
G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder. [4601-4602]

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

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

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder [4601-4645J och [4865]

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler [4651-4667]

III. Fonder för understöd åt barn [4670-4678]
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, eller afsedda

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

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ... [4693-4729]
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,

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

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

med jämförliga personer samt deras änkor och barn [4781-4802]
X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn [4804-4817]

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

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. [4828-4864]

Reyistm' till samtliga {ondel' se [4865J - [4871J.

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

[4601] Stockholms stads.
konsistorium.

Se [2001].1
Bergstenska fonden (Änkef. L M

Bergsten 1826)kr. 5,133:15. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar .

Georgiska fonden, kr. 1,012:04.
År!. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattij;a fruntimmer.

Håggmanska fonden (M:ll Hägg.
man 1870) kr. 3,067:93. Pens.

,Jnngbladska fonden (Prosten B
Jnngblad, 1832)kr. 3,761:71. Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthim.

Lagns fond (Dokt:an C U Lagus
1854) kr. 6,133:22. Underst. åt fat-
tiga fruntimmer.

PosBiethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 26,110:12. Stip.
At studerande.

Renströmska fonden (Kanslist.
O Renström 1818) kr. 17,147:22.

Pensa' till 7 ofrälse, ctv. tjänste-I
mäns änkor, boende inom Klara
föraamt.

Sahlstedtska fonden (Mil l ALR
Sahlstedt 1868) kr. 1,534. Pens.

Soopsk!! fonden (Grefv:an AM
Soop 1734)kr.19,135:37. Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska fattigh.

Berggren 1895) kl'. 150,000. Lifs-
tidsräntor, pens:r m. m.

Berggrens, :Makarne, under ..
stödsfond (Grossh. och fru R Berg-
gren 1895) kr. 82,840. Pens:r, till·
fälliga understöd. m. m.

BeronIi donation (Hand!. KB
Berornus 1870)kr. 3,397. Pens:r.

Bersåns, C. D., fond (frknE Ber-
sen 1897) kr. 10,472. Lifstidsränta.

Boijeska fonden (Gravöl' J P
Boije) kr. 19,472. 5 pens:r a 150kr.
utdelas år!. till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgareklassen i Stor-
kyrkoförs.

Alfred Collijns fond (1898) kr.
1,790. Barnunderst.

Nils Wilh. Ekebergs fond
(Grossh. OW Brink 1889)kl'. 5,249.
Pens:r.

Doktor Fr. Fehrs minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,659.
Pens.r.

[4602J Nikolai församlings
kyrkoråd.

Se [2011J.
Arfvedsons testamente (Dir. C

Artvedson 1856) kr. 7,600. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes till understöd åt
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom
åt värnlösa barn.

Arrhenli donation (HandI. A W
Arrhenius 1872)kr. 6,750. Till hjon
på Sabbatsberg.

Berggren s.Rober t och Eleonore,
donationsfond (Grossh. och fru R.
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[4602-4605] G. Fromma stiftelsers, 'pensionskassors m. fl. fonder.
4,041: 1/2till kläder ät fattiga skol-
barn och 1/2till tillfälli~a underst.

Toutins testamente (Ankef. A M
Toutin 1791)kr. 556. Pens:r.

W.dotröms testamente (M:ll
U Wadström 1789)kr. 250. Pensir.

Westzyuthll fond (Konsul W
J E Westzynthius 18S9)kr. 17,819.
Halfva räntan disponeras af pa-
stor för tillf. understöd och resten
tillfaller Kyrkofattigkassan.

Wlbergs, Fr., fond (Handl. Fr.
Wiberg 1901)kr. 6,163. Lifst.-ränta,

Wiekber~s, A. (:., fond (Grossh.
och fru Robert Berggren 1895)kr.
67,941. Pens:r.
-- Zethersteno testamente (Garfv.
JR Zethersten 1790)kr. 50. Pens.

Åkerlunds fond (frkn Augusta
Åkerlund) kr. 3,175: räntorna ut-
delas ärl. till 2 aktningsvärda frun-
timmer inomStorkyrkoförs.,hvilka
fyllt 50 är.

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph
Hebbe 1868) kr. 20,274. Div. ända-
mäl, barnavård m. m.

Fatima Her-tzers fond (Fru Jea-
nette Nordlund 1889) kr. 4,185.
Pens:r.

Henrltns, fru, Louise, fond (1900)
kr. 5,329. Bidrag till barnkrubbor.

Kollektmedelkaosan för fattiga
na ttvardsharn (insamI. af förs,
gnm kollekter) kr. 4,560. Beklädn.
ät fattiga nattvardsbarn.

Kreijo testamente (Assessor F
Kreij 1827)kr. 2,410. Räntan eiu-
delas 2 utfattiga sängliggande för-
saml:medlemmar.

Kyrkofattlgkassan. Särsk. aty-
relse. (Åtskilliga donationer) kr.
60,526.MänatI. underst. till fattiga.

Metzgers testamente (Grossh.
F Metzger 18ilO)kr. 3,551. Afkastn.
disponeras af församl:s pastor för
tillfälliga underst.

MlehaeIssons testarn. (Grossh.

M~~::~~s~f }~i'::~~:~2~eie~::,; [4604J Nikolai församlings
hustru (Skomak. J. E. Eeron 1880) skolråd. Se [2011].
kr. 2.218. Pens:r oeh barnavård, A. G. Bratts fond (f. d. källarm.

Molins fond (frkn Sofie Molin) A. G. Bratt) kr. 5,050. Af räntan
kr. 6,107 till beklädn. ät behöfv. utdelas ärl. till beklädnad af fat-
nattvardsungd. tillh.församlingen. tiga skolbarn kr. 200: när kap. upp-

Norstedto fond (111:11Caroline gätt till 10,000, fä 400 kr. utdelas.
Norstedt 1878)kr. 3,595. Underhäll Ekströmska fonden (Snick.-
af ett eller flera värnlösa barn. ålderm. Ekström 1835)kr. 150.Rän-

Norstedts fflnd (Sara Lovisa Nor- tan 7.50 skall »vid julexamen ut-
stedt) kr. 5,963. Underhäll af värn- delas ät 2:e flickor, som utmärkt
lösa barn. sig förordning, flit och arbetsemh.»

Okänd !:ifvares testamente(1854) Erik Boman Erikssons gåfva
kr. 611. Afkastn. disponeras af (framI. viktualiehandl. Er. Boman
församl.s pastor för tillf. underst. Eriksson) kr. 1,638. Årliga räntan

Otterska fonden (.:i.nkef. M L skall till skolans bästa användas.
Otter, f. Edman, 1861)kr. 42,158. Flobergoka donationsfondeu
Pens:utdelning och mänatI. un- (Guldsmed. A Floberg 1803) kr.
derstöd till fattiga. 4,000. "Till fattiga barns hällande

Petterssons fond (M:ll SM Pet- i skolan".
ters son 1896) kr. 11,044. Pens:r. Karotrömska fonden (111:11Eleo-

Pfeils testamente (Revisor JE nora P Karström 1865) kr. 4,520.
Pfeil 1797) kr. 1,011. Pens:utdeln. »Till den fond, som i Storkyrko-

f. d. Rlddnrho lms-fdrsrs ensk, församI. är grundad för fattiga
penalenskassa kr. 4,112. 5 pens:r skolbarn».
a 25 kr. Ludvig Levins fond, kr. 6,000.

Rogstadii testamente (Änkef. Räntan utbetalas till styrelsen för
J Rogstadius, f. Löf'blad, 1786)kr. Nikolai skollofskolonler.
512. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- Liedbergska fonden (Revisor
fattiga och sängliggande änkor. Liedberg 1904) 7.000 kr, Räntan

Scharps giifvonledel (Grossh. JH till kläder ät medellösa skolbarn.
Scharp och hans hustru 1888) kr. Aurora Lindfeldts fond (Julia
2.046. Räntan utdelas ärl, til! 3 Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr.
välfrejd.,fattigafamil.ierinomförs. 3,000. Räntan skall utgä til! be-
Scharps testamentsfond (Grossh. höfvande lärarinnor inom r6rsam·

o. fru Scharp) kr. 24,203; a) til! lingen.
beklädn. af fattiga nattvardsbarn Löfgrenska fondon (Ålderm.
af kvinnokönet; b) til! skollofskolo- Löfgren 1826)kr. 75. Räntan, kr.
nier för församl. barn; c) till för- 3:75,skall »vidjulexamen utdelas».
bättrad kost ät förs:s ä stadens Mobergska fonden, kr. 1,000.
fattigvärdsinrättn:rlntagnafattiga; Räntan skall utgå »ttll Iärarne vid
d) till utdelandet af ved ät fattiga folkskolan såsom extra arvode •.
församlingsbor. Pinehardska fonden (Grossh.

Sehewes testamente (Grossh. A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
R F Schewe 1845)kr. 768. Afkastn. »underst. ät 2 fattiga barn vid
disponeras af förs:s pastor för til!- förs:s folkskola •.
falliga underst. Hllda Stens understödsfond (f.

Storkyrkoförs:s barnkrubba d. lärarinnan Hilda Sten, 190.)
(särsk. styrelse) kr. 4i,340. Bar- 2,620 kr. Räntan sökes 1/2'ärsvis
navård, af i behof af understöd varande

Sandgrenska fonden (f. d. upp- lärarinna vid f'6rs. folkskola.
bördskommiss. FC Sundgren 1894) Fredrik Wibergs fond (HandL
kr. 6,168. Pens:r. Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Atkast-

Söderströms\ fond (Skomakare- ningen tillfaller lärarinnorna, »den
älderm. CH Söderström 1871)kr. ena efter den andra i den ordning,

som af längsta tjänstetiden (minst
5 är) betingas. Ingen af dem fär åt-
njuta understödet mer än ett år i
sänder.

Wessmanska fonden (Änkefru
Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
Räntan .till kläder och andra för-
nödenheter ät de fattigaste flickor
i folkskolan n,

Westzyntllius' fond (Konsul
Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
till bespisn. af fattiga skolbarn.

[4605J Nikolai församlings
fllttigvårdsstyrelse. Se [1784].

Anders~ns fonft l(Fröhandlaren
Aug. P. Andersons fond) kr. 2,500.
Räntan skall ärligen utdelas i män
af behof ät fattiga och INikolai
församling boende personer (obe-
roende af skrifningsort),hvilka lida
af lungsot och hvilkas sjukdom
blifvit styrkt af distriktsläkaren.
Skulle sådan behöfvande och sjuk
person vistas å sjukhus och i hem-
met kvarlämnat hustru och barn
i behof af hjälp, kunna jämväl
dessa senare tilldelas understöd
frän fonden.

Anndals fonrl (Anna Charlotta
Annda!) kr. 33,000. Räntan använ-
des till underst. vid jnltiden ät fat-
tiga familjer, med företrädesrätt
för lika behöfvande af Stot-kyrko-
förs.

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

Edberg (Fattighjonet Wilh:a Ed-
bergs lifräntefond) kr. 675.

Engstedts fond (Änkef. Joh:a
Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
talas till sädana fattiga inom Stor-
kyrkoförsaml., hvilka icke åtnjuta
underhäl.l af allm, fattigvärden.

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

Geijers fond (Lagmansänkan
Geijer) 1,500. .

Godus fond (Segelsöm:änkan C
Godu) kr. 555. Räntan utgär til!
2 älderstigna änkor eller ogifta
kvinnor inom Riddarholmsf'6r-
samlingen.

Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl
Hedberg) kr. 4,000. Räntan an-
vändes till värnlösa barns upp-
fostran.

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

Kumlings fond (M:ll G Catha-
rina Kumling) kr. 1,500.

Kåbergs fond, kr. 3,000.
Norstedtsfond (Boktryck. C Nor-

stedt) kr. 10,000.
Peter Wahlströms understöds·

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

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

Renekners fond (Bokh, N G
Reuckner) kr. 2,000.
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:G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4605-46 09J
Stråhles testamentsfond (Kam- delas 3:e sjuka, försam!. tillhö· Fnh rmanns fond (Hofkällare-

rer.änkan H M Strähle 1829) kr. rande äukor , mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
3,000.2 pens:rtill fattiga och sjuk!. Nordfors fond (Öfverst:an W 597: 22. Af räntan utgä 7: 78 till
öfver 60 är gamla änkor efter civ, Nordfors 1842) kr. 500. Underst. Ad. Fredr. fattigv ..styrelse, resten
ämbets- eUer tjänstemän med före- ät fattiga. till Klara fattighjon.
trii.desrätt för släktingar. Pnkes fond (Gretvinnan Puke Godns fond (Segelsöm:änkan C

Ankedrottnlng JosefInas fond 1864)kr. 1,000. Underst. ät fattiga. Godu 1787)kr. 555: 56. Pens:r till
kr. 1,000. Rambaehs donation (Srrick.än- 2:ne fattiga änkor eller jungfrur,

kan E Rambach, f. Dehm, 1881)kr. 60 är gamla.
1,000. Räntan utdelas till behöf- Holmberl\'s fond (Kryddkramh.

[4607] Klara församlings vande inom försam!. N Holmberg 18(3) kr. 1,500. Rän·
k k d Roos' fond (Majoren Axel Roos tan användes till förökande af den

yr orå . Se [2013]. 1878)kr. 2,455. Underst. åt fattiga. dag!. kosten för å fattighusen In-
lIagA"es fond (M:U F E Bagge Segereronastond (Statssekret. E tagna blinda hjon.

1849)kr. 3,000. Underst. åt fattiga. C Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan Hoppenstedts. Sofie, fond (Fru
Brandels fond (Kamrer C. Bran- utgår till 12 dygdiga änkor tillh. Adlersparre 1871) kr. 300. Till

del 1904)kr. 25,000. Understöd åt -pauvres honteux. inom försam- beredande af lifränta åt fattiga
fattiga. lingen. flickor i Klara barnhem och

BerneA"ftu fond (Kamrer. G W Skogmans, Agnes. fond fFrih:an Tysta skolan.
Bernegau 1852)kr. 30,000.Underst. A. Skogman 1902)kr. 4,500. Rän- HiIlphers fond (Hand!. J W nui.
åt fattiga. tan användes till omedelbar hjälp phers 1812)kr. 6,000. Räntan f15r·

Bolins fond (Hand!. Bolin 1802) vid sjukdomsfall inom fatti,!;ahem. delas med lika belopp tiIl 12 fat-
kr. 544. TiIl de fattiga jultiden. Stjernll'unats fond (Ankefru tiga änkor med eUer utan barn

Caminska testamentsfonden Stjerngranat 1819)kr. 4,800. Rän- inom Klara försam!.
(Assessor L M Camin 1832) kr. tan utdelas åt fattiga änkor med Isbergs fond (Presidentskan M
750. Räntan utgärtill Sthlm s bor barn, tiIlh. församI. G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan
garskola. T af U:s fond. 1895. kr. 3,000. till fattighjonen.

