
G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder. [4601-460Z};

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

Stiftelsens namn och fiJrvaltmng, stiftaren, stiftel.sens årtal, ändamål; utdelning.

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olik'a ända-
mål afsedda fonder :...•............. [4601-4645]

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler [4653-4667}

III. Fonder för understöd åt barn [4670-4679]:
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, ellerafsedda

att bereda sjukvård.. [4681-4690]'
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ... [4693-4730}
VI. Fonder fÖr vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,

lärares samt deras änkors och barns pensionering [4733-4760]\
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [4762-4768]

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn [4770-4778}
IX. Fonder för understöd åt civile ämbets- och tjänstemän samt där- I

med jämförliga personer samt deras änkor och barn [4781-1802},
X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn [4804-4817]

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn ................................•............... [4821-4826}

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. [4827-48641.

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

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

Beronii donation (Handl. KB.
Beromus 1870) kr. 3,047. Pens:r.

Bersåns, C. D., fond (frkn E Ber-
sen 1897) kr. 10,539. Lifstidsränta.

Boljeska fonden (Gravdr J P--
Boije) kr. 20,496. 5 pens:r a 150 kr.

[4602} Nikolai församlings utdelas årl. till fatt.iga, och sjukl ;
o änkor af Borgareklassen i Stor-

kyrkorad. kyrkoidrs. •
Se [20 11J. Alfred Collijns fond (1898) kr.

Arfwedsons testamente (Dir. C 2,506. Barnunderst.
Arfwedson 1856) kr. 7,740. Räntan Nils Wilh. Ekebergs fond
disponeras af församl:ns pastor (Grossh. CW Brink 1889) kr. 5.371 •.
och användes till understöd åt Pens:r.
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom Enrentl dona,tion (v. häradsh.
åt värnlösa barn. P. L. Eurenius 1909) kr. 50,559"

Arrhenii donation (Handl, A W Understöd inom församlingen ocn .
Arrhenius 1872) kr. 9,766. Till hjon åt dess fattiga å Babbatabergs-,
på Sabbatsberg. sjukhus samt åt dem som från.

Berg.grens,RobertochEleonore, församlingen intagits å Sabbats-
donationsfond (Grossh. och fru R. bergs älderdomshem. .
Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs· Doktor Fr. ~'ehrs minne (Dokt.
tidsräntor, pens:r m. m. Fehrs konfirmander 1895) kr. 2,837.

Berggrens, Makarne, under- Pens:r.
stödsfond (Grossh. och fru R Berg. Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph •.
gren 1895) kr. 86,792. Pens.r, till· Hebbe 1868) kr. 20,302. Div. ända-
f'alliga understöd m. m. . mål, barnavård m. m.

Sahlstedtska fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 1868) kr. 1,577:54. Pens.

Soopska fonden (Grefv.an AM
Soop 1734) kr. 20,509:43. Underst. åi
fattiga kvinnor i Soopska fattigh.

[46 01] Stockholms stads
konsistorium.

Se [2001].
Bergstenska fonden (Änkef. L M

Bergsten 1826) kr. 5, 727:~3. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar .

Georgiska fonden, kr. 1,143:95.
Understöd utdelas till 2 fattiga
fruntimmer. .

Häggmanskn fonden (M:ll Hägg-
man 1870) kr. 3,099:09. Pens.

Jnngbfadska fonden (Prosten B
Jungblad, 1832) kr. 3,883:.51 Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.

Lagus fond (Dokt:an C U Lagus
1854) kr. 6,259:23. Underst. åt fat-
tiga fruntimmer.

Pcsstethska fonden (Kyrknh, J
Possieth 1728) kr. 27,545:86. Stip.
åt studerande.

l~enströmska fonden (Kanslist.
i) Renström 1818) kr. 17,938:23.
Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste-
män änkor, boende nom Klara
församl.
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1[4602-46 05J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Fatima Hertzers fon" (Fru Jea· Storkyrkoförs:s barnkrubbs Anrora Llndfeldts fond (Julia

.nette Nordlund lS89) kr. 4,278. (särsk. styrelse) kr. 49,014. Bar- Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr.
Pens:r. navärd. 3,000. Räntan skall utgä till be,

Henrlins, fru, Lonlse, fond (1900) Snndgrenska fonden (f. d. upp- höfvande lärarinnor inom rörsam.
·kr. 5,909. Bidrag till barnkrubbor. bördskommiss. FC Sundgrenl894) lingen.

Håkansons, Nanna, fonder (Frö, kr. 6,825. Pens:r. Löfgrenska fonden (Ålderm .
.iken Nänna Häkanson, 1912): 11 Söderströms fond (Skomakare- Löfgren 1826)kr. 75. Räntan, kr.
,kr. 1,000, till bekläknad af fattiga älderm, C U Söderström 1871)kr. 3:75,skall svid julexamen utdelas',
konfirmander, 2) kr. 7,158, till un- 4,117; 1/2 till kläderät fattiga skol- Mobergska fonden, kr. 1,000.
.derstödjande af församlingens barn och 1/2till tillfalliga underst. Räntan skall utgå »tilllärarne vid
l>arnkrubba, 3) kr. 7,158, till un- Tontins testamente (Ankef. A M folkskolan såsom extra arvode •.

•-derstöd å 50 kr. åt gamla, fattiga Toutin 1791)kr. 556. Pens:r. Pastor Prim. J Fr BåhIs minne.
-sjuka, som sett bättre dagar. Wadströms testamente (M:ll Kr. 8,820. Räntan användes till

Kollektmedelkassan för fattiga U Wadström 1789)kr. 250. Pens:r. Kraftska skolans bästa.
-nattvardsbarn (insamI. af förs. Wall s, frn, Dorothea, donation Pinchardska fonden (Grossh.
gnm kollekter) kr. 6,831. Beklädn. (Handelskassören Th. Wall 1907) A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
-åt fattiga nattvardsbarn. kr. 4,193,2 pens. ät medelrösa frun- -underst. ät 2 fattiga barn vid

Kreijs testamente (Assessor F timmer; tillsvidare lttränta. försis folkskola-o
Kreij 1827)kr. 2,418. Räntan till· Westzynthli fond (Konsul W Hilda stens nnderstödsfond (f.
-delas 2 utfattiga sängliggande för- J E Westzynthius 1889)kr. 23,440. d. lärarinnan) Hilda Sten, 1905)
-saml:medlemmar. Halfva räntan disponeras af pa- 2,638 kr. Räntan sökes 1/2-ärsvis

Kyrkofattigkassan. Särsk. sty, stor för tillf. understöd och resten af i behof af understöd varande
.relse, (Åtskilliga donationer) kr. tillfaller Kyrkofattigkassan. lärarinna vid fors. folkskola.
066,269.MänatI. underst. till fattiga. Wibergs, Fr., fond (Handl. Fr. Wessmanska fonden (Änkefru

Lyckes fond CFröken L E Lycke Wibergl901) kr. 6,719. Lifst.crärrta. Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
'1911) kr. 21,125. Till beklädnad af Wickbergs, Å. C., fond (Grossh. Räntan .till kläder och andra för-
'nattvardsbarn. och fru Robert Berggren 1895)kr. nödenheter ät de fattigaste flickor

~Ietzgers testamente (Grossh. 73,561. Pens:r. i folkskolan».
'F Metzger 1850)kr. 3,606. Afkastn. Zetherstens testamente (Garfv. Westzynthii fond (Konsul
-disponeras af församl:s pastor för JH Zethersten 1790)kr, 50. Pens. Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
tillfalliga underst. Åkerlnnds fond (frkn Augusta till bespisn. af fattiga skolbarn.

iUichaelssons testam. (Grossh. Åkerlund) kr. 3,248; räntorna ut- Fredrik Wibergs fond (Handl.
.MIchaelsson 1825)kr. 546. Pens:r. delas ärl. till 2 aktningsvärda frun- Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Afkaat-

Hillnet af J. E. Feron och llnn& timmerinomStorkyrkoförs.,hvilka ntngen'tdllfalfer Iärarinnorna, »den
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880) fyllt 50 är. ena efter den andra I den ordning
'kr. 2,281. Pens:r och barnavård, som af längsta tjänstetiden (minst

Molins fond (frkn Sofie Molin) [46 4] N' I' f· mi' 5 är) betingas. Ingen af dem får åt-
kr. 6,324 till beklädn. ät behöfv. O ,kO al 'ona ,"gs njuta understödet mer än ett år i
nattvardsungd. tillh.församlingen. skolråd. Se [20il]. sänder.

Norstedts fond (M:ll Caroline Brandels premiefond (Kommi-
.Noratedt 1878)kr. 4,559. Underhäll nister R. Brandel 1909), kr. 1,000.
.af,ett eller flera värnlösa barn. Räntan användes till premier åt

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor- 2:ne gossar i Kraftska skolan. [4605J Storkyrkoförsam-
-stedt) kr. 6,382. Underhåll af värn- Ä. G. Bratts fond (f. d. källarm. lingens fattigvårdsstyrelse.
~ösa barn. A. G. Bratt) kr. 5,545. Af räntan

Okänd gifmres fond (1854)kr. utdelas ärl. till beklädnad af fat. Se [1784].
<638. Afkastn. disponeras af för- tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp- Ändals fond (Anna Charlotta
saml:s pastor 161'till~: underst. gått till 10,000, fä 400 kr. utdelas. Andal) kr. 33,000. Räntan arrvän-

Otterska fonden (Ankef. M L Ekströmska fonden (Snick.- des till underst. vid jultiden ät fat-
-Otter, f. Edman, 1861)kr. 45,360. ålderm, Ekström 1835)kr. 150.Bän- tiga familjer, med företrädesrätt
l'ens:utdelning ,och mänatI. un- tan 7.50 skall »vid julexamen ut- 161'lika behöfvande af Storkyrko-
.derstöd till fattiga. delas ät 2:e flickor, som utmärkt förs. \

Petterssons fond (M:ll SM Pet- sigförordning,flitocharbetsamh.. ÅJldersons fond (Fröhandlaren
-tersson 1896) kr. 12,838. Pens:r. ErnstElliotsfond(Grossh.Ernst Aug. P. Anderson) kr. 2,500. Rän-

Pfells testamente (Revisor JE Elliot 1914)kr. 14,333. Till Kraft, tan skall ärligen utdelas i män af
Ffei! 1797)kr. 1,027. Pens:utdeln. ska skolans bästa, i främsta rum- behof åt fattiga och i Nikolai för-

f. d. Rlddarholms-försrs ensk, met utökande af dess läroämnen. samling boende personer (obero-
.etensionskassa kr. 4,277. 5 pens:r Erik Boman Erikssons gåfva ende af skrifningsort), hvilka lida
il. 25 kr. (framI. Viktuallehandl. Er. Boman af lungsot och hvilkas sjukdom

Rogstadli testamente (Änkef. Eriksson) kr. 1,663. Årliga räntan bllfvit styrkt af distriktsläkaren.
J Rogstadlus, f. Löfblad, 1786)kr. skall till skolans bästa användas. Skulle sådan behöfvande och sjuk
512. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- Flobergska donationsfonden person vistas ä sjukhus och i hem-
'fattiga och sängliggande änkor. (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. met kvarlämnat hustru och barn

Scharps giifvomedel (Grossh. J H 4,000. »Till fattiga barns hållande i behof . af hjälp, kunna jämväl
'Scharp och hans hustru 1888)kr. i skolan». dessa senare tilldelas understöd
'2,119. Räntan utdelas årl. till 3 Karströmska fonden (M:ll Eleo- frän fonden.
välfrejd.,fattigafamiljerinomförs. nora P Karström 1865)kr. 4,520. Boströms donationsfond (Kon.
Scharps testamentsfond (Grossh. »Till den fond, som i Storlryrko- sul A. G. Boström) kr: 17,200. Rän-

o. fru Scharp) kr. 24,443; a) till församI. är grundad för fattiga tan användes till inköp af mat och
'beklädn. af fattiga nattvardsbarn skolbarn». ved att till julen utdelas åt rat-
.af kvinnokönet; b) till skollofskolo- Kraftska sällskapets stipendie- tiga inom 16rsamlingen.
nier för församI. barn; c) till 161'· fond, kr. 2,062:50. Afkastningen Brogrensfond (Kronouppbörds-
(hättrad kost ät förs:s ä stadens användes för begåfvade afgäende kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
.!attigvärdsinrättn:rlntagnafattlga; lärjungars vidare utbildning. Edberg.(Fattighjonet Wilh:aEd-
d) till utdelandet af ved ät fattiga Ludvig Levlns fond, kr. 6,000.,bergs lifräntefond) kE' 675.
'församlingsbor.' Räntan utbetalas till styrelsen för Engstedts fond (Anker, Joh:a

Schewes testamente (Grossh, Nikolai skollofskolonier. Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
R F Sehewe 1845)kr. 787. Af,kastn. Liedbergska fonden (Revisor talas till sädana fattiga inom Btor-
viisponeras af förs:s pastor for ttlt- Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan kyrkoförsamI., hvilka icke ätnjuta
,~älliga underst. till kläder ät medellösa skolbarn. underhäll af allm. fattigvärden.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4605-4607J
Falks fond (Änkef. M Falk) kr. öfver 60 år gamla änkor efter civ-: bidrag till kostnader för skollofs-

800. ämbets- eller tjänstemän med före kolonier från församlingen.
Geijers fond (Lagmansänkan tr~.desrätt för släktingar. Klara förs. Kyrkokassll (Klara

-Geijer) 1,500. Ankedrottning Joseftnas fond kyrka 1812) kr. 290. Till de fat-
Godus fond (Segelsöm:änkan C kr. 1,000. tiga jultiden.

-Godu) kr. 555. Räntan utgår till Krutmeijers fond (Kansliråd:an
2 ålderstigna änkor eller ogifta B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Un-
kvinnor· inom Riddarholmsför- derst. åt fattiga.

·.samlingen. [4607] Klara församlings l\.rutmeijers fond (Kansliråd:an
Grossh, Carl Reinhol<1Lundins kyrkoråd. Se [2013] . B Krutmeijer 1854)kr. 2,832:41. Åt

mlnne, (Herr Axel Vallgren) kr. församI. fattighushjon.
5,000. Efter Iifräntetagares död Bagges fond (M:ll F E Bagge LjungnIans, Carl, minne (f. d.
skall ränteafkastningen i poster 1849)kr. 3,000. Underst. åt fattiga. läsbarn till kyrkoh. 18S6)Pastor i
<lm minst .50'kronor åt hvarje den Brandels fond (Kamrer C. Bran- Klara kr. 1,700. Räntan utdelas'
'9 mars utdelas till behöfvande in. del 1904)kr. 25,000. Understöd åt till en eller flere sjuka eller be-
om törsaml., dock med företräde fattiga. höfvande inom Klara förs .

. för meriterad person, som är eller Bernegaus fond (Kamrer. G W Lundmans fon,1 (lektor Julius
varit anställd hos firman J. P. Bernegau lS52)kr. 30,000. Underst. Lundman 1913) kr.. 2,000. Under-
Brandt och som gör framställning ät fattiga. stöd åt en fattig för sommarvi-
-därom, oafsedt inom hvilken för- Bolins fond (Handl. Bolin 1802) stels e på landet.
-samliug denne person är boende kr. 544. Till de fattiga jultiden. Löwens fond (Presid. Frih. J
eller mantalsskrifven. Caminska testamentsfonden von Löwen 1774) kr. 3,333. Bän-

Grossh. J. 1'. Brandts mInne (Assessor L M Camin 1832) kr. tan fördelas, ena hälften mellan
(Herr Axel Vallgren) kr. 5,000. Ef- 750. Räntan utgår till »föreningen 12 "ch andra hälften mellan 20
ter lifräntetagares död skall ränte- stockholms lärlingshem». inom försarnl, bo~nde fattige.
.afkastntngen i poster om minst Cederschiöld s fond (Dep:chefen Mörners fond (Frkn Ulrika Mör-
50 kronor åt hvarie, den 10riovem- R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000. ner 1810) kr. 1,500. Räntan till·
ber utdelas till behöfvande inom lJnderst. åt fattiga. delas 3:e sjuka, försami. tdflhö-

"församlingen, dock med företrä- Ekströms donationsfond (Gross- rande änkor.
desrätt för meriterad person, som, handl. H E Ekström 1832)kr. 5,850. Nordfors, fond (Öfverst:an W
'är eller varit anställd hos firman Räntan utgår till»föreningenStock- Nordfors 1842) kr. 500. Underst.
J. P. Brandt och som gör fram- holms lärlingshem». åt fattiga.
ställning Ilärom, oafsedt i hviiken Ekströms fond (Grossh. H E Grosshnndlnre P. (;. Norreus do-
församling denne person är boende Ekström 1842) kr. 20,000. Räntan nuttonsf'ond. Kr. 13,852. Af ränte-
-eller mantalsskrtfven. utdelas till de mest behöfvande afkastningen skola utdelas gåtvor

Hedbergs fond (Spege1fabr. Karl änkor och ogifta fruntimmer, till å 100 kr. pr år, som med 50kr. d.
Hedberg) kr. 4,000. Räntan an- hörande »pauvres honteux» inom 28 jan. och d. 21 juli utbetalas till
vändes till värnlösa barns upp- fÖrS~1. mycket gamla, rattiga och sjukl.
fostran. F s fond (Jungfru Falk 1810) änkor eller ogifta fruntimmer, som

.Holmbergs fond (Kryddkramh. kr. 3 O. Till de fattiga jultiden. uppnått minst GOårochallaunder
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän- GotherH fond (M:ll Gother 1838) många år tillhört Klara förs.
tan användes till förökande af den kr. 750. Underst. åt fattiga. Doktor Car! Nyströms fond. Kr.
-dagl, kosten för å fattighusen in- Hallgrens fond (Assessorskan iO,OOO.Räntornaanvändestillfräm-
tagna blinda hjon. Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. jande af den kyrkliga ungdoms-

Knmlings fond (1Ii:ll G Catha- åt fattiga. rörelsen inom Klara församling.
cina Kumling) kr. 1,500. Hallgrens fond (M:l1e M S Ha'll- Pfeffer·Bredbergs donations-

Kåbergs fond, kl'. 3,000. gren 1841)kr. 1,500. Räntan utde- fond. Kr. 2,000. Årliga ha1fva af-
Xorstedts fond (Boktryck. CNor- las till ett eller flera behöfvande kastningen lägges till kapitalet,

stedt) kr. 10,000. fruntimmer företrädesvis åt sjuka och med återstående hälft - efter
Peter Wahlströms understöds- och ofärdiga. afdrag för omkostnader - bekos-

fond. (Exped.vchefen Fr. Ekström Hanes toml (Frkn U E Hane tas en dag af året extra förplägnad
-och systern Emma Ekström) kr. 1875)kr. 4,000. Till af testator ut- i form af kaffefest e. d. för fattiga
iO,OOO. Räntan skall fördelas emel- sedd pensionär. i församlingen.
lan ålderstigna fattiga och sjuka Grosshandtaren Isaak HIrschs Pnkes fond (Grefvinnan Puke
-inom Storkyrko församling, dock donatlonsrond, Kr. 5,063:33. Rän- 1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga.
ej i mindre poster än 40-50 kr. tan afsedd till skolbeklädnad och Rambachs donation (Snick.än-

Reuckners fond (Änkef. Sofia sommarutrustning åt flitiga, fat- kan E Rambach, f. Dehm, 1881)kr.
Lovisa Reuckner) kr. U,400. tiga folkskolebarn i Klara rörsam- 1,000. Räntan utdelas till behöf-

Reuckners fond (Bokh. N Gling. vande inom församI.
Reuclmer) kr. 2,000. Hotfmans fond (Hofintend. J. Roos' fond (Majoren Axel Roos

Sjöbergs testamentsfond (Hust- Hoffman 1878)kr. 22,200. Till Sab- 1878)kr. 2,550. Underst. åt fattiga.
ru Maria Ulrika Sjöberg) kli. 9,000. båtsbergs fattiga. Segercronas fond (Statssekret. E
Räntan skall årligen utgå till fat- Holl'mans, A, donationsfond C Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan
tiga inom Storkyrko församling i (Slottsarkitekten A Hoffman 1897) utgår till 12 dygdiga änkor tillh.
'Stockholm, därvid medellösa sjuka kr. 75,000. Till af testator utsedda -pauvres honteux» inom försam-
böra hafva företräde. Fonden tör- pensionärer. Återstoden af ränte- !ingen.
valtas på grund af testamentets medlen användes dels till under- Skogmans, Agnes, fond (Frih:an

• bestämmelser af Stockholms stads stöd åt inom I6rsamlingen varande A. Skogman 1902) kr. 6,500. Rän·
fattigvårdsnämnd. Enligt fatttg- utfattige, familjer och änkor samt tan användes till omedelbar hjälp
vårdsnämndens beslut den 14 ok- till inköp at" ved att under vin. vid sjukdomsfall inom-fatti.!Sahem.
tober 1913 skall fondens räuteme- tern utdelas till de mest behöf- Stjerngranats fond (Ankefru
del från och med år 1913tillhanda- vande inom församlingen, dels ock Stjerngranat 1819) kr. 4,800. Bän-
hållas Storkyrko församlings rat- till beredande åt de mest behöf- tan utdelas åt fattiga änkor med
tigvårdsstyrelse för att i enlighet vande af skolungdomen i Klara barn, tillh. församl,
med testators bestämmelser utde- folkskola, så väl flrckor som gos- T af Urs fond, 1895. kr. 3,000.
las bland de fattiga inom förs am- sar af fri beklädnad jämte skodon Räntan utdelas till behöfvande In-

lins1~~hles testnmentsfond (Kam. ~~~rI~~nbde:p~~~in~n~~~~ä~lO~ft~~ o~4~~~'ne systrarSl testamente)
rer:änkan H 1Ii Stråhle 1829) kr. arbetsstuga för flickor och gos- (1876) kr. 8,000. Till af testa~r
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukl. sar inom församlingen samt till utsedda pensionärer.

WOODSTOCK SKRIVMASKin från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.



[4607-4611] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Ulfsparres fond (Änkefru M delas med lika belopp till 12 fat- Sätherbergs fond (Fröken S. C.

Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. tiga änkor med eller utan barn Sätherberg 1910)kr. 5,000:-. Rän-
åt fattiga. inom Klara församl, tan till fattighjon å Sabatsbberg ..

'y'adströms fO~d (Jungfr,;, Wa~- Isbergs fond (Presidentskan M Tnnelii .fond (Kryddkramh. :fo-
ström 1791)kr. 200. Åt fattIga vid G Isberg 1872)kr 3000 Räntan han Tunelms 1833)kr. 6,000. Ran-
jultiden. till fattighjonen . " tan tilldelas 4 inom rörsamt. bo-

Frn Dorothea Walls' donation. . , ende fattiga änkor eller jungfrur.
Kr. 4,000,hvaraf årliga räntan un- Johnsons foml (Generalkonsul Ugglas' fond (Excell. gref've G
der all framtid skall lika fördelas A;,:,elJohnson 1910) kr. 5,000:-. af Ugglas 1855)kr. 2,000. Till sty-
mellan två i församlingen skrifna Rantan tIll fatfiga 100m Klara. relsens godtfinnande.
medellösa fruntimmer, med för- f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94. Wlers fond (Brygg. A M' Wier.
månsrätt för behöfvande inom Till styrelsens godtftnnande. änka 1783)kr. 1,682:24.27kr. till Ad.
testators släkt. . Galathee Lamms fond (Ankefru Fredr. rörs:s o. rest. till Klara förs:s

- 'I'h, Westmans fond (1906) kr. Dorothea Lamm 1914)kr. 5,000:-. fattighjon.
10,000. Till äldre hjälpbehöfvande Af räntan 200 kr. till lifränta åt •
personer inom församlingen. namngifven person; resten till fat-

Wibergs fond (Frkn C AWiberg tiga inom Klara församling efter [4611] Jakobs församlings
1897) kr. 13,000. Till af testator styrelsens godtfinnande. k k h k I äd
utI"edda pensionärer. • Lieberts fond (Sejlareålderm. J yr 0- oe s o r .

hrbergs fond (Jungfru M L F Liebert och hans hustru A S Se [2023].
Åhrberg 1874) kr. JO,OOO.Till 5 Weber 1832)kr. 7,643:38. Af rän- Alms, Frn, donation (Ä1:Ikefru
m~dellösa tjänare af kvinnokön. tan 8/4 till fattighjonen, 1/4 till S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till

Öbergs fond (M:ll C Öberg 1874) kapitalet. fattiga inom församl.
kr. 5,000. Underst. åt fattiga. Lindgrens fond (Dir. E Lindgren Behrens donation (Gördelmak

1802)kr. 300. Gäfva till änka med J F Behrens) kr. 700. »En liten på-
flesta barn. ökning till Jakobs församl:s skole-

[4609] Klara församlings Lindgrensfond(Dir.ELindgren präster» (ingår i den rektor 0.2
fattigvårdsstyrelse. 1802) kr. 500. Gåf'va till fattig- kolleger tillk. lön).

hjonen. Carlboms donation kr. 125. Till
Se [1785]. Lindgrens fond kr. 500. Till mid- en inom-rörsaml. boende fattig bor-

Berendts fond (kÖnsul Simon dagsmåltid åt styrelsen. garänka med flera små barn.
Berendt 1911) kr.10,000:- till fat- LIndmanssons fond, kr. 5,000:-. Carlströms donation (Constance
tiga inom Klara enl. styrelsens be- (Bokbindaren J A W Lindmansson Carlström) kr. 8,000. Till 2 ogifta
pröfvande. 1908.) Räntan till fattiga inom för-. äldre fruntimmer i Jakob, tillhö-

Berggrens fond (Hyrkusk. M samlingen, efter styrelsens godt- rande P uvres Honteux.
Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan finnande. }'attigalärarinnors fond (Gross-
anslagen till kläder ät församl:s Luurtblads fond (Hofslag. J handlare J. Meissner) kr. 5,000.
mest nödställda fattighushjon. Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gåfva Räntan utdelas företrädesvis till

Bergqvists fond (M:ll M C Berg- till familj med barn. fattiga lärarinnor.
qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en Heunlers fonrt (M:ll S M Meu- Hedrensfond (Biskop J J Hedrån)
ogift dotter, som försörjer sid nier 1~40)kr. 3,000. Pens:r ät 2:e 600. Till böcker åt medellösa lärj.
moder. fattiga gummor. .. Hillbergs stipendiefond (»Okänd

Bolins fond (Handl. A Bolin Nordströms testamente (Ankel'. gifvare 1865»)kr. 1,000. Underst.
17il6)kr. 658. Till fattighjonen. EM Nordström 1881)kr. 2,000.Rän- ät medellösa lärjungar.

Brobergs fond (Viktualiehandl. tan utgår såsom lifränta åt 2:e per- f.lljebergs, Gustaf Erik och
C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän- soner, men efter deras död utdelas Helena Catharina, fond (1882)kr.
tan utgår i 3:ne pensioner till fat- räntan till 2:e ogifta handtverks- 15,000. Räntan användes till ut-
tiga inom församl, mäst:döttrar inom Klara förs aml. delning bland gifta och ogifta

En ärlig mans fond (1785). Kr. Okänds fond. Kr. 1,614:63. kvinnor inom Jakobs förs aml.,
450. Pension till en ärbar flicka. PihJgrens fond (M:ll U E Pihl- dock ej i mindre belopp än 20 kr.
Kl'. 600. Till det fattigaste hushåll gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till Lundbergs donationer (kyrkoh.
med de flesta barnen. 2:e dygdiga flickor. J G Lundberg 1878)kr. 2,000.-1)

j<'ond f'6r tillfällig hjälp (1899) Qvidings fond (Presid:änkan J W Till Jakobs församl:s folkskola.
kr. 1,000. Lifräntatill nämnd per- Qviding 1859)kr. 32,000. Afräntan Räntan utdelas af folkskolans di-
son, därefter utdelas räntan till utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. rektion till de flitigaste och or-
hjälpbeh-öfv. inom Klara förs aml . samt kyrkoh. återstoden till behöf- dentligaste barnen. - 2) Till idiot-

Forssmans fond (Tapetser. C.G vande inom Klara f'6rsaml. i pens:r hemmet i Sth-lmeller, om det upp-
Forssman 1858)kr. 1,500. Pens:r om högst 100 kr. och- minst 50kr. hör, annat h-em i samma syfte. -
till 2:ne fattiga borgareänkor. Redogörarens gåfvofond (1905) 3) Till ett försörjnings- eller ar-

Fuhrmanns fond (Hofkäl!are. kr. 400. Räntan utdelas efter sty- betshemförblindaochdöfstumma.
Jtläst. P H Fuhrmann 1772) kr. relsens godtfinnande till fattiga - 4) Till Malmqvistska inrättnin-
597: 22. Af räntan utgå 7: 78 till inom fdrsarnl ingerr.; gen för fattiga barn, förnämligast
Ad. Fredr. fattigv.-styrelse, resten Schönes fond (Ankel'. Schöne fr. Jakobs förs. - o) Till rädd-
till Klara fattighjon. 1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas ningshemmet för vanvårdade flic-

\:lodns fond (Segelsöm:änkan C till skyddsf'6reningen i Klara förs. kor. förnämligast fr. Jakobs förs.
Godu 1791)kr. 555: 56. Pens:rtill Schnmburgs, August, Minues- -6)TillJakobsförs:sbarnkrubba.
2:ne fattiga änkor eller jungfrur, fond (donerad af konsul R Schum- - 7) Till Jakobs förs:s hushålls-
60 år gamla. burg 1895) kr. 1,230. 1 proc. till skola. •

Holmbergs fond (Kryddkramh, kapitalet, resten till fattiga inom Lundblads donation (CChristina
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän- Klara rörsamt. _ Lundblad 1865) kr. 500. Underst.'
tan användes till förökande af den Setterströms fond (Karduans- till 2:ne nattvardsbarn, en gosse
dag!. kosten för å fattighusen in- mak. Setterström) kr. 630. Till och en flicka.
tagna blinda hjon. styrelsens godtnnnande, J. Å. Meisners fond å 5,000kr.,

Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru Sporrnngs fond (Ankel'. U E hvar af årliga räntan utdelas till
Adlersparre 1871) kr. 600. Till Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfvatill fattiga lärarinnor.
~eredande af lifränta åt fattiga fattigjIjonen. Nödhjälpsfonden för värnlösa
J1ickor i Klara barnhem oeh Stråhles testamentsfond (Kam- flickors uppfostran (Fruntimmers-
'i'ysta skolan. rersänkan H M Stråhle 1829) kr. skyddsföreningen 1870) kr. 3,600.

Hiilphe.rs fond (Handl. J Wnui. 3,000. Till 2:e eiv. tjänstemans Till förmän för tre värnlösa flic-
ph""s 1812)kr. 6000. Räntanror änkor, fyllda 60 år. kors i Jakobs förs. uppfostran.

~JNSPONGS METALLVERKS A.-B.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.' [4611-4613J
Ruekmans donation (Frkn Ma· Francke 18955kr 5,067: 89 till ~t. De Geers donationsfond (Excell.

ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen- deln. vid jultiden till fattiga fao grefve C De Geer 1850)kr. 15,150.
sioner af lika belopp åt 4 obemed- milj er inom församl., 10,150: 94 Till hyreshjälp åt några fattiga
lade öfver 60 år gamla och för till församles skollofskolonier och inom församlingen. -
en hedrande vandel kända frun- 10,135:76till fattiga folkskolebarns De Geers donationsfond (Excell.
ti~mer, vare sig änkor eller ogifta. bespisn. . grefve C De Geer 1859)kr. 7,600.
• Schumllchers fond (Fru .J. A. GovenU fond, kr. 4,000. TIll skol- Till underst. åt fattiga barn inom
~chumacher 1910)1,000kr .. Rantan IIOfskololller. .. församI., hvilka fyllt 14 år, men
1 två Iika stora delar titl ~ulen åt Bankdirektor Edv.. Heckscilers af sjukdom eller annan orsak äro
tvenne behofvande familjer eller och fru fond kr. 7.693:96, daraf oförmögna att sig försörja samt
enskilda inom församlingen. årliga räntan på bästa sätt använ- såsom tillfälligt understöd' åt an-

Sclliitze~cr"ntzskafonden(Schiit. des till skollofskolonier för fat- dra fattiga af hvl lken ålder som
zeronantz starbhus 1913)10,000kr. tdga barn. helst hvilka befinna sig uti en
Till förmån för 2 st. fruntimmer, Invigningsfonden kr. 075. Till hjälplös belägenllet.
som sett bättre dagar, samt reste- stipendier eller beklädnad för folk- M tl 'ld El d tf f d
rande 2 pensioner till älderstigna skolebarn. .I. a II a ~~ o~a ~~lS on
fruntimmer ur arbetarklassen, hvil- KarelIs fond (Kyrkoh. P Karells (27 sept. 1918) for fattIga sommer-
ka af nslikt understöd äro sär änka Ch M Hedendahl 1849) kr. skor m.om Jakobs forsa,:".llllg och
skildt lörtjänta.~ 10,000. Kyrkoh:e I Jakob o. Klara:; skall namnda fond enl. ~roken Set-

Stallres donation (Komminister underst. åt allidna prästmäns i ma Elga ,testamante förvaltes af
N J Stahre och hans hustru) kr. fattigdom varande barn. Jakobs och .Iohannts fattigvärds-
39,250. Till behöfvande änkor Lagerströms fond (Komminister styre se.
ellerogifta personer, företrädes- C. R. Lagerström och hustru El,holms testamentsfond (Gtil d-
vis af prästt'amilj eller släkt till Emelie 1883) 2,500 kr. till beklä- am, lEkholm 1806) kr. 2,622:60.
komminister Stahre eller hans dande af fattiga skolbarn inom Räntan tillfaller »fattiga medbor-
hustru. Jakobs församling. gares änkor och minderåriga barn»

Syskol.fonden (»Lärare och Lejns välgörenhetsstiftelse rör med 30 kr. hvar årli~en.
Iärartnnor vid Jakobs och J'ohun- Jakobs församl:s fattige (Kejser- En gammal redogtirares dona-
nes folkskola. 1870)kr. 1,000. Till lig hofoptikus Benjamin Leja 1864) tion (Assuransdirektören A. Sun-
inköp af materialier för barnens kr. 20,000. Särsk. styrelse med den-Cu'llberg 1917)kr. 1,000. Rän-
undervisn. i handarbeten samt be- kyrkoh. i Jakob såsom ordf." se tan skall genom redogöraren och
löning åt däri skickliga flickor. [3044J. Dels bespisn. under jul- endast efter dennes godtflnnande

N. G. Sörensens fond för behöf- helgen af inom Jakobs förs. bo- utdelas till behöfvande inom för-
vande, kr. 00,000. Till behöfvande ende fattiga, dels till beklädn. af samlingen.
inom Jakob med företräde för s .Js. fattiga skolbarn, dels slutl. till Puhrmnnna fond (Hofkällare-
.Pauvres Honteux. kontant underst. till sådana be- mäst.P H Fuhrmann 1772)kr.383:33.

"ahlskogs stipendium (Änkef höfvande, som icke äro i nä- Räntan användes till undfägnad
L M Vahlskog 1818)kl'. 6,000. Uno gon välgöreuhetsinrättn. intagna. midsommarafton åt fattighjonen.
derst. till ynglingar, som ägna sig Lindgrens donation (Emil Ch Fru Helena Gilljams donattuns-
åt studier för prästerl. ståndet. Lindgren 1866)kr. 600. Skolrådet fond (förvaltas af Jakobs o. .Io-

Ziervogels donation (Justdtierå- i Jakobs församI. [se 2023]. Till hannes Fattigvårdsstyrelse). Öf·
det C Ziervogell824) kr. 7,000. Uno 6 af folkskolans flickor vid julen. verlämnades den 29 april 1919kr.
derst. till ogifta döttrar eller änkor Sjömans fond kr. 2,000. Till be- 2,000, hvaraf räntan företrädesvis
efter ämbetsmän. klädnad åt fattiga skolbarn. skall användas till understöd åt

(
Steinerts fond (Helena Catha· inom Jakobs o. Johannes rörsam-
46 12] rlna Steinert 1876)kr. 4,000. Un- lingarboende»pauvreshonteuses •.
Alms fond (Byggmäst. Axel Alm derst. till äldre behöfvande frun- Godus testamentsfond (Segel-

1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob timmer. söm:änkan C Godu 1791)kr. 650:56.
jämte 2 andra, att uppmuntra de Sundens fond (Lasarettssysslo- ÅrI. räntan utgår till underhåll för
arbetande klasserna till lIit, ar- mannen Anders Sunden 1886)1,000 2:6 inom församl. boende ärbara
betsamhet och sparsamhet. kr. Till kläder och böcker åt rat- o. välfrejd. hederliga änkor eller

Alms testamente (Byggmäst. Ax. tiga skolbarn. . ogifta fruntimmer, som uppnått 60
Alm). En fond till uppmuntran Wennbergs donation (Grossh. år, eller ock sådana yngre, som
af lIit, ordning och sparsamhet hos Aug. Wennberg 1888) kr. 6,000. genom sjukdom eller lyten äro ur-
de arbetande klasserna inom huf- Till förs:s skollofskolonier. ståndsatta att sig genom arbete
vudstaden, företrädesvis sådana, Wetterbergs donation, kr. 800. försörja. I
hvilkasbiträde testator vid byggn:r Till skollofskolonier. Gyldenstolpes donationsfond
begagnat, till1ika fördein. Fonden, (Grefve A G Gyldenstolpe 1805)kr.
100.000 kr., törvaltas af Pastor i 1,800. Till underst. åt 2:e åldriga,
Jakobslorsam!. samt 2 af styrelsen [46 13] Jakobs och Johan- sjuka personer, helst å församl:s
för Sthlms stads sparbank utsedda nes fattigvårdsstyrelse. fatii:~.:'rshielms testamentsfond
peH~ognge:~fond kr. 10,000. Till skol- Se [1790]. (Kammarrev.rådet G OHederhielm
lofskolonier. Barnlljälpsfonden ',Excell. Gref- 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas

Bergenstråhles fond (Fröken ve C De Geer med In,OOO, åtskilliga hvarje 1/2-årtill fattiga, födda inom
Sophia Louise Bergenstråhle 1899) andra Idrsaml:sbor' med 5,000. Jakobs förs. ..
4,000 kr. 'l'ill lifränta åt vissa 1836)kr. 16,000. Till mat och be- Helins donationsfond (Ankefru
uppgifna personer, hvarefter rän- klädn. åt fattiga barn. L Helin 1816) kr. 3,000. Räntan
tan användes till tillfälliga under- Benedieks testamentsf. (Bruksp. fördelas ,lika emellan de från J'a-
stöd åt sådana fattiga, som ut- E OBenedicks 1876)kr. 2,000. Till kobs o. Johannes förs. å fattigh.
skrifvits från sjukhus, men ännu hjälp för de fattiga inom Jakobs intagna fattiga. '
ej erhållit tillräckliga krafter för församling utöfver hvad dessa enl. Holmbergs fond (Kryddlrnimh.
att med arbete sig försörja. fattigv:författningarna bekomma, N Holmberg 1863)kr. 1,500. Bän-

Böttigers fond kr. 600. Till klä- eller för sådana fattiga, som icke tan användes till förökande af den
der åt 3 barn i folkskolan. af fattigv:samhällena erhålla un- dagl, kosten för å fattighusen in-

De Ohamps fond 500 kr. Till derstöd. tagna blinda hjon.
sko'llofskolonier. De Geers donationsfond (Kam- Horns testamentsfond (Grefv:an

Fofkskol ans lärarepersonal kr. marh, frih. C De Geer 1796)kr. 2,500. A S Horn, f. Blomstedt, 1868)kr.
3,000. Till skollofskolonier. Till fortsättandet och driften af 14,500. ÅrI. räntan användes till

Franckeska fonden (Fru Olena förs:s arbetshus. understöd åt s. k. npauvres hon-
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[46] 3-4615 J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
teux», isynnerhet gamla, döfva, faderlösa barn inom församl.chvtlka Lnndblads donation (CChristin ••
blinda eller annorledes vanföra. äro i ömmande och behöfvande om- Lundblad 1865)kr. 500. Underst.

Kihlströms testamentsfond ständigheter. till ett nattvardsbarn, omväxlan-
(Slaktaren J G Kihlström 1880 o. Åkerblads donationsfond (Spe- de en gosse och en flicka.
1834) kr. 8,536;96. Räntan utdelas gelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83:33. Norens donation (Kamrer JNo·
ärl. på stift:s dödsdag den 12 dec. Till jul och nyärsgäfvor ät fattig- ren 1837) kr. 1.500. Underst. vid'.
till försarnl.s fattighushjon. hjonen. julen till högst 4 inom Johannes

Lnndber;;s testamentsfond (För- förs. boende änkor eller värnlösa
ste lifmedikus V Lundberg 1891) barn.
kr. 5,000; att bilda en fond ät så- Nöd!ljälpsfonden för värnlösa
dana nödställda församl:smedl:r f4614J Johannes försam- flickors uppfostran (Fruntimmers.
inom JakobsförsamI., som icke äro· k k h I d skyddsföreningen 1870) kr. 7,000.
berättigade till fattigunderstöd. Ings yr 0- OC sko rå • 'I'f.H förrnån för två värnlösa f1ic-

Noreens pensionsfond (Kansltr. Se [2025J. kors i Johannes församl, upprost-
J E Noreen 18030.1811) kr. 52,500 Brandels donation(AnnaM Bran- ran.
Pens:r ä 24 kr. utdelas till behöf- del 1795) kr. 2,700. Underst. till Rnckmans donation(Frkn Maria
vande änkor o. döttrar efter tjän· fattiga änkor m. fl. inom förs amI. Ruckman 1887)kr. 10,000. Pens-r-
stemän af civil-, militär- samt bor- »H Cadters minne» (Änkefru Ca- af lika belopp ät 40bemedl. öfver
gareständet. roline Cadier 1901) kr. 52,950:- 60 är gamla och för en hedrande

NormallS testamentsfond (Hus- räntan däraf 3/4 till pensioner ocH vandel kända fruntimmer, vare-
hällerskan B M Norman 1829)kr. '/4 till skollofskolonierna. sig änkor eller ogifta.
1,500. Räntan utdelas årj.. på atif- De Geers donation (K Ch:a Bib- Sebaldts donation (Justttiekans-
tarinnans dödsdag den 8 maj till bing, 1783) kr. 2,250. Underst. till lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333.
förs:s fattighushjon. 6 fattiga af .Joli. förs., af hvilka Underst. till änkor efter civ, tjän-

Okänd (En okänd gifvares do- 4 änkor. stemän och deras ogifta döttrar
nationsfond 1855) kr. 3,000. Till Dimanders donation (1873), kr. (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
underhäll af fattiga och vanlottade 6,000. Till kläder m. m. åt fat- åldern och 12 fattiga änkor utan

• barn inom församI. tiga skolbarn. uppgifvet stånd.
P-s donationsfond (1865)kr. 500. En okänds donation (1897)kr. Stahres donation (Komminister

Räntan till de fattiga inom Jakobs 500. Till skollofskolonierna. N J Stahre och han hustru) kr.
församI. En s,juttioårings äonatton (1893) 40,000. Till behöfvande änkor eller

lteucknerska fonden. (Änkefru kr. 500. Till skollofskolonierna. ogifta personer, företrädesvis a'
. &fi~ Lovisa Reuckner 1878) 5,000 Fonden för fattiga skolbarns prästfamilj eller släkt till kom-

kr. Österberg-Beucknerska grafven bespisande (1893)kr. 1,200. minister Btahre eller hans hustru.
ä Johannes kyrkogärd skall för all Pranokesku fonden (Fru Olena Syskolefonden. (Lärare och lä-
framtid underhållas. Resterande Francke 1895 kr. 15}649:9l:1). Till ekot- rarinnor vid Jakobs och Johannes'
räntemedel användas som tillf. lofskolonierna (1889) kr. 5,000, folkskola 1870)kr. 1,000. Till klä-
underst. åt fattiga inom Johannes (1889& 1891)kr.10,000 till skolbarns der m. m. åt fattiga skolbarn.
förs. bespisande. (1895)kr. 15,583:80 till 'l'huns donatt on (Dr o. Fru

Reinstedts donationsfond (Tes- skolbarns bespisande. Thnn 1908) kr. 500. 1'ill skollors-
tam:tstagare efter Änkef. IIIH Rein- Pranckeska fonden (Fru Olena kolonierna.
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- Francke 1895) kr. 20,742:25 till ut- Unmans donation (Gustaf &.
delas i 5 olika lotter till vissa upp- deln. vid jultiden till fattiga fam. Sophie Unman 1892)kr. 10,000. Till.
gifna personer- och efter deras död mom församl., 5,397:80 till fat- skolbarns bespisande o.beklädnad.
till andra behöfvande, helst änkor tiga sjuka församlingsmedl:s vår- (Ränteafkastningen utgår tfl lsvi-
och ogifta döttrar efter ämbetsmän dande i deras hem, 15,646:'- till dare såsom lifränta till enskild
i statens ämbetsv. skollofskolonierna. person.)

Snndbergs testamentsfond (Än· Godlundska bekHidnndsfonden Wallentins donation (Hildegard
kef. C Sandberg 1812) kr. 1,275. (Dir .. r. Godlund 1868) kr. 4,000. Wallentin 1902)kr. 800. Till skol-
Räntan till nägot fattigt frunttm- Till kläder m. m. åt fattiga skol- lofskolonierna.
mer af bättre stånd, barn. Wennbergs donation (grossh.

Sehewes testamentsfoud (Grossh. Godlunds testamentsfond (Dir. Aug. Wennerberg 1886) kr. 5,000.
R F Schewe 1845)kr. 750. Räntan J Godlund 1868)kr. 4.000. Underst. Till skollofskolonierna.
utdelas årl. på Sofiadagen t. förs:s till fattiga o. orkeslösa inom förs. Zetterstens donation (1836)kr;
fattighushjon. Lagerströms donation (1901, 15,000. Till kläder m. m. åt fat-

Sehn!zers testamentsfond (Frkn Komminister C. R. Lagerström) kr. tlga skolbarn.
a v. Schulzer 1845)kr. 300. Rän- 2,5\l0. Till kläder m. m. åt fat-
tan tilldelas någon behöfvande. tiga skolbarn.

Schwartzers testamentsfond Liljebergs fond (Mälaremäst. G
(Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. E Liljeberg 1887 kr. 45,000. Rän- [4615J
300. Till de fattiga vid jultiden. tan användes till utdeln. vid jul

Snndströms gåfvomedel (Handl. bland änkor och ogifta kvinnor
C G Sundström 1869)kr. 1,900. Rän- inom Johannes' församl., dock ej
tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika i mindre belopp än 20 kr.
delar till behöfvande och obotl. Lindgrens donatton (Emil Ch.
sjuke handl. eller deras änkor, eller Lindgren 1866)kr. 500. Till kläder
handtverkare eller ock till Jakobs m. m. ät fattiga skolbarn (tlickor).
för:s fattiga i allmänhet. Lundbergs donationer (Kyrkoh.

Söderströms testamentsfond L G. Lundberg 1878.) 1) kr. 2,000
(M:ll S Söderström) kr. 988:12. Bän- till kläder m. m. ät skolbarn. 2)
tan utdelas Sofiadagen till för- kr. 2,000 till Idiothemmet i Sthlm
saml.s fattighjon. eller, om det upphör, annat hem

W:etterdahls testamentsfond i samma syfte. 3) kr. 2,000 till ett
(Prostinnan C E W:etterdahI1860) försörjningshem .1"61' blinda o. dör-
kr. 300. Räntan utdelas till ngn stumma. 4) kr. 2,000. Till Malm-
behöfvande i förs. qvistska Bar-nuppfosta-Ingsanstal-

Wittings testamentsfond (Änkef. ten. o) kr. 2,000till Räddnlngahem-
M B Witting1782) kr. 430:52. Räntan met för vanvårdade flickor. 6) kr.
skall ärl. Mikaelsmässodagen lika 12,000 till A.·R. Stockholms Prak-
!"Ordelasmellan 3:e änkor eller 3:ne tiska Hushällskola.

Maria församlings
kyrkoråd.
Se [2035].

1884 lirs fond !"Orfattiga natt-
vardsbarn kr .. 1,500. •

Apelgrells fond (M;ll S L Apel-
gren 1811)kr. 1,500. Stip:r ät södra
latinlärov;t till obestämdt antal.

Bergstedts fond. Räntan å10,00U
kronor skall utdelas till fattiga i
Maria idrsamllng med företrädes-
rä tt åt sådana personer som varit
anställda hos firman Lars Monten.

Botins eller Schönborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg lS31) kr.
9,000. Till 3 änkor eller döttrar
efter ämbets- och tjänstemän samt
2 änkor eller döttrar af handl, eller
fabriksidk.; samt 1/6 af ärete
ränta till kyrkonotarien.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4615-4617
Cabl\nis' fond (Änkan A Cabanis

1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda
beh6fvande inom rörsamt.

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

Didrikssons fond (Änkan H. Dtd-
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r lit sö-
dra latinlärov. till obestämdt antal.

Femte.Mars·]<'onden (Flere o·
nämnda 1876) kr. 925. Till fat-
tiga inom församl,

Hallgrens fond (M:ll M S nsn-
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till·
faller sjuka och ofärdiga frunt.;
tillfälligt underst.

Hults foud (Jungfru A L Hult
1805)kr .1,100.Till f~ttigas underst.,
till obestämdt antal.

Kolerafond, 1853 års (flere stif·
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvil-
kas föräldrar dött i kolera, eller
numera åt fattiga.

Körners fond (Landtbruk. J G
Körner 1860) kr. 3,000. Räntan ut-
delas åt 6 fattiga blinda eller, om
sådana ej finnas, behöfvande bor-
gare eller deras änkor.

Liickes fond (Lovis. Elisab.) kr.
10,000. Räntan skall användas till
beklädnad åt de mest beböfvande
kvinnliga nattvardsbarnen i för-
saml.

Möllers fond (Kamrer J Möller
1796) kr 1,667: 67. Räntan tillfaller
för lifstiden 3:e änkor efter civ.
ämbets-. o. tjänstemän.

Nilssons fond I donationsbref
af den ~8/12 1916 har änkefru
Augusta Nilsson till minne af sin
aflidne man kyrkovärden Carl Nils-
son skänkt till Maria förs. 20,000
kr. hvarå räntan den 1 april år!.
skall utdelas till fattiga borgar-
änkor eller borgardöttrar .

Nurbergs fond (Jungfru A M Nor-
berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga
fattiga fruntimmer i:qPIDförs aml.

Pihlmanska eller Ostermanska
testamentsfonden (Än~ef. W Pihl-
man, f. Österman, 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 änkor.

Widmnns fond (Grossh. P U wra.
mans dotter och måg R Th Ceder-
schiöld 1859) kr. 1,000. Åt 2:e in-
om försarnL boende borgaränkor.

Öhmans fond (Änkan H Öhman
1791) kr. 800. Stip:r åt södra Iatin-
lärov. till obestämdt antal.

[4616] Maria församlings
skolråd.
Se [2035].

A.xel N. å ndersson. Donationsme-
del å 50,000kr. förvaltas af Stock-
holms stads drätselnämnd. Räntan
utdelas som understöd åt välartade
medellösa skolbarn hvilka i minst
5 år tillhört församlingen. Under-
stöden utgå med högst 200 kr. för
år. Samrna barn må icke inneha
understöd i flera än 2 år.

Axel N. Andersson. Donations-
fond ålO,OOOkr. Räntan skall använ-
das till premier a 20 och 25 kr. åt
fattiga men arbetsamma skolbarn
som lämna godt hopp för fram'
tiden.

GravalIii fond (C O Graval lius} Till å Maria fattighus' sjnk- och.
kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat· ålderdomsrum intagna fattiga per-
tiga skolbarn i handslöjd. soner.

Hammarstrands fond 1,500 kr. Holmbergs fond (Kryddkramh.
Årliga räntan skall användas till N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-
fattiga skolbarn som medfölja skol- tan användes till förökande af den
lofskolonierna. dagl. kosten för å fattighusen

Hirschs, Isaak, fond 5,OOOkr.År- intagna blinda hjon. ..
liga afkastningen skall utdelas af Galathee Lamms fond (AnkefrUl
skyddsföreningen eller om den G Lamm 1913) kr. 7,000. Åt be-
upplöses, af skolrådet till akolbe- höfvande inom församlingen.
klädnad och sommarutrustning åt Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
flitiga och fattiga skolbarn. kr. 125. Inköp åt fattighushjonen-

Holmbergs fond (Byggrn, J P af »Arndts paradislustgård».
Holmberg) kr. 15,000. Ärliga rän. Petreji fond (Skeppsklarer. p
tan skall utdelas den 11 dec.: l/S Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifl-
till spädbarnskrubban, 113 till ar- katteuer ii. testators dödsdag den
betsstugorna, l/S till skollofskolo- 27 okt. till 10 personer.
nierna. Petterssons I'ond (Grossh. Axel.

Levins fond (Fabr. J P Levin och Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till fattiga inom församI. efter verkst.
beklädn. åt sådana fattiga barn, som direktörens bepröfvande.
i brist däraf ej kunna bevista sko- Renckners fond (Änkef. S L.
lan. Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas>

neyers fond (Frkn Jenny Meyer till behöfvande inom församI.
1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. Rotholfs fond (Öfverstelöjtn. F
för fattiga skolbarn. A Rotholf 1862)kr. 2,000. Till för-

Netherwoods fond (Bankokom- saml:s fattiga.
miss. V Netherwood 1867) kr. 200. Sahlbergs fond (Stadsmäkl.;T
Till uppmuntran åt ett fattigt skol- Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig-
barn. hjonens förplägn, å H M Konun-

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- gens födelsedag.
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och Sandahls fond (Uppbördskom-
annan beklädn. samt till skrtfma. miss. J Sandahl 1878) kr. 2,000.
terial åt fattiga skolbarn. För behöfvande inom förs amI.

Törnebohms testamente (Asses- Stråhles testamentsfond (Kam-
sorn och stämpelmäst. E 'I'örne- rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga 3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns>
skolbarns beklädn. änkor, fyllda 60 år:

Elin A Svans minnesfond (Ko-
kerskan C C Jansdotter 1896).kr.
2,000. För fattiga barn inom rör-
saml.

Sweders fon~ (Rådman MSweder-
1772) kr. 1,600. Underst. till fat--
tiga klädesgarnsspinnerskor.

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

11örnemans och '"Vistrands min-
nesfond (Assessor J A Törneman- .
och Professor A H Wistrand 18641
kr.4,000. Behöfvande inom förs aml.

1Vertmiillers fond N:o l (Brygg ..
och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
kr. 2,000. Uppfostringshjälp för
värnlösa barn.

Wertmiillers fond N:o 2 (Brygg-
och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
å testators födelsedag ..d. 23 feb.

Wirrwachs fond (Ankef. C E.
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
räntan användas 400 kr. till un-
derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50 öre
och 4 a 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns.
änkor, 80m äro fattiga och till
frejden oförvitl., företrädesvis så-
dana, som hafva omyndiga barn-
eller sjuka föräldrar att försörja.

C A Th Ädelgrens mlnnesfond
(Frkn S A A Ädelgren 1897) kr.
l,f!pO. För behöfvande inom förs.

Ostergrens fond (Hamnfogd. L E.
Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
vid jultiden åt sängliggande sjuka.
å fattighuset.

[4617] Maria församlings
, fattigvårdsstyrelse.

Se [1796].
Abrahamsons lifräntefond (Bada-
remäst, J O Abrahamson 1870,1881,
1893 o. 1894) kr. 6,500. För barn å
Gålön och i Philipsenska och Malm-
qvistska skolorna.

Beklädnadsfonden rör fattiga
nattvardsbarn (okända gifvare) kr.
3,084:48. Användes för fattiga barn
inom törsaml .

Erik Bergstedts donationsfond
(Grosshandl. Erik Bergstedt 1910)
kr. 5,000. Till fattiga fabriksarbe·
tarefamilj er.

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

~'nhrmallns fond (Hofkäl.lar'e-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 400.
Fattighushjonens förplägn. mid-
sommardagen.

Godus fond (Segelsömm:änkan
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un-
derst. åt änkor eller ogifta frun-
timmer.

Grundbergs och Asplunds fond
(Grossh. A N Grundberg och än-
kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000.
Åt behöfvande inom församt.

Gösthes fond (Grossh. J H Gö-
sthe 1781) kr. 1,500. Fattighus-
hjonens förplägn. å H M Konun-
gens födelsedag.

Haglinds fond (Illakarne G R
och B K Haglind 1888) kr. 1,400.---------~------~~-WOODSTOCK SKRIVMASKIN trån KONTORSTEKNIK •.

enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.



[4619-4621J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
46 19] Katarina församlings Fru Neumiillers foud (1906)kr., Mathias L~ndius fond (19Q1)kr.

k kOd 2,500. till Katarina norra barn- 5,000. Till prem. af kläder att ut-
yr ora . Se [2033]. krubba. delas vid vårterminens slut åt

Fru Elilla Bny's f. Weltback Pru Regina Råulllud (1916)kr. fattiga skolbarn.
ond (1916)kr. 10,000. Till sjukvård 600. 'l'ill barnkrubba. " Jeuny Meyers fond (1894) kr.

i fattiga hem. Spångbergs C. F., (Fabr. Spång. 25,000. Till middagsspisn. åt fat-
Beldädnadsfonden, kr. 400. Till berg) kr. 1,400. Till underst. åt tiga folkskolebarn.

attiga nattvardsbarn. fattiga fader- och moderlösa barn. EmU "Neumöllers foud (1905)
Bexelf us", Durotea, donatiou,kr. John Söderbergs fond (1894)kr. till skollofskolonier, kr. 5,000.

1,400; Till Katarina norra barn- 18,400. Till middagsspisn. åt fat- Okäud (stift. af en okänd 1829)
krubba. tiga folkskolebarn. kr. 500. <Prem. i folkskolan.

Bibelfonlien kr. 700. Till biblar Jolm Söderbergs fond (1894)~r. P. J,. Peterssons fond (1918)kr.
-och psalmböcker åt nattvardsbarn. 12,000. Till underhåll af testators 5,000till Katarina skollofskolonter.

Bjurholms, Anders, (1912) kr. graf och till mat och sjukv:sartik- Bleh ters fond (CH Richter 1825~
~,700. Till barnkrubba. lar åt fattiga sjuka. kr. 1,000. Biblar åt barn i fattig-

K. F. Bjöm, (1915) kr. 6,800. Södcrbergs minne (1904) kr. skol~.n. .
'Till kläder åt fattiganattvardsbarn 257,718. 4/5 af ränteinkomsten an- Prdknarnn Rosens fond 2,700

Mamsell Branders fond, kr. vändes årligen till vård af barn, kr. (1909) till kläder åt fattiga
~,100. Gäfva årl. till sjukl. tjänare till stipendier och till understöd skollofslmlonibarn.
vid kyrkan. åt familjer med många barn, ål- E. '1'örnqvists fond (Carl Törn-

Bångs. Gustav, donation, kr. derstigna personer med svagsyn, qyist J861) kr: 2,000:. Prem:r åt
:3 000. Till kläder å! fattiga skol- m. fl. flickor l Katarma slöjdskola.
-barn: Frn Dorothea Wall (1916) kr. Törnqvists fond (.T Ch Törnqvist

Johan Bäckströms fond till Ka- 2,800. Till obemedlade fruntim- 1829)kr. 1,300. Prem:r i fattigskol.
1arina norra barnkrubba 1903 kr. mer. '
10,000. WesterilInds, Kr. WUh., dona-

Kristina Cnlwagen s fond (1906) tion, kr. 2,600. Till Kat:a för-
4,000 kr. Räntan utdelas till fat- saml.s barnkrubbor .
.tiga sömmerskor. Ofverströms fond (Kyrkoh. FW

Carlqlllsts, C. J. W., fond (1918) Öfverström1865), kr. 12,400.Pens:r
kronor 1,100 till Katarina norra till änkor efter gesäller o. arbetare.
barnkrubba.

