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

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

I.

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

Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder .

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

Fonder för understöd åt barn ·
Fonder tillhörande sjukvårds- och dylika anstalter, eller afsedda att

bereda sjukvård .
Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ...
Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande;

lärares samt deras enkors och barns pensionering .
Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda
Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn
Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt der-

med jemförliga personer samt deras enkor och barn .
Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn .
Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer

samt deras enkor och barn .
Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

[2601-2645J

[2651-2667J
[2671-2678J

[2681-2690J

[2693-2729J

[2733-2760J
[2762- 2768J
[2770-2778J

[2781-2802J
[2804-2817J

[2821-2826J
[2828-2864J

Register till samtliga fonder se [2865J - [2869J.

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

[26 01J Stockholms stads
konsistorium.

Se [1225].
Bergstenska fonden (Enkef. L]H

Bergsten 1826) kr. 4,649:70. Af rän.
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prestenkor eller prestdöttrar.

Georgis!,a fonden, kr. 1,000.
Årl. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattiga fruntimmer.

Häggmanska fonden (1\1:11Hägg-
man 1870)kr. 3,OGO.Pens.

Jungbladska fonden (Prosten B
J'ungblad, 1832)kr. 3,541:75.Pens:r
till fattiga prestenkor i Sthlm.

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

PossietlIska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728)kr. 25,319:65. Stip.
ät studerande.

Uenströmska fonden (Kanslist.
aRenström 1818) kl'. 16,512:80.

Pens:r till 7 ofrälse J ctv. tj enste-
mäns enkor, boende inom Klara
församl.

Snhlsted tska fonden (Mill ALR
Sah!stedt 1868)kl'. 1,500. Pens.

Soopska fonden (Grefv:an A'VI
Soop 1734)kl'.18,215:70.Underst. åt
fattiga qvinnor i Soopska fattigh.

[2602J Nicolai församlings
kyrkoråd.

Se [1226J.
Arrvedsons testamente (Dir. C

Artvedson 1856)kr. 7,539. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes till understöd åt
ålderstigna, sjuka fattiga, urvensom
åt värnlösa barn.

Arrhellii donntiou (Handl. A ,y
Arrhenius 1872) kl'. 6,070. Till hjon
pä Sabba.tsberg ,

Rcrg'A'rens~ Hobertoch Eleonore,
donn tlousf'ond (Gt'oseh . och fru R,

Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs·
tidsräntor, pens.r IU. m.

Ren:;'grens, ![n}{arne, under-
stödsfond (Grossh , och fru R Berg.
gren 1895) kr. 81.693. Pens.r 'tiIl-
fälliga understöd ID. m.

Beronii donation (Handl , KB
Beronius 1870) kr. 3,144. Pens:r.

Bersens, C. D. fond (frkn E Ber·
sen 1897)kr. 10,126. Lifstidsränta.

Boijeska fonden (Gravör J P
Boije} kr. 18,588. 5 pens:r a 150kr.
utdelas ärl. till fattiga och sjukl.
enkor af Borgareklassen i Stor- .
kvrkoförs.
•Alfred ('ol\ijns fond (1898)kr.

1,200. Barnunderst.
Nils Willl. Ekebergs fond

(Grossh. CW Brink 1889)kr. 5,191.
I'ens:r

Doktor Fr. Peh rs minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,298.
Pens:r.
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[2602-2607J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Hebbes döun ttnn (Kg!. Sekr. Ph.

Hebbe 1S68)kr. 20,239. Div. ända.
mål, barnavård ID. m.

FatIma Hertzers fond (Fru Jea-
nette Nordlund 1889) kr. 4,150.
Pens:r.

Klereks testameute (Skrädd:m.
Sven Klerck 1S/9) kr. 141. rin.
fälliga understöd.

Kollektmedelk.ss.n för fattig·a
nattvardsbarn (insaml. af förs.
gnm kollekter) kr. 3,952. Beklädn,
åt fattiga nattvardsbarn.

Kreijs testamen te (Assessor F
Kreij 1827)kr. 2,~62. Räntan till.
delas 2 utfattiga sängliggande för.
saml:medlemmar. [2604] Nioolai församlings

Kyrkofattigkassan. Särsk. ety. skolråd.
relse. (Åtskilliga donationer) kr.
56,928.Månat!. underst. till fattiga. Se [1226].

Metzgers testamente (Groash. Ekströmska fonden (Snick .•
F Metzger 1850)kr. 3,533. Afkastn. älderm. Ekström 1835) kr. 150.
disponeras af f'örsaml:s pastor för Räntan skall »vid julexamen ut-
tillfälliga underst. delas åt z:e flickor, som utmärkt

MichnelssoJls testam. (Grossh. sig för ordning, flit och arbetaamh.«
~Iichaelsson 1825)kr. 504. Pens:r. Plobergska donationsfonden

MillIlet af J. E. Feron och hans (Guldsmed. A Floberg 1803) kr.
hustr-u (Skomak. J. E. Feron 1880) 4,000. .Till fattiga barns hållande
kr. 2,081. Pens:r och barnavård. i skolan».

Norstedts fOlld (M:ll Caroline Karströmska fonden (M:ll Eleo-
Norstedt 1878)kr. 3,253. Underhåll nora P Karström 1865)kr. 4,520.
af ett eller flera värnlösa barn. »'I1ill den fond, som i Storkyrko,

Norstedts to nd (Sara Lovisa Nor- försam!. är grundad för fattiga
stedt) kr. 5,789. Underhåll af värn- skolbarn». [2607J Klara församlings
lösa barn. Ludvig Levins fond, kr. 6,000. kyrkoråd.

()känd gifvares testamente(1854) Räntan utbetalar Styr. f. Nicolai
kr. 606. Afkastn. disponeras af skollofskolonior. Se [1227].
försam!:s pastor för tillf. underst. Lbfg reuska fonden (Ålderm. Bagges fond (M:lI F E Bagge

Otterska fonden (Enkef. 1\1L Lötgren 1826)kr. 75. Räntan, kr. 1849)kr. 3,000. Underst. åt fattiga.
Otter, f. Edman 1861)kr. 40,639. 3:75 skall -vld juloxamen utdelas-o Bernegans fond (Kamrer. G W
Pens:utdelning och månatt. un- Dlobergska fonden, kr. 1,000. Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
derstöd till fattiga. Räntan skall utgå »ti ll Järarne vid åt fattiga.

Pettersson s f'oud (M:lI SM Pet- folkskolan såsom extra arvode-o Bolin. fond (Hand!. Bolin 1802)
lersson 1896) kr. 10,126. Pens:r. Plnehardska fonden (Grossh. kr. 544. Till de fattiga jultiden.

Pfefls testamente (Revisor JE A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till Camtuska testamentsfonden
Pfeil 1797)kr, 1,010. Pens:utdeln. -underst. åt 2 fattiga barn vid (Assessor L 1\1 Camin 1832) kr.

f. d. Ricldal'holms-förs:s eusk, förs:s tolkskola». 750. Räntan utgår till Sthlms bor-
pensionskassa kr. 3,669. 5 pens:r Wessmanska fonden (Enkefru garskola.
a 25 kr. Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500. Cederschiöld s fond (Dep:chefen

Bogstadii testamente (enkef. Räntan .till kläder och andra för- R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000.
J Rogstadius, f. Löfblad 1786)kr. nödenheter åt de fattigaste flickor Underst. åt fattiga.
508. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- i folkskolan». Ekströms donationsfond (Gross-
fattiga och sängliggande enkor, Westzynthius' fond (Konsul hand!. H E Ekström 1832)kr. 5,850.

Sehnrps donatton (Grossh. J H Westzynthius) kr. 1,000. Räntan Räntan utgå, till Sthlms borgar.
Scharp och hans hustru 1888)kr. till bespisn. af fattiga skolbarn. skola.
2,026. Räntan utdelas år!. till 3 Ekströms fond (Grossh. H E
välfrej d., fattiga familjer inom Ekström 1842)kr. 15,000. Räntan
församI. [2605] Nicolai församlings utdelas till de mest behöfvande

Schewes testamente (Grossh. fattigvårdsstyrelse. enkor och ogifta fruntimmer, till.
R F Schewe 1845)kr. 757. Afkastn. hörande zpauvres honteux» inom
disponeras af förs:s pastor för tdll- Se [U 51]. försam!.
fälliga underst. Anllda)s fond (Anna Charlotta Pal ks fond (Jungfru Falk 1810)

Storkyrkoförs:s barukrubha Anndal) kr. 33,000. Räntan arrvän- kr. 300. Till de fattiga jultiden.
(särsk. styrelse) kr. 29,928. Barna- des till underst. vid jultiden åt fat- Gothers fond (M:lI Gother 1838)
vård. tiga familjer, med företrädesrätt kr. 750. Underst. åt fattiga.

Sundg renska fonden (f. d. upp- för lika behöfvande af Storkyrko- Hallgrens fond (Assessorskan
bördskommiss. FC Sundgren1894) förs. Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst.
kr. 5,119. Pensir. Brogrensfond (Kronouppbörds- åt rattiga.

8öderstl'öms rond (Skomakare, kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000. Hallgrens fond (M:lI M S Hall.
ålderm. CH Söderström 1871)kr. Edber-g (Fattighjonet Wilh:aEd- gren 1841)kr. 1,500.
4,024; 1/2till kläder åt fattiga skol- bergs lifräntefond) kr. 675. Hanes fond (Frkn U E Hane
barn och 1/2till tillfälliga underst. Eng sted ts fond (Enkef. Joh:a 1875)kr. 4,000. Till af testator ut.

Tontins testamente (Enkef. A M Engstedt) kr. 880. Räntan utbe. sedd pensionär.
Toutin 1791)kr. 256, Pens:r. talas till sådana fattiga inom Stor- Hottmans fon d (Hofintend. J

Wadströms testamente (M:ll kyrkoförsam!., hvilka icke åtnjuta Hoffman 1878)kr. 22,200. Till af
U Wadström 1789)kr. 250. Pens:r. underhåll af allm. fattigvärden. testator utsedde pensionärer.

Zetherstens testamente (Garfv. Enkedre ttn lng Josefinas fond Hoffmans, A, donationsfond
JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens. kr. 1,000. (Slottsarkitekten A Hoffman 1897)

WestzYllthii fond (Konsul W Falks fond (Enkef. 1\1Falk) kr. kr. 75,000. Till attestator utsedde
J E Westzynthius J889) kr. 8,088.. 800. ,pensionärer.

Halfva räntan disponeras af pa-, Geijers fond (Lagmansenkan
stor i försam!. för tillfälliga un- Geijer) 1,500.
derstöd och återstoden tillfaller GodIIS fond (Segelsöm:enkan L
Kyrkofattigkassan. Godu) kr. 555. Räntan utgår till

Wiel'bergs, A. C., fond (Grossh. 2 ålderstigna enkor eller ogifta
och fru Robert Berggren 1895)kr. qvinnor inom Riddarholmsför-
55,151. Pensir. samlingen.

Akerlnnds fond (frkn Augusta Hedbergs fond (Spegclfabr. Karl
Åkerlund) kr. 3,082; räntorna ut- Hedberg) kr. 4,000. Räntan an.
delas årI. till 2 aktningsvärda frun- vändes till värnlösa barns upp-
timmer inom Storkyrkoförs. ,hvilka fostran.
fyllt 50 år. Holmbergs fond (Kryddkramh.

Sammanlagda beloppet af de un- N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-.
der Kyrkorådets förvaltning stäida tan användes till förökande af den
fonder uppgår till kr. 779,692. dag!. kosten för de å fattighusen

intagna blinda hjon.
Knmlings fond (M:ll G Catha-

rina Kumling) kr. 1,500.
Kåbergs fond. kr. 3,000.
Norstedtsfund (Boktryck. CNor-

stedt) kr. 10,000.
Beuckners fond (Enkef. Sofia

Lovisa Reuckner) kr. 11,400.
Renelen ers fond (Bokh, N G

Reuckner) kr. 2,000.
Stråhlcs testamentsrond (Kame-

rer:enkan H M Stråhle 1829) kr.
3,000.2 pens:r till fattiga och sjuk!.
öfver 60 år gamla enkor efter ctv.
embets- eller tjenstemän med för-e-
trädearätt för slägtingar.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2607-2611J
Klara förs. Kyrkokassa (Klara I En ärlig mans fond (1785) kr.' Sehumburgs, Aug-llst,~ ~IiJlnes-

kyrka 1S12) kr. 290. Till de fat- 600. Till det fattigaste hushåll fond. (Donerad af konsul R Schurn-
tiga jultiden. med de flesta barnen. burg 1895) kr. 1,040. 1 proc. till

Kru tmef jers fond (Kansliråd:an Fond för tillfällig hjel p (1899) kapital~.t, resten till fattiga inom
B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Un- kr. 1,000. Lifränta till nämnd per· Kl~ra forsa.:~nl.
derst. åt fattiga. son, derefter utdelas räntan till Settertrsoms .. fond (Karduans-

K t ". f d (K I' ..äd: hjelp1Jehöfvande inom Klara tör- mak. Setterstrom) kr. 630. TIll
ru lIIe~~eI.s on _ans ~~a :.~n saml styrelsens godtfinnande.

B Krutmeijer) kr. 2,832. 1111fdr- . " Spor-runas fond (Enkel'. U E
sall\!. fattIghushJon.. . Porssmans lond ('J.apetser. C G Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till

LO\V~~l!;fond (PresId" Fnh:. J ~orssllla~ 18.58)kr. 1,500. Pens:r fattigb..ionen.
von ~owen 1774)kr:. 2,338. Han· biIl 2:ne fattiga borgareellkor. Stl'åhles testamentsfond (Kame-
tan fordelas,. en:~.halften n:ellan FuhrmHlIsfond(Hofkällarem.äst. rersenkan H M Stråhle 1829) kr.
~2 oc~.. andra hälften me~lan 20 p H Fuhrman 1772) kr. 597: 22. 3,000. Till s:e civ. tjenstemans-
InoJE-for~aml. bo;~de fa~~I_ge... Af räntan utgå 7: 78till Ad. Fredr. enkor, fyllda 60 år.

Mornels fond (Prkn U.~Il~aM?r- fattigv.-styrelse, resten till Klara 1'ullelii fond (Kryddkrarnh, Jo-
ner 1810) kr. 1,500: Rantan uu. fattighjon. han Tunelius 1833)kr. 6 000. Rän·
del~ 3:e

k
sjuka, forsaml. bllho- GodIls fond (Secrelsöm:enkan C tan tilldelas 4 inom fö~saml. bo-

ra~o~~]f~~sorfolld (Ötverst.an "\-V Godu 1787)kr. 555~56. Pens:rtill ende fatt,iga enkor eller junf1rur.
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. 2:ne fattiga enkor eller jungfrur, Ugglas f?~d (Excell. gr~lve G
åt fattiga. 60 år gamla. a~ Ugglas 18~0)kr. 2,000. Tlll sty-

Pukes fond (Grefvinnan Puke Holmbergs fond (Kryddkramh. rels~nsgodtfinnan~e. . .
1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga. N Holmberg lS.>3)kr. 1,500. Räu- Wlers fond (Bryo

gg·A M "':'Iers
Rumbaehs donation (Sniek.en. tan användes til! förökande af den enka 1783)kr ..l,68 •. 24. .27 kl. tlll

kan E Rarnbach, f. Dehm) kr. ?agl. kost~ll för ~e å fattighusen Ad. Fr~dr: f?rs:s ?ch resten tIll
1,000. Räntar utdelas till behöf. Intagna blinda hJ?l1. Klara rörs:s rattighjon.
vande inom försarnl. Hoppeustedts, Softe, fond (F::u

Hoos' fond (Majoren Axel Roos Adlersparre 1871).kr. ~OO'. TIll [[2611 J Jakobs och Johan-
1878)kr. 2,OJO. Underst. åt fattiga. beredande at !ltranta at fattiga nes' församlings kyrkoråd

Segercronns fond (Statssekreter. ~Ickor 1 Klara barnhem och I Se [1228J •
E C Segercrona 1787) kr. 5,000. lyst~ skolan. .. , '.
Räntan utgår till 12dygdiga enkor, Hnlphers foud (Handl...J ,V H~l., Alms,! ru, douatlou (Enkef~u
tillh. -pauvres honteux» inom för- phers 1812)kr. 6,000. Rantallfor- S Alm 1814)kr. 2,000. Underst. tdl l
saml. delas med lika belopp till 12 fat- fattiga inom församl.

Stjern~r:HUlts fond (Enkefru ~iga enkor I~ed eller utan barn Behrens donation (GÖr~elmak.
Stjerngranat 1819)kr. 4 800 Rän- mom Klara forsamI. J F Behrens) kr. 700. »Eu Iiten på.
tan utdelas åt fattiga enko.r med Isbergs fond (Presidentskan M ökning till Jakobs och Johannes'
barn tillh. föraamt. G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan försarnl:s skoteprester » (ingår i

11 nf U:s fond, kr. 3,000. Rän- till fattil?hjonen. den rektor o. 2 k~lleger tillk. lön).
tor utdelas til! behötvaude inom f. d. Kolerafonden , kl'. 801: 94. Brundels t!onatlOn(AnnaMBran·
försarnl. Till styrelsens godtfinnande. del 1795) kr. 2,700. Underst. till

»Tvennu 'H'strars testamente» Lleber ts fond (Sejlareålderm ..J fat~iga enkor m. fl. inom försam!.
(1876) kr. 8,600. Till af testator F. Liebert och hans hust": A.S Oartboms donation kr. 125. Till
utsedde pensionärer. Weber 1832)kr. 6,220:88. Af rau. cn inomförsaml. boende fat.tig bor-

lJlfsparres 1'ond (Enkefru M tan. 3/4 till fattighjonen, 1/4 till garenka med fler~ små barn. .
Ulfsparre 1876)kr. 3000. Underst kapitalet, I de Geers donatton (K Ch:a RIb·
åt fattiga. ' . Lludgrens fond (Dir. E Lindgren bing 1783)kr. 2,250. Underst. till

WudströllIs fond (Jungfru wad- 1802)kr. 300. Gåfvu till enka med 6 fattiga af ,Jak. och Joh. förs.,
ström 1791)kr. 250. Åt fattiga vid flesta barn. af hvilka 4 enkor,
jultiden. Lindgre~s fond ~~ir. E.Lin?-gr~n Godlunds testalllen~sfond (Dir.

Wibergs fond (Frkn C AWiberg 1802) kr. 000. Gafva trll fatttg- J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.
1897) kr. 12,000. Till af testator hjo,:,en. ." till fattiga .0. orkeslösa inom fö~s.
utsedda pensionärer. Ltndg rens fond kr. 000. 'I'ill mid- Hedrens fond (BIskop J J Hedren)

° . dagsmåltid åt styrelsen. 600. Till böcker åt medellös lär].
~ Ahrberl's fond (Jungtru M L, Lundblads fond (Hofslag. J. Ui!lhergs stipendiefond "Okänd
Ahrberg 1874) kr. 10,00~. TIll af Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gåt'va gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
te~~ator utsedd pension ar. till familj med barn. åt medellösa lärjungar.

Obergs fond (M'Il M Öberg 1874) Mennie rs font! (MrIl S]VI Meu- Liljehergs fond (Mål aremä st. G
kr. 5,000. Underst. åt fattiga. nier 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:e E Lilje1Jerg 1887)kr. 50,000. Rän-

fattiga gummor, tan användes till utdeln. bland gifta
Nordströms testamente (Enkef. och ogifta qvinuor inom Jakobs

EJ\'I Nordström) kr. 2,000. Räntan och Johannes' försarnl., dock ej i
utgår såsom lifränta åt 2:e per· mindre belopp än 20 kr.
soner, men efter deras död utdelas Luudhluds donation(C Christina
räntan till 2' ogifta handtverks- Lundblad 1865)kr. 1,000. Underst.
mäst.sdöttrar inom Klara försarnl. till 2:e nattvardsbarn, en gosse

Okänd (En ärlig mans fond 1782) och en flicka.
kr. 450. Pens. till en ärbar flicka. ~oreJls donation (Kamrer JNo-

Pl hlg rens fond (M:11 U E Pihl· ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid
gren 1813) kr. 1,500. pcus:r till julen till högst 4 inom Joh. förs.
2:e dygdiga flickor. boende enkor eller värnlösa barn.

QddiuHS fond (Presid:enkan J 'V Ruck maus dOllation(Frkn Maria
Qviding 1859)kr. 32,000. Afräntan Ruckman 1887)kr. 20,000. Pens:r
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. af lika belopp åt g obemedl. öfver
samt kyrkoh. återstoden till behöf- 60 år gamla och för en hedrande
vande inom. Klara rörsamt. i peua:r vandel kända tr-nnt.lmmer, vare
om högst 100 kr., och minst 50kr. sig enlwr eller ogifta.

Srhönes f'ond (Enkel'. 1889)kr. Sebaldts donation(Justitiekansl..
2,500. Räntan öfvcr lemuas till innan 1\1 Sebaldt 1797) kr. 8,333
skyddsföreningen i Klara försarnl. .Uuderst. till enkor efter ciy. tjen-

[2609J Klara församlings
fattigv årdssty re Ise.

Se [1l52].
Berggrens fond (Hyrkusk. M:

Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan
anslagen till kläder åt församLs
mest nödstäIda fattighushjon.

Ber gqvists fond (M:llM C Berg-
qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en
ogift dotter, som försörjer sin
moder.

Bolins fond (Handl. A Bolin
1796)kr. 658. 'l'iI! fattighjonen.

Brobergs fond (Viktualiehandl.
C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän·
tan utgår såsom lifränta åt en
person, men efter hans död utdelas
räntan till fattiga inom förs arnl..
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[2611-2615J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
stemän och deras ogifta döttrar Ibekomma eller för sådana fat-! vande enkor o. döttrar efter tjen-
(6 st.), 2:0 fattiga gossar i skol- tiga, so~ icke af fattigv.samhäl- sternän .af civil-, militär- samt bor-
åldern och 12 fattiga enkor utan lena erhålla understöd. gareståndet.
up)'gifvet stånd.. . . Eliholms testamentsfond (Guld. Normans testamentsfond (H~s.

Stahres donatIon (Kommtntstcr sru. lEkholm 1806)kr. 2,523. Rän. h~llerskan B M Norman 1S29)kr:
N J Stah.re och hans hustru) kl'. tan tillfaller "fattiga medborgares 1,000 Rantan utdelas ärt. på etir-
79,.000. Till behöfv~~de ~nk9r. eller enkor och minderåriga barn» med ~~rinna~s. dödsdag den 8 maj un
ogIft: p~r~oner, fo::.ctrad.esvls af 30 kr. hvar årligen. fors:~. fattlghushJ~n. .
prestramllj eller slagt tIll korn- Fnhrmansfond (Hofkällaremäst. Okand (En ~kand gifvares do-
ml~lster Stahre .eller )lans hustru. p H Fuhrman 1772)kr. 383. Rän- natIonsfond 1805) kr. 3,000. TIll

"ahlskogs stf pendlum (Enkel'. tan användes till undfägnad mid- underhåll af fattIga och vanlottade
L M Vahlskog 1818)kr. 6,000. Un- sommaraftonen åt fattighjonen. barn mom f~rsam!.
derst. tfl.l ynglingar, som egna SIg de Geers donationsfond (Kam. p-& donatfonsfond (1865)kr. 500.
föt studier till 'inträde i presterl. marh. frih. C de Geer 1796) kr. 2,500. Ränt!ID till de fattig~ inom forsaml.
st~~det. . . Till fortsättandet och driften af Uemstedts donattonsfond (T~s-

j'llervogels donatton (Justwrådet förs:s arbetshus. Itam:tstagare efter Enkef']\f H Rem-
O 'Zwrvogel .1824~.kr. 7,500. Un- de Geers donationsfond (Excell. stedt 1846). kr. 8,250.. Rantan ut.
derst. tdfl ogifta dottrar eller enkor grefve C de Geer 1850)kr. 15,150 delas i 5 olIka lotter tIll VIssa Ull)"
ef~er embetsman. Till tunderst. åt några utöfver det g.lfna personel:. ?ch efter derasndod
[26 12J hittills vanl. antalet å församl:s tIll andra behofv~nde, helst e kor ,

' . .. . fattighus intagna personer. ?ch ogifta dottrar efter embetsman
.Lindglens. donatton (EmIl Oh. de Geers donationsfond (Excell. l s~atens embetsv.

Lindgren 1866)kr. 1,000.,Slr0lrådet grefve O de Geer 1859)kr. 7,500. Sandbergs testamentsfond (E~.
l Jakobs och Johann~s forsarnI., Till underst. åt fattiga barn inom k~f. O S~ndberg 1812). kr. 1,270.
s~ I [1228) tIll 6 st. af folkskolans försam!., hvilka fyllt 14 år, men Rantan tall något fattIgt fruntam.
fltekor VId Julen. af sjukdom eller annan orsak äro mer af battre stånd.

Alms fond (Byggmäst. Axel Alm oförmögna att sig försörja samt Schewestestamentsfond (Grossh.
18'(1) kr. 4,006. Pastor i Jakob såsom tillfälligt understöd' åt an. R F Schewe 1845)kr. 750. Räntan
Je:",te 2 andra, att upj:)muntra de dra fattiga af hvilken ålder som utdelas årl. på Sofiadagen t. förs.s
arbetande klasserna ttll fbt, ar- helst hviIka befinna sig uti en fattIghushjon.
betsamhet och sparsamhet:. Ihjelplös belägenhet. SchnI bes testamentsfond (Frkn

.pms !estnmente (Byggmast. Ax. Godns testamentsfond (Segel- O v. Schultz e 1845)kl' .. 300. Ran.
AI1U)- En fond tdll uppmuntran söm:enkan O Godu 1791) kr. 550. tan tdltdela.a någon behofvande.
afllit, ordning och sparsamhet hos År!. räntan utgår till underhåll föl' Sehwnrtzers testamentsfond
de Iarbetande ..klas~erna .lnom huf- 2:e inom församl. boende ärbara (Öfvers~e J v. Sc~wart.zer. 18~8)kr.
vU9-stade~, ..f0retradesvl~ sådana, o. välfrejd. hederliga enkor eller 30~. TIll 5!e fat1l?,a VId julttdeu.
hvflkas blt~ade. test.~.,tOl'VIdbyggn:r ogifta fruntimmer, som uppnått 60 SUl1dstro~s guf\.·omedel (HaD:~lI.
begagnat, eui ~:kafordeln: Fonden! år, eller ock sådana yngre, som C G Sundstrom 1869) kr. 1,90.0. R~n.
10q,000 ~r., forvaltas af Pastor l genom sjukdom eller lyten äro ur- tan ut~elas n~årsaftonen l 3 lfka
Jakobsforsarn!. samt 2 af styrelsen ståndsatta att sig genom arbete delar tIll behöfvande och obotl.
för Sthlm s stads sparbank utsedda försörja. sjuke handl. eller deras e1?-kor,eller
personer. Gyldenstolpes donationsfond liandt:erkare. eller .ock un Jakobs

~arells fond (Kyrkoh. P KarelIs (Grefve A G Gyldenstolpe 1855)kr. for:.~ fattIg" l allmanhet. .
enka Oh M He.dendahl 1849) kr: 1.800. Till underst. åt 2:e åldriga, Soderst~oms.. testamentsfond
10,000. Kyrkoh:e l Jakob o'1{lara~ sjuka personer helst å församl:s (M.ll S Sodcrstrom) kr. ~88. Ran-
';Ill~erst. åt aftidna prestmans l fattighus.' tan utdelas Sofiadagen tdl.I for.
fattIi\dom .:ra,:~nde barn.. .. Hederhielms testamentsfond ,sa~l:s fattighjon.

I/eJ"s vaIgoreuh~t~.stlftelse for (Kammarrev:rådet GO Hederhielm IVretterdahls testameutsfond
Jalfobs o. Johalll~es .forsaml:s f~t. 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas (Prostlllnan.·O E Wmtterdahl1860)
tlgy(KeJserl1g hofoptIkus!.ienJamln hvarje 1/2,år till fattiga, födda inom kr .. ?OO. Ra?-t~.n utdelas un ngn
Leja 1864) kr. 20,000. Sarsk. aty- Jakobs förs behofvande l fors.
relse med kyrkoh. i Jakob så- Heltus d~nationsfonrl (Enkefru IVittings testamentsfond (Enkel'.
so~ ordf., s~ [2061]. Dels be- L Helin 1815) kr. 3.000. Räntan M B Witting 1782)kr. 431. Rantan
spl~n. under Julhe~ge.~ af Inom fördelas lika emellan de å Jakobs s.~all årl. Mlchaels.nlessodagen ~:ka
Jaki?bs o. Jo~annes .. fors. boe~de o. Joh. förs. fattigh. intagna hjon. f01'del~s melIa:n 3.e .~nkor och ~.ne
fattiga, dels tIll bekladn. af fattIga Holmbergs fond (Kryddkramh. f:ade~losabarn inom försarnl.jhvtjka
skolbarn, .dels slutl. tlll.~ontant N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän- ar.? l ?mmande och behofvande om-
un4er.st. trp s~dana beh?fv~.nde, tan användes till förökande af den standIgheter. .
so'\'. icke are -' någon valgoren- dagL kosten för de å fattighusen Ålierbla~s donattonsfond (SP.e.
hetpnrattmng tutagna. intagna blinda hjon. ~elfabr. J Akerb1ad 1777)kr. 83. TIll

G,rewesmiihlska skolon (Grossh. Horns testamentsfond (Grefv:an Jul och nyårsgåfvor åt fattighjonen.
C 11: Gr~wesmuhl .1812)kl'. 224,402, A S HOIn, f. Blomstedt 1858)kl'.
d~raf f~stlghetsvarde kr. 23,802. 4,500. ArL räntan användes till
Sar~k. direktion se [1372].',';'ll fat- understöd åt s. k. »pauvres hon- [26 15J
tIg~ ba::?-suudervtsn. l s~olan:.nen, teuses », isynnerhet gamla, döfva,
handslöjd m. m. samt ttll kläder, blinda eller annorledes vanföra.

Kihlströms testamentsfond
(Slagtaren J G Kihlström 1830 o.
1844) kr. 3,537. Räntan utdelas
årI. på stift: s dödsdag den 12 dec.
till försarnl:s fattighushjon.

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

Noreens pensionsfond (Kanslir.
J E Norden 1803o. 1811)kr. 52,500.
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf-

[2613J Jakobs och Johan-
nes' fattigvårdsstyrelse.
, Se [1153J.

Barnhjelpsfonden (Excell. Gref.
ve 9 de Geer med 10,000,åtskilliga
andra församl.sboar med 5,000.
1836) kr. 15,000. Till mat och be-
klädn. åt fattiga barn.

Benedicks testamentsf. (Bruksp.
E Ojfsenedloka 1876)kr. 2,000. Till
hjelp föl' de fattiga utörver hvad
desäa enl. fattigv:författningarna

Maria församlings
kyrkoråd.
Se [1230J.

Apelgrens tond (M:ll S L Apel-
gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra
latinlärov:t till obestämdt antal.

Botins eller Schönborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
9.000. Till 3 enkor eller döttrar
efter embets- och tjensternän samt
2 enkor eller döttrar af handl. eller
fabriksidk; samt en 1/6 af årets
ränta till kyrkonotarien.

Cabanls" fond (Enkan A Cabanis
1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda
behöf'vande inom församl.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2615-2620]
Dahlqvists fond (Enkan Ch Dahl· IGålön och i Philipsenska och Malm- Törnemans och Wlstrands mln-

qvist.1784) kr. 337: 85. Åt en fattig qvistska skolorna. nesfond (Assessor J A Törneman
enka ; pensionären utses hvarje år. Beklädnadsfonden för fattiga och Professor A H Wistrand 1864)

Didrikssons fond (Enkan H. Did- nattrardsbarn (okända gifvare) kr. kr. 1,477: 44. Behöfvande inom
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt aö- 2,530:08. Användes för fattiga barn försam!.
dra latinlärov. till obestämdt antal, inom försam!. Wertmiillers fond N:o l (Brygg.

Pemte-Hars-Eouden (Flere 0- Bergstedts fond (Fabriksrnäst. och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
nämnda 1876) kr. 925. Till fat- Lars Bergstedt 1891) kr. 1,500. kr. 2,000. Uppfostringshjelp för
tiga inom försarn!. Räntan till fattiga fabriksarbetare- värnlösa barn.

Hallgrens fond (M:ll M S Hall· familjer. Wertmiillers fond N:o 2 (Brygg.
gren .1841) kr. 1,.500. Räntan tfll- Bespa rnde n••delfonden (bild. och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
faller sjuka och ofärdiga frunt.; gnm behåfln. af räntor 1867 och kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
tillfälligt underst. 1868)kr. 1,500. Användes för åt- å testators födelsedag d. 23 feb.

Hnlts fond (Jungfru A L Hult skilliga ändamål, efter Styrelsens Wirnva"hs fond (Enkef. C E
l805)kr.1,lCO. Till fattigas underst., bepröfvande. Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
till obestämdt antal. Puhr-mans fond (Hofkällare- räntan användes 400 kr. till un-

Kolerafond 1853 års (flere atif- mäst. P H Fuhrman 1772)kr. 400. derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50öre
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvtl- Fattighushjonens förplägn. mid- och 4 a 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns
kas föräldrar dött i kolera, eller sommardagen. enkor, som äro fattiga och till
numera åt fattiga. Godus fond (Segelsömm:enkan frejden oförvitl., företrädesvis så-

Körners fond (Landtbruk. J G C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un- dana, som hafva omyndiga barn
Körner 1860) kr. 3,000. Räntan ut- det-st. åt enkor eller ogifta frun- eller sjuka föräldrar att försörja.
delas åt 6 fattiga blinda eller om timmer. C A Th Ädelgrens minnesfond
säana ej finnas, behöfvande borgare Grundbergs och Asplunds fond (Frkn S A A Ädelgren 1897)kr.
eller deras enkor. (Grossh. A N Grundberg och en- 1,200. För behöfvande inom tör-

Möllers fond (Kamerer J Möller kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000. sam!.
1796) kr 1,667: 67. Räntan tillfaller At behöfvande inom försam!. Öster grens fond (Hamnfogd.L E
för lifstiden 3:e e:okor efter civ. Gösthes fond (Grossh. J H Gö- Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
em,!>ets-o tjenstemän. . sche 1781) kr. 1,500. Fattighus- vid jultiden åt sängliggande sjuka

Norbergs fond (Jungfru AM'Nor- hjonens förplägn. å H M Konuri- å fattighuset. _
ber!! 1864) kr. 1,500.. TIll h~derllga gens födelsedag. [2 19J K t . f- l"
rattiga fruntimmer inom forsam!. Hnglinds fond (Makarne G R 6 a arma orsam mgs

Pihlmanska eller Oste.rman~ka och B K Haglind 1888) kr. 1,000. kyrkoråd,
testamen.tsfonden (Enkel. W Pihl- Till å Maria fattighus, sjuk- och Se [1231].
man, f. Osterman 1779) kr. 9,036: ålderdomsrum intagna fattiga per- Fond till biblnr åt fattiga natt.
-31.. TIll pens:r åt 4 enkor. . soner. rnrdsbarn, kr. 900.