Cederschiöld s fond (Dep:chefen Räntan utdelas till belrörvande in- f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94.
R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000. om förs. Till styrelsens godttinnande.
Underst. ät fattiga. »Tvenne systrars testamenten Lleberts fond (Sejlareälderm. J

Ekströmsrlonationsfond (Gr'oss- (1876) kr. 8,000. Till af testator F Liebert och hans hustru A :"
hand!. H E Ekström 1832)kr. a,850. utsedda pensionärer. .. Weber 1832)kr. 6,760:88. Af rän-
Räntan utgär till Sthlms borgar. Ulfspneres fond (Ankefru M tan 31. till fattighjonen, 1/. till
skola. Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. kapitalet.

Ekströms fond (Grossh. H E åt fattiga. Llnderens fond (Dir. E Lindgren
Ekström 1842)kr. 20.000. Räntan Wadströms tö nd (Jungfru Wad- 1802)kr. 300. Gåfva till änka med
utdelas till de mest behöfvande ström 1791)kr. 250. Åt fattiga vid flesta barn.
änkor och ogifta fruntimmer, till- jultiden. Lludgrens fond (Dir. E Lindgren
hörande npauvres honteux» inom 'I'h, Westmans fond (1906) kr. 1802) kr. 500. Gåfva till fatfig-
f15rsaml. 10,000. Till äldre hjälpbehöfvande hjonen.

Falks fond (Jungfru Falk 1910) personer inom församlingen. Lludgr eus foud kr. 500. Till mid-
kr. 300. Till de fattiga jultiden. Wibergs fond (Frkn C AWiberg dagsmåltid åt styrelsen.

60thers fond (M:U Gother 1838) 1897) kr. 13,000. Till af testator Lundb'lads fond (Hofalag. J
kr. 750. Underst. åt fattiga. utsedda pensionärer. Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gäfva

HRlIgrens fond (Assessorskan Ährbergs fond (Jungfru M L till familj med barn.
HaUgren 1828)kr. 1,500. Underst. Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till af Mennlers fond (M:U S M Meu·
åt fattiga. testator utsedd pensionär. riter 1840)kr. 3,000. Pens:r åt z:e

HRlJgrens fond (M:ll. M S Ha.Il- ÖberA"sfond (M:UC Öberg 1874) fattiga gummor. ..
gren 1841)kr. 1,500. kr. 5,000. Underst. åt fattiga. Nordströms testamente (Ankef.

Hanes fond (Frkn U E Hane EM Nordström) kr. 2,000. Räntan
1875)kr. 4,000. Till af testator ut- utgår såsom lifränta åt 2:e per-
sedd pensionär. [4609] Klara församlings soner, men efter deras död utdelas

HotrmRns fond (Hotintend. J f tti å d t I räntan till 2:e ogifta handtverks-
Hoffman 1878)kr. 22,200. Till af a Igv r ss yre se. mäst:döttrar inom Klara försam!.
testator utsedde pensionärer. Se [1785]. Okänd (Euärlig mans fond 1782)

Hotrmans, A. donationsfond Berggrens fond (Hyrkusk. M kr 400. Pens. till en ärbar flicka.
~Slottsarkitekten A Hoffman 1897) Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan PIhlgrens fond (M:U U E Pihl-
kr. 75,000. Till aftestator utsedde anslagen till kläder ät röraaml:a gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till
pensionärer. mest nödstäUda fattighushjon. 2:e dygdiga flickor.

Klara förs, Kyrkokassa (Klara Bergqvists fond (M:UM C Berg- Qvidlngs fon,l (Presid:änkan J W
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat- qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en Qviding 1859)kr. 32,000. Afräntan
tiga jultiden. ogift dotter, Bom försörjer sin utdelar fattigv:styrelsen 160 kr.

Krutmeijers fond (Kansliråd:an moder. samt kyrkoh. äterstoden till behöf.
B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Uno Bolins fond (Hand!. A Bolin vande inom Klara försam!. i pens:r
derst. åt fattiga. 1796)kr. 658. Till fattighjonen. om högst 100 kr. och minst 50kr.

Krutmeijer8 fond (Kansliråd:an Brobergs fond (Viktualiehand!. Redogörarens gåfvofond (1905)
13 Krutmeijer 1854)kr. 2,832. Till C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän- kr. 400. Räntan utdelas efter aty.
församl. fattighushjon. tan utgär i 3:ne pensioner till fat- relsens godttinnande till fattiga

Ljn:n.gmans, Carl, minne (f. d. tiga inom försarn!. inom församlingen ...
lllsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i En ärlig mans fond (1785)kr. Schiines fond (Ankef. Schöne
Klara kr. 1,700. Räntan utdelas 600. Till det fattigaste hushäll 1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas
till en eUer flere sjuka eller be- med de flesta barnen. till skyddsföreningen i Klara förs.
hörvande inom Klara förs. Fond för tillf"allig hjälp (1899) Schumbnrgs, Augnst, Minn•••·

Lö"en8 fond (Presid. Frih. J kr. 1,000. Lifräntatill nämnd per- fond (donerad af konsul R Schum-
von Löwen 1774)kr. 3,333. Rän- son, därefter utdelas räntan till burg 1895) kr. 1,120. 1 proc. till
tan iordelas, ena hä.lften·mellan hjälpbehöfv. inom Klara. rörsam- kapitalet, resten till fattiga. inom
12 och andra hälften meUan 20 ling. Klara försam!.
inom försam!. boende fattige. Forsamans fond (Tapetser. C G Setterströms fond (Karduan •..

Mörners fond (Frkn Ulrika Mör- Forssman 1858)kr. 1,500. Pens:r mak. Setterström) kr. 630. Till
ner 1810) kr. 1,500. Räntan ttl.l- . till 2:ne fattiga borgareänkor. styrelsens godttinnande.!;!
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[4609-4613] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Sporrongs fond (Änkef. U .E

Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till
fattig!>jonen.

Stråhles testamentsfond (Kam-
rersänkan H ]\1 Strähle 1829) kr.
3,000. Till 2:e civ, tjänstemans.
änkor, fyllda 60 är.

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

Ugglas' fond (Excell. gretve G
af Ugglas 1855)kr,. 2,000. Till sty.
relsens godtfinnande.

Wiers fond (Brygg. A M Wiers
änka 1783)kr. 1,682:24.27 kr. till Ad.
Fredr. förs:s Q. rest. tillKlaraförs:s
fattighjon.

39,250. Till bchöfvande änkor
eller ogifta personer, företrädes-
vis af prästfamilj eller släkt till
komminister Stahre eller hans
hustru.

Syskolefonden (»Lärare och
lärarinnor vid Jakobs och Johan-
nes folkskola. 1870)kr. 1,000. Till
inköp af materialier för barnens
undervisn. i handarbeten samt be-
löning åt däri skickliga tlickor.

Vahlskogs stipendium (Ankef.
L M Vahlskog 1818) kr. 6,000. Un-
derst. till ynglingar, som ägna sig
åt studier för präster!. ståndet.

Ziervogels donation (Justitierä.
det C Ziervogel1824) kr. 7,500. Un-
derst. till ogifta döttrar eller änkor
efter ämbetsmän.

[4611] Jakobs församlings [ 2] .
kyrko- och skolråd. 46 l

Se [2023]. A.lms fond (Byggmäst . .A,xelAlm
." , 871) kr. 4,006. Pastor l Jakob

A.lms, Fru, danatdon (Ankefru jämte 2 andra, att uppmuntra de
S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. tIll arbetande klasserna till flit ar-
fattiga inom förs~ml... betsamhet och sparsamhet. '

Behrens do.natIOn (Gordelmak. Alms testamente (Byggmäst. Ax.
?FBehr~ns) kr. 700.:»Enlltenpå· Alm). En fond till uppmuntran
ok.~lng tIll.Jakob~ forsaml:s skole- a.fflit, ordning och sparsamhet hos
praster» ~Ingår..l den rektor o. 2 de arbetande kla.sserna inom huf.
Kol,leger bllk. lon): _ . vudstaden, företrädesvis sådana,

Oartboms dunatton kr. 125. TIll hvilkas biträde testator vid byggn:r
en I.~om forsaml. boende fattIg bor- begagnat, till lika fördein. Fonden,
garank~ med flera smä barn. 100,000 kr., förvaltas af Pastor i

Hed~~ns fon~ (Biskop J J lled~en) J akobs törsaml. samt 2 af styrelsen
600.. ~J:1llboc~erät !"edellosalarJ. förSthlms stads sparbank utsedda

.llIllbergs Ntlpendlefond (.Okand personer.
girvare 1~65»).k~. 1.000. Underst. Franckeska fondon (Fru Olena
åt ,?~dellosa Iärjuugar. , . Francke 1895)kr 5,033: 84 till ut-

j'IIJebergs, .(lustaf ErIk och deln. vid jultiden till fattiga fao
~elena C"tharma, f.ond (1882)kr. miljer inom församl., 10,075: 19
1<>,00.0' Rantan a~vandes em .ut- till församl;s skollofskolonier och
delmng bland gif'ta oCl': ogifta 10,067:66till fattiga folkskolebarns
kvlnnO! . ln?ID Jakobs ~?rsaml., bespisn.
dock ej l mindre b~lopp an 20 kr. KareUs fond (Kyrkoh. P KarelIs

Lundbergs donattoner (kyrkoh. änka Ch M Hedendahl 1849) kr.
J G Lundber~..1878) kr. 2,000.- 1) 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;
TIll Jakobs torsaml:s tolkskola. underst. ät aflidna prästmäns i
Rantan u~delas af folkskolans dl- fattigdom varande barn.
rektion ttll de ftitigaste och or· Lejas välgörenbetsstiftelse för
dentllga~te barnen. - 2) TIll idiot- Jakobs försam!:s fattige (Kejser-
h~mmet I Sthlm eller, om de~upp- lig hofoptikus Benjamin Leja 1864)
~or, ~nnat h.~m} .sa.romasyfte. - kr. 20,000. Särsk. styrelse med
3) TIll e~t torsorJnlllg~: eller ar- kyrkoh. i Jakob säsom ordf., se
betshemforbllndaochdofst~mma. [3544]. Dels bespisn. under jul-
- 4) .Tlll Malmqvistska 1l1rattmn. helgen af inom Jakobs förs. bo-
gen for fattl!!a barn, fornamll.(last ende fattiga, dels till beklädn. af
fr. ,Jakobs tors: - 6) TIll rädd. fattiga skolbarn, dels slutl. till
nlllgsl':emmet for vanvårdade flic- kontant underst. till sådana be-
kor, f~rnaIDhgas~. fr. Jakobs fors. höfvande, som icke äro i nä-
- 6) TIll Jakobs fors:s barnkrubba. gon välgörenhetsinrättn. intagna.
- I) TIll Jakobs fors:s nushåns- Lindgrens donation (Emil Ch
Sk~!.ad·bj"l f d f" .. .. Lindgren 1866)kr. 500. Skolrädet
..,0 a ps on en or varnlosa i Jakobs förs amt. [se 2023]. Till

thekora .:upp~ostran (B'r'untdrnmei-s- 6 af folkskolans flickor vid julen.
skyddsforemngen 1870) kr. 3,600. 'fennbergs donation (Grossh
Till förmän för. tre värnlösa ätc- Aug. Wennberg 1888) kr. 5.000:
kors l Jakobs fors .. upptostr.an: Till rörs:s skollofskolonier.

Lundblads donation (COhrtstdna
Lundblad 1865) kr. 500. Underst.
till z.ne nattvardsbarn, en gosse
och en flicka. [4613] Jakobs och Johan-

Ruckmnns donation (Frkn Ma- , f t . d t I
ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen. nes a tIgvår ss yre se.
sioner af lika belopp åt 4 obemed- Se [1790].
lade öfver 60 är gamla och för -Bnrnhjälpsfonden (Excell. Gref-
en hedrande vandel kända trun- ve C de Geer med H',OOO, åtskilliga
timmer, vare sig änkor eller ogifta. Iandra församl.sbor ' med 5,000.

stahres donation (Komminister 1836) kr. 16,000. Till mat och be-'
N J Stahre och hans hustru) kr. klädn. ät' fattiga barn.

Benedicks testamentsf. (Br-uksp;
E OBenedicks 1876) kr 2,000. .Till
hjälp för de fattiga utöfver hvad
dessa enl. fattigv:f'6rfattningarna;
bekomma, eller för sädana fat-
tiga, som icke af fattigv:sambä1-
lena erhålla understöd.

Ekbolms testamentsfond (Gul.·
sm, I Ekholml806) kr. 2,523. Rän-
tan tillfaller »fattiga medborgares
änkor och minderåriga barn» med
30 kr. hvar ärligen.

Fuhrmanns fond (Hofkäl!are-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 383.
Räntan användes till undfägnad
midsomma raftonen ätfattighj onen.

de (Ieers donationsfond (Kam-
marh. frih. C de Geer 1796)kr. 2,600.
Till fortsättandet och driften af
f'6rs:s arbetshus.

de Geers donationsfond (Excel!.
grefve C de Geer 1850)kr. 15,160.
Till hyreshjälp ät några fattiga>
inom församlingen.

de Geers donation.fond (ExcelL
grefve C de Geer 1859)kr. 7,600.
Till underst. ät fattiga barn inom
försam!., hvilka fyllt 14 är, men
af sjukdom eller annan orsak äro
oförmögna att sig försörja, samt.
såsom tilWllligt understöd ät an-
dra fattiga af hvilken ålder som
helst, hvilka befinna sig uti en
hjälplös belägenhet.

(Iodus testamentsfond (Segel-
söm:änkan C Godu 1191) kr. 656-.
Årl. räntan utgär till underhäll för
2:e inom i6rsaml. boende ärbara'
o. välfrejd. hederliga änkor eller·
ogifta fruntimmer, som uppnått 60
år, eller ock sådana. yngre, som
genom sjukdom eller lyten äro ur-
ständsatta att sig genom arbete
försörja.

Gyldenstolpe. donationsfond
(Grefve A G·Gyldenstolpe 18551kr -.
1,800. Till underst. åt 2:e åldriga,·
sjuka personer, helst ä församl:s
fattighus.

Hederhfelms testamentsfond
(Kammarrev:rädet G O Hederhielm
1797) kr. 1,000. Räntan utdelas
hvarje 1/2-är till fattiga, födda inom
Jakobs törs. ..