B. A. Danellus' tond (1908)
13,400 kr. Gårvor att till fattiga
-:familjer utdelas af församlings· [4620] Katarina försam-
.aystrarna den sista december år- !ings skolråd. Se [2033J.
llgen.

B. A. Danellns' fond (1908)5,000 A Bjurholms donation (1914)kr.
kr. till Katarina församlings norra 7,500 till skollofskolonier .
.,arnkrubba. B. A. Danellus donation (1908)

B. A. Danellus' fond (1908)5,000 10,000 kr. till frukostspisning åt
kr. till Katarina församlings fattiga folkskolebarn.
västra barnkrubba. Eriksons fond (E R Erikson

Fru Amalia Ericsson (1916) 1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga
:3,600 kr. 'I'Il.l skollofskolonier. barn I Katar. församt. fattigskola.

Rosalle ~'redenholms fond (1896) Eriksons fond (1825)kr. 9,000.
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder- Till arbetsskola I Katarina förs.
-sttgna, ogifta fruntimmer årl. RosalIe Fredenholms fond(1897)

Oodus fond (Segelsöm:änkan C kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i
·Godu 1787) kr. 8,400. Pens:r åt Katarina folkskola.
änkor m. fl. Gjörckes donationsfond (Änkef.

Gråbergs, Collega scholae, do- C Gjörcke 1874) kr. 2,000. Prem.
nation 500 kr. till stipendier åt åt 1 eller högst 2 fattiga fader- och
.adlm. läroverk i Katarina. moderlösa skolbarn.

Änkefru Heurllns fond (1904) GJöthmans fond (1818)kr. 3,500.
kr. 5,000 till Katarina lårsamlings Kläder åt fattiga flickor I Katarina
-norra barnkrubba. förs. fattigskola.

Isaak HIrschs fond (1917)kr. 5,400 1Vilh. liovenllls fond till skol-
-tf.Il Katarina skyddsförening till lofskolonler 1904, kr. 6,000.
kläder åt skolbarn för Sommaren. Carl Wilhelm Hagmans fond

Johan Leonard Höijers fond, (1897)kr. 700. Till kläder åt fattiga
kr. 27,500. Räntan är anslagen till skolbarn före julhel(len hvarje år.
Kat:a församl:s västra barnkrubba F. A. Hammarströms fond, kr.
1904. 1,000, till förs. skollofskolonler.

Katarfna Barnkrubbor, dona- Johan Hanssons fond (1902)kr.
-tlon kr. 13,000. 1,550. Till kläder åt skollofskolo-

Axel Landqufsta 711års födelse· nlsterna.
-dagsfoud (1918)kr. 5,400. Räntan Direktör o. Fru Hecksehers
"Utdelas 16 februari årligen till 5 donation. kr. 8,500. Till Kat:a
.gamla personer boende i Katarina förs. skollofskolonier.
-församling. I'. H. Hesslers fond, kr. 6,000

Fru Gurli Lundholm (1916)kr. till förs. skollofskolonler.
1,800. Till skol lotskolonter. • Katarina förs. fond till arbets-

}'röken Lovisa Elisab. Lj'ckes stugorna (1900)kr. 3,000.
.fond (19l0) kr. 10,000. Till bekläd- Katarina förs. fond tllJ skol.
nad af de fattigaste fiickorna af Iofskolonlerna (1896, 1900) kr.
nattvardsbarnen. . 9,700.

}'röknarnaJllalandersfond(1902) Grossh. o. Frd John Lovens
Kr. 2,000. Räntan utdelas ärl. till fond} (1910) kr. 6,700. Till Kat:a
4 fattiga f6re jul. förs. skollofskolonler.

[4621 a] Katarina försam-
~ings fattigvårdsstyrelse.

Se (1795) I

Almgrens fond (Advokatfiskal .T
PAlmgren 1822) kr. 750. Räntan
utdelas till fattiga orv. tjänstemäns
änkor eller döttrar.

Ilaekertsk a fonden (Direktör Carl
Herman Backertl r. n. kr. 120,848:69.
Donators trotjänarinna åtnjuterför
lifstid kr. 1,000årl. pension. Bänte-
öfverskott skall utdelas till behöf-
vande familjer inom Katarina förs.
uti gåtvor af 100~kr. till hvarje fa-
milj. Efter pensionärens död okas
gäfvornas antal. Kapitalet får ej
ökas eller minskas utan all ränte-
Inkomst skall årligen utdelas.

Bohman E:sons fond (Yiktuaf.ie-
handl. E Bohman E:son 1822) kr.
3,000. Vedutd. t. fattiga iförs. m.zn,

Brandes fond (Frkn J F Bran-
des 1872)kr. 10,000. Pens:r a 75kr.
å! ogifta, åldriga och sjukl. tjäna.
rinnor, som längre tid tjänat i sam-
ma familj och b o på Söder.

Broströms fond (Källarmäst. O
Broström 1844)kr. 2,000. utdeln. åt
hjonen å Rosenlunds ålderdomsh.

Burmans, Axel och Nannie, fond
(Direktör A Burman 1911). Afkast-
ningen användes till julgåfvor; Ils
däraf tillägges' årligen kapitalet
(10,000kr.).

Bångs fond (Dir. G Bång 1854)
kr. 17,000. Utdelning åt hjonen å
Rosenlunds ålderdomshem,

MåJarmäst. C. J. W. Carlqvists
fond kr. 1,018:06 - afkastningen
utdelas till fattiga vid julen.

Godus fond (Segelaöm.änkan C
Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till
hjonen å Rosenlunds ålderdomsh.

Giiderins fond (Husgerådskam,
betjänten A Gäderin 1833)kr. 3,000.
Till utdelning åt hj.onen å Rosen •
lunds ålderdomshem. '

Hedströms fond (Sidenfabr. C
Hedström 182Z)kr. 3,000. Utdeln·
bland hjonen ä Rosenlunds ålder-
domshem, 75 kr. tilldelas årl. åt
försörjn:shjonen.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4621-46~2]
Holms fond (Änkef.' Johanna Backertskafonden(Direktör'Carl tors dödsdag), 12 kr. till underh.

Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Af- Herman Backert) f. n. kr. 60,424:35. af testators graf; återst. användes
Komsten .användes till beredande Donators trotjänarinna åtnjuter för till förbättrande al' hjonens kost. '
••fpens:r a 50 kr. ät medellösa och lifstid kr. 1,000 ärl, pension. Rän- Zetllerstens fond (Garfv, J H·
'för hederli vandel kända frun- teöfverskott skall utdelas till be- Zethersten 1836)kr. 750. Julkost
timmer, ta eller änkor" inom höfvande familjer inom Sofia förs. åt hjonen ä Rosenlunds ålderdoms-
Kat~a __. ' uti .gäfvor af 100 tro till hvarje fa- hem.

Kallarmastare Adolf J{)haDsons milj. Efter pensionärens död Östergrens fond' (Hamnfogd. L
fond 4/S 191j)kr. 2,500. 1/2 af rän- ökas gät'vornas sntat.. Kapitalet E Östergren 1862) kr. 500. För-
tan lägges till kap. till dess detta rår ej ökas eller minskas utan all p1ägn. vid jultiden ät säng!. sjuka
vuxit till 5,000. 1/2 af räntan ut- ränteinkomst skall ärligen utdelas. ä Rosenl.unds ålderdomshem,
delas till fattiga inom förs., som Bohman E:sons fond (Vtktualte-
gjort ~ig kända 16r hederlig van- handl, E, Bohmau E:son ]822) kr.
-del, företrädesvis t. personer inom 1,600. Vedutd. t. fattigaiförs. m. ID.
restauratörsracket. . Brandes fond (Frkn J F Bran-

Då kap. VUXitttll 5,000 kr., ut- des 1872)kr. 6,000. Pensir å 76 kr.
delas hela räntan. 75 kr. åt ogifta, åldriga och sjuk!.

Johnsons fond (Johnson Axel tjänarinnor, som längre tid tjänat
Generalkonsul 1910) t~ll ändamål, i "a;mma familj och bo på Söder.
som af Styrelsen bestämmes, och Bangs fond (Dir. GBång 1864)kr.
hvartill anslag af kommunen icke 8,500. Till fatt. skolbarns beklädn.;
,er~ålles. Kapital 3,833:33 kr. f. n. utgå 225 kr. tilllifräntor.

Ankefrn Ang:a Kiillls fond (erh. Målarmäst. C. J. W. Carlqvists
i sept. 1917) kr. 4,795:63. Räntan fond kr. 1,018:06 - afkastningen
utdelas ä~ fattiga (vid jultid). utdelas till fattiga vid julen.

Lettstroms fond (Fattigläk. G A Flobergs fond (Guldsmeden S
Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad Floberg 1830) kr. 1,500. Pens. åt
kost ät hjonen å Rosenlunds ålder- en fattig borgareänka.
domshem. . Fnhrmanns fond (Hofkällare-

Oscar Nilssons fond s0!to .1917 mäst. P H Fuhrmann 1772) kr .
kr. 500, afkastningen utdelas år!. 187: 33. Till hjonen å Rosenlunds
sedan kapitalet vuxit till 1,000kr. älderdomshem.
till handtverkare eller änka efter Godns fond (Segelsöm:änkan C
sådan företrädesvis bageriarbetare. Godu 1797)kr .1,333. Pens:r il.tänkor

l'yströms fond (Rustmäst. C eller döttrar till 1 civil tjänsteman,
Nyström 1817) kr. 5,000. Utdeln. 1 präst, 1 militär och 1 borgare.
till hjonen å Rosenlunds ålder- Gäderlns fond (Husgerådskam.
domshem. betjänten A Gäderin 1833)kr. 1,500.

Okänd (Okänd gifvare 1804) kr. Till ntdelning åt hjonen å Roseu-
150. Till hjonen å Rosen1unds lunds ålderdomshem.
ålderdomshem. Holmbergs fond (Kryddkramh.

Osreengli fond (Kammarrätts- N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-
råd.n B Ch Osreengius 1853)kr. ttan användes till förökande af den
~,OOO. Pens:r åt 3:e fattiga frun- dag!. kosten 16r de ä Rosenlunds
timmer. • ålderdomsh. intagna blinda hjon.

U1ngqV1sts fon'd (Apotek. C R Johnsons fond (Johnson Axel
Ringqvist 1838)kr. 5,000. Förbätt- Generalkonsul 1910) till ändamål,
rad kost åt hjonen å Rosenlunds som af Styrelsen bestämmes, och
ålderdomshem. hvartill anslag af kommunen icke

Steinmetz' fond (Grossh. J F erhålles. Kapital 1,66667.
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln. Nyströms fond (Rustmäst. C Ny-
.åt.hjonen äRosenl. älderdomshem. ström 1817) kr. 2,500. Utdeln. till

Stokoes f.ond. ben. Stenbergska hjonen å Rosenlunds ålderdoms-
.Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) hem.
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga Osreengii fond (Kammarätts-
Inomf6rsam!. 1,J-varjeår. råd:n B Ch Osreengius 1853)kr.

Strahles testamentsfond (Kam- 1,000. Pens:r åt 8:e fattiga frun-
rersänkan H M Sträll1e 1829)kr. fimmer. I
11,000. Till 2:e civ. tjänstemäns Ringqvlsts fonh (Apotek. C R
änkor, fyllda 60 år. Ringqvist 1838) kr. 2.500. Förbätt·

Törnqvists fond (Kamrer. C rad kost åt hjonen å Rosenlunds
Törnqvist 1866)kr.l0,066:67. 190kr. ålderdomshem.
66 öre utdelas till hjonen å Rosen- Roos' fond, (Handelsbokh. J C
lunds ålderdomshem och försöt\j- Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad
ningshjonen hvarje år 14/12 (testa- kost ät sjuka hjon å Rosenlunds
tors dödsdag), 12 kr. till underh. af ålderdomshem.
testators graf;.återst. användes till Tengströms fond (Kamrer C A
f"6~bättrande af hjonens kost. Tengström 1864) kr. 10,100. A

Östbergs fond (Öfvervägaren F J räntan utdelas 4 pens:r il 50 kr.
Ostberg 1813) kr. 400. Pens. åt en till fattiga änkor och 4 il50kr. till

. kvinna bland pauvres honteux. kvinn!. tjänstehjon, som längre tid
tJänat inom samma familj; ä;tel(-
stoden användes till underhåll åt
hjonen å Rosenlunds ålderdoms-
hem.

Törnqvlsts fond (Karnr. C 'I'örn-
qvists 1866) kr. 4,533:33.,190 kr. 66
öre utdelas till hjonen å Rosen-
lunds ålderdomshem och försärj-
ningshjonen hvarje år 14/12(testa·

['4621 b] Sofia församlings
fattigvårdsstyrelse. Se [1795b]
Almgrens fond (Advokatfiskal J
PAlmgren 1822) kr. 300. Räntan
utdelas till fattiga ctv. tjänstemäns
änkor eller döttrar.

[4622] Sofia församlings
kyrkoråd.

Fond till barnkrnbba - 10,000
kronor.

Johan Leonard Höl.iers fondJ.
I,. Höijer och hans' hustru 1863
12,500 kronor. Räntan är anslagen
till en barnkrubba.

1 Fond till ny barnl<rubba 10;.000
kronor. Räntan är anslagen till
en barnkrubba. '

Fabrikören Mattltlas Lnndins
fond (1900) 5,000kr. ALkastningen
skall utbetalas i pensioner åt 5
ålderstigna, minst 55 år gamla be-
höfvande personer.
.. Kyrkoherden· Fredrik Wilhelm
Ofverstr~ms fond. (Kyrkoherden
Fr. W. Öfverström 1865) 7,889 kr.
Pensioner till änkor efter gesäller
och andra arbetare.

KristinaLovisa Cahvagens fond
(Fröknarna Erique och Sofie ca.
wagen 1904)2,000kr. ALkastningen
utdelas årligen vid jultiden i belopp
om 20 kr. ti.11fat~iga, ogifta söm-
merskor.

Kamrer Branders fond. (Kamre-
raren Hans Adolf Brander 1869)
1,000 kr. Gåfvor till någon sjuklig
och behöfvande tjänare v.idkyrkan.

Fond till hlblar åt fattiga natt-
vardsbarn. 300 kr.

Fond iII beklädnad af fa-ttiga
nattvardsbarn. 150 kr. •

John Söderbergs fond. (Fabrika-
idkaren John Söderberg 1893)21,666
kr. Afkastningen användes till be-
spisning af fattiga skolbarn.

B. A. DanelIi donationsfond .
(Gåfva af grosshandlare B. A.Dane- •
lius s.tärbhusdelägare 1908)kr .6,666:
67. Afkastningen utdelas till fattiga
familjer i belopp om 35-40 kr. an-
tingen kontant eller in natura.

Spångbergs fond. (Fabrikören
Carl Fredrik Spångberg ;1.820)kr.
690:34.Afkomsten användes till un-
derstöd åt fattiga faderlösa skol-
barn.

'Änkefrn Dorotea Bexellns fond.
(Änkefru Dorotea Bexekiua stärbhus
1910)kr. 666:67. Till understöd af
barnkrubba.

];'röken Lovisa Elisabeth Lyckes
fond.(Fröken Lovisa Elisabeth Lyc-
kes stärbhus 1910)5,000kr. Afkom-
sten användes till beklädnad af fat-
tiga flickor af nattvardsbarnen.

Ehrenpåles fond. (Pegid Ehren-
·på1e och h. h. 1721) 250kr. Till
fattiga skolbarn vid Katarina real-
skola.

Fabrikören Anders Bj urhnlms
fond. (Fabri'körenA.BjurhoIm 1914)
kr.-.3,333: 33. Afkomsten skall an-
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[4622-4626] G. Fromma stiftelsers. pensionskassors m. fl. fonder. ,
vändas till underhåll af'barnkrub- hustru 18)5) kr. 5,000. Af räntan [4626 a] Hedvig Eleonora
bor och barnhärbärgen. . utbetalas medel åt fattige inom församlings kyrkorlId .•

Medicofilosofie kandidaten K. F. förs., som äro sjuka, ålderstigna
Björns fond, (Med. ftl.kand. K.F. eller hafva flera barn, röreträdesvis Se [20.27]. .

~l~~n~i~J~:tiri3l;it~:~ ~~t~~~~:~~t:~r'~~~~ä~:~a~ ~~~~~~~gl\reän;' liatilda Andersons fond. (Fr,,-
barns. beklädnad. Smitts testamentsfond (Gene. ken Matilda Anderson 1915) kr.

Änkefrn Gurli Katarina Char- ralkonsul J W Smitt l8D9) kr. 3,678. 'rill fattiga.
lotta L~ndholms, född Broman, 20,000. Ränteafkastn. utdelas till . Stenhnggerildkaren C Andel"
fond. (Ankefru Lundholm 1914)kr. behöfvande inom församl. . sons oeh hans hustrus fond
715:53· Afkastningan användes till Västermalms kommanalfdre- (1890)kr. 1,400. Räntan »till hjälp'
skollofskolonier., nings gåfl'3 (1911)kronor 4,280:71. och understöd åt försam1:sfattig a

Fru AmaJja Catarlna Wilhelml. Af räntan ut delas 80°10 åt behöf. och i främsta rummet till änkor
na Ertesons, född Cederberg,foud. vande församlingsbor å Kungshol- eller fattiga arbetare». -:
(Fru Amalia Oh W Ericson f. Ce- men, hvilka oförvålladt kommit i Barnkrubbans fond (Änkef.
derberg 1913). Kr 1,777:90. Afkast- misär. Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
hingen utdelas till fattiga barn 1,333:33. Räntan tällgodokommer-
inom församlingen för skollorsko- församl:s barnkrubba.

lOF~~~~I:~ihea Walls donations- [4624] Kungsholmsförsam- Beethuns fond (M:ll A Beethun
o och Änkef. W Brandt) kr. 2,400.

,fond. (Theodor Wall 1910)kr. 1,360. Iings fattigvardsstyrelse. Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer.
Afkastningen utdelas till någon i Se [1786J.
församlingen skrifven medellös Braadelska donationen (M:ll A
kvinna med förmånsrätt för be. Carlgrens fond (Sergeant J Carl- S Brandel 1867 och Kamr. OBran-
höfvande inom Walls släkt. gren 1818)kr. 1,500. Till utdeln, del 1900)kr. 33,333:33. Af afkast-

Fröken Regina Rådlnllds foud åt fattighjonen. ningen skall ena hälflen användas-
(kr. 228:87). 253kr. Räntan är an. Godus fond (Segelsöm:äukan L till bidrag åt fattiga skolbarn inom
slagen till barnkrubbeverksamhe- Godus1791) kr. 4,000:46til)3 pens:r 16rsamlingen och den andra hälf·
ten. åt änkor eller ogifta fruntimmer i ten, efter anmälan af någon rör.
-Makarne Westerlnnd. fond församl. . saml:s medlem 'Och kyrkorådet s.

(1,263:52). Räntan är anslagen till Holmbergs fond (Kryddkramh, pröfning för hvarje gång, till un-
barnkrubbeverJ<samhet. N Holmberg 1853) kr. 11,000:-. derstöd åt behöfvande och helst i

Makarne lVesterlnnds fond Räntan användes till utdeln. åt form af tillfälliga mindre gåfvor-
(7;581:14). Räntan är anslagen till blinda fattiga hjon. . 16r att lindra oförvällad verklig
diakonissornas f6rsamlingsverk. J. 6:8 fond .kr. 4,000. för an- nöd samt där utsikt f"drefinnes,-
samhet. vändande efter styrelsens godtån- att genom penningehjälp en arbet-

~,--- nande, företrädesvis för välartade sam och nyttig medlem kan åt
fattiga barns uppfostran och vård. samhället återvinnas.

Kungsholms Gilles fond kr. S Edgrens fond (Änkefru Soft••
1,734:61 Räntan skall användas Edgren, 1903)3,333:33. Till under.
till beklädnad af ett eller fiera fat- stöd åt fattiga inom församltngen.
tiga barn tillhörande Kungsholms J;.'nbergs fond (Grossh. G M En.
församling antingen vid julen eller berg 1909) 10,000 kr. Bantån an.
~~~~~ru~;f:~n;~M2fs~~~~~~~ vid vändes till inköp af kläder til1

G. W. Lindqnlsts fond. Räntan fattiga barn inom församlingen.
Lonise Henrlins fond (Änke.

utgår till fattiga inom Kungsholms fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666:67.
församling c:a 10 personer. Under~öd åt barnhem och barn.

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl· krubbor.
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. Johannes ..oeh Angnsta Kast •.
inom eller utom fattighuset. mans fond (Ankefr. Augusta Kast

nöllers fond (Bruksp, J Ph Möl· man, 1902~kr. 3,000. Arliga rän-
ler 1801) kr. 500. Till fattdghus- tan skall gnm försts kyrkoherde-
hjonen. utdelas till fattiga inom förs am-

Möllers fond (Bruksp. S Möller) lingen.
kr. 5,050:-. Till fattiga barns upp· Flory Lindblads understäds-
fostran och vård. fond (D:r A Lindblad 1909) kr.

Noreens fond (Kanslirådet J E 10,000. Räntan utdelas halfärsvis.
Noreen 1811) kr. 2,800:-. Till ut- till 2-4 församlingen tillhörande
deln. e~ter godtfinnande. personer inom pauvres honteux·.

Okänd (Anses vara Grossh. Po. klassen.
meresche 1826) kr. 6,560:-. Till J A Lindholms fond (F'örest, för
fattiga och värnlösa barns upp. brefbärareexp . .T A Lindholtn 1894)
fostran och vård. kr. 10,000. Till uppf. af inom förs.

Roos' fond (Handelsbokh. J O födda och hemmahörande barn
Roos 1818)kr. 9,000:-. Förbättrad af oäkta börd.
kost åt sjuka fattighushjon. Okända gifvares fond (l912~

Stagmans fond (Trädgårdsmäst. 13)kr. 10,500. Årliga afkastningen
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för- utdelas genom kyrkoherde och
plägn. affattighushjonen samt 3:ne diakonissor till fattiga inom för.
pens:r il. 30 kr. och s:e il. 15 kr. samlingen.

Tharmonths fond (M:ll A 'I'har- Otto och Angnsta Lindstrands
mouth 1850) kr. 6,400. Till.kläder fond (Änkef. Emilia Aug. Lind.
åt fattighjonen, synnerl. gamla strand 1896) kr. 15,000.· Tilhun.
tjänare. derst. åt obemedl. ålderstigna, akt:

Torkens fond (Kapt. JB v.Torken ningsvärda fruntilnmer... .
1813) kr. 1,200. Till sjuka och norbergska fonden. (Ankefr. A.
sängliggande inom fattighuset. O. Morberg 1885)kr. 666:66. Rän-

tan användes till beklädn. affattiga;
nattvardsbam.

[4623] Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [2016].
nornans fond (Kammarakrifv. E

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

Eldkvarnsfonden (Grosshandl. F
G Althainz 1903)kr. 61,596:30. At
räntan äro medel årligen anslagna
till af donaton bestämda personer.
Återstående räntemedel skola ut-
gå dels till i nöd stadda personer,
som varit' anställda hos A. Svan-
berg & O:os kvarnaktieb. under
VIss tid, och dels till pensioner.

Hallgrens fond (M:ll M S nsn.
gren 1841) kr. 1,600. Till fattiga
fruntimmer.

Klerekska fonden (Skrädd, Sv.
Klerck och hans hustru 1883) kr.
5,000. Att bispringa fattiga inom
församl,

Lagerman. testamentsfond
(Handl , J Lagerman 1780)kr. 2,500.
Till sängliggande fattiga och för-
äldralösa barn inom församl,

Lindblad. testamentsfond (Lff-
medikus O A Lindblad 1822)'kr.
2,000. Till änkor efter ståndsper
soner eller borgare; företrädesvis
At släktingar.

Okänd ("En okänd välgörares
gäfva~', donerad under kyrkoh.
Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol-
barns beklädn. Denna fond har
mottagit ett belopp af 1,000 kr.
hvilka lagts till fonden, hvilken där'
för numera bokföres till 5,000 kr.

Sjöstelits testamentsfond (Rep.
Iag-ådderm, O Sjöstedt och hans

FINSPONGiS METAL.L.VERKS A."S.
-----------:..' SERIDAR •• ANSeATAN 17 >



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors ID. fl. fonder.
Erika 'Nybergs fond (Änkef. E

Nyberg 1S88) kr. 2,000. Till jul-
gäfvor ät fattiga i I6rsaml.

Makarna PiehIs fond (Bagaren
C. F. Piehls o. h. h. 1911) kr. 5,000.
Till inköp af ved åt behöfvande.

Selenii fond (Källaremäst. C L
Selenius 1865) kr. 1,666: 67. Till
inköp af mat, kläder och böcker
åt sädana fattiga och välariade
barn, som vid församl.s folkskola
ätnjuta undervisn.

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-
stedt 1856) kr. 3,000. Till barn-
krubba och småbarnsskola.

Fredrik och Maria Westerlings
fond (1909) kr. 500. Räntan ut-
delas ärligen den 6/11 till en be-
höfvande familj.

Kassör Sten Herlog Widboms
donation (1900) kr. 500. Till un-
derstlid ät en fattig sjuk försam-
lingsmedlem.

\Vidings fond (Kyrkoh. L PWi·
ding 1814) kr. 4,225. Afräntan ut-
delas pens:r, å 50, 35 el. 30 kr., ät
inom församl. boende tjänstemäns.
änkor eller döttrar, hvarvid de efter
prästmän 4.afva företräde.

Daniela Ostergrens fond. (Frö.
ken Daniela Östergren 1913) kr.
1,666: 66. ..'l'ill fl'ttiga.

Kn ut Ostergrens fond. (Frö-
ken Daniela Östergren 1913) kr.
1,666:66. Till fattiga.

[4626 b] Engelbrekts för-
samlings kyrkoråd.

Se [2029].
Stenhuggeriidkaren C. Ander·

sons och hans hustrus fond
(1890) kr. 1,400. Räntan »till hjälp
och understöd åt församl:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
efter fattiga arbetare». ..

Barnkrubbans fond (Ankef.
Erica Nyberg 1892) kr. J;l33: 34.
Räntan tillgodokommer försam!:s
barnkrubba.

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

Brandelska donationen (Fröken
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C.
Brandel 1900) kr. 33,333: 34. Af
afkastningen skall ena hälften an-
vändas till understöd medels be-
klädnad eller föda eller på annat
sätt ät fattiga skolbarn inom för-
samlingen och den andra hälften,
efter anmälan a1 någon församl:s
medlem och kyrkorådets pröfning
för hvarje gäng, till understöd åt
behöfvande och helst i form af till-
fälliga mindre gåtvor för att lindra
oförvållad verklig nöd samt där
utsikt rörennnes, att genom pen-
ningehjälp en arbetsam och nyttig
medlem kan ät samhället återvin-
nas.

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

Ankefru Ferms fond kr. 500.
Räntan till julgäfvor åt fattiga
fruntimmer.

Folckers och Bareks fond (Änke.
fru C C Barck 1867) kr. 2,000. Till

[4626]
någon i torftiga omständigheter främsta rummet till änkor efter
varande kvinna, som ~enom sitt fattiga arbetare. '
arbete försörjer åldriga foräldrar, Barnkrubbans fond [Ankefru
i första rummet moder. Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.

Louise Heuriins fond (Änkefru 1,363: 33. -Till barnkrubban ä Öster.
L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 66. Uno malm. '
derstöd ät barnhem och barn- Braadelska donntlonen (M:ll A
krubbor. S Brandel 1867 llch Kamr. C Bran-

Victor Johansons fond for ogifta, del 1900) kr. 33,1183:38. Till fattiga
sjukliga och behöfvande; or-dent- skolbarn inom församlingen och
liga fruntimmer öfver 50 ars ålder, tillfalligt understöd.
mantalsskrifna i Stockholm, som BröHopsgåf'vefonden (anonym
söka sitt dagsuppehälle genom gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. Till
sömnad i andras hem (Grosshand- en brud på hennes bröllopsdag.
laren J. C. V. Johanson 1918) kr. Dtdrlneska fonden (1919) kr.
10,267: 41. 80 proc. af räntan ut- 110,000. Förllträdesvis till yrkes'
delas i ärliga pensioner å 50 kr. :l1tbildning .för fattiga gossar i

Victor Johansons fond för be- Oscars församling.
höfvande uppassare (serverings- !il Edgrens fond (Änkefru Sofia
kypare) (densamme 1913) kr. 10,000. Bdgren, 1903) kr. 3,383: 33. Till
Räntan utdelas, hufvudsakligen un- understöd ät fattiga inom försam-
der vintern, i understöd (till mat, lingen.
kläder, husrum). , S il Fries' Minnesfond (1918) kr.

Johannes .. och Augusta Kast- 21,000: -. Fondens medel ännu
mans fond (Ankefru Augusta Kast- ej tillgängliga. ..
man, 1902) kr. 3,000. Arliga rän- Louise Heuriins fond (Anke-
tan,' skall gnm förs:s kyrkoherde ru L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 67.
utdelas till fattiga inom förs am- Till Östermalms barnkrubbor.
lingen. Johannes .. och Augusta Kast·

J. A. Lindholms fond (Förest. för mans fond (Ankefru Augusta Kaat-
brefhärareexp. J. A. Lindholm 1894) man, 1902 och 1911) kr. 3,000. Till
kr. 10,000. Till uppfostran af inom fattiga inom församlingen.
förs. födda och hemmahörande J ohanna LIndbergs fond (Frö-
barn af oäkta börd. ken Johanna Lindberg 1889) ... Till

Otto och Augusta Lindstrands värdanstalter för sjuka barn. Annu
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind- ej utredt belopp. Fonden gemen-
strand 1896) kr. 15,000. Till un- sam for flera församlingar i Stock-
derst. åt omedl. älderstigna, akt- holm.
ningsvärda fruntimmer... J A Lindholms fond (Förest. for

norberg.ka fonden (Ankefr. A. brefhärareexp. J A Lindholm 1894)
C. Morberg 1885) kr. 666: 67. Bän- kr. 10,000. Till understöd ät oäkta
tan användes till beklädn. af obe- barn mellan 10-14 är efter vissa
medlade, välartade nattvardsbarn. bestämmelser.

Erika Nybergs fond (Änkef. E. Otto och Augusta Lindstrands
Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul- fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
gäfvor åt fattiga i förs arnl, strand 1896) kr. 20,000. Till fyra

G Olssons foud (Vaktmästaren i I obemedl. älderstigna, aktnings-
Förmyndarekammaren Gustaf Ols- I värda fruntimmer. ..
son 1911) kr. 1,000. Till julgåfvor llorbergska fonden (Ankefr .. ::A.
ät fattiga barn. C Morberg 1885) kr. 666,67. TiR

Piehlska fondeu (Bageriidkaren fattiga nattvardsbarn. I .•

C F Piehl och hans hustru 1913) Erika Nybergs fond (Ankef. E.
kr. 5,000. Till inköp och utdelning Nyberg 1888) kr. 3,000. Till fattiga
af ved. iförsam!. .

Sjöstedts fond (Prosten N. J. Cari Fredrik och Carolina Chri~
Sjöstedt 1856) kr. 3,000. Till barn- stina PiehIs fond (1895, 1904) kr.
krubba och småbarnsskola. 5,000. Till ved ät de fattiga; ut-

Borgmästarinnan Beate Ulrichs delas 17 januari.
fond (kr. 2,000). Räntan användes Byggmästare Ritters fond
till -en verkligt behöfvande per- (1909). Kr. 138,500. Till värd och
son eller familj i församltngen». uppfostran af fattiga värnlösa barn,

Wadströmska fonden kr. 300. företrädesvis tillhörande Oskars
Räntan användes till julgäfvor åt församling. '
fattiga fruntimmer. Selenii fond (Källarmäst. S L

Widings fond (Kyrkoherde L. P. Selenius 1865) kr. 1.666: 67. Till
Widing 1814) kr. 550. Af räntan fattiga skolbarn. .
utdelas premier till folkskolebarn. Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö:

Ostergrenska fonden (Fröken otedt 1856) kr. 8,000. Till 'barn-
Daniela Östergren 1913)kr. 3,333:33. krubba och småbarnsskola.
Till ved åt fattiga inom försam- Kassör sten Herlog lVidbomli
lingen. fond (1900) kr. 500. Till tvä fat·

tiga.
Widings fond .(Kyrkoli. L P Wi-

ding 1814) kr. 645. Till fattiga barn
pä Djurg<\rden.
.. Knut Ostergrens och Danlela
Ostergrens fonder (1902). Hvarje
fond uppgår till kr. 1,666: 66. THl
de fattiga i församlingen. Utde-
las den 17 dec. och 1 nov. .

[4626c] Oscars försam-
lings kyrkoråd.

[Se 2031].
Stenhuggeriidkaren CAnder·

sons och hans hustrus fonll
(1890) kr. 1,400. Till fattiga och i

WOODSTOCK SKRIVMASKin trånKONTORSTEKNIK,
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r4627-4628] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4,627 a] Hedvig Eleonora Flickskolans slöjdafdelnlng. klädn. ät fattiga skol- och natt-

församlings skolråd fond kr. 2,100. Tlll arbets stuga ä vardsbarn.' . .
. Östermalm. Bohmans fond (Viktualtehandl.

, Se [20 21J. Bankdirektör och Frn E. Heek- E Bohman) kr. 1,000. Till under-
Makarna Björkmans fond. schers fond kr. 1,600. TI1l skol- stöd ät fattiga inom och utom

(Stärbhusdelägarna efter major A. lofskolonier för fattiga barn. fattighuset.
Björkmans änka 1915) kr. 1,000. Grosshandlaren Isaak HIrschs Davidsons fond (Värdshusidk.
Beklädnad aHattiga folkskole- och fond (1911),kr, 5,000. Till skolbe- Magnus Davidson 1903).kr. 2,500.
nattvardsbarn. to klädnad och sommarutrustning ät Räntan skall utdelas till försam-

Flickskolans slöjdafdelnings fattiga folkskolebarn. Imgens fattiga.
fond (bild. gnm besparingar af gM· Idndgrenska fonden (Kommis- Eklunds fond (Fabrikören J L
vomedel) kr. 2.,066:61.Närmare be- stonaren J G Ltudgnen 1882) kr. Eklund 1908). Till hindrande af
stämmelsee om ändamålet saknas. 42,000. Till kläder och skodon ät tuberkelsmitta bland i öfrigt friska

LIndgrenska fonden (Kommis· fattiga .skolbarn. barn i behöfvande familjer, kr.
sionären J G Lindgren 1882)kr. C O Lundbergs fond (Byggmäst. 2,514:82.
41,024:24. Tillkläd~r, skodonoch C O Lundberg 1891)kr. 3,100. Till Erikssons fond (Änkef. L KCh
belön:r ät fattiga skolbarn. premier ät tre gossar i folkskolan. Eriksson 1866)kr. 333:33.Till för-

e o Lundbergs fond (Byggmäst. Nybergska fonden (Makarne E deln. mellan 2 älderst. fattiga frun-
C O Lundberg 1891) kr. 3,000. C o. A V Nyberg. 1868) kr. 4,000. timmer.
Underst. ät gossar vid församits Till fattiga barn på Djurgården. Falks fond (Änkefru M Falk 1196
folkskolor, hvilka visat flit och P Petterssons fond (Handl, O kl'. 338:33. Till underst. ät fattiga.
läraktighet; och skola sådana, som Pettersson 1890) kr. 3,100. Till, Fuhrmanns fond (Hofkällare.
hafva fattiga föräldrar eller sakna fattiga barn pä Djurgården, mäst.P H Fuhrmann 1112)kr. 61:33.
fader, hafva företräde. Kassör Sten Herlog Wldbom8 Till förpfägn , af fattighushjonen

Kas8ör Sten Rerlog Widbom8 fond (1900) kr. 500. Till fattiga midsommarafton.
donation (1900)kr. 333:34. Bespt- folkskolebarn. Godus fond (Segelsömm:änkan
sande af fattiga folkskolebarn. C Godu) kr. 280. Till underst. ät

Oscars församlings skydds- fattiga. .
f- . Gumrelius, Solla, fröken, fond
oren mg. 1,000kr. Årliga räntan utdelas till

[4627 b] Engelbrekts för- Folin8 fond' (V Folin 1910)kr. hjälpbehöfvande. Beloppet lämna-
samlings' skolråd. 1,000. Till barns sommarvistelse. des d. 24,S 1915.

Se [2029]. \ Grosshandlaren Isaac Hirschs Hays fond (Frih:an a Hay 1859)
Flickskolans 8löjdafdel"lng8 donation (1911)kr. 10,000och 5,000. kr. 165. Till förbättrande af fattig-

fond (bild. gnm besparingar af Till fattiga och sjuka. Donatio- hushjonens kost under sjukdom.'
gäfvomedel) kr. 2,066:66. Till sti· nerna utfalla efter tvä namngifna Hellmans fond (Assessor Hell-
pendier ät flickor med godt vits- personers fränfälle. ' man) kr. 110. Till jul- och nyårs-
ord, särskildt i handarbeten. .1lIärtas julgllfva» (Dompros- gäfva åt fattighushjonen.

LIndgrenska fonden (Kommis- tinnan Melins stärbhus 1910)kr. Holmbergs fond (Kryddkramh
sionären J. G. Lindgren 1882)kr. 5,000. Till beredande af julglädje N Holmberg 1853) kr. 500.· Rän-
40,000. Till kläder och belön:r ät ät fattiga barn. tan användes till förbättrande af
fattiga skolbarn. Pauvres honteux' hyr.sfond den dagl. kosten För de ä fattig-

e o Lundbergs fond (BYllgmäst. (1911).I denna ingår öfvers\e Heij- husen intagna blinda hjon.
a O Lundberg 1891) kr. 4,000. kenskjölds gäfva af 11,000kr. är Vlfve Jönssons fond, kr. 1,500.
Till understöd ät gossar vid för· 1913. Till medellösa äldre personer med
saml:s folkskolor, hvilka visat flit Axel Pohls InsamlIng.fond kr. god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
och läraktighet; och skola sådana, 15,000,till de fartiga. skild fattigv.
som hafva fattiga föräldrar eller Greta Poigaants minnesgåfva Kåbergs ,fond (Änkef. Altbea
sakna fader, hafva företräde. kr. 1,200, för beredande af som- Käberg:1889)kr. 1,040.Räntan disp.
'Ka88ör "ten Herlog lVidbom8 marvistelse ät medellösa barn. af fattrgv,·styr.

donation (1900)kr. 333:33. Bespi- Axel Roos' nnder8töd8fond för Lindholms fond (F d postförvalt.'
sande af fattiga folkskolebarn. medeUösa s. k. bättre fruntlm- J Aug. Lindholm 1896)kr. 3,010.

Gustaf Meyers fond (Prokuristen mer (1912). Kr. 2,000. Utdelas 24 Till sädana konvalescenter. som
G. Meyer 1913)kr. 1,000. Bidrag sept. utan skydd och tillg. utskrifvas
till utgifter för skollofskoloni inom Setterlflt1l8 donation (Fru Emmy frän Sabbatsbergs sjukhus, födda
Engelbrekts församt. Setterwall f. Fagerlund 1909) kr. och till1l. Östermalms eller Ladu-

Louise IIIatlIda Hrika Lnndvalls ,5,000. Till underhätl och värd af gä,dslands område.
fond (Folkskollärarinnan L. M. E. fatti!!a barn. Ankefru Erlka Nybergs fond,
Lundvall191ö) kr.1,OOu.Till Engel- IStandlga ledamöters fond (Bit- kr. 1,335.Till fattiga inom församl.,
brekts församl. skollofskolonier. dad af ständiga ledamöters afgif- företrädesvis till julen.

lSelenli fond (Källaremäst. S L ter a 50 kr. person). Till under- Qvidlngs fond (Justitierädsänkan
8elenius 1865)'kr. 1,666:66. Till stöd ät fattiga. Ch. Qviding) kr. 1,000. Årl. räntan
inköp af mat, kläder och böcker Makarna 'I'ammelfns minnes- tilldelas ett äldre fruntimmer, som
åt sädana fattiga och välartade fond kr. 1,000, till de fattiga. är att hänföra till pauvres honteux.
barn, som vid församl:s folkskola R08elil fond (Repslag. O Bose-
åtn,iuta undervisn. lius) kr. 290. Räntan utdelas till

Eduard och Sophle Hecksehers fattighnshjonen.
fODdkr.1,6n:96. Till Engelbrekts [4628a) Hedvig Eleonora Hymans fond (Gulddrag. J Ry.
Församlings skollofskolonier för församlings fattigvårdssty- man 1184) kr. 1,630. För inr. af
fattiga barn. relse. Se [1199]. ett fattighus pä Östermalm.

- Sporrongs fond (M:ll A Maria
Ahlström8 fond (Apotekaren N. Sporrong 1862)kr. 250.Till utdeln.

W. Ahlström 1904) kr. 330 Rän- ät älderstigna, välfrejdade fattiga.
tan skall utdelas till fattiga barn. Stenberg. fond (Fabrikören Jo-

A8p1unds fond (Handl A Asp· han Stenberg 1901)kr. 5,030. Till
lund 1184) kr. 210. För inr. af försami. fattiga.
ett fattighus på Östermalm. Sätherström8 fond (Karduans-

Beklädnadsf. rör fattiga 8kol· mak. J Sätherström 1828).Fonden
o. nattvardsbarn Inom förs. kr. utgöres af fastigh. nor 8 i kv. Hä-
6,380. Räntan användes till be· gern större, Klara FörsamI.; till

[4627 c] Osears försam-
lings skolråd.

Se [2021].
.l G Bratt. fond (Källarmäst.

A G Bratt 1905)kr. 5,100. Till be-
klädnad åt fattiga barn pä Djur·
gi.rden.
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'G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
utdeln. åt gamla, sängliggande män
o. kvinnor, samt fader- o. moder-
lösa barns underhåll. Afkastnin-
gen 'fördelas t. v.lika mellan Hed:
vig Eleonora, Oscars och Engel-
brekts församlingar. .

Meyerska donationsfonden kr.
49.900.

Ankefru Erika ~ybergs fond,
kr. 1,330.Till fattigainomI6rsaml.,
företrädesvis till julen.

Qvidings fond(Justitierådsänkan
Ch Qviding) 'kr. 1,000. Se under
[4628al'

Rose ii fond (Repslag. O. Bose-
lius) kr. 290. Räntan utdelas till
fattighushjonen.

Rymans fond (Gulddrag. J. Ry·
man 1784) kr. 1,627:39. För inr.
af ett fattighus på Östermalm.

Spnrrongs fond (M:ll A Maria
Sporrong 1862)kr. 250.Till utdeln.
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Stenbergska fonden kr. 5,025.
Till utdelning bland de fattiga In-
om i6rsamlingen.

Sätherströms fond (Karduans-
mak. J Sätherström 1828). Se un-
der [4628 aj.

[4628bJ Engelbrekts för-
sa mi ings fattigvårdsstyrelse.

Se [1793].
Ahlströms fond (Apotekaren N

WAhlström 1904) kr. 335. Rän·
tan skall utdelas till fattiga barn

Asplunds fond (Handl. A Asp.
lund 1784) kr. 265 För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Bekllldnadsf. rör fattiga skolb.
inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
vändes till beklädn, åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

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

Davidsons fond (Värdshusidk. [4628 e] Oscars försam-
::ä"::'~s s~:~~~~~I~:0;b~6;~:~: !ings fattigvårdsstyrelse.
lingens fattiga, dook skall räntan å. Se [1794].
halfva beloppet i främsta rummet Ahlströms fond (Apotekaren N
kommaDjurgård:sfattigatill godo. WAhlström 1904) kr. 335. Till

Fabrikör J L Eklunds fond krO-Ibarns tillfalliga vård oeh undec-
nor 1,666:66. Räntan afsedd att håll.
användas till hindrande af tuber- A.splnnds fond (Handl. A Asp
kelsmitta bland i öfrigt frisb barn lund 1784) kr. 265. Utde!. vid
inom behöfvande f'!<miljer. julen till å ålderdomshem intagna

Erikssons fond (Ankef. L K Ch personer, tillh. Oscars förs amI.
Eriksson 1866) kr. 333:M. Till Beklädnadsf. rör fattiga skolb.
fördein. mellan 6 ålderst. fattiga Inom förs. kr. 6,385. Räntan an
fruntimmer. .. vändes till beklädn. åt fattiga skol-

Falks fond (Ankef. M Falk 1796) och nattvardsbarn.
kr. 333:34. Till underst. åt fattiga. Bohman-Ericssons fond (Vik.

Fuhrmanns fond (Hofkäl lare- tualiehåndLE Bohman) kr. 1,000.
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 61. Halfva räntan midsommar till
Till förplägn. af fattighushjonen åld.vhemmen, andra hälft. till fat-
midsommardagen. tiga familjer.

Godus fond (Segelsömm:änkan Boströmska fonden. Kapital
C Godu) kr. 285. Till underst. åt 20,628:78, användning: mat o. ved
fattiga. till julen.

Hays fond (Frih:an C Hay 1859) Davidsons fond (Värdshusidk.
kr. 170. Till förbättrande af rattig- Magrius Davidson 1903) kr. 5,000.
hushjonens kost under sjukdom. I mån af behof till fattiga på Djur-

Hellmans fond (Assessor Hel l- gården; återstoden till fattiga i den
man) kr. 165. Till jul- och nyårs- öfriga församlingen.
gåfva åt fattighushjonen. Fabrikör J L Eklunds fond kr.

Holmbergs fond (Kryddkramh. 2,145:55. Sedan för fondens till·
N. Holmberg 1853)kr. 500. Bän- växt förfarits efter donators före-
tan användes till förbättrande af skrift, utdelas behållningen efter
den dagl. kosten för de å fattig. behof åt friskt barn ituberkelsjuk
husen intagna blinda hjon. familj.

Hultgrens fond (Ankan A B Erikssons fond (Änkefru L K Ch
Hultgren 1866)\kr. 600. Till sty- Eriksson 1866) kr. 333:33. Ut-
relsens godtfinnande. ~.delas d. 28 jan. till två fattiga

Vlfve Jönssons fond, kr. 1,500. fruntimmer. ..
Till medellösa äldre personer med Falks fond (Ankefr. M Falk 1796)
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- kr. 333:33. Utdelas midsommar
skilg fattigv... och jul af pastor till fyra fattiga

Kabergs fond (Ankef. Althea som ej åtnjuta fattigvård.
Kåberg 1889)kr. 430. Räntan disp, ~'uhrmanns fond (Hofkäl lare-
af fattigv.·styr. mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 61.

'Lamms fond (Lamm, Galatnee) Utdelas som midsommargåfva till
kr. 5,000. Räntan utdelas till fat- den äldsta fr. Oscars församl. å
tiga inom församlingen. Sabb, åld.-hem. .

Lfndhnlms fond (F d postförvalt. Godus fond (Segelsömm:änkan
J Aug.· Lindholm 1896)kr'. 3,020. C Godu) kr. 285. utdelas till julen
Till sådana konvalescenter, som till en änka, som fyllt 60 år.
utan skydd och tillg. utskrifvas Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
från Sabbatsbergs sjukhus, födda kr. 165. Utdelas vid julen åt en
och tillh. Östermalms eller Ladu- sjuk vid något af ålderdomshem.
gårdslands område. men.

[4628-4630J
Hellmans fond (Assessor Hell-

man) kr. 165. Utdelas julafton till
ålderdomshemmen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. Ut·
delas vid julen åt blinda vid nä-
got af ålderdomshemmen.

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

Kåbergs fond (Änkef. Althea
Kåberg 1889) kr. 530. Disp. af fat·
tigv.·diakonissan mot redav. (på
våren). I

Lindholms fond.(F dpostförvalt.
J. Aug. Lindholm 1896)kr. '3,020.
Till fattiga sjuka, utskr. fr. Sabb.
sjukhus, födda å Östermalm och
tilIh. Oscars församl.

·Löthström. fond (Maria Kristi-
na) kr. 636. Disp. af fattigv.·dia.
korlissan mot red av. (på hösten).

Ankefrn Erika Nybergs fond,
kr. 1,335. Till fattiga inom för-
sam!., till julen.

Roselii fond (Repslag, O. Rose-
lius) kr. 286:67. Räntan efter 6
O/o bet. till prästerna vid ålder-
domshemmen, hälft. till hvartdera.

Rymans fond (Gulddrag. J By-
man 1784) kr. 1,630. utdelas vid
julen till å ålderdomshem intagna'
personer, tillh. Oscars fÖr8arn!.

Sporroags fond (M:ll A Maria
Sporrang 1862)kr. 250.utdelas d. 28
febr. till ålderstigen fattig, som ej
har fattigunderstöd.

Fabrikfu- Joh. Stenbergs fond,
kr. 5,029:25. Räntan utdelas till
de mest behöfvande såsom extra
hjälp' vid trävgande behof.

Såtherströms fond. Se under
[4628aj. Utdelas vid behof till
gamla och sjuka samt till föräldr ••·
Iösa, barn.

Ida Weijlands fond kr. 1,073:77.
Sedan 1/2°'0 tillagts kapitalet, ut-
delas räntan till fattiga på Djur-
gården i poster om minst 15 kr.

[4630 a] Adolf Fredriks
församlings kyrkoråd.

Se [2017].
Barnkrubbefonden, kr. 400.
Enanderska donationen (Posses-

sionaten- Samuel Enander, död'
1900) kr. 111,142,hvaraf årliga rän-
räntan skall användas till under-
häll af Filenska grafven samt åter-
stående ränteafkastning lika dm.as
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa-
och Matteus församlingar att an-
vändas till församltngsverksamhet-
hvarom kyrkostämman har att be-
sluta. \

Pru Carolina Irestderta Frie·
bels, född Granberg, donattons-r
fond. Doneraclt, under kyrkorädets
rörvattning ställdt kapital, hvarå
räntan 2 gånger årligen af kyrko-
rådet utdelas till tvenne ogifta,
för redligt och ordentligt lefverne
kända. obemedlade fruntimmer laf
bildad samhällsklas~. '

Hartmans fond (Brygg, N Hart-
man 1837) kr. 700. Till böcker o.:
kläder å1 2 fattiga lärjungar i för-'
samlingens skola. I



[4630-4631] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Bankdirektör och Fru Beck- bestämmelse för framtiden som [46'30 CJ' Matteus försam-

schers donation. Donerat kapital, vid Ruckmans donation. d
hvarå räntan användes ~åsom bt- Wallins fond, M F, Handl. (1884) llnqs kyrkorå •
drag ttll skollofskolomer mom kr. 600. TIll prem:r i folkskolan. [Se 2021J.
Adolf Fredriks församling. Westlns fond för ålderstigna. Barnkrubbefonden, kr. 40(}.
. He~llns donation (Ankefru L. (Byggmäst. Axel Westin 1885) kr. Beklädnadsfonden rör fattiga
Heurlm 1898) 1,700kr., hvarafrän- 20,000,hvarafräntan efter 5 O/opå skolbarn, kr. 800.
~an lämnas till församlingens barn- gifvarens dödsdag utdelas i lotter Enanderska donationen, se
krubba. af 50 kr. till. behöfvande ålder- [4630 aj.

lms Daniel Beiimans minnes- stigna och välfrejd. fattiga' sedan Bartmans fond, kr. 760. Till
fond, Doneradt kapital, hvaraf en l/S (2 år 350 kr. och det tre'dje 300 böcker och kläder åt 2 fattiga
del af räntan 50 kronor utdelas kr.] lämnats till Gustaf Vasa och skolbarn.
till en konfirmand. Matteus förs. hvardera för ena- BenrIins donation (Änkefru L.

Komminister C E Bööks och handa utdelning. Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn-
Fru J Bööks fond (1883)5,000kr., W~!'tin. fond för fattiga bar~. hem eller barnkrubba.
däraf räntan efter underhåll af två bekladnad. (Byggm. Axel Weatin Hööks fond, se [4630 aj.
grafvar utgår till en släkting, .och 1885) kr. 44,446. 4f afkastnm.gen J arnbergska donationen (Frö·
efter dennes frånfäåle till årl. un- utgår 1,000kr. som mtecknad ranta ken Carolina"Jernberg, död 1901)
derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga till nästföre!;ående fond och af kr. 1,200,hvarafårliga räntan skall
eller annars af svår sjukdom hem. återstoden lamnas l/S tdll Gustaf af kyrkoherden utdelas bland fat-
sökta pers. Af återstående ränte- Vasa och l/S till Matteus förs. för tiga och sjuka i 16rsamlingen.
afkastning lämnas l/S till Gustaf utdelp.mg hvarje Julafton. LIndbergs donation (Änkan
Vasa och l/S till Matteus' förs Wlckholms stiftelse (Lump' Lindberg 1858) kr. 200. Till klä·

J b '.. handl, P A Wickholm 1850) kr. der åt fattiga skolbarn.
ern erl1Ska donatione.'.' '(Fro' 2,100. Räntebeloppet användes dels Betty Nymalms fond å kr. 2,000,

ken Carolma Jernberg, .. dod 1901) till underhåll och beklädn. åt för- hvaraf årsräntan tillfaller försam-
kr. 1,200,hvaraf årlIga rantan skall äldralösa barn gnm fattigv:styr:s lingens barnki'ubba.
af kyrkoherden. ut.~elas bland fat- försorg, dels till kontanta bidrag I'robsta donation (M:ll Ch. W.
ttga oc~. sjuka I forsamimgen. som af kyrkoh:n utdelas bland d~ Probst 1867)kr. 1,750. Årliga rän-

Klefbacks fond, kronor 10,000 mest behöfvande inom förs amI. . tan utdelas till en verkligt behöf-
Räntebeloppet användes till klä- Widboms fond (M:ll A Widbom vande änka eller dotter till en
der .åt behöfvande barn i kon1ir- 1877t kr. 1,000. Understöd åt ett handtv erksborgare i förs.
mat!onså!?ern. .. fruntimmer af pauvres honteux. Walllns fond, kr. 700. Till pre-

LJnn!\'lo!s donation. (Froken C mier i folkskolan. Jfr [4630 a.]
M .LJunglof 1881) kr. 2,000. Med Westins fonder, se [4630a.]
räntan Eestridas utg!ft:a 16r »Ad. Wlckholms stiftelse, kr. 2,200.
Fred. forsaml:s symöte». [4630 b] Gustaf Vasa för- [Räntan användes på samma sätt

.Frn Augnsta Piltz' donation. samlings kyrkoråd. Se [2019J som Wickholms stiftelse under
Donerat ullder k~rkorådets for· [4630 aj.
valtmng stallt kapital, hvarå ran- Barnkrnbbefonden, kr. 400. Åkerlnnds fond (Fröken Au-
tan i poster å 50 kr. skall årligen Braeonterska fonden. Kr. 20,000 gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500.
den 2 December utdelas tIll verk- Räntan användes till hyreshjälp Råntan utdelas d. 9 sept. till ett
ligt behövande ålderstigna inom åt fattiga i Gustaf Vasa den l ölver 50 år gammalt hederl. frun-
församlingen. oktober. timmer

Probsts donation (M:ll Ch. W Enanderska donationen, se .
Probst 1867) kr. '3,500. Årl. räntan [4630 aj.
fördelas emellan 2 verkl. behöf. Hartmans fond. Kr. 760. Till
vande änkor el. döttrar till handt- böcker och kläder åt 2 fattiga skol-
verksborgare inom Adolf Fredrake barn.
församt. 1/2 förv. af Ad. Fredr., Henriins donation. (Änkefrn L.
1/4 af G. Vasa och 1/4 af Mattens' Heurlm 1898) kr. 1,650. Till barn-
förs. hem eller barnkrubba.
Angnst Reinholds fond, kr. 10,000. Hööks fond, se [4630 aj.
Räntebeloppet utdelas bland fattiga Jerabergska donationen (Frö·
inom Ad. Fredr. förs. ken 'Carolina Jernberg, död 1901)

Rnckm.ans donation (Frkn M kr. 1,200,hvaraf ånliga räntan skall
Ruckman 1887)kr. 20,000. Till Ad. af kyrkoherden utdelas bland fat-
Fredr. församl. barnhem, men om tiga och sjuka i församlingen.
detta upphör,skall fonden delas Probats donation (M:ll Ch. W
lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf Probst 1867)kr. 1,750. Årligarlin-
Vasa och Matteus försarnlmgar. tan utdelas till en verkligt behöf

kngnsta A. SandeIls fond för vande änka el. dotter till.n handt
belrörvande obotligt sjuka inom verksborgare i församl,
Adolf Fredriks församling. Rän- Stenbergs donation (Handl. A.
torna (omkring 2,000 kr.) skola Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan
användas till understöd åt inom skall användas för fattiga skol
f6rsamlingen boende obotligt sju- barns beklädnad.
ka personer, som äro i behof af Wallin s fond, kr. 700. Till pre-
understöd, men icke äro intagna mier i folkskolan. Jfr [4630 a.]
på försörjningsinrättning. Ansök. Westins fond, se r4630aj
u1ngar, ställda till kyrkorådet, in Wlckholms stit'telse, kr. 2,200.
gifvas årligen senast den l NDV. Räntan användes på samma sätt

Stenbergs donation. (HandI. A. som Wickholms stiftelse under
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan [4'630aj.
skall användas för fattiga skol. Åkerlnnds fond (Fröken Au-
barns beklädnad. gusta Åkerlund 1882) kr. 1,iOO.

Wallin s fond, Emma och M F Räntan utdelas d. 9 sept. till ett
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s öfver 50 år gammalt hederl. frun-
församl. barnhem; f. n. utgår Iif- timmer.
ränta med 800kr. För öfrigt samma

[4631 aj Adolf Fredriks
församlings skolråd.
, Se [2017J.

Besparade .räntors fond, kr.
2,349. Räntan användes till inköp
af skodon åt de fattigaste folk-
skolebarnen.

Besplsnlngilfonden, kr. 377. Till
frukost åt de fattigaste folkskole-
barnen.

Bäärnhielms foud (Kamrer N
G Bäärnhielm 1876) kr. 300. Till
skolpremier il. 2-5 kr. for fram-
steg i slöjd. - För samma ända-
mål användes räntan å

Ekdahls fond å kr, 100.
Meljerb.rgs fond (Folkskolein-

spektören C J Meijerberg 1875)kr
100. Till premie åt någon v,älartad
gosse vid vårterminens slut.

Ruekmans donation (Fröken M
Ruckman 1863)kr. 500. Till klä·
der och böcker åt fattiga skol-
barn.

Sch",,,rt.' stiftelse (Kontrollör
C Schwariz 1861)kr. 600. Tfl.l söm-
nadsundervfsn:s förbättrande i tör-
saml:s skola.

TlmelIs fond (M:ll U Timell
1825)kr. 500. Till premier å 5-10
kr. åt lärj. i församl:s' flickskolas
högsta afd.
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G. fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4631-4632}

{4631 b] Gustaf Vasa för-
samlings skolråd.

[Se 2019J.
Besparade räntors fond kr. 2,.00,

.användes till inköp af skodon åt
de fattigaste folkskolebarnen.-
Skolrädet disponerar äfven räntan
Jo 400 kl'. (1/2 af f. d. Adolf Fredr.
kyrkskolas fond) för understöd åt
fattiga skolbarn, och en bespls-
••Ingsfond å 400 kr.

Bäärnhjelms fond (1875)kr. 350.
Till skolpremier å 2-. kl'. r6r
framsteg i slöjd. - -För samma
ändamål användes räntan å Ek-
<lahls fond å 100 kr.

SchwRrtz' stiftelse, kr. 700. An-
vändeslika med Schwartz' stiftelse
under [4631 aj.

TimelIs tond, kr. 500. Användes
'Uka med TimelIs fond under
[4631 aj.

frun timmer, minst 60 är gamla,
eller sådana, som utaf sjukdom
eller lyten icke kunna försörja sig

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

Holmgrens fond (Husägaren N.
R. Holmgren 1915)kr. 1,000. Rän-
tan utdelas årligen till fattiga i
församlingen. ..

Lamms fond (Ankefru G Lamm
1913) kr. 5,000. Räntan utdelas till
fattiga i församlingen, under vill-
kor att den allmänna uttaxeringen
därigenom icke förminskas.

Leijonh nfvuds fond n:r 1 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1831) kr.
300. Till nödställda likar inom
församl, ~

Leljonhnf.nds fond n:r 2 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 1.0.
Till sjuka och gamla på fattighus
d. 7 jan. o. 11 aug.

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

Lnndgrens fond (Kammarjunk
C v. Köhler och hans hustru 18.7
och 1867) kr. 1,900. Pensir åt fat-
tiga änkor, ej under 60 år, företrä-
desvis åt dem, hvilkas män tillh.
tjäDstem:klassen.

Nordenstolpes fond (Kammar-
råslet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
300. .Till blinda på fattighuset
e!jes sjuke o. sängliggande.

Norgrens fond (Frkn A D L
Norgren 1884) kr: 10,.800. Till un-
derst. åt församlingen tillhörande
personer intagna å Sthlms stads
fattigv. inrättn.

Okänd (180.) kr. 65. Till sjuke
o. sängliggande på fattighuset.

Reinholds fond (Bag. E. Rein-
hold 1876) kr. 7.0. Räntan utde-
las d. 12 maj till en 'inom för-
saml. boende, Stockholms kom-
mun tillh. behöfvande, helst af
borgerlig härkomst.

Stenbergs fond (Plåtslag. J Sten-
berg 1897) kr. 5,600. Räntan ut-
delas såsom extra hjälp till myc-
ket behöfvande.

Und ens fond (Halldl. A E Undån
1837) kr. 1,000. Till en nödställd
af ofrälse stånd. ..

lValflns fond (Ankefru E S C
Wallin 1899)kr.13,333: 33. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
församl., företrädesvis åt blinda.

lVestmans fond (Ryttmäst. J
Westman och hans hustru 1804och
181.) kr. 900. Till Inträdessök.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

Wästtelts fond (Änkan M Wäst-
felt 1872)kr. 667. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl.

[4631 o] Matteus försam-
lings skolråd.

[Se 2021J.
Besparade räntors fond, kr.

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

Skolrådet disponerar för under-
'stöd åt fattiga skolbarn äfven rän-
tan å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf
Fredriks kyrkakolas fond), en be-
splsningsfond å 400kr. och Lind-
bergs donation (18.8) å 200 kr:

Bällrnhjelms fond (187.)kr. 350.
Till skolpremier å 2-. kr. för
framsteg i slöjd. - För samma
.ändamål användes räntan å Ek-
dahls fond å 100 kr.

Schwartz' stiftelse, kr. 700. An-
vändes lika med Schwartz' stiftelse
under [4631 aj.

Time)Js fond, kr .• 00. Användes
lika med, TimelIs fond under
[4631 a].'

[4632a] Adolf Fredriks för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [17 87].
A.belins fond (Prof. Hj. Abelin

1873) kr. 1,000. Räntan utdelas den
~2 maj till en fattig, för gudsfruktan
och hedrande vandel känd familj.

Bayards fond n:r 1 (Kamrer D.
Bayard 1833) kf. 1,500. Till en
åldr. ogift dotter af ämbets-,
tjänste- eller borgersmän m. Il.

Bayards fond nor 2 (Kamrer D
• Bayard 1833) kr .• 00. Till sängl.

på fattigh.
Beklädnadsfond för fattiga

skolbarn kr. 1,800.
Berggrens fond (Hyrkusk M

Berggren 18.7) kr. 500. Till klä-
der åt de mest nödställda fattig-
hushjonen. ..

Falks fond (Ankan M Falk 1796)
kr. 150. Till underst. åt fattiga.

~'i1eens fond (Kommerserådet P [4632b] Gustaf Vasa för-
E Fileen 1822) kr. 6,000. Till fat- samlings fattigvårdsstyrelse.
·tiga änkor i Stockh.

GOdns fond (Segelsöm:änkan C Se [1788].
·Godu 1791) kr. 280. Räntan tilt- Bayards fond N:o 1 (Kamrer D
faller fattiga änkor, eller ogifta .Bayard 18a3) kr. 1,.00. Till äldr,

ogifta döttrar af ämbets-, tjänste,
eller borgersmän m. Il. I

Bayards fond N:o 2 (Kamrer D
Bayard 1833) kr .00. Till sängl.
på fattigh.

Beklädnadsfond tör fattiga
skolbarn kr. 1,800.

Berggrens fond (Hyrkusk M
Berggren 1857) kr. 500. Till kläder
åt de mest nödställda fattighus-
hjonen. ..

Falks fond (Ankan M Falk 1796)
kr. 150. Till underst. åt fattiga.

Fileens fond (Kommerserådet P
E Fileen 1822) kr. 6,01.: 63. Till
fattiga änkor i Sthlm.

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1791) kr. 280. Räntan till-
faller fattiga änkor, eller ogifta
fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
dana, som utaf sjukdom eller ly-
ten icke kunna försörja sig.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 18.3) kr .• 00. Rän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för å fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Leijonhufvnds fond N:o 1 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1831)kr. 300.
Till nödställda likar inom rörsamt.

Leijonhnf.uds fond N:o 2 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 1.0.
Till sjuka och gamla på fattighus
d. 7 jan. o. 11 3Ug.

Lieberdts fond (Sejlareålderm. il.
F. Lieberdt och hans hustru AS.
Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig-
hus intagna 23 juni och 24 dec.

Lundgrens fond (Kammarjunk.
C v. Köhler och hans hustru 1857
och 1867)kr. 2,504. Pens:r åt fattiga
änkor ej under 60 år, företrädesvis
åt dem, hvilkas män tillh. tjän-
stem:klassen.

Nordenstolpes fond (Kammar-
rådet Fr. Nordenstolpe 181.) kr.
300. Till blinda på fattighuset,
e!jes sjuke o. sängliggande.

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

Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke
o. sängliggande på fattighuset.

Reinholds fond (Bag. E. Rein-
hold 1876) kr. 750. Räntan utde-
las d. 12 maj till 2:e inom 16r-
saml. boende, Stockholms kom-
mun tillh. behöfvande, helst af
borgerlig härkomst.

!I ~' Sjöq.ists fond kr. 3,800.
Till fattiga i förs aml,

Stenbergs fond (Plåtslagaremas.
taren Johan Stenberg 1897) kr.
5,600. Till mest behöfvande såsom
extra hjälp vid trängande behof

Undens fond (Handl. A E Unden
1837)kr. 1.000. Till så många nöd-
ställde af ofrälse stånd, som afrän-
tan kunna erhålla ..50 kr.

Wallins fond (Ankefru ·E S C
Wallin 1899)kr. 13,333:33. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
församl., företrädesvis åt blinda.

Westmans fond (Ryttmäst, J
Westman och hans hustru 1804och
1817)kr. 900. Till inträdessök. på
fattighus till dess de kunna blifya
intagna.

WOODSTOCK SKRIVMASKUt från KONTORSTEKNIK,
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[4632-4638J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. H. fonder,
lVästfelts fond (änkan M Wäst· lVästfeIts fond (Änkan MWäst· [4638] Tyska församlingen.

felt 1872) kr. 667. Till uppfostran felt 1872) kr. 666. Till uppfostran [S 2038J
af fattiga barn inom församl, af fattiga barn inom församI. e, .

Fredrik G AIthalnz testamente-
för i behof stadda i6rsamlingsbor
med företräde för i Tyskland födda
män, hvilka räkat i obestånd, eller
deras oförsörjda änkor och barn.
Kr. 50,000. Pastor' och förest. (d.
19 nov. 1908). ,

Helnr. Gottlieb Baumgardts
testamente för :kvinnliga fattiga
kr. 2,000. Pastor och förest. (del>
3 nov. 1895).

Carl och Elisabeth Beckers Sil·
berhochzeltofond (1896 d. 28 nov.)
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska.
församl-s kyrkosängf'6ren., diako-
nissfören., Tyska Hemmet, skollofs-
kolonien samt "Sprachcuraus'",

BesIto"s testamente (Bruksp, H
N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest.
Till skolan.

Generalkonsul Blanck.Stiftun~
(upprättad af församlingsledamö-
ter t. minne af Gen:konsul O-
Blancks 70·ärs.dag d. 15 okt. 1910)-
kr. 3,000. \ Räntan utdelas årl. d.
15 okt. t. tvä fattig'lo frunt. (pau-
vres -houteuses) tillh. församl:n.
Pastor och .förest. ,

Brenners lellat (O H Brenner
1752) kr. 260. Pastor i Tyska för-
saml. För fattiga.

Adolf Burehardstiftnng (20juni
1906). Till 'ryska Hemmet. Kr.
1,500. Donationens afkastning an-
vändes till en festmiddag för Hem-
mets pensionärer på. donatorns
födelsedag den 20 juni.. Förvaltas,
af Tyska Hemmets styrelse.

Bångs testamente (Fru M D Bång
1774) kr. 250. Pastor och förest.
Till en studerande yngling.

Ehlerts testamente (Kapt. H E
Ehlert och fru 1857) kr.1,COO. Pa-
stor och förest. Rijontan till ärm",

[4636J B.. k k f M lefvande släktingar.
rann yr a orsarn- Fischers testamente (Kapt.Joh.

lings kyrko- och skolråd. P Fischer 1772)kr. 1,666:'70. Pastor
Bengt Forsbergs Minnesfond, och föreständ. Till husfattiga.

kapital kr. 25,000; räntan användes Fraenekels, Louis, donation till:
till fortsatt utbildning af fattiga Tyska Hemmet, Kr. 100,000. (Afl.
barn samt till rekreation ä landet Bankdirektören Louis Fraenckel
for. fattiga barn. 1911). Räntan utbetalas f. n, till en

Bån~ska fonden, kapital 1,500 bankdirektören Fraenckels anför-
kr. Räntan till kyrkans underhåll. vant under dennas äterstäende lifs-

Scharpska fonden, kapital3,000 tid. Förvaltas af Tyska Hemmets
kr. Räntan till beklädnadshjälp ät styrelse: .
fattiga läsbarn. Fnhrmanns fond (Rofkällarem.

SelenU fond, kapital 2,000 .kr. P R Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty-
Hälften af räntan till utdelning ska församI. 6 förest. och 3 testa-
bland ä älderdomshemmet intagna mentsexekutorer. Till fatbiga;
fattiga; 2:dra hälften till »skol, Fuhrmanns fond (Hofkällarem.
mästaren vid Brännkyrka». P H, Fuhrmann 1772) kr. 31,00&

Vongtska fonden, kapital 15,000 Förest. samt 3:n. executores testa-
kr. Räntan till slöjdundervtsnin- menti. 12 gossar erhälla kläder,
gens befräinjande skodon, skolafgift och läsmaterial.

Fuhrmanns fond (Hofkällarem.
p H Fuhrmann 1772). Tyska förs:"
6 förest:e samt 3:ne executores
testamenti. Donationen bestär ali
r"sta egend. 20 Svartmang.

Garvens donation (Fru J E Gal"
ven ~872)kr.1,000. Pastorochförest.
Till behöfvande fruntimmer.

Groth s testamete (Grossh, J H
Groth 1785)kr. 12,500. Förest. Till
6 pens. åt atstgkomna, öfver 50 är
gamla köpmän.

[4632 c] ·M'lI.tteus försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1789J.
Bayards fond N:o 1 (Kamrer D

Bayard 1833) kr. 1,500. Till äldr.
ogifta döttrar af ämbets., tjänste-
eller borgersmän m. fl.

Bayards fond N:o 2 (Kamrer D
Bayard 1883) kr. 500. Till sängl,
pä fattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kr. 400.

BerggrllUs fonl! (Hyrkusk M
Berggren 1857) kr. 500. Till klä·
der ät de mest nödställda fattig-
hushjonen. '

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

Falks fOlld (Xnkan M Falk 1796)
kr. 200. Till underst. ät fattiga.

Fileens fond (Kommerserådet P
E FiMen 1822) kr. 5,801:73. Till
fattiga änkor i Stockh.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 185~) kr. 500. Rän·
tan användes till förökande afden
dagl. kosten f'or ä fattighusen in-
tagna blinda hjon,

Leljonhufvnds fond (Kapt, frih.
e Leijonhufvud 1831)kr. 600. Till
nödställda likar inom församI.

Lleberdts fond (Sejlareälderm. J
F Lieberdt och hans hustru A S
Weber 1832)kr'. 2,290:18. Till på
fattighus intagna 23juni o. 24 dec.

Lundgrens fond (Kammarjunk.
e v. Köhler och hans hustru 1857
och 1867)kr, 3,132:09. Pens:er åt fat·
tiga änkor ej under 60 är, I6reträ-
desvis åt dem, hvilkas män tillh.
tjänstem:klassen.

Nordenstolpes fond (Kammar.
rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
300. Till blinda på fattighuset,
e!jes sjuke o. sängliggande.

Nordströms fond (Änkef. O M
Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-
betalas som pens. åt en fattig bor-
garedotter inom föraaml, .

Norgren. fond (Frkn A D L
Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-
derst. ät personer intagna ä Sthlms
stads fattigv.·inrätln.

Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke
O. sängliggande pä fattighuset.

Stenbergs fon.d (Plätslag. J
Stenberg 1897) kr. 5,500. Räntan
utdelas såsom extra hjälp till myc-
ket behöfvande.

Undens fond (HandI. A E Unden
1837)kr. 1,000. Till sä mänga nöd-
ställde af ofrälse stånd, som af
räntan kunna erhålla 50 kr.

Wallins fond ~Änhfru E S C
Wallin 1899)kr. 13,333:34. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
församf., i6reträdesvis åt blinda.

lVestmans fond (Ryttmäst. J
Westman och hans hustru 1804.1809
och 1815) kr. 900. Till Inträdes-
'sök. på fattighus till dess de kunna
b~gna.

[4634] Skeppsholms för-
samlings kyrko- och skolråd.

Se [2065]'1
Asklings fond (Konteramiral O

F Askling) kr. 300.Årl. räntan utde-
las ät änka efter ngn arbetare af tim-
mermansstaten el. några .bätsmän.

Billbergs fond (Kapt.-löjln. SB O
Billberg) kr. 1,270. Äd. räntan till-
delas ngn obemedl., i6reträdesvis
sjuklig kapt.·löjtn:s änka.

Blomstedts fond (Kommendören
C J Blomstedt) kr. 3,000. Årl.rän·
tan utdelas ät i fattigdom efter-
lämn. änkor efter tjänstemän, som
tillh. K. Flottans Sthlms-station.

Dahls fond (M:ll M O Dahl) kr
670. Årl. räntan utdelas till ngn
behöfvande änka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstapel.

Falks fond (Xnkef. M Falk) kr.
500. Årl. räntan delas mellan-In
st. fattiga änkor. ,

Frimans fond (Oarolina Friman)
kr. 2,000. Årl. räntan tilldelas 4
behöfvande officers- eller underoffi-
cers-änkor.

Filip och Berta Tammellns
fond å, 1,000 kr. Årl. ränta tfll-
delas de fattiga.

Trolles foud {Öfverkommiss. i
K. Flottan O J Trolle) kr. 7,600.
Årl. räntan tilldelas en fattig änka
efter civ. tjänstemanvidK.Flottans
Sthlms-station.

Emma och~Gnstava lVlggmans
fond kr. 1,000. Årl. räntan till
delas 4 fattiga änkor, f'oreträdesvis
inom K. Flottans civilstat.

•
[4637J Bromma försam-
lings kyrko- och skolråd.

Bromma skolfond. )rapitall,OOO
kr., räntan användes till premier
ät nattvardsbarn som genom flit
och godt uppförande gjort sig däraf
förtjänta.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl. fonder. [4638-4642i
Giihlstorlfs testamete (Kapt. J Reinholds, .lugnst, mlnnesfoad ' llnkefond och 1,000 kr., i6r hv"""

J GUhlstor1f 1870)kr. 1,000. Pastor för Tyska församlingens diakonisa- ränta beredes kyrkans stipendiater
och förest. Till behöfvande sjömän förening. Kr. 10,000. (AJl, direk· "ein lustiger Tag". Förest.
och deras änkor. . tören A Reinhold 1911.) Af den Scbwartzer. testaJnentsfond (B

Gösches fond (Grossh. J H Gösche ärliga afkastningen tillfalla 200kr. v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de
1782)kr. 2,642:34. Pastor och förest. ärligen Tyska Hemmet »till bröd». fattiga.
Pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare. Rssten till Diakonissföreningen för lIIax Sieverts donation. Kr.

GÖsehesfond(Grossh.JHGÖsche dess ändamål. Förvaltas af Diako- 2,000, 8 maj 1913. Till firande af'
1781)kr. 1,500. Pastor och föreat, nissföreningens styrelse. Tyska Hemmets instiftelsedag (17
Till husfattiga. Relnholds, .lugnst, minnesfol'd mars 1891). Förvaltas af Tyska.

Hebbes legat (Kommerserädet S för Tyska Hemmet. Kr. 10,000. Hemmets styrelse.
I B Hebbe 1792,kr. 750. Förest. För (Atl. Direktören A Reinhold 1911.) Max Sleverts minnesfond. Kr.

fattiga. , 'Räntan skall användas till bere- 20,000, 1 juli-1913. Till en friplats
Bebbes testamete (Bruksp.] A dande af en friplats ä Hemmet. i Tyska Hemmet. Förvaltas af'

Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. Förvalt. afTyskaHemmetsstyrelse. Tyska Hemmets styrelse. lo
Till medellösa i6rsaml:smedlem:r, Reinholds, Angnst, minnesfond Max Sleverts donation till Tyska..
företrädesvis barn. för Tyska församlingens fattiga. församlingens diakonissförening.

Bebbes testamente (Kommerse- Kr. 10,000. (Atl. Direktören A Rein- Kr. 5,000, 1 juli 1913. Förvalta •.
rädet S B Hebbe 18031kr. 3,000. hold 1911.) Räntan skall ärligen af Diakonissfö'reningens styrelse.
Förest. Till husfattiga.. d. 25 juni o. 26 december genom Starbus' testamente (Fru L D-

Holms legat (B Holm 1804) kr. kyrkoherdens' försorg utdelas till Starbus '1774) kr. 1,26G. Förest.
5GO. Förest. För fattiga. de fattiga. Förvaltas a.f Skydds -, Till fattiga.

Böpers legd (Nikolaus Höp- föreningen. Stocks legat (Fredrik T. Stoek
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För Rohtliebs donation (Kyrkoh. J 1806)kr. 4,500. Förest. För fattiga
fattiga; donationen består aregend Rohtlieb 1864) kr. 2,171:08. Till Sturmsfond (Fru Sturm 1877)kr.
11 St. Nyg., kr. ~,ooOutdel.f. n. ärL kyrkobetjäning och deras änkor. 28,000. Pastor och förest. Till bo-

Kastmanns, Johannes och An. v. Schewens testamente (J B v. höfvande handtverkaränkor.
guste, nnderslödsfond' för ålder- Schewen 1755)kr. 970.Pastor. Till . Ty.ka rorsami. fattigkass", kr.
stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast- fattiga. 9,000. Tyska försam!:s kyrkoräd.
Ringen skall användas till bere- Sehlnkels testamente (Kom- Tyska Bemll\et: Egendomen Nr
dande af friplatser ä Tyska Hem- merserädetD v. SchinkeI1807)kr. 5 Tallkotten, inköpt 1911f. Tyska.,
met. Förvaltas af Tyska Hemmets 3,000. Pastor och rörest. Till be' Hemmets räkning. Tax. 310,000kr.
styrelse. höfvande skolgossar. Förvaltas af Tyska Hemmets sty-

KeIIllers testamente (Fru D Kell- Schlaehters, Wilhelm, Stiftnllg relse.
ner 1747)kr: 500. Till fattiga barn. 1909. Kr. 21,400. Sot Gertruds Uhiens legat (A C v. Uhlen 1755t

Kirchrings Iegat (1755)kr. 250. skyddsförening. Afkastningen ut- kr. Uv. Pastor i Tyska församI.
Pastorn i tyskaförsami. Författiga. går t. v. som lifränta. f'ör fattiga.

Kleinsor~s testamente (Fru M Schlotthauers legat (Fru M WrRngels testamente (Frkn M
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor B Wrange1 1706)kr. 750. Pastor
och förest. Till obemedl. tlickors i Tyska församl.: För fattiga. och <förest. Till fattiga.
uppfostran. Schmidts legat (P Schmidt 1751) Friedrich Wilhelm o. Anna.

Knoehs donatdon (F Knoch 1883) kr. 250. Pastor i Tyska församl, Maria Zlmmermanns donation
kr. 500. Pastor och förest. i Tyska För fattiga. (81/1 1899 kr. 1,000, 81/1 1905 kr.
församl, Till fattiga. Scholtz' testamente (J A Scho1tz 1,000, Slit 1909 kr. 1,000, 25/9 U12

Lioberts fond (Sejlareälderm. J 1756)kr. 500. Pastor i Tyska för- Hr. 1,000, 81/1 1914 kr. 1,000, 17/n
F Liebert och hans hustru A S saml. Till fattiga. '1915, kr. 1,000.)' Till Tyska Hem-
Weber 1832)kr. 1,500. Pastor och .Scholtz' testa.mente (J A Scholtz met. Förvaltas af Tyska Hemmets
förest. Till Tyska skolan... 1756)kr. 832,55. Pastor och äldste styrelse.

Lindströms,Anlla, fond (Ankefru förest. Till studerande.
Anna Lindström, f. Wieting, 1907) ·Schnmburgs" .lugnst, mlnnes- ,[4640J
kr, 2,000. Till de mest behöfvande fond, donerad af konsul R. Schum-
af församlingens fattiga. Pastor. burg 1895. Kr. 1,256:62. Pastor

Job:a Lohes legat (1758)kr. 750. och förest. 1 procent till kapita-
Pastor i Tyska församl, För fattiga. let, resten till Tyska förs:s dia- Diverse

Lohes testamente (A Lohe 1759) konissfören. kr.
kr. 500. Pastor och förest. Till Schnmbnrgs, Angnst, mInnes-

I Tyska skolan. fond, donerad af konsul R. Schum-
Lohes, Ad., testamente (1759). burg 1895. Kr. 625:72. Förvaltas

Pastor. Kr. 750. För fattiga. af Tyska Hemmets styrelse. 1 pro-
Lohes, Job:a, testamente (1758). cent till kapitalet, resten till Tyska

Pastor och förest. Kr. 500. För Hemmet.
skolundervisn. Schnmburgs, Angust, minnes-

Miillers testamente (Kommers e- fond, donerad af konsul R. Schum-
rädet J C MUller 1832) kr. 7,500. burg 1895. Kr. 628:31. Pastor och
Förest. Till fattiga. förest. 1 procent till kapitalet,

Pastor Kalser-fuud, Förest. Till resten till Tyska kyrkokören.
kyrkokören kr. 600. I Schumburgs, Angnst, minnes-

RRmbacks donRtion(Snick:änkan fond, donerad af konsul R. Schum-
E Rambaok, f. Dehm, 1880)kr. 1,000. burg 1895. Kr. 628:31. Pastor och
Pastor och förest. Räntan utdelas förest. 1 procent till kapitalet,
till behöfvande inom förs amI. resten till Tyska förs,aml. rerie-

Reinhold-Beckers donation (Aug koloni. .
Reinhold och Carl Becker 1905) Schnmburgs, Robert, donation,
kr. 11,333:18. Pastor och förestån- kr. 1,328:18 Förvaltas af TySka
dare. Hemmets styrelse. 1 procent till

Reinholds, FerdinRnd, donatioll kapitalet, resten till Tyska Hem-
till kyrkokören; kr. 1,000. met.

Reinholds testamente (Bag. E Sehiitz' testamente (Carl o. Anna
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor .Schtttz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000
och förest. Till fattiga. . kr. som grundpenning till Präst-

Mosaiska
lingen.

Se [2083].
fonder c:a

försam-

[4641J Stockholms ·Mosai-
skaförsaml:s sjukhjäl ps- och,

begrafningssällskap
(1788) kr. 96,000. Särsk. styrelse
se [3140]; att vårda och under'
stödja sjuka samt ombestyra be-
grafn. af afl, mosaiska trosbekän ~
nare; ledamotsafgift är 10 kr. ärl.,
men underst. lämnas utan afse-
ende på ledamotskap i sällskapet.

[4642J
Israelitiska ynglingafilreningen

(1819). Särsk, styrelse se [3560],
Att understödja företrädesvis till
Sthms kommun hörande personer \
at"mosaisk trosbekännelse, hvilka.·
ägna sig åt vetenskapl. studier, ät
slöjd eller handtverk; att bereda
utväg för medellösa judiska barn:
till erhällande af religions- o..ele-
mentarundervisn. ID. m. Särskflda>
fonder och stipendier.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~:'å:~:n;:~3::;':
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(4642-46.58] .G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 1I..fonder.
, EmannelBendix' stipendi~tond. Hugo Gebers, stipeu'dium. Sty- 125 kr. utdelas till Judisk yngling,

Styrelsen ror Israelitiska Yngllnga- relsen för Israelitiska Ynglings- ägnande sig ltt vetenskap, skön
foreningen. Årliga räntan utdelas lingarorenlngen. Årliga räntan 250 konst, slöjd eller handtverk.
-till studerande judisk yngling. kr, utdelas till kvinnlig eller man- Tekniskt stipendllun. Styl"elseD

\ lig studerande vid svenskt unt- f. Israelitiska Y,nglingaförenlngen,
Alb~rt Bonniers fond. Styrel- versltet eller högskola. Stipendia- År!. räntan 250 kr. utdelas till ju.

-sen för Israelitiska Ynglingaför. ten skall tillhöra mosaisk försam· disk yngling, ägnand" sig åt tek-
••ningen. Årliga räntan utdelas till ling, helst den I Stockholm. niska studier. ,
judisk yngling, som ägnar sig åt Oscar HIrschs fond. Styrelsen
handtverk. • för Israelitiska yilglingafören.
Friedländers stipendlnm(Grossh. Årliga räntan 225 kronor utdelas

H FrIedländer). Styrelsen f. Isrse- till studerande judisk yngling med
,litlska Ynglingaforen.; ärl, räntan företrädesrätt ät den som Idkar
-ntdelas till yngling, tlllh. Sthms tekniska studl"", eller skön konst.
!tIosalska försami., såsom lärling Sellgmanns stlpendinm (Dr L
,ägnande sig åt studier I prakt. Seligmann). Styrelsen f. Israelitl·
lhandtTerk eller slöjd. ska Ynglingafören.; årl. räntan

[4645]
Engeströms. Enfemla M.r.,stif·

telse (Statsminister L v Engeström
1820)kr. 4,000, samt sedan är 1888
stadens lösepenning for fattigstu·
gan kr. 4,000.' Katolska rors ami:.
kyrkoråd se [2079]. Underst. åt fat·
tiga änkor af katolska bekännelsen.

~46 53] Drottninghuset.
Se [3501J.

Drottninghu8et (Konung Karl
XI:s Drottning, Ulrika Eleonora,
llnta.gl. 1682).Intagn. och försörjn,

.af ålderstigna, sjuki., I torftighet
-stadda änkor och döttrar efter elv.
-och militäre ämbets- och tjänste.
män, präster, borgare samt sådana
'hofbetjänter, hviJ.ka Icke burit
liYre; dock må direktionen, där
särskilda omständigheter därtill

-i6ranleda., intaga jämväl änkor och
-döttrar efter andra personer, hvilka
Innehaft en med de nyssnämnda
likartad samhällsställ'1.ing.

';K.nlggeska fonden (Ankef. Knig-
.ge, Anna M;ariav. Balthazar, 1822)
kr. 25,000. Räntan fördelas I pens:r
till »1 verkilg nöd stadda ogifta
~fruntimmer eller änkor ,af medel-
klassen», med villkor a.tt de äro
.•kända att vara af obefläckad van-
·del» , med f6reträdesrätt för ogifta
-sökande af nämnda egenskaper.

BrandelIka fonden (M:ll A. S.
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren
-e. H. Brandel 1904) kr. 82,000.
.Räntan fordelas I pens:r till me-
-delföaa fruntimmer; donators släk-
-:ti,ngar samt deras efterlämnade
'iLnkor äga företräde framfor öfr.
••ökande.

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

[4657J Borgerskapets kr. 204,300. Pens:r å 300 kr. em.
änkehus. ~;:saf°te~ ~:~f ;::~~as~~:rf.:
Se [1951]. klassen, hvilka, födda I Sthlm och

Borgerskapets äukehns grun- minst 30 år gamla, äro antingen
dadt år 1724 för underhäll af ål- blinda eller·:tl sina händer förla-
derstigna borgareänkor I Sthlm. made ell. förvridna, så att de loke
Eget kapital vid 1919års början kr. kunna sig med arbete försörj ••.•.
1,244,579:44.Antalet Intagna änkor Anna Wikströms fond kr. 50,000.
uppgär f. n. till 63 st. Pens:r å 300kr. utdelas efter sam-

Bergl testamente (M:ll J J ma grunder som gälla för 'I'id-
Berg 1836)kr. 35,000. Räntan an- marks och Sundlns pensionsfond,
s 1 pens:r •• 150 kr. åt 12 med den ändring att villkoret att
ogl fattiga och ålderstigna bor- vara född I Stockholm bortfaller.
gar ttrar. zetterilten P:8 testamente

Lieberdts fond (Sejlareålderm. J (Kryddkramh. ~ Zettersten P:ns
F Lleberdt och hans hustru A S 1836)kr. 15,000. .Af räntan tillfal·
Weber 18&2)kr. 6,344:41. Handpen- ler l'. änkehuset och de öfriga
nlngar vid midsommar och jul ät ",. utgä som penser •• 75 kr. åt
ä änkehuset Intagna änkor. välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
fo~~ 'ir~if6~~:::s::.ns ,\nderstöds. ~~;:~~~~:r a~~~f_a:.e;f. n. är pen-

J a. W Lindman8sons byggnad8' Öhmans testamente (Fru Hedv.
fonll kr. 241,551:95. Öhman 1791)kr. 3,206:19. Räntan

Patersåns testamente (Grossh. tilldelas & borgareänkor.
W G Patersen 1864) kr. 137,000l0
Räntan utgår I pens:r å 50kr. pr år
till änkor och döttrar efte~ bor- [46 58] Borgerskapets
gare I Sthlm. . . gubb hus.

Panlil testamente (Grossh. Nie .
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut. Se [1951].
delas till hufvudstadens fattiga Borgerskapets gnbbhns grun-
borgares och fabrikörers änkor, dadt år 1788 för underhåll af ål·
äfvensom orkeslöse, sjuke och be- derstigna borgersmän I Sthlm .
höfvande borgare ocn fabrikörer i Eget kapital vid 1919 års början

;[46 54] .. Sthplamn1·Danl'el Pommeresches tes. kr. 2,577,509:30. Antalet Intagnapeasionärer uppgår f. n. till 6%.
Konung Oskar I:s minne (Anke- tameute. Kr. 10,000. Handpermin- F. G. Aithalnz' testamente (Gross-

drottning Josefina 1873) kr. 'd . l åt ä" k h t· t h dl F G Alth' 1910)k
664,822.. Sä:sk. styl"else se [3499]. ~~~ov:. JU an e use ID agna 6~~00~re;äntan ansl:~': till pe~:
Hem for mmdre bemed~ade frun- Viktor Ramstedts donation kr. sloner åt behöfvande ålderstigna
timmer, ogifta eller ankor, af 57,085: 62. Räntan utgår t. v. åt af personer, som vunnit , burskap i
ståndspersonsklassen mellan 50 donator utsedd person. Sthlm, •••.,'.••..,. 01';

-och 70 år ga~ Schröders testamente (Grossh. D. och Sara Berlitz'~donation

[4655] Georg Schröder 1871-)kr. 122,000 (SIdenkramhandlaren D. Berlitz
Pens:r åt fruntlm. af borg. klassen. 1841)kr. 4,500. Räntan användes

Asyhit rör panvres hontenx. Johan.! ugust Strömbergs testa. som ekiperingshjälp åt nägon å
.Särsk. direktion se [3503].(Grefv:an mente. Kr. 24,115:85. Räntan utgår gubbhuset Intagen behövande
·Ch. T. Schwerln, f. Liliencrantz, tillsvidare åt af donator utsedda kramhandlande I första rummet
.1860). Asylets tillgångar d. SI/n personer.. siden- eller klädeskramhandlande.
1918:- kr. 1.790,503:68, däri inbe- Säfbohms testamente (Snickare- Gr08shlUldlaren Jacob Eurenlns'
räknadt: fastigheten o. Iifränte- älderm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand' understöllsfond (vice Häradshöf·
fonden. Beredande af bostad och penningar åt å änkehuset Intagna ding P L Eurenlus 1910)kr. 60,000.
delvis föda åt aktningsvärda frun- snickareänkor. Räntan användes till understöd
<timmer af ståndspersonsklassen. Tidmarks och Snndins Pen. åt ,ålderstigna, behöfvande bor-

.slonsfond (M:ll S M Sundin 1859).. gersmän I. Sthlm .

barnhus
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G. Fromma stiftelsers,pensionskassors m. fl. fonder.
Carl ~'alJunanB donation (Groså- [4659] Allmänna barn-

handlaren C Falkman 1907) kr. h t
5,000. /.Af räntan utbetalas dels use •
en lifränta till af donator utsedd Se [3401}.
:person, dels ock ekiperingsbidrag Allmänna barnhuset IStoek·
åt behöfvande inträdessökande å holm (Drottning Kristina 1637)kr
gubbhuset. I: ~f8~~~~~:~'b~~~d och uppfostran

C. H. Frodelis testamente (Ål. Knut Bernhard Beronfi fond
dermannen C H Frodell 1846) kr. (Handl. K. B. Beronius 1876) kr.
1,500. Handpenningar vid jul och 5,000. Understöd till barnhusbarn,
midsommar åt å gubbhuset in- hvilka ådagalagt flit och anlag för
tagna borgare" studier eller för inlärande af något

J. D. Grönstedts donation (Vin- YTkeeller handtverk.
handlaren J D Grönstedt 1878)kr. Brandts fond (Generaldir. J N
2,000. Räntan anslagen till extra Brandt 182ij) kr. 3,000. Årlig ut
förplägnad under julhelgen åt deln. åt 10 utackorderade barn-
gubbhusets pensionärer. husbarn.

Nils Holmbergs dnnatloa (Hand. Ekstrands fond (1880) 500 kr.
landen N. Holmberg 1860)kr. 4,000. Räntan användes till samma ända-
Räntan anslagen till pensioner åt mål som St. St. Sparbanks fond.

tI· h b h f Fonden till minne af Hugo
~~~~~a~~:. oc e ö vande fa~tiga Fåhrmus (afsatt af Barnhusets