W.dmnns foud (Grossh. P U WId· Holmbergs fond (Kryddkramh. Fond till kläder åt fattiga natt.
man.s dott~" och måg RIhCeder- N. Holmberg ]853) kr. 1,500. Rän· vnrrlsharn, kr. 450.
schiöld 1809) kr. 1,000. • t 2.e m- tan användes till förökande af den Fonden för Katarina barn.
oI:q;,församt. boende borgarönkor. dag'l, kosten för de å fattighusen krubba, kr. 25,000.

Ohmans fond (Enkan .H hrnan intagna blinda hjon. Rosalte Fredenholms fond (1896)
1,791)kr: 800. St~p:r åt sodra latin- Okänd (Gåfva af en okänd 1796) kr. 3,rOO. Till 3 nödstälda, ålder-
larov. ti ll. obestamdt antal. kr. 125. Inköp åt fattighushjonen ft f ti å l

1884 års fond for fattlga natt- af »Arndts paradislustgärd». sti~na, ogi arun nnmer r.Godns fond (Segelsöm:enkan C
vardsbarn kr. 1,500. Petreji fond (Skeppakl arer, P Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt

Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratdfi. enkor m. fl.
[2616J Maria församlings kati oner å testators dödsdag den Kamrer Branders fond, kr.

k I äd 27 okt. till 10 personer. 1,000. Gåfvor år!. till sjuk!. tje-
S O r . Petterssons fond (Grossh. Axel nare vid kyrkan.
Se [1230]. Pettersson 1890) kr. 3,000. Till Mamsell Branders fond, kr.

Gravallii fond (C O Gravallius) fattiga inom försam!. efter verkst. 2,000. Gåfva ärl. till sjuk!. tj enare
kr. 1,500, Till uppmuntran åt fat- direktörens bepröfvande. vid kyrkan.
tiga skolbarn i handstöjd. Reuekners fond (Enkef. S L Spångberg.ka testamentsfonden

Levlus fond (Fabr. J P Levin och Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas (Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till till behöfvande inom förs aml , underst. åt fattiga fader- och mo-
beklädn. åt sådana fattiga harn, som Rofhoffs fond (Öfverstclöjtn. F derlösa barn.
i brist deraf ej kunna bevista skolan. A Rothoff1862) kr. 2,000. Till för- John Söderbergs fond (1894)kr.

Meyers fond (Frkn Jenny Meyer saml:s fattiga. 40,000. Till middagsspisn. åt fat-
1894) kr. 20,000. Till middagsspisn. Snhlbergs fond (Stadsmäk!. J tiga folkskolebarn.
för fattiga skolbarn. I Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig- John Sönerbergs fond (1894)kr.

Netherwoods fond (Bamkokom- hjonens förplägn. å H M Konun- 12 000. Till underhåll af testators
miss. V Netherwood ]867) kr. 200. gens födelsedag. gr~f och till mat och sjukvisartak-
Till uppmuntran åt ett fattigt skol- Sandnh'ls fond (Uppbördskom- lar åt fattiga sjuka gnm. försam-
barn. , miss. J Sandahi 1878) kr. 2,000. lingsdiakonissorna.

Petreji fond (Skeppekl.arer. P Pe- För behöfvande inom försam!. O" fverströms fond (Kyrkoh. F
trejus 1847) kr. 6,000, Till fot- och Stråhles testamentsfond (Ka·
annan beklädn. samt till skrifma- merer:enkan H M Stråhle 1829)kr. W Öfverström 1865) kr. 20,238.
terial åt fattiga skolbarn. 3,000. Till 2:e civ, tjenstemäns Pens:r o. lifräntor.

Törnebohms testamente (Asses- enkor, fyllda 60 år. [2620J K tarl r-r
som och stämpelmäst. E 'I'örne- Elin A Svans minnesfond (Ko- a arma O sam-
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga kerskan C C Jansdotter 1896) kr. lings skolräd.
skolbarns beklädn. 1,200. För fattiga barn inom för- Se [1231].

saml. Eriksons fond (E R Eriksson
Swedersfond (RådmanMSweder 1823)kr. 6,000. Kläder åt fattiga

1772) kr. 1,600. Underst. till fat- barn i Katarina förs am!. fattig-
tiga klädesgarnsspinnerskor . skola.

Tjngufemte J unt-fonden (Okänd Eriksons fond. (1825).kr. 9..000.
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens Till arbe~~skola l )ratarma fors.
disposition för fattiga inom för- Fond for Katar.nll skol'lofsko-
sam!. .Ionier, (1896)BOOkr. 20,000.

[26 17] Maria församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se [1154].
Abrahamsons lif'riintefond (Bada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
1893 o. 1894)kr. 3,800. För barn å

Ådresskalendern 1901.
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[2620-2624] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Rosalie Fredenholms fond(1897) Godns fond (Segelsöm:enkan C

kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i Godu 1797) kr. 1,333. Pens:r åt
Katarina folkskola. enkor eller döttrar till 1 civil tjen-

Gjörckes donationsfond (Enkef. steman, l prest, 1 militär och 1

I
C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. borgare.
åt l eller högst 2 fattiga fader- och Gäderins fond (Husgerådskam:
moderlösa skolbarn. betjenten A Gäderin 1833)kr. 4,500.

I

Gjöthmans fond (181S)kr. 3,333. Till utdeln. åt fattighUShjO,nen.
Kläder åt fattiga flickor i Katarina Hedströms fond (Sidenfabr. C [2623J Kungsholms för-

, förs. fattigskola. Hedström 1822)kr. 3,000. Utdelri,

I

Carl 1Vllhelm Harmans fond bland fattighushjon; 75 kr. tillde- samlings kyrkoråd.
(1897)kr. 700. Till kläder åt fat- las ärt. åt fb"rsörjn:shjonen. Se [1232].
tiga skolbarn före julhelgen hvarje Holms fond (Enkef. Johanna Bomans fond (Kammarskrifv. E

, år. _ .. Lovisa Holm 1895). TillIifräntor; Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e
Hedstroms fond «Jarl Hedstrom i öfrigt användes afkomsten till fattiga välfrejdade ålderstigna.

i 1822)kr. 9,000. K1ader åt fattIga beredande af pens:r a 50 kr. till inom församl,
barn 1 Katarina förs. det antal hvartill räntan lemnar Hallgrens fond (M:ll M S Hall-

Holmbergs fond (1~60)kr., 5,000. tillg. åt medellösa och för heder- gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga.
Undervi.sn, l handstöjd åt fattIga Hg vandel kända fruntimmer ogif- fruntimmer.
fliKckotr.. b t t f d ta eller eukor, inom Katar~a för- Klerckska fonden (Skrädd, Sv.

8· arma nr e ss ugors on saml. Klerck och hans hustru 1883) kr.
(1896)kr. 2,000. Holms fond kr 20000 till lif. 5,000. Att bispringa fattiga inom

Jenny Meyers fond .<1894) kr. räntor, efter hVilkas ;"pphörande församt.
2?,QOO. Till mtddagssptsn. åt fat- afkastningen användes till pensio- Lagermans testamentstond
tiga !?Ikskolebarn... ner a .50kr. årligen åt medellösa, (Handl. J Lagerman 1780)kr. 2,500.

i O~and (stift. af en okand 1829) för hederlig vandel kända frun. Till sängliggande fattiga och 10r-
kr. DoO. Prern. l folkskolan. timmer äldralösa inom församl.

I Richters fond (CH Richter 1825) Holmbergs fond (Kryddkramh. Lindblads testamentsfond (Lif.

I

kr. 1,500. Biblar åt barn l fattdg- N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän. medikus C A lAndblad 1822)kr.
skolan. tan användes till förökande af den 2,000. Till enkor efter ståndsper-

Ui~ht..rs fond, (1825) kr. 4,500. dag!. kosten för de å fattighusen soner eller borgare; företrädesvis
Till fatt.igsko'lans framtida beständ. Intaana blinda hjon åt slägtingar.

Riesholms fond (Benjamin Ries- Lettströms fond CFattigläk. G A Okänd ("En okänd välgörares

I

holrn 1817) kr. 9,000. Till fattIg- Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad gåfva", donerad under kyrkoh,
sko~!,n. . .. kost åt fattighushjonen. Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till sko-

, Tornebohms fond (Erik Torne- Nyströms fond (Rustmäst. C lans bästa; materialier till sköl-
b?hm 1831)kr. 3,000. Skolunder- Nyström 1817)kr. 7,500. Utdeln. barns beklädn. uppköpas; beklädn.
visn. åt rattaga barn. till fattighjon tillverkas af folkskolebarn och ut-

I
Törnqvists fond (Carl Törn<jvist Okänd (Okänd gifvare 1804)kr. delas vid examina.

!861) kr: 2,000: Prem.r åt flickor 150. Till fattighjonen. Sjöstedts testamentsfond (Rep·
1 K~tarma slöjdskola. .. . Osrnengii fond (Kammarrätts. slag:ålderm. O Sjöstedt och hans

'f~rnqvists fond (J Ch 'I'örnqvist råd:n B Ch Osreengius 1853)kr. hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan
1829) kr. 4,100. Prem:r l fattIg- 3,000. Pene-r åt 3:e fattiga frun. äro 2/8 anslagna till aflöning åt en

I skolan. timmer. skollärare och återstoden till ut-

[2621] K t
. f~ l' Ringqvists fond (Apotek. C R deln. åt fattige inom förs., som äro

. a arlna orsam Ings Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt- sjuka, ålderstigna eller hafva flera.
fattlqvårdsstyrelse. rad kost åt fattighushjonen. barn, företrädesvis fattiga gesäller

I
Se [1155]. Roos' fond (HandelsboklI. J C af "Repslagareembetet" och deras

I

Almgrens fond (Advckatflskal J Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad hustrur. _
PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan kost åt sjuka fattighushjon. [2624] K h 1 f"
utdelas till fattiga civ, tjenstemäns Steilllnetz' fond (Grossh. J F. u~gsoO ms orsam-
enkor eller döttrar. Steinmetz 1855)kr. 3,000. utdeln. linqs fattlqvärdsstyrelse,

Bohman E:sons fond (Viktualie- åt fattighushjonen. Se [1156].
hand!. E Bohman E:son 1822)kr. Stokoes fond. ben. Stenbergska Oartgrens fond (Sergeant. J Carl-
4,500. Vedutdeln. till fattige inom Stiftelsen (Enkef. C Ch Stokoe 1873) gren 1818)kr. 1,500. Till utde1n.
förs. m. m. kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga åt fattighjonen.

Brandes fond (Frkn J F Bran- inom församI. hvarje år. Godus fond (Sege1söm:enkan L
I des 1872)kr. 15,000. Pene-r a 75 Stråhles testamentsfond (Ka- Godu 1791) kr. 1,300 till 3 pens:r
kr. åt ogifta, åldriga och sjuk!. merersenkan H M Stråhle 1829) åt enkor eller ogifta fruntimmer i
tjenarinnor, som längre tid tjenat kr. 3,000. Till2:e civ. tjenstemäns församl.

'i samma fa)llilj och boende på enkor, fyllda 60 år. Holmbergs fond (Kryddkrarnh.
I söder. Tengströms fond (Kamerer CA N Holmberg 1853)kr, 3,400. Rän-
i Broströms fond (Källarmäst. O Tengström 1864) kr. 10,100. Af tan användes till utdeln. åt blinda
I Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. räntan utdelas 4 pens:r a 50 kr. fattiga hjon.
, åt fattighushjonen. till fattiga enkor och 4a 50kl'. till Dlöllers fond (Bruksp. J Ph Möl-
! Bångs fond (Dir. G Bång 1854) qvin!. tjenstehjon, som längre tid ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
kr. 18,000. Utdeln. åt fattighjonen. tjenat inom samma familj; åter- inom eller utom fattighuset.

Bångs fond (Dir. G Bång 1854) stoden användes till fattighushjo- ~Iöllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
kr. 7,500. Till fattiga skolbarns nens underhåll. ler 1801) kr. 500. Till rattighus-

i beklädn.; f. n. utgå 225 kr. tilllif- Törnqvisls fond (Kamerer. C hjonen.
i räntor. Törnqvist 1866)kr. 14,600. '90kr. Möllers fond (Bruksp. S Möller)
~ Flobergs fond (Guldsmeden S 66 öre utdelas till fattighus- och kr. 1,101). Till fattiga barns upp-
i Floberg 1830)kr 1,500. Pens. åt försöljningshjonen hvarje år 14/12 fostran oeh vård.
en fattig borgareenka. testators dödsdag), 12 kr. till un- Non;ens fond (Kanslirådet J E

Fnhrn,snsfond(Hofkällaremäst. derhåll af testators graf; ätersto- Noreen 1811)kr. 900. Till utdeln.
P H Fuhrman 1772) kr. 187: 33. den användes till förbättrande af efter godtfinnande.
Tilt fattighushjonen. hjonens kost. Okänd (Anses vara Grossh. Po-

Godns fond (Segelsöm:enkan C Zetherstens fond IGarfv. J H meresche 18261kr. 2,000. Till fat-
Godu 1789) kr. 150. Utde1n. till Zethersten 1836)kr. 750. Julkost tiga och värnlösa barns upproat-
fattighushjonen. åt fattighushjonen. ran och vård.

Östbergs fond (Öfvervägaren F J
Östberg 1813)kr. 400. Pens. åt en
qvinna bland pauvres honteux.

Östergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren 1862) kr. 500. För-
plägn. vid jultiden åt sängliggande
sjuka å fattighuset.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
Roos' fond (Handelsbokh. J C Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-

Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad stedt 1856) kr. 9,000. Till barn-
kost ät sjuka fattighushjon. krubba och småbarnsskola.

Stagmans fond (Trädgärdsmäst. Wadströms fond kr. 300. Till
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för- julgåtvor åt fattiga fruutimmer.
plägn. affattighushjonen samt 3:ne Widings fond (Kyrkoh. L P Wi-
pens:r å 30 kr. och 3:e å 15 kr. ding 1814) kr. 6,800. Afräntan ut-

Tharmouths fond (Mrl.lA Thar- delas 5 pens:r, 1 it 50 kr., l å 35
mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder kr. och 3 a 30 kr., åt inom för-
åt fattighjonen, synnerl . gamla saml. boende tjenstemäns ankor
tjenare. eller döttrar, hvarvid de efter pre st-

Torkens fond (Kapt. JBv.Torken män harva företräde.
1813) kr. 1,200. Till sjuka och
sängliggande inom fattighuset.

[2626J Ladugårdslands f'ör-
samlings kyrkoråd,

Se [1234].
Stenhuggeriidkaren CAnder·

sons och hans hustrus fond (Test.
1890) kr. 4,200. Räntan D till hjelp
och understöd åt församl:s fattiga
och i främsta rummet till enkor
el. fattiga arbetare».

Barnkrnbbans fond (Gårvor af
Enkef. Erika Nyberg 1892och 1893)
kr. 4,000. Räntan tillgodokommer
församl:s barnkrubba.

Beethuns fond (MtIl A Beethun
oeh enker, W Brandt) kr. 2,400.
Tilljulgäfvor åt fattiga fruntimmer.

Brandels fond (M:ll A S Brandel
1867) kr. 62,000. Af afkastn. skall
ena hälften användas till bidrag
ät fattiga skolbarn inom förs am!.
och den andra hälften, efter an-
mälan af ngn försam!:s medlem
och kyrkorädets pröfn. för hvarje
gång, till underst. ät behöf'vande
o. helst i form aftillflilliga mfndre
gåfvor för att lindra oförvällad
verkl. nöd samt der utsigt före-
finnes, att gnm penningehjelp en
arbetsam och nyttig medlem kan
åt samhället återvinnas.

Erll<a Xybergs fond (Enkef. E
Nyberg 1888) kr. 10,000. Till juI-
gäfvor åt fattiga i förs am!.

Ferms fond (Enkef. Ferm) kr.
500. Till julgäfor ät fattiga frun-
timmer.

Folckerska och Barkerska te·
stamentotffönkefru CCh Bark 1867)
kr. 2,000. Till pens åt en fattig
qvinna, som gnm sitt arbete måste
försörja åldriga föräldrar.

J A I,indholms fond (Före st.
för brefbärareexp .. J A Lindholm

I 1894) kr. 30,000. Till uppfostran
af vissa barn.

Lindstens stipendiefond (Sub-
skribenter 2$79)kr. 1,050. Till un-
derst. ät 1 eller ä-ne lärjungar vid
Östermalms allm. lärov.

Otto och AugUSla Lindstrands
fond (Enkef. Emilia Aug. Lid-
strand 1896) kr. 50,000. Till un-
derst. åt obemedl. ålderstigna, akt-
ningsvärda fruntimmer.

Morhergska fonden. (Frkn Mor-
berg 1894) kr. 2,000. Räntan an-
vändes till beklädn. affattiga natt-
vardsbarn.

Selenii testamente (Källaremäst.
C L Selenius 1865) kr. 5,000. Till
inköp af mat, kläder och böcker
åt sädane fattige och välartade
barn, som vid församl:s folkskola
åtnjuta undervisll.

[2627J ladugårdslands för-
samlings skolråd.

Se [1234].
Fllcl<skolans slöjda,fdelnings

fond (bild. gnm besparingar af gåf-
vomedel) kr. 6,200. Närmare be-
stämmelser om ändamålet saknas.

Lindgrenska fonden (Kornmi s-
sionären J G Lindgren 1882) kr.
120,000. Till kläder, skodon oeh
nelön:r åt fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 10,000.
Underst. åt 10 gossar vid förs:s
folkskolor, hvilka visat flit och
läraktighet; och skola sådana, som
harva fattiga föräldrar eller sakna
fader, hafva företräde.

Nybergska fon.ten (Sjökapt. An-
ders 'wtlb . Nyberg och hans hustru
Erika Carolina Nyberg, f. Söder-
berg, test. 1868)kr. 4,000. Räntan
till beklädn. till Djurgärdsskolans
mest fattiga och flitiga skolbarn.

Petterssons fond (Hand!. P Pet-
tersson 1878) kr. 3,000. Prem.r ät
flitiga och välartade barn i Djur-
gärdens folkskola.

[2628J ladugårdslands för·
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1157J.
Asplnnds fond (Handl. A Asp-

lund 1784) kr. 800. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Beklädnadsf, rör fattiga skolb.
inom för~. kr. 19,150. Räntan an-
vändes till beklädn. ät fattiga skol.
och nattvardsbarn.

Bohman E:sons fond (Viktualie-
hand!. E Bohman E:son) kr. 3,000.
Till underst. åt fattiga utom fat-
tighuset.

Eriksson. fond (Enkef. L K Ch
Eriksson 1866) kr. 1,000. Till för-
deln. mellan 6 ålderstigna frun-
timmer.

Falks fond (Enkan M Falk 1796)
kronor 1,000. 'I'ill underst. åt fat-

ti1t~brmans fonrl(Hofkällaremäst.
P H Fuhrman 1772) kr. 183. Till
förplägn. af fattighushjonen mi d-
sommardagen.

Godus fond (Segelsömm:enkan
C Godu) kr. 850. Till underst. åt
fattiga.

Hars t'ond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 500. Till förbättrande af fattig-
hushjonens kost under sjukdom.

Helfmane fond (Assessor Hell-
man) kr. 500. Till jul- och nyårs-
gåfva åt fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-

fl. fonder. [2624-2630J
tan användes till förbättrande af
den dag!. kosten för de å fattig-
husen intagna blinda hjon.

Hultgrens fond (Enkan A B
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty-
relsens godtunnande.

·Yifve Jönssons fond, kr. 4,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej ätnjuta sär-
skild fattigv.

Kåbergs fond (Enkef. A1thea,
Kåberg 1889)kr. 2,000.Räntan disp,
af fa.ttigv.vstyr.

Lindholms fond (F d postförvalt.
J Aug. Lindholm 1896)kr. 9,050.
Till sådana konvalescenter, som
utan skydd och tillg. utskrifvas
från Sabbatsbergs sjukhus, födda
och tillh. Östermalms eller Ladu-
gärdslande område.

Enkefrn Erika Nybergs fond,
kr. 4,000.Till fattiga inom törsaml.,
företrädesvis till julen.

Qvidings fond (Juatttäerädsenkan
Oh. Qviding) kr. 1,000. År!. räntan
tilldelas ett äldre fruntimmer, 80m
är att hänföra till pauvres honteux.

Rosel lt fond (Repslag. O Rose-
lius) kr. 867. Räntan utdelas till
fattighushjonen.

Rymans fond (Gulddrag. J Ry-
man 1784) kr. 4,887. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Sporrougs fond (Mill A Maria
Sporrong 1862)kr. 750_Till utdeln.
l\fariadagen ät fattiga.

Siither.tröms fond (Karduans-
mak. J Sätherström 1828). Fonden
utgöres af fastigh. nor 8 i qv. Hä-
gern större, Klara församl.: till
utdeln. åt gamla, sängliggande män
o. qvlnnor, samt fader- o. moder-
lösa barns underhåll.

[2630J Adolf Fredriks för-
samlings kyrkoråd.

Se [1235].
Hartmans fond (Brygg. N Hart-

man 1837) kr. 2,200. Underst. ät
fattiga Iärjungar i församl:s skola.

Eu kef'ru f.ouise Heurlins forta
5,000 kr., hvaraf räntan fördelas
rnellan förs amI: s barnhem och
barnkrubbor.

Komminister C E Hööks och
Frn J Hööks fond 5,000kro, deraf
räntan efter underhåll af två graf-
var utgår till en slägting, och eftei;
dennes frånfulle till årI. understöd
åt fattiga, blinda, ofärdiga eller
annars af svår sjukdom hemsökta
personer.

Ltndber gs fond (Trädgärds-
mäst:enkan Lindberg 1859)kr. 200.
Till kläder åt fattiga barn inom
försarn!.

Probsts donation (l\f:ll Ch. W
Probst 1807) kr. 7,223. År!. räntan
fördelas emellan 4 verk!. behöf-
vande handtverks borgares ,enkot
eller döttrar inom Ad. Fred. för-
samling.

Ilnekmans donation (Frkn IyI
Rnckman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
Fredr. försarn!. barnhem.

Sten bergs fond (Handl. A Sten-
berg 1860) kr. 2,000. Kläder b.
böcker ät fattiga barn.
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[[;630-2638J Fromma stiftelsers" pensionskassors m.

Wallin s fond, Emma och M F, .'iIeens fond (Kommerserådet P
(,879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s E Fileen 1822) kr. 17,500. Till
fj",-rSaml. barnhem; f. Il. lifränta. fattiga enkor i Stockh.

Wallin s fond, M F, Handl. (1884) Godus fond (Sege1söm:enkan O
kr. 2,000. Till prem:r i folkskolan. Godu 1877) kr. 560. Räntan till-

IWestlns fond (Byggmäst. Axel faller fattiga enkor, eller ogifta
"Vestin 1885) kr. 20,000hvaraf rän- fruntimmer, 60 år gamla, eller så·
t~n efter, 5 010 på gifvarens döds- dana, som utaf sjukdom eller ly-
dag utdelas till 20behöfvande ålder- ten icke kunna försörja sig.
stigna och välfrejd. fattiga; dess- Holmbergs fond (Kryddkramh.
utom utdelas hvarje julafton af N Holmberg 1853)kr. 1,500. Ban-
r~ntan å boets behålIn. kläder åt tan användes till förökande af den
fattIga barn. dagl. kosten för de å fattighusen

I Wickholms Stiftelse (Lump- intagna blinda hjon.
handl. P A Wickholm 1850) kr. Letjonh ufvuds fond (Kapt. frih.
6,!500.Räntebeloppet användes dels A Leijonhufvud 1831) kr. 1,200.
till underhåll och beklädn. åt för- Till nödstäida likar inom förs arnl..
ä~dralösa barn gnm fattigv:styr:s Leljonhufvuds fond (Kapt. frih. [2638] Tyska församlingen.
försorg, dels till kontanta bidrag, A Leijonhurvud 1841)kr. 300. Till
som af kyrkoh:n utdelas bland de sjuka och gamla på fattighus. d. 7 [Se 1229].
njest behöfvande inom församI. jan. o. 11 aug. Carl och Elisabeth Beeker-Sfl-

iWidboms fond (M:ll A Widbom Lieberts fond (Sejlareå1derm. J berhochzeits fond (1896 d. 28nov.)
1877) kr. 1,000. Underst. åt s. k. F Liebert och hans hustru A S kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
pauvres honteux. Weber 1832)kr. 5,000. Till på fattig' församl:s kyrkosångfören., diako-

IÅkerlunds foud (Augusta Wilh. hus intagna 23 juni och 24 dec. nissfören., ålderdomshem, skol.lofs-
A).bertina Akerlund 1888)kr. 3,328. L'IDdl(rens fond (KammarJunk~ koloni samt "Sprachcursus".
Räntan till2:e 50års gamla heder! O v. Kohler och hans hustru 185/ Beskows testnmente (Bruksp, H
fr' timmer. . och 1867)kr. 7,500. Pens:r åtfattiga N Beskow 1833)kr. 7,500. Förest.

___ enkor ej under 60år, företrädesvis Till skolan.
åt dem, hvilkas män tillh. tjen- Brenners legat (O H Brenner

[2631J Adolf Fredriks för- stem:klassen. 1752) kr. 260. Pastor i Tyska 10r'

I
samlings skolråd. rå~~[d;~st~tr'ii'en~~~~e(~~~)::lsaBI~g:~:si:~!:ie(FrUMDBång

Se [1235J. 900. Till blinda på fattighuset, 1774) kr. 250. Pastor och förest.
'räärenhielms fond (Kamrer N eljes sjuke o. sängliggande. Till en studerande yngltng,

G Bäärenhie1m 1875)kr. 1,000. Till Nordstriims fond (Enkef. O M Ehlerts testamente (Kapt. H E
fö saml:s arbetsskola för- gossar. Nordström) kr. 1,000. Räntan ut- Ehlert och fru 1857) kr.I,COO. Pa-

IMeijerbergs fond (Folkskolein- betalas som pens. åt en fattig bor- stor och förest. Räntan till ännu
spektören O J Meijerberg 1875)kr. garedotter inom förs aml , lefvande slägtingar.
IQO.Till församl:s arbetsskola för Norgrens fond (Fr:kn A D L Fischers testamente (Kapt. Joh.
gossar. Norgren 1898) kr. 30,800. Till un- J Fischer 1772)kr. I,G66. Pastor

iRlIckmans donation (Fr.1\fRuck. derst. åt personer intagna å St:lms och förestånd. Till husfattiga.
.man 18GO)kr. 500. Till kläder o. stads fattigv. inrättn. Fuhrmnns fond (Hofkällaremäst.
böcker åt fattiga barn. Okänd (1805) kr. 200. Till sjuke P H Fuhrman 1772)kr. 1,250. Ty-

iSchwartz' stiftelse (Kontrollör o. sängliggande på fattighuset. ska församI. 6 förest. och 3 testa-
CiF Schwarte 1861) kr. 2,000. Till Reinholds fond (Bag. E. Rein- mentsexekutorer.
sömnadsundervisn:s förbättrande i hold 1876)kr. 1,500. Räntan utde- Puhr-mans fond (Hofkällaremäst.
fÖrsaml:s skola. las d. 12 maj till 2:e inom för- P H Fuhrman 1772) kr. 31,000

ITimells testamente (M:ll UTi· saml. boende, Stockholms kom- Förest. 12 gossar erhålla kläder,
mell) kr. 1,500. Till församl:s fliok- mun tillh., behörvande, helst af skodon, skolafgift och läsmaterial.
skola. borger!ig härkomst. . Fnhrmans fond (Horkällaremäst.

I Undens fond (Handl. A E Unden P H Fuhrman 1772). Tyska förs:s
[2632J Adolf Fredriks för- 1837).kr. 3,00.0. T,ll så många n~d· 6 törest:e samt 3:ne executores
i.. staide af ofralse stånd, som afran- testamenti. Donationen består af

samlings fattiqvårdsstyrelse. tan kunna erhålla 50 kr. fasta egend. 20 Svartmang.
I Se [Jl58]. Westfeldts fond(~nkanMWest. Garvens donation (Fru J E Gar-
lAbelins fond (Prof. Hj. Abelin J feldt 1869)kr. 2,000. 1111.uppfostran ven 1872)kr. 1,000. Pastor och förest.

1~73)kr. 1,000. Räntan utdelas den af tatttga barn inom forsan:~. Till behöfvande fruntimmer.
22 maj till en fattig, för gudsfruk- Westmans fond (Ryttmast. J Groths testamente (Grossh, J H
tan och hedrande vandel känd Westman och hanshustru1804 och Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till
fa:milj. 1817).kr. 2,700.. TIll mtradessok. 6 pens. åt afsigkomne, öfver 50 är

iBayards fond (Kamrer D. Bayard på. tatttghue tf'll dess de kunna gamla köpmän.
1~36) kr. 4,500. 'l'ill åldr. ogifta blifva mtagna_.___ Giihlstorffs testamente (Kapt. J
döttrar af embets-, tjenste- eller [2634] Skeppsholms för- J G\lhlstorfI 1870) kr. 1,000. Pastor
borgersmän m. fl. och förest. Till behöfvande sjömän

Bayardsfond (Kamerer. D Bayard samlings kyrko- och skolråd. och deras enkor.
1~83) kr. 1,500. Till sängliggande Se [1218]. GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche
pli fattighus. Askllngs fond (Kontreamiral. O 1782)kr. 2,250. Pastor och förest.

i Beklädnadsfond för fattiga F Askling) kr. 300. Ari. räntan utde- Pens:r till 4 afsigkomne gamla
skolbarn kr. 2,400. las åt enka efter ngn arbetare at tim- borgare.

iBerggrens fond (Hyrkusk M mermansstaten el. några båtsmän. Gösches fond (Grossh. JH Gösche
Berggren 1857) kr. 1,500. Till klä- Billbergs fond (K~pt.·löjtn. SB O 1781)kr. 1,500. Pastor och förest.
dh åt de mest nödstäida fattig- Billberg) kr. 1,270. Arl. räntan tält- Till husfattiga.
hushjonen. delas ngn obemedl., företrädesvis Hebbes legat (Kommerserådet S

IBollins fond (Brygg. O G Bollin sjuklig kapt.-Iöjtn:s enka. B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. För
1~62) kr. 3,000. Till fattiga skol- Blomstedts fond (Kommendören fattiga.
barns beklädn., sedan pensionären O J Blomstedt) kr. 3,000. Ar!.rän- Hebbes testamente (Bruksp. A
dött. tan utdelas åt i fattigdom efter- Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest.

IFalks fond (Enkan M Falk 1796) lemn. enkor efter tjenstemän, som Till medellösa församl:smedlem:r,
kr. 500. Till underst. åt fattiga. tillh. K. Flottans Sthlm s station. företrädesvis barn.

I Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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fl. fonder] ~~
Dahls fond (M:ll M O Dahl) kr.

570. Arl. räntan utdelas till ngn
behöfvande enka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstapel.

~'alks fond (Enke~. M Falk) kr.
500. Ari. räntan delas mellan lO
st. fattiga enkor.

Frimans fond (Oarolina Friman)
kr. 2,000. Arl. räntan tilldelas'
behöfvande officers eller underoffi-
cers enkor.

'I'rof les fond (Öfverkommi sa. i
K. Flottan O J Trolle) kr. 7,600.
Arl. räntan tilldelas en fattig enka
efter civ. tjensteman vid K. Flottans
Sthlms station.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2638-2640J
Hebbes testamente (Kommerse'l Schumburgs, August, donation. Levy Eliassons missionsfond

rådet S B Hebbe 1803)kr. 3,000. kr. 525:84. Pastor och förest. Till (Fabr. Levy Eliassons enka Ede-
Förest. Till husfattiga. Tyska kyrkokören. line Eliasson 1887)kr. 5,000. Rän-

Hemmets, 'fyska, byggnadsfond Sehu mburgs, August, douation, tan användes för att bereda fattiga
kr. 1 000. [kr. 525:84. Pastor och förest. Till församl:smedl. af qvinnokön un.

Holms legat (B Holm 1804) kr Ty~ka församt. feriekoloni. . fälle att begagna brunne- eller bad-
500 Förest För f tt· . . Schumburgs, Robert, donatlon, kur eller vistelse på landet.

. . a 19a. kr. 465:46. Pastor och förest. Till lsaac David och Juli ana Hirschs
. Höpfners legat (Nikolaus Höpf. Tyska ålderdomshemmet. uuderstödsfond (Musikhandl. Abr.
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För Schlih' testamente (Carlo. Anna Hirsch 1890) kr. 12,500. Underst.
fattiga; donationen består afegend. Schutz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000 1111behöfvande, företrädesvis släg-
Il 8t._Nyg., hvars afkastn. f. n. är kr., som grundpenning till Pre st- tingar.
kr. 2,000. enkefond, och 1,000 kr., för hvars Fanuy Josephsons fond (Frkn

KeIlners testame~te (Fru D Kell· ränta Iberedes kyrkans stipendiater Fanny Josephson 1882)kr. 10,000.
ner 1747)kr. 500. TIll fattiga barn. "etu lustiger Tag". Förest. Till en början lifränta, och seder-
--IKirchrlngs legat (1755) kr. 250. Schwa.t-txers testamentsfond (E mera välgörande ändamål.
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till dc Jacques Lamms fond. (Ing. .Ja-
'''''Kleinsorgs testamente (Fru M fattiga. cques Lamm 1889) kr. 10,000. T.
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor Starbus testamente (Fru I, D v. lifräntor; efter lifräntetagarnes
och förest. Till obemedl. flickors Starbus 1774) kr. 1,260. Förest. död användes räntan till församl.s
uppfostran. Till fattiga. nytta.

Knoehs donation (F Knoch 1883) Stocks legat (Fredrik v. Stock Jolm Levins stipendiefond
kr. 300. Pastor och förest. i Tyska 1806)kr. 4,.500.Förest. För fattiga. (Grossh. John Levin 1872)kr. 10,000.
församI. Till fattiga. Sturms foud (Fru Sturm 1877)kr. Stip. åt någon fattig studerande

Lieberts fond (Sejlareålderru. J 28,000. Pastor och förest. Lifränta yngl., tillh. mosaiska församt.
F Liebert och hans hustru A S till slägtingar till deras död, sedan Levin, Marcus och Eleonora Le-
Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och till behöfv.ande handt,:erkare. vins fond (Test. 27 Juni 1892 af
förest. Till Tyska skolan. Tyska forsami. fattIgkassa. kr. Konditor L N Levin) kr. 10,000.

Joh:a Lohes legat (1758)kr. 750. 9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. Extra bidr. till mosaiska försam!.
Pastor i Tyska församl. För fattiga. Wrangels testamente (Frkn M fattiga.

iLohes testamente (A Lohe 17'\9) B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor Ludvig Levins fond (Test, 27
kr. 500. Pastor och förest. Till och förest. Till fattiga. Juni 1892 af Konditor L N Levin)
Tyska skolan. Thlens legat (A Cv. Yh1en1755) kr. 15,600. Först lifränta, seder-

Lohes, Ad., testamente (1759). kr. 125. Pastor i Tyska församt. mera stipendium.
Pastor. Kr. 750. För fattiga. För fattiga. Fonden för bespisande af' fat-

Lohes, Joh:a, testamente (1758). F~iedri.ch Wilhelm o. Anna tiga skolbarn (Test. 27 Juni 1892
Pastor och förest. Kr. 500. För ~'ana Zunmermanns donation af Konditor L N Levin) kr. 10,000.
sko1undervisn. (3111 1899) kr. 1,000. Till Tyska Axel Levins minue (Test. 27 Juni

Möllers testamente (Kommerse· ålderdomshemmet. Förvaltas af 1892 af Konditor L N Levin) kr.
rådet J C MUller 1832) kr. 7,500. pastor och förest. 10,000. Stipendium.
Förest. Till fattiga. ~lanns testamentsfond (Grossh.

