem, i Sthl m och dess när- åren vårdade omkr. 500 barn; vid

maste omgifn. polikliniken omkr. 3,000 fritt.
So [1605~.

:sordlunds. Lotten, Pru, rond
1895) för fr. K. Serafimerlasarettet

utgående konvalescenter. Kapital
10,000 kr., hvarar räntan genom
öfverläkaren och andre örverluka.
ren vid elen medtc , af'd. utdelas åt
från Iasarettet utakrtfna, verkl. be-
hörvande. för att sätta dem i till-
fälle att genom lämplig röda eller
vistelse i stärkande luft vid bruu-
nar eller bad söka återvinna hetsa
och krafter.

Uegnells, _-LF .• Dr, st lpeudle-
fond. lJoncrac1t kapital (1863) kl'.
10,000, som med tillväxt genom
ka.pjt.altserade räntor vid 1895 su-s
början utgjorde kr. 11,UOG. 11'1.
räntan använd. till 2:n~ lika stora
stip. att till delu s 2 mcdic. kand.er,
som tjenstgöru vid Seranrnortasa.
rettet. Btip:a, 1'. n. 235 kr. hvard.
få mueharvas 1 dl' samt sökas
skriftl. hos vederb. rörest. f. ruedie.
eller kirurg. kliniken sist före juni
månads ingång. .

Sederhul msku testamentsfon-
den (Exped. sckr. H. F. Scdcrholm
1853) kr. 56,403. Af'kastu., vi<11889
års början kr. 276,767, Ilar di spo-
nerats, jornl.. donators föreskr., föl'
ny- o. ombyggn. vid lasarettet.

[26821 [2685J
G)"lHIUlstisk. ortopediska Insti tu- Sabbatsber-gs brunnslasarett

tets f'atti~folld (Prof. X . Äkerruau (Prof. E. Gadelius under niedver-
lll. fl. 1827) 12,804 kr. Direktionen kan af brunnsgäster vid Sabbats-
f. Gymu.cortop.vinati t., se [1579i. bergs hclsobrunn 1807) kl'. 45,411:
Kostnadsfria bandager ut medel- 17 Sär-sk direktion, se 'Hi 41 . Att
jösn pers., som Hda nrkroppslyten. åt fattiga sjuka brunnsgäster be-

--- reda kostnadsfri bostad, föda och
[2683J Iläkarev. under den tid de begagna

Stockho lms s.iuklH'1Il (stift. gen. sig af brunnsdrickn.virl Subba tsb,
gårvor 1867) kr. 3,476,27(j: 27 "l/II ~--
1899). Slu-sk. ,tJTclse, se [16W· [26 87J .~lImänna barn-
Direktionen öfver Stock- bordshuset.

h I t d hl" Se 1627J.
o ms s a s oc ans .\llmiinlla barnbördshuset ,1852)

kurhus. ]1:1'. 422,8;)1: :~;:j, det-af fastighetsv.
Se [1623}. kr. ~00,000.

Fr-iherre B. ron Ileskons och As)'len fiir fattiga baruaföder-
hans hustrus donationsfond (1880) skor och deras barn. Sanuna sty.
kr. 1,11)9: 82 vin 1900 års slut. RHn- rel se som vid a.Ilrn. barnbördshu-
tan användes till underhåll O.k0111· set, se ~1629'. (Bildad af Beue-
plettering af föl' pattenternaa i-äkn. dickska asyler-na och Xödhjelps.
befin tl.. boktörråd. fonden.) Med en kapitalbehåfln.

(;ref\'e Clas Horns dun ati ous- vid 1900 års början afkr.769,308: 14.
fond il822) kr. 12,500. Till förmån

~ia~:l~~~~"I~a;~':årk~',';~~~~~~'~ättnEn [26 88J
S('jlarflåldermanncll .J. l'. Lie ..

berdts och hans hustrus dona.
rinnsfond (1827) kr. 4,175: 5;') v.id
1900 års slut. Frisäng f. en sej-
lareembetet tillh. person.

Sjöstedts testamente (Kyrkoh.
X. J. Sjds ted.t 1858) kr. 6,nOO. I [2684J
den mån de donerade med len der- Kronprinsessan Lovj sns yltrdan ..
till lemna tiUg., ttl.lhaudahålfo s stal t fÖl' sj uka barn (Med. Dr P.
kostnadsfri :-:;jukv. vid lasarettet, Elmstedt Hl. fl. 1854) kr. 725,000.
så vidt ske kan i cnsk. rum, föl' [Barsk. direktion, se [1639J. Vård

Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [1953}.
K. Sällsk:ts samtl. tiUg. 1 Jan.

189fJ utgjorde kl'. 178,558: 09.
Bfggmä.st. J oban .Anderssons

fond (1898) kl'. 20,000. Befr'ärnj . af
ngt barnbördshusets ändamål.