J. F. Lieberths testamente (Sej- ~~e~rå~8~.~: i3:~g;'ii U;:'~"cLstÖd
1areåldermannenJF Lieberth 1832) Uondretska fonden (Kapt. Jean
kr. 6,150. Af räntan utdelas 8/4 Louis Gondret 1895)kr. 44,516:54.
vid jul och midsommar åt gubb- »För att underlätta och bisträcka
husets pensionärer ,ch lägges 1/4 i nöd och armod stadda mödrars
till kapitalet.:1l barns 'intagande och vård.»

Bokbindarmå~J:""'"Å. W. HöökBka fonden (Komminister
Lludmanssons understödsfond K E Höök och hans hustru 1900)
(1909) kr. 358,065:53. kr 5,000. Insättning i ränte- och

Bokblndarmåstaren, J. Å. W. ~tfi~:~~öJ:~~:s:t~&~~~fa ~t Sit~~
LIndmanssons byggnadsfond 1909 Fredr församl , födda barnhusbarn
krA.;3~:;5: 4lÖfströl.lls donation af I?arlkön.1
(Klensmeds åldermannen A LÖf.1 Ljungerantzska testamentsfon-
ström 1835) kr. 1,600. Handpen- den (Tobakshand!. P LJun~crantz
ningar vid jul och midsommar 1875) kr. 267,439.59. ~nlosn. å
till å gubbhuset intagna pensio- barnhuset af sådana fattiga barn,
närer. ~lllh. Sthlms kommun, som eljes

Fröknarna E. A. o. J. C. Ma- Icke kunna .utan afglft intagas,
land ers testamente (1903) kr. Frn E Linds af Hageby fond
20,000. Räntan utgår t. v. åt af (Fru E Lmd ..af Hageby 1904) kr.
donatorerna utsedd person. 400. Understod åt f. d. barnhus-

Sophie Louise DJolinstestamente barn ... ' ~ "'~
(1881) kr 20 000 Räntan utgår Nybergs fond (Kollega J A Ny-
t. v. åt af do'nat~r utsedd person. berg 1897)kr. 2,000. Underst. som

August Relnholds minnesfond fr. K B Beronn fond.
(Direktör Aug. Reinhold o. h. h. J H ..Seharps .fond (1905)5,000
Alma Reinhold ,1911) kr. 10,000. ~r. Rantan användes tIll samma
Räntan användes dels till hand. andamål som St, St. Sparbanks
penningar vid midsommar åt gubb- fo~d. ,
husets pensionärer och dels till Stockholms Stads Spa.•.ba~ks
ekiperingshjälp åt någon behöf- fond (1865)20 000 kr. Insattmng
vande pensionär. i ränta- ~ch kapit~liorsäkrings-

Johan August Strömbergs te. anstal~en l Sth~m tIll. beredande
stamente (Tobakshandlaren :r A af IIfranta åt flickor- VId 55 år.
Strömberg 1917) kr. 24,115:85. W.nnerqvlstska fonden (Gross-
Räntan utgår tillsvidare åt af do- handlaren J G Wennerqv~st 1829)
nator utsedda personer. k::_ 161,000. Understod. for ofar-

Zaeh. Sylverts donation (Hof- dfga och lytta barn, ttll dess de
gravören Z Sylvert 1805)kr. 1,500. fyllt 18 år. .
Räntan användes som pension åt U M von WIllebrands ..fond
någon behöfvande guldsmed eller (1860) 7,500:-::-. Rantan användes
juvelerare. uu samma andamål som St., St.

B. J. och M. M. Tranus testa- Sparbanks fond.
mente (Kamrer B J och Fröken iii
iii Trana 1904) kr. 30,000. Räntan
utgår tillsvidare åt af donatorerna
utsedd lifräntetagare.

Målarmästarell S. ,,"ugn ers do-
nation (18841 kr. 3,000. Räntan
användes till extra förplägnad åt
gubbhusets pensionärer den L 22
oktober hvarje år. _..&

r46,58-4663j
EklundB fond (Johanaa Kristina

Eklund 1892)~. 2,700:-. Räntan
skall med "/( utdelas till & ålder-
domshemmet intagna personer från
Klara föraaml, och lf4 tillitggäs,
kapitalet.

Bnrenfi fond (v. Häradshöfd, P
L Eurenius) kr. 10,700:-. Räntan
skall användas till inköp af skor
och strumpor rör å hemmet in-
tagna personer.

Johanssons fond (stiftad till
minne af skolstäderskan Anna Lisa
Johansson d. 10/4 1908)kr. 300:-.
Räntan skall användas till inköp
vid julen af skodon åt någon eller
några å hemmet intagna under-
stödstagare från AdolfFredrilo8 för-
samling.

Lennbergs fond (M:llSo1iaAlber·
tina Lennberg 1890) kr. 2,480:-.
Räntan användes till inköp af
strumpor.

Lieberdts fond (Sejlareålderm. J
F Lieberdt 188~)kr.8,600:-. Rän-
tan utdelas till å ålderdomshem-
met intagna personer af t"ok na-
tionalitet.

Terrades fond (Språklär. Alex-
ander Nadi Terrade och hans hu-
stru Lovisa R Terrade, C. Ström·
bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan' an-
vändes för inköp vid jul af bröd
till samt!. Il ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Ilamans fond (Generalkonsul
GustafUnman) kr. 12,000:-. Bän-
tan utgår f. n. till tvenne af Gene-
ralkonsul Unman namngifna per-
soner.

Webers fond (Fru Mathilda We-
ber 1908) kr, 11,770:-. Räntan
skall med 9110 utdelas till å ål-
derdomshemmet intagna personer,
företrädesvis från Jakobs och Ka-
tarina församlingar, och 1lto till-
läggas kapitalet. -,

Ostergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren) kr.509:1ij, Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuk.
å ålderdomshemmet tillIl. Nikol.i
församl:s afdelning.

[4661] .-- .
FrImurarebarnhuset å. Rrtsttae-

berg (Frimuraresamfundet 1753)
kr. 2,088,317:14, däraf fastigh:ns'
bokförda värde kr.264,45.: 30. Särsk.
direktion, se [3403}. Till vård och
uppfostran inom inrättD. af fat-
tiga värnlösa barn; 166 barn, 117
gossar och 49 flickor, vårdas f. n.
å inrättn.

Med. dr C. Hahus testamente
af 1896 å 20,000 kr.

[4662] --
Prins Carls nppfostriD.gsinrätt.

nlng f'ör fattiga och värnlösa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J O
Wallin o. Underståth. O. af Vann-
qvist 1833) kr. 688,000,däraf faatdg-
hetsv. kr. 190,000.Särsk. st;yrelse, se
[3i05}. Vård af fattiga o. värnlösa
barn i Sthlm.

[46 60] Styrelsen GfverSab-
batsbergs ålderdomshem.