Pastor Kaiser-fond, Förest. Till [2640J Mosaiska försam- A F Mann och hans hustru Ma·
kyrkokören kr. 600. thilda Manu 1865)kr. 20,000. Rän-

Rambachsdouation(Snick:enkan lingen. tan disp. af försam!. förest.
E Rambach, f. Dehm 1880)kr. 1,000. Se [1267]: Meyerssons pensionsfond (Groseh.
Pastor och förest. Räntan utdelas Anton Rendix' f'ond (Färghandl. Lesser Meyersson 1860)kr. 50,000.
till behötvande inom församt. Anton Bendix 1891)kr. 4,500. Dels Pens:r åt lärare, lärarinnor m. ä.,

Reinholds, Perd lnand; donation grafunderhål1, dels fattigunderst. anstä.Jda hos mosaiska förs., samt
till kyrkokören; kr. 1,000. Beuedicks" stipendiefond (Bruks- deras enkor och barn.

Reinholds testamente (Bag. E patron W Benedicks 1848)kr. 9,000. !lIichaeJssons donation (Bruksp.
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor Stip. åt judisk studerande vid G Michaelsson 1865) kr. 20,000.
och förest. Till fattiga. svenskt universitet. Räntan användes till ngt för för-

Rohtliebs donation (Kyrkoh. JRenedieks' nnderstödsfond saml. nyttigt ändamål.
Rohtlieb 1864)kr. 1,000. Till kyrko- (Bruksp. E OBenedieks 1876) kr. Jlosaiska f'örsamlingens fattig-
betjening och deras enkor. 2,000. Till behöfvande inom för- fond, kr. 27,582. Fattigv. åt tör-

v. Schewens testamente (J B v. saml. enl. vederb. fattigvårdsst. saml:s medlemmer samt reseun-
Schewen 1755)kr. 970. Pastor. Till beslut. derst. åt främmande judar.
fattiga. Carl Benedicks' donation (Gen:. Jlosaiska församlingens skol-

Schinkels testamente (Kom- konsul Carl Beuedicks' test. af d. fond, kr 54,000. Bland annat un-
merserådet D v. Schinkel 1807)kr. 3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt derst. åt fattiga skolbarn.
3,000. Pastor och förest. Till be- utan något vilkor; räntan använ- Nathalls fond (H J Nathan 1826)
hötvande skolgossar. des enl. församl:s beslut. kr. 13,094.1/2 räntan till vissa per-

Schlotthauers legat (Fru]\,I Emma Be ndlcks" donation Gen:- eoner, andra hälften till undervisn. -
Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor konsulinnan Emma Beuedicxs 1890) åt fattiga judiska barn.
i Tyska förs amt, För fattiga. kr. 4,850. Räntan är stäld till Jeannette och Charlotte Rubens"

Schmidts legat (P Schmidt 1751) försam1:s fria disp. fond (Frökn. Jeannette o. Char-
kr. 250. Pastor i Tyska försam!. Henrik och Mathilda Davidsons lotte Rubens 1870) kr. 2,000. Lir-
För fattiga. donationsfond (Gen:konsul Henrik ränta.

Sebultz" testamente (.J A Scholtz IDavidson och hans hustru 1893) !lIoritz Rubens' (Karlskrona)
1756) kr. 500. Pastor i Tyska för- kr. 20,000. Räntan utgår t. v. som donationsfond (Gåfvobref af
saml, Till fattiga. lifränta åt 2 personer; efter dessas Grossh. Ludvig och Anton Rubens

Scholt,' testamente (J A Scho1tz död användes den till bekost. af samt .1 Lublin af d. 29 nov. 1888)
1756) kr. 500. Pastor och äldste bostad åt fattiga. kr. 6,600. Räntan utdelas hvarje
före st. Till studerande. Eliassons understödsfond (Fabr. år d. 7 mars (Moritz Rubens döds-

Schumburgs, August, donation, Levy Eliasson och hans fru Ede- dag) till hjelpbehöfvande judiska
kr. 1,051:66. Pastor och förest. Ttfl. line f. Salornonsson 1874)kr. 5,000. personer, 80m vilja lära eller för-
Tyska förs:s diakonisstören. Räntan användes till underst. åt kofra sig i slöjd eller handtverk.

Sehumburgs, August, donation, fattiga, yngl. och flickor inom mo-
kr. 525:84. Pastor och förest. Till saiska försam!., hvi lka önska full- Julia Rubensons minne (Atskil.
Tyska ålderdomshemmet. . komna sig i yrke eller kunskaper. liga församl:smedlenlmar 1892) kr.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



J2640-2658]
I

~,OOO. Underst. till uppmuntran åt
för.tjenta lärjungar i f'örsaml:s re-
1I.gionsskola.
I Stiftelsen rör bostäder åt fat·

tiga och orkeslösa personer till.
hörande JlIosaiska församlingen
il Stoekhnlm (Gåfvobref af L J
Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000;
~edermera donationer af åtskilliga
andra personer. - Fondens belopp
nu cirka kr. 76,000 Räntan lägges
tl v. till kapitalet. När detta enl.
föreatänd.s åsigt blir tillräckligt
skall det användas enl. rubriken.

I
I
I wun, Davidsons donationsfond

(Gåtvobrer af Konditor Wilhelm
Davidsons sterbhusdelegare af 5
n,ars 1883)kr. 38,500. Räntan ut-
går t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
~ersoner, derefter användes den
till bekost. af bostäder för be-
!:\qfvande.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. :fl. fonder.

I Syskonen Mendelsons fond för
Grifta män och qvinnor (Oscar,

Henrik o. Henriette Mendelson
1891)kr. 33,200. Underst. åt äldre,
ogifta och obemedl. medlemmar
af församl,

[2Q 41] Stochholms Mosai-
ska försami. sjukhjelp- och

begrafningssällskap
(1788) kr. 56,000. Särsk, styrelse
se [1943]; att vårda och under-
stödja sjuka samt ombestyra be-
grafn. af afl. mosaiska trosbekän-
nare; ledamotsafgift är 5 kr. ärl.
men underst. lemnas utan afse-
ende på ledamotskap i sällskapet.

[2642]
Israelitiska ynglIngaröreningen

(1819). Särsk. styrelse se [1909J.
Att understödja till Sthms. kom-
mun hörande personer af mosaisk
tro sbekännelse, hvilka egna sig
åt vetenskapl. studier, åt slöjd eller
handtverk; att bereda utväg för

medellösa judiska barn till erhål-
lande af reltgions- o. elementar-
undervisn. ID. m,
Friedländers stipendium (Grossh..

H Friedländer). Styrelsen f. Israe-
litiska Ynglingafören.; årl. räntan
100 kr. utdelas till yngling, tillh.
Sthms Mosaiska församl. J såsom
lärling egnande sig åt studier i
prakt. handtverk eller slöjd.
r Seltgmanns stlpendium (D:r L
Seligmann). Styrelsen f. Israeliti-
ska Ynglingafören.; årl. räntan c:a
12.) kr. utdelas till judisk yngling,
egnande sig åt vetenskap, skön
konst, slöjd eller handtverk.

[2645] --
Engeströms, Eufenrla M. v., stif-

telse (Statsminister L v Engeström
1820)kr. 4,000, samt sedan år 1888
stadens lösepenning för fattigstu-
gan kr. 4,000. Katolska församl:s
kyrkoråd se [1265]. Underst. åt fat-
tiga enkor af katolska bekännelsen.

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

af Tibells,Mariana Wilhelmina'j utgåripens:r å50kr.pr år till e.nkor
testamente (Frkn 1616 1882) kr. oah döttrar efter borgare i Sthlm.
61,000. Med vilkor att deraf skall Paulis testamente (Grossh, Nie.
utgå lifränta kr. 400. Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut.

delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers enkor,
äfvensom orkeslöse, sjuke och be-
höfvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

Schröders testamente (Grossh.
Georg Schröder 1871) kr. 122,000.
Pens:r åt fruutimmeraf borgerliga
klassen.

[2655] Säfbohms testamente (Snickare-
Asylet föl' pauvres honteux. ålderm. D. Säfbohm) kr. 750.Hand-

Särsk. direktion se [1990].(Grefv.an penningar åt å enkehuset intagna
Ch. v. Schwerm, f. Ltliencrantz sniskareenkor. .
1860). Asylets tillg. utgjorde 31 . 'I'Idmarks och Sundlus Pen.
dec. 189@ kr. 982,684:62, hvaraf stonsfond (M:ll K M..Sundin 1859)
kapitalkonto 830,158:70; lifränte- kr. 204,.300. Pens:r a 300kr. ~111.
fondens konto 152525:92. Bere- delas for l behof stadda frunfirn-
dande af bostad och. delvis föda mer af den s. k. bättre samhälls-
åt aktningsvärda fruntimmer af klassen, hvilka, födda i Sthlm och
ståndspersonsklassen. ~1~~~~~le~r»1a~~i :~~d~~t~~~~~

made ell. förvridna, så att de icke
kunna sig med arbete föreörja.».

Zettersten P:s testamente
(Kryddkramh. E. ZetterstenP:ns
1836)kr. 15,000. Af räntan tillfai·
ler 1/4 Enkehuset och de äfriga
3/4 utgå som pens:r å 75 kr. åt
välfrejd. fattiga enkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
sionäreruas antal 10.

Ohmans testamente (Fru Hedv.
Öhman ]791) kr. 3,181. Räntan
tilldelas 8 borgareenkor.

[2654]
Konung Oskar I:s minne (Enke-

drottning Josephina 1873) kr.
675.585. Särsk. styrelse se [1988].
Asyl för obemedl. ogifta truntim-
mer eller enkor af ståndsklassen
öfver 50 år gamla.

[2657] Borgerskapets
Enkehus.
Se [1986].

Boj-gerskapets enkehus grun.
dadt år 1724 för underhåll af ål-
derstigna borgareenkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1898års början kr.
958,574:28. Antalet intagna enkor
uppgår f. n. till ~o st.

Bergs testamente (M:lI J. J.
Berg 18~6)kr. 35,000. Räntan an-
slagen till pensa' å 150 kr. åt 12
ogifta fattiga och ålderstigna bor-
gardöttrar .

Lieberts fond (Sejlareålderm. J.
F. Liebert och hans hustru A. S.
Weber 1832) kr. 4,515. Handpen-
ningar vid midsommar och jul åt
å enkehuset intagna enkor.

Patersens fond (Grossh. W. G.
Paters en 1864) kr. 137,000. Räntan

[2658]
Borgerskapets gubbhus (Sthlms

Borgerskap 1788) kapital lS99 kr.
1,216,568:32. Borgerskapets gubb-
husdirektion, se [1985]. Underh.
af ålderstigne borgersmän i Sthlm.

l'. d. Jernkramhalldelssoclete.
tens pensions. och begrafnlngs-
kassa, kr. 3~,{)OO.Kassan öfver-

i Brand· och lifförsäkrings·Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninpgatan.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
lemn. till Borgerskapets gubbhus
och enkehusinrättu. med 1,500kr.
till hvardera.

[2658-2674]
Lieberts fond (Se.ilareålderm:.J.· [26 64]

F. LIebert 1832)c:a kr. 4,000. Rän- lIIalmqvistska barnuppfostrtngs-
tan utdelas ti l.l å ålderdomshem- anstalten i Stoekholm (Klocka.
n:--et l~tagna personal' af tysk na- ren J. P. Malmqvist och hans hu-
tI~;,a!ltet. .. stru 1852 och 1853) kr. 52,782:56.

I e~ra_de8 fond (Språklar. Alex- Särsk. styrelse, se [2123]. Att lem-
andel N~,dl 'I'errade och hans}lu- na fattiga och värnlösa flickebarn
s~~u Lovisa R. Terradej .~. Serörn. undervisn., vård och uppfostran i
back, 1886) kr .. 1,000. Rant~n an- öfrigt; för de flesta å anstalten
vändes for mkop VId j ul af brod vårdade barn erlägges årl. en af-
tl ll. samtl. å ålderdomshemmet m. gift, i medeltal utg. 163:53 rör
tagna personer. hvarje betalande .

Ostergrens fond (Hamnfogd. L.
E. östergren) kr. 500. Räntan ut-
delas vid jul åt Rängliggande sjuka
ä ålderdomshemmet tillh. Nicolai
törsaml:s afdelning.

{2659] Allmänna Barn-
husinrättningen.

Se [1635].
Allmänna barnhusinrättningen

1 Stockholm (Drottning Kristina
1637) kr. 5,277,501:36. Vård om
värnlösa barn.

•Fond för barnhusbarn af qvln-
nokönet» (Staterådet C. J. Malm-
sten, Frih. F. Wrede, Grossh.A.Fre·
stadius m. fl. 1R61)kr. 32,132:76.
Insättn. i ränte- och kapitalför-
säkr: sanstalten i Sthlm till bere-
dande af lifränta vid 55 år.

(Jondretska fonden.\Kapt ..Jean [2661] o

Louis Gondret ]895) kl. 27.•706:42. Frimurarebarnhuset a Krfstme-
~F?r att underlatta och bls~racka berg (Frrmuraresarnrundet 1753)kr.
1 nod ~)Charmod stadda modrars 1,116,000 (deri fastigh. icke inbe-
baI";'s mtagan,de och vård.» räknad). Särsk direktion, se [n 09J.

LJungcrantzska testa~lllentsfon·ITill vård och uppfostran inom in-
den (Tobakshandl: r:. LJun~?rantz rättn. af..' fattiga värnlösa barn; 142
1875) kr. 129,.522.7.. Inlosn. å barn vårdas f. n. å inrättn; fao
barnhuset af sådana fattlga barn, stigh. är värderad till 386000 kr.
-tdflh. Sthlms kommun, som eljes J

icke kunna utan afgift intagas. ---
[2662]

Prins Carls uppfostringsinrätt.
ning för fattiga och värnlösa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J. O.
Wallin och Underståth. O. af
Vannqvist 1833) kr. 506,596, deraf
fastighetsv. kr. 250,000. Särsk. sty-
relse, se [2121]. Vård af fattiga
och värnlösa barn i Sthlm; 81 barn
vårdas f. n. å Gålön.

[26 60] Styrelsen äfver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se [1161].
Benedickska fonden (Enkel'. Em-

ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
16,800. »För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör användas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.»

Eklunds fond (Johanna Kristina
Eklund 1892)kr. 2,000.Räntan skall
med 31, utdelas till å ålderdoms-
'hemmet intagna personer från
Klara försarnl. och 114 tilläggas
kapitalet. (Testatrisen död).

Lennbergs fond (M:ll Sofia Al-
bertina Lennberg 1890)kr. 2,000.
Räntan utgår f. n. till testatrisens
syster.

(2671]
Sällskapet »De fattigas vänner»

(Grossh. J. E. Törnqvist m. fl. d.
3/51826) kr. 74,000. Sär-ek. styrelse,
se [2103]. Räntan användes dels
'Och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn. , dels ock till smärre
underst. åt behöfvaude; räntan ä
1),000kr. utdelas till 4 behöfvande
ar qvinnokön; dessutom utdelas
ärl. 600 kr. i poster om 10a 15kr.
enl. C. E. Möllers test. Fonden
ökades senast år 1900 med 5,000
kr., enkefru Amelie Sandbergs f.
Ph effer, legat, att användas för
sällsk:s ändamål, hvarjemte C. E.
'Mölkera testamentsfond, kapitali-
serad till 20,000 kr., numera bok-
föres såsom särskild fond, och ej
såsom årlig gäfva.

(2672]
Sällskapet Jultomtarne (stiftadt

af 17 unge män julartonen 1870),

[6663J
Föreningen för sinnesslöa barns

vård (Prof. N. G. K.iellberg, fil.
d:r O. von Feilitzcn m. fl. 1869)
kr. 190,345:36. Särsk. styrelse, se
[2025J. Uppfostran af sinnesslöa
barn (t'. n. vårdas i skolan 44 och
fl, arbetshemmet 25 barn) samt se-
minarium för lärare (f. n. 8 elever).

III. Fonder för understöd åt barn.

[2665]
)lurbecks inrättning för fattiga

flickors uppfostran (Prestman. Per
Murbeck 1747) kr. 370,968:27. Än·
damål : att till tjeuartnnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh. Bthlms
kommun. Intagu:sålder 6-10 år.
När tillfälle yppas att intaga barn,
införes annons i Sthlms Dagblad
rned underrättelse om erforderl.
handlingar och hvar ansökning får
inlemnas. - Särsk. direktion se
[2124], hvare ledamöter lemna årl.
bidrag.

[2666]
Välgörande ~'runthllmers.silll.

skapet (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825).Sär-sk. styrelse, se [2057],
Kapital omkring 20,000 kr. År1.
inkomsterna utom räntan utgöres
af bidrag från Konungen, Kron-
prinsessan och Prins Carl sam
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,30-0
kr. som dels efter af Herrar
Kyrkoh:r ingifvet förslag utdelas
till fattiga fruntimmer (omkr.1,800
kr.), dels anslås till underst. för
flickskolor (omkr. 500 kr.)

[2667]
}'elllör~föreningeJl (Flera per-

soner 1864) kr. 8,000. Särsk. sty-
relse se [2111J. Grundande och
underhållande af barnhem i den
svenska lappmarken.

kr., 1899med ],985 kr. och HOO med
2,090kr. samt utgjorde 31dec, 1900
kr. 9,213: 77. - Se vidare sid.1000.

har till ändamål att årligen sönd.
före jul utdela fullst. beklädnader
åt fattiga, välartade skolbarn inom
huf'vudstaden. Fonder 1111900kr.
77,300:44. Särsk. dtr., se [2105J. År
1870bekläddes 1 barn och 1900190
barn salut under hela verksamhets-
tiden 3,891barn, för ett värde af c:a
160,000 kr. Fonderna ökades 1893
med 3,000kr.. genom test. af Inge-
niör Ludvig Jerving, under namn
af Matlril.da Jervings fond, hvaraf
1/2 räntan användes för sällsk. än-
damål) samt 25 sept. 1896med 1.000
kr. af' en af hufvudatadeus affärs-
män till minne af 25-årig affärs-
verksamhet i Sthlm såsom grund-
plåt till en skodonsfond, hvaraf
högst '12·årsräntan användes till [26 74]
skodon åt i Jultomtarne anmälda SiiIlskapet Barnavännerna. Sär-
barn, hvilka ej erhålla fullst. be- skild direktion, se [2107J. Sällsk:s
kladnader; och har nämnda sko- ändamål är att bekläda fattiga folk-
donsfond genom af stift. skänkta Iskolebarn. Tillg. utgjorde 1 jan.
och insamlade medel under år 1897 1900kr. 7,108:73. Ledamotsantalet
ökats med 1,775kl'., 1898med 1,880 var samma dag 687, Den 16 dec,

[2673]
Fattiga barns vänner (Frth.an

Cederström, f. v. Cedervald 1841)
kr. ]4,500. Sär-sk. styrelse, se [2101J.
Årl, beklädn. åt 2 gossar o. 2 f1ick
af hvarje af hufvudstadens 8 torr .
törsaml. samt årsafg. för utackor-
der. flickor. Sedan ]883 har sällsk:
bestämda inkomst ökats med rän-
tan af 2,000kr., hvilka genom test.
tillfallit sällskapet vid fru frih:an
Rosa Oxenstiernas, f. Mickelson,
död år 1892.
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[2074-2088J Fromma, stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder,
1900 utdelades fullst. vlnterbe.
klädn. jemte diverse andra julgiif-
vor till 120 fattiga folkskolebarn
samt strumpor och skodon till yt-
terl. 36 barn (= 156 barn) 16r en
sammanlagd kostn. af 4,471kr. Un-
der sällsk:s 3l-åriga verksamhet
(lS70-1900) hafva fullst. beklädn.
jemte andra julgåfvor tilldelats
1,751 barn samt strumpor och sko-
don ytter!. 374 barn (=~,125 barn)
för en sammanlagd kostn. af omkr.
63,500 kr. Administrationskostn:a
äro ej medräknade häri.

af vederb. pastor eller kommunal-
myndighet, åt fader' o. moderlösa
barn samt andra sådana, hvilka,
i saknad af behörig omvärdn., äro
i fara att sedligt förfalla eller gå
förlorade, bereda krist!. uppfostr.
och god handledn. i syfte att dana
dem till dug!. och redbara tjenare,
Anmälan om emottagande af barn,
t. v. endast flickor om 6 till 12 år,
för hvilka vederbör. målsman eller
kommun bör tills fylda 15 år lem-
na år!. bidrag af 100 kr., kan ske
hos dir:sledamoten kanslirådet C.
F_ Smerling.

deras sjukdom eller oordentlighet
sakna nödig vård o. tills. i hemmet.

[2677J --
Sällskap »För uppmuntran till

öm och sedlig modersvård'»kr.
115,000:-. Särsk. direktion, se
[1955]. Räntan jemte årsafg, an-
vändes till underst. dels kontant
till belopp an5 till 25kr. dels med
kläder m. m. åt hustrur eller enkor,
hvilka egna sina minderåriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande om-
ständigheter. Underst. utdelas höst
o. vår till hvarje gång 130mödrar.(2675J [2676J

Alms, Axel och Sofia, stiftelse. W. A. Benedicks fond (Kam- (2678J
(Byggmäst.A.Alms enka, E. S.Alm, marh. W. A. Benedtcks 1870)ka- »Köhlers premtefond», kr. 1,350.
1874) grundfond vid 1899 års slut flital: omkr. kr. 84,000. Styrelse: se Räntan utdelas som prem. åt folk-
kr. 864,123:13 och öfriga tillg. kr. 12055J. Vård och uppfostran af skolebarn, som gjort goda fram-
233,493:19. Sär-sk.styrelse,se [2059]. fattiga barn, som antingen förlorat steg i simning, vid Sthlms stads
Har till ändamål att, efter ansökn , ngn af sina föräldrar eller i följd af bad- och siminrättning.

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

[2681J Seraflmerlasaret-
tets direktion.

Se [1605].
Nordlunds, Lotten, Fru, fond

(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
10,000 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläka-
ren vid den medio. atd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verk!. be-
häfvande, .för att sätta dem i till-
fäfle att genom lämplig föda eller
vistelse i stärkande luft vid brun-
nar eller bad söka återvinna helsa
och krafter.

RegnelIs, A. F•• Dr, stlpeudie-
fond. Doneradt kapital (1863)kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1895 års
början utgjorde kr. 11,906. År!.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stip. att tilldelas 2medic. kand:er,
som ,tjenstgöra vid Seraftmerlasa-
rettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvard.
få innehafvas 1 år samt sökas
skrift!. hos vederb. förest. f. medio.
eller kirurg. kliniken sist före juni
månads ingång.

Sederholmska testamentsfon-
den (Exped. sekr. H. F. Sederholm
1853) kr. 56,403. Afkastn., vid 1889
års början kr. 276,767, har dispo-
nerats, jeml. donators föreskr., för
ny- o. ombyggn. vid lasarettet.

f. Gymn.-ortop.-instit., se [1579].
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida af kroppslyten.

[2683J
Stockholms sjukhem (stift. gen.

gåfvor 1867) kr. 3,288,243:58 (1/1
1899). Särsk. styrelse, se [1619J.

Direktionen öfver Stock-
holms stads och läns

kurhus.
Se [1623J.

Friherre B. vou Beskows och
hans hustqus donationsfond (1880)
kr. 1,153:67 vid 1899års slut. Rän-
tan användes till underhåll o.kom-
plettering af för patienternas räkn.
befint!. bokförråd.

Grefve Clas Horns donations-
fond (1822)kr. 12,500. Till förmån
f. Sthlms läns kurhusinrättn. En-
dast räntan får användas.

Sejiareåldermannen J. F. Lie·
berdts och hans hustrus dona-
tlonsfoud (1827) kr. 4,014:9J vid
1899 års slut. Frisäng f. en sej-
lareembetet tillh. person.

[2687J Allmänna barn-
bördshuset.

Se [1627].
Allmänna barnbördshuset (1852)

kr. 421,387:90, deraf fastighetsv.
kr. 200,000.

Asylen för fattiga barnaföder-
skor och deras barn. Samma stY.
relse som vid allm. barnbördshu .
set, se [1629]. (Bildad af Bene-
dickska asylerna och Nödhjelps-
ronden.) Med en kapitalbehålln.
vid 1899års början afkr.763,501: 25.

[2688J Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [1953].
K. Sällsk:ts samt!. tillg. 1 Jan.

1899 utgjorde kr. 178,558:09.
Byggmäst. Johan Anderssons

fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördshusets ändarnål.

Barnbördshuset Pro Patrla
(Grundadt af' Assessor C. Ram-
ström 1774).Intagande och vård af
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 66,000kr. och der be fint!.

[2684J inventarier till kr. 7,075:19.
Kronprinsessan Lovisas vårdan- Fru Hanna B:s fond (Brukseg.

stalt för sjuka barn (Med. Dr P. G. F. Berndes 1876)kr. 5,000. Un-
Elmstedt m. fl. 1854) kr. 725,000. derst. åt fattiga barnaföderskor.
Särsk. direktion, se [1639]. Vård Fru 111.Berggrens foud (Grossh.
af fattiga sjuka barn; under de sista R. C. Berggren 1894)kr. 5,000. \Till

Sjöstedts testamente (Kyrkoh. åren vårdade omkr. 500 barn; vid förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
N. J. Sjöstedt 1858) kr. 6,000. I polikliniken oIlfkr. 3,000 fritt. fonder.
den mån de donerade medlen der- Grefve Gylleuborgs fond (Pro.
till Iemna tillg., tillhandahålles [2685J tokollssekr. Grefve C. A. D. Gyl-
kostnadsfri sjukv. vid lasarettet, Sabbatsbergs brunnslasarett lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifi.k:r
så vidt ske kan i ensk. rum, för (Prof. E. Gadelius under medvar- åt gamla orkeslösa tjenare o. t je-
obefordrade prester oeh eiv. e. o. kan af brunnsgäster vid Sabbats- narinnor för långv., trogen tjens~.
tjenstem. i Sthlm och dess när- bergs helsobrunn 1807) kr. 44,880: C. P. KIndevalls fond (Fastig-
maste omgifn. 44. Särsk. direktion, se [1641). Att hetseg- C. P. Kindevall 1888) kr.

[26 82J --- åt fattiga sjuka brunnsgäster be- 3,000. Underst. åt fattiga och me-
reda kostnadsfri bostad, föda och dellösa barnsängsqvinnor.

Gymnastlsk.ortopedlska iustltu- läkarev. under den tid de begagna A. O. Wallenbergs fond (Bank-
tets fattigfond (Prof. N. Åkerman sig af brunnsdriekn.vid Sabbatsb. dir. A. O. Wallenberg 1875o. 1884
m. fl. 1827) 12,804 kr. Direktionen. l med 1,000 kr. hvard. gången) kr,
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2,000. Räntorna å nämnda dona-
tinner användas med ena hälften
till »täckande af utgifterna för
barnbördshuset» och med den
andra till »understöd åt fattiga
barnaf'dderskor och deras barn».

Aug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
Befrämj. af sällsk:s barrnhertig-
hetsstift:r.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. :fl. fonder.
[2689] [26901

Strandbergska läkareinrättnin· Föreningen för sjukvård i fat-
gen (Assessor Z Strandberg 1793) tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
c:a 241.000 kr. Särsk. direktion. se [2003J. Att gnm af rören, an-
se [2043J. Understödet, som be- ställda sjuksköterskor lemna vård
står i fri läkarev., medikam. och i deras egna hem åt sådana fat-
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres tiga sjuka, hvilka ej kunna el. böra.
honteux, och har under de senaste sändas till sjukhusen. Fören.s
åren utgått till öfver 350personer verksamhetsområde är inom Ad.
årligen. Fred:s och Johannes' församlrr.

[2688-2697]

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

[2693J Flobergs fond (Gu'ldsmed S Flo-
Berendts, S, understödsfond (Fa- berg 1830)kr. 3,000. Pens. täll ClV.

briksidk. S Berendt 1886)kr. 10,000. enkor. ..
Öfverståth:embetet för Polf sären- Hanssons fond (Borgmast. H
den, se [1081]. Till hyresbidrag Hansson 1659 och 1663)kr 1,379.
åt fattiga linnesömmerskor vid Stip:r ..
höst- och vårflyttu. till ett belopp HedIngs fond (Mar!Saret,a He-
af högst 25 kr. dmg 1708) kr. 800. Stip.r at stu-

derande vid Upsala univ,
[2695] Stockholms magi- Hedströms pensionsfond (Fabr.
. strat. ~t ~:~~l~~~~8n~~i;:;~00' Pens r

Ahllöfska ~:si~;"~~isfonden (As- Hochschilds pensionsfond (Lag- [2697J Borgerskapets be-
man J H Hochschild 1830) kr dl' k ..

sessor O Ahllöf 1740) kr. 8:173:25 14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r me mqs ommission.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm å 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver Se [1193],
boende ålderstigna, bräckliga och 30 år gamla fruntimmer, hvilkas Asplunds testamentsfond (Grossh ,
fa~~~t~Ö:;:'~k:''testamentsfonden fäder tillh. Sthlm s magistrat af D Asplund 1804)kr. 124,500.Pens:r-
(Skepparen M Ahlström 1790)kr. litterata klassen. å 75 kr. tilldelas fattige borgare,
27,000. 12 pens:r a 66 kr. 67 öre Jacobsons testamente (C Jacob- deras enkor och oförsörjda barn.
till underst. för aftestator utsedda son 1644) kr. 1,080:50. En r-ens. m. fl.; år 1890 utdelades 5,288 kr.
jungfrur, deras anhöriga eL andra a kr. 54:37 utgår till en stude- åt 65 personer; åtskilliga anslag
utsedda fattige i Sthlm födde per- a-ande yngL utgå äfven dels till Torsåkers för-
soner. Jakobsons o. Mattsons fond (C ~~Tn~:"~a~e~::;:':~~:tstift, dels till
Flodinskasti]lendieinriittningen Jakobso~l o. C Mattson 1644)kr. Bergers stipendium (Krydd-

(Borgmäst. S C Flodin 1795) kr. 1,087. Stip:r. kramh:ssoeieteten till minne af
155,086:25. Underst. till studerande Ladous fond (Dorothea Ladou dess ledamot Lorentz W Berger-
vid Upsala univ:t och Linköpings [1748)kr: 500. Stip:r åt barn tillh. 1829)kr. 10,000. Underst. vid läro-
högre elementarlärov. tyska !?rsaml. verk åt söner till obemedL inom

Hemfeldtska stipendiefonden . MarI~ testamente (Enkef. A Ma- kryddkramh:ssocieteten.
(Riksrådet Baron Simon Gundel r-rus, f. Koopman 1846 och 1848)
Helmfeldts enka 1\1H v Parr 1683) kr. 78,000. Pens.r a 75 kr. åt be- Borgerskapets egen disposition. , höf d 'n f tl . ad pios usus (Sthlms borgerskap
kr. 45,147:31. Sthlms magistrat o van e Ogl arun immer inom 1749) kr. 150,000. Pens:r å 75 kr,
och en af densamma utsedd di- Sthlm, hvilka uppnått 50 år. till fattiga borgare, deras ankor-
rektör. Understöd åt studerande Möllers stlpendlefoud (Kauierer och oförsörjda barn.
vid Upsala uuiv., företrädesvis till J Möller 1798)kr. 2,200.Stip:r till Castelins fond (Kryddkramh. A
slägten; af räntorna underhålles å.ne studerande vid Upsala univ. Castelin och hans hustru 1836)kr,
faltmarskalk Helmfeldts graf i Nordfors testamente (Öfverst:an 15,000. Pens:r till enkor och ogifta.
Storkyrkan. W Nordfors 1838)kr. 1,000. Till döttrar efter f. d. Kryddkramh:s-

en behöfvande rmlttärenka. societ:s ledamöter.
[2696] Stockholms för- NOr/ienska fonden (Enkef. L F ~'lohergs testamente (Guld-

d k Noreon 1850)kr. 17,800. Pens. åt smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
myn are ammare. fattiga enkor eller ogifta fruntim- Räntan användes tilllifstidspens:r

Branders fond (Kamerer H A Iller i Sthlm. åt 2 fattiga borgarenkor. afhvilka.
Brander 1869)kr. 127,000. Pens:r Sebaldts testamente (Ju sti ti e- den ena bör vara gu1dsmedsenka.
åt fattiga, sjukL, ogifta fruntim- kansler C Sebaldts enka 1797)kr. f. d. Handelsf'öreningens öf'ver-
mer, som uppnått 60 års ålder, 600. 'I'ill fattiga barn. skottsfond (öfverlemnad af Han-
äro födda oeh boende inom Sthlms 'l'håströms fond (Enkef. F I~ delsfören. i Sthlm 1865)kr. 2,000.
stad, helst å Södermalm, ooh hvi.l- Thåström 1832) kr. 25,55 . Pens.r Pens. till en minuthandL
kas fäder varit civ. tjen stem. vid a 75 kr. åt fattiga enkor o. döttrar Hedströms testamente (Siden-
Sthlms stads verk el. inrättningar, efter ctv. tjenatern. och borgare i fabr. C Hedström 1832)kr. 3JOOO~
samt stip:r åt gossar och flickor Sthlrn , Pens:r a 75 kr. utgå till fattiga.
mellan 16 och 21 år och hvilkas 'l'örnqvists fond (Kameror C enkor och oförsörjda barn efter
fäder varit industriidk., trädgårds- 'I'örnqvist ,1861) kl'. 3,000. Prem. borgare i Sthhn.
mäst, m. m.; -ingen får komma i åt lärjungar, som visa särd. håg f. d. Krl'ddkranlh.~societetens
åtnjutande eller bibehållande af för studier, vid Katarina lägre ele- pensionskassa (Kryddkramh.-so-
pens. eller sttp., som tillhör eller mentarJä.rov. cieteten 1775)kr. 170,000. Pens:r
håller sig till annan lära, sekt och Wadströms fond tJungn-uu U och underst.
läsaresamfund än väl' kristna Wadströin 1789) kr.10,500 Pens.r L,jungcrantz' testamente (To-
evang. lnth. lära.» tilldelas »10 gamla jungfrur, som bakshandl. P Ljungcrantz 1873)kr.

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659) uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2 4,000. Pens:r åt minuthandl:enkor
kr. 600. Stip:r. laf borgareståndet». . och deras döttrar,

von Willebrands fond (Frih. K
M v. Willebrand 1854)kr. 110,000_
Underst.