Barnbördshuset Pro Patris
(Grundadt af Assessor C. Ram-
ström 1774). Intagande och yard af
barnaföderskor, samt att anskaffa
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

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

[26 93~ peua. eller stip., som tillhör eller [a 75 kr. åt fattiga enkor o, döttrar
ller(>lldts,S, understödsfond (Fu- håller sig till annan lära, sekt och ofter ctv. tjeustom, och borgare i

br ikai.d.k.S Bcrcudt 1886)kl'. 10,000. läsaresamtund uu vår kristna Sthlm .
Of'verståth.embetet för Poltsaren- evang. Iuth. lära.» 1'örufl'-ists fond (Kamerer C
den, se )081;. Till hyresbidrag Dyks fond (Gudrnuud Dyk 1659) 'I'örnqvist l.sGl) kr. 3,000. Prem.
åt fattiga ltuncsömrnerskor vid kr. (iDO. Stip:r. åt lärjungar, SOUl visa sard. håg
höst. och vårnyttar. till ett belopp Flobergs fond (Guldsrned S Flo- för studier, vid Katarina lägre clo-
af högst 25 kr. berg 1830) kr. 3,000. Pens, till ctv. mentarlarov.

enkor. ·Wadströms fond (Jungn-un U
Hanssons fond (Borgmust. II Wadström 1789) kr. 10.500 Peue:r

Hansson 1658 och 1663)kr 1,379. tilldelas ))10 gamla jungfrur, som
Stip:r. uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2

Hedings fond (ål argareta Re- af borgareständet».
ding ]708) kr, 800. Stip.r åt stu- von \l"illebrands fond (Fr-ih. E
derande vid Tp sa.la uuiv. l\I v. wtllcbtaud 1854)kr. 110,000.

Hedströms pensionsfond (Fabr. Un(~~rst. .
C Hedström 1822)kr. 3,400. Pens:r lllnbollls l)Cn~.JOnsfond (Dom-
M behöfvande i Sthlm. prostenkan C "" inbom ~821) kr-

Hochschil~ls pensionsfond (Lag. ~,~~~O(jrEG~~~~~r~~~;~~~~~tI~~~~~
luap J.~ Hochsch~ld 1K30) kr är anslagen till underst. åt ogifta
~4,BOO. Rantan utgår ttlt å.ue pens:r döttrar samt enkor efter ofrälse
a 225 1\:1'. åt f~attig~, ogifta, ?fvcr ståndspersoner med företrädesrätt
30 år gurnla truntimmer, hvilkas för gifvarinnans slägtingar
fader tillh. Sthlms magistrat at' .
litterata klassen.

Jacobsons testamente (C Jacob·
son 1644) kl', 1,080: so. En j.ens.
a kr. 54;37 utgår till en stude-
rande yugj.

Jakobsons o. ~lattsoJls fond (C
Jakobson o. C Mattson 1644) kr.
1.087, Stip:r.

Ladons fond (Dorothea Ladou
1748) kl', 500. Stip:r åt barn tfl.lh,
tyska röraamt.

Marii testamente (EnkeL A Ma-
rius, f. Koopman 1846 och 1848)
kr. 78,000. Pens:r iL 7.5kr. åt bo-
höfvande ogifta fruut.immer inom
Sthlm, Iivi lka uppnått 50 ål'.

Möllers stipendiefond (Kameror
J 1löller 1798) kr. 2,200. Stip:r till
2:no studerande vid Upsa.lu uutv.

'.\ordfors testamente (Ötverst.an
W Nordfors ]838) kr. 1,000, Till
en behöfvande mtlttärenka.

~oreenska fonden (EnkeL L F
Noreen 18,,0) kr. 17,800. Pens. åt
fattiga enkor eller ogifta fruntim-
mer i Sth lru.

Sebaldts testamente (Justitie-
kansler C Sebaldts enka 1797) kr.
600. Till fattiga barn.

'l'håströms fond (Eukef. F L
'rhåströlll 1832) kl'. 25,55 . Pens:r

uuderhåll m. 111. för ett visst antal
vid inrättniugcn födda barn; fa-
sttgu:u. som tillh. säl'lsk., är vär-
derad till 66,000 kr, och der b e fint!.
iuveutat-ier till kl'. 7,075: 19.

Fru Hanna D:s fond (Brukseg.
G. F, Berndes 1870) kr, 5,000. Ull-
derst . at fattiga barnaföderskor.

Fru M. Berggrens fond (Grossh.
R. C. Berggren 18!J4)kr. 5,000. Till
förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
fonder.

Gretve G)'llenborgs fond (Pro-
tokullssekr. Grefve C. A, D. Gyl-
Ienborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r
åt gamla orkeslösa tjonare o. tje-
riat-innor för Iåugv., trogen tjenst.

C. P. Kindeyalls fond (Faattg .
hetseg C. P. Kindeval l 1888)kr.

[2695J Stockholms magi-
strat.

So fIl 03].
A.hllöfska testamentsfonden (As-

sessor ° Ahllöf IHO) kr. 8,3e3: 98
Räntan delas mellan 12 i Sthhn
boende ålderstigna, bräukliga och
fattiga personor .

Ahlstrdmskn testnmentsfonden
(Skepparen ~l Anlstrom 1790) kl'.
27,000. 12 peus:r a 66 kr. 67 öre till
underst. föl' af testator uts.a jung-
frur.deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvirrnor.

Flod in ska 8t!pend ielnrättntnge 11
(Borgmäst. S C Flodin 1795) kr.
156,480:57. Underst. till studerande
vid Upsala univ:t och Linköpings
högre elemeutat-Iärov.

Hemfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Simon Gundel
Helmfc ldts enka M II v. Parr 1683)
kr. 45.423:56. Sthlms magistrat
och en af densamma utsedd di-
rektör. Understöd åt studerande
vid Upsala un lv., företrädesvis till
aläg ten ; af rtkntorna underhållcs
fältmarskalk Hulrntcld.ts graf i
Storkyrkan,

[2696J Stockholms för-
myndarekammare.