Se [1801J.
Benedickska fonden (.Änkef.Em-

ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.

~~~~~:-;fk~;:.b~g:"~~v"in".fa~o~iti [4663 a]
beredande af bättre ooh rikligare .Förenlngenf'6r sinnesslöa barns
kosthåll åt hjonen.» yard (Prof. N G Kjellbe~l.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4666] .

Välgörande Frnntimmers.säll.
skapet (Prlnsessan Sofia Alber-
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703].
Kapital omkring 26,000 kr. År!.
inkomsterna, jämte räntor, utgöras:
af bidrag frän Drottningen, Kron-
prinsessan och Prins Carl samt
Iedamotsafgffter; tills. omkr. 2,800
kr. som dels efter af kyrkoherdar-
na i Stockholm ingifvet f'6rslag
utdelas till fattiga fruntimmer
(omkr. 2,000 kr.), dels ansläs till
understöd f'6r flickskolor (omkr. 500
kr.).

[4667] Femöreföreningen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. Särsk,
styrelse se [3633]. 'Grundande och
underhällande af barnhem i den
Svenska Lappma;ken.

[4663-4674J
dr O von Feilitzen m. fl. 1869). [4664]
Särsk. styrelse, se [3840]. Uppfost- JIIalmqvistskabarnnppfostrlngs.
ran af sinnesslöa barn ;f. n. värdas :anstaUen i Stockholm (Klocka-
ä Slagsta 135 barn, ä Bickomberga ren J P :Malmqvist o hans hustru
arbetshem as, ii Karlsvik ..35 o.ch 1852och 1853)kr. 395,884:40. Särsk,
ä arbetshemmetf'or stnnesslöa kvin- styrelse se [3622J Att lämna fattiga
nor ä Rörstrand 29) aamt semtna- o. värniösa 'IfiiGk~barn undervisn
rium f'6r lärare (f. n. 12 elever). vkd och uppfostran i öfrigt; f'6~

de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges är!. en afgift, i medeltal
utg. 250 kr. 16r hvarj,e betalande.[4663 b]

Föreningen för bistånd åt lytta
och vanföra (Prof. A Wide m. fl.
1891) kr. 898,667:28. Särskild sty-
relse, se [3681]. Behandling, värd,

t utbildning af vanföra genom Van-
föreanstalten, med poliklinik, sjuk-
afdelning (53platser), skol- o. upp-
fostringshem (40 platser), yrkes·
skolor med elevhem (90 platser),

[4670]
Cavall1.Holmg re nska stiftelsen

(stiftad af' Grosshandlaren A F
Cavalli-Holmgren på hans 50-ärs-
dag den 27maj 1901med en grund-
plät af 20,000kr.) har till ändamäl
att bereda ett sommarhem i Stock·
holms skärgärd ät välartade obe-
medlade skolbarn - med företräde
ät dem som härstamma frän Bo-
huslän - till glädje och uppmun-
tran för dem samt till gagn i fy·
siskt, moraliskt och socialt hän-
seende. Särskild styrelse, se [3404).
År·1901 vistades den 17 Juni-27
Augusti eller under 70 dagar, 25
barn däraf 19 flickor och 6 gossar
ä stiftelsens hem som under detta
~r var 16rlagdt till Björkvik vid
Algöfjärden i Värmdö f'6rsamling.
År 1902 vistades den 14 Juni-Bl
Augusti eller under 77 dagar 28
barn däraf 24 flickor och 4 gossar
ä stiftelsens hem, detta är förlagdt
ä Gällnö i Värmdö församling.

Ar 1903 vistades den 14juni-29
Aug. eller nnder 75 dagar 33 barn,
däraf 24 flickor o. 9 gossar, ä stif-
telsens hem, detta är pä den natur-
sköna Argboda ö vid Kanholma-
fjärden i Värmdö 16r samling.

I Stiftelsens hem ä det 1904·in-
köpta hemmanetKalfsvikvidVindö·
ström i Värmdö församt. vistades
är 19041°/6-1/0 (77dagar) 49 barn,
däraf 25 flickor och 15 gossar;

är 19050:6-i2!a (73dagar) 4:lbarn,
näm!. 26 flickor och 16 gossar;
. ärI90610/s-22/a(67 dagar)43barn,
däraf 24 flickor och 19 gossar;

år 1907la/6-10/a(63 dagar)44barn,
däraf 24 flickor och 20 gossar;

ärI90810/6-so/s(77 dagar)42barn,
däraf 25 flickor och 17 gossar;

är 190910/6_2S/s(68 dagar)44barn,
däraf 23 flickor och 21 gossar;

är 191016/6-24/S (68dagar)48barn,
däraf 22 flickor och 26 gossar'

är191l17/6-S1/S(7o dagar)50barn,
däraf 34 flickor och 16 gossar;

är 191210/6-20/s(75 dagar)48 barn,
dilrar 35 flickor och 13 gossar;

[4665]
JIInrbecks inrättning ror fattiga

1l1ckors nppfostran (Prästmannen
reter Murbeck 1747) kr. 361,70~.
Andamäl : att till tjänarinnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh. Sthlms
kommun. Intagn:sälder 6-10 är.
Särsk. direktion se [3408].

Fonder för understöd åt barn.III.
är19131S/6-1/0 (76dagar) 50barn, ärig aff"arsverk"samhe(i Stockholm,

däraf 26 flickor och 24 gossar; såsom en grundpl~t till en skodons-
ärl91417/6-27/9(103dagar)33barn, fond, hvaraf högst 1/2·ärsräntan

däraf 18 flickor och 15 gossar. användes till skodon ät i »Jultom-
k 191516/6-°/9 (82dagar)45 barn, tame» anmälda barn, som ej er-

däraf 26 flickor och 19 gossar. _ hälla fullständig beklädnad och
ärI91614/il-so/s(78dagar)53barn, uppgick nämnda skodonsfond ge-

däraf 31 flickor och 22 gossar. nom af stiftaren skänkta och tn-
är 1917 faanfljekolorri. Barn samlade medel den 31 dec. 1911·

med mödrar. till kr. 44,579:96. Af ett stärbhus
är 1918 gemensamt med Matteus som önskade blifva onämndt fick

församI. 26!6-19{S(55dagar) 46barn, »Ju1tomtarne» 1911emottaga 5,000
<läraf 25 flickor och 21 gossar. kr. samt likaledes samma är af

är 1919gemensamt med Matteus stärbhuset efter sällskapets heders-
f'6rsamI.I6/6-19/a(65dagar)39barn, ordförande, grosshandlaren Johan
däraf 18 flickor och 21gossar. Johansson, en testamentarisk do-
[46 71] . nation uppgäen!!e till kr:. 3,116: 9~
Sällskapet .De fattigas vänner. s~mt en donatdon af froken Da-
(Grossh. J E Törnqvist m. fl. d. Dl.~la Östergren ä 5,000 kr. 1917
8/01826)kr. 119,000.Särsk. styrelse, starbhuset efter fru Rosa. Nach-
se [3705]. Räntan användes dels manson 5,000 k;r. 191~ ärs .inkom-
och i främsta rummet till fattiga ster UppglDf:(0tIll kr. 1D,~36. 69 ?ch
barns beklädn., dels ock till smärre utgifterna tdl.I~r. 14,.642:40. Sall·
underst lit behöfvande : räntan ä skapets samtllga tlllgängar ut-
3 000 !d. utdelas till 4 b~höfvande gjorde den 31 december 1918 kr.
af kvinnokön' dessutom utdelas 161,859:91.
ärI. 600 kr. i 'poster om 10 a 15kr.
enI. C. E. Möllers test. 600 kr.,
ränta ä Nordlanders fond, utdelas
i 6 poster il. 75 kr.

[4673J .
Fattiga barns vänner (Frih:an

Cederström, f. v. Cederwald, 1841)
kr. 21,000. Särsk. styrelse, se [3621].

[46 72] Medlen användas nu blott till ut-
Sällskapet Jnltomtarne (stiftadt ackordering af barn. Sedan 1883

af 17 unge män julaftonen 1870) har sällskapets bestämda inkomst
har till ändamäl att ;trIigen sön- ökats med räntan af 2,000 kr.,
dagen före jul utdela fullstän- hvilka genom test. tillfallit säll·
dig beklädnad åt fattiga, välartade skapet vid fru frih:an Rosa Oxen
skolbarn inom hufvudstaden. Sär- stiernas, f. Mickelson, död är 1892
skild direktion se [3623]. År 1870 o. med räntan af 5,000 kr. SODYge·
bekläddes 1 barn, 1916 275 barn, nom testamente efteränkefruCla~ a
hvarjämte skodon utlämnats till Scharp tillfallit sällskapet samt
137 barn. Under hela verksam- 600 kr. testamente efter bruks-
hetstiden hafva kläder utlämnats patron Achates Lindman, 1903.
till 7,583 barn för en kostnad af Sällskapets kapital utgör f. n.
kr. 230,416:74. Fonderna ökades 30,000 kr.
1893 med 3,000 kr. genom testa- '
mente af ingenjör Ludvig Jerving
under namn af l\lathilda Jervings
fond och den 25 september 1896
med 1,000 kr. af en af hufvudata-
dens atrårsmän till minne af 26-

~4674] .
. Sällskapet Barnavännerna. Sär-

skild direktion, se [3625]. Sällsk:s
ändamål är att, i regel strax före
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonde~: [4674-4685]
.jul, bekläda behöfvande skolbarn danas till redbara och dugliga [4678] .
i åldern 611~-14 år. Tillg. ut- kvinnor. Ansök. om inträde ställes .Köhlerspremiefond.,kr.l,867: 01.

\ -gjorde d. 31,maj 1919kr. 170,821:97. till styrelsen och kan Ingifväs af Räntan utdelas som prem, åt folk.
Ledamotsantalet var samma dag vederbörl. kyrklig eller kommunal skolebarn, som gjort goda fram.
4,621 (924 ständiga ledamöter och myndighet eller känd enskild per- steg i simning vid Sthlm s stads
13,697.årebetalandet. Ständig ieda- son. Säkerhet skall ställas f"6rer- bad. och siminrättning .
.••otsajgift 60 ler., årsajgijt 5 ler. läggande af årligt uppfostringsbi. Ludv. Eurenli fond för undar-
År 1918 utdelade Sällskapet par- drag, t. v. bestämdt till 200kr. pr visning i simning, kr. 11,014:66.
iiella beklädnader till 600skolbarn elev, att utgå t. o. m.lO. året. När· Räntan användes af Stockholms
för en kostnad af kr. 30,910:81. mare upplysn.lämnas af styrelsens Simsällskap för undervtsning i
Dessutom 2 omgångar kläder och. ordf, prof. C. Sundberg, Randt- simning under vintrarna, åt fo~-
il3 dagars kolonivistelse åt 30skol- verkareg. 3. skolebarn, i folkskoornas simhall.
barn f'oren kostnad af kr. 12,614:67. lar..,
Sammanlagdt ler.'45,525:48. [46 76] Ludv. Eurenii fond för slmkon-

Under sällskapets 49·åriga verk- stens befrälDJ'ande, kr. 5,507:33.28 l 81/) h W. A. Benedicks fond (Kam.
sambet (1870 1t-19 9 5. a marh. W ABenedicks 1870) ka- Räntan användes af Stockholms
fullständiga beklädnader tilldelats pital: omkr. kr. 84,000. Värd och Simsällskap i enlighet med testa-
6,882 skolbarn' samt partiella be- tars föreskrifter.
klädw>der till ytterligare 4,458barn uppfostran af fattiga barn, som
(= lf,340 beklädda skolbarn) för antingen förlorat någon af sina
sammanlagdt kr. 319,926:03. Dess. föräldrar eller i följd af deras sjuk.
utom under somrarna 1911-1918 dom eller oordentlighet sakna nö-
<lOst. kolonibarn för en kostnad dig vård o. tills. i hemmet.
af kr. 47,031:53 (inklusive 2 om-
gångar kläder pr barn årligen).

Allts& sammanlagda utdelningen
under gångna 48 år (/870-1918)
,kr. 566,9';7: ';6.

(4675]
Alms, Axel och Sofia, stiftelse

{Byggmäst. A Alms änka, 1874),
grundfond vid 1918 års slut kr.
1,160,000, öfriga tillgångar kr.
463,684:19. Särsk. styrelse, se
'{8642J. Har till ändamål att ål
fltckon, 80m sakna behörig om-
vårdnad, bereda ett hem, där de
":rhålla kristlig uppfostran och
god handledning samt sålunda

[4~ 77J
SaUskapet .Till uppmuntran af

öm och sedlig modersvård» kr.
132,558:80. Särskild nämnd, se
[8782]. Räntan jämte årsafg. an-
vändes till underst. dels kontant
till belopp af minst 20kr. dels med
kläder m. m. åt hustrur eller änkor,
hvilka ägna sina minderåriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande om-
ständigheter. 'Underst. utdelades
under maj månad år 1919till
154 mödrar.

[4679]
Telefondirektören H. T. Ceder-

grens uppfostringsfond (Telefon.
direktören H. T. Cedergren och
hans hustru r. Cedergren, född
Pegelow) har till ändamål att be-
reda tillfälle till god uppfostran
för obemedlade barn - företrädes'
vis från Stockholms folkskolor -
som icke på annat sätt kunna er-
hålla hjälp till sin utbildning, men
som visa stor begåfnmg och om
hvilka deras lärare hysa särskilda
f6rhoppningar att de, om de 61'4
hälla en tillfredsställande utbild-
ning, skola kunna göra en god in-
sats i vårt lands ekonomiska ell'll'
intellektuella utveckling. Ansök-
ningar inlämnas under september
och oktober månader.

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

[4681] Serafimerlasaret- RegneUs, A. F., Dr, stdpendle- kr. 1,670:67vid 1918års slut. Bän-
tets direktion. fond. Doneradt kapital (1863)kr. tall användes till förrnån for sjuk-

10,000, som med tillväxt genom huset i sin helhet,
Se [3880]. kapitaliserade räntor vid 1918års Grefve Clas Horns donations.

Berendts, S., Konsul, fond, början utgjorde kr. 12,034. Årl. fond (1822)kr. 12,5,00.Till förmån
-40,000kr. (~911). Ränteafkastnin- räntan använd. till 2:ne lika stora f. Sthlms läns afdelning af sjuk.
gen användes af lasarettets direk· stip att tilldelas 2medic. kand:er huset. Endast räntan får använ-
tion till understöd ät behöfvande som' tjänstgöra vid Serafimerlasa: das.
patienter vid deras utskritning. I rettet. Stip:a, f. n. 240kr. hvartd. Sejiareåldermannen J. F. Lie.

~. F. W:s fond. (1901)3,00~kr. få innehafvas högst 1 år samt sö- berdts och hans hustrus dona.
Räntall;. användes tlll understod åt kas skrift!. hos vederb. förest. f'l tlonsfond (1827) kr. 8,442:90 vid
medellosa :perso~er, ~.om und~r. medio. eller kirurg. kliniken. 1918 års slut. Frisäng f. en sej.
gätt operation for krafta på satt lareämbetet tillh. person.
direktionen bestämmer. [46 82] --- t

NorIunds, Lotten, Fru, fond
(1895och H12) f'or fr. K. Serafimer- Gymnastlsk.ortopedlska instltu- [46 84J .
lasarettet utgående konvalescen- tets fattIgfond (Prof. N. Åkerman Kronprinsessan Lo!visasvårdan.
ter. Kapital med kapitaliserade m. fl. 1827)19,845kr. Dire~tionen stalt för sjuka barn. Polhemsga-
räntor (år 1917)20,248kr., hvaraf f. Gymn.vortop.dnstdt., se [8393J. tan 80. (Med. Dr P. Elmstedt m.
räntan utdelas åt från lasarettet Kostnadsfria bandager åt medel- fl. 1854)kr. 2,056,296. Särsk. direk-
'utakrlfna, verkl, behöfvande, f'6r lösa pers., Bomlida afkroppslyten. tian, se [8350]. Vård af sjuka
att sätta dem i tillfalle att genom 'barn; under det sista året vårdade
lämplig föda eller vistelse i stär· [4683] --- 1,272barn; vid poliklinike,n -4,719.
kande luft vid brunnar eller bad Stockltolms sjukhem (Btift. gen. ,
söka återvinna hälsa och krafter. gåfvor 1867) kr. 5,259,276:55 (1/1 [46 &5]

Prof. R. Bruzeltf fond (1900) 1919).Särsk. styrelse se [8373J.
1,514 kr. och Sabbatsbergs brU1inslasarett

Donationsfonden Lincoln Pay- (Prof. E. Gadelius under medver-
kuUs minne (1899)1,000 kr. Rän- Direktionen öfver sjuk- kan af brunnsgäster vid Sabbats-
torna disponeras efter öfverläka- bergs hälsobrunn 1807)kr: 47,100.
rens bestämmelser - för liknande huset Eira. Se [8852). Särsk. direktion, se [38911. Att
lindamål som Lotten Norlunds Friherre B. von Beskows och åt fattiga sjuka brunnsgäster be.
fond. [hans hustrus donationsfond (1880) reda kostnadsfri bostad, föda.och------------------------------------------A.-8. SVENSKA METALLVERKEN,----------~------- ---
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder,
läkarev. under den tid de begagna Bygg.mäst. Johan AnderssonsIderstöd åt fattiga barnaf'6derskor
sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb. fond (1898)kr. 20,000. Befrämj, af och deras barn.

ngt barnbördshusets ändamål. Claes Wahlunds fond (Bruks.
[4686J Fru Hanna B:s fond (Bruksäg, ägaren O Wahlund 1918)kr. 3,046.

G F Berndes lS76)kr. 9,767:28. Uno A. O. Wallenbergs fond (Bank.
Harrlet,Philipsons, f. Fränckel, derst. åt fattiga barnaföderskor. dir. Ii- O Wallenberg 1875 O. 1884

stlttelse (v. Häradshöfd. W. Philip. Fru M. Berggrens fond (Grossh. med 1,000 kr. hvard. gängen) kr.
son 125,000kr.) Styrelse: Förenin· R C Berggren 1894)kr. 5,000. Till 2,000. Räntorna å nämnda dona-
gens,för histänd åt lytta och van- förstärkande af K. Säll.k:t. resp. tioner användas med ena hälften
föra styrelse, kostnadsfrta banda- fonder. till ntäckande af utgifterna f'6r \
ger åt mindre bemedlade vanföra K. l!'. Björns fond (Med. fil. barnbördshuset» och med den
[8354]. kand. K. F. Björn) kr. 50,000. andra till »understöd åt fattiga.

H. BrandeIs fond (kamreraren barnaföderskor och deras 'barns.
H Brandel 1904) kr. 61,174:98. Aug. Wennbergs fond (Grossb.

B. A. DaneliI donationsfond AUI(.- Wennberg 1889) kr. 60,000.
(Gåfva af arfvingarna efter gross- Befrämj. af s,ällsk:s barmhurtig-
handlaren B A Danel ius) ur- hetsstift:r.
sprungligt belopp 10,242:22 till Ilenrlc Westmans fond (Kapte-
förmån för fattiga barnaföderskor. nen H J L Westman 1916 '\ 1918)

Sam. Enanders fond (Bruksäga- kr. 5,000.
ren Samuel E,n,,:nder 19~2) kr. [4689] ---
110,349:12.Befrämjande af Sallsk:ts St db k lOOk I oottni
barmhärtighetsstiftelser. ran ergs a a are nra n-

C. R. Forsgrens fond (Gross. gen (Assessor Z ~.trandb~rg lY93)
handlaren Carl Robert Forsgren c:a260,000 kr. Sarsk. dtrektton,
1902)kr. 20,811:72. Befrämjande af se [3.535J... Understödet, som be-
Sällskapets barmhärttghetastirtel- står, fr, lakarev., medikam, och
ser ved m. m., titldelae sjuke pauvres

A.. Granholms fond (Fabrikör A honteux, ooh .ha,:,.under de senaste
Gra"holm 1904)kr. 10,000.Befrämj. åren utgätt tIll ofver 350personer
af Sällskapets barmhärtighetsstif årltgen.
'olser.

Grefye Gyllenborgs fond (Pro. [46 90J
tokollssekr. Grefve O A D Gyl- Föreningen för sjukvård i fat·
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
åt gamla orkeslösa tjänare o. tjä- se [3647J. Att gnm af fören. an-
narinner för Iängv., trogen tjänst. ställda sjuksköterskor lämna kost-

C. P. KindevalIs fond (Fastig- nadsfri vård i deras egna hem åt
hetsäg. C P Kindevall 1888) kr. ',Sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
3,000. Underst. ät fattiga och me- na el. böra sändas till sjukhusen.
dellösa barnsä.ngskvinnor. Fören:s verksamhetsområde är in-

H. Lovens fond (Presidentenr H om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat·
Leven 1908) kr. 10,800:- till un- teus och Johannes församl:r.

[46 87J Allmänna barn-
bördshuset.

Se [83 ,56}.
Allmänna barnbördshuset (1M2)

kr. 1,355,160:57, däraf fastdghets-
Tärden kr. 862,ö96:74.

Asylen ror fattiga barnaroder·
skor och deru barn. Samma sty·
relse som vid Allm. barnbördshu-
set, se [3356]. (Bildad af Bene-
dicksska asylerna och Nödhjälps
fonden.) Med en kapitalbehålfn
vid 1918 ärs slut af kr. 975,585:72.

[4688J Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [9359].
K. Sällsk:ts samtl. tillg. 1 Jan.

1919 utgjorde kr. 702,478:98.
Barnbördshuset Pro Patrla

(Grundadt af Assessor O Ram-
ström 1774).Intagande och vård ~f
'barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär-
derad till 120,000kr. och där b elint!.
inventarier till kr. 14,988:57.

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

Hehnfeldts änka M H v. Parr 1683)
811121912kr.49,267:56.Sthlms magi-
strat och en af densamma utaedd
direktör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., töreträdesvis till
släkten; af räntorna underhålles
faltmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan. .

[46931 I' Meissners, J. Å.:, donationsfond
Buendts S understödsfond å 40,000 kr. - Forvaltas af stock-

(Konsul S i.rendt lS86och 1911)kr: helrus stads drätselnämnd. Di.-
50,000. Öfverståth:ämbetet för Po- Iloneras likas om ~ryklunds dona-
lisärenden, se [1683]. Till hyres. tronsfond. Utdelntng f poster om
bidrag åt fattiga linnesömmerskor 50--100 kr.
vid höst- och vårflyttn. till ett be-
lopp af högst 2. kr.

[4694J
Fryklunds, Johanna Charlotta,

donationsfond. (Änkefru Johan-
na Charlotta Fryklund 19~) kr.
75,000:-. Förvaltas af Stockholms
stads Drätaelnämnd, Disponibla
räntan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till.fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, företrädesvis till söm-
merskor. ,

Jaques Lamms understödsfond
ä 30,000 kr. Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnämnd. Dis-
ponibla räntan utdelas till nöd-
lidande personer i Stockholm sär-
skildt från ,Maria församling med
företräde för efterlefvande till ar-
betare vid Ludvigsbergs verkstä.•
der .•

[4695J Stockholms magi·
strat.

Se [1701].
Ahllöfska testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,050:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna} bräckliga och

{a~~'l.:JÖ~~k:r testamentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790) kr.
27,200. 12 pens:r a 66kr. 67öre till
underst. för af testator uts:ajung-
frur, deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

'l!'lodinska stipendieinrättningen
(Borgmäst. S O Flodin 1795) 81:12
1911 kr. 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala. univ:t och
Linköpings högre allmänna lärov.

Helmfeldtska stipendiefonden
IRiksrådet Baron Simon Grundel

Wilhelm och l!'redrika Falks
tlonatlonsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 1>0,000.Ändamål ••tt åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande-
af stadig utkomst, till vård och
underhäll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillfalligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstäl-
les hvarje år å donators födelse-
dag den 20 Dec.

"
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G. Fromma. stiftelsers, pensionskassors' m. fl. fonder. [469/j-4697]
[4.696] Stockholms för- Möllers stipendiefond (~aInr~r tigaborgare, deras änkor och 0101'-

myndarekammare J Moller 1798)kr .. 2,400. Stip:rt.Ill sörjda barn.
• 2:ne studerande VId Upsal a umv, Castellns fond (Kryddkr amh. ;A

Brander. fond (Kamrer H. A Nordfors testamente (Öfverst:an Castelin och hans hustru 1836)kr.
Brander 1869)kr. 130,600. Pens:r W Nordfors 1838). kr. 1,900. Till 16,000.Pens:r till änkor och ogift ••.
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- en behöfvande militäränka. döttrar efter f. d. Kryddkr amh:s-
mer, som uppnått 60 ärs ålder, .Nor'enska fonden (.Änkef. L F societ:s ledamöter.
äro lödda och boende inom Sthlms Noreon 1850)kr. 20,2QO. Pens. åt Flodbergs testame,!te (Gu.ld•.
stad, helst å Södermalm, hälften fattiga änkor eller ogifta fruntim- smed S Flodberg 1837) kr. 3,000.
åt dem hvilkas fäder varit civila mer i Sthlm. Räntan användes tilllifstidspene:.r·
tjänstem. V" Sthlms stads verk el. Sebaldts testamente (Justitde- åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilk a.
inrättningar, och hälften åt dem, kansler C Sebaldts änka 1797)kr. den ena bör vara guldsmedsänka.
hv.lkas fäder' tillhört fabriks- eller 600. Till fattiga barn. f. d. Handelsföreningens örver-
konstnärsidkare samt trädgårds- Thåströms fond (Änkef. F L skottsfond (öfverlämnad af Han •.
mästare, samt stip:r åt gossar o. Thäström 1832) kr. 26,626.Penarr delsfören. i Sthlm '1866)kr. 2,000.
lIickor mellan 16 och 21 :är till IJ. 76 kr. ät fattiga änkor o. döttrar Pens. till en minuthandl.
hälften hvardera, i synnerhet åt efter civ. tjänstem. och borgare i lIedströms testamente (Siden-
dem, som mistat sina föräldrar o. Sthlm. fabr. C Hedström 1832)kr.;'S,OOO.
som hafva håg och fallenhet att Törnqvists fond (Kamrer C Pensir å 76 kr. utgå till fattiga.
fortsätta sina studier uti något Törnqvist 1861)kr. 3,000. Prem. änkor och oförsörjda barn efter
eller liera af loljande ämnen, sä- ät lärjungar, som visa särd, håg borgare i Sthlm.
som rita, måla, gravera, träsnideri, förstudier, vid Katarina lägre ele- Handlanden A.xel HindersoAs,.
bildhuggeri, modellering, praktisk mentarlärov. testamente kr. 130,000. Af räntan ,.
Kemi, mekanik eller trädgårdsed- Wadströms fond ,(Jungfl'1In U utbetalas dels en !ifränta till af'
ling; >ingen får komma i åtnju- Wad.tröm 1789)kr. 11,150. Pens:r donator utsedd person, dels ock
tande eller bibehållande af pen- tilldelas »10 gamla jungfrur, som årliga pensioner ä 200 kronor tilL
ston eller stip., som tillhör eller uppnått 60 år, 1/! af civila och 1/2 änko, efter medellös a köpmän ),.
håller sig till annan lära, sekt och af borgareständet» . främsta rummet inom manuf ••k.
läsaresamfund än väl' kristna von WIllebrands fOlld (Frih. E tur branschen.
evang. luth. lära.s M v. Willebrand 1864)kr. 115,000. f. d. Kryddkramh ••soetsteteas

Dyb fond (Gudmund Dyk 1669) Har till ändamål att bereda pen- pensionskassa' (Kryddkramh.-so-
kr. 600. Stip:r. ~~~ni~o;;ts~fft~~:~~~'ö&~:~~~~~: ~~~~:de~~~6) kr. 70,000. Pensir

Flobergsfond (GuldsmedS F!o- Gode män rör fonden: justitierå- Fabrikören John G. Idnderoths.
1>erg1830)kr. 3,600. Pens. tIll CIV. det Hj, Wcstring och godsägaren donation kr 6,500. Pensionertill
ankor. C L Almqvist, Algö. behöfvandeborgare i öfverensstäm-

Hanssons fond (Borgmäst. H Wlnboms pensionsfond (Dom- ruelse med bemedlingskommissio-. /
Hansson 1669 och 1663)kr 1,379. prostänkarf C \Vinbom 1821)kr. nens beslut.
Stip:r. 3,000. Executor testamenti: stads- J. A. W. Llndmanssons testa.'

Hedlngs fond (Margareta He- kassör Gotth. Dahlerns. Räntan mente. Kapital 60,000 kr. Pen-
ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu- är anslagen till underst. åt ogifta sicner utdel. f. n. till af donator'
derande vid Upsala univ. döttrar samt änkor efter ofrälse utsedda personer.

Hedströms pensionsfond (Fabr) ståndspersoner med i6reträdesrätt Ljungcrantz' testamente (To--
C Hedström 1822)kr. 4,000. Pens:r idr gifvarinnans släktingar. bakshandl. P Ljungcrantz 1873)kr.
lit behöfvande i Sthlm, 4,000. Pens:r åt minuthendl.änkor-

Hochschllds pensionsfond (Lag. och deras döttrar.
man J H IHochschild 1830) kr [46 97J Borgerskapets be- Lunns testamente (Perukmak.-
14,300.Räntan utgår till 2:nepens:r dl' k .. dottern B M Lunn 1840)kr. 1,740.
it 225 kr. ät fattiga, ogifta, öfver me mgs OmmISSIOn. Pens. åt 2:ne fattiga o. ,/,O.åriga,
30 år gamla fruntimmer, hvilkas Se [1951]. borgaredöttrar.
fäder tillh. Sthlm s magistrat af Bemedlingskommissionens en- Hejm.JI(isdorfs fond (Gross.
litterata klassen. skilda medel vid 1919 års början handlaren J Misdorf 1918) kronor'

Jacobsons testamente (CJacob- kr. 374,641:71. 20,000. AV räntan utbetalas dels.
son 1644) kr. 1,080:60. En pens. Asplunds testamentsfond(Grossh. lifräntor till av donator utsedda
å kr. 64:37 utgår tm en stude- D Asplund 1804)kr. 124,600.Pens:r personer, dels ock gratifikationer'
rande yngl. a 76 kr. tilldelas fattiga borgare, ä 100 kr., som vid jultiden utde-

Jakobsons o. Mattsonil fond C. deras änkor och oförsörjda barn las till behövande bland borgar-
Jakobson o. Mattson 1644) (kr m. 11.; åtskilliga anslag utgå äf- klassen, tillhörande Katarina och
1,087. Stip:r ven dels till Torsåkers församI. at Sot Gertruds församlingar. ,

LadoOil fond (Dorothera La.dou Rernösands stift, dels till Frimu- Maria Gustaf.a Normans testa.
1748)kr. 500. Stip:r ät barn tillh. rarebarnhuset. mente. Kapital 60,000kr. Räntan,
tyska församI Bergers stipendiefond (Krydd· däraf skall användas till årliga.

Lundbecks donationsfond(Rand. kramh.ssocteteten till minne af pensioner ä 200 kr. ät i Stockholm
landen A M Lundbeck 1897)kr. dess ledamot Lorentz W Berger boende borgardöttrar. hvilka fyllt.
330,458:55. 30 pensioner ä 160kr. 1829)kr. 10,000. Underst. vid läro' 50 år och äro i medellösa lefnads-
årligen åt fattiga ogifta fruntiru, verk åt söner tm obemedl. inom villkor med företrädesrätt för'
mer, som fyllt 60 år, så länge de kryddkramh:ssocieteten. handtverksklassens döttrar.
äro boende i Maria församling i A. lV. Billmans /:ålva (Ingenjör Nyströms testamente (Grosah,
Sthlm. Återstäende delen af rän- A W Bfllrnan 1919)kr. 6,000. Nå- C M Nyström 1790) kr. 37,500.
tan utdelas årligen vid jultiden gon pension utgår tillsvidare icke Numera !/s af ärl. räntan till
genom Föreningen rör välgöran- utan lägges räntan till kapitalet. Drottningens skyddshem och 11•.
hetens ordnande i Sthlm till fat- Konsul Kuut Bohmans dona- till Btookholma stadsmissions ar-
tiga, boende inom Maria församl., tiOR kr. 25,000. Pensioner af lärnp- betshem.
med belopp om minst 25 kr. till lig storlek utdelas åt behöfvsnde Okänd (ett anonymt testamente-
hvarje. __ i öfverensstämmelse med berned- 1812) kr. 1,600. Pens. till .en fai-

Marli testamente (Ankef. AMa- lingskommissionens allmänna före- tig borgare ..
rrus, f. Koopman, 1846 och 1848) skrifter. Petrfn lska fonden, kr. 44,000.
kr. 80,145. Pens:r å 76 kr. åt be- Borgerskapets enskilda fond Räntan utgår f. n. täll af testator-
höfvande ogifta I'run,timmer inom (Sthlms borgerskap 1749) kr. utsedda personer. Efter deras
Sthlm, hvilka uppnått "o år. 160,00/1. Pens:r il 76 kl'. tm fat· fränf'lille skall räntan årligen ut-
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(4697-47IOJ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
betalas i minst 4 pensioner åt F. d. Vinskänkssocletetsns pen- (Musikf"örlägg.A Hirsch, bokhandl.
behöfvande borgaränkor eller ogifta slonskass... Kapitalet 15,000 kr. J J Flodin m fi.1llo53)kr.821,364:40.
borgardöttrar. är öfverlämn. till Bemedltngskom- Särsk. styrelse se [3043]. Pens. åt

Kanslisekreteraren Alfred Pey- mtsaionen där pensioner utdelas delägarna samt understöd åt be-
rons donation kr. 21,250. Då 'ka- till pens:berättigade. hötvande.
pitalet uppgår till 25,000kr. skall
räntan utgå antingen till fyra pen-
sioner å 300 kronor hvar åt be-
höfvande myndiga eller omyndiga
-döttrar till personer, som i Stock-
1>.olmvunnit burskap, eller till 16r-
delning under hand bland dem af
bemedlingskommissionens pensto-

.närer, 'för hvilka mellan penstona-
utdelningarna särskildt ömmande
omständigheter föreligga.

Alma Schalins understödsfond
för behöfvande kvinnliga bodbi-
träden. Kapital 84.000kr. .

Scharps gåfva (Grossh. C A
.scharps arrvingar 1849) kr. 3,000
Pens:r till borgaredöttrar.
t. d. Sldeu· och lilädeskramhan.

-delssocietetens pensionskassa' (f.
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr,
~3,OOO. Pens:r till änkor och döttrar
••fter deläg. i Siden- och klädes-
kramh:ssocieteten.

Sundberg P:sons testamente
{Kramhandl. J Sundberg Petters·
son 1792)kr. 1,000. Pens:r åt bor-

·.gare och deras änkor.
Sundlns testamente .,(M:llL M

.sundin 1879)kr, 24,700.Anka eUer
dötirar efter borgare i Sthlm, med
företräde iör sidenkramh:änka och
döttrar.

Svanbergs testamente (Handl.
·Ä SVanberg 9/5 1887)kr. 300,000
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
·samt för deras i behof stadda
lIpkor och döttrar.· I'. d. Tobakshandelssocietetens
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso·
<Jieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r
till änkor och döttrar efter tobaks-
handl,

Törnebohms testamente (Asses-
••om och stämpelmäst. E 'I'örne-
bohm 1831)kr. 106,500. Räntan är
anslagen till pens:r a. 75 kr. åt
fulkor och barn efter medlemmar
af Sthlms borgerskap (utom fao
briksidk.), hvarjämte iör särsk. af
testator bestämda ändamål utbe-
talas 600 kr. årt.; dessutom utgå
särsk. anslag såsom till Ortopedi
••ka institutet m. fl.

M. ~'. och Emma Walllns pen-
ilionsfond kr. 265,211. Pensioner
utdelas f. n. till af stiftame ut-
-sedda j,enSionärer.

L. • WarodelIs testamente
(Handlanden L J Warodell 1863)
kr. 1,487,500.Sedan afränteinkom·
••ten 27,000kr. tillfallit WarodelIs
arfvingar, skola 2/S af den åter-
stiende inkomsten utdelas i pen-
-sioner åt borgare, deras ,änkor och
barn samt l/a läggas till WarodelIs
fond för uppförande af •arbets-
och fattigbostäder i hufvudsta-
den-o

L. ;r. \farodelIs fond för uppfö-
rande af arbete- och fattigbostäder
i hufvudstaden. Kapital 2~4,263:25
kr.

Westerbergs testamente (Trakt ..
dottern C M Westerberg 1840)kr.
20,176. Pens:r till borgaredöttrar.

[4698J Grosshandelssocie- [4701J
tetens deputerade. Mlnuthandelsförenl!!ge~~. p.en.

Se [2615]. slonska~sa - understodsforenlDg
Grosshandelssocietetens enskil- (flera:.minuthandl , 1874)420,791:01

da' medel vid 1919 års början kr. kr. Sarsk. styrelse se [3007].Pens:r
3,844,540:18. och underst .

Brobergs pensionsfond (111:11I
C Broberg 1865)kr. 2,000. Pens,
till en ogift grosshandl:dotter.

6rosshandelssocletetens pen·
slonskassa (Grossh:ssocieteten
1815)kr. 1,121,043:33. Pens.r till
grosshandl., deras hustrur, änkor
och omyndiga barn samt ålder-
stigna ogifta döttrar i Sthlm.

Hagboms testamente (M:ll C U
Hagbom 1833)kr. 18,000.6 pens:r å
160 kr. till fattiga änkor och ogifta
döttrar efter skeppsklarerare el.ler-
om sädana ej finnas, efter gross-
handlare.

Pens.sfond för fattiga f. d. ajö. [4705J
kaptener, deras änkor o. döttrar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901) f. d. Bryggareämbetets iStock·
kr. 304,157:08.Pens:r till burskaps- hol~ pensionskassa y. '!'. Bryg-
ä.gande sjökaptener samt gratifik:r gareambe.tet ~848).. Sarskild sty-
t,ll burskapsägande sjökapt:s än- relse, ~e [.'003],pens.r och underst .
kor och ålderstigna ogifta döttrar. 'åt delagare. _

Petrejlska fonden (Skeppsklarer. [47 06J
P Petrejus 1847)kr. 7,5110.2pens. it " ••
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm f~d. Skomaka!rambe.~et ~ller n.
änkor och ogifta döttrar. v. Skomakarema.~tarefo"enmgen I

Stockholm (Okänd) kr. 500,000
Särsk. styrelse, se [3001];pens:r,
sjuk- och begrafningshjälp.

[47"02J
Ylktuallehandlarnes pensions-

Inrättning. Kapitalbehälln: den
Sl/12 1919 kr. 866,980:-. Särsk.
direktion, se [3005].Pens:tagarne
äro omkr. 53.

[4703J
Handelsbokhållarnes penSions·

förening (1869)kr. 630,000.Särsk .
styrelse, se [3009];pens:r. '

[4699J Direktionen öfver
fabriksfattigkassan.

Se [3549].
~lancks fond (S M Blanck1873) [47 lOJ Apotekare-socie-

kr. 1,565:39. Underst. till en ar- teten. ,
betare vid K AAlmgrens sidenfabr.

Casparssons pensionsinrättning (Direktion se [4081;.)
Fabr. P A Casparsson 1850)kr. Apotekare.socletetens kassa. So-
20,641:67. Pens:r till arbetare vid cieteten , har enligt par. 1 i dess
sidenfabr:r. stadgar bland annat till uppgift

FabrIksfattIgkassan (Sthlms fa· att lämna understöd åt behöfvande
briksidk. 1752)kr. 282,946:87. Uno apotekare samt deras änkor och
derst. åt fabriksarbetare. barn. Under år 1917har txunder-

van der Ostenska fonden (Fa stöd åt kårmedlemmar och de-
br:sänkan M C van der Osten 1834) ras anhöriga utgått ett samman-.
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor lagdt belopp af cirka 20,000 kr.,
i fabrikssocieteten. hvsrjämte till stipendier o. d. ut-

Pauliska fonden (Grossh. och delats cirka 3,000 kr.
fabr. Chr. Paull 1807)kr. 2,791:31 Apotekare·.ocletetens studlesti·
Underst. till arbetare vid yllefa. pendium rör examinerade apote-
brikerna. ksre, Apotekare-Societeten beslöt

t. d. Stämpelafglfts. eller den, vid sin årssammankomst den 11
s. k. Hallkassan (Sthlms fabriks- september 1912 att under två på
idkare 1770 års hallordning) kr. hvarandra iöljande Ar utdela ett
71,051: 42. Underst. åt fabrikörer stipendiumpål.200kr. Under tredje
samt deras änkor och barn. året göres uppehåll, hvarefter sti-

Söderbergska fonden (Fabr, P pendlet under de båda iöljande
Söderberg 18:;0)kr. 1,673:25. Un- åren åter utgår o. s. v.
derst. till 2:ne strumpfabriksar- Stipendiet utdelas till farma-
betare. ceut, som efter aflagd apotekare-

Törnebohmska fondqn (Stämpel- examen önskar blifva i tillfälle att
mäst. assessorn E Törnebohm 1831) idka fortsatta studier på det kem.·
kr. '11,782.Underst. till afl. fabriks' farmaceutiska, farmakognostiska,
idk:s och fabriksarb:s fattiga barn kemiska eller botaniska omrädet.
under 16 år. Studierna skola bedrifvae företrä-

desvis vid Farmac. institutet eller
[470oJ ock vid annan högre undervisnings-

Bok. och muslkhandlarnes pen- anstalt i in- eller utlandet och fort-
slo.s. och understöd.rörenlng .gå under minst sex månader samt
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, G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder; [4710]
resultera i en afhandling af den Kerfstedts fond (Apotekare Inge. sammanskott af kamrater till or-
omfattninl!. studieplanen angifver. m~r Kerfstedts donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be-

Borgströms fond. Genom do- kr. 5,000öfverlämnades 4/S1913till tydligt förstoradt, lägges tills vi-
nationsbref öfverlämnades den 11 Apotekare-Societeten, 20% af är- dare till kapitalet, Genom dona-
juli 1918 af apotekaren i Karls- liga räntan lägges till kapitalet och tion "f under den 26 Nov. 1906
krona J, A. Borgström till apote- återstoden utdelas till äldre behöf- aflidne Apotekaren Carl Falk och
karesocieteten ett belopp af 40,000 vande farmaceuter. hans hustru, född GautIin, skall
kronor, hvars årliga afkastning, Kullg.ens fond (Apotek. K J vid hennes död 15,000 kr. tillfalla
sedan 15 procent af densamma Alex. KulIgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några
lagts till kapitalet, skall utdelas i Räntan il halfva kapitalet skall är- smärre Iifräntor skola af ränteaf-
poster om minst 200 kr. som un- ligen vid midsommar- och julhög- kastningen fortfarande utgå under
derstöd åt obew-edlade Iegttime- tiderna med hälften hvarje gång innehafvarnes lifstid,
rade apotekare eller änkor och tilldelas »tvenne fattiga, 16r redlig lIlossbergs fond (Apotek. Fredr. \
minderåriga barn efter legitimerade vandel kända farmaceuter, nämlf- Mossbergs fond) kr. 50,000. Öfver-
apotekare. gen apotekare, provisorer eller lämnades d. 14 dec. 1916till Apo·
Collianders fond (Fru Dorothea C. farmacie kandidater». Räntan å tekaresocieteten enligt testamente

Colliander 1850)kr. 600. »Till den andra hälften skall utdelas som af apotekaren i Göteborg C. F. W.
i Sthlm bildade fond för underst. stipendium åt obemedlad, för dug- Mossberg. Af räntan skola 4/5 år·
åt fattiga apotekareänkor», lighet känd elev vid Farmaceut· ligen utdelas i pensioner på 390

Eneroth. fond. Fonden, som Institutet, hvilken därjämte tillhör kr. till behöfvande farmaceuter,
stiftades 1917 genom testamente och minst ett år förut tillhört nå- deras änkor och omyndiga barn.
af apotekaren i Skellefteå C.H.T. gonföreningförabsolutnykterhet, Företräde bör gifvas åt sökande.
Eneroth, uppgår till cirka 170,000 Vid donationen är låst det villkor som kunna' styrka antingen att
kronor. Af dess afkastning skola att en donators släkting' skall tm- donator själf konditionerat hos de-
årligen utdelas understöd i poster der sin lifstid erhålla en lifränta ras män eller ock att de själfva,
om 2,000 kronor till sådana apo- af minst 4, proc. å kapitalet. deras män eller fäder konditione-
teksinnehafvare, som vinnlägga sig Lehmans fond (Apotekare Au- "'at hos honom under en tid af
om ordentlig bokföring och hvfl- gust Lehmans fond) kr. 5,000stif· minst 2 år. Den återstående femte-
kas ärliga omsättning icke öfver- tades af Societeten vid dess årssam- delen Jämte öfverskjutande, ränte-
stiger 15,000 kronor, för att sätta mankomst den 15 sept. 1910 til medel, som icke jämnt kunna de-
dem i stånd att aflöna ett biträde. huglåstande af apotekare Lehmans las med 300, läggas till kapitalet.
Den del affondens afkastning, som namn och lifsgärning såsom sekre- lIlnrrays fond (Apotekare Axel
ej jämnt kan delas med 2,000, läg· terare och ordförande i Apotekar-e- Murrays fond) kr. 5,000stiftades af
ges till kapitalet, tills detta blifvit societeten och dess direktion. Af Societeten vid dess årssamman-
s§. stort, att ytterligare ett under- årliga räntan lägges 20°'0 till ka- komst den 15 sept. 1910 till hug-

~~ö~.~~ i~~ge::~~;;a~: t~{l~e~~ i~~;:;Od~2~t~~f:se~llf~~~~~~~~~~ ~~s,;.a:~~h ~er:~a~e:::~å~;:'~":.~
dare af apotekaresocietetens direk- elev vid Farmaceutiska institutet, sai6rvaltare och ta.xerevisor i Apo-
tion, men när en peneionsiurätt- som fullg-ör sina studier för afläg":tekare-societeten. Räntan skall ut-
ning för afgående apotekare trädt gande af apotekareexamen. Sedan göra ett stipendium till hjälp till
i verksamhet, skall denna ötver- fonden fördubblats utdelas hela studier för apotekareexamens af-
taga dess förvaltning. Skulle apa- räntan å denna. läggande vid Farmaceutiska Insti-
tekaryrket i en framtid få utöfvas Lundbergs fond (Apotek. Oscar tutet. Stipendiet skall utgå med
fritt i Sverige och apotekaresooie- Lundbergs donationsfond). Dona- lägst 200 kr., högst 500 kr., dock
teten på grund däraf upplösas, tronen, som utgjorde 100 aktier i skall minst 200/Oaf räntan årligen
skall fonden tillfalla frimurarebarn· Aktiebol. Avesta folkbank, nom, läggas till kapitalet, tills högsta
huset i Stockholm. lyd. å 100 kr. öfverlämnades d. 31 stipendiebeloppet obetingadt kan

Hallengrens fond (Apotek, J N dec,1909afapotek.iBorlängeOscar utgå. ,
Hallengren 1836)kr. 2,675. Årliga Lundberg o. h. hustru Hilda Lund- lIlurrays donationsfond (Apote-
räntan användes af Direktionen till berg f. Meurlin, med anhållan, att kare Axel Murrays donationsfond).
nytta och ändamål för de farma- fonden skulle kallas apotek. Oscar Donationen 50,,000kr. är afsedd att
ceuter, som använda Societetens Lundbergs donationsfond och för- bereda understöd åt farmade kan-,
institut. valt. af Apotekare-societetens di- didater, som vid farmaceutiska in-

Holmströms fond (Apotekare rektion. Fondens storlek är nu stitutet p~ ett :fårtjänstfullt och
Erik Axel Holmströms fond), Till 15,700kr. Enligt donationsbrefvet berömvärdt sätt idka studier :får
minne af apat. E A Holmström skall, sedan- från den ärl , afkastn. afläggande af apotekareexamenJ
och fru Hilda Holmström, född 400 kr. undantagits, hvaröfver do- Räntan å kaprtalet , användes- till
Wikström, har kanslisekr. Gunnar natorerna under lifstiden själfva stipendier hvart och ett å 1,000kr.
Holmatröra och frök. Maria Holm- vilja dtep., äterstoden utdelas enl. l\ilssons fond (Apotek. H .W
-ström den 10'1 1914 öfverlämnat direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons donation) kr, 44,500. Of-
kr. 10,000 till apot.vsoc. Af den vande änkor och barn efter apot. verlämnades till Apotekare-Bocie-
årliga räntan skall 1/5 läggas till och farmaceuter eller till apotekare teten d. 1 febr. 1912 enligt testa-
sapttalet, 2/5 skola användas till och farmaceuter som själfva kunna mentariskt förordnande af apote-
inköp for Societetens bibliotek och anses nödställda. Efter donato- karen i Göteborg H W Nilsson.
2/5till en studerande vid Farm.inst. rernas fränfälle eller event. från den Räntan å kapitalet skall användas
,Justelll fond (Apotek. Martin tid, som af dem blifvit bestämd, på så sätt att fyra femtedelar där-

Justelius 1883) kr. 30,000. l/S af användes hela a/kastningen, sedan af utdelas årligen till behöfvande
räntan utdelas till behöfvande 5°'0 af densamma blifvit afsatt för änkor och barn efter framlidna
apotekare, derasänkor eller oför- att förstärka hufvudstolen, till apotekare eller till i behof stadda
sörjda bårn, l/s till stipendier för ofvan angifna ändamäl. äldr-e obefordrade farmaceuter.
två stud:de vid Farm. institutet lIlo.anders fond, Grundkapital Den återstående femtedelen lägges
och l/S till tillfälliga underst. åt 1,000 kr. till minne af Professor till kapitalet på det att detta må
behöfvande farmaceuter eller till C G Mosander från en apotekare bibehållas vid sitt värde eller :får·
för yrket nyttiga ändamål. som den l{91900tillhört apotekare- ökas till gagn för uppgifna ända-

Kalls fond (Apotek, Chr. Kall kåren i 50 år, Af räntan utdelas mål.
1897) kr. 4,000. »lrl. afkastn. tdll- årligen t. v. 50kr. af Profesaorn Norrlands apotekaref'örenlngs
delas en eller flere änkor efter i kemi vid Farmaceutiska inst. donationsfond d. 29/5 1895. Af
farmaceuter med företräde för än- till den mest framstående Iärjun- räntemedlen lägges t. v. Ils till
kor efter farmaceuter från Väster' gen i samma ämne. Återstoden kapitalet och 21s öfvenlämnae till
götl.and.» af räntan på kapitalet, som g~nom Farm. instit:ts styrelse, att efter
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[4710-4726J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder,
samråd med drrektionen användas Änkehjälpsfonden (stift. år 1864) Pension,fonden (Stockholms Ar·
till ngtIör institutet elier dess kr. 23,200. Änkehjälp efter truo- betaretörening 1912)kr. 20.3,538:29;
elever gagnande ändamål. grafer o. stilgjuta.e. se [3888J;.rantan utdela. l decem-

Nygrens stipendiefond (Apotek. Gemensam styrelse. Adr.: KgI. be~ tilll~damöter som ~i~.ört for-
Gottfried Nygren d. 16/12 1897) kr. boktryckeriet. enmgen 1,~0 å.r,och dl\rutofver.
6,000. Då de å.rligen besparade --- [47 20] o , '
räntemedlen uppgå. till 1,000 kr. [4712] .
utdelas detta belopp af societ:s Typografiska roreningen (H W Stockholms arbetarerorenings
direktion till någon examin. apo- Lindström m, 11.1846)kr. 177,250:60. sjuk· och begrafningskassa
tekare till underst. antingen: 1) för Särsk. styrelse, se [4213J;sjuk- och (Sthlms arbetareföreneg 1868) kr.
vetenskapI. studier i in- eller ut- begrafningshjälp, arbetslöshets-, 112,982:17.Särsk, styrelse, se [3888J;
landet eller 2) för studier vid ke- nödhjälps. o. invalidunderstöd sjuk. och begrafu:§hjälp ät kassans
misk fabr.; eller ock till 3) belö- m. m. ledamöter eller aeras stärbhus.
ning 16r epokgörande upptäckt År 1917utbet:s kr. 8,684:50 i sjuk.
inom farmacien. Yid stip:s utdeln. [47 13] hjälp och kr. 2,950 i begrafnings-
fästes hufvudsakl. vikten vid ati- F. D. Stockholms gas- och elek- hjälp.
pendiatens prakt. duglighet, sköt- tricitetsverks arb:s sjuk. och be-
samhet och karaktär. gra~:,ingskassas Nöd~älpsfond: [4721]

Redings fond (Apotek. I Reding ~elagarnes antal ..don. I ~:-J 1914.. Stockholms arbetaref'o~enings
1869) kr. 5,000. Räntan,skall vid 022st. Utdel:-rhJalp vid trangande t1oöresafdelninu(SthlmiaJ,betare.
hnrje års slut tilldelas 3 fattiga behof. Ka~)ltal kr. 16,000. ~ty: förenig 1870) k"r·. 682:66. Särsk.
aPs~~'::r;~lefO:~o~'t;~~::,lW~: Freise: Ennl oAndersso~, ordfor. , styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
Sandbergs understödsfond). Dona. Hey~e Peter~en, sekret., Axel Ryd· fattiga barn hvarje jul.strom, kassor I adr.: Tyskbagareg. .
tionen utgör 10,000kr., som öfver- lO, l tro Telef. ()sterm. 2356.
lämnades till Apotekare.societet:s Ledamöter K. A. Landberg. Carl
direktion d. 23 april 1909 af apot. Åberg.
i Motala A F Sandberg pä han.
10·års.dag med den föreskrift, att -[47 14]
årliga afkastn. skall användas till Lykttiindarnes sjuk. och be.
underst. antingen åt sjuka obemed- grafningskassa (Delägarne 148)kr.
lade farmaceuter eller ät nöd- 16,289:69.Särsk. styrelse, se [3142];
ställda farmacentänkor och -dött- sjuk. och begrafn:shjälp.
r ••r, eller ät flitiga obemedl. stud.
vid Farmaceutiska institntet. Me·
dellösa släktingar till donatorn,
•om till1löra apotek ..kåren, hafva
företräde.

Sebardts fond (Carl Wilhelm Se-
bardtB fond kr. 10,000,stiftades af
Societeten vid dess års samman-
kom.t den 11 Sept. 1903»till hug.
fästande af Hofapotekarens namn
och verksamhet for Societeten un-
der tjugufemå.rigt Ordförande-
skap» Jo Af årliga räntan afsättes
10 proc. till kapitalet, hvarefter
åter.toden af direktionen fördelas
i ett eller /lera stipendier för stu-
dieresor inom eller utom riket af
på apotek tjänstgörande eller vid
Farm. Instit, såsom assistent el-
ler amanuens anställd exam. apo-
tekare, med minst tvåå.rig verk-
aamhet efter a/lagd examen. 1r
1916 öfverlämnades af hofapote-
kare Sebardt 5,000 kr. att läggas
till fonden, som därigenom upp-
går till 15,000 kr.

Wallers 'f\lnd (Till minne af
Apotekaren Jakob Waller 1886)
6,000 kr. Räntan utdelas som be-
lön. företrädesvis för flitigt och
i'örljänstfullt arbete å Farm. in-
stit:s laboratorium, men äfven som
uppmuntran för redbart och frukt·
bärande arbete inom öfriga under-
visn:fack vid institutet.

[4711]
KOJlstrorvantskapets kassor,

omfattande: Sjuk· och begrafnings-
hjälpskassa(stift. är1754)kr. 33,700.
Sjuk- och begrafn:shjälp ät manI.
och kvinnl. arbetare vid boktryc-
kerier o. stilgjuterier i Sverige.

Gutenbergska stiftelsen (stift. å.r
1840) kr. 124,600. Pens:r ät manl.
o. kvinnl. typografer samt stilgju-
tare i Sverige.

[4715J
Totti.. pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr.skontor 1847)
kr. 87,500. Sthlms stads Brandför-
säkr:skontor se [2855J;räntemedlen
användas till pens:r o. årl. under-
stöd ät tornväktares etterlämn. än-
kor och oförsörjda barn samt itt
änkor och ba.rn efter personer, som
vid släckning af eldsvådor om-
kommit, äfvensom åt sådana, som
vid eldsläckning blifvit skadade,

[47 16J .
Barnmorskornas l Stockholm un-

derstödsfören. (1860)kr. 89,280:69.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt
60 är och inbetalt 25 års afgifter;
f. n. utgå 24 pens:r å 200 kr. st.

[4719]
Johan Anderssons understdds-

fond (Fru Therese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
60,371:63. Sthlms ,arbetarefören.;
se [3888J; årl. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa mani. Ie-
damöter, som fyllt 65 år och äro
i behof af understöd.

Bliassonska understödsfond.n
(Fabr, LevyEliasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874)kr.
6,294:65. Sthlms arbetareföron:g,
se [3888J; räntan användes ät före-
ntngaledamöter, som varit med i
minst 10 år, för befriandet af års-
afg. till fören, och dess sjukkassa.

Hemslöjdsfonden (Advokatfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arhetarefören:g, se [38881,
räntan användes som prem:r :1:t
fören:sledamöters barn under Ii
är för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

[4722]
Fagerbergs pensionsinrättniJtg

(Badelmak.äldem», J. FagerJ>erg
1830). Pens:r å.t obemedlade väJ.·
frejd. personer, 80m äro borgare i
Sthlm, deras änkor och oIörsörjda
barn.

[4723] -- .
Godn'ska pensionsfonden (Segel·

sömmareänkan K. Godu 1791)kr .
10,976:16. Borgmästaren i .Sthlm;
räntan användes till underst. åt
änkor efter ämbetsmän inom Stock-
holms magistrat samt efter sädana
c:iv. tjänstemän som af öfverståth.
o. magistraten tillsättas; utbet:s
f. n. till 5 änkor.

[4724]
Sjökaptenssocieteten i Stock-

holm (stift. 1792) kr. 120,000. Sjö·
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987].
Ledamöterna måste vara burskaps-
ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie-
teten har till ändamäl att upptaga,
diskutera och besvara sädana frA·'
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r ät ledamöter af vis.
ålder samt underst. ät ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn,
som däraf äro i behof.

[4725] --
Sjömannarorenlngen i Stock.

holm (stift. 1863). Särsk. styrelse,
se [2985J; pens:r, sjuk- och begraf-
n:shjälp samt underst. Hvarje sjö·
man (af befäl, underbefäl och man-
skap), som är svensk, undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören:
Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro

Sjömannarorenlngens' niid.
bjälpskassa. Sjömannafören:s sty·
relse; att af fondens räntor och af
medel msaml. i sparbössor under
f'6ren:s sammankomster gifva jul-
gåfvor till ledamöters änkor och
barn.
[4726]

Stockholms sjömanshnsli:assa
(Stockholms sjömanshus); vid slu-
tet af 1918 eget kapital 800,526:61,
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" G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J
donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-; ,
derstöd och grattaler. Särsk. direk- tton, se [2960); pens.berättigad är sv. maskinbefälsf"6rbundets Stock-
tion,. se [2820]; utbo 1918 i under- den, som uppnått 66 år, åtnjuter holmsafd:s understödsfond : kr.
stöd O. grat,aler kr. 63,509:-. Ål'. medborg. förtroende o. varit i 26 8,747: 2.3; fru Emma Wennerlör.
liga understödstagare voro s. å. 849. år vid svenskt sjömanshus inskrif· fond: kr. 9,239:65; understödskas-

Stockholms nationalkassa ven samt, utan att hafva begått san: kr. 67,'72: 26; nödhjälpakas-
(Skeppsred. i Sthlm 1772). 31 dec. rymn:sbrott, under dessa ål' idkat san: kr. 43,049:66; friårsafgifts· o.
1918 kr. 178,224:38. Sthlms sjö· sjöfart med svenskt handelsfartyg, begrafuingskassan: kl'. 34,526:64;
manshus direktion, se [2620]. Ut- däraf hufvudsakl. tiden, bestämd öfvering. C A Lindvalls fond: kr ..
betalt underst. 1918kr. 6,340. till minst 150 månader, å utrikes 12,161;57;sjukkassan: kl'. 50,318:70.

orter; ål' 1918 utdelades kr. '
209,529:19 till 1,969 personer.[4727] .. --

Ängtartygsbef'älhafvaresiillska.
pet (1867)c:a kr. 400,000.Särsk. sty.
relse, se [41 58); pensis- och un.
derst:skassa. [4729]

Maskinistföreningen, särsk, sty·
relse, se [4167]; kassabehålln. 11/12
1918:f"6rvaltn:skassan: kr.ll,311: 16;
balanserad vinst å fastigheten: kr.
1,819:04; bibliotekskassan: kr.

[4730J
Viinskapsförbnlldets Sjnk. och

Begrafnlngskassa. (V.F. 1866)kr.
18,989:36. Särskild styrelse, se •
f3115);sjuk- och begratntngahjälp
åt kassans ledamöter 'eller deras
stärbhus. År 1917 utbetaltes kr.
6,736:50 i sjnkhjälp och kr. 1,400i
begrafningshjälp.

[4728J
Handelsflottans pensfonsan-

stalt (K. Maj:t och RIkets Ständer

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