Winboms pensionsfond (Dom-
prostenkan C Winbom 1821) kr-
3,000. Executor testamenti: stads-
kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
är anslagen till underst. åt ogifta
döttrar samt enkor efter ofrälse'
ståndspersoner med företrädesrätt.
för gifvarinnans slägtingar.
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[2697-2710J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Lunns testamente (Perukrnak:- tens deputerade 1854) kr. 32,065. [2705J

dottern B M Lunn 1840)kr. 1,870. Pens:r till sjökaptener samt grati- F. d. Bryggareembetets i Stock-
Pens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga fik:r till sjökapt:s enkor och döttrar. holm pensionskassa (f. d. Bryg-
borgaredöttrar. Hagboms testamente (M:ll C U gareembetet)grundfondkr.305,268:

Nyströms testamente (Groash. Hagbom 1833)kr. 18,000. 6 pens:r 54. Särsk. styrelse, SB [1889];pen-
() M Nyström 1790) kr. 37.500. å 150 kr. till fattiga enkor och s:r och underst. åt delegare.
-Numera 2/3 af årl , räntan till döttrar efter skeppsklarerare eller, i

Drottningens skyddshem och '/s om sådana ej finnas, efter gross- [27 06J
-till stift. Hemmet för elända. handlare. f. d. Skomakarembetet eller n.

Okänd (ett anonymt testamente Petrejiska fonden (Skeppsklarer. v. skomakaremästareföreningen i
1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- P Petrejus 1847)kr. 7,500. Pens:r Stockholm (Okänd) kr. 325,000
tig borgare. till skeppsklarerares i Sthlm enkor (fastigh. N:o 6 qv, Pegaeue). Särsk.

Scharps gåfva (Grossh. C A och barn. styrelse, se [1884]; pens:r. sjuk.
:Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. och begrafningshjelp.
Pf~S{ ~ale~~~~j;r:~~J;~k~amhan_ [2699J Direktionen öfver
delssocietetens pensionskassa (f. fabriksfattigkassan.
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr. Se [2045]] [27 lOJ
'23,000.Pens:rtillenkorochdöttrar Blancks foud (S M Blanck1873)
efter deleg. i Siden- och klädes- kr. 1,037;39. Underst. till en ar-
.krumh.ssoeieteten. betare vid K AAlmgrens sidenfabr.

Sundberg Pisons testamente Oasparssons pensionsinrättning
{Krarnhandl, .r Sundberg Petters- (Fabr. P A Casparsson 1850)kr.
'Son 1792) kr. 1,000. Pens:r åt bor- 20,256:80. Pens:r till arbetare vid
;gare och deras enkor, sidenfabr:r.

Sundins testamente (Ma:ll L M Fabriksfattigkassan (Sthlms fao
:Sundin 1879)kr. 24,700. Enkaeller briksidk. 1752)kr. 238,009:73. Un-
döttrar efter borgare i Sthlm, med derst. åt fabriksarbetare.
företräde för sidenkramh:enka och van der Ostenska fonden (Fa-
döttrar. br:senkan M C van der Ostan 1834)

Svanbergs testamente (Handl. kr. 8.000. Åt döttrar eller enkor
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000. i fabrikssocieteten.
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm Pauliska fonden (Grossh. och
'lamt för deras i behof stadda en- fabr, Chr. Pauli 1807)kr. 2,791:3l.
.kor och döttrar. Underst. till arbetare vid yllefa-