Helins donationsfond (Ankefru
L Helin 1816) kr. 3,000. Räntan
fördelas lika emellan å Jakobs O.
Joh. förs. fattigh. intagna hjon.

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

Horns testamentsfond (Grefv:an
A S Horn, f. Blomstedt, l81ill1kr.
4,500. Årl. räntan användes tilll
understöd åt s. k. npauvres hon-
teux», isynnerhet gamla., döfva,.
blinda eller annortedes vanföra.

Kihlströms testnmentsfond
(Slaktaren J G Kihlström 1830 o.,
1844) kr. 3,531. Räntan utdela ••'
ärl. pä stift:s dödsdag den 12 dec.
till församl:s fattighushjon.

Luudberes testamentsfond (För-
ste lifmedikus V Lundberg 1&97),'
kr.' 5,000; att bilda en fond ät så-
dana nödställda rörsamhemedl:r,
som icke äro berättigade till fattig-
understöd. '
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
,,"oreens pensionsfond (Kansl ir »R Cadters minne» (Ankefru Ca-

J" E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,500 rol ine Cadier 1901)kr. 50,000. Till
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf- bestridande af kostn. af s. k. skol-
vande änkor Q. döttrar e-fter tjän- lofskolonier för folkskolebarn, tfl l-
stemän af civil-, militär- samt bor- hörande Johannes' försarnl.
gareståndet. de Geers donation (K Ch:a Rib-

Normans testamentsfond (Hus- bing 1783)kr. 2,250. Underst. till
hållerskan B M Norman 1829)kr. 6 fattiga af Joh. förs., af hvilka
1,500. Räntan utdelas år!. på atif- 4 änkor.
tarinnans dödsdag den 8 maj till Godlunds testamentsfond (Dir.
förs:s fattighushjon. J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.

Okänd (En okänd gifvares do- till fattiga o. orkeslösa inom förs.
nationsfond 1855) kr. 3,000. Till Liljebergs fond (Målaremäst. G
underhåll af fattiga och vanlottade E Liljeberg 1887)kr. 45,000. Räu-
barn inom försarnl. tan användes till utdeln. bland gifta
p-, donationsfond (1865)kr. 500. och ogifta kvinnor inom Johan-

Räntan till de fattiga inom församt. nes' törsaml., dock ej i mindre
lIeucknerska fonden. (Xnkefru belopp än 20 kr.

Sofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr. Lundblads donation(C Christina
Östel'berg-Reuclmerska grafven å Lundblad 1865)kr. 500. Underst.
Johannes kyrkogård skall för all till 2:e nattvardsbarn, en gosse
framtid underhållas. Resterande och en flicka.
räntemedel användas som tillfäl- Norens donation (Kamrer JNo·
liga understöd åt fattiga tnom förs. ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid

Ilcinstedts don.tion.fond (Tes- julen till högst 4 inom Johannes
tam:tstagare efter Änkef.lVIH Reiri- förs. boende änkor eller värnlösa
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- barn.
delas i 5 olika lotter till vissa upp- Ruekmans donntion(Frkn Mar-ia
gifna personer och efter deras död Ruckman 1887)kr. IO,OOo.Pcns:r
till andra behöfvande, helst änkor af lika belopp åt 40bemed!. öfver
och ogifta döttrar efter ämbetsmän 60 år gamla och för en hedrande
i statens ämbetsv. vandel kända fruntimmer, vare

Sandbergs testamentsfond (Än- sig änkor eller ogifta.
kel'. C Sandberg 1812) kr. 1,275. Sebaldts donation r.rustttlokaus-
Räntan till något fattigt fruntim- lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333.
mer af bättre stånd. Underst. till änkor efter civ, tjän-

Sche\Vestestamentsfond (Grossh. stemän och deras ogifta döttrar
R F Schewe 1845) kr. 750. Räntan (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
utdelas åri. på Sofiadagen t. förs:s åldern ooh 12 fattiga änkor utan
fattighushjon. uppgifvet stånd.

Schul tzes testamentsfond (Frkn Stahres donation (Komminister
C v. Schul tze 1845)kr. 300. Bän- N J Stahre och han hustru) kr.
tan tilldelas någon behöfvande. 39,250. Till behöfvande änkor eller

Schwnrtzers testamentsfond ogifta personer, företrädesvis af
(Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. prästfamilj eller släkt till kom-
iWO. 'Till de fattiga vid jultiden. minister Stahre eller hans hustru.

Sundströms ~åfvomedel (Handl , Franckeska fonden (Fru Olena
C G Sundström 1869)kr. 1,900. Bttn- Francke 1895)kr. 20,000till utdeln.
tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika vid jultiden till fattiga fam. inom
delar till behöfvande och obot!. försam!., 25,000kr. till fattiga folk-
sjuke handl. eller deras änkor, eller skoleb:s bespisn., 5,000kr. till fat-
handtverkare eller ock till Jakobs tiga sjuka föraaml iugsrnedlis vår-
för:s fattiga i allmänhet. daride i deras hem.

Söderströms testamentsfond Undgrens donation (Emil Ch.
(M:ll S Söderström) kr. 988. Rän- Lindgren 1866) kr. 500. Skolrådet
tan utdelas Sofiadagen till för- i Johannes' färsaml., se [202,I)J,
saml:s fattighjon. till 6 st. af folkskolans flickor vid

Wrotterdahls testamentsfond julen.
(Prostinnan C E Wrotterdahl1860)
kr. 300. Räntan utdelas till ngn
behöfvande i förs. ..

Witting-s testamentsfond (Ankef. [46 15]
M B Witting 1782)kr. 431. Räntan
skall år!. Mikaelsmässodagen lika
fördelas mellan 3:e änkor och 3:ne
faderlösa barn inom rörsaml. ,hvilka
äro i ömmande och behöfvande om-
ständigheter.

Åkerblads donationsfond (Spe-
gelfabr. of Åkerblad 1777)kr. 83: Till
jul och nyårsgåfvor åt fattighjonen.

Maria församlings
kyrkoråd.
Se [2035].

1884 års fond för fattiga natt-
vardsbarn kr. 1,500.

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

Rotins elJer Sehdnborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
9,000. Till 3 änkor eller döttrar

[4614] Johannes försam- ef~er ämbete- och tjänstemän samt
tings kyrko- och skolråd 2 ankor eller dottrar af hand!. eller

_. • tabrfksidk.; samt 1/6 af årets
Se [202"J. Iränta till kyrkonotarien.

Brandelsdonation(AnnaMBran- eahanis' fond (Änkan A Cabanis
del 1795) kr. 2,700. Underst. till 1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda
fattiga änkor m. fl. inom försarn!. behöfvande inom förs am!.

fl. fonder. [4613-46 17]
Dahlqvists fond (Änkan Ch Dahl-

qvist 1784) kr. 337: 8i>. Åt en fattig
änka; pensionären utses hvarje år.

Didrikssons fond (Änkan H. Dtd.
riksson 1S12)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra latinlärov. till obestämdt antal.

Femte.~lars·Fonden (Fiere o-
nämnda 1876) kr. 925. Tili fat-
~iga inom färsaml.

HalJg-rens fond (M:ll i\I S Hall·
gren 1841) kr. 1,.>00. Räntan ti ll.
faller sjuka och ofärdiga frunt.;
tillfalligt underst.

HuJts fond (Jungfru A L Hult
J 805)kr. 1,100.Till fattigas underst.,
till obestämdt antaL

Kolerafond, 1853 års (flere atif-
tare 1853)kr. a,ooo. Till barn, hvil-
kas föräldrar dött i kolera, eller
numera åt fattiga.

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

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

,,"orbergs fond (Jungfru AM Nor-
berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga
fattiga fruntimmer inom törsaml.

Pihlmanska eller Östermanska
testamentsfonden (Änkef. W Pihl-
man, f. österman, 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 änkor.

Widmans fond (Grossh. P U Wid-
mans dotter och måg R ,!,h Ceder-
schiöld 1859) kr. 1,000. At 2:e in.
om törsamt. boende borgaränkor.

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

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

GravalJii fond (C O Gravallius)
kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat-
tiga skolbarn i handslöjd.

Levins fond (Fabr. J P Levin och
hans hustru 1856) kl'. 1,500. Till
beklädn. åt sådana fattiga barn, som
ibrist däraf ej kunna bevista skolan.

lIteyers fond (Frkn Jermy Meyer
1894)kl'. 20,000. Till middagsspisn.
för fattiga skolbarn.

Nethenvoods fond (Bankokorn-
miss. V Netherwood 1867) kr. 200.
Till uppmuntran åt ett fattigt skol-
barn.

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe-
trejus 1847)kr. 6,000. Till fot- och
annan beklädn. samt till skrifma-
terial åt fattiga skolbarn.

Törnebohms testamente (Asses
sorn och stämpelmäst. E 'j'örue.
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga
skolbarns beklädn.

[4617] Maria församlings
fattigv~rdsstyrelse.

Se [1796].
Abrahamsons lifräntefond (Bada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
189a o. 1894) kr. 4,900. För barn å
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[4617-4621 J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Gålön och iPhtltpsenska och.Malm- TörnemlIns och lVlstrllnds min- Chllrlotte och JohaDllA Slider-
qvistska skolorna. nesfond (Assessor J A Törneman bergs minne (1904)kr. 230,000. ""

Beklädnadsfonden 1'ilr fattlgll och Professor A H Wistrand 1864) af ränteinkomsten användes är-
nattvardsbar» (okända gifvare) kr. kr.2,200. Behöfvande inom förs amI. ligen till vård af barn, till stipen-
2,861: 67. Användes för fattiga barn Wertmilllers fond N:o 1 (Brygg. dier och till understöd åt familjer
inom församI. i och Ryttmäst. G Wertmll11er 1864) med många barn, ålderatigna per-

Bergatedts fond (Fabriksmäst. kr. 2,000. Uppfostringshjälp 161' soner med svag syn, m. fl.
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,600. värnlösa barn. Öfverströms fond (Kyrköh. F W
Räntan till fattiga fabriksarbetare. lVertmill!ers fond N:o 2 (Brygg. Öfverström 1865)kr. 20,2S8. Pensa"
familjer. och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864) till änkor efter gesäller o. arbetare ..

Besparade medelfonden (bild. kr. 2,000. Fattighjonens förplägn,
gnm behåtln, af räntor 1867 och å testators födelsedag ..d. 23 feb.

lVlrrlfllchs fond (Ankef', C E
1868) kr. 1,500. Användes för åt· Wirrwach 1788) kr. 8,333: SS. Af
skilliga ändamål, efter Styrelsens räntan användas 400 kr. till un-
bepröfvande. derst. (S Il.50 kr., 4 Il.37kr. 50öre

Fuhrmanns fond (Hofkällare- och 4 Il.25 kr.) åt 11ofrälse mäns
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 400. änkor, som äro fattiga och till
Fattighushjonens förplägn. mid- frejden oförvitl., företrädesvis sä-
sommardagen. dana, som hafva omyndiga barn

(/odus rond (Segelsömm:änkan eller sjuka föräldrar att försörja.
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un- C A 'l'h Ädelgrens mtnnesfond
derst. åt änkor eller ogifta frun- (Frkn S A A Ädelgren 1897)kr.
timmer. 1,500. För behöfvande inom förs.

tJrundbergs och Asplunds fond Ö.tergren. fOlld (Hamnfogd. L E
(Grossh. A N Grundberg och än- Östergren 1852)kr. 500.. Förplägn.
kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000. vid jultideu åt sängliggande sjuka
Åt behöfvande inom rörsamt. å fattighuset.

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

HagUnds fond (Makarne G R
och .I:lK Haglind 1888) kr. 1,300.
Till å Maria fattighus' sjuk- och
ålderdomsrum intagna fattiga per-
eoner.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän·
tan användes till förökande af den
.dag!. kosten för å fattighusen
intagna blinda hjon.

Okänd (Gåtva af en okänd 1796)
kr. 125. Inköp åt fattighushjonen
af' »Arndts paradislustgård »,

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

Pette rsson. rond (Grossh, Axel
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
fattiga. inom f'örsaml. efter verkst.
direktörens bepröfvande, .,

Ueuclmers fOlld (Änkef. S L
Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
till behöfvande inom rörsamt.

Uotholfs fond (Öfverstelöjtn. F
A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för-
saml:s fattiga.

!Sahlberg. fond (Stadsmäkl. J
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig-
hjonens förplägn. å H M Konun-
gens rödelsedag.

!Sandahls fond (Uppbördskom-
miss. J Sandahl 1878) kr. 2,000.
För behöfvande inom försand.

stråhl es testamentsrond (Kam-
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
&,000. Till 2:e civ. tjänstemäns
änkor, fyllda 60 år.

Elin A Svans minnesfond (Ko-
kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
1,540. För fattiga barn inom för
saml,
. !SlVedersfond (Rådman MSweder
1772) kr. 1,600. Underst. till fat-
tiga klädesgarnsspinnerskor.

Tjngufemte Junl·fonden (Okänd
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
disposition för fattiga inom förs.

[4620] Katarina försam-
lings skolråd. Se [2013].

Eriksons fond (E R Erikson
1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga
barn i Katar, f'drsaml. fattigskola.

.Eriksons. fond (1825)kr. 9,000.
Till arbetsskola i Katarina förs.

Fond för Katarina skollofsko-
lonler (1896, 1900)kr. 20,000.

RosalIe Fredenholms fond(1897)
kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i
Katarina folkskola. ..

Gjörckes donationsfond (Ankef,
e Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem,
åt'l 'eller högst 2 fattiga fader- och
moderlösa skolbarn.

Gjöthmans fOlld (1818)kr. 3,333.
- Kläder åt fattiga flickor i Katarina

[4619] K t . f o> I' förs. fattigskola.a ~r1Da orsam mgs Emil Neumlillers fond (1905)
kyrkorad. Se [2033]. till skollofskolonier, kr. 5,000.

Kamrer Branders fond, kr. \Vilh. Govenius fond till skol-
1,0"0. Gåfvor ärl. till sjukl. tjä- lofskolonier 1904, kr. 6,000.
nare vid kyrkan. Carl \Vilhelm Hagmans fonel

Mamsel! Branders . fond, kr. (1897)kr. 700. Till kläder åt fattiga.
2,000. Gäfva årl. till sjukl. tjänare skolbarn töre julhelgen hvarje år.
vid kyrkan. Johan Banssons fond (1902)kr,

Johan Bäckströms fond till Ka- 1,000. Till inköp under hösten af
tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000. läderskodon till fattiga välartade-

Fonden för Katarina barn- barn i Katarina folkskola.
krubba, kr. 21 000. Änkefru Heur. Hedströms fond (Carl Hedström
lins fond kr. 5,000. Änkefru Neu- 1822) kr. 9,000. Kläder åt fattiga
mullers fond kr. 2.500. barn i Katarina förs.