UrBuders fond (Kauierer H A
Brander 1869) kr. ]27.000. Pens:r
åt fattiga, sjukl., ogifta truutim.
~er, ..som uppnått 60 års åldcr,
are fodda och boende inom Sthlm s
stad, helst å Södermalm och hvil-
kas fäder- varit ctv. tjen'stem. vid
Sthlms stads verk el. inrättningar,
salut stip:r åt gossar och flickor
mellan 16 och 21 år och hvilkas
fä~er varit industriidk., trädgårds-
mast. m. m.: ..•ingen får komrna i
tnjutande eller bibehållande af

3,000. Underst. åt fattiga och me-
dellösa barusäugsqviuuor.

A. O. Wallenhergs fond (Bank-
dir. A. 0, Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till »täckando af utgifterna föl.'
barnbördshuset» och med den
andra till »undcrstöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn ».

Ang. Wennbel'gs fond (Grossh.
Aug. 'Vennberg ]889) kr. 60,000.
Bofrämj. af sällsk:s barmhertig-
hetsstirt.r.

[2689;
Strandbergska )äkareinriittnin-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)

[2688-2697J
c:a 212,000 kr. Sär-sk. direktion
se [2043], Understödet. som be-
står i fri lakarov., ruedikam. och
ved m, m., tfl.ldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350personer
ärligen.

[26901
Föreningen för s.1ukTård i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [2003J. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lerana vård
i deras egna hem åt sådana fat-
tiga sjuka, hvilka ej kunna el. böra
sändas till sjukhusen. Fören:s
verksamhetsområde är inom Ad.
Fred:s och Johannes' församl:r.

[2697J Borgerskapets be-
medlingskommission.

Se [1193j,
A.slllnnds testamentsrond (Grossh.
D Asplund 1804) kl'. 124,500. Pens:c
il. 75 kr. tilldelas fattige borgare,
deras enkor och oförsörjda barn
m, tl.; år 1890 utdelades 5,288 kr.
åt 65 personer; åtskilliga anslag
utgå ätveu dels till Torsäkers för-
sarnl. i Hernösands stift, dels till
Frimurarebarnhuset.

Bergers stlpendium (Krydd-
kramh: ssocieteten till minne at'
dess ledamot Lorentz W Berger
1829) kr. 10,000. Underst. vid läro-
verk åt söner till obemedl. inom
kryddkramh: sso cicteten.

Borgerskapets egen dtsposttion
ad pi os usus (Sthlms borgerskap
1749) kr, 150,000. Pens.r a 75 kr.
till fattiga borgare, deras enkor
och oförsörjda barn.

(nsteltns fond (Kryddkra.mh. A
Castelin och hans hustru 1836)kr.
15,000. Pens:r till enkor och ogifta
döttrar efter L d. Krvddkramh.s-
scciet:s ledamöter.

}'lobergs testamente (Guid-
smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
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[2697 -2710J
WesterlJero:s testamente (Trakt.-

dottern C )1 Westerberg 1840) kr.
20,17.5. Peus.r till borgaredöttrar.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2702J

Yiktualiehandlarlles penstons .•
Inriittntng kr. 288,563:H8. Barsk.
direktion, so [1885].Pcns:tagarne
äro omkr. 50.

Räntan användes t il l l lfst.ld speu srr
at 2 fattiga horgarenkor, uf hvflka,
den ena böl' yara gu Idsmedscnka.

f. d. Hnurle lsföreulnguns öfver-
skottsfond (örvcrlernnad af Han- [2698J Grosshandelssocie-
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2/JOO. tetens deputerade.
Pens. till en nrinuthandl . Se [2329].

Hedströms testamente (Sldeu- Brobergs pensionsfond PLll J
tabr. C Hedström 1832) kr. B,OnO. C Broberg 186;'5)kr. 1,000. Pens.
Pens.r å 7.5 kr. utgå till fattiga till en grossllandl:dotter.
enkor och oförsörjda barn efter Grosshandelssocietetens pen-
borgare i Sthlru, stonskassa (Grossh:ssocietetcn

t. d. Krrddkl'amll .. societetens 1815) kr. 501,842.Pens:r till grosse-
penslonskassa (Krvd dkr'am.hv-so- handl., deras hustrur, cnkor och
cteteteu 177<3) kr. 70,000. Pens:r barn i Sthl rn.
och underst. Ponsrstond för fatti;pt f.d. sjö-

Ljuner-rnutx" testamente (To- kuptener, t1t->rus en kor o. döttrar
bakshand l. P Ljungcra ntz lS73) kr. (Gt'oash.asoc ietetens deput. IDOl)
4,000. Pcns:r åt mtuuthandl.cukcr kl'. 50,000. Pens-r till sjökaptener
och deras döttrar. samt grati -fik:r till «jökapt.s enkor

Lunns testamoute .Peru kmak:- och döttrar
dottern B )1 Lunn 1840) kr. 1,870. lIaglJoms testamente or.u C U
Pens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga Hagborn 1833) kr. 18,000. 6 peus:r
borgaredöttrar. å HjO kr. till fattiga enkor och

~)'ströms testamente ,.Gro~Hh. döttrar efter skeppsklarerare eller,
C }[ ~yströnl 1790) kr. 37.500. 01I1 sådana, ej finnas, efter gross-
Xumcra 2/3 af ärl. räntan till handlare.
Drottningens skvddeheui och l/S Petrejiska fonden (Skeppeklarer .
till s.~ift. Hemmet för elända. p Pctt'ejus 1847)kr. 7,.500.2pells:dl.