[4733] Kg!. Vitterhets-, Hi- Scharpska donationen (test. af C BEomBOamnSaknaodcohnahtianOSnhenUs(tKrnaPHtel'ln.
t· h A tlk 't t «rossh. J H Scharp och hans fru,

S ene- oe n I VI e S- f. Westman, 1902) kr. 100,000 för dur f. Boheman 190') kr. 31,200.
akademien. . den histortska veienskapens främ· Till lifräntor oeh därefter f"6rriks-

Antellska donatlonell (test. af jande (större delen af räntan ut: museets entomologiska afdelnlng.
Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. går f. n. till en lifränta). Brandelska donationen (Kamre-
100,000; f. antikv. och numismat. W. Blalre.Brnce's donation raren C H Brande1l906) kr. 125,006.
ändamål. (don. af Fru Carolina Benedicks- För riksmuseets botanis1& och

Bergerska donationen (Tullför·/ Brnce) kr. 20,000. Räntan skall entomologiska afdelningar.
valt. i Göteborg C G Bergers test. användas för arkeol. forskningar
1813)kr. 290,000. Af räntorna an- och gräfningar på Gotland, sär- Byzantinska resestlpendlet (En.
viindas: 1000 kr. f"6rarkeologiska skildt i och nära Visby. voyen p O v Asp 1803)kr, 30,000.
jijreläsn:r, det öfriga för historiska --- Upaala univ.; f"6r3 af 9 pit hvar-
och antikv. ändamål, efter utgtrts- [4734] Kungl. Vetenskaps- andra följ. år utses stipendiater af
.tat, som för hvart år bestämmes. Vetenskapsakad., som ror samma

Beskowskadonatlonen(Öfverste. akademien. år uppbär årl. räutan ; under de
Jlammarjunk. B v Beskow 1810)kr. Adelsköldska tonden (Major öfriga 6 åren utses stipendiater af
10,000. Underst. för yngre, obe- Olaes Adelsköld UO~och 1906)kr. Upsala univ., som förvaltar dona-:
med!. och förtjänte forskare inom 66,600. Till medalj för vetenskap. tionskapltalet. .
de vetenskaper, som tillhöra om- liga arbeten och till utrikes rese- C A Carlsons fond 5,100'kr. för
rådet för akadem:s verksamhet. stipendier för ingenjörsstudier. riksmuseets vertebratafdelning.

BJörns1;jorn.kadonatlonen(test. Ahlstrands testamentsfond (Bi. Edlnndska donationen (Prof. E
af Generalmajor <lM Björnstjerna, bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. Edlund 1880) kr. 39,900: -. Bän-
U06) kr. 10,000. Uppmuntr. till 38,900:-. Räntan utgår till under- tan användes till prisbelön:r eller
författare inom de kunskapsgrenar, stödjande af zool, studier. underst. f"6rforskn:r pit de fysiskt
Rom utgöra föremål f"orakadem:s Arnbergs donation kr. 24,700:- matem. vetenskap:s område,
verksamhet. donerad 1901 af Bankofullmakt. J Ferrnerska belöningen (Kansli.

Götiska f"örbnndets donation kr. W Arnberg. rådet B Ferrner 1795)kr. 3,400:-.
2,500; f"6rantikv. ändamål. Arrhenlns' fond (Prof. S Arrhe- Premieutdeln.

B,jertbergska donationon (Pro- nius 1904)kr. 6,900.- Till förstär- Flormanska belöningen (Prof'
tokolfssekretee. EG H,iertbergs test. kande af Letterstedtska resestä- A H Florman 1838) kr. 7,900: -.
1888). kr. 254,000; för Statens Iri- pendiet. Till pris och belön.
storiska museum och kg!. mynt. Banksska legatet (Josef Banks Fonden för resonnderstöd (dir.
kabinettet. 1792) kr. 1,600. Såsom tillökn. på Sahlgren m. fl. samt tillskott af

Lonbatska donationen (gåfva af lönen till Bergianske läraren. Akad.) kr. 33,800. Stip:r till
hertig J F de Loubat i Paris 1889) Beljerska donationen (af Bok- belopp af 1,300 kr. utdelas år1. till
kr. 20,000; räntan utdelas hvart förläggare Frans Beijer insamlade yngre naturforskare för utförande
6:te år f. bästa under senaste 6ltr 1884)kr.ll,400. Tillfrämj. af Riks- af resor inom Sverige med ända.
utkomna, på svenska, norska eller musei mineralogiska institutions mäl att undersöka landetsnaturför-
danska förf. arbete öfver Amerikas syften. hällanden.
arkeologi, etnografi, historia eller Berglanska stiftelsen (Prof. P J Fonden för vetenskaplig torsk"
myntkunskap. (Nästa gång 1922.) Bergius 1784). Donationskapitalet ning (anonyma glfv.) kr. 357,900:-.

Oscar Montelins' donation (gäfva 8,313:33kr., egend, Bergillund, till Ökas under glfv:nas lifstid genom
af riksantikvarien O. Montelius och publicl nytta och till en skola rör räntans läggande till kapitalet.
hans fru, f. Reuterskiöld, 1913)kr. trädgårdsskötselns eller hortdkul- (Se Porträttfonden).
60,000. Räntan, hvaraf större de- turens upphjälpande i riket under Grillska donationen (Brnksp, J
len f. n. utgår som Iifränta, skall namn af Bergianska trädgärdssko- W Grill 1863)kr. 62,000:-. Fonden
anväodas till understöd eller pen- lan. afserbildandet af en zoologisk träd-
sion ät e. O. tjänstemän vid Aka- .. Beskow.ka stipendiefonden gård.
demien, samt till tryckning af (Ofv:kam:junkare B v Beskow och Hahns donation (Med. dr Oon-
arkeologiska arbeten; hvart femte hans hustru 186~) kr. 24,700: -. rad Hahn 1896)kr. 27,200:-, till un-
ål' utdelas ett pris för förtjänst. Till ett stlp. åt någon ung, förtjänt derst. föl' vetenskapl. forslm:r el.
fnllt arkeologiskt arbete. .ooh obemedlad vetenskapsidk. ler resor.

WOODSTOCK SKRIVMASKin från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgåends, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.



" G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J
donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-; ,
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tion,. se [2820]; utbo 1918 i under- den, som uppnått 66 år, åtnjuter holmsafd:s understödsfond : kr.
stöd O. grat,aler kr. 63,509:-. Ål'. medborg. förtroende o. varit i 26 8,747: 2.3; fru Emma Wennerlör.
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manshus direktion, se [2620]. Ut- däraf hufvudsakl. tiden, bestämd öfvering. C A Lindvalls fond: kr ..
betalt underst. 1918kr. 6,340. till minst 150 månader, å utrikes 12,161;57;sjukkassan: kl'. 50,318:70.

orter; ål' 1918 utdelades kr. '
209,529:19 till 1,969 personer.[4727] .. --

Ängtartygsbef'älhafvaresiillska.
pet (1867)c:a kr. 400,000.Särsk. sty.
relse, se [41 58); pensis- och un.
derst:skassa. [4729]

Maskinistföreningen, särsk, sty·
relse, se [4167]; kassabehålln. 11/12
1918:f"6rvaltn:skassan: kr.ll,311: 16;
balanserad vinst å fastigheten: kr.
1,819:04; bibliotekskassan: kr.
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SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



[4734147 3b] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Krok. donatiOn (Läroverksad-Ioch viktiga upptäckter uti kem. änkefru E. Retzius Till utdelning

junkten Th O B N Krok) kr. 30,200 eller fysiska vetenskaperna. . af medalj i guld eller silfver åt per-
för växtgeografiska undersoknin- Lindströms minnesfond kr. soner, som på 'utmärkt sätt !räm·
ga.r inom Sverige. 4,000:-, donerad 1901 af vänner jat de naturhist. vetenskaperna.

Letterstedts fond. (Gen:konsul J och lärjungar till prof. G Lind- J AlVahlbergs minnestond kr.
Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Bän- ström. Till ett mindre etipendium 37,400,donerad 1896af änkef. E Ret-
tan ansläs till ett pris för utmärkte för resor inom landet i syfte att zf.aa till minne af hennes broder
rörfattare och viktiga upptäckter. studera de lägre evertebrerade Afrikaforsk. Johan August Wl)ohl-

Letter.tedts fond (Gen:konsul J djuren, fossila eller lefvande. berg. Den ärl. räntan disp:s för
Letterstedt 1860)kr. 10,200:-. Rän· Sven Lovens minnesfond kr. 2 på hvärandra följ. är växelvis af
tan utgär i o. för särsk, maktpåltg- 4,ÖOO,donerad 1909 af släktingar Vetenskapsakad. och Svenska Säll-
gandevetenskapl.undersökn:rsamt och vänner till prof. S Loven till sk. för Antropologi och Geografi
äfven till andra ändamål, beroende prisbelöning i fo~ af medalj öf- som resestip.
detta pä Vetenskapsakademien. ver Loven af förtjänstfulla arbeten P F Wahlbergs stipendiefond

LeUerstedts fond (Gen:konsul J i zoologi. 1913, kr. 43,800:-.
Letterstedt ,1860)kr. 20,400:-. Till Malmströms donation (riksarki· WalImarksljoa donationen (Öfver-
inrättande A Serafimerlasarettet af varten C G Malmström) kr. 27,ÖOO.dir. L J Wallmark 1841)kr. ö5,100.
Bänga.r för nödlidande sjuka resan- För vetenskapliga ändamål. Räntan användes till prasbelönkn-
de, mreträdesvis från främmande von Möllers donation (-Ryttrnäst. gar föl' rön och uppfinningar, som
land. p von Möller 1883) kr. 27,200:-. skadem. finner befordra veteriska-
, Letterstedts fond till pris för' Till lifränta åt viss person, efte.r perrias och näringarnas framsteg
öfversättningar m. m. (Gen:kon- hvars död donationen är ställd till samt till underst. mr undersökn:r
sul J Letterstedt 1860) kr. 19,600. Akad:s fria förfogande. och resor, som akadem, anser le-
Af räntan utgär 400 kr. årl. för Porträttfonden (utbruten frän da till nämnda mål.
öfversättningar till svenska sprä- Fonden för vetensk. forskning) Vegafonden (saml. på föranstal-
ket af något rörträffligt utländskt kr. 28,100. För utförande af por- tande af Svenska sältsk. för antro-
arbete; återst. ställes till Akade- trätt af Akad:s aflidne eller Ief- polog'i och geografi, gnm allm. sub-
miens fria förfogande. vande ledamöter. skription inom Sverige, till minne

Letterstedt.ska fonden till rör· RegnelIs, Anders Fredrik, bo- af Vega"s kringsegI. af Asiens hela
mån rör Vallerstads rörsamling tantska gåfvomedel (Dr AF Beg- kuststräcka under A E Norden·
ni. m. (Gen:konsul J Letterstedt nell 1872) kr. 103,500:-. Denna skiölds ledning, 1880) kr. 78,600.
1860)kr. 80,600:-. R~ntananvändes fond sönderfaller i följ. afdeln:r: Fondens ändamål är att verka för
till premier och anskaffande af böc- 1) Stip ..fonden f. anställande arre- främjande o. uppmuntran af geo-
kel' ät skolbarn, till uppköp af böc- SOl' i botaniskt ändamål till Bra- grafisk forskn. ; dels under namn
kel' fö,. sockenbiblioteket i 'vall.er- siJieneller annatintertropisktland, af vegasttpendlet, underst. för före-
stad samt till belön:r åt fo'lkskole- 2)Fonden ror vetenskapl. bearbeta. tagande af forskn:sresor i mindre
lärare inom LinköI!ings stift. af de i Brasilien eller andra inter- kända trakter; dels medel Iör ut-

Letterstedtska Foreningens fon- tropiska länder af den Regnellske delande af en medalj i guld, be-
der (Gen:konsul J Letterstedt 1861) stipendiaten gjorda insaml.r, 3) nämnd Vegamedaljen, ät personer"
1:0) 138,451reservfonden. Denna Fonden för de brasilianska växt- som pä ett utmärkt sätt främjat
fond ökas med årl, tillagd ränta samling:s underhäll och värd. den geografiska forskn.; såväl stip.
på ränta tills den uppgår till 500,000 Regnefls zoologiska gåfvomedel som medaljen utdelas af Svenska
kr. 2;0) 601,717kl'. besparings fon- (D:r AF Regnell1884) kr. 45,800:-. sällsk. för antropologi och geografi.
den. Denna fond ökas genom år!. Räntan användes till främj l af zoo- \
tillagd ränta på ränta tills den upp- logisk forskning. \
går"till ö,OOO,OOOkr. 3:0)' Återsto· RegnelIs donation (D:r A F [4735] Kungl. Landtbruks-
den 333,581:40 kr. utg. den dls- RegnelI 1880, 1881,1882)kr. 43,400. k d .
ponlbla fonden. hvilken icke fär Medlen använda till inköp af lä. a a emlen.
till kapitalet förminskas ; den disp. genbo Kristineberg vid Fiskebäcks· Fraenckelskadonatlonen(Gross-
fondens ränta öfverlämnas årl. till kil i o. rör anläggande af en zoo- handlaren Moritz Fraenckel) kr.
Letterstedtska fören. logisk hafsstation. 5,714:50 rör publikation om Sveri·

J,etterstedtska inrikes resestf- Rosenadlerska penslonerna(Pre· ges jordbruk.
pendier (Gen:konsul J Letterstedt sid. C A. Rosenadler 1777)kr. 3,000. Gnillanmes fond (Maria Joseftna
1903) kr. 40,000. Stip. för resor 8 pensionsrum 'för afkoml.r efter Guillaume 1868)kr. 15,692:52. Till
inom Sverige; samma bestämmel- Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm. befordrande af djurskydd.
rier som för det utrikes resesta- Scheelefondenkr.17,000: -. Rän- Hallenska , donationsfonden
pendiet. tan disp:s växelvis af Farm. Instt- (Bruks äg. N P Hallen 1823) kr.

Letterstedtska ntrlkes resesti. tutet och Vetenskapsakad:n till 4,702:46. För nyttiga företag i
pendlet(Gen ..konsul J Letterstedt underst. föl' dithörande forskn:s landthnshålln., såsom skogaplan-
1860) kr. 100,000. Stip. åt någon anställande. . tering, trädgårdsanläggn
svensk man med goda moraliska Sidenbladhs fond (Öfverdir. Elis Löt'Venskiöldska donåtionsfon.
egenskaper och utmärkta insikter Sidenbladh 1911)kr. 109,400. Till den (Posses s-. Ch E Löfvenskiöld
i en eller flera vetenskaper, föl' att donators bröstarrvingar och till 1889) kr. 21,185:84. Resestipen-
sätta honom i tillfalle att, till för- stipendier. dium till befordrande af ändamåls-
kofran af sina insikter, röretaga Stenströms fond (Lärov:sadj. enl. landtmannabyggn.
resor i främ, länder; stipendiat må K O EStenström 1901)kr. 5,200:-. Stipendinm Nilsson·Aschan!a·
tillhöra hviiken samhällsklass som Till stil'. för botaniskt ändamål. num . (Bergsrådet L Aschan 1851)
helst, men fär icke vara yngre än Stipendium Berzeliannm (Bergs- kr. 61,989:34. gtdp.r till elever vid
~ och icke äldre än 40 är. rådet J. L. Aschan 1850)kr. 32,100. landtbruksinstituten.

Letterstedtska släktstipendiet Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka l'ionnens fond (Friv. bidrag för
bild. 1893 af besparingar ä Letter- ägna sig ät kemiens studium. att hedra Edvard Nonnens minh.
stedts fond till pris för öfversätt- Snndbergska donationen (Hof. 1864) kr. 32,634:39. Resestip:r till
ningar (Gen.·konsul J Letterstedt kvartermäst. E Sundberg 1780)kr. elever, utgångna från rikets Iandt-
1860)kr. 53,100. 1,200. Premier. bruksinstitut.

Lindbomska belöningen (Berg- Söderströmska donationsfonden Palmgrenska fonden (Per Palm-
mäst. G A Lindbom 1814)kr. 5,700. (Grosshandl. C C Söderström 1~04) gren 1873)kr. 98,868:03. Till aka-
Räntan användes ärligen till 1 il kr. 123,000:-. För nattonaleko- dem:s fria disposition.
2 guldmedaljer, som tilldelas den, nomisk vetenskaplig forskning.. Svenssons stipendiefond (Eko-
utom eller inom akademien, som J A Wahlbergs mlnnesmedalj- nomidir. J M Svensson 1890)kl'.
ingifver nägon a!hand!. med nya fond kl'. 3,500:-; donerad 1901af 20,150:77. Såsom uppmuntran till
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors. m. fil fonder.' [4735-4742]
elever vid landtbruksinstituten o. lör folkens förbrödrande och af· Fyra bröders stipendiefond (fa-
Jönköpings läns Iandtbruksskola. skaffande eller minskning ·af 'stå- brikör P A Sjögren 1907) kr .

Wirens donationsfond (Fabr. A ende armeer samt bildande och 2,923. Understöd åt studerande.
G Wiren 1896)kr. 8,221:45. Till .sprtdande af fredskongreaser». Rektor G. F. Gilljams stlpen-
belöJi. af folkskolelärare och lära- Prisutdelare och styrelse se [1631]. diefond (Helena Gilljam, lärare
rinnor på landet, som utmärka sig och forna läljungar vid lärover-
gnm att vid skolhusen plantera , ket 1910)kr. 1,516:04. Understöd
t'ruktträdoch bärbuskar el. ägna sig [47: 39] åt studerande. ,
ät biskötsel och sprida håg för A.lbert Bonniers stipendiefond Rektor C. Lnndbergs stipend\e-
dessa sysselsä\tn:r till allmogen. för svenska författare är bildad fond kr. 3,630. Underst. ät stude-

Bergmanssonska fonden. (Fru dels af ett utaf Albert Bonniers rande.
Nanns Bergmansson, född Wiren, barn och arfvingar doneradt oar- Kyrkoherde Nyblrens' sflpendfe-
1916)kr. 28,666:-. Till belöningar, ytterlig> kapital af 150,000kr., dels fond (1915)3,903:27 kr. Understöd
premier och pris för landtbrukets af, ett utaf K. O. Bonnier ytterli· med företräde för blifvande präs-:
och trädgårdsskötselns uppmunt- gare doneradt, likaledes oafytter- ter. '
ran efter akademiens fria bestäm- ligt kapital af75,000 kr, alltså sam- Premie. och fattigkassan vid
mande. manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän- norra latinläroverket, kr. 3,500.

A.·B. Separators lucernodlings. torna - med afdrag för sekrete- Prem:r och underst. åt studerande.
fond (A.-B. Separator 1917) kr. rarens aJlöning och andra nödiga Rabeska fonden (f. d. lärjungar
104,154:06. Bäntearkastningen till årliga omkostnader - skola an- vid Sthlfns gymnasium 1871) kr.
åtgärder för befordrande af lucern- vändas till understöd ät på svenskt 1,117. Underst. åt studerande.
odlingen i landet och främst i dess språk skrifvande skönlitterära för· Ribbingska stipendiefonden
mellersta delar. fattare af talang. (Kammarherren G Ribbing 1868)

,= --- kr. 2,261. Underst. åt studerande.
[4736] ,., Rnben Sjögrens stipendiefond

Thnngka stipendiefonden (Kam. [4740] Direktionen öfver (Fabrikör P A Sjögren 1905)kr.
martj. A Thun 1731)kr. 113,062:21. Stockholms stads undervis- 3,370. Understöd åt studerande.
Förvaltningen af borgrättsfonder- ninqsverk, Se f,301J. Olof Arvid Strtdsuergs stdpen-
na, se [29751; två hemstipendier ~iefond (Anna Laura Stridsberg
åt torftiga studerande födda i Btock- Bergman.Millerska fonden (Sjö. 1908) kr. 538. Understöd åt stu-
holm eller Småland (dock, såsom faranden A Bergman Miller 1831) derande.
test, säger: »Mediotn.tör den oviss. kr. 1,496:55. Till böcker åt fat- Thams donation (änkef. C Tham
het jag själf erfarit, undantagen»); tiga lärjungar vid Kai;arina real- 1865)kr. 372.Böcker åt'fattiga. lärj..
hvartannat år lämnas ett resestip. skola.' IVirenska stipendiefonden
af 4,800 kr. ät en studerande för Beskowska fonden (Öfv.kam .. (Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815.
idk. af studier vid utländskt univ., junk. frih. B v Beskow och hans Understöd åt studerande.
med skyldighet att kvarstanna där hustru 1864) kr. 13,735:13. Till
16 mån. Ansökn. ingifvas till det sttp.
större akad, konsistoriet i Upsala. Booströmska fonden (Presid. E [4742] Högre allmänna läro-

Booström 1835)kr. 1,746:22. Till
böcker och prem.r ät skolyngl. verket ~ Södermalm.

ErikBäck8trömsstipendiefond, Se [2305].
se [4742]. Anonym gifvares stipendiefond

Höglundska fonden (riksgälds- (19101 kr: 3,000. Räntan utdelas
kommiss. G Höglund 1870) kr. ärligen till en el. tlera gossar å
12,255:96. Till lifräntor, sedan gymnasiet.
stip:r. .' AxelM. Anderssons 'I'eatamsnts,

Knlggeska fonden (Ankef. A l'II fond (1915)kr. 50,000. Räntan ut.
v. Balthasar Knigge 1822)9,873:28. går som stipendier (med lägst 200
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s och högst 40P kr.) till lärjungar i
kyrkoråd att för församl:s folk. 6:te klassen l. i gymnasiet, som
skolor användas. äro välartade o. i behof af under-

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J stöd. Fonden står under Stock-
G Lundberg 1878) 4,677:56. Till holms stads förvaltning.
stip:r. ' Erik Bergstedts skolfoad

[47 38J JnliusLnndmans.stlpendiefond, (Grossh. Erik Bergstedts testamen-
Nobelstiftelsen. Grundad på se [4742]. te 1911) kr. 10,000. Årliga räntan

Ingenjören Doktor Alfred Nobels Petr.ejiska fonden (Skeppskla- skall vid slutet afhvarje värtermin
testamente at den 27 Nov. 1895. rer:il P Petrejus 1847)kr. 1,923:7S. odelad tilldelas en lärjunge, som
Grundstadgar fastställda af Kungl. Kläder,böcker m m.ät skolungdom. samma vår utgätt från läroverkets
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden Wallinska fond.n(Arkebiskopin· högsta ring med godkänd examen
d. 31Dec. 1918kr. 29,923,426:22. 'I'e- nan A l'II Wallin 1847)kr. 6,504:16. och utan att behöfva vara fattig
stamentet föreskrifver , att fondens Stip:r ät studerande. har behof af understöd.
ränta skall .ärligen utdelas som neninsska fonden (Kyrkoh. J H Folke Brandels mlnnesgåfva
prisbelöning ät dem, som under Ålenius 1822)133,309:38. Till pens. (1913)kr. 1,000. Räntan utdelas ät
det förlupna ärethafva giort mänsk- fyllnad ät pensionerade lärare. musikaliskt begårvad lärjunge, som
ligheten den största nytta. Räntan Se vidare [4744] och [4749]. har orgelspelningen under -mor-
delas i fem ,lika delar, som till- gonbönen sig anförtrodd.
falla: en del den, som inom fy- Erik Bäckström8' stipendiefond
sikens område har gjort den vik- [4741] H~ I f ,.. (Grosshandl. J A Bäckström 1903)
tigaste upptäckt eller uppfinning; ogre a In arover·' kr. 10,000. Räntan skall med ena
en del den, som har gjort den vik- ket å Norrmalm. hälften den 18 maj och med den
tigaste kemiska upptäckt eller rör- Se [2303]. andra den 27 nov. utdelas till Iär-
bättring; en del den, som har gjort Dr Rietz stipendiefond (Ingeniör junge i 5:te kl. som är behöfvan-
den viktigaste upptäckt inom fy. Hj Du Rietz) kr. 2,000. För fram- de, har fallenhet för studier och
siologiens ellermedicinensdomän ; steg i biologi. utmärker sig i afs. på :flit och
en del den som inom litteraturen Erik Johan Falkmansstlpendie. uppförande, OCh får stipendiet _
har producerat det utmärktaste i fond (Louise Falkman samt Ivar o. efter kollegii beslut - behållas af
idealisk riktning; och en del åt, Sven Falkman 1893)kr. 539. Un- semma lärjunge under hela 'hans
den som har verkat mest eller bäst Iderst. åt studerande. skoltid. Fonden förvaltas afKungl.

[4737]
Lars Hiertas minne (Fru W

Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk
styrelse, se [3555]; att verka för
det mänskl. framåtskrtdand et och
detta hufvudsakl. gnm att fram-
kalla och befordra sådana veten-
skapl. upptäckter och uppänniu-
gar, sociala förbättringar och re-
former som kunna blttva till väl-
signelse för mänskligheten i al l-
mänhet och särskildt för Sveriges
folk.

A.-B. SV~NSKA METALLVERKEN ~~an~~:å~a~:";:d~3~~:,-~--------~-------•...-



G. Frorma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder.
Direktion.nöfver Sthlms stads 1880)kr. 2,600. Stip:r åt medel- 3,038. Underst. åt en fattig men
undervisninl(sverk. lösa lärjungar. flitig lärjunge vid skolan.

De 6 Brödernas fond (Anonym Allmänna premie- och sttpendle- Tage Janssons' stipendiefond
187'1)kr.,l,OOO.Uppmuntran ätväl· fonden(KDirektionenöfver Sthlms (Bankdirektör C, Jansson) kr.I,OöO.
artad yngl. vid gymnasium, med stads unäerv.vverk 1880)kr. 8,900; DÅrligaräntebeloppEltanvändespå
löreträde åt obemedl. ämbetsmäns Sthlms reallärov. ; stip:r och pre- sätt, som af skolans rektor be-
söner., m:r ät f"6rtjänta lärjungar. stämmes.»

Elmbladska fonden (Lektor P 111 RektorS. Almqulsts understöds. Jubelfeststipendiet (genom In.
Elmblad 1871)kr. 1,000. Stip. för fond (tillkommen gnm insamling saml. 1878)kr. 2,848. Underst. 'ät
den i mogenhetsexamen bäst vits- 1904) kr. 3,000, Stip:r åt medell. medellösa flitiga lärjungar i de tre
ordade. lärjungar. högsta klasserna reller bland de

Frans Gustafs stipendium (Ano- Lektor Hugo W. Philps stlpen- f. d. skolans lärjungar, som under
nym 1883)kr: 2,000. Räntan utde- dlefond (Okänd 1908)kr. 500.Stip:r hvarje läsär aflagt godkänd mogen-
-Ias till en välartad samt med håg ät förtjänta lärjungar. hetsexamen.
och fallenhet för studier begåfvad Fyra bröder Heijkenskjölds Carl Kjellbergs stipendiefond
yngl. som af sådant understöd är fond (Okänd 1910)kr. 5,400. Uno kr. 2,OOO!Räntan skall användas
i behof. derstöd åt lärare och förtjänta > till fräinjande af undervisningen i

Carl v. Friesens stipendiefond lärjungar. matematik och fysik 'inom läro-
(sammanskott af lärjungar o. vän- Gamht realstudenters stlpendle- verket».
ner till statsrådet Carl .•. Friesen fond (1891 års studenter, 1917)kr. Pehr Olof Zethelius stäpendie-
1906) kr. 3,750 Räntan skall vid 1,100. Stipendier ät behöfvande lär- fond kr. 5,000. Den årliga räntan
slutet af hvarje läsår utdelas till jungar. skall utdelas åt afgäende lärjunge,
mindre bemedlad, för studier väl 1893 års studenters stlpendle- som är i behof af understöd för
begåfvad lärjunge, som under Iäs- fond (1898 års studentklass. 1918) fortsatt teoretisk eller praktisk ut-
året aflagt studentexamen f"6r,att kr. 3,500. Stipendier åt förtjänta bildning.
sedan fortsätta sina studier. och behöfvande lärjungar. Lektor Alexander Skånbergs

Adrian Göthes premlnm (sam- Minne (genom bidrag af '27 forna
manskott af lärjungar och vänner r4744] - lärjungar) kr. 770, hvartill hans
till Adrian Göthe 1904) kr. 2QO.""onder till förmån för lärj. vid änka ytterligare lämnat 1,400 kr.
Räntan skall hvarje hösttermina- Statens profskola, Behälln. 1918 kr. 2;087:29. Upp-
afslutning utdelas åt en behöf- muntran åt lärjungar, som visat
vande lärjunge i 3:e klassen. Nya elementarskolan. sig äga goda kunskaper i botanik

Fyra bröder Heijkenskjölds Förvaltas af K. Direktionen för och därjämte ådagalagt flit och
fond (1910)kr. 4,000. Räntan an- Sthlms stads undervisningsverk. godt uppförande.
vändes till tiUIalliga understöd. Se [2301j. Lektor Hugo Schmidts stfpen-

Lilla Johns premium (Anonym Axel Abramsons stipsndium die· och premiefond (genom In-
1877)kr. 600. Premier åt 1 eller 2 (Grossh. och Fru Axel Abramson samling af äldre f. d. lärjungar;
obemedl. flitige och ordentl. gos- 1897)kr. 1,664. Uppmuntran åt en vid lektor Schmidts frånf"ålle1901)
sar i någon af klasserna 2-5. gnm flit och berömvärdt uppfö- kr. 2,491. Stipendier il minst

Nymarkskafonden(RektorJNy. rande däraf förtjänt lärjunge i ngn 50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta
Inark 1762) kr. 100. Underst. åt af skolans 5 lägsta klasser (före- klasser, hvilken visat särskildt in-
fattiga gossar i lI1aria ·skola. träde för klasskamrater till stif· tresse för, och goda kunskaper

S.misekularfonden (samman. tarnes afl. son). i företrädesvis franska språket,
skott 'vid sekularfesten 1871) kr. Doktor Otto von Friesens pre- men eljest i öfriga Iefvande språk,
500. Stip:r vid Sthlms gylllnasium. miefond (Bibliotekarien hos H. 111.Ileografi, historia, sång och musik.

Thams donation (Änkef. 111C Konungen, Fil. dr Otto von Friesen Äfven premier i böcker för 10
Tham1,855) kr. 100. Prern.kaasa. 1899) kr. 3,044. Belön:r i större Ii 30 kr. om året åt 1 Ii 3 lärj.

Julius Lundmans stipendiefond eller mindre poster fdr vackra sam- för framsteg i förenämnda ämnen.
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000. lingar af djur eller växter eller LudvigochAmandaRubensfond
Ri\ntan skall tilldelas en eller två för noggranna skrift!. uppsatser (bankdir. och fru Ludvig 111.Ru-
'.behöfv"ande, kunniga, flitiga och rörande naturhistoriska ämnen. ben 1907), kr. 2,501. För inköp af
ordentliga lärjungar i 6,bch 7 klas- Doktor Patrlk de Lavals stlpen- tidsenlig undervisningsmateriel.
serna, eller nyblifna studenter. dium(gnminsaml.blandlärjung:ne Norströmska stipendiefonden
ll'onden förvaltas af Kungl. Direk- 1889, sedermera ökadt gnm uppre- (Civilingenjör Claes GNorström
tionen öfver Sthlm s stads under- pade gäfvor af Fru E. de Laval) kr. och Fru Alma Nerström, f. BUn·
visningsverk. 2,313. Uppmuntran åt i ngt af de sow, 1918)kr. 4,955'.Understöd åt en

1812 års gåf.ofond (Anonym natUl'historiskaämnenaframståen· för begåfning, flit och goda seder
1872) kr. 1,000. Underst. och be' de lärjunge. känd, behöfvande ynglibg i sko-
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och ElementariistipendletN:r1 (gnm lans gymnasium (helst till samme
flitiga läJ;.iungar i 4:e o. 5:e klassen. insaml. 1865)kr. 1,000. Ökadt gnm yngling under hans gymnasietid,

1886 ars studenters sttpendle- donation af en f. d. lärjunge med om han gör sig fortfarande däraf
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut- 1,000 kr. 1888. (Elementaritstipen- väl förtjänt). -
delas 'som stipendium, till behg.f. diet N:r 2). Underst. företrädesvis Nya Elementarskolans all·
vande lärjunge, helst den som åt någon från skolan utgången Iär- manna premiefond (genom be-
samma är aft studentexamen. junge, som studerar vid universi- hällningen af vid läroverket 1900

F. d. ~tipendiaters stipendium tet, eller ock åt ngn lärjunge vid och 1904 anordnade soareer; ökad
(19110).Räntan utdelas till förtjänt skolan. 1905 gnm gäfva af en f. d. måls-
lärjunge, "Folke Jacobsons stipendium man med 500 kr.) kr. 2,182. Bok-

Carl Otto Granströms stfpen- (Ankef. Alma Jacobson, f Wahl· premier åt däraf f"6rtjänta lärjun·
diefond (1919) kr. 1,000. Räntan gren, 1896) kr. 2,168. Underst. åt gal'.
'utdelas till gymnasist som ådaga- en för studier i naturkunnighet Nya Elementnrsko lans lärares
lägger intresse för o. gcd kun- särsk. hågad och skicklig lärjunge understödsfond (5,'00 kr. af ano-
skap i biologi. till företagande inom landet af en nym gifvare, 1917) till understöd

l resa i naturvetenskapl. syfte. åt lärare och änkor efter lärare
Hartmansdorlfska stipendiet vid Nya Elementarskolan.

[4743J Högre realläro- (gnm insaml. 1859)kr. 1,114. Uno Rektor Huge Hernlunds premie-
verket på Norrmalm. derst. åt medellöse flitige Iär- fond (genom insamling af smärre

jungar. bidrag bland skolans lärjungar till
Se [2307). Hernmarckska stipendiet (Prof. rektor Hernlunds GO-årsdagden 13

Första stipendiefonden (Okänd J Dorpat A Bulrneriucq 1874)kr. okt. 1908 och sedermera ytterli:.,
\
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GicFromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [47~4-~7 50]
gare ök:ad genom afsl;:ola'!:s,gyll- "Gråbergs stipendium (Colleg. [4749] Kungl Högrel"r·
naststtörb. och målsmän lanmade Schohe E Gråberg) kr. MO.preni:r ' . ',..!1 a
belopp). kr. 3,0)6. 2premier åt Iär- åt i sång skickliga lärjungar. ':E:ör., rmnesemmarlum. '
Jun!\""" l vmg III 09h lY af gym- valtas af Katarina församltnea Se 12236J.
nasiet, framstIlendei historia eUer kyrkoråd. " Ellen Bergmans' 'stipendiulll
modersmålet. . Katarina församlings kyrko-' (FrknEUenBergmanI887)kr.2,607.

Ru1?enska stfpendiet (Bankdir. råds douation (1814). Till skol. Till underst. för seminarieelever.
Ludvig M. Ruben, 1904).kr. 1,292. böcker åt fattiga skolbarn' utcär Anna Bergströms stiJlTendiu••
Uppmuntran åt .Iärjunge"hvilken med 10 kr. årl. • " (Fru Anna Bergström.Simonsson
därafgjort sig förtjänt •. , Lemerska stipendiet (Änkef. G 1917)Tkr. 2,224. 'l'ill underst. för

Alla~ Edvard S!'gers fond (Hof- Leffler 1885) kr. 527. Räntan ut. seminarieelever.
stallmastareeEdvard Sager och Fru delas åt en medellös och välartad Hllda Cassellis fond (f. d. e18-
Ida Sager) kr. 3,346. För inköp af ynglina om året. ver vid Statens normalskola för
et~ skyttepris, hvilket vid vårter, Sjått';, klassens stipendiefond flickor) 'kr. 6,320. Till underst. för
~I~ens.slut.tllldelas en af skolans (Lärjungar vid läroverket 1908 o. elever vid Normalskolan.
lal'J);lngar å gymnastalstadtet, senare) kr. 525:85. Understöd åt JUIdur. Djurbergs stipendium

Sang •.. och musikpremiefonden lärjunge i klass 6. (Frkn Hildur Djurberg 1912)kr.
(gnm af Iärjungarne gifnakonserter Törnqvists fond se under [4696] 1,448. Till understöd f"6rsemina
1882, 1884och 1888) kr. 1,817. Upp. . rieelever. .
muntran åt l sång eller musik Reglna Pallins minne (Bemina-
framstående lärjungar. [4746 b] HQ.gre realläro- rieelever 1884)och den därmed fÖr-

Sten och Alvar Thiels fond verket å Ostermalm. • enade Julia Rubensonsfond (Abra.
(Grossh!,ndlar~n Arthur Thiel och Se [2309

t
'. barn Nachmanson 1912)kr. 13,572.

Fru Alice Thiel 1909) kr. 3,074. All T,U underst. iör seminarieelever.
lJnderstöd åt barn efter adiden an Abtnlus' s Ipendlefond, Semlnarieelevernas hjälpfond
lärare VId skolan eller åt flitdga lär- kr. 1,000. Arliga räntan tillfaller (Seminarteelever) kr. 13139.TiU
jungar, som däraf äro i behof. såsom stipendium en behöfva.nd~ underst. för seminarieel~ver.

__ ~ lärjunge i 4:de eller 5:te klassen. Louise Sundens stipendium (Än-

[4745] J b Doktor Frodins stipendium (kr.ako S realskola. 1,500). Räntemedlen utdelas årli- kef. Christina L Sunden 1887)kr.
Se [2313]. gen till behöfvande lärjungar i ~i~;~eve~~U underst. för semin ••·

Hiibnerskastipendiefonden(Kol- 3:dje eller 4'de ringen.·
lega C G Widmark 1868)kr. 1,000. En lär~unges ~onation, kr. 1,000.
Underst. ät behöfvande lärjungar Århga rantan ti'lldelas en lärjunge

Kihlbergska fonden (Rektor å i 2:dra eUer 3:dje klassen.
J Kihlberg och hans hustru gnm Gustaf Elmqujsts' stlpendie-
testamente 1901) kr. 5,000. Räntan fond, kr. 5,000. Arllga räntemed-
får af läroverkskoUegiet fritt för. len utdelas såsom stipendier till
fogas för'ändamål, som kunna an. förtjänta lärjungar ..
ses vara af gagn för läroverket Per Lindstens stipendiefond, kr.
dess lärjungar eller lärare. ' 1,050. Årl, räntan tillfaller 1 al.
Lagerströms stipeudiefond (Kom- 2 lärjungar vid läroverket.

ministern f. d. kollegan C R La. ~O, September.fonden, kr. 2,000,
gerström och hans ohustru genom hvtlken summa Inom premie- och
test. 1883)kr. 5,000. Arsräntan skali fattigkassan bildar ett stäende ka-
utdelas till ett eUer flere stipendier pital; årl. räntan användes till In-
åt ditiga och välartade ynglingar. köp af premieböcker.

Lundbergska stipendiefonden Hilma oeh Carl Edvard Sterkys
(Kyrkoh. J G Lundberg 1878)n. stipendiefond (2,000). Årl. räntan
2,000. Underst. ät behöfvande lär- utdelas såsom stipendium till nå-
jungar. gon . mindre bemedlad nyblifven

MankeIlska stipendiefonden student eller till ring IV uppfl.
(Prof. G A Mankell och hans hustru elev, som ädagalagt berömligt upp-
gnm test. 1871) kr. 1,000.'Om dess förande och visat goda anlag, före-
användande saknas föreskrift. Rån- trädesvis 'för studier i matematik
tan hal' hittills utdelats i ett eUer och fysik.
lIere stip:r åt ditiga och sedliga .~idlngska donationen (kr.l,380).
medellösa lärjungar. ltäntemedlen utdelas till mindre

Widmarks fond (Kollega C G bemedl. lärjungar.
Widmark och hans hustrugnm test.
188t) kr. 10,000. Räntan användes
till förhöjande af de pens:r, som
161'lärare vid Jakobs allm. lärov.
äro el. bllfva å Allm. indragnings.
~taten bestämda att utgå, enl. särsk.
l testam. best:a föreskrifter.

[4746a] Katarina realskola.
Se [2315].

Bergman.Milterska fonden se
under [47401.

EhrenpålIls stipendiefond (As.
sessor AEhrenpåhl och hans hustru
J.781)kr. 250. Prem:r åt lärjungar.
Forvaltas af Sofia församlings
kyrkoråd. •

Eurenii understödsfond (v. hä-
radshöfd. P L Eurenius 1909)kl',
26,090. Underst. åt medellösa Iar-
jungar.

[4750] Kungl. Tekniska
högskolan.
Se [2204;]:

Thorsten Bergsteilts stipendie.
fond (Civiling. Thorsten Bergstedt
1881) kr. 5,200. Underst. ät 'l'ekn.
högskolans elever. " .

Jolm Bernströma stipendie-
fond, kr. 50.000. Stip:r åt Tekn.
Högskolans elever med företräde
för den, hvars fader är eUer haft
anställn. såsom arbetare eller tjän·
steman hos Aktiebolaget Separator.

Fredrik Björns stipendiefQnd
(Med. fil. kand. K. F. Björn 1914)
kr. 100;000.Resestipendier lit yngre
ingenjörer.

Borgareståndets donation (Bor-
gareständet 1866)kr. 6,800. Sti!>:r
åt Tekniska högskolans elever.

C.Brandels stipendiefond (Kam-
reraren C..Brandell900) kr. lli,900.
Stip:r åt Tekniska högsk.s elever,
med iöreträde föl' testators" antör-
vanter.

H•. Th r.. Uedergrens fond (Te~e·,
[47-4-7] -~'- fondirektor H. T. Cedergren 1909)

Lärarnas vid elementartärover- kr. 52.500. Under fyra 'är af fem
kennyaånke.ochpuplllkassa(Kgl. resesUp:er ät svenska elektrotek-
regl. 8 dec. 1911)kr. 7,797,528:78. ~ici, femte året medalj,åt framst,
Förvalta~. af sty~elsen. för statens ~å.1~.Inom elektroteknikens om-
anst~lt for pe~slOnenng af folk- Öfveringen~ÖrJOhanDanielsona
skollarare m. fl., penstonerande af t· .I f Ö l. • ••änkor och barn eft l" 'd d s .pend e on (Ofver'ingenjdr J.

". er arar~ VI. e Danielson 1900) kr. 40,000. Rese.
allm:.laro,:.n, folkskol~semmaner· understöd ät Tekn hö skolans ar·
na,hogrelararmuesemluariet,tekn. gångna eller ~fgåe~de ~lever '
elementarskolorna, Chalmers tek- G d L I ' d' f .niska läroanstalt - Göt b a t.' e ava s stfpen le ond (Ak.. l o e or", sam tieb Separator 1895) kr 10000
K. G:pnnastlska centralinsti~utet; Stip;r ät Tekn. hög~k~lan~ el~ver:
skytdighet att vara <j.elagarel kas- V. Eggert. stipendiefond (bil.1
san åligger hvar och en, som efter af Prof Eggertz lärjungar m fl'
reglementets utfärdande bllfvit 1885) ~ 70'0 St· ... åt I "ii .
r~ktor e~~e~ord ..~m.nes. eller pen- Sthlms Be~:skPlalp.I e evec VI
sionsberätttgad ofnmgslärare vid El kt . k "f' .ofvannämnda läro t It e.. rIS a pr.v mngsanstalte.nlans a er. llODJlOrsstipendlum. (Elektr. prof

ningsanstalten 1918) Kr.2,000jäm

WOODSTOCK SKRIVMASKin från KONTORSTEKN.IK,
enklaste konstru~ion. solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.



[4750-4753J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
te ränta till 1922. Utdelas till är Kunt o~h Åmali~ Styffes stipen-
1922 utexaminerad civ.dng. frän dlefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
fackskolan för elektroteknik. kr. 41,500: Reseunderst. åt Tekn.

Professor W. Fellenius' fond. högsk. afgångna eller afg:de elever.
(Professor W Fellenius 1917) kr. Tekn,?loglskalnstltute~selevers
6,050. Ett stip. för afgäende stu- stipendIefond. (s.ubskrlptlOn 18.77)
derand. frän fackskolan för väg. kr. 27,000. StJp.r ät Tekn. hög-
och vattenbyggnad. skolans e!.ever. •

• ' . J. G. Torners donatIon (Kom-
Glbson-Cronstedts stipendie- missjonslandtmät. Törner 1874)kr.

fond (Ing. C,. G, Norstrom 18.~9)47,000. Stip:r och reseunderst. åt
kr. 20,000. Stlp:r ät. TeJ<:n.h'?g. Tekn. högskolans elever.
skolans elever med f'oretradesratt Jonas Wenströms stipendiefond
fi;r släktingar tillsläkt.ernaGibson, (Allm. Svenska Elektr. A.B. i Vä·
Oronstedt och Norstrom. steräs 1899) kr. 10,000. Stip:r åt

Ånders Henrik Göranssons fond. Tekn. högskolans elever.
(Fru E Göransson 1917)kr. 50,000. Donation till C J Yngströms
Stipendier ät frän bergsskolan ut- minne (Bruksäg. C. J. Yngström
examinerade eller på annat sätt 1907) kr. 20,000. Stipendiat utses
kvalificerade som ägna sig ät veton- bland Bergsskolans eiever eller
skapligt forskningserbete af be- personer, som arbeta inom järn-
tydelse för svenskt järns och ståls handteringen. ..
framställning. Bruksägare G. O. Orn8 dona-

A. N. Hoffmans stipendiefond tlon (Bruksäg. G. O. Örn 1916)kr.
(Slottsarkitekten A N Hoffman 4,000:-. Stip:r ät Tekn. Högsko-
1897) kr. 20,000. Stip:r ät 'I'ekn. lans elever för att i Norge studera
högskolans elever. vattenkraftsbyggnader och elektro-

Kristolfer Hnldts stipendiefond kemisk industri.
(Disponenten K Huldt 1917) kr.
20,000. Stip:r ät ordinarie stude- [4751] Tekniska skolan i
rande i fjärde årskursen af fack-
skolans för bergsvetenskap under- Stockholm.
afdelning för grufvetenskap. Claes Ådelskölds stipendiefond

C. J. Hultqvists donation (Hofr.· 28,000 kronor. Styrelsen för tek-
rådet C J Lindenerona 1874) kr. niska skolan i Stockholm; till sti-
16,000. Stip:r ät Tekn. högskolans pendier.
elever. Byggmästaren Johan Anders-

Jo~. E. Kjellbergs stlpendte- sonl fond (Fru ThereseAndersson
fond (Ankef. Alma Kjellberg 1897) och Herr Knut Andersson) kr.
kr. 80,000. Stip:r ät 'fekn. hög- 20,000. Styrelsen f'ör Tekn. sko-
skolans elever. lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

Klemmingska fonden. (Öfverdi· John Bernströms stipendiefond
rektörV Klemming med söner 1917) kr. 25,000. Styrelsen för 'l'ekniska
kr. 50,000.Stipendierätstuderande, skolan i Stockholm? till stip:r vid
som uppflyttats i tredje afdelnin· skolan, med företräde rör de ele-
gen. ver, hvilkas rader haft eller hafva

Otto och Åug1\sta Lindstrands anställning hos A.·B. Separator.
Rtlpondiefond (Ankef. E. A, T. 'l'herese och O. G. Bo berghs
Lindstrand 1897) kr. 25,000. Bese- fond 35,000 kr. Styrelsen för 'I'ek-
underst. ät utgångna elever från niska skolan i Stockholm till sti-
Tekn. högskolan. pendier.

.Joh. Illchaiilsons dl\nation (Fa· Ulla Cramers stipendiefond kr.
briksidk. Joh. MichaiHson 18661 195,000, däraf dock tillsvidare rän-
kr. 6,100. Stip:r ät Tekn. högsko- tan delvis utgår tilllifräntetagare;
lans elever. styrelsen för tekniska skolan i

Carl Nyströmers fond (Orvtltn- St.ockholm; till stipendier.
genjör C Nyströrner 1913) kr. Baltzar Oroastrands fond (Kom-
63,866:83. Stip:r åt frän högskolan mitten för ästadkommandet af en
utexaminerade yngre ingenjörer värdig minnesvärd öfver skolans
inom väg- och vattenbyggnads. f'örste förest. kapten Baltzar Oron-
facket. • strand) kr. 1,500. Styr. f. Tekn.

Samuel Owens stipendiefond skolan i Sthlm; till stipendier vid
Subsktiption till hedrande af S. skolan.
Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r John Ericssous stlpeudiefond
åt Tekn. högskolans elever. (Kommitten för John Ertessona-

Byggmästaren HansOsear Rund- monumentet i Stockholm) kr. 1,000.
qvlsts och hans' maka /AmaUa Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
Rundqvists fond (Änkefru A.Bund- till stip:r vid skolan.
qvist 1912)kr. 105,000:-. Stip:r ät Åug. Hoffruans stipendiefond
Tekn. högskolans elever. (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
ABemy Schwartz' stipendiefond 20,000. Styrelsen för Tekn. sko-

(Ankef. D. S. Schwartz, f. Sundblad, lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.
1878) kr. 6,200. Stip.r: åt Tekn. hög- II O Rnndqvlsts och A Rund-
skolans elever med företrädesrätt qvists stipendiefond (Byggmäst.
åt stiftarens släktingar. H O Rundqvist och hans hustru

!lInne af CivilingenJören äu- A Rundqvist) kr. 52,847:19. Sty·
gult BmiI Wilhelm SmItt för tek- relsen for Tekniska skolan i Stock-
Disk undervisning (Gen:konsul J. holm; till stip:r vid samma skola.
W. Smitt 1904)kr. 100,000. Stip:r I Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
åt Tekniska högskolans e~ever. J Sjöstedt 1856) kr. 63,000. Sty-

m. Il. fonder.
relsen f'ör Tekn. skolan i Sthlm, .se
[22d6]; bildande af en särsk. afdel-
ning rår flickors undervisn. i sven-
ska slöjdf'öreniugens skola eller
nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

Tekniska SKolans allmänna sti-
pendiefond (Aktieb. Industripalat-
set, 112behällningen af' ett tom-
bolalotteri) kr. 3,00'0. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
vid samma skola.

Åxel Westins 9tlpendlefond
(Byggmäst; Axel Westin) kr. 6,000.
Styrelsen för Tekniska skolan i
Stockholm; till stip:r vid nämnda
skola.

[4752]
Byggm.ästsre J,ohan Anderssons

fond (1898, 1904, 1914) kr. 100,000.
Nämnd på sex personer tillsatt af
Svenska slöjdfqren:,s och Sthlms
arbetareföretus styrelser; resestip.
på 400 kr. till yngre manI. och
kvinn!. arbetare med begärning
och yrkesskicklighet. .

Majoren !If Björkmans fond
kr. 10,000.Sv. Slöjdf'öreningens sty·
relse. För elever vid Tekniska
skolan.

Hamelmannska fonden (Fabr. J
C W Hamelmann, test. 19'4 1882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty·
relse, se [3883J; 2 resestip:r ~ 250
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

Wallmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, somgifvahopp
om sig att blifva skicklige naringe-
idk. föl' att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och f'ör!)ättringar i
näringar och.alöjder,

Hans Oscar o. AmaUa Rund-
qvists fOlld, 1913,kr. 51,859.Nämnd
på sex personer tillsatt af Svenska
slöjdf'öreningens och Tekniska sko-
lans styrelser; resestip. på 400kr.
till manliga och kvinnliga stu-
derande, som utgätt från Tekniska
skola i Stockholm och genom flit
och begärning däraf gjort sig för-
tjänta.

•

[4753]
.1dlel'8ka fonden (Fru Charlotta

Adler) kr. 5,811:07 v~d 1918 års
slut. Stockholms folkskoledirek-
tion se [1864];gärvomedel till skol·
lofskolonier.

Benedickska fondea (Fru Emma
Benedicks) kr. 10,536:24 vid 1918
års slut. Se [1864); gäfvomedel till
skollotskolonier.

Dnboiska fonden (Handlanden
P. G.Dubois)kr. 70,000:30 vid 1918
års slut. Se [1864);underst. ät skol-
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur-
ser eller annan undervisn.-anstalt,
som lämpI. kan sättas i samband
med folkskolan.

Friedländerska fonden (Grossh.
Herman Friedländer) "kr. 27,318:26
vid 1918 ärs slut. Se [1864];gäfvo-
medel till skoltofskolonier.

Elin Hlrsehs minne (Ingenjören
Ernst Hirsch) kr. 522,293:80 vid:

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4753-4766J
1918 års slut. Se [1864];att genom Noreenska testamentsfonden m. fl. ålderdomsunderstödsanstalf
IlFöreningen för Stockholms skol- (Kanslirådet J E Noreen 1811)kr. och Barnmorskornas penstons-
lofskolonier» utdelas till skollofs- 23,726:95. Stipendium till en elev anstalt.)
kolonier. vid K. Krigsskolan, Extra provinsialliikarnas pen-

B. Salomons stipendiefond. (Be- Militärsällskapets i Stoekholm sionskassa (K. M:t och riksd.;
gistratorn E H H Salomon)' kr. krlgsskolestipelldiefond (1893)kr. KgI.regI. 30dec. 1911)kr ..ö8,725;26.
ö,16': 70 vid 1918års slut. Utde- 5,606:89. För flitig obemedlad elev Pensionerande af extra ,*,rovin-
las till någon begåfvad eller väl- af hvarje lärokurs vjd Krigsskolan sialläkare äfvensom beredande af
artad gosse eller flicka vid någon såsom beklädnadshjälp el. upp- fyllnadspension åt vissa provin-
af Stockholms folkskolor. muntran. ' sialläkare.

Pensionsfonden för tjänstemän Lasarettsliikarnas pensions.
vid statens järnvägar öfverflyt- kassa (K. M:t och riksdagen; KgI.

[4755] Kungl. Statskon- tades vid 1911års början till K. regI. 13 nov. 1903)kr. 638,749:01.
,. Statskontoret, Behållningen vid Pensionerande af ord. Iasaretts-

toret. 1918års slut kr. 24,861,023:33. läkare,
Af de under ,K. Statskontorets Baltzar von Piatens stfpendie- Döfstnmliirarnas penslensan-

förvaltning stående fonder upp- fond (f. d. Statsministern för rut- stalt (K.'M:t och riksdagen; KgI.
tagas följ. såsom varande af allm. rikes ärendena grefve B v Pla- regl. 8 okt. 191ö) .kr. 45,853:70.
intresse. tens änka och son 18;7; fonden, Pensionerande af personalen vid

f.d.Allmännadöfstnmlnstltntets förut under Marinförvaltn:s vård, döfstumskolor, folkhögskolor, fri-
donationsmedels fond (öfverlänm. öfverftyttades till Statskontoret stående landtmannaskolor, sinnes-
till K. Statskontorets förvaltning 1894)kr. 21,890:12. Till stip, åt en slöanstalter och vanföreanstalter.
1894).De till fri disposition ställda kadett vid afläggandet af examen Liirarinnornas pensionsanstalt
donationsfondernas årl. afkastn. förutnämn.t.sjöofficer(1918utdel:s (K. M:jt o. riksd.; KgI. regl. 28!l2
användes t. v. till en del för döf- kr. 919:69). 1910). Kr. 1,603,687:56. Pensione-'
stnm1ärarebildn. och döfstumun- Grefve Erik Posses doaattöns- rande af kvinnI. lärarpersonalen
dervisn. samt till stip:r åt Iärare- fond (Sekreter. i Krigshofrättsn vid enskilda läroanst:r, som ,.åt·
elever. M andra donationsfonder grefve C E L Posse 1871) kr. njuta statsunderst. från det under
utgå f. n. lifräntor m. m. -K. 55,687:-. För ändamäl tttlh.Biks- riksstatens åttonde hufvudtitel
Maj:ts förordnande ang. användan- arkivets ämbetsverksamhet. uppförda reservationsanslaget till
det innehålles i nåd. brefvet till Westzynthii testamentsfond (t. enskilda läroanstalter.
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid f. svenske och norske Konsuln i Söderströmska fonden (Grossh,
1917 års slut utgjorde de till fri Barcelona W J S Westzynthius F H Söderström 1875)kr. 15,000.
disposition ställda fonderna kr. 1891)kr. 88,614:28.Afkomsten skall Pens. åt reglementariskt oberättä-
228,607:11 och de öfriga fonderna användas till att förbättra ställ- gade pensionssökande folkskoklä-
kr. 318,284:77. ningen för gamla och redliga sta- rare.

Carnegiestiftelsens fond [se tens tjänare, hvilka antingen icke
4827J. hafva rätt till pension eller hvilkas

Fileenska testamentsfondea pension är otillräcklig, äfvensom
(Kommerserådet P E Frleen 1822) till att understödja änkor och barn
kr. M,803:16. Folkundervisn:s be- efter dem. lr 1918 beviljade K.
främj. Maj:t gratifikationer från fonden
d.JOs~~~~~~kaodo';~~:k~sf~e~'::'~i: till belopp af 3,640 kr.

konsuln i Alexa>;,driaJ W J'ohn- [4756] Statens anstalt för [47 ~_O] , "
son..l890) kr. 262,001.28. pensionering af folkskol- Phfltpsenska testamentsroades

Langmanska donationsfonden.. (Grossh, H T Phtlrpsen och hans
(Bruksäg. E J Längman 1859)kr., larare m. fl. hustru, f Moll, 1811). Särsk, di·
ö,127,165:35. Allmännytti~a ända- (Inrättad genom sammanslag- rektion, se [2440]; skolinrättning;
mål; får ännu icke disponeras till ning af Folkskollärarnaiii pensions- äger fastigh. n:r 27 i kv, Rosendal
de af testator afsedda inrättn:r inrättning, Folkskollärarnas änke- större i Maria församl.; Hornsg.
m. m. ' och pupillkassa, Småskollärares 31, Ad. Fredr. torg N:o l.

[4757]
Svenska lärarinnornas pensions.

rörenlngunderstödsförening(1855),
kr. 2,516,198:37, Särsk. styrelse,
se [3037); lift:änta vid 54 år.

Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
[4762] [4763]

Allmänna Instltntet för dör· KUJlgI. Institutet och försko·
stumma (Protokollssekret. P A lan rör blinda ii Tomteboda, Iy-
Borg, under beskydd af Drottning der under af Kungl. Maj:t förord-
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). nad direktion se [2296]. Tillg. (enl.

Sedan detta institut 1 aug. 1894 1918 ärs bokslut, inklusive under
upphört -och dess lägenheter, läroanstalten lydande donattons-
byggn:r o. inventarier öfverlåtits fonder. kr. 897,159:28)kr. 1,639,260:
pll.1:a döfstumskoldistriktet, hafva 03, hvaraf fastigheters bokförda
institutets fonder, enl. K. Maj:ts värde 584,200kr.
bref af 9 aug. s. å., öfverlämnats
till Statskontoret att af Btatskon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna årsar-
kastningen af dessa fonder har K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [475öl.

Manilladöfstumskola kr. 50,000.
Användes dels till understöd åt
utgängselever dels till fortaätt-
ningskurser m. m. för äldre döf-
stumma.

VII.
för den genom sin styrelse till
behöfvande blinda utdelar arbets-
materialier och verktyg samt läm-
nar bidrag till elever vid arbets-
skolan i Kristinehamn. Förenin.
gen utdelar ock med blindskrift
tryckta böcker. Fören:s fonder
uppgå till kr. 275,000.

[4764]
Arbetshemmet för blinda IStook·

holm 1912'uppgått i De blindas
förening, se [3687J.

[4766 a]
Döfstumf"örenlngen IStockholm

(1868)kr. c:a 70,000.Särsk, styrelse.
se [3691];att medelst lån eller gM.
vor understödja döfstumma leda-
möter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

f4765J
l!'örenlngen IlFör Blindas väl»

(stift. 1885) har till syftemål att
söka befrämja de blindas såväl
andliga som lekamliga väl, hvar~

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGA"~N 20.
Se annons åkartongsld.1344b.



[-40766-4771] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, m. fl. fonder.
[o4766b]

De döfstnmmas Allmänna Sjnk.
och Begrafningskassa (1903) kr.
76,000. Styrelsens säte i stock-
holm. Aiser att lämna sjuk- och

.begrafn:bjälp, moderskapsbjälp
och ersättn. för olycksfall åt döf-
stumlna i Sverige. Arsafgift 7 kr.
i klass 1 och kr. 12: 60 i klass II.

o4767\aJ
illmänna donatIonsfonden, ly.

der under KungL Direktionen ör-
ver Institutet för blinda; tillg.
(eul.1918 års bokslut) kr. 232,779:98;
af afkastuingen afskiljas årligeu
0,000 kr. för att, efter af Kungl.
MaJ:t fattadt beslut, användas för
främj. af blindundervisn. m. m.;
återstoden af fondens afkastu. ef-
ter afdrag af utgående lifräntor an-
vändes af Direktionen till främj.
.af de blindas själfverksamhet.

[4767bJ
Ullderstödsfonden, lyder under

Kungl. Direktionen ärver Iusti-

tutet för blinda; tillg. (enl. 1918
års bokslut) kr. 160,854:75; afkastu.
användes till främj. af de blinqa~
själfverksamhet m. m.

ErikuAxelsons fond, lyder under
Kungl. Direktionen öfver Inatttu-
tet för blinda; tillg. (eul. 1918års
bokslut) kr. ö7,352:88; af'kastn.
användes till Trämj , af de blindas
'själfverkearnhet, friplatser m. ID.

L4767cJ
Backmanska Stiftelsens ränte·

medels fond, lyder under Kungl
Direktionen äfver Institutet :för
blinda; tillg. (enl. 1918års bokslut)
kr. U,3M: 09; till främj. af de blin-
äas själfverksamhet m. m. .

[4767dJ
Erika Carolina Nybergs, född