Fond till bibIlIr åt fattiga natt- Holmbergs fond (1860)kr. 5,000.
vardsbarn, kr. 900. Undervisn. i handslöjd åt fattiga.

Fuud till kläder åt fattiga natt- flickor.
vardsb"rll. kr. 450. Katarfna arbetsstugors f0114

UOsalie ~'redenilOlllls fond (1896) (1900)kr. 4,000.
kr. S,OOO.Till 3 nödställda, ålder- Mathias Luudins fond (1901)kr.
stigna, ogifta fruntimmer år!. 5,000. Till prem. af kläder att ut-

(/odns fond (Segelsöm:änkan C delas vid vårterminens slut åt
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt fattiga skolbarn.
änkor m. fl. Jenny Meyers fond (1894) kr.

J ohan Leonard Höijers foud, 25,000. Till middagsspisn. åt fat·
kr. 40,000. Räntan är anslagen till tiga folkskolebarn.
ny barnkrubba 1904. Okäud (stift. af en okänd 1829)

Mathias Lundlus fond (1891)kr. kr. 500. Prem. i folkskolan.
5000. Till pens.r åt 5 ålderstigna Blclrters foud (CH Richter 1825)
p~rs:r Bom under senaste 10 åren kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig-
tillhört Katarina församling. skolan.

}'röknarna Malandersfond(1902) 'l'örnqvists fond (Carl Törnqvist
Kr. 2,000. Räntan utdelas årl. till 1861)kr. 2,000. Prem:r åt flickor
4 fattiga före jul. i Katarina slöjdskola.

Spångberg.ka testamentsfonden Törnqvists fond (J Ch Törnqvist.
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till 1829) kr. 4,100. Prem;r i fattig-
underst. åt fattiga fader- och mo- skolan.
derlösa barn.

John Söderbergs fond (1894)kr. [4621] Katarina församling$
40,000. Till middagsspisn. åt fat- fattigvårdsstyrelse. Se [1795]
tiga folkskolebarn.

John Söderbergs fond (1894)kr. Almgrens fond (Advokatfiskal J
12,000. Till uuderhåll a!testators P Almgren1822) kr. 1,050. Räntan
graf och till mat och ajukvrsartdk- utdelas till fattiga ctv. tjänstemäns
lar åt fattiga sjuka gnm. rörsam- änkor eller döttrar. .
lingsdiakonissorna. Bohman E,sons fOlld (Viktualie-

Sophfe och Erique Calwagens handl, E Bohman E:son 1822) kr.
fond (1906). Räntan utdelas till 4,500. Vedutdeln. till fattiga inom
fattiga. sömmerskor. . förs. m. ID.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. l4621-4626]
Brandes fond (Frlrn J F Bran- Stråhles testamentsfond (Kam- fattiga gesäller af "Repslagareäm-

des 1872)kr. 15,000. Penarr il75kr. rersänkan H M Stråhle 1829)kr. betet" och deras .hustrur,
åt ogifta, äldriga och sjukl. tjäna- 3,000. Till z:e civ. tjänstemäns Smitts testam.ntsfond (Gene-
rinnor, som längre tid tjänat i sam- änkor, fyllda 60 år. ralkonsul 1. ..W. Smitt 18~9) kr.
ma familj och bo på söder. Tengströms fond (Kamrer C A 20,300:66. Ranteafkastn. utdelas

Hroströms fond (Källarmäst. O Tengström 1864) kr. 10,100. Af till behöfvande inom församI.
Broström 1844)kr. 2,000. Dtdeln. åt räntan utdelas 4 pens:r il 50 kr.
hjonen å Rosenlunds ålderdomsh. till fattiga änkor och 4 å 50kr. till

Bangs fond (Dir. G Bång 1854) kvinnl. tjänstehjon, som längre tid
kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å tjänat inom samma familj; åter-
Rosenlunds ålderdomshem. stoden användes till underhåll lit

Bångs fond (Dir. GBång 1854)kr. hjonen å Rosenlunds ålderdoms-
7,500. 'I'Hl fatt. skolba.rns beklädn.; hem.
f. n. utgå 225 kr. tillIifräntor. Törnqvists fond (Kamrer. C

}'lobergs fond (Guldsmeden S Törnqvist 1866) kr.H,600. 190kr.
Floberg 1830) kr 1,500. Pens. åt 66 öre utdelas till hjonen å Rosen-
en fattig borgareänka. lunds ålderdomshem och försörj-

Fuhrmanns fonll (Hofkällare- ningshjonen hvarje år 14/12 (testa-
mast. P H Fuhrmann 1772) kr. tars dödsdag), 12kr. till underh. af
187: 33. Till hjonen å Rosenlunds testators graf; återst. användes till
ålderdomshem. förbättrande af hjonens kost.

Godus fond (Segelsöm:änkan C Zether.tens fond tGarfv. J H
Godu 178~) kr. 150. Dtdeln. till Zethersten 1836)kr. 750. Julkost
hjonen å Rosenlunds ålderdomsh. åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms-

Godus fond (Segelsöm:änkan C hem.
GoduI797)kr.l,333. Pens:r åt änkor Ö.tber!(s fond (Öfvervägaren F J
eller döttrar till l civil tjänsteman, Östberg 1813) kr. 400. Pens. åt en
l präst, 1 militär och 1 borgare. kvinna bland pauvres honteux.

Oiiderins fond (Husgerådskam: ii.ter!(rens fond (Hamntogd. L
betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500. E Östergren 1862) kr. 500. För
Till utdelning åt hjonen å Rosen- plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka
lunds ålderdomshem. å Rosenlunds ålderdomshem.

Hedströms fond (Sidenfabr. C
Hedström 1822)kr. 3,000. Dtdeln.
bland hjonen å Rosenlunds ålder-
domshem, 75 kr. tilldelas årl. åt
försörjn:shjonen. "

Holms fond (Ankef. Johanna
Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Se-
dan en lifränta il. 150 kronor u t-
gått användes afkomsten till be-
redande afpens:r il. 50 kr. åt me-
dellösa och för hederlig vandel
kända fruntimmer, ogifta eller
änkor, inom Katarina törsaml .

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

Lettströms fond (Fattigläk. G A
Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad
kost åt hjonen å Rosenlunds ålder-
domshem.

~yströms fond (Rustmäst. C
Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln,
till hjonen å Rosenlunds ålder-
domshem.

Okiind (Okänd gifvare 1804)kr.
150. 'fill hjonen å Roaenl unds
ålderdomshem.

O.reengii fond (Kammarräf.ts
räd:n B Ch Osreengius 1853)kr.
3,000. Pens:r åt ä:e fattiga rruu.
timmer.

Hingqvlsts fond (Apotek. C R
Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt-
rad kost åt hjonen å Rosenlunds
ålderdomshem.

l{oos' fond (Handelsbokh. J C
Roos 1~18) kr. 1,500. Förbättrad
kost at sjuka hjon å Rosenlunds
ålderdomshem.

Steinm'etz' rond (Groash , J F
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Dtdeln.
åt hjonen åRosenl. ålderdomshem.

Stokoes rond, ben. Stenbergska
Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873)
kr. 3,000. Till utdeln. åt ID fattiga
inom rörsamt. hvarje år.

[4624J Kungsholmsförsam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1786J.
Carlg rens fond (Sergeant. J Carl-

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

Godus fond (Segelsöm:änkan L
Godus 1791) kr. 1,400 till 3 pens:r
åt änkor eller ogifta fruntimmer i
färs aml ,

Holm bergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853)kr. 3,400. Rän-
tan användes till utdeln. åt blinda
fattiga hjon.

Kungsholms Gilles foud kr.
1.53S: b~. Räntan .skall användas
un beklädnad af ett eller flera fat-
tiga barn tillhörande Kungsholms
församlf.ng antingen vid julen eller
ock till utrustning för vistelse vid
sommar- eller skollorskolont.

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

Möllers fond (Brukap. J Ph Möl·
[4623J Kungsholms för- ler 1801) kr. 500. Till fattighus.

samlings kyrkoråd. hjonen.
.llöl!ers fond (Bruksp. S Möller)

Se [2015J. .kr. J,100. Till fattiga barns upp-
Bomans fond (Kamrnarsk rifv. E fostran och vård.

Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e ",oreens fond (Kanslirådet J E
fattiga vällrejdade ålderstigna Noreen 1811) kr. 900. Till utdeln.
inom rörsamt. efter godtfinnande.

Elrlkvat-nsfonde n (Grossha,ndl. F Okänu (Anses vara Grossh. Po-
G Althainz 1903)kr. 54,467:09. Af meresche 1826) kr. 2,000. Till fat-
räntan äro medel årligen anslagna tiga och värnlösa barns upprost.
ill af donator bestämda personer. ran och vård.
Aterstående räntemedel skola ut. uoos' fond (Handelsbokh, J C
gå dels till i nöd stadde personer, Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad
som varit anställda hos A. Svan- kost åt sjuka fattighushjon.
berg & C:os kvarnaktieb. under stagmnns foud l'l'rädgårdsmä,st.
viss tid, och dels till pensioner. Stagman 18~6)kr. 5,000. Till för-

Hallgrens fond (Mr ll .MS Hal l- plägn. af fattighushjonen samt s.ne
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga pens:r il. 30 Kr. och a:e a 15 kr.
rnmttmmer, 'l'R.unllouths fond (M:ll A ThaI"

Klerekska fouden (Skrädd. Sv. mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
Klerck och hans hustru 1883)kr. åt fattighjonen, synnerI. gamla
5,000. Att bispringa fattiga inom tjänare.
törsamt. Torkens foud (Kapt. J B v.Torken

Lagermans testamentsfond 181a) kr. 1,200. Till sjuka och
(HandL J Lager-man 1780)kr. 2,500. sängliggande inom fattighuset.
Till sängliggande fattiga och för-
äldralösa barn inom försarnl.

Lindblads testamentsfond (Lif-
medikus C A Lindblad 1822)kr.
2,000. Till änkor efter stånds per
soner eller borgare; företrädesvis
åt släktingar.

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

Sjöstedts testamentsfond (Rep-
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans
hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan
utbetalas medel åt fattige inom
förs., som äro sjuka, ålderstigna
eller harva flera barn, företrädesvis

[4626J Hedvig Eleonora
församlings kyrkoråd.

Se ,2027J.
Stenlluggeriidkaren CAnder·

sons och hans hustrus fond
(18~0)kr. 1,400. Räntan »till hjälp
och understöd åt rörsarnl:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
efter fattiga arbetare». ..

llarnkrubbans fond (Ankef,
Erik. Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333:33. Räntan tillgodokommer
t'örsaml:s barnkrubba.

Beethuns fond (M:ll A Beethun
och Änkef. W Brandt) kr. 2,400.
Till julgåfvor åt fattiga fruntimmer.
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[4627J Hedvig Eleonora
församlings skolråd.

Se [2027).
Flickskolans slojdafdelnings

fond (bild. gnm besparingar af gäf.
vomedel)kr. 2,066:67. Närmare be.
stämmelser om ändamålet saknas.

Lindgrenska fonden (Kommis.
stonaren J G Lindgren 1882)kr.
40,000. Till kläder, skodon och
belön.r åt fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggrnäst.
C O Lundberg 1897) kr. 3,000.

[4626-4628] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Brandelska donationen (lIf:ll A Underst. åt gossar vid församl:s man 1784) kr. 1,630. För inr. af

SBrande1l867ochKamr.CBrande1 folkskolor, hvilka visat flit och ett fattighus på Östermalm.
1900) kr. 33;333:33. Af afkastnin- läraktighet; och skola sådana, som Sporrongs fond (lIf:ll.A Maria
gen skall ena hälften användas hafva fattiga föräldrar eller sakna Sporrong 1862)kr. 250.Till utdeln.
till bidrag åt fattiga skolbarn inom fader, hafva företräde. åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.
församlingen och den andra hälf· Kassör Sten HerIog lVidboms Sätherotröms fond (Karduans.
ten, efter anmälan af någon för donation (1900)kr. 333:34. Bespi- mak. J Sätherström 1828).Fonden
saml.s medlem och kyrkorådets sande af fattiga folkskolebarn. utgöres af fastigh. nor 8 i kv. Hä-
pröfning för hvarje gäng, till un- gern större, Klara församl.; till
derstöd åt behöfvande och helst utdeln. åt gamla, sängliggande män
i form aftillfålligamindre gäfvor r4628aJ" Hedvig Eleonora o. kvinnor, samt fader. o. moder.
för att lindra oförvållad verklig församlings fattiqvärdssty- lösa barns underhåll. Afkastntn-
nöd samt där utsikt förefinnes, gen fördelas t. v.lika mellan Hed.
att genom penningehjälp en arbet. relse. Se [1792J. vig Eleonor-a, Oskars och Engel-
sam och nyttig medlem kan åt Åhlströms fond (Apotekaren N. brekts församlingar.
samhället återvinnas. W. Ahlström 1904)kr. 330. Rän-

S Edgrens fond (Änkefru Sofia tan skall utdelas till fattiga barn.
Edgren, 1903)3,333:33. Till under- Asplunds fond (Handl. A Asp. ..
stöd åt fattiga inom f"örsamlingen. lund 1784) kr. 270. För inr. af [4628 bJ Engelbrekts for-

Louise Hem-lins fond (Änke· ett fattighus på Östermalm. samlings fattigvårdsstyrelse.
fru t L. Heurlin 1898) kr. 1,666:67. Beklädnadsf. rör fattiga skolb. S [1 3]
Understöd åt barnhem och barn- inom förs. kr. 6,380. Räntan an. e 79 .
krubbor. . vändes till beklädn. åt fattiga skol- Ahlströms fond (Apotekaren N

Johannes ..och Augusta Kast, och nattvardsbarn. WAhlström 1904) kr. 335. Bän-
mans fond (Ankefr. Augusta Kast- Bohmans fond (Viktualiehandl. tan skall utdelas till fattiga barn.
man, 1902) kr. 1,500. Årliga rän- E Bohman) kr. 1,000. Till under- Asplnnds fond' (Handl., A Asp.
tan skall gnm förs:s kyrkoherde stöd åt fattiga utom falttaghuset. lund 1184) kr. 265. För inr. af
utdelas till fattiga inom försam- Davidsons fond (Värdshusidk. ett fattighus på Östermalm.
lingen. Magnus Davidson 1903)kr. 2,500 Beklädnadsf.: för fattiga skolb.