f. d. Tobakshandelssocietetens brikerna.
"pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.sso- f. d. Stämpelafgifts- eller den
-cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r s. k. Hallkassan (Sthlms fabriks-
-till enkor och döttrar efter tobaks- idkare 1770 års hallardning) kr.
handl, s64a'm53t9:d6e6r·a.sUe'n'dkeorrsto:chätbfa·arbnr.ikörerTörneboms testamente (Asses-
-sorn och stämpelmäst. E 'I'örne- Söderbergska fonden (Fabr, P
bom 1831) kr. 106,500. Räntan är Söderberg 1850)kr 1,500 Underst-
.anslagen till pens:r å 75 kr. ät tdll 2.ne strumpfabnksarbetare.
-enkor och barn efter medlemmar Törnebomska fonden (Stämpel-
.af Sthlms borgerskap (utom ta- mäet. assessorn E Törnebom 1831)
briksidk.), hvarjemte för särsk. af kr. 3,732. Underst. till afl. fabriks-
-testator bestämda ändarnål utbe- idk:s och tabriksarb:s fattiga barn
'talas 600 kr. ärl.; dessutom utgä under 16 är.
~~~st,s~~t~:!t :so:. till Ortopedi. [270oJ --.--

Törneboms fond (Assessor E . Bok-. oc~ mns,khandlltrnes pen-
'Törnebom 1831) kr. 3,000. För stonsförentng (MUSIkfo;lag!l" A
'Sängliggande ä fattighus. HU's<;h, b?khandl; .:rr ~Iodm m.

WarodelIs pensionsfond (HandI. fl. 18<>3)kl, 310,970.25. Sarsk. sty-
L J WaradelI 1863). 215af Berg- relse se [1891}.Pens. ät delegarne.
'Strahlska husets hyror utbetalas [27 O1J --
_~~~o~~n~:~~1~11~o:7~a~~~~~~~a~~: ltlinuthandelsföreningens pen.
des 1890 till 206 person~r. sionskassa(flera ~inuthandI.1874)

Westerbergs testamente (Trak- kr. 330,856.80. Sarsk. styrelse se
törsdottern C M Westerberg 1840) [1893J.Pens.r och underst.
kr: 20,175. Pens:r till borgare- [2702J ---
.döttrar. nktualiehandlarnes pensions-

inrättning kr. 272,586:80. Särsk.
direktion, se [1885}.Pens:tagarne
äro omkr. 50.

{2698J Grosshandelssocie-
tetens deputerade.

Se [2329].
Brobergs pensionsfond (M:ll J

-C Broberg 1865)kr. 2,000. Pens.
till en grosshandl:dotter.

Grosshandelssocietetens pen-
:sionskassa (Grossh:ssocieteten
181;;) kr. 497,420.Pens:r till grosss-
handl., deras hustrur, enkor och
barn i Sthlm.

Grosshandelssocietetens och
-skeppsrederiernas deputerades
pensionskassa (Grossh.ssociete-

[2703J
Handelsbokhållarnes pensions-

förening (1869)kr. 500,000.Särsk.
styrelse, se [1895};pene:r,

[2704J --
Vinskänkssocietetens pensions-

och begrafaingsbjelpskassa. Ka-
pitalet 15,000 kr. är öfverlemn. till
Bemedlingskommissionen der pen-
sionerutdelas till pens: berättigade.

Apotekare-socie-
teten.

Se [2373].
Collianders fond (Dorothea Ch.

Colliander 1850)kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond Idr underst.
ät fattiga apotekareenkor»,

Hallengrens fond (Apotek .. r N
Hallengren 1836)kr. 2,675. »Rän-
tan användes till nytta och än-
damål för de farmaceuter som
använda Societetens institut.»

Justelii fond (Apotek. Martin
Justelius 1R87) kr. 30,000. '/3 af'
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras enkor eller oför-
sörjda barn, '/g till stipendier rör
tvä stud:de vid Farm, institutet
och '/3 till tillfälliga underst. åt
behöfvande farmaceuter eller till
för yrket nyttiga ändamål.

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
1899)kr. 4,000. ))Årl. afkastn. till-
delas en eller flere enkor efter
farmaceuter med företräde för en-
kor efter farmaceuter från Vester-
götland.» .

Mosanders fond (Grundkapital
1,000 kr. till minne af Professor
C G Mosander frän en apotekare
som den '/91900 tillhört apotekare-
kåren i 50 är) kr. 2,450. Räntan ut-
delas årligen af Professorn i kemi
vid Farmaceutiska inst. till den
mest framstående lärjungen i sam-
ma ämne.

Norrlands apotekareförenings
donationsfond d. 29/5 1895. Af'
räntemedlen lägges t. v. 1/3 till
kapitalet och 2/3 öfverlemnas till
Fann. instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet eller dess
elever gagnande ändamål.

~ygrens stipendiefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. '6/'2 1897) kr.
5,000. Räntemedlen 1,000kr. utde-
las af societ:s direktion tiU nå-
gon examin. apotekare till underst.
antingen: 11) för vetenskapl. stu-
die r i in- eller utlandet eller 2)
för studier vid kemisk fabr. eller
ock till 3) belöning för epok.
görande upptäckt inom farmacien.
Vid' stip:s utdeln. fästes hufvud-
sakl, vigten vid stipendiatens
prakt. duglighet, skötsamhet och
karakter.

Redings fond (Apotek. TReding
1871) kr. 5,000. Räntan skall vid
hvarje ärs slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekareenkor.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [271O-2729J
lVallers fond (Till minne af styrelse, se [1883);underst. åtgamla legande sjökapt:r i Sthlm och har

Apotekaren Jakob Waller 1886) sjuka och fattiga barnmorskor. lsocieteten till ändamål att upptaga,
6,000 kr. Räntan utdelas som be- Barnmorskornas i Stockholm diskutera och besvara sådana frå·
lön. företrädesvis "för flitigt och pensionsfören. (1860)kr. 33,073:31. gor, som beröra sjöfarten eller 80-
förtjenstfullt arbete å Farm. in- Pens:r åt delega.rtnuor, som fyllt cietetens Iedamöters intressen, ut-
stit:slaboratorium, men äfven som 60 ål' och inbetaldt 25års afgifter; dela pens:r åt ledamöter af viss
uppmuntran för redbart och fr-ukt- t'. n. utgå 8 pens:r å 200 kr. st. ålder samt underst. åt ledamöter,
bärande arbete inom äfriga under- deras enkor och oförsörjda barn,
visn:fack vid institutet. [27 17J som deraf äro i behof.

Stockholms nya spårvägs akt,-
bol.is Personals kassa, 31/Ul1899
kr. 23,669:22. Förvaltas af bolaget.[2711J

Konstf'örvandtskapets kassa,
omfattande: Sjuk· och begrafnings-
hjelpskassa (stift. af flere perso-
ner 1754) kr. 14,000. Sjuk- och be-
grafn:shjelp åt manI. och qvinl.
arbetare vid boktryckeri o. stil-
gjuteri.

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
flere personer 1840) kr. 84,500.
Pens:r åt manI. o. qvtnl vtypogra-
fel' samt stilgjutare.

Enkehjelpsfonden (stift. af flere
personer 1854) kr. 13,600, Enke-
hjelp efter typografer o. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: K:gL
boktryckeriet.

[2712J
Typograflska föreningen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 31,635:75.
Särsk. styrelse, se [2417]; sjuk- och
begrafn:shjelp m. m.

[~7 13J
Stockholms gasverks arbetares

sjuk· och begr afningskassa (Del-
egarne 1879) kr. 9,184. Särsk. sty-
relse, se [1923]; sjuk- och begraf-
n:shjelp; årl, bidrag från Sthlms
gasv. 800 kr.

Stockholms gasverksarbetares
nödhjelpsfond (Delegarne 1881).
Samma styrelse som sjuk. och
begrafu.skassan, Utdelar hjelp vid
trängande behof. Kapital kr. 15,933.

[2714J
Lykttiludarnes sjuk· och be-

grafnlngskassa (Delegarne 1868)kr.
3,664:12. Särsk. styrelse, se [1945J;
sjuk- och begrafn:shjelp. Arl. bi-
drag från Sth.lms gasv. 300 kr.

I~)'kttändarnes och sifoupum-
parnes vid Stockholms gasverk
ensk, pensionsfond (Delegarne
1892) kr. 45,761. Särsk. styrelse se
[1907]; pens: åt delegarne.

(2715J
Totties pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlm s stads Brandför-
säkr:skontor se [1759];räntemedlen
användas till pens:r o. årl. under-
stöd åt de på brandförsäkr:konto-
rets stat uppförda torn väktares
efterlemn. enkor och oförsörjda
barn samt åt enkor och barn efter
personer, som vid eldsvådor om-
kommit, äfvensom åt sådane, som
vid eldsvådor blifvit skadade.

[2716J
Barnmorskefonden (Kgl. regle-

mente 1840)kr. 14,194:84. Särsk.

[2719J
Johan Anderssons understöds ..

fond (Fru Therese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
50,000. Sthlm s arbetarefören:g, so
[2413}; årl. räntan utdelas vid jul.
tiden till orkeslösa manI. ledamö-
ter, som fyllt 55 år och äro i be
hof af understöd.

El iassonska understödsfonden
(Fabr. Levy Eliasson och hans fru
Edelinc, f. Salomonseen 1874) kr.
5,300:11. Sthlms arbetarefören:g,
se [2413]; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för befriaudet af års.
afg. till fören. och dess sjukfond.

Hemslöjdsf"onden (Advokatfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 598:45.
Sthlms arbetarefören.g, se [2413J,
räntan användes som prem:r åt
tören-sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

[2720]
Stockholms arbetareförenings

sjuk- och begrafningshjelpsfond
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr.
18,844:68. Särsk. styrelse, se [2413];
sjuk- och begrafn:shjelp åt fondens
ledamöter eller deras sterbhus.
Ar 1899 utbct:s 11,828 kr. i sjuk-
hjelp och 3,700kr. i begrafn:shjelp.

[27'21];
Stockholms arbetareförenings

tioöresafdeJnlng (Sthlms arbetare-
fören:g lS70) kr. 471: 75. Särsk.
styrelse, [se 2413J; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.

[2722]
Fagerbergs penstonslnrättnlug

(Sadelmak.ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 22a,42l:03. Pens:r åt fat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras enkor och oförsörjda, barn.

[2725J
Sjömanna,förellingen i Stock-

holm (stift. 1863) c.a kr. ~00,000.
Särsk. styrelse, se [1899]; pens.r,
sjuk- och begrafn:shjelp samt un-
derst. Hvarje sjöman (af befäl.
underbefäl och manskap), som är
svensk undersåte, eger anmäla sig
till inträde i fören. Kontor: Skepps-
bron 10, n. b. t. v.

Sjömaullaföreningens lJöd .•
I\jelllskassa c:a kr. 14,000. Sjö-
mannafören:s styrelse; att af fon-
dens räntor och af medel insaml.
i sparbössor under fören.s sam-
mankomster gifva julgårvor till le-
damöters enkor och barn.

[2726J
Stockholms sjömanshnskassa

(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
1808: kr. 536,395: 98. Särsk. direk-
tion, se [1195J; underst. åt orkes-
lösa sjömän, deras enkor och barn;
år 1898 utbet.s kr. 21,172: 80 till
560 underst.stagare.

Stockholms nationalkassa
(Skeppsred. i Sthlm 1772) slutet
1898: kr. 150,579: 93. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [1195]. Un-
derst. åt orkeslösa sjömän; är 1898
utdelades kr. 4,415.

[2727J --
Å ngfartygs befälh afvaresiidlska-

pet (1857)kr. 144,600. Särsk. sty-
relse, se [2426]; pens.s- och un-
derst. skassa.

[2728J
Ilandelsflottans penstonsan-

statt (K. Maj:t och Rikets Ständer
1864)kr. 854,033: 34. Särsk. direk-
tion, se [1837]; pens. berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
ål' vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hefva begått
rymn.sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
der-af hufvudsakl. tiden, bestämd
till 17 år, å utrikes orter; år 1899
utdelades kr. 107,835till 1,271per-
soner.

[2723J
Godu'ska pensionsfonden (Segel-

söm.enkan K. Godu 1791)kr. 10,575.
Borgmästaren i Sthlm; räntan an- [2729J
vändes till underst. åt enkor efter Maskinistföreningen ; särsk. st y-
embetsmän inom Sthlrns Illagistrat rel se, se [2429J;kassabehålln. 31/12
samt efter sådana civ. tjenstemäll 1899: förvaltn.sfonden: kr. 2,696:
som af öfverståth. o. magistraten 10; underst.sfonden: kr. 7,046: 74;
tillsättas; utbet:s f. n. till 4 enkor. biblioteksfonden : kr. 2,209: 74;

. peus.touden : kr. 268: 60; byggn.s-
fonden: kr: 65: 15; sjuk- och be-
grafn.sfonden: kr. 26,098: 51; nöd-
hjelpsfonden: kr. 20,179: 27; s:a
kr. 58,564: 11.

[2724J
Sjökaptenssocleteten i Stock-

holm (stift. 1732) kr. 75,000. Sjö-
kapt.ssocietctcns deput:e, se [1897}.
Ledamöterna måste vara burskaps-
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[2733-2734J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

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

[2733] Kg!. Vitterhets- Hi- Edlundska donationen (Prof. E nått 50,000kr. Afräntan utgå 400
torl h A tl ·t't Edlund 1S80)kr. 33,663:45. Rän- kr. årl. för öfversättn:r på svenska

S orle- 00 ~ IqVI e s- tan användes till prisbelön:r eller språket af något förträffi. ntländskt
akademien. underst. för forskn:r på de fysiskt- arbete inom litteraturens, industri-

AnteIlska donationen (gå/va af rnatern. vetenskap:s område. ens eller vetensk:s område, eller
Dr H F Antelt, aflemn. 1896)kr. Fernerska belöningen (Kansli- af någon särdeles utmärkt under-
100,000; f. antiqv. och numismat. rådet B Ferner 1795)kr. 3,150:05. visn:sbok för ungdom.
ändamål. Premieutdeln. Llndbomska belöningen (Berg-

Bergerska donationen (Tullför- Flormanska belöningen' (Prof. mäst. G A Lindbom 1814)kr. 4,324:
valt. i Göteborg C G Bergers test. A H Florman 1838)kr. 6,133:77. 28. Räntan användes årl. till 1 a
187$)kr. 290,000. Af räntorna an- Till pris och bolön. 2 guldmedaljer, som tilldelas den,
vändas: 1000 kr. för arkeologiska Grillska donationen (Bruksp. J utom eller inom akademien, som
föreläsn.r, det öfriga för historiska W Grill 1863)kr. 41,459:46. Fon- ingifver någon afhandl. med nya
och antiqv. ändamål, efter utgifts- den afser bildande af en zoologisk och vigtiga upptäckter uti kem.
stat, som för hvart år bestämmes. trädgård. eller fysiska vetenskaperna.

Beskowska donationen(Öfverste- Hahns donation (Med. d:r Con- von ~Iöllers donation (Ryttmäst.
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr. rad Hahn 1896)kr. 20,000, till un- P von Möller 1883)kr. 23,714:Ol.
10.000. Underst. för yngre, obe- derst. för vetenskap!. forskn:r el. Till lifränta åt viss person, efter
medl. ochförtjent forskare inom ler resor. hvars död donationen är ställd till
de vetenskaper. som tillhöra om- Letterstedts fond (Gen:konsul J Akad:s fria förfogande.
rådet för akadem:s verksamhet; ut- Letterstedt 1860)kr. 18,000. Rän- RegnelIs, Anders Fredrik, bo-
delas t. v. hvart annat år. tan anslås till ett pris för utmärkte tantska gåfvomedel (D:r AF Reg-

Götiska förbundets donation kr. författare och vigtiga upptäckter. nell 1872) kr. 103,040:44. Denna
2,400; för antiqv. ändamål. Letterstedts fond (Gen.konsul J fond sönderfaller i följ. afdeln.r :

Hjertbergska donationen (Pro- Letterstedt 1860)kr. 9,000.Räntan 1) Stip.-fonden f. anställande afre-
tokollssekreter.E GHjertbergs test. utgår i och för särsk. maktpålig- sor i botaniskt ändamål till Bra-
1888), kr. 260,000;för Statens hi- gande vetenskapl. undersökn:r samt silien eller annat intertropisktland.
storiska museum och kgl. mynt- äfven till andra ändamål, beroende 2)Fonden för vetenskap!. bearbetn.
kabinettet. detta på Vetenskapsakademien. af de i Brasilien eller andra inter-

Lonhatska donationen (gå/va af Letterstedts fond (Gen:konsul J tropiska länder af den Regnellska
furst J F de Loubat i Paris 1889) Letterstedt 1860) kr. 18,000. Till stipendiaten gjorda insaml:r.3)
kr. 20,000; räntan utdelas hvart inrättande å serafimerlasarettet af Fonden för de brasilianska växt-
5:te år f. bästa under senaste 5år sängar för nödlidande sjuka resan- samling:s underhåll och vård.
utkomna, på svenska, norska eller de, företrädesvis från främmande Regnells zoologiska gåfvomedel
danska förf. arbete öfver Amerikas land. (D:r A F RegnelI 1884)kr. 44,981:
arkeologi, etnografi, historia eller Letterstedtska fonden till för· 59. Räntan användes till främ]. af
myntkunskap. (Nästa gäng 1902). mån rör Vallerstads församling zoologisk forskn.

m. m. (Gen:konsul J Letterstedt Regnells donation (D:r A F Reg-
1860)kr. 27,000. Räntan användes nell 1880, 1881, 1882) kr. 41,000:

[2734] Kungl. Vetenskaps- till prem:r och anskaffande afböc- Medlen använda till inköp af lä-
akademien. ker åt skolbarn, till uppköp afböc- genh.ChristinebergvidFiskebäcks-

kel' för sockenbiblioteket i Yaller- kil i o. för anläggande af en zoo-
Akademiens reseunderstöd (dir. stad samt till belön:r åt folkskole- logisk hafsstation.

Sahlgren 1773,bergsrådet Dahlberg lärare inom Linköpings stift. Rosenadlerska pensionerna(Pre-
1815 m. tt.) kr. 25,945. Stip:r till Letterstedtska Föreningens fon- sid. C ARosenadler 1777)kr. 3,000.
ett belopp af 1,300kr. utdelas årl. der (Gen.konsul J Letterstedt 1861) 3 pensionsrum, för afkoml:r efter
till yngre naturforskare för utfö- 1:0) 67,362: 66 såsom reservfond: Assessor i Bergskollegium Albr.
rande af resor inom Sverige med Denna reservfond ökas med årl. Behm.
ändamål att undersöka landets na- tillagd ränta på ränta tills den upp- Scheelefonden kr. 3,244:80. Rän-
turförhållanden. går till 500,000kr. 2:0) 292,761:'97 tan disp:s vexelvis af Farm. Insti-

Bankska legatet(JosefBank 1792) såsom besparingsfond : denna be- tutet och, Vetenskapsakad:n till
kr. 1,288. Såsom tillökn. på lönen sparingsfond ökas genom årl. till- underst. för dithörande forskurs
till Bergianska läraren. lagd ränta på ränta tills den upp- anställande.

Bergianska stiftelsen (Prof. P går till 5,000,000kr. 3:0) Återsto- Stipendium Berzelianum (Bergs-
J Bergtus 1784). Donationskapita- den 349,263:41 kr. utg. den dis- rådet J L Aschan 1850)kr. 25,000.
let 8,333kr., egend, Bergiilund, till ponibla fonden, hvilken icke får Stip. till underst. åt yngl:r, hviIka
pubhet nytta och till en skola för till kapitalet förminskas; den disp. egna sig åt kemiens studium.
trädgårdsskötselns eller hortikul- räntan öfverlemnas ärl. till Letter- Sundbergska donationen (Hof-
turens upphjelpande i riket under stedtska fören. qvartermäst. E Sundberg 1780)kr.
namn af Bergianska trädgårdssko- Letterstedtska resestipendiet 1,200. Prem.
lan. (Gen.-konsul J Letterstedt 1860)kr. Wahlbergsminnesfondkr.27,612:

Beskowska stipendiefonden 90,000. Stip. åt någon svensk man 72, donerad 1896af enkef. E Bet-
(Öfv:kam:junkar B v Beskow och med goda moraliska egenskaper zius till minne af hennes broder
hans hustru 1864) kr. 18,127: 12. och utmärkta insigter i en eller Afrikaforsk. Johan Augnst Wahl-
Till ett stip. åt någon ung. förtjent flera vetenskaper, för att sätta ho- berg. Den årl.räntan disp:s för
och obemedl vetenskapsidk. nom i tdlkfäl le att, till förkofran 2 på hvarandra följ. år vexelvis af

Byzantinska resestipendiet (en. af sina insigter, företaga resor i Vetenskap sakad. och Svenska Säll-
voyen P O v. Asp 1803)kr. 30,000. främ. länder; stipendiat må till- sk. för Antropologi och Geografi
Upsala univ.; för 3 af 9 på hvar- höra hvilken samhällsklass som som resestip.
andra följ. år utses stipendiater af helst, men får icke vara yngre än Wallmarkska donationen (Öfver-
Vetenskapsakad .. som för samma 25 och icke äldre än 40 år. dir. L J Wallmark 1847)kr. 51,948:
år uppbär ärl rantan; under de Letterstedtska slägtstipendiet 21. Räntan användes till prisbe-
öfriga 6 åren utses stipendiater af bild. 189B afLette,r,s,ted,ts f,ond(Gen'-11ön:r161' rön och uppfinningar, som
Upsala univ , som förvaltar dona- konsul J Letterstedt 1860)sedan a.kadem. finner befordra vetenska-
tionskapitalet. lkapttalet af dennajem1e ränta upp- pernas och näringarnas framsteg
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'i:' Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2734-2744]
\

samt till underst, för undersökn:r 12 hemstip:r a 300kr, år-l.
och resor, som akadem. anser le- ingifvas till det större
da till nämnda mål. konsistoriet i Upsala.

Vegafonden (saml. på föranstal-
tande af svenska sältsk. för arrtro.
'pologi och geografi, gnm allm. sub-
skription inom Sverige, till minne
af Vega' s kringseg1. af Asiens hela
kuststräcka under A E Norden-
skiölds ledning, 1880) kr, 44,983:
20. Fondens ändarnål är att verka
för främj. o. uppmuntran af geo-
grafisk forskn. ; dels under namn
af Vegastipendiet, underst. för före-
tagande af forskursresor i mindre
kända trakter; dels medel för 'ut-
delande af en medalj i guld, be-
nämnd Vegamedaljen, åt personer,
som på ett utmärkt sätt främjat
den geografiska rorsku.; såväl stip.
Bom medaljen utdelas af svenska
Sällsk för antropologi och geografi,

Ansökn.
akadem.

[2737]
Lars Hiertas minne (Fru W

Hierta, f. Fröding1877). Sär-sk. sty-
relse, se [2275]; att fritt och obe-
roende verka för det menskl. fram-
åtskridandet och detta hurvudsakl.
gnm att framkalla och befordra så-
dana vetenskapl. upptäckter och
uppfinningar, sociala förbättringar
och frisinnade reformer, 80111 kunna
blifva till välsignelse för menak-
ligheten i allmänhet och särsk. för
Sveriges folk.

[2738J
Nobelstiftelsens fond (Ingeniören

Doktor Alfred Bernhard Nobels te-
stamente den 27 November 1895)
samt Kongl. Maj.ts grundstadgar
den 29 Juni 1900) förvaltas af en

[27 35] Kungl. Landtbruks- särskild styrelse se [2276} och är
akademien. afsedd att, hufvudsakligen genom

. . prisutdelning, befrämja upptäckter
~ul11aumes fond (Mana JosefiJ?a och uppfinningar inom fysik, kemi

GUillaume 1868)~r. 7,891:22. TIll och medicin, ätvensom författare-

.
bef,?!drand~ ..af dJurskydd_o Iskap och arbete för verldsfredens

Liifrenskfdldska donattonsfon- upprätthållande,
den (Possess. Ch E Löfvenskiöld _
1889) kr, 10,920: 77_ Till beford- .. d

rande af ändamålsenL landtman- [2740] Direktionen ofv.
nabyggn. Stockholms stads undervis-

Stlpendlum, Nilsson Asehania- ningsverk
num, (Bergsrådet L Aschan 1851) •
kr. 40,517_ Stip:r till elever vid S~ r1331], ,..
Iandtbruksinstttuten. Bergman.lUlllerska fonden (SJo-

~ollnens fond (Friv. bidrag för farand,>e~A Bel'gJPan-Miller 18.31)
att hedra Edvard Normens minne kr. 1,...40. Ttll böcker åt fattiga
1864) kr, 20,861: 89, Resestip:r till skolbarn. _.
elever, utgångna från rikets landt- _ Beskowska fonden (Ofv,-kam,-
bruksinstitut. juuk. fr-ih. B v Beskow och hans

Palmgren ska fonden (Per Palm- hustru 1~?4) kr. ~2,572, Till stip,
gren 1873) kr, 66,234: 18, Till aka- Boostroms~a fonden (PI;esld:E
dem:s fria disposition. Boostrom 1830) kr. 1,503. 'l 111 böo-

Premiefonden ror skogsplante- kel' .?ch prem:r .åt skolynlSl. ..
ring (Brukseg. N P Hallen 1823) Hoglundska, fonden (Riksgälds-
kr, 3,259: 40_ För nyttiga företag kornmiss. GHoglund 1870)kr,14,079,
i landthushålln., såsom skogsplan- TIll l}frant?r, sedan stIp:r.,
tering trädgårdsanläggn, ol.ändia . KllIggeska fonden (Enkel, Anna
marks' upparbetande m. ~. o ~:I v Balthasa~'1~22)kr. 8,798. ?:än-

Svenssons stipendiefond (Eko- tan lever:s tlll_ Ad,,, F'rodr. fors:s
nomidir. J M Svensson 1890\ kr, kyrkoråd a.tt for forsaml:s fo1k-
15,743:13. Såsom uppmuntran till skolor anvandas.
elever vid landtbruksinstituten o Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
Jönköpings läns landtbruksskola: G, Lundberg 1878) kr, 4,242_ Till

Wirens donationsfond (Fabr-, A sfip.r-. ..
G Wiren 1896) kr. 5,317: 14, Till Patrej iska fonden (Skepps~la-
belön. af folkskolelärare och lära. rer:n p Petrejus 1847) kr. 1,086.
rinnor på landet, som utmärka sig Klä9-er,böckerm.m.åtskolt~ngdo~.
gnm att vid skolhusen plantera II allinska !onden(E;:keblskoJ?:n-
fruktträd och bärbuskar eL egna sig nan A M walltri 1841) kr. 0,336,
ät biskötsel och sprida håg för Stip.r åt studerande.
dessa sysselsättn:r till allmogen. o Åleniska fonden (Kyrkoh. J H

Alenius 1822)kr. 114,337,Till pens,-
fyllnad åt afskedade lärare,[2736]

Thunska stipendiefonden (Kam-
martj. A Thun 1731)kr, 81,068,För- [2741] Högre latinlärover-
valtning. af de under f, d, KgL
Öfre Borgrättens vård förr stäida ket ä Norrmalm.
medel, se [1859]; underst. åt torf- Se r1333J '
tiga studerande (dock såsom test, Erik Johan Falkmans st.lpendle-
säger: »Medtstn, för den ovisshet fond (Louise Falkman samt Ivar o.
jagsje1ferfarit,undantagen»);hvart Sven Falkman 1893) kr. 500_ Uu-
S:e år lemnas ett resestip. af 2,400I derst. åt studerande.
kr. åt en studerande för idk, afstu-I Premie. och fattigkassan vid
dier vid utländskt univ., med skyl- norra Iattnläroverket, kr. 2,564.
dighet att qvarstanna der 1 år och Prem-r och underst. åt studerande.

Rabeska fonden, (f. d. lärjungar
vid Sthlms gymnasium 1871) kr.
6,390_ Underst, åt studerande.

Ribbingska stipendiefonden
(Kammarherren G Ribbing 1868)
kr, 1,950. Underst. åt studerande.

Wirenska stipendiefonden(Fabr.
A G Wiren 1875) kr. 13,751. Un-
derst, åt studerande.

'I'hams donation (Enkef_ C Tham
186.5) kr. 254. Böcker åt fattiga
lärjungar.

[2742] Södermalms hj.)gre
allmänna läroverk.

Se [1335].
De o Brödernas fond (Anonym

1877) kr, 1,000, Uppmuntran åt väl-
artad yngl.. vid gymnasium) med
företräde åt obemedl. embetsmäns
söner.

Elmbladska fonden (Lektor P M
Elmblad 1871) kr, 1,000, Sti p, för
den i mogenhetsexamen bäst vtts-
ordade.

Frans Gustafs stipendium (ano-
nym 1883) kr, 2,000, .Räntan utde-
las till en välartad samt med håg
och fallenhet för studier begåfvad
yngl., som af sådant understöd är
i behof.

Ulla Johns premium (Anonym
1877) kr, 600. Premier åt 1 eller 2
obemedl . fiitige och ordentL gos-
sar i ngn af klasserna 2"'--5

Xj'markska fonden (Rektor J Ny-
mark 1762) kr, 100, Underst. åt
fattiga gossar i Maria skola.

Semisekularfonden (samman-
skott vid sekularfesten 1871) kr.
544. Stip:r vid Sthlms gymnastum.

'l'hams donation (EnkeL M C
Tham 1855) kr, 50, Prem:kassa.

1872 års gåfvofond (anonym
1872) kr, 1,000, Underst, och be-
lön, åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjugar i 4:e och å.e klassen.

Julius Lundmans stipendiefond
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000.
Räntan skall efter donators död
tilldelas en eller två behöfvande,
kunniga, flitiga och ordentliga lär-
jungar i 6 och 7·klasserna, eller
ny'hl'lfua studenter. Fonden för-
valtas af Kungl. Direktionen öfver
Sthlms stads undervisningsverk

Högre realläro-
verket.
Se [1337],

Allmänna premie. och sttpendle-
fonden(K.Direktionen öfver Sthlms
stads underv.-verk 1880) kr, 8,440:
50. Sthlms reallärov. ; stip:r och
prem:r åt förtjänte lärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
1880),kr, 2,330: 29, Stip:r åt me-
dellöse lärjungar.

[2743]

Direktionen öfver
elementarskolan.

Se [1339]_
Axel Abramsons stipendinm

(Grossh. och Fru Axel Abramson,
1897) kr, 1,500_ Uppmuntran ät en
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande deraf förtj ent lärjunge i ~gn

[2744]
Nya

Brand-och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[2744-2750] Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
af skolans 5 lägsta klasser (före- tillförhöjande af de pens.r, som
träde för klasskamrater till stif- för lärare vid Jakobs allm. Iärov.
tames afl. son). äro el. blifva å Allm. indragnings-

PatrIk de Lavals stipendium ~taten bestämda att utgå, enl. särsk.
gnIDIllsaml.blandlärjungarne1889 l testarn. best:a föreskrifter,
sedermera ökadt gnm uppi'epad~
gäfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.
Uppmuntran åt i ngt af de natur-
htatortska ämnena framstående lär-
junge.

Elementariistipendiet (gnm in'
saml. .1865) kr. 1,000. Ökadt gnm
donation af en f. d. lärjunge, med
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-
vis. åt ngn från skolan utgången
lar~ung~J 80m studerar vid Upsala
~Jvse:~~~. eller åt ngn lärjunge

Otto von FrIesens premiefond
(Bibliotekarien hos H. M. Konun-
gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899)
kr. a,OOO. Belöu.r i större eller
mindre poster för vackra samlin-
gar af djur eller växter eller för
noggranna skrift!. uppsatser rö-
rande naturhistoriska ämnen.

Hartmansdorft'ska stipendiet
(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Uno
derst. åt meddellöse flitige lär.
jungar.

Hernmarckska stipendiet (Prof.
J Dorpat A Bulmerincq 1874) kl'.
3,000. Underst. åt en fattig men
flitig lärjunge vid skolan.

Folke Jacobsons stipendium
(Enkef. Alma Jacobson, f. Wahl.
gren,•. 1896) kr. 2,000. Underst. åt
e::: for studier i naturkunnighet
s:,rsk: hågad och skicklig lärjunge
tfll. företagande inom landet af en
resa l naturvetenskap!. syfte.

J ubelfeststi pendi ettgam insaml.
1878) kr. 2,800. Underst. åt medel.
lösa flitiga lärjungar i de tre högsta
klasserna el. bland de f. d. skolans
lärjungar, som under hvarje läsår
aflalj(t godkänd mogenhetsexamen.

S~J1.g.och musikstipendiet (gnm
af Iärjungarne gifna konserter 1882,
1884 ~ch 1888) kr. 1,500. Uppmun-
tran at l sång eller musik fram-
stående lärjungar.

"Nya Elementarskolans all.
man~a pensionsfond (genom be-
hållningen af en "Vidläroverket d
515 1900 anordnad soarå} kapitai
och ränta vid årets slut tillsam-
mans kr. 555.

[2746 aj Katarina allmänna
läroverk.
Se [1342J.

Ehrenpåhls stipendiefond (As-
sessor AEhrenpåhl och hans hustru
1781).kr. 250. Prem:r åt lärjungar.

Grabergs stipendium (Kolleg.
Scholss E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sån\l skicJ:;.ligalärjungar.

Katarma forsamlings kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
bocker åt fattiga skolbarn; utgår
med 10 kr. ärl.

Lefllerska stipendiet (Enkef. G
Lef1ler, 1885) kr. 500. Räntan ut-
delas åt en medellös och välartad
yngling om året.

Millerska fonden (Sjöfaranden
A Bergman-Miflet-, 1831) kr. 1 200.
Till prem-r åt lärjungar. '

Premiekassan, bestående af in-
s.~.ii'n:safgifter för året; prem:r åt
lärjungar.

Törnqvists fond se under V C
Förmynd.-kamm. .

[2746 bJ Östermalms all-
männa läroverk.

Se [1343].
Per Lindstens stipendiefond, kr.

1,050. Forvaltas af Hedvig Eleo-
nora törsaml:s kyrko- och skolråd
[1234], och årl. räntan tillfaller 1
eller 2 lärjungar vid läroverket.
(Jmfr [2626]).

20. Septemberfonden kr. 2,000,
hvI1ken summa inom premie- och
fattigkassan bildar ett stående ka-
pital; årl. räntan användes till in-
köp af premieböcker.

Widingska donationen. Hörval-
tas af församl:s kyrkoråd. Bänte-
medlen kr. 1,380 utdelas till mtn-
dre bemedl.lärjungar. (Jmfr[26 26]).

[2747J --
Lärarnes vid elementarlärover ..

ken enke- och pupillkassa (Kgl.
regI. 11 okt. 1878)kr. 3,271,523:98.
Särsk. direktion, se [1836]; pensto-
nerande af enkor och barn efter
lärare vid de allm. elementarläro-
v.n, folkskol.elärare, o. fofkskole-
Iärariuncscrninarterna, högre lära-
rtnneserntnarjet., tekn. elementar-
skolorna, Chalmers tekniska läro-
a~stalt i Göteborg vissa pedago-
gler samt K. Gymnastiska central-
institutet; skyldighet att vara del-
egare i kassan åligger hvar och en,
som efter reglementets utfårdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
öfningslärare vid de allm. lärovrn
och seminarierna samt förest. eller
lektor vid de tekn. läroverken.

fl. fonder.
Hilda Oasseltts fond (f. d. ele-

ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 3,323: 07. Till underst.
för elever vid Normalskolan.

Regina Palltns minne (Semina-
rieelever 1884) kr. 9,440: 24. Till
underst. för seminarieelever.

Semlnarteelevernas bjelpfond
(Seminarieelever) kr. 8,866:44. Till
underst. för seminarieelever.

Louise Sundens stipendium (En-
kef. Christine L Sunden 1887) kr.
5,188: 14. Till underst. för semi-
n arieelevet-,

[2750J Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [1307].
Thorsten Bergstedts sttpendle-

fond (Civiling. Thorsten Bergstedt
1881) kr. 5,000. Underst. åt Tekn.
högskolans ~lever.

Borgarestaudets donation (Bor-
gareståndet 1866) kr. 6,700. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

G de Lavals stipendiefond (Ak-
tieb -. Separator 1895), kr. 10,000.
Stip.r åt Tekn. högskolans elever.

V. Eggertz stipendiefond (bild.
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl.
1885) kr. 6,100. Stip:r åt elever vid
Sthlms Bergskola.

Gibson.Cronstedts stfpendie-
fond (Ing. C GNorström 1899)
~~I~~~O~iev~;'P:r ät Tekn. hög-

A N Hofl'mans stipendiefond
(Slottsarkitekten AN Hoffman 1891)
kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

Hultqvlsts donation (Hofrätts-
rådet C J Lindencrona 1874) kr.
16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

JohnE Kjellbergs stipendiefond
(Enkef. Alma Kjellberg 1897) kr.
30,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

Otto och Augusta Ltndstrands
stipendiefond (Enkef. E A T Lind·
strand 1897) kr. 25,000. Beseun-
derst, åt utgångna elever frän Tekn.
högskolan.

Joh. MIchaiiisous donation (F a-
briksidk. J oh. Michaelsson 1866)
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko-
lans elever,

SamuelOlVens stipendiefond
(Subskribtion till hedrande af S
Owene minne 1874)kr. 15,000. Stip:r
åt Tekn. högskolans elever.

Remy Schwarfz' stipendiefond
(Enkef. D S Schwartz, f. Sundblad
1878) kr. 6,200. Stip:r ät Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
åt stiftarens slägtingar,

.T{nut och Amalia lityft'es stfpen-
diefond (Ofverdir. O. fru Styffe,1898)
kr. 40,000. Reseunderst. åt Tekn.
högskolans afgångua eller afgäende
elever.

Telmologiskainstitutets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 22,500. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

Törners donation(Kommissions-
landtrnätaren J G Törner 1874)kr.
45,500. Stip.r och reseunderst. /l,
Tekn. högskolans, elever.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

[2745J Jakobs allmänna
läroverk.
Se [1341].

Hiibnerska stipendiefondenCKol.
lega C G Wtdmark 1868) kr. 1,000.
Underst. åt medellösa lärjungar.
. Lundbergska stipendiefonden
(Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr.
2,000. Underst. åt medellösa lär.
jungar.

Mankellska stipendiefonden
(Prof. G A Mankell och hans hustru
guru. test. 1871) kr. 1,000. Om dess
anvandande saknas föreskrift. Rän-
tan har hittills utdelats i ett eller
flere s~ip:r ..åt flitiga och sedliga
medellosa larjungar

1IIdmarks fond (Kollega C G
WIdrnark och hans hustru gnm test.
1882) kr. 10,000. Räntan användes

[2749J Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [1315].
Ellen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,100:
45. Till underst. för seminarie-
elever.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2750-27 62J
Jnnas Wenströms stipendiefond upptagas följ. som varande af 1S91) kr. 62,399:16. För 1899 ut-

(Allm. Svenska Elektr. A.B. i 've- allm. intresse. delades 2,340 kr: gratifikationer.
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r åt f. d. Allmänna döfstummeinsti·
Tekn. högskolans elever. tutets donationsmedel (öfverlemn.

till K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition stäida
donationsfondernas åc-I. afkastn.
användes t. v. till en del för döf-
stumlärarebildn. och döratumuu.
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
l\faj:ts förordnande aug. arrvändan-
det innehålles i nåd. brofvct till
Statskont. af 14 febr. 1896. Fon-
derna utgjorde vid 1899 års slut
kr. 224,516:78.

A.rbetareförsäkringsfonden (af
satta vid 1896, 1897,1898, 1899och
1900 års riksdagar un«. 7,000,000
kr.) för försäkring till beredande af
pens. vid varaktig oförmåga till
arbete. 'I'itlkommer ränta.

Fileenska testamentsfonden
(Kommerserådet P. E. Fileen 1822)
kr, 29,964: 73. Folkundervisn:s be-
främj. Under 18~D utdelades un-
derstöd till belopp af 1,010 kr.

Johnsonska donationsfonden (f.
d. svenska och norska General-
konsuln i Alexandria J. ",V. John-
son 18BO)kr. 197,743:16. Till stip.
för ung svensk man, som ingått
på konsulatsbanan samt till rese-
kostn:r för denne.

Längmans donnttonsfondr.Sruke-
egoE .•T. Längman 1859)kr.2,418,323:
52. Allmännyttiga ändamål; får
ännu icke disponeras till de af te-
stator afsedda tnrä.ttu:r m. 111.
Hemställan derom har likväl gjorts
af Riksdagen år 1893,men hittills
icke föranledt till ngn åtgärd från
regeringens sida.

Nornenska testamentsfonden
(Kanslirådet J. E. Noreen 1811)kr.
23,199:94. Underhåll af elever vid
K. Krigsskolan.

l1Iilitiirsiillskapets i Stoekholm
stipendiefond (1893) kr. 2,607:15.
För flitig obenledlad elev af hvarje

[2753] lärokurs vid Krigsskolan såsom
Duboiska fouden (Stenhuggaren beklädnadshjelp el. uppmuntran,

p G Duboi s) kr. 69,819:14 vid 1899 Baltsar von Plateus stfpeudle-
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen fond (f.. d. Statsministern för ut-
i Sthlm, se [1373];underst. åt skol- rikes ärendena grefve B. Y. Pl.a- [27 59] ---
barn för förkofran, vid högre eller ten s enka och son 1877; fonden, Lindgrenska 'l'rasskolan (Skol-
annan skolanstalt, i folkskoleun- förut under l\farinförvaltn:s vård, törestånd. C. E. Hedqvist ..- Särsk.
dervisn. öfverflyttades till Statskontoret styrelse, se [2119]; att uppfostra

Benediekska fonden (Fru Fmma 18B4). Till stip. åt en kadett vid vanartiga gossar om S a 16 år till.
Benedicks) kr. 10,772:32 vid 1899 aflägganclet af examen för utnämn. hörande Sthlms samhälle.
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen t. sjöofficer (1899utdel:s kr. 846:28).
i Sthlm, se [1873};gäf.vomedel till Gretve Erik Posses donations. [2760] ---
skollofskolonier. fond (Sekreter. i Krigshofrätten Philipsenska testamentsfonden

grefve C. E. L. Posse 1871) kr. (Groseh. H. T. Philipsen och hans
35,817:77. För ändamål tillh.Riks· hustru, f. Moll 1811). Sarsk. dl-
arkivets embetsverksamhet. rektion, se [1391]; skol inrättn ing ;

Westzynthii testamentstond (t., eger fastigh. n:r 5 i qv. Rosendal
f. svenska och norska Konsuln i större i Marta församl., Hornsg,
Barcelona W. J. S. Westzynthius 31, v. Ad. Fredr. torg.

[2751]
Byggmästaren .Johan Anders-

sons fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knut Andersson) kr.
20,218:33. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

Aug. Ho1fmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
19,779: 24. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
J Sjöatedt 1856)kr. 56,407:48. Sty-
relsen för 'I'ekn. skolan i Sthlm, se
[1309J; bildande af en särsk. afdel-
ning för flickors undervisn. i sven-
ska slöjdföreningens skola ellor
nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

Tekniska skolans allmänna stl-
pendiefond (Aktieb. Industripalat-
set, '/2 behållningen af ett tombo-
lalotteri) kr. 3,182: 72. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
vid samma skola.

Axel IVestins sttpendiefond
(Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,108:
73. Styrelsen för Tekn. skolan i
Stockholm; till stip:r vid nämnda
skola.
[2752]

Hamelmannska fonden (Fabr. J
C W Hamelmann, test. 19/. 1882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse, se [2337]; 2 resestip:r a 250
kr. till handtverksyngl:r ej öfver
25 år.

Wallmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifva hopp
om sig att bIifva skicklige närings-
idk. rör att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och förbättringar i
näringar och slöjder.

[2755] Kungl. Statskon-
toret. ,

Af de under K. Statskontorets
förvaltning varande fonder, 44 st.,

VII. Fonder för undervisning
[2762] upphört och dess lägenheter,

Allmänna institutet för dör· byggn:r o. inventarier öfverlåtits
stumma (Protokollssekret. P. A. på l:a döfstumskoldistriktet, hafvu
Borg, under beskydd af Drottning institutets fonder, ent. K. Maj :ts
Hedvig Elisabeth Charlotta 1810). bref af 9 aug. S. å. öfverlemnats

Sedan detta institut 1 aug. 1894. till Statskontoret att af St.atskou-

[2756] Folkskolelärarnes-
pensionsinrättning.

Se [1835].
Folkskolelärarn'es psnstonsln-

inrättning (K. Maj.t och riksda-
gen; Kgl. regI. 30 nov. 1866) kr.
11,237,097:35. Pensionerande af
ordin. lärare vid folkskolorna i ri-
ket; förbindelse till delaktighet
åligger hvarje skolområde i riket
för hvar och en af dess lärare-
tjenster vid högre folkskola, samt
hvarje skoldistrikt för dess ordin.
läraretjen:r vid egentlig tolkskola,

Folkskolelärarnes enke- och pu-
pillkassa (K. Maj:t och riksdagen;
Kgl. regI. 1,;okt. 1875)kr. 4,324,712:
48. Pensionerande af enkor o. barn
efter ordinarie folkskolelärare;
skyldighet att vara delegare i kas-
san åligger hvarje folkskolelärare,
som efter regl:ts utfärdande blif-
vit ordin. innehatvare af tjenst
med delaktighet i folkskolelärarnes
pens:sinrättn.

Småskolelärares m. tI. Ålder-
derdomsunderstödsanstalt (Kgl.
l\!laj:t och riksdagen; Kg!. regI. 22
juni 18!J2). BehålIn. förvaltad af
statskontoret. Underst. åt lärare
och tärartunor vid småskolor och
mindre folkskolor; skyldighet till
delaktighet i anstalten åligger
skoldistrikt f. hvarje Iäraretjenst,
för hvilken lönetillskott af allm.
medel erhålles.

Söderstriimska fondeu (Grossh.
F. H. Söderström 1875)kr. 15,000.
Pens. åt »reglementariskt oberätti-
gade pens:sökande folkskolelärare.

[2757] --
Svenska Iärartnuornas penstons.

rörening (1855) kr. 511,07&:06_
Särsk. styrelse, se [1877]; lif'ränta
vid 54 år.

[2758]
Beskowska skolans fond (18S3)

grundplåt kr. 2,000. Till pensions-
bidrag åt skolans lärarinnor.

och understöd åt döfstumma och blinda.
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna års af-
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t Iemnat föreskrift '14 febr.
18% Se vidare [2755].

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[2763-2771]
[2763J landsorten boende, för öfriga mot

Kungl. institutet rör blinda, billig provision. Fören:s fonder
tillg. kr. 491,936:53, fastighet uppgå till kr. 94,876:20.
400,000 kr.

Fromma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder.

[2764J
Arbetshemmet för blinda i Stock-

holm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868)
kr. 135,000. Särsk. styrelse, se
'[2013]; att inom fäderneslandet
verka för blindas arbetsförtjenst
m. m.; inträde afgiftsfritt mot
borgen å 100 kr., som i nödfall
.användas som sjukhjelp.

'[2765J --
Föreningen ,För Blindas'väl>J

(stift. 1885) har till hufvudsakl ,
:ändamål att förmå blinda till sjelf.
för!3örjn.,. hvarför den gnm sin sty-
zelse lemnar bidrag till medde-
lande afundervisn. i läsn., skrifn.,
lämpliga handarbeten m. m. före-
trädesvis åt sådana arbetsföra
'blända, hvilka, när synen förlora-
-des, voro för gamla att erhålla in-
,träde vid K. Blindinstitutet vid
Tomteboda. Deras arbeten försäl-
jas i föreningens försäljn:sbod,
.Jakobsg. 19, kostnadsfritt för i

[2766J
Döfstumföreningen (1868) kr.

49,056:14. Särsk. styrelse, se [2022J;
att bereda arbetsförtjenst åt döf-
stumma ledamöter samt medelst
lån eller gåfvor understödja dem,
som äro sjuka eller åldriga eller
annars behöfvande, äfvensom att
anskaffa bibliotek till utlåning åt
ledamöterna eller gnm föredrag [2767 d]
verka upplysande. .

Dessutom eger döfstumfören:n »Erika Carolina Nybergs, född
en nybildad begrafn:kassa, hvars Söderberg, donationsfond»; tillg.
trll t 00 k 'l 002 72 kr. 108,135:11; afkastn. användes
l g. U gora r. N, : . ) till. utgående elevers understödj.
[2767 aj --- med materialier, verktyg m. m.

Fonden rör blindas sjelfverk. ---
samhet. K. Blindinstitutets di· [2768J
rektion, se [2011]. Fondens tillg. De blindas förenings s.inkkasse.
utgöra kr. 134,958:01. Utgående fond, bild. gnm friv. gåfvor, Iem-
elevers understödjande med ma- nar enl. stadfåst regl, sjukhje'lp
terialier, verktygm. m. åt behbfvande sjuka, blinda inom

fören. Fonden, som vid 1901 års
[2767 bJ början uppgår till omkr. 100,000

»Allmanna donationSfonden,»' [kr., förvaltas, af De blindas för-
kapital kr. 2l9,~80: 20; af afkastn. enings styrelse, se [2015].

afskiljes år!. 5,000 kr. för att, efter
af Kong!. Maj:t fattadt beslut, an-
vändas för främj. af blmdunder-
visn. IDo m.; återstoden af fondens
afkastn. användes af Direktionen
till främj. af de blindas sjelfverk-
samhet.

[2767 e]
»Understödsfonden», kapital kr.

186,910;' afkastn. användes till
främj. af de blindas sjelJverksam-
het ID. m.

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare, samt deras enkor och barn.
1:27 70J Kungl. Akademien Ribbings donation (Kanslirådet kr. 20,000. För underst. åt kon-

för de fria konsterna. G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till servatoriets elever.
stip:r åt elever vid Iärov. Hassells donation till Mazerska

Se [13O~J. Söderbergs donation (Öfvertn- qvartettsällskapets byggnadsfond
, Akademiens pensionskassatupp- tendent. G. Söderberg 1873) kr. (1894)kr. 24,129:65.
"kommen genom influtna expoei- 8,000. Till belön:r å högtidsdagen. Hebbes stipendiefond (K. sekre-
tionsmede!. Kg!. reg!. 1897) kr. Uno Troilis fond (Doktorinnan ter. J. Ph. Hebbe 1852)kr. 3,000.
122,000. Pens. till akadem:s pro- S. Hellman 1880)kr. 5,450. Stip:r Till befrämj. af organistbildn.
fessorer, lärare och tjenstemän åt elever; lifränta kr. 90. Händelska stipendiefonden (Prof •
.samt deras enkor och barn. J. A. Josephson 1871)kr. 500. För

Akademiens särskilda nnder- [2771J Kungl. Musikaliska primavista sång o. harm. kunskap .
.stödsf()nd (Grossh. B. E. Dahl- Konservatorieelevernas graffond
gren 1874)kr. 100,000. Rese- och akademien. kr. 278.
studiestip:r, belöningar å högtids' [Se 1395]. Kuhlauska arfvingarnes stdpen-
.dagen, Abrahamssons gafVofond(Gross· dlefond (Hedvig och A. Kuhlau

Von Beskows donation (Öfv:· hand!. Aug. Abrahamsson 1869) samt Evelina Falenius, f. Kuhlau
kam:junk. frih. B. v, Beskow 1864) kr. 25,000. Underst. åt sångelever 1866)kr. 1,000. För violinspeln.
kr. 10,000. Till stip. åt konstnär. vid Konservatorium. Kuhlaus stipendiefond (Grossh.

Boberghska donationen(Godseg. Akademiens stipendiefond (Mu- C. L. Kuhlau 1860)kr. 1,000. För
-ooh Fru O. G. Bobergh 1880)kr. sikaliska akadem. 1856)kr. 13,409. pianospeIn.
10,000. Till pris eller uppmuntran För obemed!. konservatorre-elever, Jenny Linds stipendiefond (Fru
för elever. som visa flit och framsteg. Jenny Lind-Goldschmidt 1870)kr.

Gahms donation (RitIär. P. J. Benedicks, Emma, Enkefru,sti. 90,576:29. Resestip.
-Gahrn 1826) kr. 3,000. Till belö- pendiifond kr. 0,000., Lindströms stipendiefond(Gross-
ningar å högtidsdagen. Bergmans gåfvofond (Lärar:n hand!. E. E. Lindström 1864)kr.

Kinmansons fond (Kammarrätts- Ellen Bergman 1880) kr. 6,000. 1,000.För violin- o. violoncellspeln.