Okand (dt anonymt t~~tanw?te 150kr. fill skeppsklarr-rares i Sthlm
1~12) kr. 1,.1)00.Pens. till en tut- ~eukor och barn.
tig borgare. _ l

Scharps ~äl'.-a (Grossh , C A I [26 99J Direktionen öfver
Seharps arfvingar 1849) kl'. 3,000. f b .k f ttl k
Pens:r till borgaredöttrar. a rl s a Ig" assan.

f. d. Sid ••n. och kliidesk •.amhan- Se [2045.1
delssocietetens pensionskassa (f. RIancks fond (S 1\1Blanck 1873)
d. Sic1enkramh:s.socif'teten18(9) kl'. kr. 1,03!: 3~. Underst. ti.n Cl~ ar-
23,000.Pens-r till cukor och (löttrar betare vHll\..AAhllg.rens.HH~~nfa;br.
e-fter delcg. i Stdcu. och klädes- CaSI)UrSSOns llenSlOllSIIlJ"8!hung
krarnh.asoc-icteten. (Fnbr P A Oasparsson 18:)0)kr.

Sundbpra: P:som; testamente 20,2t)6: 80. Pe-na-r till arbetare vid
Kraiuhaudl. .T Sundberg Petters- sidenfa:1l':l:. . ,.

son 1702) kl'. 1,000. Pens:r åt bor- . ~a~rIks1a!hgknssnn (Sthlrus fa-
gare och deras enkor. bl'lkslC1:r.~7i)2) kr. 238,009:72. trn

Sundlns testamente (:\[a:ll L:.'\I dm-st, at rabrtksarbetaro.
Sundin 1879)kr. 24,700. Ellka eller I van der Ostenska fonden (~a-
döttrar efter borgare i Sthl iu , mod I br:scnkan 1\~C V!~lJ der Osten 1834)
företräde för sidenkramh.enka och I kr. 8.000. At döttrar e.llr-t-enkor
döttrar. i fabri~ssocietetell.

S,'alluerJrs testamente t Il andl. Paultskn tondeu (Grosali. och
A Svanberg 9/5 1887) kr, 300.000. fa'lu-. Chr. Pauli 1807) kr ..2,791: 31.
Pens.r f. rnedel.ldse borgare i Sthhu l.'l~del':-:t. fil.l arbetare Y1c1yllefa-
samt föl' deras i bt-hof stadda C11. hl'lkerlla~ .. . .
kor och döttrar. f. d. stampelatglf'ts- el ler- ~en

t'. d. 'l'obnkshaurle lssnetete teus s. k. Hallka8~au (Sthlms fabrfks.
penstonskassa (f. d. 'I'obakshisso- idk_are 1770 ars hall~)l·d~lill~)..kr.
etereten 1873) kr. 11,000. Pcne:r 64,D39: 66. Underst: at faln-ikötcr
till enkor och döttrar efter tobaks' samt deras enkor och barn.
handl. Söderbergska fonden (Fabr. P

'I'örueboms tostamoute (Asses- Söderberg 18:'50)kl'. 1,500. Underst-
sorn och stämpelmust. E Törne. till .?:ne strumpfabriksal'bc~.are.
bOD1 1831\ kr. 106 ;)00. Rantan är Torllebomska fonden (Stämpcl-
anslagen I till pe1{s:r a /;; kl'. åt mä:-;t._tuisrssorn E 'r~jrneb0!111~31)
enkor och barn ettr-r medlemmar kr. 3,/32. Underst. ti ll afl. fabt-ikx-
af Sthlms borgerskap (utom ra- idkt s och iabriksa.rb.s fattiga barn
briksidk.), hvu.rjemte föl' sät-xk. af under 16 år.
testator bestämda ändamål utbe- [2700J
talas 600 kl'. <11'1.;dessutom utgå Buk- och mustkhaudlnrnes pen.
sär-sk. anslag såsom till Ortopedi- slonsförentng C\Iusikförlägg. A
ska institutet m. fl. Hirscli, bokhandl , .J .J Flodiu m.

1.'örneboms fond (Assessor E fl. 1853) kr. 339,050;-. Slu-sk. sty-
'J'örnebom 1831) kr. 3,000. För relse 1'\C [1.891].Pens. åt delcgnrue.
sängliggande å fattighus.

lIarodelIs penstonsrond .Handl.
L J \Varodcll 1863). 2/5 af Berg-
strahlske husets hyror utbetalas
som penarr till borgare, deras en-
kol' och barn; 13,975 kl'. utbetala-
d0S 1900 till 200 personer.

[2701J
)IiJluthandelsförelling(~IlS pen.

stonskassa (flera lninuthandl.18i4)
kl'. 340,925:O;). Sär-sk. styrelse se
)893]. Pens.r och underst.

[2703J
Haudclsbokhåltarnes penstons-

förening (1869) kl'. 500,000. Slu-sk.
styrelse, se [1895];pens:t-.