J A Llndhulms fond (Förest. för Räntan skall utdelas till försam- inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
brefbärareexp .• T A Lindholm 1894) lingens fattiga. vändes till beklädn. åt fattiga skol-
kr. 10,000. Till uppf. af inom förs. Erikssons fond (Änkef. L K Ch och nattvardsbarn.
födda och hemmahörande barn Eriksson 1866)kr. 333:33. Till rör- Bohmans fond (Viktualiehand!.
af oäkta börd. . de1n. mellan 6 ålderst. fattiga frun- E Bohman) kr. 1,000. Till under.

Otto och Augusta Lindstrands timmer. stöd åt fattiga utom fattighuset.
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind. Falks foud(ÄukefrullfFalk1796) Davidsons fond (Värdshusidk.
strand 1896) kr. 15,000. Till un- kr. 333:33. Till underst. åt f&ttiga. Magrrus Davidson 1903) kr. 2,500.
derst. åt obemedl. ålderstigna, akt- Fuhrmanns fond (Hofkäflare- Räntan skall utdelas till försam-
ningsvärda fruntimmer... mäst.P H Fuhrmann 1172)kr. 61:33. lingens fattiga, dock skall räntan å

M:orbergska fonden. (Ankefr. A. Till förplägn. af fattighushjonen halfva beloppet i främsta rummet
C. Morberg 1885)kr. 666:66. Rän- midsommardagen. komma Djurgård: s fattaga tff l godo.
tan användes till beklädn. affattiga GOdus fond (Segelsömm:änkan Fabrikör J L Eklunds fond kro.
nattvardsbarn. C Godu) kr. 280. Till underst. åt nor 1,666:66. Räntan afsedd att

Erika Nybergs fond (Änkef. E fattiga. användas till hindrande af tuber.
Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul- Hays fond (Frih:an C Hay 1859) kelsmitta bland i öfrigt friska barn
gåfvor åt fattiga i församl. kr. 165. Till förbättrande af fattig. inom behöfvande familjer.

Selenil fond (Källaremäst. C L hushjonens kost under sjukdom. Erikssons fond (Änkef. L K Ch
Selentus 1865) kr. 1,666:61. Till Hellmans fond (Assessor Hell· Eriksson 1866) kr. 333::14. Till
inköp af mat, kläder och böcker man) kr. 170. Till jul· och nyårs- fördein. mellan 6 ålderst. fattiga
åt sådana fattiga och välartade gåfva åt fattighushjonen. - fruntimmer...
barn, som vid församl.s folkskola Holmbergs fond (Kryddkramh. Falks fond (Ankef. lIf Falk 1796)
åtnjuta undervisn. N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- kr. 333:34. Till underst. åt fattiga.

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö- tan användes till förbättrande af Fuhrmanns fond (Hofkällare-
stedt 1856)kr. 3,000. Till ~rn· den dagl. kosten för de å fattig- mäst. P H Fuhrmann 1712)kr 61
krubba och småbarnsskola. husen intagna blinda hjon. Till förplägn. af fattighushjonen

Kassör Sten HerIog Widboms Vlfve Jönssons fond. kr. 1,500. midsommardagen.
äonation (1900) kr. 500. Till un- Till medellösa äldre personer med Godus fond (Segelsömm:änkan
derstöd åt en fattig sjuk försam- god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- C Godu) kr. 285. Till underst. åt
lingsmedlem. skild fattigv. fattiga.

Widings fond (Kyrkoh. L PWi· Kåbergs fond (Änkef. Althea Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
ding 1814)kr. 4,225. Afräntan ut- Kåberg 1889)kr.1,040.-Räntan disp. kr. 170. Till förbättrande af fattig.
delas pens:r, å 50, 35 el. 30kr., åt af fattigv.'styr. hushjonens kost under sjukdom.
inom församl. boende tjänstemäns. Undholms fond (F dpostförvalt. Hellmans fond (Assessor Hell.
änkor eller döttrar, hvarvid deef'ter J Aug. Lindholm 1896)kr. 3,010. man) kr. 165. Till jul. och nyårs.
prästmän harva företräde. Till sådana konvalescenter, som gåfva åt fattighushjonen.

utan skydd och tillg. utskritvas Holmbergs fond (Kryddkramh.
från Sabbatsbergs sjukhus, födda N. Holmberg 1853)kr. 500. Rän-
och tillh. Östermalms eller Ladu- tan användes till förbättrande af
går.ds1ands område. den dag!. kosten för <le å fattig.

Ankefru Erlka Nybergs fond, husen intagna blinda }ljon.
kr. 1,335.Till fattiga inomiörsamI., Hultgrens fond (Ankan A B
företrädesvis till julen. Hultgren 1866) kr. 600. Till aty-

(!vidings fond (Justitieråds änkan relsens godtfinnande.
Ch. Qviding) kr. 1,000. År!. räntan l'ifve Jönssons fond, kr. 1,500.
tilldelas ett äldre fruntimmer, som Till medellösa äldre personer med
är att hänröra till pauvres honteux. god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-

RoseIli fond (Repslag. O Rose- skild fattigv. ..
lius) kr. 290. Räntan utdelas till Kåbergs fond (Ankef. Althea
fattighushjonen. Kåberg 1889)kr. 430. Räntan disp.

!tymans fond (Gulddrag. J Ry· af fattigv ..stYl<
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
Lindhnlms t'ond (F d postförvalt. god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-

J Aug. Lindholm 189(l) kr. 3,020. skild fattigv.
Till sädana konvalescenter, som Kåbergs t'ond (Änkef. Althea
utan skydd och tilIg. utskrifvas Kåberg 1889)kr. 530. Räntan disp.
frän Sabbatsbergs sjukhus, födda af fattigv.-styr.
och tillh. Östermalms eller Ladu- Lindholms t'ond (F dpostförvalt.
gärdslands område. J. Aug. Lindholm 1891;)kr. 3,020.

Ankefru Erika ~"bergs fond, Till sådana konvalescenter, som
kr.l,S30. Till ratttga.inomförsaml., utan skydd och tiUg. utskrifvas
företrädesvis till julen. frän Sabbatshergs sjukhus, födda

Qvidings t'ond(Justitierädsänkan och tillh. Östermalms eller Ladu-
Ch Qviding) kr. 1,000. Se under gårdslands område.
[4628 al. Ldthstrbms t'ond (Mar-ia Kristi-

Roselii fond (Bepslag. O. Rose- na) kr. 500. Räntan disp. af f.v.-
lius) kr. 290. Räntan utdelas till styrelsen.
fattighushjonen. 1nket'rll Ertka Xrbergs fond,

Rymans t'ond (Gulddrag. J. Ry· kr. 1,335. Till fattiga inom för-
man 1784) kr. 1.627:39. För inr. saml., företrädesvis till julen.
af ett fattighus på Östermalm. Qnidings fond kr.l,OOD. Se under

Sporrongs fond (M:II A Maria [462bal.
Sporrong 1862)kr. 250. Till utdeln. Roselii 1'0n,1(Repslag. O. Rose-
åt ålderstigna, välfrejc1ade fattiga. lins) kr. 286:67. Räntan utdelas

Sätberströms t'ond (Karduans- till fattighushjonen.
mak. J. Sätherström 1828). Se un- Jtymans t'ond (Gulddrag, J Ry·
der [4628 aj. man 1784) kr. 1,630. För iur. af

ett fattighus på Östermalm.
"porrongs t'ond (1\1:11A Mar-ia,

Sporrong 18(2) kr. 250. Till utdeln.
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Sätherströms fond. Se under
[4628a].

1,1a Weijlands t'oud kr. 1,012:74.
Räntan utclelas till fattiga å K.
Djurgården.

[4628 ej Oskars försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1794].
Ablströms fond (Apotekaren N

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

Asplnnds t'ond (Haudl . A Asp.
lund 1784) h. 2G5. För tur. af
ett fattighus pä Östermalm.

Beklädnadst'. t'ör t'attiga skrlb.
inom förs. kr. '6,385. Räntan an-
vändes till beklädn. åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

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

Dnvldsons t'ond (Värd shusddk-
Magnus Davidson 1903)kr. 5,000.
Räntan skall utdelas till försam.
!ingens fattiga, dock skall räntan å
halfva beloppet i .främstu rummet
komma Djurgård: s fattiga till godo.

Fabrf kör J I, Eklunds fond kr.
1,(ifi6: G7. Räntan användes till
hindrande af tuberkelsmitta bland
i öfrigt friska barn i behöfvande
familjer. ..

Erikssons t'ond (Ankefru L K Oh
Eriksson 18"") kr. 333:3a. Till
fördein. mellan (, ålderst, fattiga
fruntimmer.

Falks t'ond (Ankefr. M'Falk1796)
kr. 333:3:,. Till underst. ät fattiga.

Fuhr Il anus fond (Hofkällare-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. fil.
Till förplägn. af fattighushjonen
midsommardagen.

Godns t'ond (Segelsömm:änkan
C Godu) kr. 285. Till underst. åt
fattiga.

Hars t'ond (Frih:an O Hal' 1859)
kr. 165. Till förbättrande af fattig-
hushjonens kost under f'ljukdom.

Helhnans t'ond (Assessor Hell-
man) kr. 165. Till jul- och nyårs.
gäfva åt fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr .• jOO. Rän-
tan användes till förbättrande af
den dagl . kosten för de ä fattig.
husen intagna blinda hjon.

,'jfye Jönssons fond, kr. 1,;")00.
Till medellösa äldre personer med

[4630 a] Adolf Fredriks
församlings kyrkoråd.

s" [20171.
Barnkrubbefonden, kr. 400.
Enanderska donationen (Posses-

sionaten Samuel Enander, död
1900) kr. 111,142,hvaraf årliga rän-
tan skall användas, 1,200 kr. till
pension åt en trotjänarinna hos
Enander, öfriga delen till under-
håll af Filenska grafven samt åter-
stående ränteafkast.n lng lika delas
mellan AdolfFreclriks, Gustaf Vasa
och Matteus församlingar att an-
vändas till församlingsverksamhet
eller understöd åt fattiga o. sjuka.

Har-tmans t'ond (Brygg. N Hat-t-
man 1837) kr. 700. Till böcker o.
kläder åt 2 fattiga, Iärjungar i för-
samlingens skola. ..

lIenrllns donation (Ankefru h
Heurlm 1898) 1,700 ki-., hvaraf'rän-
tan lämnas till församlingens barn-
krubba.

Komminister C E Ilöök. och
}'ru J Ilööks t'ond [1883)5,000kr.,
däraf räntan efter underhäll af två
grafvar utgår till en släkting, och
efter dennes frånfälle till år-l. Ull-
derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga
eller annars af svår sjukdom hem-
sökta pers. Af återstående ränte-
afkastning lämnas 1/3 till Gustaf
Vasa och 1/3 till Mattens' förs.

.Jernbergska donationen (Frö-
ken Oarolina .Iernberg, död 1901)
kr. 1,200,hvaraf årliga räntan eka.Il
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församltngen.

Ljnnglöt's donation. (Fröken O
]I{ Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med
räntan bestridas utgift:a för »Ad,
Fred. församl:s symöte».

fl. fonder. [4628-4630]
Probsts donation (M:ll Oh. W

Probet 1867) kr. 3,500. År!. räntan
fördelas emellan 2 verkl , behöf-
vande änkor el. döttrar till handt-
verksborgare inom Adolf Fredriks
försam!. '/2 för-v. af Ad. Fredr..
1/4 af G. Vasa och 1/4afMatteus'
förs.

Rnckmans donation (Frkn in
Ruckman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
Fredr. rörsamt. barnhem, men om
detta upphör, skall fonden delas
lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf
Vasa och Ma.tteua församlingar.

Stenbergs donation. (Handl. A.
Stcnberg 1860) kr. 1,000. Räntan
skall användas för fattiga skol-
barns beklädnad.

Wallin s t'ond, Emma och 1\1F
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s
församt. barnhem ; f. n. utgår lif-
ränta med SOOkr.Föröfrigt samma
bestämmelse för framtiden som
vid Ruckmans donation.

Wallins fond, ]H F, Handl. (1884)
kr. 600. Till prem:r i folkskolan.

Westlns fond t'ör ålderstigna.
(Byggmäst. Axel Westin 1885) kr.
20,000,hvarafräntan efter;) 0/0 på
gifvarens dödsdag utdelas i lotter
af 50 kr. till behöfvande ålder-
stigna och välfrejd. fattiga; sedan
'/3 (2 är 350-kl'. och det tredje 300
kr.} lämnats till Gustaf Vasa och
Mattens förs. hvardera för ena-
handa utdelning.

Westins fnnd t'ör t'attlga barns
beklädnad. (Byggm. Axel Westin
1885) kr. 44,446. Af afkastningen
utgår 1,000kr. SOlU intecknad ränta
till nästföregående fond och af
äterstoden lämnas '/3 till Gustaf
Vasa och '/3 till Matteus förs. för
utdelning hvarje julafton.

WickbolJIIs stit'telse (Lump'
handl. P A Wickholm 1850) kr.
2,100. Räntebeloppet användes dels
till underhäll och beklädn. ät för·
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s
försorg, dels till kontanta bidrag,
som af kyrkoh:u utdelas bland de
mest behöfvande inom församt.

Widboms t'ond (M:ll A Widbom
1877) kr. 1,000. Understöd ät ett
fruntimmer af pauvres honteux.

[4630 b] Gustaf Vasa för-
samlings kyrkoråd, Se [2019].

Barnkrnbbet'onden, kr. 400,
Euandersk a donationen, se

[46BO aj.
Hartmnns t'ond. Kr. 750. Till

böcker och kläder ät 2 fattiga skol-
barn.

Heurlins donation. (Xnkefru L.
Hcurlin 1898) kr. 1,650. Till barn
hem eller barnkrubba.

Ilööks fond, se [4630 aj.
Jerubergska donationen (Frö-

ken Oaroltna Jernberg, död 1901)
kr. 1,200.hvaraf årliga räntall skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församlingen.

Probsts donation (M:II Oh. W
Probst 1867)kr. 1,750. Årliga rån.
tau utdelas till en verkligt behöf
vande änka el. dotter till en haudt-
verksborgare i församt. .
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[4630-4632J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Stenbergs donation (Handl, A.

Stenberg 1860) kr. 1,000. R~ntan
skall användas för fattiga skol-
barns beklädnad.

Wallin. fond, kr. 700. Till pre-
mier i folkskolan. Jfr [4630 a.]

IVestins fond, se [4630aj
WIckholms .tiftels., k,'. 2,200.

Räntan användes på samma sätt
som \Vickholms stiftelse under
[4630 a].

ÅkerInnds fond (Fröken Au-
gusta Åkerhmd 1882) kr. 1,600.
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett
öfver 50 ål' gammalt heder!. frun-
timmer.