.rädet C. L. Kinmanson 1874)kr. För sång. Axel Lundwalls fond (v. Hä-
115,000. Stip:r till målare o. bild- Bergs stipendiefond (Organist. radsh. ALundwall 1898)kr. 100,000.
huggare. ' P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till För uppförande af större musik-

Jenny Linds stipendlefond(Fru befrämj. af organistbildningen. verk .
.Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr. H. Berwalds fond (Enkef. Hed- Mankells stipendiefond (Prof.
:8:3,400. Resestip., omvexlande åt vig Berwald) kr. 4,000f. underst. åt Gustaf Mankell) kr. 1,000; för or-
.mälare, skulptör eller arkitekt. konservatoriets elever; f. n.lifränta. gelspeln.

Lundgrens, Egron, prismedel Beskows stipendiefond (Öfv:· Mazers fond (Groash, J. Mazer
'(uppkomna gnm inkomsten för ut- kam:junk. Frih. B. v. Beskowo. 1846)kr. 7,000. Till uppehållande
ställn. af Egron Lundgrens arbe- Malin v. Beskow 1864)kr. 20,000. af ett qvartettsällskap. '
ten 1876) kr. 4,000. Guldmedalj åt Resestip. Micbaelssons fond (Grossh. Aug.
aqvarellmålare. van Booms stipendiefond (Mu- Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till

Meijers donation (Öfverdirekt. sikus J. van Boom 1861)kr. 1,000. uppehållande af nyss' nämnda
G. Meijer 1775) (fastighet). Till För pianospeln. qvartettsällskap.
akadem:s inrättn. o. behof. En onämnds stipendiumkr.10,000. Netherwoods stipendiefond(Ban-

Pipers donation (Hofintendent. För violtn- och violoncellapeln. kokommiss. V. Netherwood 1867)
T. M. Piper 1820)kr. 15,000. Till Hammarins stipendiefond (Fru kr. 200. För violtn- och violen-
användande af akademien. E. Hammarin, f. Casparson 1872) cellspein.
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Fromma Stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Henriette Nissen's stipendiefond kr. 86,462. K. Teatrarnes pens:kas- [27 77]

(Fru Henriette Nissen-Saloman's sas direktion; sjuk- och begraf- Dramatiska och musikaliska ar.
1880) kr. 10,000. För underst. åt n:shjelp samt underst. åt K. ten. tlstoruas pensionsförening (Toa-
en konservatorieelev. torns arbetare och betjcnte. terdir. P. J. Deland 18;";7).Särek.

Fredrika Stenbammars stlpen- F. d. itlilldre teaterns pensions- tiUg. vid IS!)!) års slut omkr. kr.
dinm kr. 10,000. Dramatisk sång. fond (Edw. Stjernström) kr. 63,820. 204,242. Särsk. direktion, se [1865];

SälIska,pets lUusikens Yii.nner i Under direkt. för K. Teatrarnes att, så långt förening:s tillg:r med-
Göteborg stipendiefond kr.9,668:50 pens:kassa. gifva, utdela pens:r å 300a 400kr.

'l'amms stipendiefond och Wide- W. Svensons donntlonsfond kr. ärl.: hvarjemte under fören:s för-
grens stipendiefond (Bruksp. C. 19,015. Under direkt. för Kg!. valtn. är stäld Nödhjelpsfond med
A. 'I'ernm 186:; och Kassör G. wi- Teatrarnes pens:kassa. kapital kr. 8)546,hvaraf räntan ut.
degren 1880) kr. 2,000. Flöjtblåsn. Svenska teaterns donationsfond går till underst. åt nödstäida ar-

kr. [jO)OOO (tillh. Kgl. Toatrarnes tistel'.
pens.kassa). Under direkt. för K.
Teatrarnes pens.kaasa.

[2772]
KgI. Hofkapel.lets pensionsin-

rättning (H. M. Konungen gnID
nåd. bref 1816) kr. 423,322:30.
Särsk. direktion, se (1863];pens:r
till hofkapellister, deras enkor o.
barn.
[2773]

Operakörens enskilda kassa
(Kapellmäst. C. Nordqvtst 1876)
kr. 10)000.Särsk. styrelse, se [1866];
begrafn:shjelp, nöd-, hjelp- och
låneinrä ttn.
[2774] -- ,

Kgl. 'l'eatrnrnes pensionsinrätt-
ning kr. 712)781.Sär-sk. direktion)
se [1862]; pensa'.

Kgl. Teaterns arbetares och be-
t.jentes sjuk- och begrafnings.
kassa (Fl'ih. G. 1<' Åkerhtelm 1823)

[2775J
Operubalettens enskild" kassa

(Siegfried Saloman och A. Wi'll-
man 1883) kr. 13,400. Särsk. sty-
relse, se [1867]; utsedd till un-
derstöd.

[2776]
Artisternas och litteratörernas

pensions förening (Artister o. .Lit-
teratörer 1847) kr. 228.309:55.
Sä.rsk. direktion, se [1864]; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras enkor och barn.

De sceniska artisternas under-
stödsfond kr. 6';'000. Särsk. sty-
relse, se [1868].

[2771-2'ZBIJ

Sveuska teaterförbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet)
som går ut på en spar-, sjuk-,
begrarn.ehjelps- och understöds-
fond) vara en centralpunkt för
svenska idkare af scentsk konst.
Förbundets tillg:r utgöra nu kr.
53,000. Medlemsantalet är 300.
Se f. ö. under [1947].

[2778]
Svenska puhlietsternns under.

stöds- ochlpenstonsrdreutng (1901)
kr. 174,000. Sär-sk. styrelse) se
[1901].

IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt dermed
jemförliga personer samt deras enkor och barn.

[2781] Civilstatens El ls penslonsfond (Kamrer. Carl Isbergs pensionsfond (Presid. i
penslonslnrättnlnq. Gustaf Eli 1889) kr. 30,560:78. Till Svea hofrätt C. E. Isberg 1856)kr.

pensionering åt behöfvande enkor 43,102:72. Pens:r åt enkor el. oför-.
Se [1833]. och barn efter tjenaternän i K. sörjda döttrar, samt till upptest-

von Beskows pensionsfond Generalpostst:n o. Sthlms post- ringshjelp åt söner efter ledamö-
(Öfv:kam:junk. frih. B. v. Beekow kontor) tillhör. 4) 5 och 6 pens.s- ter af högsta domstolen eller Svea
o. hans hustru M. v. Beskow, f. klasserna i pene.sinrättn:s regj. el. hofrätt.
Wåhlberg 18(4) kr. 5,795:33. 2:ne motsvarande klasser i blifvande
pens:r f. embetsrnän s enkor eller regl.
oförsörjda döttrar. Elstedtaka penstonstondentstitt.

Ch'ilstatens altmiinua enke- och 1857 af en embctsman, hvilkon an-
pupillfond (Oftontl. inrättn. 1798). hållit få vara okänd) kr. 5,325:29.
Pensir åt otv. embets- o. tjenstc- Afkastn:n användes till underst.
mäns i fattigdom ofterl. enkor o. åt civ. cmbcts- o. tjenstemäns be·
barn; åtnjuter årl. statsanslag af hötvande enkor, med företräde för
45)000kr.; pröfn:srätt ti'llkornrnnr dem, som ega många miuderårtga
K. l\faj:t. eller oförsörjda barn.

Civilstatens enskilda enke- och Fileenska pensionsfonderna
puptllfoud (Offentl. inrättn. 1826). (Kommerserådet P. Fi leen 1822)
Pens:r åt ctv. ernbets- och tjen- kr.1.SD)363:13. Pens-r och gratifik:r
stemäns enkor och barn. åt fattiga ctv. embeta- o. tjen ste-

CiYilstatens kapital- och Hf- män, ätvensom åt det-as efterl.
ränterörsäkrtugsnnstat! (Civfleta- enkor och barn; pröfn:srätt tillk.
tons fullmäktige med af K. nlaj:t K. ::\Ia.j:t.
faststäldt nåd. regl . 18(6) förnyadt Gå,fya a,f en gammal tj enste-
28 sept. 1883) kl'. 1,482,824:86. Att lilan (eu gammal t.iensteman 1830)
antingen åt delegarnes söner sam- kr. 113,233:11. Försörjningshus
la kapital till utdeln. på en gång för civ. embets- och tjeu.srterrran s
efter vissa på förhand bostämde i Ia.ttlgdom efterl. enkor och barn.
tider, el. ock åt deras hustrur och Hgl, Höta, hofrirtts pensions-
döttrar bereda lifränta vid viss fond (K. niaj:t och Göta hofrätt
ålder, dock ej före 40 år. 1831) kl'. 12)055:14. Pens:r åt i

Från och med 1900års ing. kun- fattigdom ettert. enkor o. barn
na nya delegare ej vinna inträde efter embcts- och tjenstemän inom
i anstalten. Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. K.

(lifilstatens penstonstnrättntng )faj :t.
(Offent!. inrättn. 1826)kr.1l,345,998: Hankska donationen (v. Presid.
68. Pens:r åt elv. embets- och NI. llaak 1831)kr. 43,803:75. Pens:r
tjenstemän vid fyl.da 5;) år; åtnju'j åt etv. eaubete. och tjenstemäns
ter är1. statsanslag af 74,271kr. onkor och barn.

Langs penstonsfond (M:ll S. E.
Lang 1840 o. 1843) kr. 12,139:42.
Pens:r åt 4 ogifta fruntimmer el.
enkor i torftiga omständigheter.

Llnds donationsfond (Postmäst.
Hans Lind 1891) kr. 5,483:61. Till
pens.sunderst. åt 4) högst 6 be-
höfvande enkor och barn efter
posttjensternän, att utdelas helst
till olika för hvarje år.

(!"hlings dona.tionsfond (v. Pre:
sid. i Kamma.rkol.legium B. C. Qvl.
ding 1838) kr. 5,979:74. Är!. gra-
tifikation åt enka efter civ. ernbets-
man af tromana värdighet) som
aldrig tjenat inom krigs ståndet.

af Tunelds donationsfond (Stats-
kommiss. C. E. af Tuneld 1861)kr.
.53)445:24. Disp. för Civilstatens
ensk. enke- o. pupillfonds behof.

'l'örnqvists donationsfond (Ka-
merer. i Kammarkollegium C.
Törnqvist 1861)kr. 28,501:10. Disp.
för Civilstatens ensk. enke- och
pupillfonds behof; gnm nåd. bref
31/81866 bestämda att utgöra grund-
fond för Civilstatens kapital ov Iif-
försäkringsanstalt. Summorna äro
u tförda efter balanserna vid 1895
års slut.
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{27~2-2802J Fromma stiftelsers,
[2182J

Fränckelska nnderstödsfonden
(Maskindir. E. Fränekel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens jernvrtra-
fiks pens:sinrättn., se [1843J; un-
derst. till 2:e ur Statens jernvägs-
trafiks enke- och pupillkassa pens.
enkor.

Statens .jernvägstrafiks enke- o.
pupillkassa (Staten 1872) vid 1899'
års sInt kr. 8,247,799:43. Pensio-
nering af afl.:e delegares enkor o.
barn.

statens jernvii.gstrafiks pen-
slonsinrättning (Staten 1872) vid
1899 års slut kr. 8,796,353:26. Pen·
sionering 'af ord. tjenstepersonal
vid statens jernvägstrafik.

[2795] Förvaltningen .~f de
under f. d. Kungl. Ofre
Borgrättens vård förr

stäida medel.
Se [18591.

Bergska fonden (Hofbetj. Hal-
yard Berg 1709)kr. 3,217. Underst.
åt enkor o. barn efter betjente vid
Strömsholms slott o. stuteri. fonden.

[27 85 J Guthernmthska fonden (Elsa Se [1861J.
Pöstbetjenlngens sjuk. och be- Guthermuth, f. WIllamsberg, enka Groenska fattigförsörjnings.

grafningshjelpsförenlngkr.l,596. efter C. F. Guthermuth 1703)kr. fonden (Bergsrådet A. H. Groen
Förv:s af postvaktbetjente sjelfva. 15,557. Und~rst. åt ringare hof- 11839) kr. 164,540. Af räntan utde-

Postbetjentes I Stoekhnlm en· betjentes rattiga barn samt fattiga las pens:r a kr. 150 - till veder.
skilda begrafningskassa kr. 619. enkor efter hofbetjente. börl. bevisade medellösa o. verkl.
Förv:saf postvaktbetjente sjelfva. Humbleska testamentsfonden fattiga, hvarafhälften s. k. pauvres

Bromanska sjuk. och begraf. (Eva Humble, f. Hollenius 1787) honteux.
ningskassan (Postdir. S. A. Bro- kr. 2,759. Underst. åt enkor och von WIllebrandska understöds.
man 1862); kr. 13,868. Sjuk- och barn efter betjente vid K. hofvet fonden (Frih:an Ulla v. Willebrand
begrafn:shjelptillpostvaktbetjente och v:d Ulr-ikadals slott. 1860) kr. 93,000.-Af räntan utde-
i Sthlm; förvaltas af dem sjelfva. P\a.tmskatestamentsfonden(Fru las pens:r a kr. 200 till fattiga,

PostvaktbetJentförbundets i A. M. Platm, f. Norberg 1819)kr. företrädesvis gamla sjuka eller
. Stockholm sjuk. och begrafnlngs- 14,606. Underst. Hll 2/3 åt fattiga sjukl. fruntimmer.

fond kr. 500. Förvaltas af post- inom hofförsaml., '/3 till ett stip.
vaktbetjente sjelfva. a 200 kr. åt studerande af Små-

Stockholms postkontors href- lands nation' i Upsala. Ansök-
bärares enskilda enke- och pupill. ningar till fattigunderstöd ingif.
kassa kr. 18,863. Förvaltas af vas till förvaltn:s sekreterare.
postvaktbetjente sjelfva. [27 96J

Kgl, Hofstatens gratialkassa
(Hotpredtkanterna J. G. Flodin o.
C. W. Strang 1788) kr. 72,347.
Särsk. direktion, se [1860J; må-
nadtl. underst. till vid dödsfallet
i hofvets tjenst varande eller pen-
sionerade betjentes enkor Q. barn
under ·18 år; år!. gäfva af konun-
gen 525 kr.; kollekt i alottskapel-
let c:a 100 kr.

Uti nämnda belopp ingår af En-
kef. H. J. Åkerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3
pensioner a 120 kr. J som tilldelas
fattiga enkor o. döttrar efter vid
K. hofvet anstälde personer.

[2783J
Telegrafverkets penstonslnrätt-

nlng samt enke- och pupillkassa
(senaste Kgl. regl:n 17 dec. 1886).
Gemensam direktion, se [1841J; a)
p en si onsinrättning en (börj.
'/, 1875) för telegrafpersonalens
pensionering kr. 3,025,796;statsbi-
drag kr. 89,919; b) en k e- och p u-
pillkassan (börj. '/7 1875)afser
pens:r åt telegrafverkets tjenste-
mäns och vaktbetjentes enkor o.
minderåriga barn kr. 645,624;stats-
bidrag 5,000 kr. årl.

[2784]
Svenska postmannaföreningen

(1877) kr. 17,8'00. Särsk. styrelse,
se [1881J;sjukhjelp åt posttjenste-
män samt begrafningshjelp åt an-
höriga.

[2786J
Tullstatens enskilda pensions.

Inrättning (K. Maj :ts bref 1805)
vid 1899 års slut kr. 324,914:89.
Särsk. direktion, se [1839J; pens:r
åt enkor och barn efter tullverkets
embets- o. tjenstem. samt betjente.

[2787]
Jernkontorets tJenstemii.ns o.

betjenings enke- och pupillkassa
(Jernkontorets tjenstemän 1813)kr.
257,416:32. Styrelse: 3 tjenste.
män; pens:r åt Jernkontorets tjen-
stemäns o. betjentes enkor o. barn.

pensionskassors
[2788J

Bankostatens enke- och pupill.
kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
829,750:6L Särsk. styrelse, se
[1851J;pens:r lit Riksbankens tjen-
stemäns och vaktbetjentes enkor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fylda 50 år.

[2789]
Enke- och pnplllkassan vid

Riksba.nkens afdelningskontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 235,300. Styrelse: Hrr fu.llmäk-
tige i Hiksbanken, se [1651];pens:r
åt enkor och barn, dels efter
tjenstemän och betjente vid f. d.
bankodiskontverket och dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
Tumba bruk.

[2790J
Riksgäldskontorets enke· och

pnpillkassa (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kr. 133,300. 3:e kas-
saförvalta.re, se [1853]; pens:r åt
enkor och barn efter tjenstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f. d. General ..assistens-
kontoret.

m. fl. fonder.
[2797J

Enke- och pupillkassan vid
Stockholms stads embetsverk (K.
regI. 1852) kr. 745,195:51. Särsk.
direktion, se [1855]; att bereda.
pens:r åt delegares enkor o. barn.

[2798J
Polispersonalens i Stockholm

pensionsinrättning (K. M:t på
Öfverståth:embetets hemställan
1854) kr. 1.2')9,547:32. Särsk. di-
rektion, se [1856}; pens:r åt pofla-
personalen

Polispersonalens I Stockholm
enke- och pupillkassa kr.H,031, :80.
Samma styrelse som nästföreg.

Stockholms polispersonals en-
skilda begrafnlngs- och under.
stödskassa kr .. 5,306:74.

Stockholms polispersonals en-
skilda enke-iöeh pupillkassa (stift.
9 maj 1883)kr. 104,53222. Särsk.
direktion, se [1857]. Underst. åt
att polismäns enkor och barn.

[2799J --
Bebbes pensionsfond (Brukap.

A. Hebbe 1824)kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergska läkareinrättn.,
se [2043]. Af räntan utgå årl. 9
pens:r å 100 kr. till fattiga enkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. embets- och tjenstemän.

[2801J Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille-
brandska understöds-

[2802J
Presterskapets enk e- och pupltl-

kassa. Se [1849J. Stift. 1874, enl.
Kgl. regI. 6nov. s. å., för beredande
af pens. åt delegares enkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig uödtorfte-
ligen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 år. Den 1 maj
1900 utgjorde behålIn. 10,168,179
kr., hvaraf gruudjondpn 6,666,733
kr. och till-skottsfon den 3,501,446
kr. Från förstnämnda fond, som
utgöres af allm. medel, utgå pens.r
till alla berättigade efter lika grun-
der; vid pens:r från sistn:e fond,
som består af delegares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsynäfven
till delegares senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej med ngt på

. förhand· bestämdt belopp, utan de·
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [280'2-2814J
ras storlek är beroende på den be- mande af pens. - i febr. månad i Sthlm i kassans lokal, Mäster-
räkn. inkomsten för hvarje år äf- - bör för; pensionär llrl. under Samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
ven som på antalet pens:slotter. företa häljtpn of fÖrt'g. nov. månad egen försummelse blifvit vid pen-
Pensionsrätt inträder när 1öneiu- anmälan ske medelst afiemn:e af s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
komstema af den a:fi:e delegarens fpens:s beviljandenödigahandl:r, pens:srätt föl' det år, beräkn:n af-
syssla frånträdes. För utbekom- i landsorten hos vederb. pastor o. sett.

X.
[2804]

Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn.
regem:ts församl., efter sekund-
chefens beetämmende.

Armens pensions-
kassa.

Se [1831J.
Armens enke- och pupillkassa

(Krigsbefälet 1817) kl'. 353,164.
Pens:r åt enkor o. barn efter ar-
IDenS embet.s- Q. tjenstem än.

Annens nya enk e- och pupill.
kassa (Krigs befälet 1883) kl'.
5,731,790:10. Pens:r åt armens
embets- och tjenstemäns enkar o.
barn; statsbidrag: 67,708 kr. ärl.

Armens pensionskassa (Krigsbe-
fälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
åt armens emhets- och tjenste-
män; statsanslag till fyllnads-
pens:r m. m., föl' är 1901(förslags-
anslag) kl'. 1,540,000.

Horns stiftelse (Grefv:an A. S.
Horn, f. Blomstedt, 185S) kl'.
215,963:22. Pens:r åt militäre ern-
bets- och tjonatemäns i fattigdom
efterl. enkar och barn; företrädes-
vis åt fattiga enkor och döttrar
efter ryttmäst., kapt:r, löjt:r och
underlöjtn:r. (100 pens:r ä 150 kl'.
utgå f. n.

Konuugens enskilda fond (1817)
kl'. 7,500 (ärt. ränta). Pens.r åt
enkor och barn efter afl. mitttär-
personer; pensionärerna utses af
K. Maj:t.

Militäreukepeusionsstateu, All·
manna, Pens:r åt miltture ernbets-
och tjenstemäns i fattigdom efterl:e
enkor och barn; pens:a tilldelas
af' K. Maj.t efter direktionens för-
slag; pens:rätten grundar sig på
mannens eller faderns beställn.
bouppteckn. samt sökandes fortt.
behof.

[2805]
Drottningens hospital (grundl.

1805 af en »Menniskovän») kr.
74,996. Direktion, se [2036]. Rän-
tan användes till årl. pens:r åt
afskedadt underbefäl o. manskap
af Svea lifg.

Gelleralm",joren C H ]Iöller·
svärds fond grundl. af officerskä-
ren vid Svea lifg. till minne af
sekundchefen (1862), då han afgick
från regem.tet: kr. 4,139:60. Sam-
ma direktion som föreg. Räntan
användes till nådegåtvor åt medel-
löse, från Svea lifg. afskedade gar-
dister.

[2806]
Svea lifgardes barnhuskassa

(Statsbidrag, kollcktmedel samt
ränta å grefve Strömfelts donation,
36 kr.) kl'. 585. Särsk. dir. se [1214].
Beklädn. af manskapets barn samt
uppfostringshjelp för dem

Kg1. Svea lifgardes fattigkassa.
Samma direktion.

Graval1ius' testamente (Fältpr.
C O Gravallius) kl'. 2,250. Direk-
tionen öfver Svea lifg:s fattigkassa.

[2807J --
Kronprins. Josefinas pensions-

inrä.ttning vid Kungl. Göta lif.
garde (stiftad 1823af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000, Sär-sk. direk-
tion, se [2038]. Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet,

[28 lOJ Kg!. Första Svea
artilleriregementes

pensionskassa.
Se [1217].

Hygralls stipendiefond (Gene-
raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1833). Premier åt fattiga skol-
barn inom Första Svea art.-reg.;
kapitalet ingår i soldat-barnhus-
kassan.

K I Lif d t M:arklinska fonden (Enkef. O Eung, I gar e Marklin 1851) kr. 5,396. Underst.
till häst. åt officersenkor el. döttrar.

Lifgardets till häst pensions. Musikkårens enskilda kassa-
kassa (gårvor och tillskott af offi- (Musikpersonalen vid Svea art.·
cerare 1851, samt årl. afgifter af reg:te 1875) kr. 16,648. Begrafu.
underofficerare med vederlikar) kr. hjelp till delegarnes sterbhus samt
10S,781.Särsk. direktion, se [1870]. tillfälligt underst. åt delegare,
Pens. till afskedadt underbefäl och som från re~em:t afgår.
manskap. Offlcers k ärens penslonsfdre-

Prins uscars hospitalinrättning ninges kassa (Officerskåren vid
vid Kgl. Ufgardet till häst (GM- Svea art.-reg. 1850)kl'. 91,650.Pen-
vor och tillskott af officerare 1816) sionering af f. d. officerare vid
kr. 37,397. Samma. direktion. Pens. Första Svea a.rt.creg ,
och underst. åt afskedadt under- Pensions- och gratialkassan för
befäl och manskap) dess eukor underofficerare och manskap (Offl-
och barn. cerskåren vid Svea art.-reg. 18liO)

Rosenbergska fonden (Gåfva kl'. 24,130. Utdeln. af underst. ät
från sterbhuset efter afi. Under- afskedade underofficerare, konsta-
löjtn. Rosenberg) kr. 1)289. Heg:- plar, trumpetare och artttlerjster.
tets pens:kassa direktion. Räntan l{udebeckska stiftelsen (Ofver-
utgår til pens. åt enka efter i ste Rudebeck samt battericheferna.
tjenst att. underofficer vid regem:t. vid Svea art.-reg:te 1860)kr. 10,722.

Under'Iiij tnant Claes Erik Pey. Pens. åt enkor och barn efter
rons pensions- och gratifikations underofficerare vid regern:t.
fond (gåfva frän nämnda under- Soldatbarnhuskassan (Officers-
löjtn. Peyrons sterbhus) kr. 3,5GB. kåren vid Svea artilleri) kr. 27,148.
Samma direktion. Räntan utbeta- Dels fattiga soldatbarns bekl.ädn ,
las årl. 5 juli med 2/3 SOlll grati- och underhåll, dels pens:r åt af-
fikation åt afskedad underofficer skedadt manskap.
och 1/3 som pens. åt enka efter [28 14] ---
underoffieer vid regern.t,

Volontären Gre1\-e Gustaf ~i1s Konuugens militärhospita.1s.·och
Conrad von Hosens pensions- och medaljfollder(Militärhospitalsfon-
gratifikationsf'ond (gårva af sterb· den utgöres af: 1) efter 1813 och
huset efter nämnda volontär) kr. 1814.årens krig af ensk. personer
2,060. Samrna direktion. Årl. rän- i riket gjorda sammanskott, 2) af
tan utgår med 1.'2 som ständig dåvarande kronprins Karl Johan
tillökn. i pens. el. tillfällig grati- skänkte större belopp) 3) af kom-
fikation till pensionerad under- merseråder P Filen donerade me-
officer från regem:t el. ock som del; Medaljfondon. stift. af' ko-
pens. el. gratifikation till enka er- nung Karl XIV Johan). Båda fan-
ter sådan underofficer, och andra derna harva gemensam direktion
1/2 lika mcd orven el. till enka se [2033J. Frän Militärhospitals-
efter en i tjenst afi. underofficer och 1\:Iedaljfonderna hafva under
el. till uppfostringshjelp ät ngt el. 1899 pens-r el. gratiflk:r till ornk.
några fattiga barn till dylik under- 16,000 kr. utgått till i fattigdom
officer vid rcgem:t. stadda enkor o. oförsörjda barn

Skolfonden, kr. D)552. Bildad ar efter befäl, underbefäl och ctv.
1821 gnm subskription för arvode tjenstemän vid armeen och flottan.
till en skollärare befattning) hvil- Nya pens:rum komma hädanefter
ken numera ej tillsättes, sedan icke att tillsättas, utan skola, i mån
folkskola blifvit närbelägen. Af af hittills varande pensionärers
räntan utgår en del som julgårvor afgång, alla underst. från fonden
i kläder m. In. åt skolbarn inom. utgå under formen af grati:fika~r

[2809]
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[2814-2823J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fönder.
för året. M:edaljfonden är afsedd
att derin-ån bereda underofficerare
och gemenskap i armeon o. flottan,
h vilka erhållit medalj för tapper.
het i fält,· en årI. pens. men, då
nu _mera endast en innehafvare af
tapperhetsmedaljen finnes i lifvet,
utgår större delen af fondens ränte-
arkastn. till underst. från Militär-
hosprtalronden.

[2815J
Konungens hospital (Sthlrna

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 325,000. Särsk. direktion, se
[2034]. Pens:r åt afskedadt man-
skap vid armcen: a) efter vissa års
tjenst el. do, som blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och-lemlösa,
som ntan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på

fattighus; år 1897 utdelades 11,500
kr. till 372 personer.

[2816J
Svenska föreningen Röda kor-

set (Konung Oscar II m. fl. 1865)
kr. 97,369:99. Verkställ. utskott,
se [2001]. Dess ändamål är att
hos svenska folket väcka delta-
gande får vården af sårade och
sjuke i fält samt att medels in-
aaml. och förvaltn. affriv. underst.
verka för denna sjukvårds ordrian-
de och utvidgn. ; utdeln. är gjord
till förenin:s sjuksköterskor.

Svenska samaritföreningen (bör.
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. D,764: 58. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder.
visn:skurser bland allmänheten ut-
breda kännedom om den hjelp,

som vid plötsliga olycksfall i för-
sta hand erfordras; åliggande det
förenin.e aktiva ledamöter, hvilka
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffande oly-cksfall, innan läkare-
hjelp hunnit erhållas, utan ersättn.
gifva det biträde, som erfordras
och af dem kan lemnas. Anmäln:r
rörande båda dessa fören:r kunna
inlemnas till fältintendenten Axel
v. Hetjne, adr. Engelbrektsg. 5.

[2817]
lIantboisternas understödskas-

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armeens och :flottans tjenst varan-
de eller derstädes förut anstald
musiker af underofficers grad) kr.
11,571:24. Särsk. styrelse, se [1871}.
Utbetalar t. v. begrafn:shjelp vid
delegares dödsfall och tfl lf'ätl.igt
underst. till delegare el. dess euka.

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer,
samt deras enkor och barn. .

[2821 J Karolinska I Ad. K.iellbergs stipendiefond [28 23J Svenska Läkare-
I t·t t t (Prof:senkan Therese Kjellberg "11 k tns I U e . 1884) kr. 10,947:21. Stip. till med. sa s ape .
Se [1283]. kandidat eller licentiat, som stu- Se [2363].

Abelins fond (Prof. H.I·.Abelin der~r vid instit~tet. . .. Alvarenga do l'ianbys prisfond
LJl b t d f d (F lt (Prof. i Lissabon, med. d:r Pf da1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude. ,. mg ergs s ipen le on .": Costa Alvarenga) 'kr. 22,301. Har

t-ande vid Karolinska institutet lak. N J Ljungberg 1866) kr. 46,u29. till ändamål att gnm sin afkastn.
Akrelska fonden (Prof. C Sant~s- 05.• Resestip. för med. doktorer. sätta sällskapet i tillfälle att be-

son 1879) kr. 10,000. Stip:r åt stu- I H Jlalmstens fond (Prof. P H löna värdefulla, af svensk med-
derande vid Karolinska institutet. Malmsten 1876) kr. 5,000. Stip:r

AlUns fond (Stadsläk. 1\i L Al. åt vid institutet nyblifne med. borgare ron. skrifter, hvilka bl.if-
tin 1877) kr. 6,000. Stip:r åt vid lIcentIater... vit för täflan om detta pris till
Karolinska institutet studerande ,Fonden for P II illalmstens pro .. sä.Ilsk. inlemn. och behandla ngt
med kandidater fessur kr. 102,067: 06. till de medicin. vetenskap:a hö-

.. C r \ d . tt N b l f d rande ämne. Täflingsskrift skallBenedicks stipendiefond (Kam- aru me .an rIC _ e ~O e s on vara inlemn. till sällskap:s eokre-
marh. A W Benedicks 1861) kr. (;\-.Nobel1890) kr. 00,000. Underst. terare före 1.<jan.
30,000. Till vid Karolinska insti- fOI exp~rrmentel ~edIc. forsknIng. }l~ Cubes fond (Sjökapt. F Cub e
tutet studerande med kandidater Carohne AndrIette .Nobels re- d. 6 dec. 1888)kr. 5,000.

. . servfond kr. 8,358:27. . d
Bylundska testamentsfonden A llegnells fond för barnkfin lk VIncent ocb Lovisa Lun hergs

(Apotek. EBylund181~.)kr. 2,767:28. (D. A J Regnell 1876) kr. 20,000. fond (Lifmedikus Vincent Lund-
TIll .underhåll och. fo~okande ~f För klinisk undervisn. i barnaål- berg 1886) kr. 51,137: ae. Årl. räu-
saml1n~arn~ och biblioteket VId derns sjukdomar bl. barn inom 2 tan användes till pens.r a 300 kr.
Karol. mstf tutet. ~8 år vid Kronprinsessan Lovisas åt medellösa enkor o. oförsörjda

Pru 'VUhellnina Hlertas stl- vårdanstalt.' barn efter legitim. svenska läkare.
pendiefond till understöd åt min- Anders Retzll stipendiefond Läkare-nbdhjelpsfenden (Åt-
dre ben:.edl. qV111nOrSOl11c?ua SIg (Svenska läkaresällskapet 1864) kr. skilliga svenske läkare 1885) kr.
åt t~ndlalrare~onst:n ,kr. 13 ..)~~: 24. 32,000. Stip:r till studerande vid 22,571: 05. Understöd åt i behof

Htertas st~pelldlCfolld (Frokn:a Karol. institutet samt till underst. varande svenske läkare, deras en-
~. och A. HI.erta 1873) kr. 15,000. för vetenskapl. forskningar och kor och barn; fonden uppkom ge.
Stlp:.r. åt qvmnpr, som studera resor. nom upplösn. afenpens:inrättning
medtein. .. Roos af Hjelmsäters stfpendie .. för svenske läkare, hvarvid af nå-

ltlagnus Huss, stdpendlef'ond fond {Kammarn. A.Roos af Hjelm- gan delegare förbehåll gjordes om
(Pr?f. ~:i ,..H",ll~~'forn~ .läl:iung~r säter 1862) kr. 5,000. Stip:r åt stu- törmånsrätt föl' deras etterlervande.
1863) kl. 0,"4,1.60. Stip:r åt VId derande vid Karel. institutet. Pasteurs-fonden (Svenska Lä-
Karol. tnst. studerande med. kan. Professor Carl J Rossanders karesällskapet m. fl.) kr. 29,331:98.
dl~ater.. " donationsfond (189:1)kr. 9,181:74. (deraf medalj- och reservfond kr.

KarolInska tnstrtutets reserv- För ändamål som Iärarekol legi um 11,784: 5u oeh stipendiefond kr.
!O~d_ (~r A...F Regnell 188.~) kr. anser gagna de medicinska veten- 17,547: 42.) Har till ändamål att
3?,o2u: 6...:. ~antan skall an.v~ndas skaperna. främja forskn. på bakteriologi ens
tIll berrämj. af den n~edlcmska Samsons stipendiefond (Bok. och hygiens område. Medel af fon-
forsknlngeJ?-. o~h dess titlgodogö- handl. A Sams on 1888) kr. 11,102:09. dens räntor få användas dels till
r~nd~ så val for undervtsu:u som Stip:r åt med. kandidater, som utdelande föl' säUsk:s Pasteur-s-
for htteraturen. studera vid institutot medalj i guld åt forskare, som

Kirnrgisl,a stipendiefonden (Do. . främj. bakteriol:s eller hyg:s fram-
nation af okänd, pseudo »Amicus» [2 22J steg, dels till resestip:r för studier
gnm Prof. C J Rossander 1875)kr. 8 i utlandet i bakteriol. eller hyg.,
10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män, I "'enersliR testamentsfonden (Lif- dels ock till underst. för veten-
som vid institutet idka eller nyli- medikus wener 1813) kr. ,),451: 06. skapl undersökn:r inom nämnda
gen derst. afslutatsinamed. studier Medecinalstyrelsen, se [1575]. Till områden.
och ådagalagt synnerI. flit jemte Igratifikationer åt e. o. tjenstemän Berzelius-fonden kr. 5,460. (För
intresse och fallenhet för kirurgi och betjenter. denna fond ännu icke stadgar fast-
och oftalmiatri. ~-- ställda.)
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [28 23- 28 33J
'Regneflska prtsfonden (D:r An- '22,14.5:80) fÖl~att främja studiet Ihet) kr. 24,685: 48. Har till ända-

ders Fr. Regnell, gnm gåfvobref af de vetenskaper, i hvilkas tjenst mål att genom sin afkastn. eller
26 mars 1866) kr. 23,7H6:45. Hvart Anders Retzius verkat, i främsta eljes inflytande medel sätta sältsk.
4:de år, fr. o. m. 1870, utdelas 4 rummet den normala anatomien, i tillfälle att belöna värdefulla, af
års ränta som prlsbelön. för sådan dernäst äfven fysiologien. Stadgar svensk medborgare förf':e skrifter
afhandl., som efter föreskrifven för fonden kunna erhållas gum inom de till sällsk:ts verksamhet
pröfn. finnes deraf rörtjent. Före Svenska Läkaresällskapet. hörande forskn:sområden.
1 sept. 1866 och sedermera före SchanmkeIlska understönsfou. ---
samma dag hvart 4:de år står det den (AsseasorJ' E SchaumkelllR33) [2824 J
hvar och en af svenska läkaresäll- kr. 140,455:64. Att bereda underst. Jacobiska testamentsf'onden(Ve-
sk:s ledamöter öppet att till säll- åt fattiga, i verkl. beh of varande terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,300.
sk.ts nämnd ingifva förslag till enkor eller oförsörjda barn efter Direkt. öfver Veterinärinstitutet
prisämne. IIvilken svensk med- art. svenske legitim:e läkare; fon- genom dess förest. Se [1291]. Re-
borgare som helst eger att om den har ökats genom Proviucial- sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
priset täfla. 'l'äflingsskrift skall läk. P E Stagnells test. 186;),gnnl år till en ung veterinärläkare.
vara inlemn. till sulfsk.ts sekrete- d.r II Stoltz' test. 1880, gnm d-r
rare före slutet af mars under det Rabee test., 5,000kl'. samt af okänd
för prisets utdeln. best. året. girvm-o med ;~,OOOkr.

Ånd. Hetzius' fond, kr. B4,4D3: 22 Svenska Iäkaresäl lskapets pris ..
(deraf medalj- och reservfond kr. fond (stift. 27 april 1858 till erin-
12,347: 42 och stipendiefond kr. ran 0111 sällskits 50-åriga verksam-

[2826]
Svenska sjuksköterskornas all.

mänua pensionsf'örening (18~}5)kr.
78,000. Särsk. styrelse, se [1908].
Lifränta vid fylda 50 år.

XII. Fonder för diverse ändamål.
[2828] 1882) kl'. 7,521: 13. Pens.r åt fat-

Robins, Emile, belöning (Frans- tiga fruuuuuner, SOUl icke äro el.
mannen Emi le Robin 1886)kr. 5,210. varit gifta.
11'1. utdelas 200 kronor antingen SYRanS testamente (Enkef. A 1\1
såsom belön. åt svensk sjökapten Svaan f. Volekamer 1763)kr. 18,000.
i längre fart, S0111 under föreg. året Räntan är anslagen till pens:r åt
från örverhängando fara räddat fattiga enkor af god frejd, hvilkas
skeppsbesättn. afhvilken som helst män 'varit anstälda i statens tjenst,
nationalitet el. mil tillfälle till den. utan afseondo på stånd el. vistelse-
na användning ej gifves, SåSOIll Ull. ort; och ega släktingar till gifva-
derst. åt enkor efter svenska sjö- r-innan el. hennes afi:e man företrä-
män el. nekare, som under utöfn. d~~rätt. "
af sitt yrke funnit döden och ef- lhernbergska .. testa~,lentston.
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äII1. elen (Halld~lskassorenJ 1.~lcrnberg
Ilet insändas af K. ~1a.i:tsvcderbö- 1~?~) kr. ;).400. -r::.~lder~tod~t b~-
rande befallningsh. före 1 juli till hotvande en~or, foretrades-'?8 sa.
Kommerakollegtum, s~ .[1415],80In Id.ana:, 8.0.111 af. e~lke-oe.J~ puplllk~~-
inom aug. månad afgtrver förslag san åtll).Ut~~må pens.l och hah~
ang. användandet till K. Maj:t. flera ofors.or:lda barn; f. Il. utgå H

___ pens.r å ttlthopa 216 kr.

Patriotiska söillsl.apet, Kungf,
Presid. i Kommerskollegium E Car-
leson 1772) kr. 128,497: 64 vid 1899
års slut efter afdrag af sär-sk. fon-
derna. Att befrämja näringarnes
uppkomst och gnm belöningar för
berömt. gerningar o. förslag m. m.
uppmuntra nationalidoghetens till-
växt.

Jtudbeck s donation (Öfv.-kam.-
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
Till stip:r åt skicklig jordbrukare
inom Ska.raborgs län.

'l'hurgrens pensionsfond (test:e
af NI:l1 Charlotta Collander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjenarc,

[2830J Allmänna enke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [1847].
Allmänna enke- och pupflfkas-

san i Sverige (Stift. 17S4; reg!.1886,
fonder c:a 12,455,000kr.) har till
ändamål att åt svenska undersåtar,
som icke uppnått 60 år samt med
afseende å hclsotillstånd pröfvas
till försäkr. antagl., lemna tillfälle
att antingen mot viss afgift på en
gång el. mot år1. premn' vinna för-
säkr. för beredande af pens. åt ef-
terlefvande hustru och barn. Så-
dan försäkr. meddelas dels åt man
för beredande af pens. till hans
hustru, dels åt fader eller moder
för beredande af pens. till visst
uppgifvet barn och dels åt man för
beredande af pens. till hans hustru
och deras barn gemensamt.

Bohmanska testamentsfonden
(Grossh. F O Bohman 1767) kl'.
164,362: 76. Understöd åt sjuka
barn af delegare i Allm. enke. och
pupillkassan.

t-:.risbackska testamentsfonden
(Enkefru S 1\1Mannerström. f. Gris-
baek 1777) kr. 6,750. Understöd åt
belrörvande enkor eller fader- och
moderlösa barn.

Sehmanska pensionsfonden
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman

[2833] Direktionen öfver
Nödhjelpskassan.

[2832J Kg!. Patriotiska Se [2049J.
sällskapet. Berggrens, J: C. Grossband!.,

testa.mentsfond 189;)kr. 80,821:95.
Se [19ö.l]. Penarr på samma vilkor som från

Hranders donation (Kamrer. H Nödhjelpskassan.
A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan Bomans testamente (Viktual le-
användes till utdeln. af säll sk:s hand1. E E:son 1827)kr. <3,000.Af
medaljer till industriidkare, nsä. räntan skola utgå 2 pens:r a 7<3kr.
som mästare, gesäller eller arbe. och återstoden användas efter di-
tare, hviIka visat utmärkt skick- rektionens godtfiunande.
lighct i sitt arbete, förenadt med Brukspatronen J il.. Bångs och
långvarig trogen tjcnst, gällande dess Fru U L Bångs, född Luth,
dessa belön:r såväl män som qvln- donation å 10,000kr. till Nödhjelps-
nor, i städer och å landet», för- kassan i Sthlm enl. donationsbref
utom till 6 ex. i si.lfver af svenska Iaf 22 Dec. 1881med anl edn. af ett
'I'rädgårdsföreu:s medalj till nämn- 25:årigt lyckl. äktenskap.
da förening. Pens-r. a. 75kr. hvarje pens., till

Brandstodsmedlen (C R Bereli I sådana inom Sthlm s stad bosatte
1778. J v Balthasar Kniggc o. hans: behöfvande personer, utan afseen-
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Hän- de på samhäll sklaes, hvilka gnm
tan användes till underst, åt ter- obotlig sjukdom, olyckshändelse
pare o. andra fatt.ga personer på eller ålderdomssvaghet äro ur-
landet, som nemsökts af eldsvåda ståndsatte att sig föraörja o. icke
och. ej ega rätt till brandstods- äro el. kunna anses vara föremål
understöd. för den egcntl. fattigvården.

Ebersteinska, Schotterska och Da.hlgrens dunat.lon (Bankokom-
Kulmanska, douattouerna (Eru;a mts. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000.
CI A C Eberstetn o. Jf C Schotte Penarr på samma vilkor som från
m. fl. 1799,1807 och 1817)kr. 2,<300.Nödhjelpskassan.
Räntan utdelas ärl. till hemgift åt Dnhlarens, Cbarlotta Wilbelmi-
2:ne fattiga och dygdiga flickor af na, f'rm,ell, understddsfoud. 1895
den arbetande klassen. kr. 2,000.
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[2833-2835J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Diedrichsonska donattonerna ,vändes till 4pens:r a 75kr .. ar hvil. August von Hartmandorffs stt-

(Dir. G F Diedrichson o. hans fru) ka 2:ne tilldelas »örver 50är gamla pendiefond, b. 82,236. 6 akadem.
kr. 55,4R7.Af räntan utdelas pens:r fattiga döttrar, den ena efter civ. stdp.r-å 500 kr.
å 30, 48 o. 54 kr. el. militär tjensteman och den an- Fl'U Brita 111von Hauswolffs

Falcks testamente (M:II B Ch dra efter borgersman i Sthlm ». fond, kr. 26,099. 4 pens.r.å 200b.
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut- Törneboms testamente (Asses- Fröknarna von Hauswolffs fond
delas till 2 i Bthlm boende fattiga, sorn och starnpelmäst. E Törnebom (v Hauswolffska fonden) kr. 38,i07.
välfrejdade. oförsörjda juvelerare- 1831)kr. 113,500.Pens-r till eukor 7 pens.r å 225kr. Q. 1 pens. a 36kr.
döttrar el., om sädana ej finnas, till och barn efter ctv. tjenstemän vid Carl Johan Hiertas fond (1879)
guld- eller silfverarbetares döttrar. Sthlm s stads styrelses juridiska kr. 7,646. 1 pens. iL 150kr.; äterst.

Flobergs fond (Guldsmed. S Flo verk samt pens:r till fabriksidk:s ränteafkastning. lägges till kapita.
berg 1822) kr. 1,500. enkor o. barn i Sthlrn. Iet, SOlU enl. gåfvobrefvet börökas

Graans testamente (Kryddkr.-h. till 25,000 b.
e D Graan 1836. kr. 22,169. Af [2835] Riddarhusetsfonder. Hiirdska fonden (Enkel'. JCHärd
räntan utgår 11 pens:r. Se [23Ll.]. af Thorestorp 1888) 16,448. Lifs-

Hagbomska stiftelsen för Pau- Adliga kadettskolefonden kr. tidsränta.
vres Honteux (M::]]C U Hagbom 172,.522. Stip:r ä olika belopp och Ulrika Cbristina Högmarks te-
1833) kr. 20,000. Räntan utgär så. för flera ändamäl. stamentsfond(18690.1874)b.8,387.
som underst. åt ofärdiga eller sjuka Friherre Oscar Alströlllers fond 4 pensir a 50 kr.
och behöfvande fruntimmer med (f d. Statsrädet frih. Oscar Aletrö. von Kothen Uibbingska fonden
bättre uppfostran. mer 1884)kr. 19,698. Lifstidsränta. (Enkel'. v Kothen, f. Ribbing, 1888)

Hedströmska testamentet(Fabr. lIofmarskalken J F Aminoffs kr. 2,213. En pens. af räntan.
C Hedström 18321kr. 6,000. Rän- oeh dess Fru A C Åmlnoffs dona. Pröken Jnliana Charlotta La-
tan är anslagen till 4 pens:r a 7.; tionsfond, kr. 12,102. 3 pens:r a gercrantz' donationsfond (Lager-
kr. åt enkor och oförsörjda barn 155 kr. crantzska fonden) kr. 4,074.1pens:n
efter otv. tjenstemän vid Sthlms Berg von Linde-ronden (Frkn a 75 kr.
juridiska verk. Henriette Berg v Linde o. Asses- Lefrånska fonden, kr. 14,467.

Isbergs donationsfond, (frk. Ma- sorn August Berg v Linde) öfverL Leijonflychtska fonden, kr.9,373.
ria Charl.) kr. 41,700. Pens:r för 1897-98, kr. 10,012. J...ifstidsränta. '2 pensir a 185kr.
pauvres honteux. Bergenstjernska fonden, kr. von I.•iewenska fonden,kr.65,835.

Jungblads testamente (Prosten 91,922. Stip:r och peus:r. 1 pens. a 6;\0kr. 0.15 pens:r a 150kr.
B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000. Berghmanska fonden, kr. 5,535 Lilliecronska fonden (Frökn:a
2:ne pens.r a 75 kr. utdelas årl.. förutom kr. 75,549 i Jastigh:r o. S M o. :Il: C Lilliecrona 1869) kr.

Knigges donationer (Enkef. A frälseränta. 3 stip:r och f> pens:r. 12,833. 3 pens:r a c:a 200 kr.
1\1B Knigge) kr. 12,n86. von Besk owska fonden, b. 5,924. Lrljenstolpska fonden (1897)kr.

Konung Karl Johans donation 2 pens:r a 110 kr. 60,;\8;\. Lifstidsränta.
(1815) b. 7,500. Räntan utgär med Bethuuska fonden, kr. 17,836. A och C 111Linds af Hageby fond
pens:r ä minst 30 b. för är åt be- 13 pens:r a 60 kr. (Fru Abela Lind af Hageby 1894)
höfvande, som genom en bättre von Blockska fonden, kr. 14,884.kr. 12,509. Lifstidsränta.
uppfostran blifvit urståndsatte att 6 pens:r å 60kr. o. 10pens:r a 25kr. Llnnerhjelmska fonden, kr.
sig med gröfre arbete försörja el. Bondeska fonden (Grefve Gustaf 24,950. 10 pens:r a 150 kr.
att i fattiljhus kunna intagas. Trolle Bonde 18851kr. 11,269. Af- l,öfvensk.iöldska fonderna, b.

Levlns donnttou (v Presid. C A kastn, skall t. v. läggas till kap l- 326,758. 1 utrikes sttp. a 4,000b.
Levinjemtearf,'ingar1849)kr.5,048. talet. och 3 undervisn.-stip:r å 1,800kr.
Af räntemedlen utgå 3:ne pens:r a Bungenoronska fonden, b. ~Iörnerska fonden (Enkel'. J e
75'kr., och ega testators släktingar 25,769. F. n. 12 gratifik:r a 80kr. Mörner 186~ 0.1872) kr. 6,760. l
dertill företrädesrätt. för 1 är. pens. a 90 kr. o. 3 a 4;\ b.

Lundals testamente (M:II C J earlesonska famil,jfonden (1896) Bankokommissarien Wilhelm
Lundal 18241kr. 1,500. Pens:r ät kr. 7;\,762. Lifstidsräntor. :'>letherwoods testamentsfond, b.
2 enkor el. oförsörjda döttrar efter Carlesonska stipendiefonden 8,129. '2 pens:r a 150 kr.
afl. preater i Sthlrn. (1896)kr. 2i2,863. 1 stip. a 5.000kr. von lIolchenska fonden (1896)

Nordlanders testamente (Stads- Magnus Georg Danekward'ts pen. kr. 10,724. Pens:r.
majoren E Nordlander 1842) kr. slonsfond, b. 3,114. 2 pensioner Nordenskjöldska familjefonden
75,000. Pens:r a 150kr. ät 20 enkor a 60 kr. (bildad 1897) kr. 3,353.
eller döttrar efter borgare i Sthlm, j<'riheue A G von Dlibens fond Palmst.iernskafonden(Frökn.na
samt 5 enkor el, döttrar efter civ. (18971kr. 6,137. Lifstidsränta. Selma o. Asta Palmstjerna 1888)
embetsmän vid hufvudst:s verk. Diickerska fonden (Crefve e F kr. 5,473. Lifstidsränta.

]\ödhjelpskassan I Stocl,hohn Diieker 1885) b. 116,681. 20 pens.r Paul lska fastighetsfonden
(Prosten P Norman i Ösrno Q. kyr- a 200 kr. (Kammarjunk. o G Pauli; öfverl.
koh. Ähman m. fl. 1768)b. 418,292: ·En onämnd välgörares fond, b. 1894)kr. 664,905. Lifstidsräntor till
50. Utdelande af underst. till i 16,272. 6 pens:r a 110 kr. af testator utsedda personer.
Sthlm boende fruntimmer tillh. b)'llenbergska fonden (Godseg. Paul tska lösörefonden (Kam-
Pauvres honteux; 1899 utdelades E J Gyllenberg 1877) kr. 236,477. marn. O G Pauli; öfverL 1894)b.
kr. 17,046: ;\0 till 325 personer. 12 gratif:r a 100 kr. o. 4 stip:r a 132,116. Pens:r a 200 b; 2 stip:r

Preis' testamentsfond (Frih. A 500 kr. a 500 kr. och 2 bigsskolestip:r å

M Preis 1810) kr. 6,000. Räntan Gyllenborgskafonden,b.29,645. 500 kr.
fördelas i 4 pens:r a 75 kr., 2 till 14 gratifik:r a 75 kr. von Plåtenska slägtfonden (bil-
enkoraffrälse och 2af ofrälse stånd. Gyllenbååtska fonden, kr. 3,471. dad 1893) kr. 26,046. Pens:r inom

Roospiggs testamente (Enkel'. C 1 pens. a 160 kr. slägten.
M Roospigg 1839) kr. 16,250. Pen- frö'"eu Emtlte Gyllencreutz' Majoren Nils Georg Pstlander-
s:r till fattiga eukor el , ogifta frun- fond (1895)kr. 1,205. l pens. ä45b. skölds donationsfond för adliga
timmer. F'räken S J, I, lJyllenrams fond fruntimmer (Kammarh. J. F. Psi-

Rnths testamente (Enkefru B C (1882)kr. 35,H42. Pens:r till gifva- landersköld 1875) kr. 20,536. Lifs-
Ruth 1803 kr. 2,1:i6. Pens:r töre- rinnans närmaste anhöriga. tidsränta och pens:r till af gifva.,
trädesvis åt fattiga prestenkor. Hagermanska fonden (1883)kr. ren nämnda personer.

Sohms testamente (Bankokom- 35,729. Pens:r till gifvarens när- Majoren :Sils Georg Ps lfander-
mis: enkan U Sohm 1842). Affon- maste anhöriga. skdlds pensionsfond för adelsmän
den utlemnas årl . 20 pens:r a 40kr. Hamiltonska slägtfonden (bil- (Kammarh.J F Psilandersköldl878)

Tlrnells testamente (M:ll U Ti- dad 1891) kr. 31,262. Pens:r inom b. 18,473. Lifstidsränta och penarr
mell 1631) kr. 6,000. Räntan an- slägten. till af gifvaren nämnda personer.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
Poilllndersköldska fonden N,o 8 Thamlska donationen (Kommer-

(Kammarh.JF Psilandersköld 1884) serådet S Tham 1727)kr. 6,441; rän.
Kr. 8,233. Pensa- till af gifvaren tan ötverl.. till Vetenskapsakade-
nämnda personer. mien.

Psilandersköldska fonden N:o 4 Tersmedenskafonden,kr.16,897;
(Karnrnat'h ..JFPsilandersköld 1885) 2 pena-r.
"kr. 6,399. Pensa' till af gifVal'Cll 'Vadstena adliga jungfrustift,
nämnda personer. kr. 360,927; 60 pens.r il. 100 kr.; 175

Psflanderskdldsku fonden N:o 5 pens:r a 50 kr. och 11 pens:r till. olika belopp.
(Enkef. Psilandersköld f. Isberg von Yegesacl<ska fonden (Fru
1890) kr. 9,614. Lifstidsränta. Carolina von vegasack 1885) kr.

Queckfeldt-Ilosencrantzska fon- 5,106; lifstidsränta.
den, kr. 61,140. 4 stip:r a 200 kr., Wulfcronska fonden, kr. 16,353;
j3 pens:r a 200 kr. o. 3 handpen- 15 pens.:r a 35 kr. o. 12 penarr a
ningar å 1'10 kr. 20 kr.