[2704J
Yinskänkssocit'tetens pensions ..

och begrafutugshjelpskassa. Ka-
pitalet 15,000 kr. är örverlemu. till
Bemedlingekornnnseionen der pen-
sionerutdelas till pens:berättigade.

[2705J
F. d. Bryo:gareelllbetets i Stock·

holm pensionskassa (f. d. Brvg-
gareembetet) grundfond kr. 312,000.
Sarskild styrelse, se r188fl~;pen-
S:1' och underst. åt del egar'a.

[2706J
f. d. Skomnkurembetet eller n.

v, skomuknl'emäliltareföreningen i
Stockholm (Okänd) kr. 325,000
(fastigh. X:o 6 qv. Pegasus). Särsk ,
styrelse, se [188{; pens:r. sjuk-
och bcgrarnmgshjelp.

[27 lOJ Apotekare-socie-
teten.

Se "23 n'.
Collianders foud (Fru Dorothca C.

Colliander 1850) kr. 600. ))Till den
i Sthlm bildade fond för underst.
åt fattiga apotekareenkor».

Hallengrens fond (Apotek. .J N
Haltengren 1836) kr. 2,675. »)Rän-
tan användes till nytta och än-
damål föl' de farmaceuter som
använda Societetens instttut.»

Jnstelii fond (Apotek. Martin
Justelrus 1887) kl'. 30,000. '/3 af
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras enkor eller oför-
sörjda barn, lf'{ till stipendier för
två stud-de vid Fat-m. institutet
och 1/3 till tillfälliga underst. åt
ochötvande farmaceuter eller till
föl' yrket nyttiga ändamål.

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
189D) kl'. 4,000. ))År!. afkastn . till-
delas PIl eller flere enkor efter
farmaceuter med företräde föl' ('11-
kol' etter farmaceuter från Yestor-
götrand.»

:lIosandel's fond (Grundkapital
1,000 kr. till minne af Professor
C G Mosander frun en apotekare
som den 1/91900tillhört apotekare.
kåren i ;jO ar) kt-. 2,;;30. Räntan u t-
delas drugen af Professorn i kemi
vid Farmaceutiska in st. till den
mest framstående lärjungen i sam-
ma ämne.

Norrlands apotekareförentngs
donattonsfond d. 29/0 1895. Af
räutemedlen lägges t. v. Ils till
kapitalet och 2/3 ötverlemnas till
Fann. inatit-ts styrelse, att efte-r-
samråd med direktionen användas
till ngt föl' institutet eller dess

.elever gagnande ändamål,
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
:Xyg-rens stipendiefond (Apotek.

Gottfried Nygren d. 16/12 1897) kr.
;S,OOO.Räuternedlen 1,000 kr. utde-
las af soctet:s direktion till nå-
gon examin. apotekare till underst.
antingen: 1) föl' vetenskapl. stu-
die r i in- eller utlandet eller 2)
för studier vid kemisk tabr. eller
ock till 3) belöning för epok-
görande upptäckt inom farmacien.
Vid sttp:s utdcln, fästes hutvud-
sakl. vigten vid stipendiatens
prakt. duglighet, skötsamhot och
karakter.

Redlngs fond (Apotek. TReding
1871) kr. 5,000. Räntan skall vid
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekareenkor.

""allers fond (Ttf l minne af
Apotekaren Jakob Waller 1886)
5,000 kr. Räntan utdelas SOUl be-
lön. företrädesvis för flitigt och
förtjenstfullt arbete å Farm. in-
stit:slaboratorium, men äfven sorn
uppmuntran för redbart och frukt-
bärande arbete inom öfriga under-
visn.tack vid institutet.

[2711J
Konstfdrvaudtskapetx kassa,

omrattande: Sju k- och begrarniug«-
hjelpskassa (stif't, af flere perso-
ner 17M) kr. 14,200. Sjuk. oeh be.
gi'afn.shjctp åt manl. och qviril ,
arbetare vid boktryckeri o. stil-
gjuteri.

Gutenbergska sttttelscn (stift. af
flere personer 1840) kr. no,ooo.
Pens.r åt manl. o. qvtnl vtypogra-
fel' samt stilgjutare.

.Enkehjelpsfonclen (stift. af flere
personer 1854) kr. 14,000. Enke-
hjelp efter typografer o. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: K:gL
boktryckeriet.

[2712J
'I'ypogrnftska föreningen (JI W

Lindström m. tI. 1846)kr. 38,345:58.
Särsk. styrelse, se [2417J; sjuk- och
begrafn:shjclp rn. rn,

[2713J
Stockhohns ganerksllrbetares

sjuk .. och begrnfningskassn (Del-
egarne 1879) kr. 11,187. Barsk. sty-
relse, se [1923]; sjuk- och begraf-
n-shjelp; ärt, bidrag från Sthlm s
gasv. SOOkr.

Stockho lms gasverksarbetares
uiidhjelpsfund (Dolegurne 1881).
Samrna styrelse som sjuk- och
begrarn.skassau. Utdelar hjul p vid
trängande behof. Kapital kr. 17,746.

[2715J
Totties pensionsfond (Sthlms

stads Brandrörsäkr.skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlm s stads Brandför-
säkr.skontor se "1759];räntemedlcn
användas till pens:r o. år!. under-
stöd åt de på brundrörsäkr.konto-
reta stat uppförda tornväktares
cfterlemn. enkor och oförsörjda
barn surnt åt eukor och barn efter
personer, som vid eldsvådor om-
kommit, ätvcnsom lit sådane, SOIn
vid eldsvådor blitvi t skadade.