[4630 ej Matteus försam-
lings kyrkoråd.

[Se 2021].
Barnkrnbbefonden, kr. 400.
Beklädnadsfonden för fattiga

skolbarn, kl'. 800.
Enanderska donationen, se

[4630 aj.
Hartmans fond, kl'. 750. Till

böcker och kläder åt 2 fattiga
skolbarn.

HenrIins donation (Änkefru L.
Heurlm 1898)kl'. 1.65(1.Till barn-
hem eller barnkrubba.

Höök. fond, se [4630 a].
J ernbergska uonatto •••n (Frö·

ken Oaroltna Jernberg, död 1901)
kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församltngen

Lindberg. donation (Ankan
Lindberg 1858) kr. 100. Till klä·
derät fattiga skolbarn.

Probats donation (M:ll Oh. W.
Probst 1867)kl'. 1,750. Årligarän.
tan utdelas till en verkligt behöf-
vande I änka eller dotter till en
haridtverksborgare i förs.

Walllns fond, kl'. 700. Till pr-e-
mier i folkskolan. Jfr [4630 aj.

Westlns fonder) se [4630 a].
Wickholms sthtelse, kl'. 2,200.

Räntan användes på samma sätt
80m Wickholms stiftelse under
[4630 a].

Åkerlunds fond (Fröken Au-
gusta Åkerlund 1882) kl'. 1,500.
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett
öfver 50 ål' gammalt heder!. frun-
timmer.

[4631 aj Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se [1017].
Besparade räntors fond, kr.

2,349. Räntan användes till inköp
af skodon åt de fattigaste folk-
skol ebarnen. .

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

Biiiirnhlelms fond (Kamrer N
G Bäärnhielm 1875) kl'. 300. Till
skolpremier a. 2-5 kr. för fram-
steg i slöjd. - För samma ända-
lull användes räntan å

Ekdahl. fond å kl'. 100.
lIleijerberg. fond (Polkskoledn-

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

Ruekmans donation (Fröken M Ber!(~ren. fond (Hyrkusk M
Ruckman 1863)kr. 500. Till klä· Berggren 1857) kl'. 500. Till klä-
del' och böcker åt fattiga skol- der åt de mest nödställda fattig'
barn. hushjonen. __

Sehwsrtz' stiftelse (Kontrollör .'alks fond (Ankan M Falk 1796)
C~Schwartz 1861)kl'. 600. Till söm- kl'. 150. Till underst. åt fattiga.
nadsundervisn:s förbättrande i för- Fil<;ens fond (Kommerserådet P
saml:s skola. E Ffleen 1822)kr. 6,015:62. Till

'l'imell. fond, (M:ll U Timell fattiga änkor i Stockh.
1825)kl'. 500. Till premier å 5-10 Godus fond (Segelsöm:änkan C
kr. åt lärj. i församl.s flickskolas Godu 1791) kl'. 280. Räntan ti'll..
högsta afd, faller fattiga änkor, eller ogifta

fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
[4631 bJ G t f V f" dana, som utaf sjukdom eller ly-

. us a asa or· ten icke kunna försörja sig.
samlings skolråd. Holmbergs fond (Kryddkramh.

[Se 2019]. N Holmberg 1853)kl'. 500. Rän-
Besparade räntors fond kl'. 2,500, I tan användes till förökande af den

användes till inköp af skodon åt dag!. kosten föl' å fattighusen in-
de fattigaste folkskolebarnen. - tagna blinda hjon.
Skolrådet disponerar äfven räntan Leljonh nfvnds fond (Kapt. frih.
å 400 kr. (1/2 at"f. d. Adolf Fredr. A Leijonhufvud 1831) kl'. 300.
kyrkakolas fond) föl' understöd åt Till nödställda likar inom försam!.
t"attiga skolbarn, och en bespis- Leljonhnfvnds fond (Kapt. frih.
ningsfond å 400 kl'. . A Leijonhufvud 1841)kr. 150. Till

Bäärnhjelms fond (1876)kl'. 350. sjuka och gamla på fattighus d. 7
Till skolpremier å...2-5 kl'. tör jan. o. 11 aug.
framsteg i slöjd. - För samma Lieberts fond (Sejlareålderm. J
ändamål användes räntan å Ek· F Liebert och hans hustru A S
dahls fond å too kl'. Weberl832) kl'. 2,000. Till på fattig.

Sehwartz' stiftelse, kr. 700. An- hus intagna 23 juni och 24 dec.
vändes lika med Schwartz' stiftelse Lundgrens fond (Kamruarjunk.
under [4631 a]. C v. Köhler och hans hustru 1857

'l'lmelis fond, kl'. 500. Användes och 1867)kr. 1,878:50 Pens:r åt fat-
lika med TimeIls fond under tiga änkor ej under 60 år, företrä-
[4631 aj. desvis åt dem, hvilkas män tillh.

tjänstem:klassen.
Nordenstolpes fond (Kammar.

[4631 ej Matteus försam- rådet Fr. Nordenstolpe 18t5) kl'.
lings skolråd. 300. Till blinda på fattighuset,

[Se 2021]. eljes sjuke o. sängliggande.
Norgrens fond (Frkn A D L

Besparade räntors fond, kr. Norgren 1884)kr. 10,800. Till un-
2,500, användes till inköp af sko- derst, åt personer Intagna å Sthlms
don åt de fattigaste tolkskolebar stads fattigv. inrättn.
nen. . __ Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke

Skolrådet disponerar for under- o sängliggande på t"attighuset.
stöd åt t"attiga skolbarn äfven rän- .Reinholds fond (Bag. E. Rein-
tan å. 400 kr. (112 af f. d. Adolf hold 1876) kr. 750. Räntan utde-
Fredl'lks kyrkakolas fond), en be· I las- d 12 maj till en Inom för-
spisningsfond å 400kl'. och Lfnd- saml . boende Brookholma kom.
berll~. do'!stion (l858) å 200 kr. mun' tillh. b~höfvande, helst af

Bäärnhjelms fond (1875)kr. 350. borgerlig härkomst.
Till skolpremier å 2-5 kr. föl' Stenbergs fond (Plåtslag. J. Sten-
framsteg i sl.öjd. - ..För sam,;,a berg 1897) kl'. 15,UOO.Räntan ut-
andamål användes rantan å Ek· delas såsom extra hjälp till myc-
dahls fond å 100 kr. ket behöfvande.

Schwartz' stiftelse, kl'. 700. An- Undens fond (Hand!. A E Unden
vändes lika med Schwartz' stiftelse 1837) kr. 1,000. Till en nödställd
under [4631 a]. at"ofrälse stånd.

Timells fond, kr. 500. Användes Wallins fond (Änkefru E. S. O.
lika med Timells fond under Wallin 1899)kl'. 13,333:33. Till pen-
[4631 a]. sicner åt fattiga personer inom

församl , , företrädesvis åt blinda.
Westfeldts fond (Änkan M West-

feldt 1872)kl'. 667. Till uppfostran
af fattiga barn inom törsaml,

We.tlllsns fond (Ryttmäst. J
Westman och hans hustru 1804och
1817) kr. 900. Till inträdessök.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

[4632 a] Adolf Fredriks för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1787].
AbelIns fond (Prof, Hj, Abelin

1873)kr. 1,000. Räntan utdelas den
22maj till en fattig, för gudsfruktan
och hedrande vandel känd familj.

Bayarde fond (Kamrer D. Bayard
1833) kr. 1,500. Till en åldr. ogift
dotter af ämbets-, tjänste· eller
borgersmän m, fl.

Bayards fond (Kamrer DBayard
1833)kl'. 500. Till sängl, påfattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kl'. 1,800.

[4632bJ Gustaf Vasa för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1788]
Bayards fond N:o l (Kamrer D

Bayard 1833) kl'. 1,500. Till åldr.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder: [4632-4638]
.ogifta döttrar af ämbets-, tjänste· [4632 ej Matteus försam- las åt änka efter ngn arbetare aftim-
eller borgersmän m. fl. ..Bayards fond ~:o 2 (Kamrer D Imgs fatbgvårdsstyrelse. mermansstaten el. några båtsmän.
Bayard 1833) kr 500. Till sängl. Se [17891. .Rillber;s fond (Kapt.clöjtn. S B Opå fattigh. . Billberg) kr. 1,270. Arl , räntan tdll-

Beklädnadsfond för fattiga Bayards fond (Kamrer D Bayard delas ngn obemedl., företrädesvi ••
skolbarn kr. 1,~00. 1833) kr. 1 •.500. Till .~Idr. ogifta sjuklig kapt.vlöjtn:s änka.

Berggrens fond (Hyrkusk M dottrar a~ ämbets-, tjänete- eller Blomstedts fond (Kommendören
Berggren 1857) kr. 500. Till kläder borge.rsm~n m. fI'

r
C J Blomstedt) kr. 3,000. Årl. rän-

åt de mest nödställda fattighus. Bayards fond (K~mrer J? Bayard tan utdelas åt i fattigdom efter-
hjonen. 1833)k,.- 500. Till san!,l: pa fa.ttigh. lämn. änkor efter tjänstemän, som

Falks fond (Ankan M Falk 1796) Bekladna?sfond for fattiga ttl.lh. K. Flottans Sthlms-statton
kr. 150. Till underst. åt fattiga skolbarn kl. 4~0. Dahls fond (M:ll M C Dahl) kr.

Fil"ens fond (Kommerserådet P Berggrens . fond (Hyrkusk ~I 570... Årl. rälltan utdelas till ngn
E Ftleen 1822) kr 601" 63 'I'il.l Berggren 1807) kr. 500. TIll klä- behofvande anka eller faderlösa.
fattiga änkor i Sthim'. 'J. . l der ~t de mest nödställda fattig- barn efter en naggkonstapel.

Godus fond (Segelsöm.änkan C hushjo.nen. Fal!!. fond (.:\nkef. !VIFalk) kr.
Godu 1791) kr. 2~0. Rä;'tan till. Bolhns fond (B,;ygg. O G Bollin 500. Ar]. räntan delas mellan 10-
faller fattiga änkor, eller ogifta 1862) kr. 1,400. 'I'il.l fattiga skol- st. fattiga änkor.
fruntimmer, 60 år gamla eller så- barns bekladn,:. Frimnns (ond (Carol ina Friman)
dana, som utaf sjukdo"; eller ly. Falks fond (Ankan M Falk 1796) kr. 2,000. Arl. räntan tilldelas"
ten icke kunna försörja sig. kr. 2~O. rr:1ll underst. åt fattdga. behöfvande officers- elleruuderoffl-

Hnl mbergs fond (Kryddkramh. ,File~ns fo~.d (Komm~rs:;åd~tP cers-änkor.
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- E Ftleen 1822) kr. 5,4h8: 'o. TIll 'l'rnl les fönd (Öfverkornmi ss. ;,
tan användes till förökande af den rattiga ankor I.Stoc~h. ~. F~?ttan C? J 'rrolle) kr. 7,600.
dag!. kosten för å fattighusen in. Holmbergs f0."d ,KryddkraIllh. Ar!. rantan til ldelaa en fattig änk ••
tagna blinda hjon N Holmberg 180B) kr. 500. Ran- efter civ. tjänstemanvidK. Flottans

•• • : T tan användes till förökande af den Sthlrns-statdon .
...LeJ.Jonhufvuds fond N:o 1 (Kapt. dagl. kosten för' å fattighusen in. Emma oeh G1l8tava Wiggman •.
f~'h. A.Leijonburvud 1831)kr. 300. tagna blinda hjon. fond kr. 10,000. _\1'1.räntan till-
lI111?-.?dstal~daHkar ino.m förs aml. Leij onhuf'vuds fond (Kapt. frih. ?elas 4 fattiga änkor, företrädesvis:
..Leij onhufvuds fond ~:o 2 (Ka.pt. A Leijonhurvud 1831)kr. 600. Till lllOll1K. Flottans civilstat.

:~~h. ~ Leijonhufvud 1841)kr. 150. nödställda likar inom törsaml.
1111sjuka och gamla på fattighus Lieberts fond (gejjareålderm. J
d. 7.jan. o. 11 aug. F Liebert och hans hustru A S

Lteberts fond (Sejlareål derm. J. Weber 18112)kr. 1,997:68. Till på
F LIebert och hans hustru A S fattighus intagna 23juni o. 24 dec
Weber 1832)~r: 2,000. Till'pa fattig. Lundgrens fond (Kammarjunk:
hus Intagna 23 juni och :1.4dec. C v. Köhler och hans hustru 1857

LUD~?rt'ns fond (Kammarjunk. och 1867)kr 3,130. Pens:eråtfattiga
C v. ~shler och hans hu~tru 1857 änkor ej under 60 år, företrädesvis
~ch 186/) kr. 2,504. Pen s:» at fattiga åt dem, hvilkas män tillh. tjän·
ankor ej under 60 är, företrädesvis stem.klassen. .
åt dem , hvilkas män tillh. tjäu. Nordenstolpes fond (Kammar-
stem:klassen. rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr

01\ ordensto!pes fond (Kammar- 300. Till blinda på fattighuset'
radet ~r. ]\?rdenstolpe HUu) kr. eljes sjuke o. sängliggande. '
3UO. TIll blllld.a I?å fattighuset, "Iord8tröms fOlld (Änkef. C M
eljes sjuke o. sangllggande. Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-

~ orgrens fond (Frkn A D L betalas som pens. åt en fattig bor-
Norgren 1884) kr. 10,000. 'I'Ill. un- garedotter inom försarnl.
derst, åt personer intagna ii Sthlms ~orgrens fond (Frkn A D L
stads fattigv ..inrättn. Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-

Okänd (180.» kr. 70. Till sjuke derst. åt personer intagna å Sthlms
o. sängliggande på fattighuset. stads ..fattigv.·inrättn.

Heinholds fond (Bag. E. Rein- 0k.and (1805) kr. 65. Till sjuke
hold 187ö) kr. 750. Räntan utde- o. sangllggande på fattighuset.
las d. 12 maj till 2:e inom för. lindens fond (Handl. A E Uriden
saml , boende, Stockholms kom- 1837)kr. 1,000. 'l'illså många nöd-
mun tillh. behöfvande, helst af siällde af ofrälse stånd som af
borgerlig härkomst.' räntan kunna erhålla 50 kr.

endens fond (Handl. A E Un.den Wallins fond (Änkefru E S C
1837)kr. 1.0UO. Till så mänga nöd- Wallin 1~99)kr ..13,333:34. Till pen-
stallde af ofrälse stånd som afrän- sicner åt rattiga personer inom
tan kunna erhålla 50 kr. försarnl., företrädesvis åt blinda.