Qneckfeldtska stipendiefonden Åkerhielmska fonden (Fröken
(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875) Ulla Åkerhielm 1883)kr.9,772; lifs·
Kr. 1~,870. Lifstidsränta. ttderäntor.

Qneckfeldtska pensionsfonden Riddarhusets sarntl. fonder upp-
(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875) gå till ett bokfördt belopp af
'kr. 14,168. 'Lifatdd.arän ta.. 5,120,175 kr.

Stiftsfröken llaria Charlotta
Qveckfeldts fond (1841)kr. 19,118.
:3 pens:r a 200 kr.

Rehnbergska fonden (Majoren
C G Rehnberg 1881)kr. 8,265. Från
fonden utgå3pens:r, hvard. a100 kr.

Kammarherren Johan Axel Ilen-
terskiölds pensionsfond (lR70)kr.
~5,281; 4lifstidspclls:r a 500kr. och
1 stip. a .500kr.

Hufmarskalken Henrik Eabtan
Reuterskjölds pensionsfond (Ren-
skjöldska fonden) kr. 62,129; Iif-
räntor, 1 pens. a 600 kr.

Fröken S A Ribbings fond (1896)
Kr. 46,027. Litstidsränta.

COl'I Ulrlka Iloos at' Hjelmsiiter [2838J
donattonsfond, kr. 37,479; 4 pens:r

å 300 kr.
t'röken Hanna Roos' af Hjelm-

säter donationsfond (1880) kl'.
'21,124; 2 pens:r å 420 kr.

Kammarherren Carl Roos' af
Hjelmsäter fond (1890)kr. 100,563.
Lifstidsränta.

Sasska fonden (Majoren J F Sass
och hans hustru G A Nisbeth 1866)
kr. 29,616. Lifstidsränta.

Greniga Sehetferska stiftnin-
~en, kr. 50,102. 13 pens.r a 150 kr.

Schelfers, C, kapten, fond kr.
17,001. Lifstidsränta.

von Sehewensk a stipendlein ..
rättningen (Agent G B v Schewen
m. fl. )721) kr. 29,424. 2 stip:r a
-li00 kr.

Holfröken Carolina von Schul-
zers donationsfond (v Schulzerska
fonden kr. 3,991; 1 pens. å 80 kr.

Fröken SchUrer von Waldheims
fond, kr, 15,824; 2 Ilfst.idsräntor a
:300 kr.

de Sllentzska ronden, kr. 7,794;
:3 pens:r a 75 kr. o. 1 a 30 kr.

Silfverbergsl<" fonden,kr.32,212;
14 pens:r a 85 kr.

Stjerncreutzsl<a fonden, kr.
44,774; 24 gratifik:r a 80 kr., hvi l-
ka få uppbäras under 6 år.

Stjerncronslia. fonden, kr, 28,435;
a pens-r a. 350 kr.

Stjerngranatsl<a fonden. kr.
13,500. Pens:r.

von Stocl<enströmska fonden
(Brukseg .Axel v Stockenström 1894)
.kr. 5,420. Ett stip. a 180 kr.

StriHeska fonden, b. 36,784; 19
:pens:r a 75 kr.

[2836J
Wennberg, »Lotten Wennbergs

fond för hjelpbehöfvande» (18G4)
kapital c:a 44,000 kr. Särsk. direk-
tion, se [2055]; fonden är afsedd
till: 1) inlösen och underhåll af 1
el. 2 värnlösa, dörstumma el. blin-
da barn i derför läm.plig anstalt el.
ba.rnhom ; 2) underst. åt sädane
fattige välfrejd. personer, som ge.
nom sjukdom el. annan oförvållad
olycka äro i behof af en tillfällig
el. ögonblicklig hjelp.

fl. fonder. [2835~2849J
[2842J .

i"iillskapet ))Denödlidandes vän-
ner» (af K. Maj.t 1816 fastställda
stadgar) kr. 211,136: 83. Särsk. di-
rektion, se [~047]. Pensioner och
underst. åt pauvres honteux.

[2843J Diakonissällskapets
styrelse.
Se [2007]

K E Beronii donationsfond kr.
26,~21: 57.

('asparsous fond (Löjtn. S E Cas-
paa-son) kr. 1,000.

Fru Eldes fond kr. 4,000.
Mo,jorskan Geijerstams fond kr.

1,000.
(' J,.junglöfs fond kr. 10,000.
Yive\(afonden kr. 5,000.

[2844J
Almgrens pensionsfond (Advo

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Komrnerskollegium, se [1415]; ran.
tun användes till underst. åt torf-
tiga enkor efter afl. skickl. embets-
män å bergsstaten.

[2845J
BjörcJ<ska stipendiefonden

(Grossh.n S Björck 1802) kr. ~OO.
Samf. Pro Fide & Chrtst.iani srno,
se [2152]; stip:r till skollärare.

r2846J --
. Brudgåfvefonden (Stift. af ko-

Fosterländska före- nung Oskar I till åminnelse af kron-
prinsessan Lovisas förmälning

ningen. 1850) Örverståth., Pastor prim., De-
Se (1903). puterad för stadens fattigv.·styrel·

se. Brndgåfva af 150 kr. åt 5 dyg-
Dahlgrenska donationsfonden diga och ärbara brudpar, som år-

(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr. ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
15,752: 99. Prem. till lifräntein- vigas.
satser åt späda barn: utdeln. skall
börja 1912. [2847J

FosterHindska föreningen(på in- Drakeska tsstamentsf'onden
bjudn. af general dir . G F Almqvist (Linkrämaren Jonas Drake 1783)c:a
1869) kr. 51,781: 43. Minskande af 40,000 kr. Styrelse: Klädeshandl:e
fattigdomens tillväxt; år 1899 ut- Fr. Wiberg, L Eug. Westin o. Han-
delades 3,693: 98 kr. i prem:r och delsbokh. G W:son Munthe. At'·
förvaltn:safgiftcr. kastn. användes till små pens:r åt

Prinsesso,n Lovisas minnesfond äldre fattiga fruntimmer.
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre·
mier till lifränteinsatser åt späda
barn.

[2848J --
Föreningen till minne af konung

Oscar Ioch drottningJoseflna(eft.
inbjudn. stift:s fören. gnm sub-
skription. EnkeUrottning Josefina.
skänkte 30,000kr. 1873); kr. 377,341:
98. Särsk. styrelse, se [2089J; att
i förbättringsanstalt upptaga och
vårda vanartade gossar, hvilka af
polis- el. konununalmyndighet hos
fören. anmälas el. på grund af dom-
stols rörordu. skola i allm. upp-
fostr:sanstalt insättas samt att be-
reda skydd åt frigifna; å f9.t:en:s
åkerbrukskoloni Hall inom Oster-
telje socken af Sthlm s län vårda-
des under 1899-1900 i medeltal 143
gossar, af hvilka för de flesta er-
hölls en årsafg. afkr.150; omkostn.
för hvarje gosse uppgick år 1899
-1900 till 365: 26.

[2849J --
Hamma rs kiöld· Ri sellschöldska

stipendiefonden (1842).kr. 60,300.
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[2840J
Paultska dunat.lunsfonden (En-

kef. Ch. Pauli li89) jerntc egend.
n:o 24 Svartmarig. kr. 300,000. Fon-
den förvaltas af Dir. f. Jalwbs och
Joh:s' församI. friv. arbetshus, se
l2077]; pens-r a 50 kr. utdelas till
158 enkor, som fyllt 38 år, och hvi'l-
kas män varit prester el. borgare,
samt a 25 kr. till 74 fader- och mo-
derlösa flickor under 16 år samt af
äkta börd. Fondens redogörare:
JaUB son, Herru., Ma.lrnskilriadsg ,
58 A 1 tro

[2841J
Al,tiebolaget Praktiska hus-

I,ålIsskolan för fl icl<or (subskr.l-
benter 1870). Sär-sk. direktion, se
[2126]; att uppfostra fattiga och väl
artade 16 års flickor från Sthlms
församl:ar till tjenarinnor.



[2849-2864J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Särsk. styrelse, se [2313J; årl. ut-
betaln. 1,800 kr. att fördelas mel-
lan Artilleri- och Ingeniörhögsko-
lan samt Krigshögskolans elever.

[2850J
Hemmet för frigifna qvinnor.

Benämnes numera äfven »Drutt,
ningens sl(yddshem)). (Het-tlgtn-
nan Sofia af Östergötland 1860)kr.
102,296: 97. Särsk. direktton, se
[2093}; att upprätta frän fängelset
frigifua qvinnor; i hemmet vistas
högst 12 qvinnor.

[2851J
Fru W Hiertas stipendiefond

för tandläk arinnor (stift.afL Hier.
tas minnesfond) kr. 13,376: 84. Ka-
rolinska-modikokirurg. iust., se
[1283J; utdelas till ohemedlade
qvinnor, som egna sig åt tand-
Iäka.reyt-ket

[2852J
JosefInahemmet (Enkedrottning

Josefina 1872) kr. 277,863. Särsk.
atyrel se, se [2127}; hemmet be.
stämdt för fattiga af katolska be.
kännelsen.

[2853J
linipersl{a penstouslnriittnta.

gen (Enket'. C Kniper, f. Wittfoth
1780)kr. 107,206:58; särsk. direk-
tion, se [2051J underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädesvis dem afborgerl. stånd;
1898 utdelades kr. 4,767:08 till 04
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm kamereraren i Allm.
enke- och pupillkassan.

[2854-J
K. Kommerskollegii armbösse.

medel (st. 1686) kr. 13,051: 14. Af.
kastn. användes, på förslag af ve.
derb. bergmast., till underst. åt
fattiga o. i arbete skadade gruf-
arbetare.

Kibbe fattigkassa (stift. gnm
kgl. bref 4/11 1802) kr. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäcks Bergslags lIlaImöres
kassa (kg!. bref 13/31891) kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grufarbetare.

Nora Bergslags Jr ahnöres kassa
(stift. gnm kg!. bref 13/S 1891) kr.
3,006: 39. Afkastn. användes till
underst. åt ålderstigne o. fattige
grufarbetare.
[2855J --

Ljungmans, Carl, minne (f. d.
läsbarn till kyrkoh, 1886) Pastor i
Klara kr. 1,700. Räntan tillfaller
kyrkoh. L:s barn.

[2856aJ Svenska allmänna
dj urskyddsfören ingen,

se [2221].
Berglunds, C W, donation, (Kro-

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.

13jörkmans donation (Frkn, IIlal· [2860J
mo 1887) kr .. 5,000. Stiftelsen för gamla tjenarin-

Eks Carohna~ (Frkn, Sth~m 1899 nor. Böljade sin verksamhet 1883.'
och 1900) d~nat1on kr. 11,404. Särsk. direktion, se [IV 931; tillg.e

B0l!den Erssons enk.a, Helena fördelade i 2:e fonder, »Bostads-
Henrf ksdutters donation (Ånge fonden och Penaicnsfondeu » utg.,
18911 kr. 1,000. tills 472980' 85. Fria husrum med

Häggs, Victorine (Frkn, Visby vedbrand el.' år!.. pens:r till gamla
1899) donatlOI?-.kr. 2°1°°0. , tjenarinnor. I hemmet intagna tj e-

Janssons, lhlhelnuJlaGustafva, narinnor 85 st. och utdelas pens:r
(Frkn, Dalarö, 1895) kr. 500. till 104 sådana.

Llndbergs, Henrika, donation
(Frkn, Strengnäs, 188;3)kr. 1,000. [2861J ---o

Philipsons, Carl David (Konsul, Sällsimpet till dygdigt och tro-
Sthlm 1809) donation kr. 500. get tjenstefolks belönande (Gref.

Rosellska fonden kr. 2,600: 48. ve C Löwenhjelm 18281kr. 110,000.
Från fonden tilldelas tjenare med Särsk. direktion, se [1957]; belöna'
tjenstetid af minst 10 år belön. f. och pens:r åt ålderstigna tjenare
synnerl. ömhet mot husdjur. från åtsk. fonder, hvarib!. Caspar-

S.jöbergs, Helena, donation sonska fonden (Enkef. A C Cas-
(Frkn, Strengnäs, 1884) kr. 1,000. parson. f. Hamberg) å 15,000 kr. är
[2856 b] De svenska d] ur- den största. De öfriga fonderna

äro å 2,000, 1,500 o. 1,000 kr.
skyddsföreningarnes [2862J --

centralförbund.
Sällsl(apet »Tf ll arbetsflitens

Hägg, Johanna (Fröken, Visby befrämjande» kr. 10,000. Särsk.
1898) kr. 700. direktion, se [1959}; räntemedlen.

Hiigg, rictorine (Fröken, Visby jemte årsafg:r användas till anskaf-
1899) donation kr. 30,000. fande af arbete åt obemed!. frun-
[2856cJ Svenska allmänna ~immer.

qvinnoföreningen till [2863J
djurens skydd. . 'l'Immermans-Ordsns hospital

(Se [2223]. 1(1796). Särsk. dire.ktion, se [2041].
Berwalds, Hedvig, Fru, dona-j ~~ed husrum! skotse~, ved, ljus .•

tion kr. 2,194: 62. J la;karv., ".medlka::n., VIsst m~?atl.
Heurlins, Louise, F'ru, dona .. bidrag tdl l bekla~n. m. m. forses

tion kr 2 000 der ett antal man, dels ordens-
Häggs, 'Yictorine, .Fröken~ do- ledamöter, dels utom ?rd~n varan-

nation kr ')0 000 de, synnerI. de, som I krtg el. un-
. ... , . der byggande blifvit skadade; hvar-

förutom årliga pens:r o. gratifik:r
tilldelas i behof stadde ordens-
medlemmar eller deras efterl. an-
höriga. Gratifikationerna uppgå i
medeltal till e:a 2,000kr. årligen.
Kostnaderna för hospitalet anses
utgöra omkr. 12,000 kr. för år.

[2858J .. [2864 aJ --
Stockholms allmanna skydds. Nollerothska stiftelsen (Ulrika.

förening, kr. 55,730. Särsk. direk- Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16.
tion, se [2065J; inkomsterna, som nov. 1880.) Förvaltn. se [1911J.
bestå af rantor och friv. bidrag, Stiftelsenlemnar -sedan inskrtfnr a,
utdelas åt behöfvande. afglf't af 800 kr.' erlagts, unders.t
[2859J --- åt i Sverige, Norge el. Danmark in-

födda qvinnor, så länge de, enL
Stockholms Skyddsförening för t'öretedt intyg af tjensteman, äro

f'rigifna.(stift.påinitiativafSthlms välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
arbetarefören.1879). Särsk. styr:se, delande af pens:r och,. intill dess
se [2091J. Har till ändamål att från pens. tillträdes, utbetalande af3/4återfall i brott söka bevara frigif. af den ränta, som till inskrifn:s-
ne, företrädesvis yngre för 1:a gån. fonden inflyter för den erlagda in-
gen straffade, värnlösa fångar, som skrifn:safgiften. Tillsv. 36 pens.-
under fängelsetiden ingifvit för- rum.

Pa~J'eni~;:,~ O~tf':,~~~;~a~~~ö:I~:;:: [2864 bJ
fördomen o. oviljan hos arbetsgif- Svenskarnos i Karlsbad fond.
vare o. arbetare gent emot straf- Ett stip., som fr. »Konung Oscars
fade personer; åtnjuter f. n. 1,000 ettrtelse » årl. tilldelas 1 el. 2 be-
kr. om året af fångvårdsmedel. höfvande svenskar, hvilka i Karls-
Grundt'ondsmedlen uppgå nu till bad måste söka helsans återvin-
kr. 7,321. riande.

[2857J
Rudbeckska stipendiefonden

(Frih. Öt'verste A Rudbeck J 802) kr.
250. Samf. Pro Fide & Christia-
nismo ; se [2152J; stip:r till skol-
lärare.
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[2865]

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
O b s.! Förteckning å hu/vilda/delningarna se före [2601].

Abelins fond ••......•..• 2632,28211 Bagges fond ...•...........•..• 260i
Abrahamsons lifräntefond 0.0 2617 Bankostatens enke- Q. pupill-
Abrahamsons gåfvofond 2iil kassa ....•.•................. 2i88
Abramsons stipendium...... 2744 Bankska legatet............... 2734
Adliga Kadettskolefonden ... 2835 Barkerska testamentet, Fole-
Adolf Fredriks församlings kerska och 2626

kyrkoråd ••.•••.•.•..•••••• 0.0 2630 »Barnavännerna» .. 0........... 2674
- skolråd •...............•.... 2631 Barnbördshuset, Allmänna .. 268i
- fattigvårdsstyrelse.. 2632 Barnbördshuset Pro Patria.. 2688
1853 års kolerafond ........•• 2615 Barnbjelpsfonden 2613
18i2 års gåfvofond. 2i 42 Barnhusbarn af qvinnokönet,
1884 års fond .............•..•• 2615 Fond för 2659
Ahllöfska testamentsfonden. . 2695 Barnhusinrättn., Allmänna.. 2659
Ahlströmska " 2695 Barnkrubba, Katarina, fonden
Akademiens för de fria kon- för........................... 2619

sterna pensionskassa ...•.. 2770 Barnkrubbas. Ladugårds-
- särsk. understödsfond o •• 2770 lands, fond 2626
Akrelska fonden............... 2821 Barnmol'skefonden............ 2il6
Aktieb. Prakt. hushålls skol. Barnmorskornas i Sthlm pen-

för flickor ...•••...•.•. ..••• 2841 sionsfören................... 2716
Allmänna barnbördshuset... 268i Bayards fond 2632 å 2 ställen
- barnhusinrättn ....•........ 2659 Beeker-Silberhoehzeits fond 2638
- djurskyddsföreningen 2856 Behrens donation 2611
- enke .. och pupillkassan 2830 Eeklädnadsfondcn för fattiga
- inst, för döfstumma 2762 nattvardsbarn 2617
- militärenkepens.-staten 2804 - skolbarn 2628,2632
- premie .. o. stipendiefond. 2743 Bemedlingskommission 26n
Almgrens fond 2621 Bendix' fond.................. 2640
- pensionsfond ......•........ 2844 Benedicks, C., donation 2640
Alms, fru, donation ........•• 2611 - Enkefru Emma, stip fond 277]
- fond .......•..•............. 2612 - donationsfond 2640
- stiftelse 26i5 - E., fond 2660
- testamente ...•....•......... 2612 - fond 2676
Alströmers fond ....•......•..• 2835 - stipendiefond 2640, 2821
Altins fond ......•............. 2821 - testamentsfond 2613
Alvarenga, do Pianhys pris- - E. O., understödsfond .. , 2640

fond 2823 Benedickska asylerna 268i
Aminoifs donationsfond...... 2835 Berendts, S., understödsfond '269n
Andersons, C., fond 2626 Berg von Linde ..fonden 2835
Anderssons, Johan, fond 2751 Bergenstjernska fonden 28135
Anderssons, John, Ull der- Bergers stipendium 2697

stödsfond.... 2719 Bergerska donationen......... 2733
Anndals fond .••••....•.•...... 2605 Berggrens. l\L, fond 2609, 2632
AnteIls donation 2i33 - R. C., fond 2688
Apelgrens fond .........•..•.. 2615 - Makarne. understödsfond 2602
Apotekaresocieteten ...•...•. 2710 - R. C. o. hans hustru, testa-
Arbetshemmet för blinda ••. 2764 mente 2653
Arbetsstugor för barn 2651 - Rob. o. Eleonore, don.-
Arfvedsons testamente 2602 fond 2602

.. - R. C., grossh., test.fond 2833
Armbos~~medel, Korumers- Berghmanska fonden......... 2835

kollegn ......••......•...... 2854 Bergianska stiftelsen 2i34
Armens enke- o. pupillkassa 2804 Berglunds, C. W., donation.. 28.56
- nya dito ••••..••..••....•• 2804 Bergman-Mtillerska fonden .. 2740
- pensionskassa ......•.••.••. 2804 Bergmans gåfvofond 2771
Arrhenii donation •..••..•.••. 2602 Bergma:ns, Ellen, stipendium 2749
A . '" Bergqvists fond 2609

rtIste:nas .?' htteratorernas Bergs stipendiefond 2771
penstonsfören .••....•.•••••• 2776 _ testamente 2657

Arttsteruas.Dramat.c.musik., Bergska fond~~'::::::::::::::: 2795
pensionsförening ... •.•... ... 2777 Bergstedts fond............... 2617

Artisternas De sceniska un- - Th., stip fond 2750
derstödsf~nd ...••••••.• : ••... 2775 Bergstellska fonden ..........• 2601

AskUngs fond .........•..•.•..• 2634 ~:~~~Tia~~l;~~~l;·············· ~~~~
Asplunds fond •..••.......... 2628 Beronii donationsfond .....••• 2843
- testal':?entsfond •••••.•..... 2697 Berzeltanum, Stipendium.... 2734
Asylet for pauvres honteux.. 2655 Berzel ius-fonden ...........• 2823
Asylet för fattiga barnaföder- Bet-sens C. D., fond 2602

skor .och deras barn Berwalds, H., fond 2771

Beskowska donationen 273iJ:
- fondell...................... 274(}
- skolans fond............... '2753-
- stipendiefonden 2734
Beskows stipendiefond...... 2771
- testamente 263&
von Beskows donation 2770'
- B.. o. h. h:s donat.-fond 268~
von Beskowska fonden .....• 2836-
von Beskows pensionsfond.. 2781
Besparade medelfonden .. .. .. 2617
Beethuns fond 262&
Bethunska fonden 2835-
Billbergs fond 2634
Björckska stipendiefonden 2845-
Björknians donation 2856-
Blancks fond.................. 2699-
Blindas väl, Fören, för...... 27660
Blindes sjelfverksamhet, Fon-

den för....................... 2i 6i
Blind-institutet 2763
von Blockska fonden......... 2835-
Blomstedts fond............... 2634,
Bobergneka donationen...... 277f}
Bohman E: sons fond... 2621, 262&
Bohmanska test:tsfonden .... 2831)
Boijeska fonden............... 2602"
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 2i 01)
Bolins fond 260i,2609-
Bollins fond................... 2632"
Bomans fond.................. 262~
Romans testamente........... 283S
Boman, se äfven Bohman.
Bondeska fonden.............. 2835-
van Booms stipendiefond... 2771
Booströmska fonden 2i 4()
Borgareståndets donation... 2i öl)
Borgerskapets bemedlings-

kommission,... 2691
- egen diap. ad pios usus 2691
- enkhlls...................... 2657 ~
- gubbhus 265&
Borgrättens medel, Öfre...... 2i 95-
Bostäder åt vissa judar i

Sthlm, Stiftelse för 2641)
Botins eller Sehönborgs fond 261ö
Brandels donation............ 2611
- fond......................... 262&
Brandelaka fonden............ 265&
Branders donation............ 283Z
- fond................... 269&
- kamrer, fond 2619-
- marnsellv j, 2619'
Brandes fond.................. 2621
Brandstodsmedlen ..... " . . .. . 2832"
Brefbärares, Sthlms, ensk. I

enke- o. pupillkassa........ 2i 85-
Brenners legat 2638
Brobergs fond................. 2609-
- pensionsfond 269B
Brogrens fond .. .. .. .. . 2605-
Bromanska sjuk- o. begrafn.-

kassan 2i 8ö
Broströms fond............... 2621
Brudgåfvefonden 284&
f. d. Bryggareembetets i Sthlm

pensionskassa............... 2705
Bungencronska fonden....... 2835
Burens fond 2603
Bylunds fond .................• 2603
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[2866J Register öfver fond~r, fromma stiftelser m. m.
Bylundska testamentsfonden 2'821
Byzantinska resestipendiet... 2734
Bängs donation........... .... 2833
- fond 2621 ä 2 ställen
- testamente ..............•... 2638
Bäärenhie1ms fond............ 2631
Cabanis fond 261;
Oaminska testamentsfori.den.. 2607
Carlboms donation 2611
Carlesonska familjfonden 283;
- stipendiefonden 283;
Carlgrens fond................ 2624
Carl Johans donat., Konung 2833
Casparsonsfond............... 2843
Casparsonska fonden......... 2861
Oasparsons pensionstnrättn.. 2699
Cassellis fond .. . .. . .. 2749
Castelins fond 2697
Cederschiöids fond 2607
Civilstatens enke- o. pupill-

fonder. •...............•...... 2781
- försäkringsanstalt......... 2781
- pension:sinrättning......... 2781
Collianders fond............... 2710
Collijns fond.................. 2602
Cubes fond 2823

Dahls fond 2634
Dahlgrens donation........... 2833
-- C. W., fröken, understöde-

fond 2833
Dahlgrenska donationsfonden 2838
Dalqvists fond................. 2615
Danckwardts pensionsfond... 2835
Davidsons, H.~donationsfond 2640
- W., donationsfond 2640
De blindas förenings sjuk-

kassefond 2768
»De fattiges vänner» 2671
De 5 brödernas fond......... 2742
De Geers donation 2611
- donationsfond .. 2613 ä 3 ställen
»De nödlidandes vänner» 0.0 2842
de Lavals, G., stipendiefond 2750
- Patrik, stipendium........ 2744
Diakoniss-sällsk:ts styrelse... 2843
Didrikssons fond.............. 261;
Diedrichsonska donationerna 2833
Djurskyddsfören., Sv. allm. 28;6
Doktor Fr. Fehrs minne..... 2602
do Pianhys prisfond .,....... 2823
Drakeska testamentsfonden .. 2847
Dramat. o. musik. artist. pen-

sionsförening 0.0 2777
Drottningens hospital......... 28O;
- skyddshem 28;0
Drottninghuset 26;3
Duboiska fonden 2753
v. Diibens, A. G., fond 283;
Diickerska fonden............ 2835
Dyks fond 2696
Döfstumföreningen..... . 2766
Döfstuminstitutet 2762

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna... 2832

Edberg 260;
Edlundska donationen....... 2734
Egger-tz", V., stipendiefond.. 2750
Ehlerts testamente 2638
Ehrenpäh1s stipendiefond... 2746
Eks, Carolina, donation...... 2856
Ekebergs, Nils wus., fond.. 2602
Ekholms testamentsfond . 2613
Eklunds fond 2660
Ekströms donationsfond . . . 2607
- fond ............•........... 2607
Ekströmska fonden 2604
Eldes, fru, fond 2843
Elementariestipendiet... . 2744

Elementarlärarnes .enke- och
pupillkassa.................. 2747

Eliassons, Levy, minnesfond 2640
- understödsfond .. . 2640
Eliassonska understödsfond. 2719
Ells pensionsfond............. 2781
Elmbladska fonden........... 2742
Elstedtska pensionsfonden... 2781
v. Engeströms stiftelse...... 2645
Engstedts fond................ 2605
Enkedrottning Josefinas fond 260;
Enkehjelpsfonden 2711
Enke- och pupillkassan vid

Rikshankens afd.-kontor... 2789
- vid Sthlms st. embetsverk. 2797
Enkhus, Borgerskapets 2657
En onämnd välgörares fond. 283;
En onämnds stipendium .. ~. 2771
En ärlig mans fond .•......... 2609
Eriksons, E. R., fond 2620ä 2 ställen
Erikssons fond 2628
Erssons, Bonden, .enkaHelena .-

Henriksdotters donation... 2856

Fabriksfattigkassan 2699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 2722
Falcks testamsnte............ 2833
F'a.lks fond 260;, 2607, 2628, 2632
Falks fond..................... 2634
Falkmans, E. J., stip.-fond... 2741
Fattiga barns vänner 2678
Fattigvärdsstyrelser :
- Adolf Fredriks ....•....•.. 2632
- Hedvig Eleonora........... 2628
- Jakobs och Johannes' 2613
- Katarina ................•... 2621
- Klara ...................•.... 2609
- Kungsholms 2624
- Maria ......................•. 2617
- Nicolai 260;
Fehrs, Fr., doktor, minne... 2602
Femte )lfars-fonden........... 261;
Femöreföreningen 2667
Ferms fond 2626
F~rnerska. belöningen.... 2734
Ferons mmne 2602
Fileens fond ..•............... 2632
Eil eenaka pensionsfonderna.. 2781
- testamentsfonden 27öö
Fischers testamente 2638
Flickskolans slöjdafde1nings

fond 2627
Flo bergs fonder 2604,2621,2696,283:1
- testamente 2697
Flodinska stipendieinr 2695
Flormanska belöningen...... 2734
Folckerska och Barkerska

testamentet 2626
Folkskolelärames enke- och

pupillkassa.................. 27;6
- pensionsrättning .... .... ... 27ö6
Fond för barnhusbarn af

qvinnokönet 2659
- för Katarina skollofsko1o-

nier................... ..... 2620
- till biblar ät nattv.-barn.. 2619
- till kläder ät " .. 2619
- pens. ät f. d. sjökaptener 2698
Fonden för bespisande affatt.

skolbarn..................... 2640
- för blindes sjelfverksamhet 2767
- för Katarina barnkrubba .. 2619
Fonden för O. H. Malmstens

professur.... . .. . .. 2821
Forssmans fond........ ... 2609
Fosterländska föreningen... 2838
Frans Gustafs stipendium... 2742
Fredenholms fond ... 2619 och 2620
Friedländers stipendium .... 2642
v. Fri~sens, Otto, pre~i~~ond 2744

Frimans fond... 2634
Frimurarebarnhuset 2661
Fru Hanna B:s fond 2688
Fruntimmerssällsk., Välgör. 2666
Fränckelska understödsfond. 2782
Fuhrmans fond ... 2609,2613,2617,

2621, 2628, 2638 ä 3 ställen
Föreningen för blindas väl... 2765
- för sinnesslöa barns vård 2663
- för sjukvärd i fattiga hem 2690
- till minne af Oscar I och

Josefina.. 2848
Förmyndarekammaren. . 2696
Första Svea Artillerireg:tes

pensionskassa............... 2810
Första stipendiefonden....... 2743

Gahms donation ......•...••... -2770
Garvens donation 2638
Geijers fond 260;
Geijerstams fond.............. 2843
Generalmajor C. H.. 1\Iöller-

svärds fond ........••........ 280;
Georgiska fonden 2601
Gfbsou-Cronstedts stip.-fond 27so
Gjörckes donationsfond...... 2620
Gjöthmans fond............... 2620
Godlunds testamentsfond.. .. 2611
Godus fond 260;,2609, 2617, 2619,

2621 ä 2 st., 2624, 2628, 2632
- testamentsfond.. .. .... .... . 2613
Godu-ske pensionsfonden.... 2723
Gondretska. fonden ...........• 26;9
Gothers fond.................. 2607
Graans fond ......•............ 2603
- testamente.................. 2833
Gravallii fond................. 2616
Gravallius' testamente....... 2806
Grewesmiihlska friskolan .... ~612
Grillska donationen........... 2734
Grisbackska test:tsfond~n.... 2830
Groenska fattigförsörjn.-fond. 28el
Grosshandelssocietetens m. fl.

pensionskassor.......... 2698
Groths testamente.... 2638
Grundbergs o. Asplunds fond 2617
Gräbergs stipendium......... 2746
Gubbhus, Borgerskapets 26;8
Guillaumes fond 273;
Gutenbergska stiftelsen...... 2711
Guthermuthska fonden... . .. . 27!)fi
Giihlstorifs testamente....... 2638
Gy1denstolpes donationsfond 2613
Gyllenbergska fonden 2835
Gyllenborgs fond.......... 2688
Gyllenborgska fonden 2835
Gyllenbäätska fonden......... 283;
Gyllencreutz' fond............ 283;
Gyllenrams fond.............. 283;
Gymnastisk-ortoped. inst ... , 2682
Gäfva af en gammal tjenste-

man .........•................• 2781
Gäderins fond .......•......... 2621
Gösches fond 2617, 2638 ä 2 ställen
Göta hofrätts pensionsfond.. 2781
Götalifgarde,Pensionsinr. vid 2807
Götiska förbundets donation 2733

Haakska dona.tioaen 2781
Hagboms testamente......... 2698
Hagbomska stift. för Pauvres

honteux ,......... 2833
Hagermanska fonden......... 2835
Haglinds fond 2617
Hagmans fond 2620
Hahns donation............... 2734
Hal'leugt-enaka fonden......... 2710
Hallgrens fond 2607 ä 2 st., 2615,

2623
s. k. Hallkassan ..............• 2696
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Hamelmannska fonden....... 2752
Hamiltonska slägtfonden..... 2835
Hammarins stipendiefond... 2771
Hammarskiöld -Risellschöld-

ska stipendiefonden 2849
Handelsbokhäll. pens.-fören. 2703
Handelsflottans pens.-anstalt 2728
f. d. Handelsföreningens öf-

verskottsfond................ 2697
Hanes fond 2607
Hanna B:s fond, Fru......... 2688
Hanssons fond 2696
HartmansdorfIska stipendiet. '2744
v. Hartmansdorffs stip.-fond 2835
Hartmans fond 2630
Hassells donation 2771
von Hauswolffs fonder....... 2835
Hautboist. understödskassa .. :2817
Hays fond..................... 2628
Hebbes donation 2602
- legat.................... 2638
- pensionsfond 0.0.... 2799
- stipendiefond 2771
- testamente...... 2638 ä 2 ställen
H. E:s donationsfond 2856
Hedbergs fond 2605
Hederhielms testamentsfond 2613
Hedings fond 2696
Hedrens fond.................. 2611
Hedströms fond 2620, 2621
- pensionsfond 2696
- testamente 2697, 2833
Hedvig Eleonora församlings

fattigvärdsstyrelse . . .. . . . 2628
- kyrkoräd 2626
- skolräd.. 2627
Relins donationsfond......... 2613
Hellmans fond................. 2628
Helmfeldtska stipendiefonden 2695
Hemmet för frigifna qvinnor 2850
Hen1mets,'l'yska,hyggnadsfoJld 2638
Hemsöjdsfonden 2719
Henriksdotters donation 2856
Hernmarkska stipendiet...... 2744
Hertzers, Fatima, fond 2602
Heurlins, Louise, fond....... 2630
Hiertas, Carl Johan, fond 283.1
- Lars, minne 2737
- stipendiefond 2821
- W., stipendiefond för tand-

läkarinnor 2851
Hillbergs stipendiefond...... 2611
Hirschs understödsfond. ..... 2640
Hjertbergs'ka donationen..... 2733
Hochschilds pensionsfond... 2696
Hoffmans donationsfond 2607
Hoffruans fond 26 07
Hoffmans stiPendiefond..... . 2750
Hoffmans,Aug., stipendiefond 2751
Hofkapellets pensionsinrättn. 2772
Hofstatens gratialkassa....... 2796
Holmbergs fond .. 2603, 2605, 2609,

2613,2617,2620,2621,2624,2628,
2632
2621
2638
2609
2683
2804
2613
2615
2628
2750
2795
2841
2821
2745
2609
2810
2835

Holms fond .
- legat .
Hoppenstedts, Sofie, fond .
Horns donationsfond .
Horns stiftelse .
- testamentsfond .
Hults fond .
Hultgrens fond .
Hultqvists donation .
Humbleska testamentsfonden
Hushällsskolan, Prakt.
Huss. Magnus, stipendiefond
Hlibnerska stipendiefonden ..
Hiilphers fond .
Hygrells stipendiefond .
Härdska fonden .

Häggs, Victorine, donation.. 2856
Häggmanska fonden 2601
Händelska ,tip.-fonden 2771
Höglundska fonden........... 2740
Högmarks testamentsfond ... 283.5
Högre latinlärov. ä Norrmalm 2741
Högrelatinlärov.åSödermalm 2742
- lärarinneseminarium. 2749
- realläroverket 2743
Höpfners legat 2638
Hööks, C. E. o. J., fond 2630

Institut för blinda............ 27 63
- för döfstumma, Allm. 2762
Isbergs donationsfond........ 2833
- fond......................... 2609
- pensionsfond............... 2781
Israelitiska ynglingafören. ... 2642

Jacobiska testamentsfonden.. 2824
Jacobsons stipendium 2744
- testamente 2696
Jakobsons och Mattsons fond 2696
Jakobs allm. läroverk 2745
Jakobs o. Johannes' försam-

lings fattigvärdsstyrelse. 2613
- kyrkoräd 2611
Janssons, VV. G., donation... 2856
Jenny Linds stip.-fond .. 2770, 2771
Jernkontorets tjenstemäns

enke- och pupillkassa...... 2787
f. d. Jernkramhandelssociete-

tens pens. o. begrafn.-kassa 2658
Josefinahemmet. 2852
Josefinas, Kronprinsess., pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 2807
Josephsons fond 2640
Jubelfeststipendiet. 2744
»Jultomtarne fl.............. 2672
Jungblads testamente,........ 2833
Jungbladska fonden 2601
.lustelii fond................... 2710
Jönssons, Vifve, fond 2628
Kadettskolefonden, Adliga... 2835
Kaisers, Pastor, fond 2638
Kalls fond 2710
Kamrer Branders fond....... 2619
Karells fond................... 2612
Karl Johans donat., Konung 2833
Karolinska inst ..reservfond 2821
Karströmska fonden 2604
Katarina allm. läroverk 2746 a
- arbetsstugors fond......... 2620
- barnkrubba, fonden för ... 2619
- församlings fattigvårds-

styrelse 2621
- kyrkoräd 2619
- kyrkoräds donation........ 2746
- skollofskolonier, fond för 2620
Kellners testamente........... 2638
Kibbe fattigkassa 2854
Kihlströms testamentsfond... 2613
Kindevalls fond 2688
Kinmansons fond 2770
Kirchrings legat 2638
Kirurg. stipendiefonden...... 2821
Kjellbergs, Ad., stip.-fond ... 2821
Kjellbergs, John, E. stip. fond 2750
Klara församlings fattigvårds-

styrelse.. 2609
- kyrkokassa 2607
- kyrkoräd 2607
Kleinsorgs testamente........ 2638
Klerckska fonden.............. 2623
Klercks testamente............ 2602
Knigges donatinoner.......... 2833
Kniggeska fonden 2653, 2740
Kniperska pensionsinrättn. 2853
Knochs donation 2638
Kolerafond, 1853 ärs.......... 2615

f. d. Kolerafonden .. ;......... 2609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvardsbarn.......... 2602
Kommerskollegii arm böss e-

medel........................ 28.54
Konservatorieelevernas graf.

fond................... .... .... 2771
Konsistorium, Sthlms stads 26OJ
Konstakademien............... 2770
Konstförvandtskapets kassa.. 2711
Konung Carl Johans donat. 283~
- Oskar I:s minne 2654
Konungens enskilda fond.... 2804
- hospital. 2815
- militärhospitals- och me-

daljfonder 2814
v. Kothen-Ribbingska fonden 2835
Krafftiska skolan ...........•.. 2604
Kreijs testamente....... 2602
KronprinsessanJ osefinas pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 2807
- Lovisas vårdanstalt för

sjuka barn................... 2684
Krutmeijers fond 2607 ä 2 ställen
f. d. Kryddkramhandelssocie-

tetens pensionskassa....... 2697
Kuhlaus stipendiefond....... 2771
Kuhlauska arfv:s stipendie-

fond 2771
Kulmanska donationernam.fL 2832
Kungsholms församlings fat-

tigvärdsstyrelse .. . . .. . ... . . . 2624
- kyrkoräd.................... 2623
Kumlingsfond 2605
Kyrkofattigkassa, Nicolai..... 2602
Kyrkoräd:
- Adolf Fredriks 2630
- Hedvig Eleonora........... 2626
- Jakobs och Johannes' 2611
- Katarina _..... 261!)
- Klara........ 2607
- Kungsholms 2623
- Maria 2615
- Nicolai............. .....• 2602
- Skeppsholms 2634
Käbergs fond 2605, 2628
Köhlers premiefond 2678
Körners fond 2615

Ladous fond 2696
Ladugårdslandsförs. ,seHed v .Eleon.
Lagercrantz', donationsfond.. 2835
Lagermans testamentsfond 2623
Lagus fond........ 2601
Lamms fond.... 2640
Landtbruksakademien........ 27 iJ5
Langs pensionsfond 2781
LeffIerska stipendiet......... 2746
Lerrenska fonden 2835
Leijonflychtska fonden....... 2835
Leijonhufvuds fond 2632 ä~2ställen
Lejas välgörenhetsstiftelse. .. 2612
Lennbergs fond............... 2660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa........................ 2854
Letterstedts fond ... 2734 ä 3 ställen
Letterstedska fonden till för-

män för Vallerstads förs. 2734
- föreningens fonder. . .. . . ... 2734
- resestipendiet................ 2734
- slägtstipendiet 2734
Lettströms fond 2621
Leviris donation 2833
- fond 2604, 2616
- A., minne 2640
- J., stipendiefond .........•. 2640
- 1\1.o. E., fond 2640
Lieberdts o. h. h. donationsf. 2683
Lieberts fond 2609, 2632, 2638,

2653, 2657,2660
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von Liewenska fonden....... 2835
Lifgardets till häst pens. kassa 2809
Lifgardet till häst, Prins Os-

cars hospitalsinrättning vid 2809
Liljebergs fond 2611
Liljenstolpeska fonden...... 2S3"
Lilla Johns premium 2742
Lilliecronska fonden......... 2835
Lind af Hagebys, A. o. C. M.,

fond 0.0 ••• o....... 2835
Linds donationsfond.......... 2781
Linds, Jenny, stip.-fond 2770, 277]
Lindbergs fond................ 2630
Lindbergs, H., donation 2856
Lindblads testamentsfond 2623
Lindbomska belöningen...... 2734
Lindgrens donation........... 2612
- fond 2609 å 3 ställen
Lindgrenska fonden........... 2627
Lindgrenska trasskolan . . .. . . 2759
Lindholms fond 2628
Lindholms, J. A., fond...... 2626
Lindstens stipendiefond 2626, 2746
Lindstrands stipendiefond... 2750
Lindstrands, O. o. A., fond.. 2626
Lindströms stipendiefond.... 2771
Linnerhjelmska fonden 2835
Lrtteratörernas pensionsföre-

ning, Artisternas och .
Ljungbergs stipendiefond
Ljungcrantz testamente .
Ljungcrantz'ska test.-fonden
Ljunglöfs, C., fond .
Ljungmans minne .
Lohes legat .
- testamente 0'0 •••••• 0.0.

Lohes, Ad., testamente .
- Joh:a, " .
Loubatska donationen .
Lundals testamente .
Lundbergska fonden .
- stipendiefonden .
Lundbergs testamentsfond .
- C. O., fond .
- V. och L., fond
Lundblads donation .
- fond .
Lundells testamente .
Lundgrens fond .
- Egron, prismedel. .
Lundmans, Jul., stipendiet'.
Lundwalls, Axel, fond .
Lunns testamente .
Lykttändarnes sjuk- och be-

grafn.-kassa 2714
- och eifonpumparnes vid

Sthlms gasv. ensk. pens.-
fond 2714

Läkare-nödhjelpsfonden...... 2823
Läkaresällskapet. Svenska... 2823
Längmans donationsfond..... 2755
Lärarinnornas pensionsföre-

ning, Svenska 2757
Lärames vid elementarläro-

verken enke- o. pupillkassa 2747
Läroverk: Högre latinlärover-

ket å Norrmalm 2741
- å Södermalm 2742
- Högre realläroverket 2743
- Jakobs allmänna 2745
- Katarina allmänna 2746
- Nya elementarskolan...... 2744
Löfgrenska fonden............ 2604
Löfvenskjöldska fonden 2735, 2835
Löwens fond 2607

Magistraten i Sthlm 2695
Malmqvistska barnuppfostr.-

anstalten 2664
Malmstens, P. H'J fond 2821

2776
2821
2697
2659
2843
2855
2638
2638
2638
2638
2733
2832
2740
2745
2613
2627

, 2823
2611
2609
2603
2632
2770
2742
2771
2697

Ma~mstens professur, Fonden
for 2821

Mamsell Branders fond...... 2619
Mankells stipendiefond...... 2771
Mankellska stipendiefonden.. 2745
Ma;nns testamente 2603
- testamentsfond 2640
Mariaförsamlings fattigvärds-

styrelse 2617
Maria förs:s kyrkoråd 2615
- skolråd 2616
Marii testamente :. 2696
Marklinska fonden............ 2810
Maskinistföreningen ... . ... ... 2729
Mattsons fond, Jakobsons o. 2696
Maeers fond - 2771
Meijers donation 2770
Meijerbergs fond.............. 2631
Mendelsons, Syskonen, fond 2640
Metzgers testamente.......... 2602
Meuniers fond 2609
Meyers, Jenny, fond 2616, 2620
Meyerssons pensionsfond.... 2640
Mtchaelsons, Joh., donation. 2750
Michaelssons donation....... 2640
- fond........ 2771
- testamente 2602
Militärenkepensionsstaten,

Allmänna............... 2804
Militärhospitalsfonden.. 2814
Millerska fonden.............. 2746
f. d. Mindre teaterns pens.-

fond 2774
Minuthandlarefören. pens.-

kassa 2701
Mobergska fonden............ 2604
Modersvård. Sällsk. för upp-

muntran af.................. 2G77
Morbergska fonden 2626
l\forits Rubens donat.-fond... 2640
Mosaiska församlingen...... 2640
- fattigfond 2640
- skolfond 2640
Mosanders fond............... 2710
Murbecks inrättning för fat-

tiga flickors uppfostran.... 2665
Musikaliska akademien, Kgl. 277l
Musikens vänner, Sällsk., i

Göteborg, stipendiefond... 277l
Musikpersonalens ensk. kassa 2810
Musikstipendiet, Sång- och ... 2744
MUllers testamente 2638
Mötlers fond ... 2615, 2624 (2 olika)
- stipendiefond 2696
v. Möllers donation 2734
Möllersvärds fond, General-

major O. H 2805
Mörners fond 2607
Mörnerska fonden............. 2835

Nora Bergsl:s Malniöreskassa 2854
Norbergs fond................. 2615
Nordenskjöldska familjefond. 2835
Nordenstolpes fond ..........• 2632
Nordfors' fond 2(;07
- testamente.................. 2696
Nordlanders testamente 2833
Nordlunds, Fru Lotten, fond 2681
Nordströms fond 2632
- testamente .......•.......... 2609
Norens donation 2611
Nereens fond 2624
- pensionsfond... 2613
Noreenska fonden 2696
- testamentsfonden .. . 2755
Norgrens fond ...........•... 2632
Normans testamentsfond .. .. . 2613
Norra latinläroverket......... 2741
Norrlands apotekareförenings

donationsfond............... 2710
Norstedts fond .... 2602, 2603, 2605
Nya elementarskolan......... 2744
-8 AlIm. pensionsfond...... 2744
Nybergs, Erika, fond 2626
- Erika, enkefru, fond 2628
Nybergska fonden............ 2627
Nygrenska stipendiefonden... 2710
Nymarkska fonden............ 2742
Nyströms fond 2603,2621
- testamente.................. 2697
Nödhjelpsfonden............... 2687
Nödhjelpskassan i Sthlm..... 2833

Officerskårens pens.fören.kass. 2810
Okänd 2609,2613, 2617, 2620, 2621,

2623, 2624, 2632, 2697
Okänd gifvares testamente... 2602
Onämnd välgörares fond, En 2835
Operabalettens ensk. kassa... 2775
Operakörens enskilda kassa.. 2773
Osamgii fond.................. 2621
van der Ostenska fonden..... 2699
Otterska fonden .............•• 2602
Owens, Samuel, stip.-fond... 2750

Pallins, Regina, minne 2749
Palmgrenska fonden.......... 2735
Palmstjernska fonden......... 2835
Pasteurs-fonden............... 2823
Pastor Kaiser-fond 2638
Paters ens fond ..............••. 2657
Patriotiska sällskapet, Kg!... 2832
Paulis fond ...................• 2635
- testamente ..........•....... 2607
Pauliska donationsfonden.... 2840
- fastighetsfonden 2835
- fonden ..........•.... ,... .•. 2699
- lösörefonden 2836
Pauvres honteux, Asylet för 2655
- Hagbomska stiftelsen för 2833
Pensions- o. gratialkassau för

underofficerare o. manskap 2810
P-s donationsfond........... 2613
Petreji fond 2616, 2617
Petrejiska fonden .......• 2698, 2740
Petterssons fond 2617, 2627
- A. S., fond 2602
Peyrons pensions- och grati~

fikationsfond ............•..•• 2809
Pfefl.s testamente 2602
Philipsenska test.-fonden..... 2760
Philipsons, Carl David, don. 285G
Pihlgrens fond................. 2609
Pihlmanska el. Östermanska

testamentefonden. ... . . ...•.. 2615
Pinchards fond................ 2604
Pipers donation............... 2770
v. Platenska slägtfonden..... 2835
Platinska testamentsfonden.. 2795

Nathans fond 2640
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga........... 2617
- Kollektmedelkassanförfat-

tiga.. 2602
Netherwoods fond............ 2616
- stipendiefond 2771
- testamentsfond.. 2835
Nicolai församlings kyrkofat-

tigkassa 2603
Nicolai församlings kyrkoråd 2602
- skolråd...................... 2604
Nilsson Aschanianum Stip... 2735
Nissens, Henriette, stip.-fond 2771
Nobels, O. A., fond 2821
- reservfond.................. 2821
Nobclstiftelsen 2738
von Nolchenska fonden...... 283;'5
Nollerothska stiftelsen...... 2864a
Nonnens fond............. ..... 2735
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Polispersonal:s i Sthlm enke- Robins belöning 2828 Setterströms fond 2609

och pupillkassa ...........• 2798 Rogstadii testamente......... 2602 f. d. Siden- o. Klädesk:ramh.-
- pensionsinrättning 2798 Rohtliebs donation 2638 societetens pensionskassa .. 2697
Possiethska fonden 2601 Roos' fond 2607.2621,2624 Sifverbe:rgska fonden 28~5
Postbetjeningens sjuk- o. be- Roos' af Hjelmsäter don.-fond 283" de Silentzska fonden......... 2835

grafningshjelpsförening .... 2785 - Carl, fond.................. 283,) Sinnesslöa barns vård,Fören.f. 2663
Postbetjentes enskilda begraf- - H., donationsfond......... 2835 Sjukvård i fattiga hem, Fören.

ningskassa 2785 - stipendiefond 2821 för 2690
Postmannaförening., Svenska 27R4 Roospiggs testamente 2833 Sjöbergs, H., donation 2856
Postvaktsbetjentsförbundets i Roselii fond................... 2628 f. d. Sjökaptene:r, Fond för

Sthlm sjuk- o. begrafn.·fond 2785 Roselius' fond............ 2603 pensioner åt................. 2698
Prakt. hushållsskol. f. flickor 2841 RoseIlska fonden 2856 Sjökaptens-societeten i Sthlm 2724
Preis' testamentsfond. 2833 Rosenadlerska pensionerna... 2734 Sjörnanne.törentngen o.. 272ä
Premierond. för skogsplanter. 2735 Rosenbergska fonden 2809 - dess nödhjelpskassa 272ä
Premiekassan 2746 v. Rosens pens.- o. gratifika- Sjöstedts fond 2626
Premie- och fattigkassan vid tronarond 2809 - testamente 2681

Norra latinläroverket.... ... 2741 Rossanders, C. J., don.-fond 2821 - testamentsfond.. 2623
Premie- och stipendiefonden, Rothoffs fond.................. 2617 Sjöstedtska fonden............ 2751

Allmänna 2743 Rubens, Mor-itz, dou.vfoud 2640 Sk9.gsplantering, Premiefond.
Presterskapets enke- och pu- - J. o. Ch., fond 2640 tor 2735

pillkassa... 2802 Rubensons, .T., minne......... 2640 Skolbarn, Beklädnadsfond för
Prins Carls uppfostr. inrättn. Ruckmansdonation 2611,2630,2631 fattiga 2628, 2632

för värnlösa barn.,. 2662 Rudbecks donation 28~2 Skolfonden 2809
Prins Oscars hospitalsinr. vid Budbeckska stipendiefonden 2857 Sk?llofs~olonier, Katarina,

lifga:rdet till häst 2809 Rudebeckska stiftelsen 2810 tond tor 2620
Prinsessan Lovisas minnes- Ruths testamente 283E Skolråd, Församlingarnas:

fond 2838 Hyruan« fond 2628 - Adolf Fredriks 2631
Probats donation 2630 Röda korset, Svenska fören. 2816 - Katarina 2620
Professor Carl .T.Rossanders - Ladugårdslands (Hedvig

donationsfond 2821 Sabbatsbergs brunnslasarett. 2685 Eleonora} 2627
Pro Patria......... 2688 -- ålderdomshem 2660 - Maria............... 2616
Psilanderskölds donat.·fond.. 2835 Sahlbergs fond................ 2617 - Nicolai...................... 2604
- pensionsfond 2S35 Sahlstedtska fonden 2601 - Skeppsholms 2634
Psi1andersköldska fonderna .. 2835 Samaritföreningen, Svenska .. 2816 f. d. Skomak.-emb. (Skomak.-
Publicist. understödsfond, Sv. 2778 Samsona stipendiefond....... 2821 nläst.-fören.)................ 2706
Pukes fond...... 2607 Sandahls fond 2617 Skyddsförening, Sthlms allm. 2858

Sandbergs testamentsfond 2613 - för t'rigifna, Sthlms 2859
Sas ska fonden................. 2835 Småskolelärares m. fl. ålder-
Scharps donation............. 2602 domsunderstödsanstalt . 2756
- gåfva........................ 2697 Sohms testamente 2833
Schaumkellska understöds- Soldatbarnhuskassan......... 2810

fonden 2823 ~oopiska fonden 2601
Scheelefonden.................. ~734 Sporrongs fond 2609, 2628
Scheffers fond.................. 2835 Spångbergska test.-fonden 2619
Schefferska stiftningen 2835 Stagmans fond 2624
Schewens testamente. 2638 Stahres donation.............. 2611
v. Scheweuska sf.lpendieirrr .. 2835 Starbus testamente 2638
Schewes testamento 2602 Statens jernvägstrafiks enke-
- testam.entsfond............. 2613 och pupillkassa ,. . . . . . . . . 2782
Schinkels testamente 2638 - pensionsinrättning 2782
Schlotthauers legat............ 2638 Statskontoret.................. 2755
Schmidts legat 2638 Steinmetz' fond............... 2621
Scholtz' testamente 2638 å 2 ställen Stenbergs fond 2630
Schotteska m. m. don. 2832 Stenhammars, Fredrika, sti-
Sehröders testamente......... 2657 pendium. 2771
Schultzcs testamentsfond 2613 Stift. f. bost. åt fattiga m. fl.
v. Schulz.ers donationsfond 2835 judar i Sthlm 2640
Schumburgs. Aug., donatio- - för gamla tjenarinnor 2860

ner inom tyska förs 2638 Stipendium Berzelianum 27X4
- Aug., minnesfond ,........ 26O!~ - Nilsson Asehanianum 2735
- R., donation 2638 Stjerncreutzska fonden 2835
Schurer v. waldhcims fond.. 2835 Stjerncronska fonden 2835
Schuta' testamente 2638 Stjerngranats fond 2607
Schwae-ta' stiftelse............ 2631 Stjerngranatska fonden....... 2835
- Remy, stipendiefond 2750 v. Stockenströmska fonden .. 28iJ5
Schwartzers test.-fond 2613, 2638 Stocks leRat... ;g~
Schweders fond 2617 Sthlms allm. skyddsfören.... "