[2716J
Bnrumorsketonden (KgI. regle-

mente 1840) kr. 14.194:84. Särsk.
styrelse, se [18831; nudcret. åt gamla
sjuka och fattiga barnmorskor.

Barnmorskurnas i Stockholm
penslonsrören. (1860)kl'. 39,4915: 70.
Pr-ns:r åt delogariuuor. som fyllt
60 ål' och iubeta.ldt 2;3 års atgtrter:
f. n. utgå S p-ns:r å 200 kr. st.

[2717J
Stockholms nya spårriigs akt.-

1I01.:s Persnuals kassa. 31/1.1900
kr. 25,03G: 17. Förvaltas afbolagct.

[2719J
Johan ..hiderssolls understöds.

fond (Fru 'I'herueo Andersson och
Herr Knut Anderason 1898) kl'.
50,000. Stlrlrns arbetarefören:g, se
[2413J: årl. räntan utdelas vidjul.
tiden till orkeslösa manI. ledamö-
ter, som Ivl lt 55 ål' och äro i be
hof af Ull det-stöd.

El iassnnska understödsfonden
(F'abt-. Lcvv Eliasson och hans fru
Edelinc, r." Salomonsseu 1874) kr.
u,300: 11. Sthhns arbetarerören.g,
se [Z413~; räntan användes åt röre-
ntugsledamötcr. Rom varit med i
minst 10 är, föl' ben-iandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond.

Hem.1öjdsfolldell (Advokatfiska-
len C E IJ.iungberg 1879) kr. 59S:45.
Sthlms arbctareförun.g, Re [24131,
räntan användes Rom prcm:r- åt
fdrencsl.edarudtors barn under Ii)
ål' för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

[2720J
Stockholms 3rbetareföl'Clliug's

'.ink- och begrafningshjelpsfond
(Sthlms arbetarl'föl'en:g 18(;8) kr.
17,304:20. 8ärsk. styrelse, se l2413j;
sjuk- och begrafn:shjelp åt tondons
ledamöter eller deras sterbhus.
Ar 1899 utbet:« 12,8GO kr. i sjuk-
hjelp och 3,200kr. i begram.shjelp.

[27 10- 27 28J
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras enkor och oförsörjda barn.

(2723J
(.odu',;;]ol pensionsfonden (Scgel-

sörn.enkau K. Godn 1791)kr. 10,768:
7,). Borgmast. i Sthhn; räntan an-
vändes till underst. åt enkor efter-
embetsruän inom Sthlms magistrat
samt efter sådana civ. tjeristeruän
som af öfverståth. o. magistraten
tillsättas: utbot:s f. n, till 5 enkor.

r2724J
'SjökaJltellssocieteten i Stock-
holm (stift. 17:32)kr. 7;3,000. Sjö-
kapt.esoctototens deput:e, se [ISn7J.
Ledamöterna måste vara burskaps-
egande sjökapt:r i Sthlm och har
eoctetctcn till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå-
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela peus:r å t ledamöter af viss
ålder samt underst. åt Iodarnötor,
deras enkor och oförsörjda barn,
som dr-rat' äro i behot.

(2725J
Sjiimannaförening'en i Stock •.

ho lm (stift. 1863) c.a kr. 200,000,
Särsk. styrelse, Re )8 99J; peus:r,
sjuk och begrafn:shjelp samt Ull-
dorst. Hvarje sjöman (af befäl.
underbefäl och manskap), som är
sve-nsk undersåte, eger anmäla sig
till inträde i fören. Kontor: Skepps-
bron 10, n. b. t. v.

S.iömannaf'örflllingells nöd-
h.jelllskasslI e:a kr. 14,000. gjö.
ruanne.rören:s styrelae ; att af fon-
dens räntor och af niedel Insaml ,
i sparbössor under rören.s sam-
mankomster gifva julgåfvor till le.
danlöters enkor och barn.

:2726J
- Stockholms sjömanshuskassa
(Sthlms sjtirnunshu s} vid slutet af
1900: kr. 570,283:74. Särsk, direk-
tion, se [119;'5.1; underst. åt orkos.
lösa sjömän, deras enkor och barn ;
år 1900 ntbct.s kr. 21,146: 25 till
540 underst.etagare,

Stockholms nationnlknssa
(Skeppsred. i Sthhn 1772) slutet a
1900: kr. 153,805: 87. SthlIns sjö.
ruanshus direktion, se [1195J. lin-
der-st. åt orkeslösa sjömän; ål' 1900
utdelades kr. 4,600.

[2727J f"ll f "11 kAllgfartrgslJe fl, la varesu s a-
pet (18;')7) kr. 147,252: 07. Sttrsk. sty-
relse, se ~2426J; pens.a. or-h Ull-
derst.skasea.