Söderberg, donationsfond; lyder
under Kungl. Direktionen ärver
Institutet för blinda; tillg. (enl.
1918 års bokslut) kr. 129,173:75;
afkastu. användes till främj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

[o47&7ej- 'l."," o'j
r Samuel 'En,uiders' donations.

fond kr. 12ö,~14:7ö,",J JIl Bonne.
dals fond kr. 5,507:63,Hanna Roos'
af Hjelmsäter fond kr. 9.9ö6:33,
F Skogbergs' '1'ond kr. 11,820:21,
H Seippels," f. Uoth, 'fond kr.
26,7öl: 81, Johannes' ocn Augnsta
Kastmans fond kr: 20,2ö3:66 samt
(I Schrays donationer kr. 36,666:64,
H Hornemans' fond kr. 6,442:43;
Pru F Dahlins, f. 'Lit:tke, fond,
kr. 20,000:-; 'C' A Wlihlbergs
fond, kr. 1,257:16; J C, o. E A
~lalanders fond, kr. 1,274:42; I,. E.
Lyckes fond, kr. 12,70ö: ö7; S J}'
Elgs fond 3,06ö: 25; lyda under
Kungl. Direktion. ötver Institutet
för blinda; afkastn. användes till
främj. af de blindas själfverksam.
het m. m. l

[4768] -,-
De bUndas f'örenings sjukkasse·

fond, bild. gnm friv. gåtvor, läm-
nar enl; stadiäst regl. sjukhjälp
ilt behöfvaude.sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1919 års
början uppgick till omkr. 203,000
kr., f'6rvaltas af De blindas rör
enings styrelse, se [3687].

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor
[4770J Kungl. Akademien

för de fria konsterna.
Se [1626].

Akademiens penslonskaSila(upp-
kommen genom infiutna exposi-
tionsmedel. KgI. regl, 18~7) kr.
334,4ö2. Pens. till akadem:s pro-
fessorer, lärare och tjänstemän
samt .deras änkor och barn.

Akademiens särilJtilda under-
stödsfond (Grossh. B E nsui-
gren 18a) kr. 106,714. Rese- och
.tudiestip:r, belöningar å högtids.
dagen.

Therese och Knut Ändersson.
f.nli (1898) kr. 24,786. Till elever.

von Beskows donation «jfv:-
kam:julrk. frih. B v Beskow 1864)
kr. 10,687. Till stip. åt konstnärer.

Boberghska fonden A. 51,482.
Boberghska fonden B (Godsäg.

och Fru O G Bobergh 1880) kr.
10,687. Till pris eUer uppmuntran
för elever. •. •

Gahms donation (Ritlär. P J
Gahm 1826) kr. 3,216. Till belö-
Bingar å högtidsdagen.

Professor C. Grundströms sti-
pendiefond 4,186.

Hoft'manska fonden (Slottsarkit.
A. N Ho1fmltn1897) kr. 32,927. Till
elever i byggnad. skolan.

Kinmanilons fond (Kammarrä'tts- [47 71] Kungl. Musikaliska
rådet C L Kinmanson 1874) kr.
38,631. Stip:r till mälare o. bild- akademien.
huggare. [Se 1627J.

Jenny Linds stipendiefond(Fru Fru Euphros)'ne AbrahamssollS
Jenny Lind-Goldsohmidt 187i) kr. gåfvofond (Grosahandl , Aug. Abra·
115,638. Resestip., omväxlande åt hamsson 1869)kr. 25,000. Underst.
mälare, skulptör eller arkitekt. _åt sängele .•er vid Konservatorium.

Lundgrens, Egron, prismedel
(uppkomna gnm inkomsten f'6r ut-
ställn. af Egron Lundgrens arbe-
ten 187i) kr. 9,154. Guldmedalj 'åt
akvareltmålare.

lIleijers donation (Öfverdirekt.
G Meijer 1775) (fastighet),' Till
akadem.s inrättu. o. behof.

Pipers donation (Hofintendent.
T l\{ Piper 1820) kr. 2~,687. Till
användande af akademtene

Lonise Reuterskiölds fond kr.
7,186.

Ribbings donation (Kanstirådet
G Ribbing 1809) kr. 6,412. Till
stip:r åt elever Tid HiroT.

Söderbergs donation (ÖfTerin.
tendent. G Söderberg 1873) kr.
8,M9. Till belön.r å ll.ögtidsdagen.

Uno 1'rollis fond (Doktorinnan
SHeUman 1880) kr. 9,820. Stip:r
åt elever.

P .O.lVlnq vists dOllationkr .42,538.
W. ll'ohlfahrtil minne (Fröken

Fredriq ue W ohlfahrt 1892)kr.12,312.
Till elever.

Gemensamma reservfonden kr.
7,933. .

C. A. Webers fond kr. 56,594.
Till elever.

J. Nordenfalks minne 3,614.
HUda Oxenstiernas fond 14,221.
lltställniugsfonden 55,499.

och barn.
Åhlströms stipendiefpnd (Mu-

sikdirektör J A Ahlström 1907),kr.
2,090. Understöd åt konservatorie-
elever.

Akademiens stipendiefond (Mu·
sikaliska akadem.1S.6) kr .29,705:75.
För obemed!. konservatorie-elever,
som visa flit och framsteg.

Benedicks' fond (Carl Benedicks
1880) kr. Ö,OOO:-. Enligt akad.s
bepröfvande.

Benedleks", Emma, Änkefru, sti-
pendiefond (18~0)kr. 0,000. Under-
stöd åt konservatorieelever.

Bergers fond (Tullförvaltare C
W Berger 1869) kr. 34,lö1: 28.' Till
de ändamål, akad. finner lämpli-
gaste.

Bergmans gåfvofond (Lärar:n
Ellen Bergman 1880) kr. 6,03•.
För sång.

Bergs fond (Organist P A Berg
1863) kr. 1,500. Till befrämj. af
crganistutbtldningen.

Berliner Liedertafels ~tipendie.
fond (Tyska manskören Berliner
Liedertafel1910) kr. 2,375:84. För
elev.

H. Berwalds fond (Änkef. Hed-
vig Berwald 1834)kr. 4,0.0 f. under-
st. åt konservatoriets elever, f. n.
lifränta.

Ton Beskows stipeudiefond(Öfv:.
kam:junk. Frih. B v Beskowo.
Malin v. Beskow 1864)kr. 25,löO:-.
Resestip.

Oscar Bolanders stipendiefond
(Professorskan Ester Bolandar
191.) kr. ö,22ö: -. Till elever å
olika instrument.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4771-4781]
,an Booms stipendiefond" (Mu. Mazers fond (Grossh. J Maz1!r[ KgI. Teaterns arbetar~s \lch be-

"ilrus J. -.an Boom 1861)kr. 1,000. 1846) kr. 10,000:37. Till uppehål- tJäntes sjuk. /lch begrafningtl'
Fö); pianospeln., lande af ett kvartettsällskap. kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)
,. J:'olke Brandels nlinnesgåfva IIichaelssons fond (Grossh. Aug. kr. 126,000.(K.Teatrarnespensions.
(Fil Dokt, Robert Brandel1912) kr. Miohaelsson 1871) kl'. 3,000. Till kassas direktion); sjuk- och begraf.
1,015. Föl' pianospeln. uppehållande af nyss nämnda n:shjälp samt underst. åt K. tea-

Carlens fond (Fredrika Oarlen, kvartettsällskap. terns arbetare och betjänte. .
född Hamilton, 1874) kr. 3,650:83. Netherwoods stipendiefond Kgl. Teatrarnes,pensionsinrätt.
Enligt Akad:s bestämmande. (Bankokomm. V Netherwood 1867) ning kl'. 4,120,00u. Särsk. dtrek-

Doktor Ernst Fogmans dona· kr. 200. För violtn- och violen- tion, se [3013]; pensir.
tionsfond \fru Carin Fogman 1907) cellspeln. Svenska teaterns donationsfond
kr. 5,509:70.Till elever och f.d, ele- lIenriette Nissen's stipendiefond kr. 50,000 (tillh. Kgl. Teatrarnes
ver i valllhornsblåsning. (Professor Sie~fried Saloman 1880) pens.kassa), ,

F. A. ~'riebergs stipendiefond kr. 10,450. För underst. åt en kon- W Sveusons donationsfond kr.
(Musikdir. F A Frieberg 1902) kr. servatorieelev. 23,500. Under direkt. för Kgl.
5,395:-. För konservatorieelever. OxenBtiernas fond (Frih. Hilda Teatrarnes pens:iur.

Bammarlns stipendiefond (Fru Oxenstierna 1905)kr. 13,175:-. För
E Hammarin, f Casparson, 1872) tonkonstens befrämjande.
kr. 20,000. Föl' underst. åt kon- Fredrika Stenhannaars sttpen-
servatoriets elever. diefond (gm insamling 1881) kr.

Bassells donation till Maserska 10.450. Dramatisk sång.
kvartettsällskapets byggnadsfond lVilhelm och Bilma Svedboms
(1894) kr. 45,379:77.· stipendiefond (Fru Hilma Sved-

Hebbes stipendiefond (K. sekre- bom 1906) kr. 40,000:-. Föl' ele-
ter. J Ph Hebbe 18.2) kr. 3,000. ver. _
Till befrämj. af organistutbildn. Sällskapets Musikens vänner
Bändelskastipendiefonden(Prof. I Göteborg stipendiefond kr.

J A Josephson 1871) kr .• 00. För 13,677:90.
primavista sång o. harm. kunskap. Tamms stipendiefond och Wide·

Johan Leonard Höijers stfpen- grens stipendiefond (Bruksp, C
dium (Fru Julia Justina Höijer, A Tamm 1865 och Kassör G Wi·
f Westee, 1900,kapitalet öfverläm- degren 1880) kl'. 4,462:74. Flöjt.
nadt 1904) kr. 4,180. För studer. blåsn,
yngling vid Konservatorium. D A T Westmans stipendiefond
KO'nservatorieelevernas grafl'ond (v. Häradshöfding D A T Westman

kr. 372: 66. 1906)kr. 6,270. För en elev i piano.
Kuhlauska arfvingarnas stfpen- spelning.

41efond (Hedvig och A Kuhlau
samt Evelina Falenius, f Kuhlau,
1866) kr. 1,000. För violinspeln.

Kuhlaus stipendiefond (Grossh,
C L Kuhlau 1860) kr. 1,000. För
pianospeIn.

Alice Lennmarks donations·
fond (Fröken Alice Lennmark 1916)
kr. 4,033:-. För understöd åt f. d.
konservatorteelev ; f. n. lifränta.

Jenny Linds stipendiefond (Fru
Jenny Lind-Goldschmtdt 1876) kr.
12'b8.6: .4; resestipendium.

dohan Lindegrens minne gm.
insamling 1914. Kr. 1,288:36. Pre·
mier till elever i komposition och
kyrkomusik.

Lindströms stipendiefond(Gross·
handl. E E Lindström 1864) kr.
1,600. Föl' violin- och violoncell-
apeln.

Lom.U·Molins stipendium kr.
11,041:06. För vtoltn- och violen-
c ellspeln,

Axel Lundwalls fond(v.Häradsh.
A Lundwall 1898) kr. 104,406:87.
För uppför, af större musikverk.

MankeIls stipendiefond (Prof.
Gustaf Mankell 1871) kr. 1,000; rör
orgelspela.

[4775]
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will·
man 1883) kr. 40,700. Särsk .• ~.
relse, se [3023]; afsedd till un-
derstöd.
(4776] --

Artisternas och litteratörernas
pensionsf'6rening (Artister o. lit·
teratörer 1847) kr. 308507: 6G.
Särsk. direktion, se l308~j; pens.
till åldriga artister och litteratörer
sam t deras änkor och omyndiga
barn.

De sceniska artisternas under·
stödsfond kr. 93,000. Särsk. sty·
relse, se [3019].

(4777] -- -.
Dramatiska och musikaliska ar·

ttsternas penslonsf'6rening (Tea-
terdir. P. J. Deland 18.7). 1'illg.
vid 1918 års slut omkr. kr.
380,130. Särsk. direktion, se [3017];
att, så långtförening.s tillg:r med-
gifva, utdela pens:r å 300a 400Id-.
år!. j hvarjämte under fören.s" :rör-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 17,6.0, hvarafräntan nt-
går till underst. åt nödställda ar-
tistel'. . . .

Svenska teaterförb"ndet (sttrt,
den 4 november 1894), träd.de t
verksamhet den 1 januari 1891;.
Förbundets uppgift iir att vid sidan
om sin, ekonomiska verksamhet,

(4774] som går ut pil en spar-, sj"k·
Ida Bergers Legat kr. 2,500. begrafn.shiälps- o. unde'i"tö~8fond

(Under dir. af K. t:s pens.inr.) samt pens.-kassa, vara en central-
Axel Elmlnnds pensionsfoud kr. punkt för avenska idlrare arsceniss;

67,500. (Under direktion af K. 'I'ea- konst. Medlemsantalet är 633,saIll-
trarnes pensionsinrättning.) manlagda tillgångar kr. 826,489:63-

Carl Fredrik Lundqvl'sts fond (31/12 1918). Se f. Ö. under [3098].
kr. 3,000. (Under dir. af K. Teat:· (47781 .'
nes pens :inr.) .

F. d. Mindre teaterns pensions. Svenska pnblieisternas pen-
fond (Edw. Stjernström)kr.108,000.! stonskassa, understödsförening-
(Under direkt. föl' K. Teatrarnes (1901) kr .• 89,,200:96. Särsk .. sty-
pens:iur.) relse, se [3034J.

(4772]
KgI. llofkapellets penstonsin-

rättning (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 722,445:26.
Särsk. direktion, se l3015]; pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.

(4773]
Operakörens enskilda kassa

(Kapellmäst. C Nordqvist 1876~
kr. 38,000.Särsk. styrelse, se [3021J.
begra1'n:sh,jälp, nöd-, hjälp- ocb
låneinrättn.

IX. Fonder för pensioner och understöd åt civile ämbets- och tjänstemän
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn,

[4781] Civilstatens pensionsinrättning) l/l 1919 kl'. väl förutvarande Civilstatens en-
.. k h '11k 24,754,133:9s , (Offentl.inrättn.1826, skilda änke- och pupillfond, upp-
an e- oe PUPI assa. omorganiserad l/l 1908.) Pensio- giok år 1917 till Kl'.782,198:14 och

Se [2948]. ner åt civ. ämbets- och tjänstemäns uppehålles, förutom genom ••fka.t-
Civilstatens ånke· och pupill. änkor och barn. Pensioneringen ningen af kapitalet, genom bidrag

kassa (i6rutvarande Civilstatens. från kassan, däri inbegripen järn· [af delägarna. Från kassan ~.8tri.

WOODSTOCK SKRIVMASKlI"t från KONTORSTEKNl=K.
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsga~n.



[4781-4784j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
das därjämte pensionsutgifterna ä kr. 201,962:11. Pens:r och gratifik:r Fränekelska dOnations(onden
Civilstatens allmänna änke- och åtfattigaciv.ämbets·o.tjänstemän, (Maskindir. E Fränckel1813) kr. /
pupillfond samt ä Civilstatens pen- äfvensom åt deras efterI. änkor och 2,000. Dir. för Statens Jarnvä
stonsinrättnings tjänstemannafond barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. gars änke- och pupillkassa, se
(se nedan). Gåfva af en gammal tjänste· [2948]; underst. till 2:e ur Statena

Civilstatens allmänna änke- och man (en gammal tjänsteman 1830) järnvägars änke- och pupillkassa
pnplllfond. (OffentI. inrättn. 1198). 111,1919kr. 215,273:43. Försörjn.a- pens. änkor.
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste. hus för civ. ämbets- o. tjänstemäns Sandbergs fond (Ingenjör C P
mäns i fattigdom efterI. änkor o. i fattigdom "efter'l. änkor och mm- Sandberg 1886) kr. 2,000. Dir. iår
barn; ansökningar till nya pens:r c1eräriga barn. I3tat. järnv. änke- o. pupillkassa
emottagas icke; ,Kgl. Göta hofrätts pensions. se [2948]; understöd till banbetjä-
Civilstatens pensionsinrättnIngs fond (K. Maj:t och Göta hofrätt nlng med stor familj.

tjänstemannafond. (Offerrtl, in- 1831) l/l 1919kr. 15,569:45. Pens:r Fonden för tillfälliga nnderstöd,
rättn.1826). Pens:r ät civ. ämbete- ät i fattigdom efterI. änkor o. barn kr. 4,811:33. Dir. för Stat .. iärnv.
o. tjänstemän vid fyllda 60 (55)är. efter ämbets-ooh tjänstemän tnom änke- o.vpuptlkkassa se [2948]; un-

Göta hofrätt. • derst. till behöfvande järnvägs·
Haakska dohationen (v. Presid. män och deras familjer.

Under civilstatens änke- och pu- M Haak 1831)l/l 1919kr. 43,803:76. ' Ehvorthska fonden (Fru Sofia
pillkassas ,iårvaltning äro ställda Pens:r ät civ. ämbets- och tjänste· Elworth 1893)kr. 1,000. Dir. för
nedannämnda fonder m. m. . mäns änkor och barn. Disponeras Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se

. von Beskows pensionsfond i6r Civilstatens änke- o. pupill. [2948]; tillf. underst. ät behöfvan-
(Öfv:kam:junk. frih. B v Beskow kassas behof, , de banvakter vid statens järnv.
o. hans hustru M v Beskow, f af Isbergs pensionsfond (Presid, i Schnmbnrgs minnesfond (vice .•.
Wählberg,1864) 1/119i9 kr. 6,436:31. Svea hofr. C E Isberg 1854)1/11919 konsuln m. m. R H Schumburg
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor kr. 48,153:87. Pens:r ät änkor el 1895) kr. 1,304:60. Dir. för Stat.
eller oi6rsörjda döttrar. oförsörjda döttrar samt till upp- järnv. änke- o. pupillkassa se

Bonnedal. Wallmarkska fonden fostringshjälp ät söner efter Ieda- [29~8]; underst. till i behofvarande
(f. d . .Kantmarrädet J 101 Bonnedal möter i Högsta domstolen eller pensionstagare vid statens järnv.
o. hans hustru Hilda Carolina An- Svea hofrätt. Cronstedts donationsfond (Ge-
tonia Bonnedal, f Wallmark, 1861 Langs pensionsfond (:M:ll S E neraldir. grefve R Cronstedt 1896)
och 1876). lit 1919 kr. 23,004:18. Lang 1840 o. 1843) l/l 1919 kr. kr. 2,000.Dir. för Stat. järnv. änke-
Tre pens:r till lika belopp att 14,625:26. Pens:r ät 4 ogifta frun- o. puptltkassa, se [2948]; underst.
i6reträdesvis tillfalla änkor och timmer el. änkor i torftiga om- till behöfvande änka efter stats- ,
barn efter i mindre goda ekono- ständigheter. järnvägsman. .
miska omständigheter aflidne äm· Linds donationsfond (Postmäst, Enrti,ns minnesfond (Bandir. D
bets- och tjänstemän i KungI. Kam- Hans Lind 1889)1/11919kr.6,091: 96. M Euröns änka 1899).kr. 1,000:-.
markollegium. Tin pens:sunderst. ät 4, högst 6 Dir. för Stat. järnv. änke- o. pu-

Jnris doktor H Cav,tllls donn- behöfvande änkor och barn efter pillkassa se [29 48]; underst. till
tionsfond (Jur. D:r H CavaUi 1918) posttjänstemän, att utdelas helst banvakt eller änka efter sädan.
'/l 1919 kr. 93,627:13. Till under- till olika för hvarje är. Chr. Johnssons fond (örverban-
stöd ät fattiga änkor och barn ef- Qvidlngs donationsfond (v. Pre- mäst. Johnsons änka 1900) kr.
teraflidnalstatenstjänstanställda sid. i KammarkolI. B C Qviding 1,000. Dir. för Stat. järnv. änke-
civila ämbets- eller tjänstemän o.hanshustruJohannaWilhelmina o. pupillkassa se [2948]; underst.
med företräde för personer, födda Westman 1838)1/11919kr. 6,721:02. till fyra, behöfvande änkor efter
i Kronobergs eller Malmöhus' län. ÅrI. gratifikation ät änka efter civ. banvakter vid statens järnv.
Understöd utdelas först sedan fon- ämbetsman af tromans värdighet, Hahrs mlnMsgåfva (Öfverdizek-
den uppnätt 125,000kr. som aldrig tjänat inom krlgsstän- tör Mauritz Hahr 1902)kr. 2,000.

CiVilstatens kapital. och lif· det. Dir. för Stats.järnv. änke- o. pu-
räntef"örsäkrlngsanstalt (Oivilsta- af Tnnelds donationsfond (Stats- pillkassa se [2948]; underst. till
<tens fullm. med af K. Maj:t fastst. komm. CE af Tuneld 1861)1/11919 vid statens järnv. trafikafdeln.
nåd, regI. 1866, förnyadt 28 sept. kr. 66,895:50. Disp. för Civilstatens anställd mani. el ler kvinnI. tjän-
1883)l/i 19~9kr. 1,921,941:32.Attan· änke- o. pupillkassas behof. steman hvilken behöfver besöka
tingen ät deläg:s söner samla kap. I Törnqvlsts donationsfond (Kam- brunns- eller badort; .
tin utdeln. på en gäng eller ä vissa rern i Kammarkolt. C '.l'örnqvist Barnens nnderstödsfdnd (Öfver·
päförhandbestämdatider,eI.()ckåt 1861) '/l 1919 kr. 35,673:80. Disp. dir. Victor Klemmlngs donation
deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a för Civilstatens änke- o. puptll- 1905)kr. 2,000. Dir. för Stat. järnv.
vid viss ålder, dock ej före 40 är. kassas behof. änke- o. pupillkassa se [2948]; un-

Frän och med 1900ärs ing. kun- Genom näd. bref SI/S1868är be- derst. ät fattiga barn efter allidna I

no. nya delägare ej vinna inträde stämdt, att sistnämnda tvä fonder statsbanemän.
i anstalten.' 'skola utgöra grundfond i6r Civil-

Elis pensionsfond (Kamrer. Carl statens kapital o. Itfförsäkrfngs- [4783J
Gust. ElI1889) 1/11919kr. 37,858:25. anstalt [se ofvan].
Till pension. ät behöfvande änkor 'relegrafverkets pensionsinrätt.
och barn efter tjänstemän i K. ning samt änke- och pupillkassa
Generalpostst:n o. Sthlms post- [47 82J • (senaste KgI. regLe 17 juni 1908).
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 penses- State"s jiirnviigars änke- o. Gemensam direktion, se [2956]; a),
klasserna i pens.sinrättn.s regI. el. pnplllkassa (Staten 1872);vid 1918 pension sinrättningen -'börj.
motsvar. klasser i blifvande regI. års slut kr. 30,131,902:61. Pensto- l/l 1875) för telegrafpersonalens

Elstedtska penslonsfonden(stift. nering af afi:e delägares änkor o. pensionering kr. 10,373,718:66;stats-
1857aren ämbetsman,hvilken anh. barn. bidrag kr. 417,341:22;b) ä n k e- och
fä vara okänd) 'it 1919kr. 5,186:35. Oscar och Mnria Wiklanders p u p il I'k a s sa'n. (börj, 1/71815) af-
Afkllstn:n användes till underst. understödsfond. (Öfverkontrollör ser pensir ät telegrafverkets tjäll·
åt civ. ämbets- o. tjänstemäns be- O.W.Wiklanderi913) kr. 102,562:13 stemans änkor o. minderåriga barn
höfvande änkor, med företräde för vid 1918 ärs slut. Dir. fdr stat. kr. 2,671,736:44; statsbidrag 21,515
dem, som äga flera minderåriga järnv. änke- o. pupillkassa, se kr. ärl.
barn, äfvensom iåräldralösa oför- [2948],underst. till i behof varande
sörjda barn af samma samhälls- i Stockholm mantalsskrifna änkor [47 84 J
klass. . och oi6rsörjda döttrar efter aflidna Svenska postmannaförentngen

Flleenska donationsfonderna delägare i stat. järnv. änke- o. (1877) kr. 16,000. Särsk. styrelse,
(Kommerser. P Fileen 1822)1/11919 pupillkassa. se [2995J;sjukhjälp åt posttjänste-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4784-4802j
män samt begrafningshjälp åt an- [4795J Förvaltningen af särsk. direkti?n, ~e [~.971J. Under-
höriga. borgrättsfonderna. stod åtafj. poltsmäns ankor o. barn.

[4785J . • Se J297öj. [4799J
Svenska Postmnnnaförbundets B~~Sk~7~~jkre: 8~~~r'Vj'd Ha~- Hebbelil pensionsfond (Bruksp.

understödsfond kr. 90,000. Under. å:r. k
erg

b . 'rt :b t··n u:'':d A Hebbe1824) kr. 1Ö,OOO.Direkt:n
stöd åt behöfvande medlemmar. Str~~so~of~s as~t~ ~~ s:u~:~ .. ' öfver Strandbergskaläkareinrättn.,
Förvaltas af förbundsstyrelsen. )<'lachska fonden (Förste Hof. se [3535]. Af räntan utgå årl. 9

Bromanska kassan (donerad af marskalken E Flach 1878)kr. 1,121: pens:r å 100 kr. till fattiga änkor
Postdir.SABroman1862)kr.1l,000. 39. Räntan utdelas till två atske- el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
Begrafn:shjälp till posttjänstem. ,dade personer, som tillhört Hof. civ. ämbets- och tjänstemän.
af l. gr. i Sthlm; förvaltas af kas- veta Hvre- och ekonomistater.
sans styrelse. Gutormuthska fondon (Elsa

Postbetjäntes i Stockholm en· Gutermuth, f Willamsberg, änka
skilda begrafnlngskassn kr. 6,000, efter C F Gutermuth, 1703) kr.
Förv:s af kassans styrelse. 17,194:58. Underst. åt ringare hof-

Stockholms brefbärares änke- betjäntes fattiga barn samt fattiga
och pupillkassa kr. 68.000. För- änkor efter hofbetjänte.
valtas af kassans styrelse. Humbleska testamentsfonden

Svenska Postmannaför1)undets (Eva Humble,. f Hollenius, 1787)
sjuk. o. begrafnlngskassa kr. kr. 3,50ö:34. Underst. åt änkor och
27,000. Förvaltas af kassans aty- barn efter betjänte vid K. hofvet
relse. och vid Ulriksdals slott.

Platinska testamentsfondeu(Fru
A M Platin, f Norberg, 1819) kr.
16,598:96.Underst. till iii/såt fattiga

ln~ h~~6r:a:~d:~:n~~1 :~t ~:~:
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fonden (Slottsförv.
p Spetz 1765)' kr. 9,837:48. Un-
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjäntngs fattiga änkor samt fao
der- och moderlösa barn.

[4786J
TUllstate"s enskilda pensions.

inrättning (K. Maj :ts bref 1805)
vid 1918 års slut kr. 2.192,463:77.
Särsk, direktion, se [2954J; pens:r
åt änkor och barn efter afiidna
tjänstinnehafvare i tullverket.

[4J~~I~ntorets tjänstemäns o.
betjänings änke- och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
264,186:46. Styrelse: 3 tjänste.
män; pens:r åt Järnkontorets tjän-
stemäns o. betjäntes änkor o..barn.

[4788J
Bankostatens änke. och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
1,217,1)65:90. Särsk. styrelse, se
[29 63]; pens:r åt Riksbankenå-tjän-
stemäns och vaktbetjäntes änkor
"l. minderåriga barn, samt t>gifta
döttrar efter fyllda 60 år,

W? 89J
Anke· och pupillkassan vid

JUksbankens afdelnlng$kontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. ö51,727:30. Styrelse: Hrr tull-
mäktige i Riksbanken, se [l6'l1J;
pens:r åt änkor och barn, dels efter
tjänstemän och betjänte vid f. d.
bankodiskontverket och dels efter
säqana vid afdelningskontoren o.
Tumba bruk.

[4790] --
Riksgäldskontorets änke· och

pupillkassa (biid. vid 1809-1810
-ärs rtksdag) kr. 170,000. 3 kas-
saförvaltare, se [296öJ; pens:r åt
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f d. Generalasaistene-
kontoret.

[4801J Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille-
brandska understöds-

fonden. Se [3066J
Groenska fattlgförsörjulngs·

fonden (Bergsrådet A H Groen
1839)kr. 186,000. Afräntan utdelas
pens:r il. kr.150 till vederbörI. be-
visade medellösa o. verkl. fattiga,
hvarafhälften s .k.pauvres honteux.

von Willebrandska nnderstöds·
fonden (Frih:an Ulla v Willebrand
1860) kr. 100,000.- Af räntan utde-
las pens:r il. kr. 200, till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.

[4802J
Prästerskapets änke.OCh pupill·

[47961 kassa. Se (2961J. Stift. 1874 enl.
KgI. 1I0fstatens gratialkassa Kgl. regl, 6nov. s. å., för beredande

Hotpredikanterna J G Flodin o. af pens. åt delägares änkor och
C W Strang 1787) kr. 217,019:20 minderåriga barn, äldre ogifta
(den Ljan, 1918). Särsk, direktion, obemedl. barn, som gnm sjukdom
se [2977J; kvartalsunderatöd till äro urståndsatta att sig nödtorfte-
vid. dödsfallet i hofvets tjänst va- ligen försörja, och ogifta döttrar
rande eller pensionerade betjäntes efter uppnådda 55 år. Den 1 maj
änkor o. barn under 18 år. Från 1919utgjorde behålln. kr.14,498:024: '
och med år 1906 tillfalla de stad- 62,hvaraf grundfonden kr. 9,126.697:
gade afgifterna för Hotleverantörs- 34 och tillskottsfonden kr. 5,371,327:
diplom kassan. Visningsmedel af 28... Från förstnämnda fo~d, som
Sthlms o. Drottningholms slott utgores af al~m. medel och mkomst
tiilfalla äfven kassan. af lediga prästsysslor, utgå pens:r

Uti nämnda belopp ingår af Än- till alla berättigade efter Hkagrun-
kef', H J Åkerström test. fond der; vid pens:r från sistn:e fond,
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3 so,,:,. pestå~ af delägares eft".r lön
pensioner, som tilldelas fattiga berakn. afglfter, tages ~a~synafven
änkor o. döttrar efter vid K. hof- till delagares senast mnehafda
vet anställda personer. lön. Pens:a utgå ej med ngt på

förhand bestämdt belopp, utan de
ras storlek är beroende på den be-
räkn, inkomsten rdr hvarje är äf-
vensom på antalet pens:slotter.
Pensionsrätt inträder nä~ lönein
komst. af den afi:e deläg:s syssla
frånträdes. För utbek. af pens.
- i senare hälften af febr. månad
- bör för pensionär årl. under
första hälften af jÖ1"eg. nov. ml1nad
anmälan ske medels aflämn.e af
f, pens:s bevtljande nödtga handl.r,
i Iandscrten hos vederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
egen försummelse blifvit vid pen-
s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
pens:srätt för det år, beräknrn IIf·
sett.

[47. 97J
'Anke· och pUp'illkassan vid

Stockholms stads åmbetsverk (K.
regl.9/6 1902)kr. 2.983,176:32.Särsk.
direktion, se [2967]; att bereda
pens:r åt delägares änkor o. barn.

[4798J
Understödsföreni ngen Polts-

personalens I Stoekholm enskilda
begrafntngs- o, understödskalilsa
kr. 7.032:68. .

Poltspersonaleas i Stockholm
enskilda änka. och pupillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 263,144:74,
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L4804-4814] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

X.'
[4804] Armens pensions-

kassa. Se [2941J.
Armens änke· och pupillkassa

(Krig.befälet 1S17). Pens:r åt änkor
o. barn- efter armens ämbets- o.
tjänstemän; kapital o, rörbindelser
öfvertagna af Armens nya änke- o.
pupillkassa.

Armens nya änke· och pupill·
.taSS8 (Krigsbefalet 1883) kr.
18,316,716:80. Pensir åt armens
ämbets· och tjänstemäns änkor o.
barn; statsbidrag: kr.135,678år1918.
Antal pensionstagande stärbhus
d. 31 dec. 1918:1,326. Lpuptl ltffl-
lägg utdelades för år !.'l18229 il. 100
kr. (off:sbarn), 457 il. 40 kr. (und.·
off:sbarnl, tills. kr. 30,885.

Armen. pensionskassa (Krigsbe-
falet 1766) kr. 3,747,794:38. Pens:r
:l.t armens ämbets· och tjänate-
män; statsanslag till fyllnads·
pens:r m. m., för år 1918(förslags-
anslag) kr. 3,500,000.

Juris Doktor Cavallls dona·
tlon.fond. Genom testamente af
den 8 september 1913 har fram-
lidne juris doktor Per Axel Hen-
rik Cavalli donerat 100,000kr. till
bildande af en särskild fond be-
nämnd Juris Doktor Cavallis do-
nationsfond att ställas under för-
valtning af Armens nya änke- och
pupillkassa.

Fondens ändamål är att sedan
ka;pitalet uppgått, till 125,000 kr.
bereda pension åt fattiga änkor
elle;r barn efter af!idna officerare
i svenska armen, med visst före-
träde för efterlefvande till den,
som i lifstiden tillhört Kronobergs
regemente.

Kapten O W Dahlgrens fond.
Enligt testamente den 16december
1908skall testators halfsyster upp-
bära lifstidsränta å fondens kapt-
tal kr. 31,862:23. Efter hennes död
skall räntan användas till pensio-
ner åt fattiga änkor och oförsörjda
barn efter offfeerare och under-
officerare vid ·Svenska armen.

Grefvlnnan Horns stiftelse
(Grefv:an A S Horn, f Blomstedt,
1858)kr. 783,131:76. Pens:r åt milt-
täre ämbets- och tjänstemäns i fat-
tigdom efterl. änkor och barn; före-
trädesvis åt fattiga änkor och dött-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r
och underlöjtn:r. (309 pens:r å 150
kr. utgå f. n.)

Konnngens enskild a fond. Pens:r
åt änkor och barn efter afi, milt-
tärpersoner; åt af frami. H. M:t
kon. Oskar II och hans företrädare
utsedda pensionärer. 132 under-
stödstagare år 1918. Nya sökande
å fonden mottagas ej.

IUlItäränke. pensionsstaten, sn-
männa. Pens:r åt militäre ämbets-
o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e
änkor och barn; pens:rätten grun-
dar sig på mannens eller faderns
beställn., bouppteckn. samt sökan-
des fortf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änke-
och pupillkassa.

Fonder för understöd åt militärer samt deras <änkor och barn.
, • l 1

Stiftelsen ·Carl och Amelie Ahl· huset efter nämnde volontär) kr.
grens ålderdomshem, Gränna. 2,054:29. Samma direktion. Årl.
(Öfverstinnan A S Ahlgren 1910) räntan ntgår med l/t som ständig
Fri bostad i Ahlgrenska gården i tillökn. i pens. el. tillfällig grati·
Gränna åt -pens:e officerare med fikation till pensionerad under-
fö;rfträde rör dem som tjänat vid officer från regem:t el. ock SOIll
Smålands grenadj:kår och Smål:s pens. el. gratifikation till änka ef- \
husarreg. eller ock änkor och ~f~' ter sådan underofflcer, och andra
koml. efter sådana officerare. Af· l/t lika med orran el. till änka
ven lifräntor till af testatriseil efter en i tjänst afl. underofficer
nämnda personer. el. till uppfostringshjälp åt ngt el.

Svenska härens officerares och några fattiga barn till dylik under-
underoll'icsrares minnesfond. (Bi'l- officer vid regem:t.
dad 1906) med ändamål att utdela Skolfonden. kr. 10,131:77.Bildad
tillfälliga nnderstöd åt änkor samt år1821gnmsubskriptionförarfvode
fader. och moderlösa barn, hvilkas till en skollärarebefattning, hvil-
män eller fader tillhört svenska ken numera ej tillsättes, sedan
hären. Behållning 31112 1917 kr folkskola blifvit närbelägen. Af,
23,990:13. räntan utgår, en del somjulgåfvor

i kläder m. m. åt skolbarn inom
regem:ts församl., efter sekund-
chefens bestämmande.

[4805] Kgl, Svea Iifgarde. __
Drottningens hospital (grundl.

1806 af en ~M~iskovän») kr. [4810] Kgl. Svea artilleri-
c:~ 76,000. plrektH~n, se [3072]. regementes pensions- och
:~~~d::.~~~d;tS a:;~~d~1t ~:~:~~ understödskassor.
befäl '!. manskap af Svea lifg. Hygrells stipendiefond (Gene-

raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1833). Prem. åt fatt. skolbarn
inom Kgl. Svea art ..reg.; kapita
let ingår i seldat- barnhuskasaan.

Marcklinska fonden (Änkef. O E
Marcklin 1851). Underst. åt officers-
änkor el. döttrar.
, Mnslkkårens enskiHla kassa

(Musikpersonalen 'vid Svea art.·
reg:te 1875). Begrafn.hjälp till del-
ägarnes stärbhus samt tillfalligt
underst. åt delägare och pensioner
till afskedade delägare.

Kungl. Lifgardet Understödsföreningen Knngl.
till häst. STOa arts-regites officerskårs pea-

slonsf'drening (Officerskåren vid
LIfgardets till häst pensions. Svea art.vreg. 1850). Pensionering

kassa (gåfvor och tillskott af offi- af f. d. officerare vid Svea art ..rel:'
cerare 1851, samt årl. afgifter af Pensions. och gratIalkassan f'or
underofficerare med vederlikar) kr. underofficerare och manskap (Offi.
153,436:29. Särsk. direktion. se cerskåren vid Svea art.·reg. 1850).
[2980J. Pens. till afskedadt undee- Utdeln. af pensioner och underst.
befäl och manskap. åt afskedade underofficerare, kon-

Prins Oskars hospltalinrättning staplar, trumpetare och arttllerts-
vid KgI. LIfgardet till häst (Gåf· ter.
vor och tillskott af officerare 1816) Rudebeckska stiftelsen (Ötver-
kr. 47,958:12. Samma direktion. ste Rudebeck samt battericheferna
Pens. och underst. åt afskedadt vid Svea art.-reg:te 1860). Pens. åt
underbefäl o. manskap, dess änkor änkor och barn efter underoffice-
och barn. rare vid regem:t.

Rosenbergska fonden (Gåfva Soldatbarnhuskassan (Officers.
från stärbhuset efter afl, Under- kåren vid Svea artillerireg.). Fat-
löjtn. Rosenberg) kr. 1,333:25. Reg.- tiga soldatbarns beklädn. och nn-
tets pens:kassas direktion. Räntan' derhäll.
utgår till pens. åt änka efter i
tjänst aä. underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey-
ronl penstons- och gratifikations.
fond (gåfn från nämnde under-
löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,889:
74. Samma direktion. Räntan utbe-
talas årI. 5 juli med t/I som grati-
fikation åt -afskedad underofficer
och l/I som pens. åt änka efter
underofficer vid regem:t.

Volontären Grefva Gustaf Nils
Conrad von Rosen ••penstons- och
gratlftkatIonsfond (gåfva af stärb-

[4807] --
Kronprinsessan J oseflnas pen-

slonsInrättn. vid H. Göta lIf·
garde (stiftad 1823af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för·
malning) kr. 120,000, Särsk. direk-
tion, se [2983J. Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[4809]

[4814)
Konungens mnttärhosprtals- och

medaljfonder Milititrhospitalsfon·
den utgöres af: 1) efter 1813 och
1814 årens krig af ensk, personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkta större belopp, 3) af kom- .
merserådet P. Fileen donerade me-
del; Medaljfonden, stift. af ko-
nung Karl XIV Johan. Båda fon-
derna hafva gemensam direktion ~
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G~J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [48r14-4823]
se [3070J. Från Militärhospitals- falt, en årlig pension, men då nnfårä samt ej knnnatintaga.s på
och Medalnfonderna hafva under ingen innehafvare af sådan me. fattighus; år. 1919 utdelades 10,900'
1918pens:r el. gratifik:r till omkr. dalj numera finnes i lifvet, utgår kr. till 45~ personer.
17,500 kr. utgätt till i fattigdom större delen af fondens ränteaf.
stadda änkor o. oförsörjda döttrar kastn. såsom underst. från Militär.
efter befäl, underbefäl och civ. hospitalsfonden.
tjänstemän vid armen och flottan. I

Nya pens.rum komma hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills' varande pensionärers
afgång, alla underst. från fonden
utgå under form af grattfikatio-
ner. Medaljfonden är afsedd att
bereda underofficerare och gemen-
skap i armen och flottan, hvilka
deltagit i Sveriges senaste krig och
erhållit medalj får tapperhet i

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare
samt deras änkor och barn.

[4821J Karolinska Institutet. Karolinska institutets reserv-
fond (Dr A F Regnell 1883)kr.ss [2208J. 58,124:44. Disponibla afkastningen

A.belins foud (Prof. Hj, Abelin skall användas till befrämj. af den
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- medicinska forskningen och dess
rande vid Karolinska institutet. tillgodogörande så väl för under .

.lerelska fonden (Prof. C Santes- visn:n som får litteraturen.
son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt Kirurgiska klinikens biblio.
studerande vid Karolinska Inatt- teksfond (Professor John Berg
tutet. 1911) kr. 10,000:-. Till prenume-

Professor J. A.lmqvists fond kr. ration och inbindning af kirur-
9,008:68. giska tidskrifter.

Altins fond (Stadsläk. M L Al·
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid Kirurgiska stipendiefonden (Do-
Karol. institutet stud. med. kandi- nation af okänd, pseudo »Amicus»
dater. gnm Prof. C J Rossander 1875)kr.

Benedick.s' stipendiefond (Kam. 10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män,
marh. A W Benedicks 1861) kr. som vid institutet idka eller nyli.
30,000. Till vid Karolinska insti. gendärst.afslutatsinamed.studier
tutet studerande med. kandidater. och ådagalagt synner!. flit jämte

Rag-nar Bruzellus' sttpeadle- intresse och fallenhet för kirurgi
fond (Prof. Bruzelius 11102)kr. och oftalmiatri.
11,754:31.Stipendier åt med. kandi- A.d. Kjellbergs stipendiefond
dater, som studera vid institutet. Protieänkan 'I'herese Kjellberg

Bylundska testamentsfonden t88() kr. 12,100:34. Stip, till med.
(Apot.k. E Bylund 1818) kr. 3,000. kandidat eller licentiat, som stu-
Till underhåll och fårökande af derar vid institutet.
samlingarn.. och biblioteket vid Ljunl!"bergs stipendiefon. (Fält.
Karol. institutet. • läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000.

Lotten von Diibens fond kr. Resestip. för med. doktorer.
10,000. Chr. LOTens fond (f. d. prof. Chr.

Fra Wilhelmina Hiertas stt- Loven 1903) kr. 13,497:87; till be-
)lellili.fond till understöd åt min- främjande ••f forskning inom fysio-
dre bemedl. kvinnor som ägna. l!Iig logi, experimentell farmakodyna-
åt tandläkarekonsten kr. 18,015:06. mik och fysiologisk kemi.

Hiertas stipendiefond (Frökn:a 1'. B. Jlalmstens stipendiefond
H oeh A Hterta 1873)kr. 15,000. (Prof. P HMalmsten 1876)kr. 5,000.
lltip:r åt kvinnor, som studera Stipendier~tTidinst.nyblifnemed.
medicin. licentiater.

Magnus Huss' stipendiefond Fonden för P. H. Halmstens pro- [48 23] Svenska Läkaresäll-
(Prof. M Huss' forne lärjungar fesslIr kr. 101,846:35.
1863)kr. 5,100. Stipendier tt vid Minnesfonden (Theres Anders- skapet. Se r3949J.
KaroUnst. studerande med. kandi son 1911) kr. 21,000. Efter viss .1. Pris- oel>'Ii!,e"die!o"ci.r:
dater. lifräntet agares frånfålle skall af· SnnskaLäkaresällskap.tsjnbl.

Dr Carl Häggströms sttpendte- kastningen användas till stipendier lenmsfond (stift. 27 april' 1858till
fond (Dr Carl Häggströms testa- åt kvinnliga medicine kandidater. erinran af Sällsk:ts 50-åriga Terk.
mente 1911)kr. 38,448:42. Stipen- Caroline A.ndrletts Nobels fond samhet) kr. 27,437:24 (däraf pris-
dier åt med. kandidater, som före- (A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst. fonden kr. 22,500: - och medalj.
trädesvis ägna sig åt studiet af för experimentell medic. forskning. och reservfonden kr. 4,987:24),har
ba~sjukdomar eller obstetrik och Caroline A.ndriette Nob.ls re. till ändarnål att genom sin &fkast-
gynekologi. senfoud kr. 45,156:54. ning sä.tta sällsk. i tillfälle att

Karolinska institutets pediatri. Pediatriska klinikens biblio- utan ansökan belöna Tärdefulla, af
ska fond (Don. af okänd gen. pro- teksfond kr. 5,000. svenska medborgare forf:e .krifter
fessor I Jundell) lIT. 12,000:- För Konsul Perssons stipendiefond öfver ämnen tillhörande det me ,
barnavårdsändamål. kr. 3,000. [die. forskn:sområdet.

[4815J
Konungens hospital (Stb.lms

stads borgerskap O. magistrat 1796)
kr. 353,400. 'Särsk. direktion, se
[SO71). Pens:r åt afskedadt man.
skap vid armen: a) efter vissa års
tjänst el. de, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,
som utan eget förvållande blifvit

[48;17]
Hantboisternas nnderstödsli:as.,

sa (stift. den 28 nov. 1869 får i
armens och flottans tjänst varan·
de eller därstädes fårut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
14,996:36. Särsk. styrelse, se [80271.
Utbetalar t. T. begrafn.shjälp vid
delägares dödsfall och tillfallill'l
understöd till delägare el. dess
änka.

och veterinärer

A. Regnella fond för barnklinik
(D A J Regnell1876) kr. 20,000. För
klinisk undervisn, i burnaålderns
sjukdomar bl. barn inom 2-8 år vid
Kronprins:san Lovisas drdanstalt.·

A.nders R.tzii stipendiefond
(Svenska läkaresällskapet 1862)kr.
32,000. 8tip:r till studerande vid
Karol , inst. samt till underst. för
ntensl!:apl. forskningar och resor.

Roos af Hjelmsäters stlp.ndie.
fond (Kammarh. A Roos af Hjelm-
sä.ter 1862)kr. 5,000. Stip:r åt stu-
derande Tid Karel. institutet.

Professor Carl J. ROllander s,
donationsfonil (18&3)kr. 13,998:69.
För ändamål 80m lärarekollegium
anser gagna de medicinska, veten-
skaperna.

Samsons stipendiefond (Bok-
handl, A Sams on 1887)kr. 13,267:46.
8tip:r åt 'med: 'kandidater, som
studera vid institutet.

Studiefonden för kvinnliga IDe.
dieine stud. kr. 50,000.

Svenska kirurgers ill8aIDling d.
2 mars ..1916 kr. 20,000. '~;~ie~~::~~~a~r':.n:-tci~~~::
sons donation (1910)kr. 5,888:79.

Fonden för KonsulO. Ekmans
professur kr. 200,000:-.

[4822J
''-on.rska testalll.ontsfondell (Lif~

medikus Wener 1813)kr. 6,589:'76
vid 1918,å,rs slut. Medicinalstyrel.
sen, Be[1649). Till stipendier ..

WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid. 39. 41. Regeringsgatan.



[4823-4827] G. Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Regnellska prisfonden (Drr An- 180ktober1918)kr.5S,188:8S,hartill derstöd åt nödställda svenska lä-

ders Fr. Regnell, gnm gåtvobref uppgift att genom sin ränteafkast· kare.
26 mars 1866)kr. 28,096:31.. Hvart ning främja den oto-Iaryngologtska Ragnar och Helena Bruzelius'
<l:de är, fr. o. m. 1870, utdelas 4 vetenskapen. understödsfond (Änkefru. Profes-
års ränta som prisbelön. rör sådan Frithlof Lennmalms fond (stif- sorskan Lott Y Bruseltus 1110')kr.
skrift, som efter föreskritven pröfn. tad 1918) kr. 15,737:55, har till 114,255:01, har till ändamål att be-
befinnes däraf f'6rtjänt. Htilken ändamål att genom sin räntear- reda understöd ät behäfvande än-
svensk medborgare som helst kastning sätta Sällskapet i tillfälle kor eller oförsörjda barn efter af·
äger att om priset täfla. Täflings- att utdela pris ät yngre forskare lidna svenska läkare.
skrift; skall vara inlämn. till Säll· för förtjänstfulla arbeten öfver Th. Hwass' fond. (Doktor Th.
skapets sekreterare före 15januari ämnen, tillhörande det neurolo- Hwass 1912) kr. 52;450. Ränte-
under de,t för prisets utdeln. best giska, försäkringsmedicinska eller afkastningen skall framdeles an-
iret. syfilidologiska forskningsområdet. vändas såsom är föreskrifvet rör

Alvarenga do Pianhys prisfond låtterära fonden (bildad 1904) R. och H. Bruzelius' understöds-
(Prof. i Lissabon med. d.r P. F da kl'. 41,88'5:IS hal' till ändamål att fond.
Costa Alvarenga) kr. 29,317:98,har stödja och främja Sällskapets Iit- Tor och AKnesLambergs under-
till ändamål att gnm sin afkastn. terära verksamhet. stödsfond (Dr T och fru Agnes
säUa Sällskapet i tillf'alle att be- Lamberg) kr. 63,160:60, har till
löna värdefulla, af syonska med. B. Uflde"stödsjonder: uppgift att bispringa nödställda
borgare förf', till täflan inlämnade Schaumkoll'ska understödsfon· svenska läkare äfvensom behöf-
skrifter öfver ämnen tillhörande don (Assessor JE Schaumkoll1838) vande änkor och oförsörjda barn
do,t medic. forskningsområdet. kr. 206,134:71, har till ändamål att efter svenska läkare.
Tåflingsskrift skall vara inlämn. bereda understöd ät behäfvande Carl och Anua Flensburgs pen.
illl Sällskap:s sekreterare före 15 änkor eller oförsörjda barn efter slonsfond (Dr C och ·fru Anna
jan. aflidna svenska läkare; fonden har Flensburg) kr. 10,080:56. Årliga

Pasteurs-fonden (Svenska Lä· Iökats genom en mängd större och alkastningen skall utbetalas till
karesätlskapet m. fl.) kr. 44,545:,83 mindre gäfvor afläkare och andra. läkare eller läkareänkor i behöf-
(däraf medaJjfonden kr. 15,704:04, Jakob I,evertins fond (1888)kr. vande omständigheter.
forskningsfonden kr .. 5,641: 29 1,684: 52. Räntemedlen utdelas 1919 års nuderstödsfond] (Dr
ooh stipendiefonden kr. 23,200:-J. tillsammans med Schaumkellska F. Lönborg) kr. 6,000:-. Årliga
Har till ändamål att. främj a forskn. fondens ränta. afkastningen skall utbetalas till
pä bakteriologiens och hygienens t'. Cubis fond (Sjökapt. F Oubå behöfvand~ änkor och oförsörjda
område. Medel af fondens räntor d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. Bänte- barn efter svenska läkare.
fä användas dels rör utdelande af medlen utdelas tillsammans med Dtamerska fonden (insamlad af
SällsJr:. Pasteursmedalj i guld åt Schaumkellska fond"ns ränta. Dr Diemer bland svenska bad-
forskare, som gjort sig förtjänta Läkara-nödhjälpsfonden (Åt. gäster i Aachen, öfverlämnad till
om bakteriol:s eller hyg:s fram- skilliga svenska läkare 1855) kr. Svenska Läkaresällskapet 1908)kr .•
steg, dels till resestip:r för studier IS,960:98. Understöd U nödställda 9,u13:38. Afsedd till understöd'ät
i utlandet i bakterio!. eller hyg., svenska läkare samt ät belröt- personer af svensk nationalitet
.dels ock till främjande af veten- vande änkor eller oförsörjda barn för genomgående af brunnskurer
skapl. forskningar inom nämnda efter aflidna svenska läkare; fon- i Aachen.
områden. den uppkom genom upplösa. af C Oj"iga fonder

And. Rotzius' fond, kr. 51,952:40 pens:inrättningen föl' svenska lä·' .
(dllraf medalj- och reservfond kr. kare, hvarvid af förutvarande del. Sociala fondell (af 189~) kr.
14,602:40; anatomiska stäpendte- ägare förbehåll gjordes om rör. S,~91:.14. Dess andamäl ar. att
fonden kr. 24,800 och fyaiolo- månsrätt för deras efterlefvande. främja ..det kamratlIga samlIfvet
giskastipendiefondenkr.12,550:--), A. Lindblads fond (Dr A Lind. inom Sallskapet.
är afsedd att frllmja Itudiet af de blad 1909)kr. 10,lal: 21. Understöd Grothska fonden (af 1897) kr.
TOtenskaper, i hvilkas tjänst An. ät nödställda svenska läkare samt 7,316:S2 är afse~d att bekosta nya
ders Retzius verkat, i främsta rum. åt behöfvande änkor eller oför- upplagor af »~arobok 101' barn-
m~t ~en norm~la a~atOlp.ien, där- s.örjda. barn efter aftidna svenska morskor.»
näst afTen fysIOlog,en. Iäkare.

BerzeJiua.fonden kr. 10,25S:18. Vincent oeh Louise Lundbergs [4824] ,
Ur denna fond utdelas hvart ro:e är pensionsfond (LifmedikusYincent '.
sällskapets Beraelfus-medalj i guld Lundberg 1886)kr. 68,824:S2. År!. J.a~ob.iskatesta~antsfonden(Ve-
it någon af de forskare, som ge· räntan användes till pens.r ä 300 tel~narla~. A Jacob, 1869)kr·lS,900.
nom sina arbeten mest bidragit till kr. åt behöfvande änkor eller oför- DIrekt. ofver Vetermärhogskolan
framstegen inom den medicinska sörjda, barn efter aflidna svenska genom dess rektor. Se [2218]. Be-
kemien. läkare. . sesttp. utdelas hvart .S:-:.eller 4:.

Gunnar Pursaners fond (ofver- C. Häggströms fond (Dr C Hägg- är ttll en ung vetermarlakare.
lämnad 1916)kr. 2,715:79, har till ström 1909)kr. 61,207:60. År!. rän-
ändamäl att genom sin räntear- tan användes till pens.r ä 1100kr.
kastning främja studier inom In- åt behöfvande änkor eller oför-
värtes medicinen och dess hjälp- sörjda barn efter aftidna svenska
vetenskaper. , Iäkare,

Nachmansonska fonden (Fru KamratflInden (Svenska läkare
Rosa E. Nachmansons testamente 1902)kr. 95,279:S8.Ärafsedd till un-

[4826]
Svenska sJuksköterskornas all-

männa penstousforenlng (189u)kr.
2,000,000. Särsk. styrelse, se [3050].
Lifränta vid fyllda UO är.

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fohder, m. fl.
[48 27] Ianvändes till belönande af hjälte- 1911 i Sv. förf.-sam!. n:r 104). Sty-

Carne/;iestiftelsen. Af ameri- modiga handlingar, särskildt rädd- relsen, utsedd af K. M:t,samman·
kanske milliardären AndrewCar- ning af andras lifmed risk af eget, träder i Stockholm minst 3 ggr
negie doneradtkaPitaI2S0,000dOl'

l
samt understöd ät anhöriga till ärligen (i febr.,.juni och okt.).

Iar (i värdepapper), som förvaltas dem, som omkommit under rädd- Styrelse: Konteramiral Arvid Ltnd-
af statskontoret och hvars ränta ningsarbete. (Stadgar af 6 Okt. man, ordf.; Amerikanske minis-
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7 pens:r, il. 80 kr. hvarje pena., till
sådana inom Sthlms stad bosatta
behöfvande personer, utan afseen-
de på samhällsklass, hvilka gnm
obotlig sjukdom, olyckshändelse

[4832J Kgl. Patriotiska eller ålderdomssvaghet äro, ur-
sällskapet, Se [3750]. ståndsatte att sig f"6rs9rja o. icke

Branders donation (Kamrer. H äro el. kunna anses vara föremäl
A Brander 1869)kr. 12,000. Räntan 16r den egentl. fattigvården.
användes till utdein. af sällsk:s Dahlgrens donation (Bankokom-
medaljer till framstående in- miss. C P Dahlgren 1891)kr. 39,943.
dustriidkare eller trädgårdsodlare. 16 pensir på samma villkor som

Brandstodsmedlen (C R Berch från Nödhjälpskassan.
1778. J v Balthasar Knigge o. hans Dahlgrens, Charlotta Wilhelml.
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Bän- na, fröken, understödsfond. 1895
tan användes till underst. åt tor- kr. 2,085. 1 pension å 100 kr.
pare o. andra fattiga personer på Dledrichsonska donationerna
landet, som hemsökts af eldsvåda {Dir. G F Diedrichson o. hans fru)
och ej äga rätt till brandstods. kr. 55,487. Af räntan utdelas 45
understöd. pensir å 60 kr.

Ebersteinska, Schotteska och Falcks testamente (M:ll B Ch
Kulmanska donationerna (Fru:a Falck 1815) kr. 6,200. Räntan ut-
Cl A C Eberstein o. M C Schotte delas till 2 i Sthlm boende fattiga,
m. fl. 1799, 1807 och 1817)kr. 2,500. välfrejdade, oförsörjda juvelerare-
Räntan utdelas årl. till hemgift åt döttrar el., om sådana ej finnas, till
2:ne fattiga och dygdiga flickor af guld. eller silfverarbetares döttrar
den arbetande klassen. med 150 kr. till hvardera.

Uudbecks donation (Öfv..kam.. Flobergs fond (Guldsmed. S F'Io-
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000. ~~~gkr1822)kr. 1,500. 1 penston å
Räntan användes till sttprr åt skick- Graans testamente (Kryddkr ..h.

[4830J Allmänna änke- och t~~.jOrdbrukare inom Skaraborgs C D Graan 1836. kr. 22,170. Af

Pupillkassan i Sveriqe. Thurgrens pensionsfond (test:e räntan utgå 5 pensioner å 100 kr.
f M Il Ch l tt C Il d ) kr och 4 pensioner å 75 kr.

Se [29'59]. a: ar o a o an er . Hagbomska stiftelsen för Pau-3,000. Räntan användes till un-
Allmänna änke- och puptltkas- derst. åt åldriga o. fattiga tjänare. vres Honteux (M:lle C U Hagbom

san i Sverige (Stift. 1784; regl. 1916, K. Patriotiska Sällskapets samt. 1833) kr. 19,980. Räntan utgår med
fonder c:a 14,000,000kr.) har till liga tillgångar (inberäknadt of. 10 pensioner å 100 kr. åt ofärdiga
ändamål att åt svenska undersåtar, vanstående fonder) utgöra omkring eller sjuka och behöfvande frun-
som icke uppnått 60 år samt med 230,000kronor. timmer med bättre uppfostran.
afseende å hälsotillstånd pröfvas Hedströmska testamentet(Fabr.
till försäkr. antagl., lämna tilliålle C Hedström 1832) kr. 6,000. Bän-
att antingen mot viss afgift på en [4833]- Direktionen öfver tan är anslagen till 4 pens:r a 75
gångel.motårl. prem.r vinna för- N"dh' kr. åt änkor och oförsörjda barn

,säkr. för beredande af pensioner O jälpskassan, efter civ. tjänstemän vid Sthlms
dels till efterlefvande änkor och Se [3547]. juridiska verk.
barn dels ock till annan person Till minne af framl, Prestdon- Höglun~s, Revisor Jolm R,
oberoende af skyldskapsförhäl- ten K J Berg (donation af okänd minne. (Ankefru Jenny Scherdin
lande. Vinst tillfaller de försäk- 28/5 1905) kr. 5,157. Till pensioner L910)kr. 4,000: -. 1 a 2 pensioner
rade i form af årlig tillväxt af il 100 kr. åt 2 fattiga s. k. bättre 'till fattig. i Stockholm bosatt änka.
pensionen. fruntimmer i Stockholm. Isbergs donationsfond (Frk. Ma-

Bohmanska testamentsfonden Berggrens, R C, Grosshandl., ria Char-l. Isberg) kr. 46,323. Pens:r
, (Grossh. F O Bohman 1767) kr. testamentsfond 1895 kr. 83,156. för pauvres honteux. 8 å 100 kr.

226,127: -. Understöd åt sjuka Pens:r på samma villkor som från och 8 il 50 kr.
barn af delägare i Allm. änke- och Nödhjälpskassan. Jungblads testamente (Prosten'
pupillkassan i Sverige. Bjurholms fond (Bryggaren An- B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000
..Urisbackska testamentsfonden ders Bjurholm och hans hustru 2me pens:r å 75 kr.

(Ankefru S M Mannerheim, f. Grts- El isabeth Bjurholm 1907). 6 pen- Knigges donationer (.Änkef. A
back, 1777)kr 6,750. Understöd åt sioner a 100 kr. med samma vilt- M B Knigge) kr. 13.086. 11 pen-
behöfvande änkor eller fader- och kor som för Nödhjälpskassan. sioner å 60 kr.
moderlösa barn. Bohman B:sons testamente (Vik· Konung Karl Johans donation

Sehmanska pensionsfonden tualiehandl. E Bohman E:son 1827) t1815) kr. 7,500. Räntan utgår med
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman kr. 5,000. Af räntan skola utgå 2 6 pens:r å 60 kr. för år åt be-
1882) kr. 8,810:-. Pens:r åt fat- pens:r a 100 kr. höfvande, som genom en bättre
tiga fruntimmer, som icke äro el. Brandt. fond (Änkefru Vilhel· uppfostran blifvit urståndsatta att
varit gifta. mina Brandt 1.876) kr. 15,000:-. sig med gröfre arbete försörja el.

Svaan.ka testamentsfonden (Än. 4 pensioner a 100 kr., 6 a 75 kr. att i fattighus kunna intagas. .
kef. A M Svaan, f.Volckamer, 1763) Samma villkor som för Nödhjälps- Levins donatten (v Presid. d A
kr. 18,000:-. Räntan är anslagen kassan. ,Levinjämtearfvingar1849)kr.5,048.