Wallins fond (Ankefru :g S C Westfeld!s fond (Änkan M West-
Wallin 1899)kr. 13,333:33. Till pen. feldt 1872)kr. 666. Till uppfostran
etcner åt fattiga personer inom af fattIga barn inom församl.
försarnl., företrädesvis åt blinda. lVestmans fond (Hyttmäst. J

Westfeldts fond (änkan M West. Westman och hans bustru 1804och
feldt 1872)kr. (;G7. Till uppfostran 1817) kr. 900. Till inträdessök.
af fattiga barn inom förs aml. på fattighus till dess de kunna

"estmans fond (Ryttmäst. J blifva intagna.
Westman och hans hustru 1804och
1817) kr. 900. Till inträdessök. på
fattighus till dess de kunna blttva
intagna.

[4638J Tyska församlingen.
ISe 201l7J.

HeiDI". Gottlieb Bauuu rardt s
testamente för kvinnliga t-attiga..
kr. 1,919:06. Pastor och förest.
(den 3 nov. 18951.

Carl oeh Elisabeth Beckers Sfl-
berhochzeitsfolld (1896 d. 28 nov.):
kr. 5,000. Räntan tillfaller 'I'vska
törsarnl: s kyrkosångfören. dfako-
nissfö!en., ålderdomshem, ~kollofs.
koloni samt "Sprachcursus".

Beskows testamente (Bruksp, fl
N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest.
Till skolan.

Urenners Iegat (C H Brenner-
1752) kr. 260. Pastor i Tvska för-
saml. För fattiga. .

Bångs testameute (Fru ~1D Bång
1774) kr. 250. Pastor och förest.
Till en studerande yngl ing .

Ehlerts testamente (Kapt. H E.
Ehlert och fru 1857) kr. 1,"00. Pa-
stor och förest. Räntan till ännu
lefvande släktingar. .

~'isehers testamente (Kapt. J'oh,
P Fischer 1772)kr. l,li66: 70. Pastor-
och röreständ. Till husfattiga.

.'uhrmanns fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann l772) kr. 1,250. Ty-
ska församl. 6 förest. och 3 testa-
mentsexekutorer. Till fattiga.

F'uh r manns fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772) kr. 31 OO()
Förest. samt 3:ne executores te~ta.-
menta. 12 gossar erhålla kläder,.
skodon, skolafgift och läamaterial.

F'uhrmann s fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs:"
6 förest:e samt 3:ne executorea
testamenti. Donationen består af

[4634J Skeppsholms för- fasta egend. 20 Svartmang.
samlings kyrko- och skolråd. Garvens donation (Fru J E Gar-

Se [2065]. i~~l~~~ö~~a~~~O·l'::::,~~;~·förest.
Asklin!(s fond (Konteramiral C Groth. testamente (Grossh. J fl

F Askling) kr. SOO.Årl. räntan utde- . Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till
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06 pens. åt afsigkomna, öfver 50 är Schinkels testamente (Kom- Anton Bendix 1891)kr. 2,006. Dels
.gamla kvin. merseråder D v. Schinkel 1807)kr. grafunderhäll, dels fattigunderst.

6öhhtOl'IfS testamente (Kapt. J 3,000. Pastor och förest. Till be- Carl Benedicks' donation (Gen:-
J Gilhlstorff 1870)kr. 1,000. Pastor höfvande skolgossar. konsul .Oarl.Benedicks' test. af d.
-och före st. Till behöfvande sjömän Sehfo tthauers legat (Fru M 3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt
-och deras änkor. Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor utan något villkor; räntan använ-

Gösches fond (Grossh. JH Gösche i Tyska församl. För fattiga. des enl. törsamt:s beslut.
1782) kr: 2,250.. Pastor och förest. Schmldts legat (P Schmi.dt 1751) Emma Benedicks' donation
Pens:r tIll 4 afaigk.a gamla borgare. kr. 250. Pastor l Tyska forsamI. Gen -konsultn.n Emma Benedicks

Gö.chesfond(Grossh.JHGÖsche För fattiga. : 1890) kr 4850 Räntan är ställd
1781)kr. 1,500. Pastor och förest. Scholtz' testamente (J A Scholtz till förs~mi:s fria disp.
"Till husfattiga. 1756) kr. 500. Pastor i Tyska för- .,.'

Hebbes legat (Kommerserädet S saml. Till fattiga. Benedlcks stll!endlefond.(Bruks.
B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. För Scholtz' testamente (J A Scholtz patron W Benedicks 1848)kr. 9,000.
fattiga. 1756) kr. 500. Pastor och äldste Stip .. ät J~ldlSk studerande VId

Hebbes testamente (Bruksp. A förest. Till studerande. svenskt universitet.
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. Schurnburgs, August, mlnnes- Benedicks' understädsrond
"Till medellösa församl:smedlem:r, fond, donerad af konsul R..Schum- (Bruksp. E OBenedicks 1876) kr.
företrädesvis barn. burg 1895. Kr. 1,126:33. Pastor 2,000. Till behöfvande inom förs.

Hebbes testamente (Kommerse- och förest. l procent till kapiba- enl. vederb. fattigvårdsst, beslut.
<rädet S B Hebbe 1803)kr. 3,000. let, resten till Tyska förs:s dia- Fröken Bernhardina Berendts
Förest.. Till husfattiga. kontasfören. fond (Gäfvobref af Konsul S. Be-

Holms legat (B Holm 1804) kr. Schurnburgs, August, minnes- rendt) kr. 10,100. Underst. ät be-
-500. Förest. 'För fattiga. fond, donerad af konsul R. Schurn- höfvande flickor.

Höpfners legat (Nikolaus Höpf. burg 1895. Kr. 563:18. Pastor och Henrik och Mathilda Davidsons
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För förest. l procent till kapitalet, donationsfond (Gen:konsul Henrik
fattiga; donationen bestär afegend. resten till Tyska älderd:shemmet. Davidson och hans hustru 1893)
11 St. Nyg., hvars afkastn. f. n. är Schurnburgs, August, minnes- kr. 22,000. Räntan utgår t. v. som
b. 5,000. fond. donerad af konsul R. Schum- lifränta åt 2 personer; efter dessas

Kellners testamente (Fru D Kell- burg 1895. Kr. 563:18. Pastor och död användes den till bekoat, af
ner 1747)kr. 500. Till fattiga barn. förest. l procent till kapitalet, bostad ät fattiga.

Klrchrings Iega t (1755) kr. 250. resten till Tyska kyrkokören. Magnus Davidsons fonder kr.
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. Sehumhurgs, Angnst, minnes. 17,500 (testam. 30 jan. 1901). Uno

Klelnsorgs testamente (Fru M fond, donerad af konsul R. Schurn derstöd.
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor burg 1895. Kr. 563:18. Pastor och Wllh. Davidsons donationsfond
-och förest. Till obemedl. flickors förest. l procent till kapitalet, (Gåfvobref af Konditor Wilhelm
uppfostran. resten till Tyska församl. ferie- Davidsons stärbhusdelägare ar e

Knochs donation (F Knoch 1883) koloni. mars 1883)kr. 49,700. Räntan ut-
kr. 500. Pastor och förest. i Tyska Schumburgs, Robert, donation, gäl' t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
församI. Till fattiga. kr. 603:34. Pastor och förest. l personer, därefter användes den

LIeberts fond (Sejlareälderm. J procent till kapitalet, resten till till bekost. af bostäder för be-
F Liebert och hans hustru A S Tyska ålderdomshemmet. höfvande.
Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och Schötz' testamente (Carlo. Anna Eliassons understödsfond (Fabr.
förest. Till Tyska skolan... Schutz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000 Levy Eliasson o. hans fru Edeline,

Lindströrns,Anna,fond(Ankefru kr. som grundpenning till Präst-f. Salomonsson, 1874) kr. 15,000.
Anna Lindström f. Wieting 1907) änkefond, och 1,000 kr., för hvars Räntan användes till underst. ät
]0". 2,000, ränta beredes kyrkans stipendiater fattiga yngl. och flickor inom mo-

Joh:a Luhes legat (1758)kr. 750. "ein lustiger Tag". Förest. aaiaka försarnl., hvilka önska full-
Pastor i Tyska församl. För fattiga. Schwartzers testamentsfond (E komna sig i yrke eller kunskaper.

Lohes testamente (A Lohe 17!j~)v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de Levy Eliassons minnesfond
h. 500. Pastor och förest. Till fattiga. (Fabr. Levy Eliassons änka Ede-
"Tyska skolan. Starbus" testamente . (Fru L D line Eliasson 1887)kr. 5,000. Ran-

Lohes, Ad., testamente (175~). Starbus 1774) kr. 1,260 Förest. tan användes rör att bereda fattiga
Pastor. Kr. 750. För fattiga. Till fattiga. församl:smedl. af kvinnokön ttll-

Lobes, Joh:a, testamente (1758). Stor.ks legat (Fredrik v. Stock fälle att begagna brunns- eller bad-
Pastor och förest. Kr. 500. För 1806)kr. 4,500. Förest. För fattiga kur eller vistelse på landet .
••kolundervisn. Sturms fond (Fru Sturm 1877)kr. Sophus Prederfelas fond (Test.

Möller. testamente (Kommerse- 28,000. Pastor och förest. Till be- af S. Fredertcia af 21/3 1904) kr.
-rädet J eMilller 1832) kr. 7,500. höfvande handtverkaränkor. 15,000. Först lifränta, sedan väl-
Förest. Till fattiga. Tyska försami. fattigkassa, kr. görande ändamäl.

Pastor Kaiser·fond. Förest. Till 9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. Isaac David OchJullana Hirschs
"kyrkokören kr. 600. Tyska Hemmets byggnadsfond understödsfond (Musikhandl. Abr.

Rambachs donatlon(Snick:änkau kr. 8,135. Hirsch 1890) kr. 14,500. Underst.
E Rambach. f. Dehm, 1880)kr. 1,000. Wrangels testamente (Frkn M till behöfvande, företrädesvis släk'
Pastor och förest. Räntan utdelas B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor tingar.
till behöfvande inom förs am!. och förest. Till fattiga. Åugusta Jacobssons donation

Reinhold-Beckers donation (Aug. Yblens legat (A C v. Yhlen17~5) kr. 1,000.
Reinhold och Carl Becker 1905) kr. 125. Pastor i Tyska församl. Fanny Josephsons fond (Frkn
kr. 10,000.Pastor och föreständare. för fattiga. Fanny Josephson 1882)kr. 10,000.

Reinholds., Ferdinand, donation Friedrich Wilhelnl o. Änna Till en början lifränta, seder-
till kyrkokören; kr. 1,000. ltfaria ZimmermanJlN donation mera välgörande ändamål.

Relnholds testamente (Bag. E (31/, 1899 kr. 1,000 0.31/, 1905kr. Albert Jullus fond (Testamente
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor 1,000). Till Tyska ålderdornshem- den 8 Juli 1905 af hattmakaren
och förest. Till fattiga. met. Förvaltas af pastor o. förest. Alb. Julius) kr. 12,000. Först Iif-

Bohtliebs donation (Kyrkoh. J ränta och sedan för användning på
"Rohtlieb 1864)kr. 1,000. Till kyrko- [4640J Mosaiska försarn- sätt församlingens föreståndare
betjäning och deras änkor. finna lämpligt.

v. Sehewons testamente (J B v. lingen. Jacques Lamms fond (Ing. Jac-
Schewen 1755)kr. 970.Pastor. Till Se [2083]. ques Lamm 1889) kr. 10,200. T.
fl.'ttiga. Anton Bendix' fond (Färghand!. v. lifräntor; efter lifräntetagarnes
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död användes räntan till försam!:s Ipersoner, andra hälften till under- [4641] Stockholms Mosai-
nytta. visn. åt fattiga judiska barn. skaförsaml:ssjukhjälps-och

John Levins stipendiefond Moritz Rubens' (Karlskrona)
(Grossh. John Levin 187~)kr. 10,000. donationsfond (Gåfvobref af begrafningssällskap
Stip. åt någon fattig studerande Grossh. Ludvig och Anton Rubens (1788) kr. 91,800. Särsk. styrelse-
yng!., tillh. mosaiska försam!. samt ,1 Lublin af d. 29 nov. 1888) se [3140]; att vårda och under-

lIarcus och Eleouora Levlus ~r. 15,600.. Räntan utdelas hv.arJe stödja sjuka samt ombestyra be-
fond (Test. 27Juni 1892af Konditor ar d. 7.mars (Mor-itzRubens döds- grain. af afl. mosaiska trosbekän-
L N Levin) kr. 10,000. Extra bidr. dag) tdl.l hjäl pbehöfvande ]Udl~ka nare; ledamotsafgift är 5 kr. årl.
till mosaiska församl. fattiga. personer, som vi.lja lara eller för- men underst. lämnas, ~~an afse-

Ludvig Levins fonder (Test. 27 kofra SIg l slöjd eller handtverk ende på ledamotskap l salIskapet •.
Juni 1892 af Konditor L N Levin) Julia Uubensons minne (Åtskil. [46 42J ---

Iif t d liga församl:sllledlenlmar 1892)kr. . . .,.
kr. 50,300. Först l rän a, se er- 5,-jOO.Underst. till uppmuntran åt, Israeltttska ynghngarore~J~gelt'
mera stipendium och andra välgö- förtjenta lärjungar i f'örsaml:s re- (1819). Sars~ .. stYl:else, se ,3<)60].
rande ändamäl I'" k I Att understödja ti.ll. Sthms kom-

Axel I.•evins minne (Test. 27 Juni 19lOns~ o a: .. 0.0 mun hörande personer af mosatsk
1892 af Konditor L N Levin) kr .. ~Iatlnld"SachsdonatlOnforfat. trosbekännelse, hvilka ägna sig'
10,000. Stipendium. tIga" kr. 1,000. . åt vetenskap!. studier, åt slöjd eller-

Josef och AdelineLublins min- J1lathilda S"ch~ donatIonsfond, handtverk ; att bereda utväg för-
nssrond kr. 5,000. Understöd. kr .• 10,500: Valgoran(~e an9-amål. medellösa judiska barn till erhäl-

)Ianns testamentsfond (Grossh. . SImon ~ftchs donutlo n for fat- lande af religions- o. elementar-
A F Mann och hans hustru Ma- tiga, kr. 1,000. undervisn. m. m .
thilda l\1ann 1865)kr. 20,000. Rän- Simon Sachs donationsfond, kr. Friedliinders stipendium (Grossh.
tall disp. af försarn!. föreat, 10,400. Välgörande ändamål. H Friedländer). Styrelsen f.lsrae·-

Syskonen J1lendelsons fond för Simon och Jlathilda Sachs' litiska Ynglingafören .: år!. ränta",
ogifta män och kvinnor (Oscar, minne (Gåfvobref d .. 12 februar~ 100 kr. utdelas till y~gling, tillh.
Henrik o. Henriette Mendelson 1907 af Gen.konsul SImon Sachs Sthms Mosaiska förs aml. såsom
1891) kr. :·W,606. Underst. åt äldre, och hans hustru Ma.thtlda Sachs' lärling ägnande sig åt studier ii
ogifta och obemedl. medlemmar s~ärb~l~.l!?delägare)kr. }Ol,100. D~.l. prakt. handtvcrk eller slöjd.
af församl. VIS lifränta, resten for understod Oscar Hirschs fond. Stvrelsen
:ne)-erssons pensionsfond (Grossh. till behöfvande ungdoms gagn och för Israelitiska ynglingafören .