~~~g~~~rf~)~~o~~~.~.~:i.~~.~:l.~~;~~~-g~:f~~~~:f~~f~·~~~-..~.c.~..~~~ 2720
Sebaldts donation............. 2611 - Arbetaref:s tioöresatd. 2721
- testamente 2696 - Fö rrnyndarekarnmare 26,96
Sederholmska test.-fonden... 2681 - Gasverksarbet:s nödhjelpsf. 2713
Segercronas fond 2607 - Gasverkearbot:e sjuk- och
Sehrnanska pensionsfonden. 2830 begrafningskassa............ ~76~:
Selenii testamente............ 2626 - Magistrat .

2789 Seligmanns stipendium 2642 - Mosaiska f'örs:s sjukhj.- o.
Seminarieelev. hjelpfond..... 2749 begrafningssällskap......... ;~~~
Semisekularfonden....... 2742 - Nationalkassa .
sSePtfi~mbelrfondetnt,t20d;~ek..t·.· .• • ;74

8
6
1
- Nya slPålk·vägs-akt.-bolags 2-,17

era mer asares e s 11'e 1011::1'6 persona s tassa .

Queckfeldt- Rosencrantzska
fonden........................ 2835

Queckfeldtska pens.-ronden 2835
- stipendiefonden 2835
Qveckfeldts fond 288.5
Qvidings donationsfond...... 2781
- fond 2609, 2628

Rabeska fonden............... 2741
Barn bachs donation..... 2607, 2638
Redingska fonden............. 2710
Regnells, A., fond föl' barn-

klinik......... 2721
- donation 2734
- gåfvomedel .. 2734 å 2 ställen
- p:risfond 2823
- D:r A. F., stipendiefond.. 26~1
Rehnbergska fonden 1887.... 2835
Reinholde,Ferdinand,donation 2638
Reinholds fond............... 2632
- testamente.................. 2638
Reinstedts donationsfond..... 2613
Benströmska fonden.......... 2601
Retzii stipendiefond.......... 2821
Betztus", And., fond 2823
Reuchners fond............... 2617
Reuckners fond ... 2605 å 2 ställen.
Reuterskiölds,H.F.,pens.-fond 2835
Reuterskjölds pensionsfond 2835
Ribbings donation 2770
Ribbings, S. A., fröken, fond 2835
Bibbtngska stip.-fonden.. .... '2741
Richte:rs, C. H.. fond 2620 å 2 ställen
f. d. Riddarholmsförsamlin-

gens ensk. pensionskassa ..
Riddarhusets fonder .
Riesholms fond .
Riksbankens afdelningskont.

enke- och pupillkassa .
Riksgäldskontorets enke- och

pupillkassa .
Ringqvists fond .
Rinmanska fonden .

2602
2835
2620

2790
2621
2603
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[2870J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Sthlms Poltspera.s eusk. b e- Teaterns,Kgl.~ arbetares sjuk-

grafn.- o. understödskassa 2798 och begrafningskassa .
- Polispersonals ensk, enke- Teatrarnes, Kgl., pensinr .

och pupillkassa 2798 Tekniska högskolan .
- Postkonters brefbär:s en- - skolans allm. sttp.ifond .

skilda enke- o. pupillkassa 2785 Tekno!. instit:s elevers stip.-
- Sjukhem 2683 fond........................... 2750
- Sjömanshuskassa 2726 Telegrafverkets pens.-inrättn.
- Skyddsfören. för frigifna.. 2859 samt enke- och pupillkassa 2783
Sthlms stads embetsverks Tengströms fond 2621

enke- o. pupillkassa 2797 Terrades fond 2660
- stads konsistorium 2601 Tersmedenska fonden 2835
- stads o. läns kurhus ..•... 2683 Thams donation 2741,2742
- stads undervisningsverk 2740 Thamiska donationen 2835
Stokoes fond 2621 Tharmouts fond 2624
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 2602 Thernbergs testamente 2657
Strandbergska läkareinrättn. 2689 Thernbergska test.·fonden... 2830
Stråhles test.-fond 2605. 2609•.2617, Thunska stipendiefonden..... 2736

262l Thurgrens pensionsfond...... 2832
Stråleska fonden 28~5 Thåströms fond 2696
Sturms fond 26a8 af TibeHs testamente .......•.. 2653
Styffes, Knut o. Amalra, stip.- Tidmarks o. Sundins pens.-f. 2657

fond .......................• 2750 TimeHs testamente 2631.2833
f. d. Stämpelafgifts- eHer s. k. Timmermansordens hospital 2863

Hallkassan ..... ;............. 2699 Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860
Sundberg P:sons testamente 2697 Tjenstefolks belönande, Säll-
Sundbergska donationen 2734 skap för .
Sundens, Louise, stipendium 2749 Tjugonde Septemberfonden ..
Sundgrenska fonden 2602 Tjugufemte Juni-fonden .
Sundtus testamente........... 2697 f. d. Tobakshandels-societet.
- pens.-fond, Tidmarks och 2657 pensionskassa 2697
Sundströms gåfvomedeL..... 2613 Torkens fond.................. 2624
Svaans testamente............ 2830 Totties pensionsfond......... 2715
Svans, EHn A., minnesfond 2617 Toutins testamente 2602
Svanbergs testamente. . . . . . . . . 2697 Trasskolan, Lindgrenska , 2759
Svea Artilleriregementes pen- 'I'roll is, Uno, fond............ 2770

sronskassor, Första 2810 Trolles fond 2634
Svea Lifgardes barnhuskassa 2806 Trolle-Bondeska "fonden 2835
- Lifgardes fattigkassa.. .... 2806 Tullstatens ensk. pens.-inr 2786
Svenska aHm. djurskyddsför. 2856' af Tunelds donationsfond.... 2781
- fören. Röda korset 2816 Tunelii fond 2609
- Läkaresällskapet 2823 Tvenne systrars testamente 2607
- - prisfond 2823 Typografiska föreningen 2712
- Lärarinnornas pens.-fören. 2757 Tyska förs am!. stiftelserm. m. 2638
- Postmannaföreningen 2784 Törneboms fond 2620, 2697
- Publicist:s understöds- o. - testamente 2616.2697. 2833

pensionsfören 2778 Törnebomska fonden 2699
- Sjuksköterskornas allm, Törnemans.o ..Wistrands min-

pens.vrörening 2826 nes fond 2617
- Teaterförbundet 2777 Törners donation.............. 2750
- Teaterns donationsfond. . . 2773 Törnqvists donationsfond.... 2781
Svenskarnes i Karlsbad fond 2864b - fond 2620. 2621. 2696
SvenskaSamaritföreningen ..• 2816 - J. C.• fond 2620
Svenssons stipendiefond...... 2735
- W.• donationsfond 2774 Ugglas' fond , 2609
Syskonen Mendelsons fond 2640 Ulfsparres fond............... 2607
Sång- och musikstipendiet.. . 2744 Undens fond................... 2632
Säfbohms testamente......... 2657 Underlöjtnant. Peyrons pens.-
Sällsk. Barnavännerna 2674 och gratifikationsfond 2809
- »De fattigas vänner». . . . . . 2671 Underofficerarnes vid l. Svea
- nDe nödlidandes vänner» 2842 artillerireg:te pens.-kassa ... 2810
- för dygdigt o. troget tjen- Undervisn.verk, Sthlms stads 2740

stefolks belönande ; 2861 Uno Troilis fond 2770
- för uppmuntran af öm och IV. A. Benedicks fond 2676

sedlig modersvård.. .. .. 2677 Wadstena adliga jungfrustift 2835
- »Jultomtarne» 2672 Wadströms fond .•. 2607.2626.2696
- Pro Patria 2688 - testamente 2602
- »Till arbetstlit:s befrämj.» 2862 Wrntterdahls tesu-fond 2613
Sätherströms fond 2628 Wahlbergs .minnesfond 27'34
Söderbergs donation 2770 Vahlskogs stipendium 2611
- John. fond 2619 å 2 stäflen Wahrendorffsfond 2603
Söderbergska fonden 2699 Wallenbergs, A. O.• fond 2688
Söderström s fond 2602 Wallerska fonden 2710
- testamentsfond. 2613 Wallins fond 2630 å 2 ställen
Söderströmska fonden • 2756 Wallinska fonden 2740

WaHmarkska donationen 2734
T. af U:s' fond 2607 - fonden 2752
Tamms .0. Widegrens stip.-f. 2771 WarodelIs pensionsfond...... 2697

I
Vega-fonden .

2774 von Vegesackska fonden .
2774 Wenerska testamentsfonden ..
2750 Wennbergs, Aug .• fond .
2751 Wennbergs. Lotten. fond .

Wenströms, Jonas, stip.-fond
WertmiiHers fonder .
Wessmans fond .
Westerbergs testamente .
Westfeldts fond .
Westins, Axel, stipendiefond
- fond ......................• ,.
Westmans fond .
Westzynthii fond .
Westzynthius fond .
Vetenskapsakademien .
- reseunderstöd .
Wibergs fond .
Wickbergs, A. C., fond .
Wickholms stiftelse .
Widboms fond ........•........
Widegrens stipendiefond .
WideHs fond .
Widings fond .
Widingska donationen .
Widmans fond .
Widmarks fond .
Wi era.fond .
Viktualieh. pensionsinrättn .
von Willebrands fond .
- understödsfond ' .
wtnboms pensionsfond .
Vinskänkssocietetens pens> o.

begrafningshjelpskassa .
Wirens donationsfond .
Wirenska stipendiefonden .
Wirrwachs fond ............•..
Wistrands fond, Törnemans o.
Vitterhetsakademien ... \o ••••••

Wittings testamentsfond .
Vivekafonden .
Volontären von Rosens pens.-

och gratifikationsfond .
Wrangels testamente ' .
Wulfcronska fonden .
Välgörande fruntim:ssäHsk .

2734
2835
2822
2688
2836
2750
2617
2604
2697
2632
2751
2630
2632
2602
2604
2734
2734
2607
2602
2630
2630
2771
2603
2626
2746
2615
2745
2609
2702
2696
2801
2696

2704
2735
2741
2617
2617
2733
2613
2843

2809
2638
2835
2666

2861
2746
2617

Yhlens legat 2638

Zetherstens fond .
- testamente .
Zettersten P:s testamente .
Ziervogels donation .
Zimmermanns donation .

2621
2602
2657
2611
2638

Åhrbergs fond 2607
Åkerblads donationsfond..... 2613
Åkerhielmska fonden......... 2835
Åkerlunds fond......... 2602. 2630
Aleniska fonden............... 2740
Ångfartygsbef.-sällskapet..... 2727

Ädelgrens minnesfond .
Ärlig mans fond, En .

2617
2609

Qbergs fond...... 2607
Ofre Borgrättens medel...... 2795
Öfverströms fond 2619
Öhmans fond 261&
- testamente 2657
Östbergs fond.................. 2621
Qstergrens fond ... 2617. 2621. 2660
Ostermalms allm. läroverks-

fond 2746b
Östermalms förs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden..... 2611>

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


	fromma
	två