[2721J
[27 14J Stockholms arbetareförenings

Lykttiiudarues sjuk- och be- ttoth-esafde hrlne (Sthlms arbetare-
gratningskassa (Delegarne1868)kr. fören:g 1870) kl'. 471: 75. Sär-sk. [2728J
4,81.4: 04. Sär-sk. styrelse, se [19451; styrelse, [se 2413J; bcklädn. åt
sjuk- och begrafn:shjelp. Arl. bi- fattiga barn hvarje jul. Handelsflottans pensionsall •.
drag från Sthhns gasv, 3001rr. statt (K. )Iaj:t och Rikets Stäudcr

I.ykttliudarnes och slronpum- [2722] 1864) kr. 866,033: 34. Särsk. dirck-
parnes vid Stockholms gasverk .• . . .. . tion, se [1837J; pens.berättigad är-
ensk. pensionsfond (Delegarne Fagerbergs peustoustnrättmng den, som uppnått 55 år, åtnjuter
1892)kl'. 52,233:94.Särsk. styrelse se (Sadehnak.älderm , J. Fag~rb~rg medborg. förtroende o. varit i 25
)9 07~;pens: åt delegarne. 11~30) k.r. 22.~,~21.:03.Peus.r at fat:- år vid svenskt sjömanshua Inskrtf

tlga ()~h val1rc.ld. personer, sonl .ven samt, ntali. att harva begått
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[D28-2734] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
l'YHULH1)l'ott, under dessa år idkat
;;:'J0fartmed svenskt handelsfartyg,
d.et-af Irutvudsakl. tiden, bestämd
till 17 år. å utrikes orter; år 1900
utdelades kr. 107,830:03 till 1,319
personer.

[2729J
l'laskini!'ltfi'irenin!:'en: särsk. sty-

relse, se [2429]; kassabehålIn. 811~2
HJOO:rörvaltn.srouden: kr. 2,715: 73;
undcrst.sfondcn: kr. 7,654:75; bi-

'hlio teksfo uden: kr. 2,095:83;peus..
fonden: kr. 280:35; byggn.sfonden:
kr. 68:-; sjuk- o. begrafn.sroudeu:
kr. 8,478:42; nödhjelpsfonden: kr.
20,992:68; grundfonden: kr. 20,000;
summa kr. 62,'285:76.

VI, Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,
lärares samt deras en kors och barns pensionering.

[2733J Kg!. Vitterhets-, Hi- Bergianeka sttrtelsen (Prof'. r LetterstedtskaFöreningens fon-
tori h A ti lt t J Bergins 1784). Donationskapita- der (Gen.konsul J Letterstcdt 1861)

S orle- OC n IqVI e s- let 8,3:J3kr., egend, Bergiiiund, till 1:0) 67,362: 56 såsom reservfond:
akademien. pubhet nytta och till en skola föl' Denna reservfond ökas med år1.

AnteJlska donationen (gåfva af trädgårdsskötselns eller hort.ikul- tillagd ränta på ränta tills den upp-
Dr H F Antcl1. attemu. 1896)kr. turens u'pplijelparide i riket under går till 500)000kr. 2:0) 292,761:97
100,000; f. anttqv. och numtsma t. namn af Dergtauska trädgårdssko- såsom beS))arin.gsfond: denna be-
ändamål. lan. sparingsfond ökas genom årI. tdll-

Rer~erska donationen (T'u'lltör- Beskowska stipendiefonden lagd ränta på ränta tills den upp-
valt. [Göteborg C G Bergers test. (Ötv.uam.juukar B v Bcskow och gål' till 5,000,000kr. 3:0) Återsto·
1878) kr. 290.000. Af räntorna an. hans hustru 1864) kr. 17,891: 49. den 340,263: 41 kr. utg. den dis-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska Till ett etlp. åt någon ung. förtjent poulula ronden, hvtlkeu icke får
föreläsn:r, det öfriga föl' historiska och obcmertl vcteuskapstdk. till kapitalet fönninskas; den dtsp.
och a.ntiqv. äudamål , efter utgifts. Byzanttuska resestiPf>ndiet.(cn-1 räntan öf,:~rleInnas ärt. till Lett.er.
stat, 80111 för lrvart år uestämmos. veven P O v. Asp 1803)kr. 30.000. stedtska forcn.. .,

BeskowskadonationentOfverste· Upsala nntv.: föl' :3af 9 på hvar- Letterstedtska resest.lpendlet
kamma rjunk. B v. Beskow 1880)kr. andra följ. år utses sttpendtator af (Gen..kOl~s~ll.~Letterstedt 1860)kr.
10,000. Uuder-st. för yngre, obc. Vetenskapsakad .. S0111 för samma 90)000. St.ip. at n~gon svensk man
m-dl. och för tjen t for-skar-einom år uppbär årI. räntan; under de med gO(~.aIllo~'al~ska e?"enskaper
dc vetenskaper. S0111 tillhöra Olll- öfriga 6 åren utses attpeudtater af och utmärkta lnSl~~er l ~!1 eller
rådet för akadern:s verksamhet; ut- Upsala unl v , S0111 förvaltar dona- fiera :et~ns~aper, for .att ~.attaho-
delas t. v. livat-t annat år. tionskapitalet. ,n?nl. l t~llf~Ue at~.'.till förkofrau

Götiska förbundets donation kr. Edlundska donationen (Prof. E Iaf.. srna ..11lslgter,. företaga resor l