till pens:r åt fattiga änkor af god Bouekiska fonden, hufvudsak- Af räntemedlen utgå 3 pens:r å
frejd, hvilkas män varit anställda ligen en fond för Levinska släk- 75 kr., och bör vid pensionstill-
i statens tjänst, utan afseende på ten, 1835. Kr. 18,193:-. 4 pen- sättning till testators släktingar
stånd el. vistelseort; och äga aläk- sioner a 225 kr. tagas viss hänsyn.
tingar till gifvarinnan el. hennes Brukspatronen J A Bångs och Lundals testamente (M:ll C .T
afl:e man företrädesrätt. Fru U L Bångs, född Luth, do- Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r åt

Thernbergska testamentston- nation il 10,000 kr. till Nödhjälps. 2 änkor el. ororsörjda döttrar efter
den (Handelskassören J Thernberg kassan i Sthlm enl. donationsbref PSrtoäsctkehrOlvmid.sin I död anställda i.
1821) kr. 5,400. Understöd åt be- <år 22 dec. 1881 med anledn. af ett
höfvande änkor, företrädesvis så- 25:årigt lyck!. äktenskap. Fondens Lundmarks donation (Fröken
dana, som af änke· och pupillkas· storle* för närvarande kr. 12,406. W. Lundmark 1913)~~_p~n
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
tern; f. Revisionssekreteraren Carl san åtnjuta små pens:r och hafva
Berg, v. ordf.; Disponenten fil. dr flera oförsörjda barn.
Hjalmar Lundbohm ; f. Generaldi-
rektören F V H Pegelow ; Fröken
Ebba Wedberg; Sjökapten R V Ed·
lind; Yrkesinspektrisen fröken Ker-
stin Hesseigren. Sekr. o. kamrer:
Jur. kand. G. Unden, adr. A.-B.
Svenska Handelsbanken.

fl. .Ionder. [4827-4833]

[4828]
Robins, Emile, belöning (Frans.

mannen Emile Robin 18S6)kr. 5,210.
Årl. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, som under föreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, el. om tillfålletillden·
na användning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och ef-
serl. oförsörjda barn .. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1.64],
som sedermera utdelar beloppet.
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[4833-4835] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
å 200 kr. åt person, tillhörande Friherre Oscar Alströmers fond Gyllenbååtska fonden, kr. 4,273·
den sä att säga högre pauvres- (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ- 1 pens. a 130 kr.
honteux-klassen. mer 1884)kr. 19,850.Lifstillsränta. Frö"en Emilie Gyllencreutz'

N.ordlanders testamente (Stads- Ilofmarskalken J F Amlnotl's fond (1895)kr. 1 228.1pens. af ränt.
majoren E Nordlander 1842) kr. och dess Fru A C Amlnotl's dona...: ,
75,000. Pens:r stso kr. ät 22 änkor ttonsrond, kr. 15,52t. 3 pens:r a Froken EmIlie Gyllencreutz
eller döttrar efter borgare i Sthlm, 155 kr. fond N:o 2 (1903)kr. 3,017.1 pens.
samt 6--änkor el. döttrar efter civ. Berg von Linde·fonden (Frkn Fröken Kerstin Gyllencreutz'
ämbetsmän vid hufvudst:s verk. Henriette Berg v Linde o. Aases- fond (1906)kr. 25,925. 8 pens:r.

Nödbjälpskassan I Stockholm sorn August Berg v Linde) öfverl. FrökenS L L Gyllenrams fond
(Prosten P Norman i Ösmo o. kyr- 1897-98, kr. 10,096. Lifstidsränta. (1882)kr. 35,957.Pens:r till gifvar-
koh, Åhman m. fl. 1760)kr. 478,792: Bergenstjernska fonden, kr. innans närmaste anhöriga.
64. Utdelande af underst. till i 115,708. Stip:r och pens:r. Hagermanska fonden (1883)kr.
Sthlm boende fruntimmer tillh. Berghmaaska fonden, kr. 64,257 36,122. Pens:r till gifvarens när-
Pauvres honteux; 1919 utdelades förutom kr. 250,000i fastighet. 3 maste anhöriga.
kr. 21,925:- till 327 personer. stip:r och 5 pensir. Hamlltonska släktfonden (bil-

Preis' testamentsrond (Friher· von Beskowska fonden, kr. 7,159. dad 1891)kr. 120,543.Pens:r inom
rinnan A M Preis 1810)kr. 6,000. 2 pens:r a 110 kr. . släkten.
Räntan fördelas i 4 pens:r a 75 kr., Bethuaska fonden, kr. 23,504. Hammarskjöldska släktfonden
2 till änkor af frälse och 2afofrälse 11 pens:r l>60 kr.' (Ull) kr. 16.745. Understöd inom
stånd. .. Bildtska fonden (1914)kr. 12,521. släkten.

Roospiggs testamente (Ankef. C Lifstidsränta. ' August von Hartmansdorlfs stl·
MRaospigg 1839)kr. 17,250. 7 pen- Generalmajoren O M Björn- pendiefond, kr. 115,788.Akadeln.-
s:r af växlande storlek till fattiga sljernas fond kr. 230,971. Stipen- stip:r a 800 kr.
änkor el. ogifta fruntimmer. dier och pensioner. Fru Brita' M von HausslVollfs

Ruths testamente (Änkefru B C von Blockska fonden, kr. 19,199. fondl, kr. 34,860. 4 pens:r l>200kr.
Ruth 1803)kr. 2,136. 2 pens:r ä 60 5 pens:r l>60kr. 0.7 pens:r l>25kr. Fröknarna von Hausswollfs fond
kr. företrädesvis ät fattiga präst- Boljeska fonden (1913)kr. 69,625. (v Hausswolffska fonden) kr. 43,895.
änkor. Stip. el. ärligt understöd för ett år. 1 pens:r l>225 kr. o. 1 pens. I>36kr.

Grossh. J H Seharps och Fru 'I'hurow Gustaf Bultensterns: Heljkenskjöldska testam. och
Clara Scharps donation, kr. 25,024. familjefond (1901) kr. 213,781. gåfvofonden (1912).Kr. 822,076:-
5 pensioner å 150kr. ät s. k. bättre Afkastn. utbetalas till släktfören. Lifsttdsräntor.
fruntimmer i Stockholm. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Carl Johan Hlertas fond (1879)

Sohms testamente (Bankokom- Trolle·Bonde 1885) kr. 25,709. Af· kr. 13,113.1 pens. a 150kr.; äterat.
miss:änkan U Sohm 1842). Af fon- kastn. skall t. v. läggas till kap.i- ränteafkastning lägges till kapita-
den utlämp'-aSärl. 12pensir ä 60kr. talet. let, som enl. gäfvobrefvet bör ökas

Svanstrom testamente (1869)kr. C. A. Brauns och J. Branns till 25,000kr. ..
24,000:-. Räntan utgär till 6 pen- fond (1916) kr. 10,694. 2 pens. I> Hårdska fonden (Ankef. J CHård
sioner a 75 kr. till i Stockholm 100 kr. 1 stip. a 200 kr. af Thorestorp 1888)kr. 17,682. 2
födda ogifta döttrar till aflidna Bungencronska fonden, kr. pens:r å 300 kr.
badarmästare och därnäst till 32,159. F. n. 12 gratifik:r a 80 kr Ulrika Christina Högmarks te-
ogifta, minst 40 är gamla fattiga för 1 år. stamentsfond (1869 o. 1874) kr.
borgardöttrar, äfven födda i Stoca- Carlesonska famlljfonden (1896) 11,191. 4 pens:r l>100 kr.
holm. kr. 78,646. Lifstidsräntor. Klingspors, i!Iathilde, Grefvin·

Timells testamente (M:ll UTi· Carlesonska stipendiefonden nan, fond (1912).Kr. 10,614.Lifs-
mell 1831) kr. 6,000. Räntan an- (1896)kr. 368,357.3 stip. a5,000kr. tidsränta.
vändes till4pens:rä75kr., afhvil. Cronhielms af Plosta fond (1913) von Kothen-Ribblngska fonden
ka 2:ne tilldelas »öfver 50år gamla kr. 87,949. 3 ekiperingsbidrag a (Änkef. v.Kothen, f. Ribbing,lSS8)
fattiga döttrar, den ena efter civ. 1,000 kr. kr. 2,301. En pens. af räntan.
el. militär tjänsteman och den an- MagnUSGeorg Danckwardts pen. Fröken Juliana Charlotta La·
dra efter borgersman i Sthlm». stonsfond, kr. 3,937. 2 pensioner gercrantz' donatlonst'ond (Lager-

Törnebohms testamente (Asaes- a 60 kr. crantzskafonden}kr. 7,280.1pens:n
sorn o. stämpelmast. E Törnebohm de Bergs, G M och M S, fond a 75 kr.
,1831)kr. 117,562.Pens:r till änkor kr. 22,939. Afkastn. skall t. v.läg· Lefrånska fonden, kr. 22,811.
och ogifta döttrar efter civ. tjäns· gas till kapitalet. 3 pens:r å 200 kr.
temän vid Sthlms stads styrelses De la 'Gardleska fonden (HOI) Leijonilychtskafonden,kr.11,243.
juridiska verk samt pens: r till fao kr. 45,706. 4 pens. 2 pens:r a 188 kr.
briksidk:s änkor o. ogifta döttrar Friherrarne Dnwalls fond (1913) Grefviunan '" Lewenhanpts f.
i Sthlm. kr. 13,705. Pens:r till stiftsjung. Sparret'ond(1899)kr.lO,585.2pens:r

Uddenbcr!(s t'ond (Konsul A frur. 1>200kr.
Uddenberg 1919),pensioner för när- }'riherr. A G von Diibens fond von LielVensk" fonden, kr.7S,486.
varande till belopp af 240a400 kr. (1897)kr. 6,201. Lifstidsränta. 1 pens. I>450kr. o.13pens:rI>1~Okr.

Wikströms fond (1874), Fröken Lotten von Diibens fond (1907 Lilllecronska fonden (Frökn:a
Anna Helena Wikström, kr. 15,000. kr. 5,531. 2 pens. a 100 kr. S M o. M C Lilliecron •• 1869)kr.
Af fonden. utgä 6 pensioner a 75 von Diiben·Tersmeden·Laller. 13,041. 3 pens:r l>c.a 200 kr.
kr., samma villkor som för Nöd· stedtska fonden (1909)kr. 30,673. Llljenstolpska fonden (18~7)kr.
hjälpskassan. 3 pens:r ä 400. 61,012. Lifstidsränta.

--- Ditckerska fonden (Crefve C F A och C 1IILinds afHageby gåf-
[48 35] Riddarhus~tsfonder. Diicker 1885)kr. 153,643.20 pensir vofond (Fru Abela Lind af Hageby

a 200 kr. 1894)kr. 22,740. l pens. o 1 stip.
Se [4051]. Bhrenborg-Belherska fonden A och C M LindI!' af Hageby

Adelns Disknssionsklubbs Vad· (1899)kr. 17,626. 2 pens:r. testsmentsfond (1907) kr. 22,287.
stenastiftsfond kr. 5,946. 2 pens. En onämnd välgörares fond, kr. 2 stip. a 400 kr.
il 100 kr. 19,759. 6 pens:r a 110 kr. Lindenercronas· af KlIntebergs

Adelskölds, Olaes, fond (1908) Gyllenbergska fonden (Godsäg. donatlensfond (Öfverstelöjtn. G.
kr. 15,548. Afkastn. skall t. V. lag- E J Gyllenberg 1877)kr. 237,855. L Lindenercrona o. h. h. Hedvig
gas till kapitalet. 30 ~atif:r a 120 kr., 2 stip:r å Iaf Klinteberg .1901) kr. 125,932.

Adliga kadettskolefonden kr. 500 kr., 1 sttp. ä 800 kr. m. m. Pens:r och 1 strp.
195,923. Stip:r å olika belopp och G-yllenborgskafonden,kr.35,288. Ltnaerhjalmska t'onden, kr.
för fler•• ändamål. 15 gratifik:r a 75 kr. • 29,356. 10 pen.,r a 100 kr. .
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Löfvenskjöldska 'fonderna, kr.
489,340. 1 utrikes stip. a 4,000kr.
och 3, undervisn ..stip:r a 1,800kr.

Mörnerska släktfonden (1911),
understöd inom släkten, kr. 29,419.

Grefve H S Mörners och hans
makas stip.fond (1907)kr. 10.677.
Afkastn: skall t. v. läggas till
kapitalet.

Grefve J A Hörners fond (1902)
kr. 44,060. 2 pens.

Mörnerska fonden (Änkef. J C
Mörner 1869 o. 1872) kr. 9,100. 2
pens. a. 90 kr. o. 2 •• 451kr.

Bankokommissarien Wilhelm
Netherwoods testamentsfond, kr.
10,825. 2 pens:r a. 150 kr.

von Nolekenska fonden (1896)
kr. 13,452. 6 pens:r. .

Nordenskjöldska understödsfon,
den (bildad 1897)kr. 6,347. Under.
stöd inom släkten.

Ollvecrentzska fonden (1913)kr.
33,086. 2 stip. a. 500 kr.

von Otter· Printzensköldska fon.
4en (19141,kr.44,265. 3pens.o.zsttp,

Oxehnfvndska fonden (1907) kr.
43,370. 1 pens. a. 600 kr. 1 pens.
a. 500 kr. 1 stipend. a. 500 kr.

Palmstlernska fonden (Frökn:na
'Selma o. Asta Palmstjerna 1888)
kr. 9,299. 1 pens. Ii 320 kr.

Paullaka fastighetsfonden
(Kammarjunk. O G Pauli; öfverl.
1894) .kr, 1,8rt!,198. Lifstidsräntor
till af testator utsedda personer.

Panliska lösörefonden (Kam·
marjunk. O G Pauli; öfverl. 1894)
kr. 292,904. Pens:r a. 400kr. .akad,
stip:r, 5 Ii800kr. samt 4 krigaskole-
stip:r a 1,000kr.

von Pfatenska släktfonde,.. (brl-
dad 1893)kr. 82,649. Pens:r inom
släkten.

Printzskölds, Oscar och Erik,
donationsfond (1918) kr. 20,000.
12 pens. a. 80 kr.

Hajoren Nils Georg P.ilander.
skölds donationsfond för adliga
frnntlmmer (Kammarh, J. F. Pst-
landersköld 1875)kr. 20,.848.3pens.

Majoren Nils Georg Psrlander.
skölds pensionsfond för adelsmän
(Kammarh.J F Psilandersköld1;l78,
-kr. 19,157. 3 r-ens. \

Psilandersköld.ka fonden N:o Il
(Kammarh.J F Psilandersköld 1884)

krps~I~~deislöI~s"k~ ign~~:"N:o 4
(Kammarh.JF Psilandersköld 1885)
kr. 8,299. 5 pens. 45 kr.

Psilandersköldska fonden N:o Ii
(Ankef. Psilandersköld f. Iah erg,
lS~O)kr. 9,009. Lifstidsränta.

Queckfeldt. Rosencrantzska fon-
den, kr. 73,906. 4 stip:r a %O~kr.,
S pens:r iL 200 kr. o. 3 hand pen-
ningar iL 120 kr.

Queckfeldtska pensionsfonden
(Rofrättsrådet C S Queckfeldt l875l
kr. 14,288. Lifstidsränta. '

Queckfeldtska stipendlefollden
(Rofrättsrådet C S Queckfeldt 1875)
kr. 12,978. Lifstidsränta.

Stiftsfröken ]larla Charlotta
Q1'eckfeIdts fond (1841)kr. 27,232.
3 pens:r •• 200 kr.

Rehnbergsk.. fonden (Mllj,'reu
CG Rehnberg 1887)kr. 11,655. Från
fonden utgå 3 pens:r å. 100 kr.

'RenterskiÖld·Nordenfalkska fon-
den, kr. 37,586. 1 pension.

Hormarskalken Henrik Fabla1l
Reuterskjölds penslonsrend (Beu-
terskjöldska fonden) kr. 66,004. 4
pens. a 600 kr.

·Kammarherren Johan Axel Ren.
tersklölds pensionsfond (1810)kr.
79,438; 4lifstidspens:r il500kr. och
1 stip. a 500 kr.

Öfverstelöjtnanten C G Reuter.
skjölds pensionsfond (1899) kr.
16,089. Pens:r.

Öfverstelöjtnanten C GRenter·
skjölds stipendiefond (1899) kr.
2Q,406. Stip:r.

Fröken S A RIbbings fond (1896)
kr. 48,479. Llfstidsränta.

Riddarhustorgsfonden (1911)kr.
299,917. 15 pens:r samt tillialliga
understöd.

Fröken Hathllda Ridderborgs
släktfond (1916)kr. 70,121. Pens:r .

Carl Ulrik Roos' af Hjelmsäter
donation.fond, kr. 47,721;5pensir
a. 300 kr.

F'röken C. ROQs' af Hjelmsäter
donationsfond, kr. 5,053. Litsfide-
ränta.

Fröken Hanna Roos' af Hjelm.
säter donationsfond (1880) kr.
23,819. 2 pens:r a. 420 kr.

F'röken Hanna Roos' af Hjelm.
säter testam.vfond kr. 226,370; 2
pens., 2 stip. å 1,000 o. 3 stip. å
500 kr.

Kammarherren Carl Roos' af
Hjelmsäter fond (1890)kr. 100,180.
Pensioner.

af Sandebergska fonden (1908)
kr. 20,278. Pens.

Sasska fonden (Majoren J F Sass
och hans hustru G A Nisbeth 1866)
kr. 39,973. Pens:r.

Grefliga SchetTerska stiftnin'
gen, kr. 61,734. 13 pens:r å 150kr

ScheIfer., C, kapten. fond kr.
33,884. Afkastn. t. v. till kapitalet.

von Sehewenska sttpendtetn-
rättningea (Agent G B v Schewen
m. fl. 1721)kr, 38,917. ,2 stip:r a
500 kr.

Hoft'röken Carolina von Sehul-
zers donationsfond (v Schulzerska
fonden) kr. 7,021; 1 pens. iL 80kr.

Fröken Schiirer von Waldheims
fond, kr. 18,702: 1 lifstidsränta a.
600 kr.

Schiitzererantz', Adolf Victor,
fond (1912) 1 pens. a. 1,200 kr., 9
pens. a 600 kr., kr. 177.501.

Victor Schiitzercrantz' pen.
slonsfond (1913)kr.12,032. Afkastn.
skall t. v. läggas till kapitalet.

Victor Schutzerernntz" sttpen-
diefond (1913)' kr. 21,71&..1 stip.a 500 kr.

C och F von Sehwerlus foad
(1900) kr. 73,695. 1 lifstidsränta a
300 kr.

de Sllentzska fonden, kr. 11,110.
3 pens:r å 75 kr. o. 1 a 30 kr.

Silfverbergska fonden,kr.36,101;
15 pens:r å 85 kr.

Silfverstolpes, A., Genanajor
och fru fond för descendenter
(1917)kr. 5,489. Afkastn. t. v. till
kap.

[4835-4836 '
Silfverswärdska släktfonden

(1912) understöd inom släkten; kr.
8,386.

Kapten B och frn G Sparres af
Rossvik donationsfond (1911)kr.
90,792. Lifstidsränta. ,

SfJerncreutzska fonden, kr.
52,268; 22 gratifik:r å 80 kr., hvtl-
ka få uppbäras under 6 år.

Stierneronska fonden, kr. 3t,081;
3 pens:r il 350 kr.

St.ierngran at-Drufweska fond en
(1917)kr. 30,594. 1 krigsskolestip.

lilfJerngranatska fonden, kr.
16,270. 1 pens.

SfJernstedtska släktfond k
(1913)kr. 5,729:-. Afkastn. skall
t. v. läggas till kapitalet. .,

ron Stockenströmska fonden
(Bruksäg.Axel1'Stoekenström1894)
kr. 7,364. Ett stip. a 240 kr.

Stråleska fonden, kr. 44,696;19
pens:r a. 75 kr.

ThamJska donationen (:Kommer.
serådet •S Tham 1727)kr. 11,831;
räntan lägges t. v. till kapitalet.

Elisabeth Charlotta Tersmedens
donationsfond (1913)kr. 14,434. 2
lifstidsräntor.

Tersmedenska fonden, kr. 17,057;
2 pens:r.

Tersmedenska släktfonden (1914)
kr. 6,139. Afkastningen skall tills
vidare läggas till kapitalet.

Uttermareks. Z M, fröken, do.
nationsfond (1910)kr. 2,631. Lifs-
tidsränta.

Wachtmeisterska släktfonden
(1913)kr. 76,763. Understöd inom
släkten.

Vadstena adliga jungfrnstift,
kr. 462,096; n pens:r a 100kr.; 108
pens:r a 50 kr. och 15 pens:r till
olika belopp. •

Friherrinnan A. von Vegesaeks,
f. Sergel, donationsfond, kr. 47,491;
1 pension Q. lif'stfdsränta.
. von Vegesaekska fonden (Fru
Carolina von Vegesack 1885) kr.
5,340; l pens. a 200 kr.

von Vegesacks, J enny, penslons-
fond (1910) kr. 14,084; 2 pens.r Il
225 kr.

WuUcronska fonden, kr. 26,476:
3 pens:r a. 35 kr. o. 4 pens:r a.
20 kr.

Generalmajoren Otto von WnltT.
eronas fond (1913)kr. 70,756. Uno
derstöd inom släkten.

WästfeIts, Märtha Magdalena,
donationsfond (1906) kr. 10,084;
2 lifstidsräntor.

Åkerhielmska fonden (Fröken
Ulla Åkerhielm 1883)kr. 11,171.; 1
pens. o. 1 lifstidsränta. ,

OrJlskölds, Knnt, donations-
fond (1918) kr. 19,822. 2 lifstids-
räntor.

Riddarhusets samtl. fonder upp·
gå till ett bokfördt belopp af
11,065,045 kr.

[4836]
Letten lYennbergs fond för

bjälpbehöfvande (1864)kapital c:a
44,000kr. Särsk. direk;lion, se [3538J;
fonden är atsedd till: 1) inlösen
och underhåll af 1 el. 2 värnlösa,

,WOODSTOCK SKRIVMASKin från KONTORSTEKNIK"
.enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.
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döfsmmma el. blinda barn i därför
lämplig anstalt el. barnhem; 2)
underst. åt sådane fattige Tälfrejd.
personer, som genom sjukdom el.
annan oronållad olycka äro i be-
hof af en tillfallig el. ögonblicklig
hjälp.

[4840] .
Pauliska donationsfonden (Än·

bf. Ch. Pauli 1789) jämte egend.
n:o 24Svartmang. tax. värd. 355,000
kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Norra friv . aebetehuset, se [3517];
pens:r ••50kr. utdelas till 307änkor,
som fyllt 38 år, och hvilkas män
varit företrädesvis präster el. bor-
gare, samt å 25 kr. till.74 fader-
och moderlösa llickor under 16 år
samt af äkta börd. Fondens redo-
görare: Jansson, Herm .. 12 Kam-
makareg. 1 tr.

Jenny o. Alida Dossanders dona·
tionför företrädesvis dem som varit
lärarinnor, f. n. 8 peosionsrum il.
200 kr.

[4841]
Aktiebolaget Stockholms,Prak.

tlska Hushållsskola. Särsk. sty-
relse se [2251];uppfostrar välartade
16 års llickor till tjänarinnor.

stöd å 15 kr. utbetalas i septemb.
till fem pauvres honteux inom
Adolf Fredriks förs., efter rorslag
af kyrkoherden.

Carl och Sofie Luudströms foud
(brukspatron Carl Lundström 1917)
kr. 5,000. Af räntan utgår ,t. v .
lifränta.

Strömska fonden (Catharina
Softa och Antoinetta Susanna Ström
1876) kr. 20,308. 8 pensioner å 100
kr" åt »medellösa ogifta döttrar
efter all. civile ämb, o. tjänste-
män».

Warodellska foudcu (handl.
Lars Johan Warodell1863)kr.2,OOO.
Pension å 100 kr. till »en fattig
prästänka af Storkyrko eller St.
Clara församlings prästerskap».

[4843] Diakonissanstaltens
styrelse.
Se [2255].

Sjukhusets frIsängsfonder kr.
221,463:20.

Sjukhemmets frlsängsfonderkr.
266,900:33.

[4844]
Almgrens pensionsfond (Advo·

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 531.
Kommerskollegium, se [15641;
räntan användes till underst. at
torftiga änkor efter afl. skickl. äm-
betsmän å bergsstaten.

[4845]
BjörekSka stipendiefonden

(Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.
Samf. Pro Fide & CbristianisIDO,
se [3573]; stip:r till skollärare.

[48l-6] --
Brudgåfvefondon (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse arkron-
prinsessan Lovisas förmälning
raiO) Öfverstäth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv.·styrel.
se. Brudgåfva af 160 kr. åt 5 dyg·
diga och ärbara brudpar, som år
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
vigas.
[4847]

Drakeska testamentsfonden
(Linkrämaren Jonas Drake 17S3)c:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes-
hand1:e L Eu/(. Westin, Handels-
bokh. G W:son Munthe och Bage-
riidkaren Carl G Schröder öfver-
lämnad till Föreningen för Väl·
görenhetens Ordnande (F. V. O.).
Afkastn. användes till små pens:r
åt äldre fattiga fruntimmer.

[4848]
Föreningen till minne af ko-

nung Oskar I och drottning Jose-
flna (efter inbjudn. stift:s fören,
gnm subskription. Änkedrottning
Joseäna skänkte 30,000 kr. 1873);
särskild styrelse, se [3637J; att
till vård emottaga gossar emel-
lan 10 och 15 års ålder, hvi'lka be-
gått brottsliga handlingar eller åda-
galagt gröfre vanart, samt att dem
uppfostra till gudsfruktan och ar-
betsduglighet ; å roren: s åkerbruks·

koloni Hall inom Östertälje socken
af Sthlms län vårdades under 1918i
medeltal per dag 175gossar. För-
eningens tillgångar utgjorde den
31 december 1918615,238kr. 2 öre,
däraf på åkerbrukskolonien Hall
belöpte sig 529,988kr. 3 öre.

[4849]
Hammarskldld- RI sellschöldska

stlpendilfonden (1842) kr. 70,000.
Särsk. styrelse, se [3559]; årl. ut-
betaln. af stipendier, att fördelas
mellan Artilleri· och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[4850]
Drottningens skyddshem nume-

ra Drottning Seflas Sk)·ddshem.
(Hertiginnan Sofia af Östergötland
1860) kr. 98,617:10; särsk, direk-
tion, se [3523J; företrädesvis att
upprätta från rangelset frigifna
kvinnor; i hemmet vistas högst
12 kvinnor.

[4852] .. .
Josefinahemmet (Ankedrottning

Josefina 1872) kr. 217,863. Särsk.
styrelse, se [3.09]; hemmet be-
stämdt 16r fattiga af katolska be-
kännelsen. •

[4853]
Kni;perska pensionsinrättnin-

gen (Ankef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 132,681: -; särsk. dtrek-
tion, se [3065] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
roreträdesvis dem afborgerl. stånd;
1918 utdelades kr. 6,125:- till 65
personer. Underst. utdelas gnm
kamreraren i Allm. änke- och pu-
pillkassan i Sverige. Nya ansök-
ningar mottagas icke tillsvidare.

[4854]
K. Kommerskollegii armbösse·

medel (kgl, bref 29/10 1686) kr.
13,051: 14. Afkastu. användes, på
förslag af vederb. bergmäst., till
underst. åt fattiga ••o. i arbete
skadade grufarbebre.

Sö.dermanIands läns grufkassa
(kgl. bref 21;6 1912)kr. 401:36. m-
delas samtidigt med armbossemed-
len till ålderstigna ochfattiga gruf-
arbetare eller deras änkor, i främ-
sta rummet sådana, som tillhöra
Södermanlands län.

Klbbe faUigkassa (kg!. bref '111
1892) kr. 5,761:011.Underst. ät fat-
tiga grufarbetare från företrädes-
vis Alseda, Skede och Okna, Hvet-
landa samt Skirö "ch Ny",sock-
nar i Jönköpings län.

Lerbäcks Berl(slags Malmöres
kassa (kgl. bref 13/S1891)kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grufarbetare.

Nora Bergslags Malmöres kassa
(kgl. bref 13/3 1891) kr. 3006: 39.
Afkastu. användes till underst. åt
ålderstigne o. fattige grufarbetere

•



G. Fromina stiftelsers, pensionskassors
f4856aJ Svenska allmänna Smitts, J W, don;ttlon (Gene-

djurskyddsföreningen. ralkonsul, Sthlm 190.) kr. 5,00~
S [3802' Svahns, J ohannes, donatton

e J. (Växjö 1908) kr: 5,000.
Adelskölds, Cla.s, donation Stenbecks, Fredrik och hans

major, Stockholm, (1908)kr. 5,000. hustrus, född Elfstrand, donation
Arwidssons, N, donatlon (Hä- (Godsägare, Gälle, 1910)kr. 10,000.

radshöfding, 19C2)kr. 10,000. SätlJ.erberg's,Herman(Professor)
Berglunds, C W, donation (Kro- 0- S. C., donation (Fröken, Stock-

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000. holm 1910) kr. 5,000.
Berglunds, !lagdalena Chrt- 1'halins, Robert donation

stina Oharf, donation (Fröken, (Grossh. Djursholm 1911)kr. 1,000.
Stockholm 1901) kr. 250. Walls, !iarie Louise, donation

Björl,mans donation (Frkn, Mal· (Frkn, Sthlm, 1916) kr. 7,673.
mö 1887) kr. 5,000. Zettcrströms, Gustafva" dona.

Björns, Karl Frcdrik, donation tion (Fru, Stockholm 1918) kr.
(Med. fil. kand., Stockholm 1915) 5 000.
kr. 9,.100. . • 'Åbergs, Carl, donation (Bagare.

Bjornslijernas, O !I, denatf on mästare, Uppsala, 1913) kr. 5,000.
Generalmajor, Stockholm, 1906)

kr. 5,000.
Bratts, Sigrid, donation (Frö·

ken, Varberg 19V8)kr. 4,850.
von Branns, Justine, donation

(Frkn, Ystad 1914) kr. 1,000.
Eks, Carolina donation, (Frkn,

Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.
Erssons, Helena Henriksdotter,

donation (Änka, Ånge 1891) kr.
1,000.

Eurenlus', P L, donation (Hä-
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10,~pO.

Gerles, Ohrtsttua Gustafva, (An-
kefru, Stockholm 1903)och Gerles,
Carl Pr (Xylograf, Stockholm 1903)
donation kr. 55,520.

Grönvalls, Maria,donation (Fru,
Stockholm, 1909) kr. 5,000.

Hallanders, C. J. M" donation
(Sjökapten, Stockholm 1918) kr.
45,296:10.

Htrschs.Tsaak, donation(Grossh.
Sthlm 1917) kr. ~O,OOO,

Holmbergs, Fredrik och Laura,
donation (Gälle 1914)kr. 5,000.

Häggs, Johan, donation (Visby
19132kr. 52,200.

Häggs, Victorine, donation
(Frkn, Visby 1899) kr. 20,000.

Janssons, 1V1lhelminaGustafva,
donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.500.

Jochnick, Maria, donation (Öf-
verstinna, Stockholm, 1918) kr.
25,000.

Karlssons, Carl Johan, och hans
lmstrn Ida Charlotta donation
(Gärdsäg., Kalmar 1916) kr. 4,852. [48 56 d] Nordiska Djur-

Lindbergs,E A, donation (Stry- skyddsföreninqen i Up-
kerska, Sala, 1907) kr. 1,730:'-. sala och i Stockholm.

Lindbergs, Henrika, donation
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000. Grundfonder:

LIndmanssons, J. A. W., dona- C. P. Barowlaks fond, 5,920:89.
tion {Bokblndaremäst., Stockholm Två makars fond, 4,150:37. (Å
1909) kr. 10,000. denna donation uppbär donator

»Okiiud, som med egen hand under sin lifstid 4 proc. ränta.)
plöjer sin jord» (1897) kr. 500. Häggs, Victorine, Fröken, te-

Oxenstiernas, HUda, donation stamentsfond kr. 20,000.
(Frih:a, Stockholm 1912) kr. 3,000. Hästväns fond kr. 354:03.

Petterssons, H S donation (söm- Jervings, M., testamentsfond
mer-ska, Sthlm 1916) kr. 487. kr. 4,931: 67.

Phllipsons, Carl David, dnna- Djurvänners fond för spridning
tion (Konsul, Sthlm 1899) kr. 500. af tidskriften Djurskyddet kr.

Platens, Ludv. von, donationer 509:26.
(F'r-ih., Sthlm 1904) kr. 58,125. [4857J ---

Bosellska fonden kr. 3,990: -. .
Frän fonden tilldelas tjänare med I Rudbeckska stlpendlefonden
tjänstetid af minst 10 är belön. f. (Frfh. Öfverste A Rudbeck 1802)~r.
synnerI. ömhet mot husdjur. 250. Samf. ~ro FId: & Ohristla-

Sjöbergs, Helen e, donation ~,smo; se [3.73]; stIp:r un skol-
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000. larare. _

[4856 c] Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [3'806].

Benvalds, Hedvig, Fru, dona.
tlon kr. 1,975.

Gerleska donationsfonden kr.
5;.000.

Heurlins, Louise, Fru, dona-
tion kr. 2,000.

Häggs, Vietorine, Fröken, do-
nation kr. 19,02;

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, införande af för-
bättrade slaktmetoder, populära
föreläsningar i djurskydd landet
rundt, inspektioner rörande dju-
rens behandling Q. vård m. m.; har
inrättat en anstalt för smärtfritt
aflifvande af smärre husdjur (se
Häggs anstalt).

Johan Häggs donationsfond kr.
8;,399: 12. Öfverrevsor: Zethelius,
Otto, major. •

Johanna Hiiggs dj nraflifnings·
fond kr. 10,000: -.

Slgneuls, Hulda, fru, donation
kr. 2.000 för spridande af djur-
skyddslitteratur.

Svenska skolornas djurskydds.
förening. Johan Häggs donation
kr. 15,7;0.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

m. fl. fonder. [4856-48 63J
[4858J

Stockholms allmänna skydds.
förening, kr. 106,651:82. Särsk. di-
rektion, se [3710); inkomsterna,
som bestå af räntor och friv. bi-
drall, utdelas ät behöfvande.

[~~o~~~olms Skyddsförening för
frigifna (stift.på initiativ afSthlms
arbetarefören. 1879). Särsk. styrcse,
se [3738]. Har till ändamäl att från
återfall i brott söka bevara frigif.
ne, företrädesvis yngre för l:a gån.
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetiden ingifvit I6r~
hoppningar om framtida välförhäl-
lande, att mildra den allm. förde-
men o. oviljan hos arbetsgifvare
o. arbetare gent emot straffade
personer samt att ekonomiskt o.
moraliskt stödja fånges familj, då
särskildt behof i sådant afseende
föreligger. Grundfondsmedlen upp-
gä f. n. till kr. 15,741:20.

[4860J
Stiftelsen för gamla lijänarln·

nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [35051; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, »Bostad,,·
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 1,907,962:90.Fria husrum med
vedbrand el. ärl. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tj.ä.
narinnor 100 och utdelas pens:r tIll
327 sådana.

[4861]
Sällskapet till dygdigt och tro-

get tjänstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhielm 1828)kr. 159,000.
Särsk. direktion, ••e [3777]; belön:r
och pens:r ät älderstigna tjällare
frän ätsk. fonder, hvaribl. Caspar.
sonska fonden (Änkef. A C Oas-
parson, f. Hamberg) ä 15,000kr. är
den största. De öfriga fonderna
äro Il.1,500 o. 1,000 kr.

[4862J --
Sällskapet »Till arbetsflitens

befrämjande. kr. 16,000. Särsk.
direktion, se [3881]; räntemedlen
jämte ärsafg:r användas till anskar-
fande af arbete ät obemedl. frun-
timmer.
[4863J --

Timmermans.Ordens hem, Nya
Eriksberg (t. d. 'I'irnmermana-Or-
dens hospital inrättadt är 1796).
Särskild direktion, se [3515]. De
ä hemmet intagna erhålla fri bo-
stad (enskildt rum) uti den för än-
damålet under åren 1912-1913 upp·
förda stenhusbyggnaden ä Ordens
egendom Nya Eriksberg N:o l Noc·
keby. Pensionärerna erhålla dess-
utom fri kost, skötsel, tvätt, värme,
elektr. belysning, bad, läkarevärd
af hemmets läkare, medikamenter
samt dessutom ett mll.natligt pen-
ningebidrag och en del olika gra-
tifikationer. Å hemmet finnes plats
för 50 pensionärer och där intagas
företrädesvis äldre ordenaleda- •
möter, men dessutom äfven andra
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[4863-4864J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
personer, i synnerhet, enl. Ordens
statuter, sådana, 80m i krig eller
under byggande blifvit skadade.
Orden bestrider begrafningskost-
naderna för dem som å hemmet
allida, men i olikhet med hvad
eljest ltr brukligt, gör icke anspråk
på hvad de a!lidne vid dödsfallet
efterlämna, hvarf6rutom pensio-
ner och gratifikationer tilldelas i
behof stadda ordensledamöter eller
deras efterlämnade närmaste an-
höriga. Den särskilda pensions-
fonden, Bom är i stigande, lämnar,
efter gångbar ränta, ärliga pen-
sioner å hvart 10,OOO·talaf fond-
kapitalet. Tillfalliga pensioner o.

gratifikationer utdelas dessutom
vid jultiden hvarje år till ett be-
lopp af 10·all,OOOkr. Kostnaderna
per är Iberäknas for hemmet nu-
mera komma att belöpa sig till
omkring kr. 80,000.

[4864 a]
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan inskrifu:s-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
åt i Sverige, Norge el. Danmark in-
födda kvinnor, så länge de, enl.

f6retedt intyg af tjltnsteman, äro
välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
delande af pens:r och, intill dess
pens. tilltrltdes, utbetalande afS/4
af den ränta, som till Inskrdfn.s-
fonden inllyter ror den erlagda iu-
skrifu:safgiften. Tillsv. 36 pens ..
rum, hvaraf 36 äro besatta.

Fonder vid 1918års slut 213,488:-

[4864 b]
Svenskarnes I Karlsbad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Oskars
stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be-
höfvande svenskar, hvilka i Karls·
bad måsj;e söka hälsans ätervin-
nande.

FINSPONGSMETALLVERKS A.-S.
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4865J

[4865]
Register

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.'
Obs.! Förteckning å hufvudafdelningarna, se före [4601J.

A.belins fond •••••..••••• 4632 a, 4821
Abenius Allan stipendiefond 4746 b
Abrahamsons lifräntefond... 4617
Abrahamsons gäfvofond...... 4771
Abramsons stipendium ..•..• 4744
Acrelska fonden ..•......••.... 4821
Adelns Diskuss:klubbs Wad·

stenastifts foud ......•.•... 4835
Adelskölds, Claes fond ..•... 4835
- Claes, donation ..........•. 4856a
Adelskölds, Claes, stipendie-

fond ..•..............•...•. 0 4751
Adelsköldska fonden ..•.•.... 4734
1853 års kolerafond •••..•.••• 4615
1872 års gäfvofond ....•.•..•.. 4742
1884 ärs fond •••.••..........•• 4615
1885 års studenters stipendie-

fond ..........••..•......... 4742
1893 års studenters atipen-

diefond.. . . ... .. .. .. .. . ... 4743
919 års understödsfond . . . 4823

Adlerska fonden •........... 4753
Adliga Kadettskolefonden •.. 4835
Adolf Fredriks församlings

kyrkoräd ....•••...•••••••...• 4630a
- skolräd •••....•..•••••..•••• 4631a
- fattigvärdsstyrelse ••.•••••• 4632a
AhUöfska testamentsfonden.. 4695
AMstrands testamentsfond. .• 4734
Ahlströms fond ....••••. 4628 a, b, c
- stip.fond ....••.•...•...... 4771
Ahlströmska testamentsfond 4695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa •••••• 4770
- reseunderstöd ....•...•••• 4734
- särsk. understödsfond ••. 4770
Aktieb. Prakt. hushållsskol.

för flickor ....•••......••••• 4841
Allmänna barnbördshuset ... 4687
- barnhuset ..••......•••••••• 4659
- donationsfonden •••••••.. 4767a
- f. d. döfstummeinstitutets

don.vmedel .........•••...••. 4755
- m. fl. egna fonder •. .•. . 4842
- inst. för döfstumma •••••• 4762
- militäränkepens.-staten... 4804
- premie- o. stipendiefond. 4743
- änke- och pupillkassan... 4830
Almgrens fond ••.••• 4621 a, 4621 b
- pensionsfond .....•••..•..•• 4844
Alms, fru, donation.......... 4611
- fond ....•••••.•••••••....•.. , 4612
- stiftelse ..•••••......•.•.•••• 4675
- testamente .....•..•.••••.... 4612
Almqvists, J., Prof., fond... 4821
Almquists, S., stip.-fond .•• 4743
Alströmers fond............... 4835
Althainz' Fredrik G. testa-

mente .. : ..••..•....• 4638, 4658
Altins fond .••..••••••..••....• 4821
Alvarenga do Pianhys prisfond 4823

Aminoffs donationsfond 4835 Barnhusinrättn., Allmänna •. 46:>9
Andals fond •••..••••....•..•• 4605 Barnkrubba, Katarina,fonden
Andersons fond •••..••••••••.. 4605 för •.•.••••••......•••••...••• 4619
Anderson, Axel N., donations- Barnkrubbas, Ladugårds.

fond " 4616 lands, fond .••..••.. 4626 a, b, c
- Axel N., donationsmedel 4616 Barnkrubbefonden ••..•• 4,6130a, b,c
Anderssons, Axel N., testa- Barnmorskefonden .... ·•.••..•• 4716

mentsfond.......................... 4742 Barnmorskornas i Sthlm un-
Andersons, C., fond .•• 4626a, b, c derstödsfören •.•••..•.••••••• 4716
Anderssons, Johan, fond 4688, Barowiaks, C. P., fond •••• 48ö6d

4751, 47:>2 Baumgardts, H. G., testam. 4638
Anderssons, Johan, under- Bayards fond 4632 a, b, e å 2 stllllen

stödsfond . 4719 Becker-Silberhochzeits fond 4638
Anderssons;"M~th;idi;'f~;;ii 4626a Baethnns fond ....•........•• 4626a
A.nderssons, Therese o. Knut, Behrens donation 4611

fond ••..... .. •••••...... .... 4770 Behöfvande sömmerskors fond 4626b
Anonym gifvares stipendie- Beijerska donationen •••....•• 4734

fond ...•. •.•• •... ....•.••..• 4742 Bekllldnadsfonden för fattiga
Anrepska fonden : 4842 nattvardsbarn ........• 4617, 4619
AntelIs donation ....••....•• 4733 - skolbarn ••.••....... 4628 a, b, c,
Apelgrens fond •.....•••.•••.. 4615 4630 e, 4632 a, b, c
Apotekaresocieteten ....•••.. 4710 Bemedlingskommissionen ••• 4697
Apotekaresocietetenskassa... 4710 Bendix', Emanuel, Stipendie-
- studiestip •.......•....••••.. 4710 fond .....•.••..••.........•. 4642
Arbetahemmet för blinda... 4768 Benedicks fond ........•..... 4771
Arfwedsons testamente ..•..• 4602 - E., fond •••.••.•••....• 4660,4753
Armbössemedel, Kommers- - W. A., fond 4676

kollegii ....•..........••.... 4854 - stipendiefond ..•.....•.••.• 4821
Armens pensionskassa ••.... 4804 --' Änkefru Emma, stip.-fond 4771
- änke- o. pupillkassa •••••• 4804 - testamentsfond ••••••••••.. 4613
- nya dito •••..•.••••••..••• 4804 Benedickska asylerna ......•.• 4687
Arnbergs donation •••••..•••.. 4734 Berendts fond ........••..... 4609
Arrhenii donation ••••••••..•• 4602 Berendts, S., understödsfond 4693
- fond .....•••..•...••..•.•... 4734 - konsul, fond •..••.•..•••.•. 4681
Artisternas o. litteratöremas Berg KoJ., Till minne af fram-

pensionsfören •••....•.•••••• 4776 lidne Presidenten •..••.... 4833
Artisternas,Dramat.o.musik., Berg von Linde-fonden 4836

pensionsförening............ 4777' Bergendahls, A. & U., fond 4842
- De sceniska, understöda- Bergenstjernska fonden...... 4835

fond ..•••.••...•....••••..•••• 4776 Bergenstråhles fond ..•.•••.. 4612
Arwidssons, N., donation 4856a Bergers fond : 4771
Asklings fond ....••........•.•• 4634 Bergers Ida legat •....••.•••. 4774
Asplunds fond ..•.•..•. 4628a, b, c Bergers stipendium ..•• ; ..•••• 4697
- testamentsfond •••••••..••• 4697 Bergerska donationen......... 4733
Asylen för pauvres honteux 465:> Berggrens, M., fond 4609,
- för fattiga barnaföderskor 4632 a, b, c, 4688

och deras barn ......•..... 4687 - Makarne, understödsfond 4602
A. '& U. Bl,s fond .......•.... 4842 - Rob.o.Eleonore,don.·fond 4602
Axelsons, Erika, fond 4667 b - R. C., grossh., test.fond 4833

Berghmanska fonden......... 483:>
Bergianska stiftelsen......... 4734
Berglunds, C. W., donation 4856a
Berglunds M. C. C., donation 4856a
Bergman-Millerska fonden... 4740
Bergmans gäfvofond.......... 4771
Bergmans, Ellen, stipendium 4749
Bergmanssonska fonden •.. 4735
Bergqvists fond ..•••.••....••• 4609
Bergs fond •...•..•.•••..•••. 4771
- testamente.................. 4657
Bergska fonden............... 479:>

Backertska fonden 4621 a, 4621b
Backmanska stiftelsen 4767c
Bagges fond ••........•.. 4607, 4612
Bankostatens änke- o. pupill-

kassa •••••••••.•••••..••••••• 4788
Bankska legatet .••..•...••.••. 4734
»Barnavännerna- .•.•.•..•.•..• 4674
Barnbördshuset, Allmllnna.. 4687
Barnbördshuset Pro Patria.. 4688
Barnens understödsfond ..••• 4782
Barnhjälpstonden ........••.• 4613

WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.
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[4866J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Bergstedts fond 4615 Bonrrlersv å.Ib.• stipendiefond Carlgrens fond ....•••.•••....• 4624
Bergstedts, Erik, donations- för svenska rorfattare...... 4739 Carl Johans donat .• Konung 4833

fond .......•..•••...•......• 4617 van Booms stipendiefond ••. 4771 Carlqvists, C. J. W." fond, 4619,
_ Erik. skolfond •••••.••.••• 4742 Booströmska fonden •..•.•••. 4740 4621 a, 4621 b
_ Lars. fond ...•......••..• 4617 Borgareståndets donation •.• 4750 Carlsona, C. A., fond .•.•••••• 4734
_ Th .• stip.-fond ..•......••. 4760 Borgerskapets bemedlings- Carlströms donation 4611
/Bergstenska fonden ....•...••• 4601 kommtsston ...••.•••••..••.•• 4697 Carnegiestiftelsen ..•............ 4827
Bergströms,Anna,stipendium 4749 - enskilda fond ..••••••.•.•..• 4697 Casparsonska fonden •••..•..• 4861
Berliner Liedertafels stipen- - gubbhus .....•..•..•.••.....• 4668 Casparssons pensionsinrättn 4699

diefond ..•....•••..•.•...... 4771 - änkehus ••..••..•.....••.. 4667 Cassellis fond ..•..••••.....• 4749
Berlitz', D. o. Sara, donation 4668 Borgmästarinnan Beate Ul- Castelins fond ..•••••••....•..• 4697
Bernegaus fond .•...••.•.....• 4607 richs fond .•.........•... 4626b Cavalli-Holmgrenska stiftels. 4670
Bernströms J, stipendiefond 4750, Borgrättsfonderna, Förvalt- Cavallis, H., jur. dr., dona-

4751 ningen af••.........•••......• 4796 tionsfond 4781,4804
Beronti donation ...•••... 4602. 4669 Borgatroms fond 4710 Cedergrens, H. '1'., Telefon-
Berzel ianurn, stip ...•..•.••..• 4734 Boströmsdon:fond .•. 4606,4628c dir. uppfostr.fond •...•...• 4679
Berzelius-fonden ....••...... 4823 Bostäder åt vissa judar i - fond •..•..•...................... 4750
Bersåns, C. D., fond 4602 Bthlm, Stiftelse för .....•.•• 4640 Cederschiöids fond ...••....... 4607
Berwalds, H., don 4771, 4806c Botins eller Schönborgs fond 4610 Civilstatens änke- o. pupill-
Beskowska tionen ..••.. 4733 Bouckiska fonden 4833 fonder .••.•......• ~.....••...• 4781
_ fonden •.....•.•...••••..•.•. 4740 Braconierska fonden •..•..•.. 4630b - änke- o. pupillkassa •.••.• 4781
_ stipendiefonden 4734 Brandels. Folke, minnesgåfva . - försäkringsanstalt .•..•...• 4781
Beskows testamente ..•..•••• 463 4742, 4771 Civilstatens pensionsinrätt-
von Beskows donation .•.•.• 4770 - donation 4614, 4734 nings tjänstemannafond .. , 4781
- B., o. h. h:s donat.-fond 4683 -'fond .••.•.•..•..•.••... 4607.4688 Collianders fond ....•.•.••....• 4710
_ stipendiefond •..•...••.•• 4771 - premiefond •.•••.....••.•• 4604 Collijns fond ...•..•...•••....• 4602
von Beskowska fonden .••.•• 4835 - stipendiefond ....••.••.•.•.• 4760 Cramers, if. fond ...••••....• 4751
von Beskows pensionsfond .. 4781 Brandelska donationen 4626, a, b,c Cronhielms af Flosta fond ... 4885
Besparade räntors fond 4631 a.b,c - fonden ..••.•.• , •.•.•.••.••• 4663 Cronstedts donation •...•..•. 4782
Bespisningsfonder ••..•• 4631 a. b,« Branders donation •••••••...•• 4832 Cronstrands, Baltzar, fond .•. 4751
Bethunska fonden ••..•..•..•. 4836 - fond •.•••.••.•.•.••.•. 4622,4696 Cubes fond •...••..•..••....• 4823
Bexelius', Dorotea, änkefru, - mamsell, fond 4619

fond •••......•.•••... .4619. 4622 Brandes fond •.•••• 4621a, 4621b
Bibelfonden .... _.•. . .. .. ..... 4619 Brandstodsmedlen •..••••...•• 4832
Bildtska fonden ...•...•....•• 4835 Brandts fond ...•••..• 4659,4833
Billbergs fond .••...•..•..•.. 4634 - J. P .• grosshandl., minne 4605
Billmans, A. W., gåfva .•...• 4697 Bratts, A. G., fond .•• 4604, 4627c
Bjurholms, A.• fond 4619. 4620. - Sigrid. donation •..•..•.. 4856a

4622, 4833 Brauns, C. A. o. J. fond 4835
Björckska stipendiefonden... 4845 von Brauns. Justine,donation 4856a
Björkmans, Alf, major, fond 4752 Brefbärares, Sthlms, änke-
_ donation ..................••• 4806a o. pupillkassa ...•.••••..•.. 4785
- Makarnesfond _....•• 4627a Brenners legat .•.••••.••...•. 4638
Björns, Karl Fredr., donation 4688, Brobergs fond ..•.•.•...•.••••. 4609

4750, 4856a - pensionsfond •....••......•• 4698
- K. F. fond .....•..•.•..•..• 4622 Brogrens fond .••.•.•.•..... 4605
Björnstjernas. O. M., general- Bromanska sjuk- o. begrafn>

major, fond •••.•.... 4835. 4866 a kassan •..•...•...•.•....•...•• 4786
Björnstjernska donationen .•. 4733 Bromma skolfond ..•...•.•... 4637
Blancks fonn................... 4699 Broströms fond •...•...••.• 4621a
Blanck, generalkonsul, stift- Brudgåfvefonden ..•...••..•.•• 4846

ung .....•..•.•••..•....•..••.• 4638 Bruselit, R., fond •..... 4681, 4821
Blaire-Bruces W., donation. 4733 - R. o. H.• pens.-fond...... 4823
Blindas fören: s sjukkassefond 4768 f. d. Bryggareämbetets i Sthlm
- väl, Fören. för ..........•.•• 4765 pensionskassa •..........•.•• 4706
Blind-institutet............... 4763 Bröllopsgåfvefonden •.••••.•• 4626c
von Blockska fonden......... 4836 Bungeneronska fonden....... 4836
Blomstedts fond .....••••.•..•. 4634 Burchard, Adolf, stiftung •.• 4638
Boberghs, Therese och C. G., Burmans, Axel o.Nannie,fond 4621a

fond ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4751 Bylundska testamentsfonden 4821
Boberghska donationen...... 4770 Byzantinska resestipendiet... 4734
Bohman E:sone fond 4604, 4621a, Gustaf, donation 4619

4621 b, 4628 a, b, c Bångs,J.A. o.U.L., donation -4833
Bohmans, Knut, donation ... 4697 - fond ... 4621a il 2 ställen, 4621 b
Bohmanska test:tsfonden ..•• 4830 - testamente ....•.••.••.••.•.. 4638
Bohmans testamente •.••..•.. 4833 Bångska fonden •••..•....••.•• 4636
Boijeska fonden ..•..•.•. 46 02, 4835 Bäckströms fond •....•...... 4619
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 4700 - stipendiefond ..•...•.• 4740, 4742
Bolanders. Oscar. stip.-fond ••. 4771 Bäärnhielms fond ..••.. 4631 a, b c,
Boline fond ..•.•••••..•.•• 4607, 4609 Böttigers fond .••.••.••.•.••• 4612
Bollins fond ...•.••....•• 4632 b. c
Boltensterns, Th. G., fam.-

fond................... ..•••.• 483i
Bomans fond.................. 4623
Bomanska donationen 4734
Boman, se äfven Bohman.
Bondeska fonden ....••.•.•...• 4836
Bonnedals, J. M, fond .....• 4767e
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781
Bonniers, Alb., fond 4642

Cabanis fond.................. 4615
Cadiers', R., minne 4614
Calwagens,KristinaLovisa,fond4622
- Kristina, fond 4619
Caminska testamentsfonden.. 4607

g:~l~~:':o~~n~t.i~~:::::::::::: :~~l
Carlesonska familjfonden ... 4835
- stipendiefonden............ 4835

v ,

Dahls fond..................... 4634
Dahlgrens donation ...•...•..• 4833
- C. W., fröken, understöds-

fond .......••.••.........•.. 4833
- O. W., Kapt., fond 4804
Dahlins, F., f. Littke, fru,

fond ..•..........•....•. -.... 4767e
Dahlqvists fond............... 4615
Dahlströms fond •••........• 4626b
Danckwardts pensionsfond... 4836
1>anelius, B. A., fonder ... 4619,

4620. 4622, 46S8
Danelius, Elin, fond .••.••••. 4620
Danielsons, Joh., stip.-fond.. 4760
Davidsons, M., fonder 4628 a, b, c
de Bergs, G. M. o. M. S., fond 4835
De blindas förenings sjuk-

kassefond •.•...•........... 4768
de Champs fond •.•••...•..• 4612
De döfstummas allm. sjuk- o.

begrafningskassa (1903) .•• 4766b
»De fattiges vänner»......... 4671
De 6 brödernas fond ..•....•• 4742
De Geers donation ......•.•..• 4614
- donationsfond .. 4613 å 3 ställen
De la Gardieska fonden •.•.•. 4835
nDe nödlidandes vännera . .. 4842
de Lavals, G., stipendiefond 4760
- Patrfk, stipendium ..•..... 4744
Diakonissanstaltens styrelse 4843
Didrikssons fond.............. 4615
Didringska fonden .......•. 4626 c
Diedrichsonska donationerna 4833
Diemerska fonden •.•..•.•.••• 4823
Dimanders donation......... 4614
Dimanderska fonden......... 484:1
Div. fonder Mosaiska försrs 4640
Djurbergs Hildur stipendium 4749
Djurskyddsfören., Sv. allm. 4866a
Djurvänners fond .•••...•..•. 485t}d
do Pianhys prisfond .•...•..• 4823
Drakeska testamentsfonden.. 4847
Dramat. o. musik. artist. pen·,

sionsförening .
Drottn1ngens hospital.. .•.•..•
Drottn. Sofias skyddshem ...
Drottninghuset ....••.••.•.•.•
Duboiska fonden .....•••......

4777
4806
4850
4653
4763
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. . [4867]
Du Rietz Stipendiefond...... 4741 Fabriksfattigkassan ...••••.... 4699 Forsbergs, Bengt, minnesfond 4636
Duwalls, Friherrarne, fond .. 4835 Fagerbergs donation 4842 Forsgrens, C. R., fond .•.•.• 4688
v. Dubens, A. G., fond •...•. 4835 Fagerbergs pensionsinrättn .. 4722 Forssmans fond •...•....•••••. 4609
_ Lotten, fond ..•...... 4821, 4835 Falcks testamente ....•...•.•• 4833 Forssners, Gunnar, fond ..••. 4823'
v. Duben-Tersmeden- Lal ler- Falks fond 4605, 4607, 4628 a, b, c Fraenckels, Louis, donation 4638

stedtska fonden............ 4835 4632a, b, c, 4634 Fraenckelska donationen ••. 4735
DUckerska fonden •.•.•..•.... 4835 Falks, Wilhelm o. Fredrika, Franckeska fonderna ... 4612,4614
Dyks fond ........•....•.••.•.. 4696 donationsfond 4695 Frans Gustafs stipendium ••• 4742
Döfstumföreningen i Sthlm 4766a Falkmans, Carl, donation 4658 Fredenholms fond .•...• 4619, 4620
Döfstuminstitutet ..••••••.••• 4762 - E. J., stip.·fond ..•.••...•.•• 4741 Friebels, Carolina, fru, dona-
Döfstumlär:s pensionsanstalt 4756 Fattiga barns vänner ..•••••.. 4673 tionsfond ........•......... 4630a

Fattiga lärarinnors fond .... 4611 Friebergs, F. A., stip.vfond 4771
Fattigvärdsstyrelser: Friedländers stipendium .••• 4642
- Adolf Fredriks ....••••• 4632 a Friedländerska fonden ....•. 4753
- Engelbrekts ......•.•..• 4628b Fries, S. A., minnesfond ... 4626 c
- Gustaf Vasa ..•••.••.... 4632b v.Friesens,Carl,stipendiefond 4742
- Hedvig Eleonora ..•••.•. 4628a - Otto, premiefond ••.....•. 4744
- Jakobs och Johannes' ..• 4621 Frimansfond .•.•.•.•..••••.•. 4634
- Katarina ..••.••.••.....•...• 4613 Frimurarebarnhuset ••.....•. 4661
- Klara ..............•....•.... 4609 Frodells, L. H., testamente 4658
- Kungsholms ••.••....••.••. 4624 Frodins, dokt., stipendium 4746b
- Maria ..............•••..••..• 4617 Fru Hanna B:s fond ........• 4688
- Nikolai ....•.•......•....... 4605 Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666
_ Oskars ..•........•..•.•.•.• 4628c Fryklunds, J. O., donat.fond 4694
- S:t Matteus .............•. 4632 c Fränekelska donationsfonden 4782
- Storkyrko •........•......•. 4605 Fröknarna Malanders fond ..• 4619
Fehrs, Fr., doktor, minne ..• 4602 Fuhrmanns fond 4609,4613,4617
Fellenius, W., Professor, fond 4750 4621b, 4628a, b, c~4638 ä3 ställen
Femte Mars-fonden ....•••.•.. 461~ Fyra bröder Heijkenskjölds
Femöreföreningen ....•••••••. 4661' fond ....•••........•..• 4742,4743·
Ferms, änkefru, fond ..•••• 4626b Fyra Bröders stipendiefond 4741
Fernerska belöningen ...••.... 4734 Föreningenförbiständätlytta "-
Ferons minne ..••.....••.....• 4602 o. vanf ........•.••.....•.... 4663 b
File~ns fond •••.....•••• 4632 a, b, c - för blindas väl ........••..•• 4765
Fileenska donationsfonderna 4781 - för sinnesslöa barns värd4663 a

4750 - testamentsfonden .....••... 4756 - för sjukvärd ifattiga hem 4690
4744 Fischers testamente.......... 4638 - till minne af Oskar I och

Flachska fonden ..••••.•••.• 4795 Josefina ..••••.••..•.....•.••. 4848
Flensburgs, Carlo. Anna, pen- Förmyndarkammaren .......• 4696

sionsfond •..•.............. 4823 Första stipendiefonden ..•.... 4743
Flickskolans slöjdafdelnings

fond ...•........•.•.... 4627a, b,c
Flo bergs fonder 4604, 4621b, 4696,

, 4833
Flodbergs testamente •••••. 4697
Flodinska stipendieinr....... 469~
Flormanska belöningen...... 4734
Fogmans. Ernst, donattons-

fond ••...............•.•.••• 477l
Folckers o. Bareks fond •.•... 4626b
Folins fond •••............•.. 46270
Folkskolans lärarepersona!. .. 4612
Folkskollärarnas pensions in-

rättning, se Stat. anstalt
för pensionering arfolkskol-
lär. m. fl.

Fond för tillfällig hjälp ..•
- för Katar.skollofskolonier
- till barnkrubba .... , .'.....
- till biblar ät nattv.vbarn ..

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna... 4832

Edbergs lifräntefond ••......• 4605
Edgrens S., fond •....• 4626a, b, c
Edlundska donationen....... 4734
Eggertz', V., stipendiefond.. 47~O
Ehlerts testamente............ 4638
Ehrenborg-Retherska fonden 4835
Ehrenpäles fond 4622
Ehrenpähls stipendiefond ..• 4746a
Ekdahls fond •••..••••••• 4631a, b, c
Eks. Carol.ina, donation 4856a
Ekebergs, Nils Wilh., fond.. 4H02
Ekholms testamentsfond ....• 4613
Eklunds fond ••.....•.••..•• 4628a
Eklunds fond.................. 4660
- J. L., Fabrikör, fond 4628 b, c
Ekstrands fond ........•....•• 46~9
Ekströms donationsfond ..• 4607
- fond ..........•...•......... 4607
Ekströmska fonden ..•....•. 4604
Eldkvarnsfonden ..••.•...... 4623
Elektriska Pröfntngsanstal-

tens honnörsstipendium ...
Elementariistipendiet ...•....
Elementarlärarnes änke- och

pupillkassa.................. 4747
Elgs, Mathilda, donationsfond 4H13
- S. J. F., fond .....•...... 4767e
Eliassonska understödsfond .. 4719
Elliots, Ernst, fond ..•.••... 4604
ElIs pensionsfond............ 4781
Elmbladska fonden........... 4742
Elmlunds, Axel, pensionsfond 4774
Elrnqutats Gustaf stipendte-

fond ..•.....•......•........ 4746b
Elstedtska pensionsfonden... 4781
Elworths donation .......••... 4782
Enanderska donationen 4630a, 4681l
Enanders, S., donationsfond 4767e
Enbergs fond .••.....•••.•.. 4626 a
Eneroths fond....... ..••.•.. 4710
En gammal redogörares dona-

tion ........................•......... 4613
Enzelbrekts församlings rat-

tagvardsstyrelse. ......•... 4628b
v. Ensreatröms stiftelse ..•••• 4645
En"stedts fond •......•..•.... 4605
Enke-, se Änke-.
En lärjunges donation·...... 4746b
En okänds donation .....••.. 4614
En onämnd välgörares fond. 4835
En sjuttio ärings donation... 461~
En ärlig mans fond .......•..• 4609
Ericsson Amalia, Fru .. 4619, 4622
-s, John, stipendiefond....... 4751
Eriksons,E.R.,fond 4620 ä 2 ställen
Erikssons fond ...••.••• 4628a, b, c
Erssons, Bonden, änka Helena

Henriksdotters donation .•• 4856a
Eurenii donation .....••••..• 4602
- fond ........••..••..•..••••• 4660
- understödsfond .••• 4658, 4746a
- Ludv. tonder ..•...••.••.... 4670
- P. L. donation ....•..••. 4856a
Eurens minnesfond 4782
Extra provinsialläkarnestpen-

sionskassa ••...•...••.•••..• 4756

4609
4620
4622

4619,
4622

- till kläder ät ,,4619, 4622
- till ny barnkrubba.. .. ... 4622
- till pens. åt f. d. sjö-

kaptener ...•••.•••..•.•......
Fonden för Katarina barn-

krubba ....••............•..
- för KonsulO. Ekmans p'ro-

fessur ........•.................
- för P. H. Malmstens pro-

fessur .•••••........•..•••..•
- ior reseunderstöd ••...•.. ,
- för tillf'åll. underst .
- för vetenskaplig forskning
- till medalj för vetenskap!.

arbeten ••.• r ••••••••••••••••
- till minne af Hugo Fähr·

rens ..........•.....•.••...•
- till minne af Presidenten

K. J. Berg ..•.••..••..•.....

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

Galllmsdonation............... 4770
Gamla realstudenters stipen-

diefond .•.......... :...... 4744
Garvens donation............. 4638
Gebers, Hugo, stipendium... 4642
Geijers fond ......•••.••......• 4605
Gemensamma reservfonden 4770
Georgiska fonden.............. 4601
Gerles, C. G. o. C.F., donation 4856a
Gfbson-Cronatedts stip.-fond 4750
Gilljams donat.fond, Fru He-

lena 4613
Gilljams, G. F., rektor, sti-

pendiefond ......•..•..•....• 4741
Gjörckes donationsfond...... 4620
Gjöthmans fond •..••..•..•••.• 4620
Godlunds testamentsfond.. .. 4614
Godlundska beklädn:sfonden 4614
Godus fond 4605,4609,4617,4619,

4621 a, 4621 b, 4624, 4628 a, b, c,
.• 4632 3, b,

- testamentsfond ...•.••••..•• 4613
Godu'ska pensionsfonden.... 4723

4698 Gondretska fonden .....•••...• 4659
Gothers fond.................. 4607

4619 Govenii fond ..••••...•••.....• 4612
Govenius' fond .......•.•.•.•. 4620

4821 Graans testamente............ 4833
Granholms, A., fond 4688
Granströms, Carl Otto, sti-

pendiefond ,:..... 4742
GravalIii fond ........•...•..•• 4616
Grillska donationen .......•..• 4734
&risbackska test:tsfonden.... 4830

4734 Groenska fattigförsörjn.-fond. 4801
Grosshandelssocietetens pen-

46~91 sionskassa................... 4698
Grossh. Carl Reinhold Lun-

4833 dins minne ..........••....•• 4605

4821
4734
4782
4734
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(4868] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Grossh. J. P. Brandts minne 4605 Hebbes donation ..•..•..•..••• 460, HUbnerska stipendiefonden .• 4745
Groths testamente .•.......••. 4638 - legat •••.•.••..•••.•.•••..... 4638 Hiilphers fond ..•••••.••••••••• 4609
Grothskafonden ..•..••••...... 4823 - pensionsfond .••.•••••.••.•• 4799 Hygrells stipendiefond .•••••• 4810
Grundbergs o. Asplunds fond 4617 ~ stipendiefond ...••.••.•••••• 4771' Håhls, J. Fr., minne, Pastor
Grundströms, C., Prof., sti- - testamente: ••.•• 4638 å 2 ställen Prim .•.••..••.•••.•..••.•.••• 4604

pendiefond '. .. 4770 Heckschers fond, Edv. o. Fru 4612,' Håkansons, Nanna, fonder... 4602
'Gråbergs, Collega Scholae, 4620, 4630a, 4627b, 4627c Hårdska fonden .•...••••••.••• 4835

donation.. ........•.....•... 4619 Hedbergs fond .•.•..•......•. 4605 Häfströms, C., fond .••.••... 4620
Gråbergs stipendium ...•..••. 4746a Hederhielms testamentsfond 46'13 Häggs, Johan,.donation ..•.• 4856 c
Grönstedts, J. D., donation 4658 Hedings fond •..•••.•••.•••.••• 4696 - Johanna, donation 4856c
GrönvalIs, Maria, donation 4856 a Hedrens fond .••• :............. 4611 - Victorine, don .••••.• 4856a, c, d
Gubbhus, Borgerskapets ...•• 4658 Hedströms fond ••••.• 4620, 4621a Häggmanska fonden ..••.••..• 4601
Guillaumes fond .•.•...••.•••. 4735 - pensionsfond .•.•••••••••••• 4696 Häggströms C, fond .••....•• 4823
Gumssltus', Sofia, fond .•• 4628 a - testamente ..••••••.•. 4697, '4833 - Carl, dr, stipendiefond •.• 4821
Gustaf. Vasa förs:s fattig- Hedvig Eleonora församlings Händelska stip.-fonden •.•••. 4771

vårdsstyrelse .•.•.••...•.••. 4632b fattigvårdsstyrelse .••.•••.• 4628a Hästväns fond .•.•• :: ••.....•• 4856d
- kyrkoråd •.•...•...••••.••• 4630b - kyrkoråd ...•.•••••..•..• 4626a Höglunds, John G., revisor,
Gutenbergska stiftelsen •.•••. 4711 - skolråd .•••••.•.••••••.••• 4627a minne ................•..•...• 4833
Guthermuthska fonden .••••.• 4795 Heijkenskjölds, fyra bröder, ' Höglundska.fonden ..•.••.•••. 4740
GUhlstorffs testamente .••.••• 4638 fond •••....•••..•.• , •• 4742, 4743 Högmarks testamentsfond •.. 4835
Gyldenstolpes donationsfond 4613 Heijkenskjöldska testam. o. Högre allm. Iärov, å Öster-
Gyllenbergska fonden ....•.•.. 4835 gåfvofonden .•••••.•••••••. 4835 malm ••.• ; .•.....••.•.••..•.. 4746 b
Gyllenborgs fond .. : .•.••••.••. 4688 Helins donationsfond ••••••.•• 4613 - å Södermalm .•...••....••.• 4742
Gyllenborgska fonden ....••.•• 4835 Hellmans fond ..•••.••.•• 4628 a, b, c - latinlärov. å Norrmalm .•• 4741
Gyllenbååtska fonden ...•..•.• 4835 Helmfeldtskastipendiefonden 4695 - lärarinneseminarium .••..• 4749
Gyllencreutz' fond 4835 å'2 ställen Hemmets,Tyska, byggursfond 4638 - realläroverket ..•.•••.•••••• 4743
- Kerstin, fond ....•....•....• 4835 Hemslöjdsfonden ....•..••.•••. 4719 Höijers fond •..•••.•••..•••.•. 4619
Gyllenrams fond ..•.....•..... 4835 Hernlunds, H., Rektor, pre- - Johan Leonard fond 4622
Gymnastisk-ortoped. inst ..•• 4682 miefond •..•.•..•..•.••..•...• 4744 Höijers stipendium ..•••••.••• 4771
Gårva af en gammal tjänste- Hernmarckska stipendiet ..••• 4744 Höpners legat ..••••••.•..••••• 4638

man ...•..•..•••.••.•••.•.•••••• 4781 Hertzers, Fatima, fond .•••••• 4602 Hööks, C. E. o. J., fond ..•.• 4630a
Gäderins fond 4621 a, 4621 b Hesslers, P. H., fond •..•.. 4620 Höökska fonden .....••••....•. 465D
Göranssons, Anders Henrik, Heurlins, Louise, fond 4602, 46 19,

fond 4750 4626 a, b, c, 4630 a, b, e, 4856c Ida Bergers legat •.•......••• 4774
Gösches fond 4617, 4638 å 2 ställen Hettmans. Elis D••niel, min- Institutet för blinda .•...•••. 4763
Göta hofrätts pensionsfond .. 4781 nesfond :..........••.•.. 4630 a - för döfstumma, Allm ...• 4762
Götalifgarde,Pensionsinr. vid 4807 Hiertas, Carl Johan, fond ..• 483. Invigningsfonden ..•.•..•.... 4612
Göthes, Adrian, premium ..• 4742 - Lars, minne ....•....••.•••• 4737 'Isbergs donationsfond ....•••• 4833
Götiska förbundets donation 4733 - stipendiefond ...••••••••.•.• 4821 - fond .•••.••••••..•••••.•••... 4609

- W., stipendiefond •.•.•••.• 4821 Isbergs peJlsionsfond......... 4781
4781 Hillbergs stipendiefond ..••.• · 4611 Israelitiska ynglingaföten.. •• 4642
4698 Hindersons Axel testamente 4697

Hirschs, Elin, minne......... 4753 Jacobiska testamentsfonden .. 4824
- lsaak, donation ... 4856a, 4627 d Jacobsons stipendinm •..... 4744
-lsaak fond ... 4616, 4619, 4627 c - testamente ..•......•..•.. 4696
- Oscar fond ....•••...•..•.• 4642 Jakobsons och Mattsons fond 46 9
Hjertbergska donationen ...•• 47.33 Jakobs realskola ..•......... 4745
Hochschilds pensionsfond ••. 4696 Jakobs o. Johannes' försam-
Hoffmans, A., donationsfond 4607 lings fattigvårdsstyrelse.. .• 4613
Hoffmans fond ...•.. ..•...•.. 4607 - kyrkoråd .....••••••.•••..•.• 4611
Hoffmans stipendiefond...... 4750 .ranssons, Tage, stip. fond... 4744
Hoffmans,Aug., stipendiefond 4751 Janssone, W. G., ·donation 4856 a
Hoffmanska fonden ..•..•..• 4770 Jenny Linds stip.-fond .. 4770, 4771
Hofkapellets pensionsinrättn. 4772 Jernbergska donationen 4630 a, b, c
Hofstatens gratia1kass ••.•..... 4796 Jervings, M., testam.-fond .•• 4856d
Holins fond .••••••..•..••.... 462la J. €l:s fond ......•........... 4624
-legat ..•..•.•.•..•••••..••... 4638 Jochnick, Maria, donation 4856 a
Holmbergs, Fredrik o. Laura. Johan Hanssons fond •••... 4620

donation ....••.••...•.•....• 4856 a Johannes försam!:s kyrkoräd 4614
Holmbergs, Nils, donation 4658 Johansonsfond, Adolf, Källar-
Holmbergs fond 4605, 4609, 4613, mäst......................... 4621

46l7,4620,462lb,4624,4628a,b,c, Johanssons fond •••.••.•.••• 4660
4632, a, b, c - Victor, fonder .••........... 4626b

- J. P., Byggm., fond •..••• 4616 Johnsons fond 4609,4621ao. 4621b
Holmgrens fond ...••.•••.••.. 4632a Johnsonska don.-fonden ...•.• 4755
Holmströms fond ...•..•..•.. '4710 Johnssons, Christer, fond •.. 4782
Hoppenstedts, Sofie, fond ..•. 4609 Josefinahemmet ...••..•.•.••.• 4852
Horns donationsfond......... 4683 Joseänas, Kr.onprinsess., pen-
- stiftelse ..•.....•.•••..••.•.• 4804 sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
- testamentsfond .••.••••..•.• 4613 ,Jubelfeststipendiet •..•.•...•.• 4744
Hornemans, H'J fond 4767 e »Ju1tomtal·ne» 4672
Huldts, Kristoffer, stipendie- Jungblads testamente......... 4833

fond 4750 Jungbladska fonden .•..•.••. 4601
Hults fond •...•..•.••.•.••...•. 4615 Justelii fond ..••.•.•..••.•..••• 4710
Hultgrens fond ..•.••••.•.•. 4628, b Järnkontorets tjänstemäns
Hultqvists donation ••.•.••... 4750 änke- och pupillkassa •.••.• 4787
Humbleska testamentsfonden 4796 Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c
Hushällsskolan, Prakt .••..•. 4841
Huss', Magnus, stipendiefond 4821
Hwass, 'l'h., stiftelse •..•••... 4823

Haakska donationen .
Hagboms testamente .
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux .• : •.•.••....••.•..••. 4833
Hagermansk a fonden......... 4835
Haglinds fond ..•..•.••....•.•. 4617
Hagmans fond ...•..•..•...•. 4620
Hahns donation............... 4734
- C., test ••m. ..•.•••••.••.•• 4661
H ahrs minnesg1lfva •.••.•... 4782
Hallanders, C. J. M" donation4856"
Hallengrenska fonden .......•. 4710
Hallenska donationsfonden... 4735
Hallgrens fond ... 4607 ä 2 ställen
Hallgrens, M. S., fond 4615, 46;23
Hamelmannska fonden ..••.•. 4752
Hamiltonska släktfonden.. .. . 4835
Hammarins stipendiefond... 477l
Hammarskiöld -lUsellschöld-

ska stipendiefonden ...••..•.
Hammarskjöldska släktfonden
Hammarstrands fond.'. .
Hammarstrands, F. A., fond
Handelsbokhäll. pens.-fören.
Handelsflottans pens.-anstalt
f. d. Himdelsföreningens öf-

verskottsfond................ 4697
Hanes fond •.•...•..•.•••••.. 4607
Hanna B:s fond, Fru ...•••.•• 4688
Hanssons fond................. 4696
Hanssons, Johan, fond 14620
Hartmansdorffsk •• stipendiet 4744
v. Hartmansdorffs stip.-fond 4835
Hartmans fond •. 'OO •••• 4630 a, b,c
HasselIs donation •.•••.••.••. 4771
von Hauswolffs, Fru, dond... 4835
- Fröknarna, fond........... 4835
Hautboist. understödskassa.. 4817
Hays fond •.•...•.•..••.. 4628 a, b, c
»H. E.»:s donation ••.•..••. 4856a

4849
4835
4616
4620
4703
4728

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.
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Kadettskolefonden, Adliga... 4835
Kaisers, Pastor, fond 4638

i



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Kalls fond .•..••..••....•..•.•. 4710
Kamratfonden för nödställda

BV. läkare •••..••...••..••••
Kamrer Branders fond .•.•.••
KarelIs fond .••...•.....•.....•
Karlqvists C. J. W. fond ....
Karlssons, Carl Johan, och

hans hustru Ida Charlottas
donation 4856 a

Karl Johans donat., Konung 4S33
Karolinska inst. reservfond... 4821
- institutets pediatriska fond 4821
Karströmska fonden •.••..•.•.. 4604
Kastmans. Johannes och Au-

gusta, fond ... \4626 a, b, c, 4767 e
- - - -t--, understödsfond 1 4638
Katarina arbetsstugors fond 4620
- barnkrubba, fonden för ..• 4619
- församltngs fattigvårds-

styrelse •........••.•••...• 4621
Katarina kyrkoråd •....•..•.• 4619= ~.ra~~~~~s~~~.~~i.~~:::::..::~~t::
- skollofskolonier, fond för 4620
Kellners testamente.......... 4638
Kerfstedts fond •••·•••.....••.. 4710
Iqbbe fattigkassa ••.........• 4854
Kihlbergska fonden 47 45
Kihlströms testamentsfond.. . 46 13
Kindevalls fond ..••...•.....• 4688
Kinmansöna fond ...•........• 4770
Kirehrings legat............... 4638
Kirurgiska klinikens biblio-

teksfond .•..••...............
Kirurg. stipendiefonden .
Kjellbergs, Ad., stip.-fond ••.
- Carl, stipendiefond .
- JohnE.,stip.fond .......•.
Klara församlings fattigvårds-

styrelse....................... 4609
- kyrkokassa.................. 4607
Klefbäeks fond •.••.•...•.. 4630 a
Kleinsdrgs testamente........ 4638
Klemmingska fonden.. . . .... 4750
Klorekska fonden.............. 4623
Klingspors, lI'Iathilda, fond 4835
Knigges donationer............ 4833
- gåfva .....•..•.........•....• 4842
Kniggeska fonden •.••.• 4653, 4740
Kniperska pensionsinrättn ... 4853
Knoehs donation.............. 4638
Knut Bernh, Beronii fond... 4659
Kolerafond, 1853 ärs.......... 4615
f. d. Kolerafonden ..•..••.••.• 4609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvardsbarn.......... 4602
Kommerskollegii armbösse-

medel ..••.....•.••..•.•..•..• 4854
Konservatorieelevernas graf-

fond ....••...••.....•...•.....•
Konsistorium, Sthlms stads
Konstakademien .....••.•••.•••
Konstförvandtskapets kassa ...
Konsul Perssons stipendie-

fond ...................•....
Konung Karl Johans donat.
- Oskar 1:8 minne ....•.••.•••
Konungens enskilda fond .•••
- hospita!. •...•.•...•.....•.••
- militärhospitals- och me-

daljfonder .•........•.•.•...•. 4814
v. Kothen-Ribbingska fonden 4835
Kraftska sällskapets stipen-

. diefond ...•........... : .
Kraks donation .
Kreijs testamente ..•...•..••••
Kronprfusesaan Joseänas pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
Kronprinsessan Lavisas värd-

anstalt ror sjuka barn ...• 4684

(4869J
Levins donation .•.•..••.•...•• 4833
- Ludvig, fond •.•..•..•..•.•• 4604

4697 - J. P., fond •.....•.•.••.•..• 4616
4771 Lieberdts o. h. h. donationsf. 4683

Lieberdts fond .•• 4609,4632 a, b, c,
4638, 4657, 4660

Lieberts, J. F., testamente 4658
Liedbergska fonden •..•••••• 4604
von Liewenska fonden....... 4835
Lifgardets till hästpens.kassa 4809
Lifgardet till häst, Prins Os-

kars hospitalsinrättning vid 4809
Liljebergs fond .••..•.•..••.•.• 4614
Liljebergs, Gustaf Erik och

Helena Catharina, fond.... .4611
Liljenstolpeska fonden ..•••. 4835
Lilla Johns premium ...•.•..• 4742
Lillieeronska fonden......... 4835
Linds af Hageby, E, fru, fond 4659
- A. o. C.M., gäfvofond ." 4835
- testamentsfond .••.•.•. : .• 4835
Linds donationsfond ..•.••.•.• 4781
- Jenny, stip.-fond 4770, 4771
Lindbergs donation ••.••. 4630 c
- E A, donation .•...•..••.• 4856 a
- H., donation •.•..••.••.• 4856 a
- Johanna, fond .•...••••••• 4626 c
Lindblads testamentsfond , ., 4623
- A, understödsfond ... .••.•. 4823
- Flory, understödsfond ••• 4626a
Lindbomska belöningen .••••. 4734
Lindegrena, Johan, minne... 4771
Lindeneroronas-ar Klinte-

bergs donationsfond .. ...• 4835
Linderoths,John G., donation 4697

Ladous fond ...••...••••••...•. 4696 Lindfeldts, Aurora, fond ..• 4604
Lagercrantz' donatio""fond.. 4885 Lindgrens donation •.•.• 4612, 4614
Lagermans testamentsfond ... ' 4628 - fond............ 4609 ä 3 ställen
Lagerströms donation ....•.••. 4614 Lindgrenska fonden ••• 4627 a, b, c
- fond •.....•............•.•••.•. 4612 Lindholms fond ••.••. 4628 a, b, c
- stipendiefond ..••.•••••.• 474~ - J. A., fond .....••.• 4626 a, b,c
Lagus fond..................... 4601 Ltndmanssons, J. A. W., bygg-
Lambergs. Tor o. Agnes, un- nadsfond •••••.••.•••.•• 4657, 4658

derstödsfond ••............. 4823 -- donation ......•......•..•. 4856a
Lamms, Galathee, fond 4609,4617, - J. A. W. fond •••....•....... 4609

4628 bo. 4632 al - J. A. W, testamente ••. : •. 4697
- Jaques, understödsfond .. 4694 -J. A. W., understödsfond4657,4658
Landquiats, Axel, 75 års fö- Lindquists, G. W., fond..... 4624

delsedags fond ..•....•.... 4619 Liudstens sttp ..fond ..••••.•.• 4746b
Landtbruksakademien ..•••.•. 4785 Lindstrands, O. o. A., fond 4626
Langs pensionsfond .•••.•.••• 4781 " a,b, e, 4750
Lasarettsläkarnas pensions- Lindströms, Anna, fond •••••• 4638

kassa •....••..••..........••. 4756 - minnesfond •••••••....•..• 4734
LeIDerska stipendiet •.•.••..• 4746 a Lindströms stipendiefond.... 4771
Lefrånska fonden .....•...•.•.• 4835 Linnerhjelmska fonden •..•.• 4835
Lehmans fond •••.•.••••••••• 4710 Litteratörernas pensionsföre-
Leijonflyehtska fonden •••••. 4885 ning, Artisternas och •••••• 4776
Leijonhufvuds fond 4682 a, b ä 2 Litterära fonden............... 4823

ställen, 4632 c Ljungbergs stipendiefond ••• 4821
Lejas välgörenhetsstiftelse ••. 4612 Ljungerantz' testamente ••• 4697
Lennbergs fond............... 4660 Ljungerantz'ska test.-fonden 4659
Lennmalms, Frithiof, fond 4823 Ljunglöfs, C M., donation ••• 4630 a
Lennmarks, Clary, donations- Ljungmans minne ••.••••••••• 4607

fond •................... , 4771 Lohes legat •..•••.••••.••••.••. 4638
Lerbäcks Bergslags Malmöres - testamente •.....•..... ...••• 4638

kassa .........••••.•..•••.•.• 4854 - Ad., testamente ...•••••.••• 4638
Letterstedts fond •.. 4734 ä 3 ställen - Joh:a, " •.•......••. 4638
- fond till pris för öfverätt- Lomell-Molins stipendium ••• 4771

ningar .:..............•• , ••.•.•. 4734 Loubatska donationen ..••••.. 4788
Letterstedtska fonden till för- Lovens, Chr., fond"....... •..•• 4821

män för Vallerstads förs. 4734 - H., fond ..•..••..........• 4688
- föreningens fonder •••..•.•• 4734 - John, grossh. o. fru, fond 4620
Letterstedtska inrikes reseatt- - Sven, minnesfond •.•••••. 4784

pendiet ....•.•.•.•••...•••.••. 4784 Lunds testamente ...•••.•••••. 4697
- utrikes resestipendiet ..••• 4734 Lundals testamente •.•.••••••. 4833
- släktstipendiet .••..••.••••. 4784 Lundbecks donat.-fond •.•••. 46~6
Lettströms fond •••••••.•••. 4621 a Lundbergs donationer 4611 o. 4614
Lewenhaupts fond ..••..•....• 4835 - testamentsfond ••••.•..•••• 4613
Levertins, Jacob, donattons- - C. O., fond .•....•. , 4627 a, b,

fond •..•• , •••••.......•• ,.... 4823.- ~undbergs, Oscar, fond... 4710.

WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTOR~TEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regeringsgatan.

4823
4619
4612
4619

Krutmeijers fond 4607 ä 2 ställen
f, d. Kryddkramhandelssoeie-

tetens pensionskassa .••.•••
Kuhlaus stipendiefond ••••.•.
Kuhlauska arfv:s stipendie-

fond ..•.••....•..•.••..•••...•
Kullgrens fond •.•••.•..•••••.
Kumlings fond •••••.••••..•••
Kungl. Svea lifgarde ••.•••..•
Kungsholms församlings fat-

tigvärdsstyrelse ...•....••.•• 4624
- kyrkoräd ..•.•••••••.•••.•.•• 4623
- Gilles fond ...:............... 4624
Kuhls, Aug:a, Ankefru, fond 4621 a
Kyrkofattigkassa, Niko1ai..... 4602
Kyrkoråd: .
- Adolf Fredriks ..•..••.• 4630 a
- Engelbrekts ..•.....•.•. 4626b
- Gustaf Vasa ......•.•••. 4630b
- Hedvig Eleonora •.••••••• 4626 a
- Jakobs ••..•....•.•..•••••.• 4611
- Johannes' .••••.••.••••.•••• 4614
- Katarina •.•....••..•.••...•• 4619

- Klara ..••.•••.•..•••.•.•••••• 4607
- Kungsholms ••••••. : •.•••.• 4623
- Maria ....•...•..••.••.••••••• 4615
- Matteus •....••.•••.••••.• 4630e
- Niko1ai. •••..••••••.•••..•••• 4602
- Oscars ..•.•...•.•..•.••• 4626 c
- Skeppsholms.. •••...•••.••• 4643
Kåbergs fond •.• 4605,,4628 a, b, c
Köhlers premiefond ...•••••. 46 78
Körners fond ••..•.••.•.••.•••• 46154821

4821
4821
4744
4750

4771
4601
4770
4711

4821
4888
4654
4804
4815

4604
4734
4602

4771
4710
4605
4805



[4870J Register öfver 'fonder, fromma stiftelser m. m.
Lundbergs, V. och L., fond 4823 Metzgers testamente .•..••..•. 4602lNoraBergsl:sMalmöreskassa 4854
Lundbergska fonden ......••• 4740 Meuniers fond ...•...••.•..•..• 4609.Norbergs fond 4615
- stipendiefonden .......•. 4745 Meyers, Gust., fond ..•.•.... 4627b Nordenfalks, J., minne 4770
Lundblads donation •.. 4611,4614 - Jenny, fond 4616, 4620 Nordenskjöldska understöds-
- fond ......•.••...•.•....•...• 4609 M. F. W:s fond 4681 fonden ......•••.....•....•. 4835
Lundgrens fond /l632 a, b, c MichaiHsons, JOh., donation. 4750 Nordenstolpes fond •.. 4632 a, b, c
- Egron, prismedel. ..•.•..•. 4770 Michaelssons fond ..........•. 4771 Nordfors' fond 4607
Lundholms .......•..•.......... 4619 - testamente •.•.•.•..••....... 4602 - testamente ..............•... 4696
- Gurli K. Oh., fond 4622 Militäränkepensionsstaten, Nordiska Djurskyddsförenin-
Lundins, Mathias, fond 4620,4622 Allmänna ....•.............•. 4804 gen i Upsal.a o. Sthlm 4856d
- Carl Reinhold, grossh., Militärhospitalsfonden 4814 Nordlanders testamente 4833

minne ..•.....•.•...•.......•. 4605 Militärsällsk. i Sthlm krigs- Nordströms fond 4632c
Lundmans, Jul., stip.-f. 4740,4742 skolestip.·fond ...........•... 4755 - testamente .....•.••.•...•.•. 4609
- fond ..•..................... 4607 Millerska fonden ..•.......•.•. 4746a Norens donation .......•....... 4614
Lundmarks donation......... 4833 f. d. Mindreteaternspens.·fond 4774 Nereens fond.................. 4624
Lundqvists,CarlFredrik,fond 4774 Minnesfonden 4821 - pensionsfond ....•...•..•.•. 4613
Lundströms, Carl o. Sofie, Minne af J. E. F'eron o. hans Noreenska fonden ...•......... 4696

fond .........................• 4842 hustru ........•.....•...... 4602 - testamentsfonden ..••.•.•.. 4755
Lundvalls, L. M. K, fond ... 4627b Minuthandlarefören. pens· Norgrens fond ...•..... 4632 a, b, c
Lundwalls, Axel, fond ......•. 4771 kassa, understödsfören .... 4701 Norlunds, Fru Lotten, fond 4681
Lyckes fond ........••..••.••• 4602 Misdorfs, Hejm., fond •.•... 4697 Normans, Maria Gustafva,
Lyckes Lovisa Elisab., frö- Mobergska fonden .....•.....• 4604 testamente .....•......•.•.. 4691

ken, fond •..... 4615, 4619, 4622 Modersvärd, Sällsk. för upp- Normans testamentsfond •... 4613
Lykttändarnes sjuk- och be- muntran af•.....•.•.•...•.•. 4677 Norra latinläroverket •.•...... 4741

grafn.·kassa.................. 4714 Molins fond. ...••..•.... ...•.• 4602 Norrlands apotekareförenings
Läkare·nödhjälpsfonden ...••. 4823 - Sophie Louise, testamente 4658 donationsfond 4710
Läkaresällskapet, Svenska 4~23 Montelius', Oscar, donation 4733 Norstedts fond 4602,4605
Längmanskadonationsfonden 4755 Morbergska fonden ... 4626 a, b, c Norströmska stipendiefonden 4744
Lärarinnornaspensionsa.nstalt 4756 Mosaiska församl:s fonder... 4640 Nya elementarskolan......... 4744
- pensionsförening, Svenska 4756 Mosanders fond .. 0 0.0 ••••••••• 4710 - elenentarskolans lärares
Lärarnas vid elementarläro- Mossbergs fond 4710 understödsfond '" 4744

verken änke- o. pupillkassa 4157 Murbecks inrättning för fat- -'8 allm, premiefond; 4744
Läroverk: Högrelatinlärover- tiga flickors uppfostran.... 4665 Nybergs, Erika, fond 4626 a, b, c,

ket ä Norrmalm 4747 Murrays donat.-fond 4710 4628a, b, c, 4767d
- åSödermalm ......•..•..... 4741 - fond ..........•............. 4710 - fond •.•.....•..•.•.•...•.•. 4659
-Högrerealläroverket å Norr- Musikaliska akademien, Kgl. 4771 Nybergska fonden ...•....... 4627c

malm ..•.•..•....•......••••• 4743 - -s stip.-f~d ••••••.••.•.... 4171 Nyblams' stipendiefond 4741
- Jakobs realskola ..•.••••.• 4745 Musikens vänners, Sällsk., i Nygrenskastipendiefonden ..• 4710
- Katarina realskola 4746a Göteborg, stipendiefond ..• 4771 Nymalms, Betty, fond .•.... 4630c
- Nya elementarskolan ....•. 4744 Musikkårens ensk. kassa •.• 4810 Nymarkska fonden ..••........ 4742
Löfgrenska fonden •.•..•....•. 4604 Musikstipendiet, Sång- och... 4744 Nyströms fond ....•. 4621a, 4621b
Löfströms, Anders, donation 4658 Miillers testamente ......•••. 4638 - testamente .....•.•••.•••.... 4697
Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835 Märtas julgäfva.......... .., 4627.c Nyströmers, Carl, fond 4750
Löthströms fond ••.......•. 4628c Möllers fond ... 4615, 4624 (3 olika) Nödhjälpsfonden ..•••• 4611 o. 4614
Löwens fond •.•.....•••••..•.•. 4607 - stipendiefond ......••••••.•. 4696 Nödhjälpskassan i Sthlm ..... 4833

"V. Möllers donation........... 4734
Magistraten i Sthlm.......... 4695 Mörners fond.................. 4607
Makarna Tammelins mtnnes- - H. S., grefve, o. hans

fond. .. ..•. . ....•.•..• 4627c makas stipendiefond 4835
- Westerlunds fond 4622 - J. A., grefve, fond ! 4835
Malanders, Fröknarna, fond 4619 Mörnerska fonden ..•...•••..•• 4835
- J. C. o. E. A., fond ..•... 4767e - släktfonden .........•.... 4835
-"E. A. o. J. C., Fröknarna,

testamente ..•............... 4658
Malmqvistsl>a barnuppfostr.·

anstalten..................... 4664
Malmstens, P. H., fond .•.••. 4821
- professur, Fonden för ... 4821
Malmströms donation....... 4734
Mamsell Branders fond...... 4619
Manilla döfstumskola......... 4762
Mankells stipendiefond...... 4771
MaBkellska stipendiefonden. 4745
Maria rörs:s fattigv:styr •.. . 4617
- kyrkoräd ..•.•..•...•....•.. 4615
- skolråd •.....••.••...•.....• 4616
Marii testamente ..••......•... 4696
Marcklinska fonden ........• 4810
Maskinistf'6reningen ....••..•• 4729
Mathias Lundins fond 4619, 4620
Matteus församlings fattig·

vårdsstyrelse •.•.•.•.••••.•. 4632c
- kyrkoräd ......•••.....••.. 4630c
Mattsons fond, Jakobsons o. 4696
Mazers fond ..•••.•.•.•.•.•.••• 477l
Meijers donation ...•..•..•.••. 4770
Meijerbergs fond ........•... 4631 a
Meissners,J.A.,donationsf'ond 4694
- fond 4611
Meyerska donat.-fond •.•.•. 4628 b

Nachmansonska fonden...... 4823
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga........... 4617
- Kollektmedelkassanförfat-

tiga........................... 4602
Netherwoods fond •.•••....••. 4616
- stipendiefond .. .. .. .. •. ..•• . 4771
- testamentsfond., ....•...... 4835
Neumlillers, E., fond till skol-

lofskolonier............... ... 4620
- Änkefru, fond till. Katarina

barnkrubba.... ••.......•.••• 4619
Nikolai förs:s fattigvårdssty-

relse ..•...........•••....... 5463
- kyrkofattigkassa............ 6021
- kyrkoråd ..•.•••.••.•••..•.•. 4602
- skolräd ..••..............•..• 4604
Nilsson Aschanianum Stip... 4735
Nilssons fond _.. 4615, 4710
- Oscar, fond ....•.••....... 4621a
Nissens, Henriette, stip.-fond 4771
Nobels, C. A., fond ....•.....• 4821
- C. A., reservfond ••....... 4821
Nobelstiftelsen ..........•.•..• 4138
von Nolekenska fonden ..•... 4835
Nollerothska stiftelsen ..•..• 4864a
Nonnens fond.................. 4735

Okänd 4609, 4613, 4617,4620,4621 a,
4623, 4624, 4632a, b, c, 4697

Okänd gifvares fond. 4602
»Okänd, som med egen hand

plöjer sin jord» •.••........ 4856a
Okända gifvares fond 4626a
Olivecreutzska fonden 4835
Olssons fond 4626b
Onämnd välgörares fond, En 4835
Operabalettens ensk. kassa... 4775
Operakörens enskilda kassa.. 4773
Osreengii fond ..••.• 41\21a, 4621b
Oscars församlings fattig-

vårdsstyrelse •.•.•.••.... 4628c
- försam!. skyddsfören 4627c'
van der Ostenska fonden..... 4699
Otterska fonden............... 4602
von Otter-Printzensköldska

fonden 4835
Owens, Samuel, stip.-fond... 4750
Oxehufvudska fonden •.•.....• 4835
Oxenstiernas, Bilda, don. 4856 a
- Hilda, fond 4770,4771

Pallins, Regina, minne .
Palmgrenska fonden .•••••••••
Palmstjernska fonden ••.•••..•
Pasteurs-fonden .
Pastor Kaiser-fond .
Pastor Prim. J. Fr.· Hålils

minne .
Patersens testamente .
Patriotiska sällskapet, Kg!. ..
Paulis testamente •.••.......•

4749
4735
4835
4823
4638

4604
4657
4832
4657
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Register öfver fonder, fromrna stiftelser m. m. ' [4871J
, Pauliska donationsfonden ..•• 4840 Printzskölds, Oscar o. Erik, Roas' af Hjelmsäter. H., do-
_ fastighetsfonden ..••.••..•• 4835 donationsfond •.....•........ 4835 nationsfond •.•••••••••••••••• 4835
_ fonden .........••..•.•.••••••• 4699, Probsts donation .••••• 4630 a, b, c -H., testamentsfond •.••.•.•• 4835
-lösörefonden ....•....•.•.... 4835 Professor Carl J. Rossanders - Hanna, fond ...•.••.•.••.•• 4767e
Panvres honteux, Asylet för 4655 donationsfond •••••.••.•••••• 4821 - stipendiefond ...•.•••••••.•• 4821
_ hyresfond ...•.••••..••.•••. 4627c - E. Ödmanssons fond •.••.• 4821 Boospiggs testamente .....•.•• 4833
_ Hagbomska stiftelsen för 4833 - J. Almqvists fond...... ••• 4821 RoseHi fond............. 4628••, b, c
P L'" Pro Patria ••••.•.••••••..•.••.• 4688 Rosellska fonden ...•....•.••• 4856 a
p:a~~l~ka '~fi':H~e:lll{,'i~ii-.;. 4681 pr::li\'r":~:,':;ets änke- och pu- 4802 :~~:~~;l;~:a~~~~i~:e~~::. ~~il

teksfond ............•.... , . 4821 PsilanderskÖid;k~ ••f~;;d.".,:,;~·:. 4835 Rosenbergska fonden......... 48 09
Pensionsf:d f. fattig a sjökapt. 4698 Publicist. pensionsfören., Sv. 4778 v. Rosens pens.' o. gratifika-
Pensionsfond. f. tjänstem. v. Pukes fond •....••••••••...•.••. 4607 tiansfond ...•••••....•.•••••.• 4809
P:~:~~~g::!;r ... ::.:::.:::.:::.: . m~ Rossanders, C. J., don.-
Pensions. o. gratialkassan för Queckfeldt.Rosencrantzska fond •.•...•••.••.••.••........... 4821

underofficerare o. manskap 4810 Q~~~~f~~dt~k~•.p~;;;·.f~;;d~;;::.~~~:Rot;~;: f~~~~~~~.~.~~~:~~~::: m~
Perssons, Konsul, stipendie· 4821 - stip.-fonden ................•.• 4835 Rubens, Ludvig o. Amanda

fond ......•. · .. ·d··...• · .... • Qveckfeldts fond ......•••••••.• 4835 fond •.•••........................... 4744
P-s donationsfon ..•••••••.• 4613 Qvidings donationsfond ..•.•. 4781 Rubenska stipendiet .••••..•• 4744
~:~~:11s~an1o,;d~;;·4698:4i:J~. m~- fond ...•••••••.•• 4609,4628 a, b :~~~:~:: J~~~ii~·;,..·::·:::·:::·.mi
Pette~ssonsfond •••••••••..•••. 4617 Rabeska fonden •••..••••••••.• 4741 4614, 4630a, 4631 a
_ H. F., donation •.••.•.•. 4856 a Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821 Rudbecks donation •.•..••.•••• 4832
_ L. T, fond 4620 Rambacks donation ..••• 4607,4638 Rudbeckska stipendiefonden 4857
_ P., fond ••.•.••••..••.•..• 4627c Ramstedts, Victor, donation 4657 Rudebeckska stiftelsen .•••••• 4810
_ S. M., fond .......••.•.....• 4602 Redingska fonden .•.••.•.•••.. 4710 Rundqvists, Hans Oskar och
Peyrons, Alfred donation 4697 Redogörarens gäfvofond •••••• 4609 Amali a, fond 4750,4751,
Peyrons pensfons- och grati- Regnells, A., fond för barn- cC,752

Pf
fiek,.lastitOensStfaOmnedn··t·e·.·.•.•••.••••••..•.•••••.••4809 klinik •.•••.••..••••...•..•••• 4821 Ruths testamente .•.••.•..••.• 48334602 - donatiop .....••.••.•...••••.• 4734

Philipsenska test .•fonden ..••. 4760 _ gäfvomedel. .•.. 4734 å 2 ställen Rymans fond •...•.... 4628 a, b, c
Philipsans, Carl David, don. 4856a _ prisfond •......•••.••..•.•.•. 4823 Rådlunds, Regina, Fröken,
_ Harriet, stiftelse ••••..... 4686 - D:r A. F., stipendiefond .. 4681 fond '4622
v. Philps, H. W., Lektor, sti- Rehnbergska fonden 1887...• 4831; Rönlunds, Regina fru, fond .. 4619

pendiefond ......•.....•••••• 4743 Reinhold-Becker donation ••• 4638
Piehls fond, Carl Fredrik och Reinholds, August, minnes-

Carolina Christina 4626a,e fonder ••.•.....••••.•.•• 4638, 4658
Piehlska fonden 4626b - Ferdinand, donation 4638
Pihlgrens fond ........•••••.•••• 4609 - fond ••••..•••..• 4630a, 4632a, b
Pihlmanska el. Östermanska - testameJfte.................. 4638

testamentsfonden............ 4615 Reinstedts donationsfond..... 4613
Piltz', Augusta, fru, dona- Rektor C. Lundbergs stipen-

tian .•.•.....•..•••...•••••.• 4630a diefond •.......•......••••.• 4741
Pinchards fond................ 4604 Renströmska fonden.......... 4601
Pipers donation ..••.•..•..••.• 4770 Retzii stipendiefond .•.•.•.•.• 4821
v. Platens, Ludv., don .••••.• 4856a Retzfus", And., fond •.•••••.• 4823
....:.Baltzar, stip.-fond .....•.•. 4755 Reuckners fond 4605 å 2 st.,
v. Platenska släktfonden ...•. 4835 4613, 4617
Platinska testamentsfonden.. 4795 Reuterskiöld-Nordenfalkska
Pohls, Axel, insamlingsfond 4627 c fonden...... •••• . .•••••••.• 4835
Poignants,Greta,minnesgåfva 4627c Reuterskiölds, J.A.,pensionsf. 4835
Polispersonal:s i Sthlm änke- - Louise, fond............... 4770

och pupillkassa •.•..••.•.•• 4798 Reutersk,iölds,C.G.,pensionsf. 4835
_ ensk. begrafnings- o. under- - stipendiefond ...•.••.•.••••• 4835

stödskassa .•.••...•.•.••••..• 4798 - H. F., pens.-fond 4835
_ ensk. änke- o. pupillkassa 4798 Ribbings donation............ 4770
_ pensionsinrättning .•••.•.•. 4798 Ribbings, S. A., fröken, fond 4835
Pommeresches, Paul Daniel, Ribbingska stip.-fonden 4741

testamente _. 4657 Richters, C. H., fond ••••.•... 4620
Porträttfonden ••••.••.•••.... 4734 f. d. Riddarholmsförsamlin-
Posses, Erik, donationsfond 4755 gens ensk. pensionskassa.. 4602
Possiethska fonden ....•••....• 4601 Riddarhusets fonder.......... 4835
Postbetjäntes enskilda begraf· Riddarhnstorgsfonden 4835

ningskassa .•....••••••...••.. 4785 Ridderborgs, Mathilda, frö-
Postmannaförbundets, Sven- ken, släktfond . .. 48 35

ska, sjuk- o. begrafnings- Riksbankens afdelningskont.
kassa ••••.•••.•••••.••...•••• 4785 änke- och pupillkassa •.••.. 4789

Postmannaförening., Svenska 4784 Riksgäldskontorets änke- och
Prakt. hushållsskol. f. flickor 4841 pupillkassa.................. 4790
Preis' testamentsfond ••.••••.• 4833 Ringqvists fond ••.•• , 4621 a, 4621b
Premiefond. för skegsplanter. 4735 Ritters, Byggm., fond .•.••• 4626e
Premie o. fattigkassan v. N:a Robins belöning............... 4828

Latinläroverket •.••.••••••• 4741 Rogstadii testamente......... 4602
Premie- och stipendiefonden, Rohtliebs donation............ 4638

Allmänna .....•......•••••••.• 4743 Roas, Axel, understödsfond 4627c
Prins Karls uppfostr. Inrättn, Roas' fond ••••.. 4607, 4621 b, 4624

för värnlösa barn., •••••••.• 4662 Roas' af Hjelmsäter don.-fond 4835
Prins Oskars hospitalsinr. vid - C., donation •••••••..•....• 4835

Lifgardet till häst........... 4809 - Carl, fond.................. 4835

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

Sabbatsbergs brunnslasarett. 4685
_ ålderdomshem .•.•.......• 4660
Sagers, Allan Edvard, fond 4744
Sahlbergs fond .••••.•••••••••• 4617
Sah1stedtska fonden .•....•..• 4601
Salomon", H., stipendiefond 4753
Samsans stipendiefond .•.•... 4821
Sandahls fond ...••••••.••....• 4617
Sandbergs donation.............. 4782
- fond •.••.•.......•••.•.••••• 4710
_ testamentsfon.d •••..••...•• 4613
af Sandebergska fonden •••••. 48.5
SandeHs, Aug:a, fond ,4630 a
Sasska fonden................. 4835
Schalins Alma, understöds-

fond : 4697
Scharps, J. H., fond 4659
- gåfvomedel .........•..•••••. 4602
_ gåfva •.•..•.......•.••••.••.• 4697
_ testamentsfond ...•••••.••. 4602
Scharpska donationen ..• 4733, 4833
- fonden , 4636
Schaumkellska understöds-

fonden .
Scheelefonden .....•...•.......•
Scheffers fond ...•.••.••.••.••••
Schefferska stiftningen ....•.••
v. Schewens testamente .
v. Schewenska stipendieinr ..
Schewes testamente .
- testamentsfond .•••••••••••.
Schinkels testamente ..••.••••
Schlachters, Vilhelm, stiftelse
Schlotthauers legat ...•.••••••.
Schmidts legat .....••.••.••••
Bohmtdte, Hugo, stip.- o. pre-

miefond. . . . .. . .. 4744
Scholtz' testamente 4638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don. •.•••. 4832
Scbrays, G., donation 4767 e
Schröders testamente......... 4657
Schulzers testamentsfond.... 4613
v. Sehulzers donationsfond ... 483.
Schumachers fond............ 4611

4823
4734
4835
4835
4638
4831;
4602
4613
4638
4638
4638
4638
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[4872] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Schumburgs, Aug., donatro- Skolråd, Nikolai •......•......• 4604 Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602

ner inom tyska förs .....•.. 4638 - Skeppsholms .............•. 4634 - fattigvärdsstyr ...•.....•... 460••
- Aug., minnesfond ••...• 4609, f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.- Strandbergska läkareinrätt-

4638 :lo 4 ställen mästAören.) .•...•..•..•..... 4706 ningen ..........•...••...•....• 46~9
- R., donation ....•..•..•...• 4638 Skänbergs, Alexander, minne 4744 Stridsbergs, O. A., attpendie-
- minnesfond 4782 Skyddsförening, Sthlms allm. 4S58 fond ••...•••..••.•..••...••• 4741
Schlirer v. Waldheims fond.. 4835 - för frigifna, Sthlms 4859 Strähles test.-fond 4605,4609,4617,
Schi1tz' testamente .....•...••• 4638 Smitts testamentsfond ••••.• 4623 4621a
Schutaercrantz, Adolf Victor, - A E. V., minne ....•••.•••• 4750 Stråle ska fonden ..•....•...•.. 4835

fond 4835,4611 - J. W., donation ......•.•... 4856a Strömbergs, Johan August,
- Victor pens.fond 4835 Sociala fonden ...•..•••.......•• 4823 . testamente 4657 o. 4658
- Victor stipendiefond 4835 Bohms testamente ...•....•..• 4833 Strömska fonden ......•...•. 4842
Schwartz' stiftelse ••.••• 4631a, b, c Soldatbarnhuskassan......... 4810 Studiefonden rör kvinnliga
- Remy, stipendiefond ...••• 4750 Soopska fonden ....••....••..•. 4601 med. stud ..........•.•... 4821
Schwartzers test.-fond ... 4613, 4638 Sparres af Rossvik, Kapten B Sturm s fond ....•......•......• 4638
Schweder, se Sweder. och fru G, donationsfond 4835 Styffes, Knut o. Amalia, stip.-
T. Schwerins, C. o. F., fond 4835 Spetz'ska fonden •...•.•.••.• 4795 fond .•.•..•.•......••....•.• 4750
Schönborgsfond,Botinseller 4615 Sporrongs fond .....•...• 4609,4628 f. d. Stampelafgifts-·ellers.k.
Schönes fond ..•••.••.•....•..• 4609 a; b, c Hallkassan .•.....••.......•.• 4699
Sebaldts donation ..•.....•..•• 4614 Spängbergs fond ..........•. 4622 Standiga ledamöters fond .... 4627c
- testamente .•••.••..••....••• · 4696 Spängbergs, C. F., donation 4619 Sundberg P:sons testamente 4697
Sebardts fond ......••••...••.• 4710 Stagmans fond ..•..••.••...•... 4624 Sundbergska donationen 4734
Segercronas fond.............. 4607 Stahres donation ..•.••.. 4611, 4614 Sundens fond. ..............•. 4612
Sehmanska pensionsfonden .. 4830 Starbus testamente ......•.•.•. 4638 - Louise, stipendium •..•.. 4749
Seippels, H. f. Roth, fond ..• 4767e Statens anstalt för pensione- Sundgrenska fonden .••....... 4602
Selenii fond .........•.............. _ 4636 ring af folkskol lärare m. tI. 4756 Sundins testamente ....•...... 4697
- testamente ...............• 4626a, c Statens järnvägstraäks änke- - pens.-fond, Tidmarks och 4657
Seligmanns stipendium ...••• 4642 och pupillkassa ..•.••....•.. 4782 Sundströms gäfvomedel. •.... 4613
Seminarieelev. hjälpfond ..•.• 4649 Statskontoret.................. 4755 Svaanska testamentsfonden .. 4830
Semisekularfonden 4742 Steinerts fond ••.•.••....•..• 4612 Svahns, Johannes, donation 4856 a
Separators A.-R, Iucernod- Steinmetz' fond ..•...•..•..••• 4621a Svans, Elin A., minnesfond 4617

lingsfond, 4735 Stens, Hilda, understödsfond 4604 Svanbergstestamente 4697
Septemberfonden,20:de 4746b Stenbecks,Fredrik, donation 4856a Svanströms testamente 4833
Seratiinerlasarettets direktion 4681 Stenbergs, A., donation .•. 4630a, b Svea Art. reg:tes officerskärs
Setterströms fond ..•..... o.... 4609 - Johan, fond 4628a, c; 4632 pensionsfören. 4810
Settervalls donation 4627 c a. b, c Svea Artilleriregementes pen.
Sidenbladbs fond 4734 Stenbergska fonden 4628b sionskassor ....•.•••......•.. 4810
f. d. Siden- O. KIadeskramh.- - stift., se Stokoes fond. Svea Lifgardes fond ..•...•.. ,480"

societetens pensionskassa.. 4697 Stenhammars, Fredrika, sti- Svedboms, Wilhelm o. Htlma,
Sieverts, Max, donation 4638 • pendium •••..•.•............. 4771 stipendiefond ••••••••••••••• 4771
- minnesfond 4638 Stenströms fond ••....••. , .•..• 4734 Sweders fond •.....•.....•..... 4617
Sigueuls, Hulda, fru,donation 4856c Sterkys Hilrna och Carl Edvard Svenska allm. djurskyddsför-
Silfverbergska fonden......... 4835 stipendiefond. . . . . . . . . . . .. 4746 eningen ...•••••........••...• 4856a
Silfverstolpes, A., gen.major Stiftelsen Carlo. Amelie Ahl- - härens officerares o. Ull-

och fru, fond 4835 grens älderdomshemGränna 4804 derofficerares minnesfond 4804
Silfverswärdska sIaktfonden 4835 - för gamla tjänartnnor ... 4860 - kirurgers insamling.... .. 4821
de Silentzska fonden 4835 f. d. Stipendiaters stipendium 4742 - kvinnoföreningen till dju- .
Sinnesslöa barns värd, För- Stipendium Berzelianum ...•. 4734 rens skydd ......••..••••.... 4856 c

eningen för .........•........ 4663a - Nilsson Aschanianum .•. 4735 - Läkaresätlskapet 4823
Sjukvärd ifattiga hem, Fören. Stjerncreutzska fonden .....•• 4835 - -s jubileumsfond •........ 4823

f'6r............................ 4690 Stjerncronska fonden......... 4835 - Lärarinnornas pens.-fören.
Sjatte klassims stip.-fond 4746a Stjerngranats fond............ 4607 understödsfören., 4757
Sjöbergs, H., donation 4856a Stjerngranat-Drufweska fon- 483' - Postmannaförbundets un- 478<
- testa?,\entsfond 4605 den .....••........••......... _ • derstödsfond ....•.•.••.••.• v
Sjögrens, Ruben, stip.-fond 4741 Stjerngranatska fonden 4835 - Postmannaföreningen 4784
t. d. Sjökaptener, Fond för Stjernstedtska släktfonden 4835 - Publicist:s pensionskassa,

pensioner ät ................• 4698 v. Stocken ström ska fonden .. 4835 understödsfören 4778
Sjökaptens-societeten i Sthlm 4724 Sthlms allm. skyddsfören.... 4858 - Sjuksköterskornas allm.
Sjömannaf'6reningen ....•.....• 4725 - Arbetaref:s sjuk- och be- pens-förening ............•..• 4826
- dess nödhjälpskasaa.. ..... 4725 grafningskassa ...•......•.... 4720 - Teaterförbundet ...•...•.••. 4777
Sjömans fond ..•....••.••..•... 4612 - Arbetaref:s tioöresafd .•.. 4721 - Teaterns donationsfond ..• 4774
Sjöqvists, H. F., fond ••.••. 4632 b - brefbär:a änke- O. pupill- Svenskarnes i Karlsbadfond 486.4b
Sjöstedts fond .. , 4626a, b, c, 4751 kassa •••..•••...•.•.••••..••• 4785 Svenssons stipendiefond ...•.. 4735
- testamentsfond .....•....••. 4623 - Förmyndarkammare 4696 - W., donationsfond .....•... '4774
Skogbergs, F., fond ......•.. 4767 e - gas- o. elektricitetsverks Sylverts, Zach., donation ... 4658
Skogmans, Agues, fond 4607 arb.t nödhjätpsrond, f. d ..•• 4713 Syskolefonden ........• 4611 O. 4614
Skogsplantering, Premiefond. - Magistrat ..•••.. , ..•...•... 4695 Säng- och musikstipendiet ... 4744

för ..•....................•.... 4735 - Mosaiska förs:s sjukhj.- O. Säfbohms testamente ..•...... 4657
Skolbarn, Beklädnadsfond för begrafningssallskap......... 4641 Salisk. Barnavännerna.... .•.. 4674

fattiga .....•..•.. 4628, 4632a, b,c - Nationalkassa ........•.••... 4726 - »De fattigasvanner» ..••.. 4671
Skolfonden ...••................ 4809 - Sjukhem •...............•. 4683 - »De nödlidandes vänner» 4842
Skollofskolonier, Katarina, - Sjömanshuskassa .,........ 4726 - till dygdigt. ocb troget

fond för .........•.......•... 4620 - Skyddsfören. för frigifna .. 4859 tjanstefolks belönande 4861
l'5koldd, Församlingarnas: - stads konsistorium ...•....• 4601 - till uppmuntran af öm och
- Adolf Fredriks ....•..•. 4631a - stads sparbanks fond 4659 sedlig modersvärd 4677
-·Hedvig Eleonora 4627a - stads undervisningsverk 4740 - »Jultomtarne»., ...••....... 4672
- Jakobs .............•.•••..• 4611 - stads ämbetsverks änke- - Pro Patria .•................. 4688
- Johannes' ..•..•......•...•• 4614 och pupillkassa •..•...•..... 4797 - »Till arbetsflit:s befrämj.» 4862
- Katarina 4620 Stocks Iegat., •.......••...•.... 4638 Satherberg's,Herm'\'nochC.S.,
- Maria ...•.............•...... 4616 Stok!"es fond ................•. 4621a donation .......••....• " •••.. 4S56a

FINSPONGS METALLVERKS A.-:B.
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4873}
Sätherströms fond 4609, 4628 Törners donation ..•.•...•.•.•. 4750 Westerlings,Fredriko.Maria,

a, b, c Törnqvists donationsfond .•.. 4781 fond •.•.•..•••••.•...•.•••.•. 4626a
Söderbergs donation •...•..•. 4770 - C., fond 4620, 4621 a, 4621b,4696 Westerlunds fond, Makarna 4622
- John, fond 4619 ä2ställen, 4622 - J; C., fond •.•.•.•...•.•.•.•. 4620 - Kr. Wilh., donation •...•. 4619
Söderbergs, CharL o. Johan- Uddenbergs fond •..•.•...... 4833 Westins, Axel, stipendiefond 4751

na, minne .•..••.•..•.•.•.•. 4619 - fond för fattiga barns be-
Söderbergska fonden •.•.•.•.. 4699 Ugglas' fond .•.•..•..•.•.•.••. 4609 klädn .•....•.•.••.•.••.•.. 4630 a
Södermanlands läns gruf- Uhlilns legat 4638 - fond för ålderstigna •.•.•. 46 30a

kassa ...•...•.•..•..•...... 4854 Ulfsparres fond •.•.•.•.•.•.•.• 4607 Westmans, D. A. T., donation. 4771
Söderströms fond •.•.•.••.•.. 4602 Ulrrchs, Beate, fond •••••.•.• 4626 b - fond •.•.•.•.•.•.•.•.•• 4632 a, b, c
- testamentsfond. •. ......•... 4613 Undens fond •.•.•.••.•.•• 4632a, b, c - Henrik, fond............... 4688
Söderströmska donationsfon- Underlöjtnant Peyrons pens.- - Th" fond •.•..••••.•.•.•.•. 4607

den .•..•.•.•.••.•.•.•.•••.•.•. 4734 och gratifikationsfond •.•.•. 4809 Westzynthii fond ..•.•.•• 4602,4604
- fonden •.•.•.••..•.•••.•.•.. 4756 Underofficerarnes vid Svea - testamentsfond .•.•.•.•..•. 4755
Sörensens, N. G., fond...... 4611 artillerireg:te pens.-kassa... 4810 Vetenskapsakademien ...•.•••. 4734

Understödsfonden för Nikolai - reseund"rstöd............... 4734
Folkskolas lärarinnor •••••. 4604 Wetterbergs donation 4612

Understödsfonden för blinda 4767 b Wibergs fond.................. 4607
Understödsfören. Poltsperso- - Fr., fond •.•.•.•••.•. 4602, 4604

nalens i Sthlm ensk, begr.> Wickbergs, A. C., fond •.••.• 4602
o. understödskassa •.•.•.••• 4798 Wickholmsstiftelse •.•.•. 4630 a, b, c

Undervisn.verk, Sthlms stads 4740 Widhoms donation •.• 4626 a, 4627
Unmans donation .....•..•... 4614 a, b, c
- fond •.•......•..•.•.••.•.•.•.• 4660 - fond •.•.•..•.•.•.•. 4626 c, 4630a
Utställningsfonden ••••.•.•.. ., 4770 Widegrens stipendiefond..... 4771
Uttermareks, Z. M., fröken, Widings fond ••.•.•........ 4626a, b,c

donationsfond·............... 4835 Widingska donationen .•.•.•. 4746b
Widmans fond ...•.•..•.••.•..• 4615
Widmarks fond •••.•.••...•••. 4745
Wiers fond •.•.••...•...•.•.•.•. • 4609,
Wiggmans, E. o. G., fond .•. 4634
Wiklanders, Oscar o. Maria,

understödsfond ..••••••••••.•
Wikströms fond •.•..•••.•.•.•.
- Anna, fond •.•...........
Viktualieh. pensionsinrättn ...
von Willebrands fond ...•.•.•.
- understödsfond •.•.•.•..•.•
- U. M., m. fL, fond .
Winboms pensionsfond .••..•
Winqvists, P. O., donation ..
Vinskänkssocietetens pens.-

kassa •.•.•.••.•.•..•.•.•••••. 4697
Wirens donationsfond......... 473p
- A. G., fastighetsdonation 4735
- stipendiefond ...•.•.•.•.•.•. 4741
Wirrwachs· fond.. •.•.•.••.•.•. 4617
Wistrands fond, Törnemans o.. 4617
Vitterhetsakademien.......... 4733
Wittings testamentsfond...... 4613
Wohlfahrts, W., minne •••.•. 4770
Volontären von Rosens pens.-

och gratifikationsfond •..•.•
Vougtska fonden ••.••.•.•.•.
Wrangels testamente •.•.•.•.•
Wulfcronska fonden ..•.••.•.•.
von Wulfferonas, Otto, Gen.-

major, fond .......•..••...... 4835
Välgör~nde fruntimmerssäll-

skapet.. •.••..•...•....•...... 4666
Vänskapsförbundets sjuk. o.

begrarn.vkassa; .,............. 4730
Västermalms Kommunalföre-

nings gäfva 4623
Wästfe1fs fond •••.•.•.. 4632a, b, c
Wäsffelts, Märtha Magdalena,

donationsfond.. .•.•.•.•.•. .. 4835,

W. A., Benedicks fond ..•.•.. 4676
Wachtmeisterska släktfonden 4835
Wadstena adliga jungfrustift 4835
Wadströms fond •.•... 4607 4696
- testamente.................. 4602
Wadströmska fonden •••••. 4626b
Wretterdahls test.-fond........ 4613
Wagners, L., Mälarrnäst. do-

nation ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 4658
Wahlbergs, C. A., fond 4767 e
- J. A., medaljfond .....•...•. 4734
- J. A., minnesfond .: .....• 4734
- P. F., stipendiefond ....•.. 4734
Vahlskogs stipendium ..••.•.• 4611
Wahlströms, Peter, under-

stödsfond •.•.•.•.•.••.•.•.• 4605
Wahlunds, Olaes, fond .•.•.. 4688
Walls fond ....•....•.•..•....•. 4619
- Marie Louise, donation .... 4856a
- Dorothea, fond...... 4602, 4622
Wallenbergs, A. O., fond..... 4688
Wallentins, Hildegard, dona-

tion ...•.•..•.•.•...•.•.•.•••.. 4614
Wallerska fonden ..•.•.•..•..•. 4710
Wallin s fond 4630 a, b, c ä 2 ställen

. 4632 a, b, c
- M. F; och Emma, pen-

sionsfond •••..•..•..•••.•.•
Wallinska fonden ..•.•..•.•.•..
Wallmarkska donationen .•..
- fonden .....•.•...•.•..•.•.•..

~a:~s~:~s~nre ~:.~e~:·......:.:':
WaradelIska fonden •.••.•.•.
Webers fond •.•.•..•.•.•....•.
- C. &., fond , .
Vega-fonden ................•...
yon Vegesacks, A, f. Sergel,

don.-fond ..•.•.•.•.•.•.•.•. 4835
- Jenny, pensionsfond .••••• 4835
von Vegesackska fonden •..... 4835 Yngströms, C. J.', donation,
Weijlands, Ida, fond ..•.•.•.• 462Sc till minne .•.•.••.•.•••••.•. 4750
Wenerska testamentsfonden.. 4822
Wennbergs, Aug., fond ..•..•. 4688 Zethelius, Pehr Olof, stäpen-
- donation •.•.•..•.•.• 4612 0.4614 diefond •.•.•.•.••..•.•••••.• 4744
- Lotten, fond •.•.•.•.•..•.•. 4836 Zetherstens fond ..•..•.•.•.•.• 4621 b
Wennerqvistska fonden 4659 - testamente ................•.•. 4602
Wenströms, Jonas, stip.·fond 4750 Zetterstens donation ....•..•.. 4614
Wertmilllers fonder ..•.•.•.••. 4(;17 Zettersten P:s testamente •.• 4657
Wessmans fond............... 41)04 Zetterströms, Gustarvå, dona-
Westerbergs donation •..•. : •.• 4612 tian •.•.•.•.•.••.•.•••••.••. 4856 ä,
- testamente ........•...• ..:..:-4697 Zierv~els ponation ....•...•.• 4611

WOODSTOCK SKRIVMASKIN från KONTORSTEKNIK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sir[. 39. 41 Regeringsgatan.

T. af U:s' fond .•.•.•.•.•.•.•.• 4607
Tamms o. Widegrens stip.-f. 477l
Tammelins, Filip o. Berta, fond 4634
- Makarna minnesfond .,. 4627 c
Teaterns, Kgl., arbetares sjuk-

och begrafningskassa •.•.•.
Teatrarnes, Kgl., pens.-inr.
Tekniska högskolan ..•....•.•.
- skolan •.•.•.••.•..•.•.•.•.•
- skolans allm. stip.-fond ...
Tekniskt stipendium •.•.••.•.
TeknoL instit:s elevers stip.-

fond ....••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 4750
'I'elefondir. H. T. Ceder-

grens uppfostr.fo nd .....• 4679
Telegrafverkets pens.·inrättn.

samt änke- och pupillkassa 4783
Tengströms fond .•....•..•.•. 4621b
Terrades{ond ....•..•.•....•... 4660
Tersmedens, Elisabet Char-

lotta, donationsfond •.•.•. 4835
Tersmedenska fonden ...•.•.•. 4835
- släktfonden 4835
Thalins, Robert, donation 4856 a
Thams donation •.•.•.•.• 4741, 4742
Thamiska donationen... •.•.•. 4835
Tharmouts fond............... 4624
Thernbergska test.-fonden ... 4830
Thiels, Sten och Alvar, fond 4744
Thuns donation •.•.•.•.•.•..•• 4614
Thunska stipendiefonden..... 4736
Thurgrens pensionsfond •.•.•. 4832
Thäströms fond .•.•.•.•.•...•. 4696
Tidmarks o. Sundinspens.-f. 4657
Timells fond ...•.. 4631 a, b, c, 4833
Timmermansordens hem ... 4863
Tjugonde Septemberfonden .. 4746b
Tjugufemte Juni·fonden...... 4617
Tjänarinnor, Stift. för gamla 4860
Tjänstefolks belönande, Säll-

skapet til!.. .•..•.•.•...•.•.•. 4861
f. d. Tobakshandels-societet.

pensionskassa : .
Torkens fond ... 0\ ••••••••••••••

Totties pensionsfond .
Toutins testamente ....•..•..••
Tranas, B. J. o. 1\1.M., testa-

mente .........•....... 4658
'I'roi li s, Uno, fond ..•.•.•.•... 4770
Trolles fond ••.•.•..•.••.•.•.. 4634
Tullstatens ensk. pens.-inr... 4786
ILfTunelds donationsfond.... 4781
Tunelii fond................... 4609
Tvenne systrars testamente 4607
Tvä makars fond 4856 d
Typografiska föreningen •..•.. 4712
Tyska församl, •.••...•••.•... 4638
- fattigkassa •.•.•.•.•.•.•.• 4638
- hemmet........................... 4638
Törnebohms testamente...... 4616,

, 4697, 4833
Törnebohmska fonden........ 4699
Tömemans o. Wistrands min-

nesfond ..•.•..•.•....•.••.•. 4617

4774
4774
4750
4751
4751
4642

4697
4624
4715
4602

4782
4833
4657
4702
4696·
4801
4659
4696
4770

4697
4740
4734
4752
4697
4697
4842
4660
4770
4734

4809
4636
4638
4835



Åbergs, Carl, Bag.vmäst., do-
nation {856 a

Åhrbergs fond •..•........•.. {607
Åkerblads donationsfond..... {613
Åkerhielmska fonden ....•.... 4835
Åkerlunds fond .........•••... 4602,

4630 b, c
Åleniusska fonden............ 4740
Ån~artygs bef. -sällska pet.. . .. 4727.
Ädelgrens minnesfond ..•... 4617

(4874] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Zimmermanns donation...... 4638 4nkedrottning Josefinas fond 4605 Öfverströms fond.............. 4619

Ankehjälpsfonden 4711 - Fredrik Wilhelm fond •.• 4622
Änke- och pupillkassan vid Ohmans fond.................. 4615

Riksbankens afd.-kontor... H89 - testamente ......••......•... 4657
- vid Sthlms st. ämbetsverk. 4797 Örns, G: O., bruksäg., dona-
4nkehus, Borgerskapets 46:>7 . tion ........••..••....•• 4750, 4821
Arlig mans fond, En .....•..• 4609 (jrnskölds, Knut, donatv-rond 483.

Ostbergs fond .........•••....• {621 a
407 Östergrens fond 4617, 4621 b, 4660

- Knut o. Daniela fond {626 a, c
{821 (jstergrenska fonden 4626 b

Ostermalms förs., se Hedvig
4750 Eleonora.

~bergs fond ..........••......
Odmanssons E., professor o.

fru donation .
Öfvering. Johan Danielsons

stip.fond ••..... ~....••.......

"
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