'2,400; för anti qv. ändamål. Ec1lund 1880)kr. 33,797:80. Hän. fr.~nl hL~lder; sbpe~dlat må tlll-
Hjertberg!ilka donationen (Pro- tau användes till prisbelön.r eller hora hVllke~l,~~nl1u:ll~kl~SSs~~

tokollssekreter.EGHjel'tbergstest. underst. föl' torskn:r på de fvaiskt- h;lst, n~en t~l Ick~.vala yngre an
1888), kr. 260,000; för Statens hl. rnatern. veteuskau:s onn-åde. 1

201och Icke äldre an..40 år. .'
storiska museum och kgl . mynt- Pernerska belöningf'n (Kansli. .I.•etterstedtska slägtsttpendtet
kabinettet. rådet B Ferner 1795) kl'. 3.014:40.1blid. 1893afLetters~edtsfond (Gen.·

Lonbatska donationen (gåfva af Premieutdeln. kon~ul .T ~,ctterst.edt 18~O) sedan
furst .TF de Loubat i Paris 1889) Flormauska belöniuo'en (Prof. kapiba.let af dennaJe~?-teranta upp-
kr. 20.000; räntan utdelas In-art A H Flormun 1838)kr~5,81S: 77. nåttc50,0~.0~~" ~~rantanutgå400
5:te ål' f. bästa under senaste 5 är Till pris och bel ön. kl'. arI. for ofver~!1ttI?::rpå s!enska
utkomna. på svenska, norska eller Grillska donattonen (Bruksp. J språke~ afnåqot fortraffl. u.tlands~t
danska förf. arbete örver Amerikas ". Grill 1862)kr. 45,274:77. Rantan arbete tnorn Htteratut-ens.dndustr-l-
arkeologi. etnografi, historia cller utgår ti llxvidare till Skansens zoo- ens eller ::etcnsk:s on~råde, eller
myntkunskap. :Xästa gång lfl02\. loeiska trudcård. Fondcn af'serbil- af någon särdeles utmarkt under-

da~Hlcaf en'"zoologisk trädgård. visursbok för ungdom.
Hnhus donat.lon (Med. d.r C011- Lindbomska belöningen (Berg-

rad Halm 1896)kr. 21,161:31. till uu- mäst. G A Lindbom 1814)kr. 4,138:
derst.. föl' veten skapl, rorsku:r el- 07. Räntan användes årl. till 1 a
ler resor. 2 guldmedaljer. S0l11tilldelas don,

Letterstedts fond (Gen:konsnl J utom eller inom akademien, som
Letterstedt 1860)kr. 18,000. Rän. ingifver någon afhandl. med nya
tan ansläs till ett pris för utmärkte och vigtiga upptackter uti kem.
författare och vigtiga upptäckter. oller fysiska vetenskaperna.

Letterstedts fond (Gen.konsul J Lindströms minnesfondkr.l,500,
Lettcrstedt 1860) kr. 9,000. Räntan donerad 1901 af vänner och lärjnn-
utgår i och för särsk. maktpältg- gal' till prof. G Lindström. 'I'Hl
gandevetenskapLundersökn:rsamt ett mindre stipendium för resor
äf'ven till andra ändamål, beroende il1Ol11landet i eyfte att studera de
detta på Vetenakapaakademicu. lägre evertrebrerade djuren, fossila

Letterstedts fond (Gen:konsul J eller lefvande.
Letteratedt 1860) kr. 18,000. Till ron Jlöllers donation (Ryttmäst.
inrättande å serafimerlasarettet af P von !\löller 1883) kr. 23,914: 01.
sängar för nödlidande sjuka resan- Till lifränta åt viss person, efter
de, företrädesvis från främmande hvars död donationen är ställd till
land. Akad:s fria förfogande.

[,etteretedtska fonden till för- Regnelis, Anders Eredrfk, bo-
mån för Yallerstads församllng tantska gåfvomedel (D:r A F Reg-
JIl. JIl. (Geu.koueu l J Letteratedt nell 1872) kr. 102,700: 12. Denna
1860)kl'. 27,000. Räntan användes fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
till prem-r och anskaffande af böc- 1) Stip.-fonden f. anställande af're-
kel' åt skolba.ru, till uppköp af böc- SOl' i botaniskt ändamål till Bra-
kel' föl' sockenbiblioteket i Valler- silien eller annatintertropisktland.
stad samt till belöu:r åt folkskole- Z)Fonden för vetenskap!. bearbetn.
lärare inom Linköpings stift. af de i Brasilien eller andra inter-

[2734J Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Ahlst.rands testamentsfond (Bi.
bliotek. J A Ah1strancl 1S91) kr.
"23,076;7.5.Tilllifrällta åt vissa per-
soner efter hv'ilkas död räntan ut-
går till understödjande af zool..
studier.

..lkademiens reseunderstöd (dir.
Sahlgren 1773,bergsrådet Dablberg
1815 ni. fl.) kr. 25,945. Stip:r till
ett belopp af 1,300 kr. utdelas ärt.
till yngre naturforskare för utfö-
rande af resor inom Sverige med
ändamål att undersöka landets ua-
turförhål landen.

Arnber!,e donation kr. 21.000,
donerad 190 1af Bankofullmäkt. .J
W Arnberg.

Bankeka legatet(J oxefBank 1792)
kl'. 1,288. SåS0111till ökn. på lönen
till Bergianska läraren.

Beije rs kn donationen (af Bok-
förläggare Frans Beijer insamlade
1884) kr. 10,000. Tillfrämj. af Riks-
musei mineralogiska institutions
syften.
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