Lesser Meyersson 1860) kr. 57,000. förkofran. Krliga räntan 225 kronor utdelas'
Pens:r åt lärare, lärarinnor m. tl., . NathaliaSal.omn:ns fond fÖI:fr~m- till studerande judisk yngling med
anställda hos mosatska förs., samt [ande af kvlrrnltg undervtsmng företrädesrätt åt den som idkar
deras änkor och barn. (Gåfvobref af fröken Nathalia Balo. tekniska studier eller skön konst.

~lichaelssons donation (Bruksp. man d. 16 mars 190i) kr. 4,900. Seligmanns stipendium (Dr L.
G Mi chael sson 1865) kr. 20,000. Betty Salomonsons minne (Test. Seligmann). Styrelsen f.lsraeliti-
Räntan användes till ngt för för- af Edv. Salomonson ~f 7/10 18Gl) ska Ynglingafören.; är). räntan c:a
saml. nyttigt ändamål. kr., ~2,300. H-.:.srum ~~ ob~medl. 125 kr. utdelas till judisk yngling,

Mosaiska försallllingeus fattig· . StIftelsen for .. bostäder at fat- ägnande sig åt vetenskap, skön,
fond, kr. 27,500. Fattigv. åt för- tl$a och orkeslösa p~rsoner till· konst, slöjd eller handtverk.
saml:s medternmer samt resenn- horande :Mosaiska f'orsamlingen 'I'eknfsk t stipendium. Styrelsen
derst. åt främmande judar. i stockholm (Gåfvobref af I.• J f. Israelitiska Yngltngaförentugen.

Mosaiska fiirsam'llugens skol- Eliasson af 12sel?t.1882) å kr 90,000 Ärl. räntan 250 kr. utdelas till ju-
fond, kr 56,600. Bland annat un- sedermera donationer af åtskIllIga disk yngling, ägnande sig åt tek-
derst. åt fattiga skolbarn. andra personer. - Fondens belopp niska studier.

Emanuel :Sachmansons fond nu cirka kr. 99,600. Räntan lägges [4645J' ---
(Gåtvcbref af fru Rosa Nachman- t. v. till kapitalet. När detta en!. .. • .
sonl kr. 5,000. Understöd. förestånd:s åsikt blir tillräckligt EngestJ'ollls, Eufemla ~l. v., stlf··

Hosa och Emanuel N"acbma·u- skall det användas cnl. rubriken. tel'se (Statsminister L v Engeström,
sons fond för skollofskolonier A. S. ,-.,Ientins fonder (Test. 1820)kr. 4,000, samt sedan år 1888·
tGåfvobref af änkefru Rosa Nach- af bankiren Axel Valentin) omkr. stadens lösepenning för fattigstu-
manson af 30/4 1904) kr 25,000. 52 300 kr. Understöd. gan kr. 4,000. Katolska församl:s

Xathans foud (H J Nattian 182G) , kyrkoråd se [20i9J. Underst. åt fat-
kr. 13,BOO. Half'va räntan till vissa tiga änkor af katolska bekännelsen.

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

[4651]
Arbetsstllgol' ror barn, de första

grundade 188i gnm anslag af Stift.
Lars Hiertas minne, narva till än-
damål att förekomma tiggeri bland
fattiga barn genom att gifva dem
håg för praktiskt arbete och un-
dervisning däri. Särsk. styrelser se
13435-3463]. Arbetsstugor finnas i
Ad.. Fred:s, Mattens, Jakobs, två
i Johannes', Klara, Kungsholms,
Nikol ai. två i Maria samt sex i Ka-
tarina. tya i Östermalms och en i
Engel brekts rörsaml:r. (Se Adress-
afdelningen.)

[4653J Drottninghuset.
Se [3!)01].

Drottninghuset (Konung Karl
XI;s Drottning, Ulrika Eleonora,
antag!. 1682) kr. 141,000. Intagn.
och försörjn. af ålderstigna" sjukl.,
i torftighet stadda änkor och dött-
rar efter civ. och militäre ämbete.
och tjänstemän, präster, borgare
samt sådana hofbetjänter, hvilka
icke burit livre.

Kniggeska fonden (Änkef. Knig-
ge, Anna Marta v. Balthazar, 1822)
kr. 25,000. Räntan fördelas i pens:r

till »i verklig nöd stadda ogirta.
fruntimmer eller änkor af niedel-
klassen», med villkor att de: äro-
»kända att vara af obefläckad van-
del», med företrädesrätt för ogifta.
sökande af nämnda egenskaper o

Brandelska fonden (1\1:11A. S.
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren
C. H. Brandel 1904) kr. 82,000.
Räntan fördelas i pens:r till me-
dellösa fruntimmer; donators släk-
tingar samt deras efterlämnadec
änkor äga företräde framför öft ...
sökande.
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14654J '.. [4658J

Konung Oskar I:. minne (Anke- Borgerskapets gubbhus (Sthlms
drottning Josefina 1873) kr. Borgerskap 1788)kapital år 1907kr.
0616,000. Särsk. styrelse se [3499]. 2,371,305. Borgerskapets gubb-
Hem för mindre bemedlade ogifta husdirektion, se [3495]. Underh, af
fruntimmer eller änkor af stånds- ålderstigne borgersmän i Sthlm.
1<lassen öfver 50 år gamla. .'. d. Järnkramhandelssoclete.

tens pensions. och begrafntngs-
kassa, kr. 3,000. Kassan örver-
lämn. till Borgerskap. gubbhus o.
änkehusinr, m. 1,500 kr. till hvard.

(4654-4664]

(4655J
.hylet rör pauvres hontenx.

:Särsk. direktion se [3503]. (Grefv:an
Ch. v. Schwerrn, f. Liljencrantz,
1860). Asylets tillgångard.S1'12 1901
fastigheten däri,inberäknad: Kr.
1.486,594. Beredande af bostad och
-delvis föda åt aktningsvärda frun-
timmer af ståndspersonsklassen.

{4657] Borgerskapets
änkehus,
Se [3491].

Borgerskapets änkehus grun-
-dadt är 1124 för underhäll af ål-
-deratigna borgareänkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1908års början kr.
1,184,018:66. Antalet intagna änkor
uppgår f. n. till ~5 st.

Bergs testamente (M:U J. J
Berg 1836) kr. 35,000. Räntan an-
-slagen till pens:r a 150 kr. åt 12
-ogifta fattiga och ålderstigna bor-
-gardöttrar.

LIeberts fond (Sejlareålderm. J.
'F. Lie bert och hans hustru A. S.
"Weber1832)kr. 5,933:29. Handpen-
mingar vid midsommar och jul åt
-j, änkehuset intagna änkor.

J A lY LIndmanssons donattons-
>fond kr. 100,000.

Patersens fond (Grossh. W. G.
Paters en 1864) kr. 131,000. Räntan
-utgår i pens:r ä 50kr. pr år till änkor
-och döttrar efter borgare i Sthlm.

Paulis testamente (Grossh. Nic.
Pauli 1181) kr. 20,000. Räntan ut-
-delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers änkor,
"äfvensom orkeslöse, sjuke och be-
'höfva.p.de borgare och fabrikörer i
.Sthlm.

Schröders testameute (Grossh.
'Georg Schröder 1811-)kr. 122,000.
Pens:r åt fruntim. af borg. klassen.

Siitbohms testamente (Snickare-
:llderm. D. Säfbohm)kr.150. Hand·
'penningar åt å änkehuaet intagna
-snickareänkor.

Tidmarks och Sundins Pen.
f1ionsfond (M:U S. M. Sundin 1859)
kr. 2.04,300. Pens:r il 300 kr. tdl.l-
-delas för i behof stadda fruntim-
mer af den s. k. bättre samhälls
klassen, hvilka, födda i Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
ihlinda eller »i sina händer förla-
'made ell. förvridna, så att de icke
~lrunna sig med arbete försörja».

Zettersten P:s testamente
{Kryddkramh. E. Zettersten P:ns
1836) kr. 15,000. Af räntan tillfal·
1er 1/, änkehuset och de öfriga
:8/, utgå som pens:r •. 15 kr. åt
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
·.döttrar efter borgare; f. n. är pen-
csiQ.närernasantal 10.

Ohmans testamente (Fru Hedv.
-Öhman 1191) kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 8 borgareänkor.

Terrades fond (Språkl"r. Alex
andel' Nadi Terrade och hans hu
stru Lovisa 'R. Terrade, f. Ström·
bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan an-
vändes för inköp vid jul af bröd
till samtl, å ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Unmans fond (Generalkonsul
GustafUnman) kr. 10,195:82. Rän·
tan utgår f. n. till tvenne af Gene-
ralkonsul Unman namngifna. per-
soner .

Webers fond (Fru MathildaWe·
[-~6 59J Allmänna barn- ber 1908) kr. 10,000:-. Räntan

huslm-ättntnqen, skall med 9'10 utdelas till å ål·
Se [3401]. derdomshemmet intagna personer,

Allmänna barnhusinrättningen f"6reträdesvis från Jakobs och Ka-,
I Stockholm (Drottning Kristina tarina församlingar, och 1lto ttlt-
1631) kr 6 113252 1 vs d h lä"gas kapitalet.

. , , : 6 . r oc {lstergrens fond (Hamntogd. L.
uPl~~Sttr::er~~h~;rdH~j:r~:li' fond E. Östergren) kr. 609:16 'Räntan ut-
(Handl. K. B. Beronius 1816) kr. delas vid jul åt sängliggande sjuka
5,000. Understöd till barnhusbarn, å ålderdomshemmet tillh. Nikolai
hvilka ådagalagt flit och anlag för församl:s afdelning.
studier eller för inlärande af något [46 61 J ---
yrke eller handtverk. Frimurarebarnhnset å. Kristlne·

.~'ond för barnhusbarn af krln- berg (Frtmuraresamrundet 1153)
noköneh (Statsrådet C. J. Malm- kr. 2,101,130:35, däraf fl>stigh:ns
sten, Frih. F. Wrede, Grossh.A.Fre· bokförda värde 416,20~:43kr., Särsk.
stadius m. fl. 1861) kr. 31,162:57; direktion, se [3403J. Till vård och
Insättn. i ränte- och kapitalför- uppfostran inom inrättn. af fat·
säkr:sanstalten i Sthlm till bere- tiga värnlösa barn; 150barn vårdas
dande af lifränta vid 55 år. f. n. å inrättn.

Fonden till minne af Hngo lied. dr C. Hahns teskm.nte
Fåhrrens (afsatt af Barnhusets af 18H6å 20,000 kr.
medel 1888) kr. 2,500. Understöd [4662] .---
som från K. B. Beronii fond. Prins Karls nppfostring.lnrätt.

"ondretska fonden (Kapt .• Tean nlng rör fattiga och värnlösa barn
Louis Gondret 1895) kr. 31,121:66. I Stockholm (Pastor Prim. J. O.
»För att underlätta och bisträcka Wallin o. Underståth. O. af Vann.
i nöd och armod stadda mödrars 'lvist 1833) kr. 688,000,daraf faatig-
barns intagande och värd.» hetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se

Höökska fonden (Komminister [3405]. Vård af fattiga o. värnlösa
K. E. Höök och hans hustru 1900) barn i Sthlm.
kr 5,000. Insättning i ränte- och [4663 aj ---
fi~ri~:~~;=~::s:;'~i~~~~~a it ~thl:r Föreningen för sinnesslöa barns
Fredr.församI.föddabarnhusbarn. vård (Prof. N. G. Kjellberg, fil.

Ljnngcrantzska testamentsfon- d:r O. von Feilitzen m. fl. 1869)
den (Tobakshandl. P. Ljungcrantz kr. 301,146:81. Särsk. styrelse, se
1815) kr. 165,518:01. Inlösn. å r3640]. Uppfostran af sinnesslö"
barnhuset af sädana fattiga barn, barn (f. n vårdas i skolan 45 barn,
tillh. Sthlms kommun, som eljes åarbetshemmet 30 och å Karls-
icke kunna utan afgift intagas. vik 34) samt seminarium för lärare

~__ (f. n. 8 elever).
[4660JStyrelsenöfverSab- [4~.63b] - ..-. o o

batsbergs ålderdomshem Forenl.~gen for blstan.d at lytta
• och van fora (Prof. A. WIde m. fl.

. Se r1801J. .. 1905) kr. 244,341. Arbetsskola där
Benedieksska fonden (Ankef. Em- underv. lämnas åt medell. vanföra

ma Benedicks, f. Benedicks) c.a kr i bokbinderi borstbinderi sko-
18,P46:55 1>Förbil~ande ~.fenfon.d, makeri, svarfning o. snickeri åt
hvars afkastn. ,.bor anva.n,da~tIll manliga samt sömnad, virkning,
beredande af, battre och nkhga.re stickning o, väfning åt kvinnliga
kosthåll åt hjonen.» .. elever. Arbetslön betalas för allt

Eklunds fond (Jo~auna Kr~.stma dugligt arbete. I Hemmet för van.
Eklund 1892) kr. 2,235:14. Rantan föra mottagas 9 kv. o. 12 manl.
skall med 1/,. utdelas tIll ~ ålder- elever. Adr.: Greftureg. 59.
domshemmetmtagnapersonerfrån [4664]
Klara försam!. och l!~ tilläggas
kapitalet. Jlalmqvistska barnuppfostrings •.

Lennbergsfond(M:llSo1i&Alber· anstalten I Stockholm (Klocka.
tina Lennberg 1890) kr. 2,196:96. ren J. P. Malmqvist o. hans hustru
Räntan användes till inköp af 1852 och 1853) kr. 50,000. Särsk.
strumpor. styrelse, se [3622J. Att lämna fattiga

Lieberts fond (Sejlareålderm. J. o. värnlösa flickebarn undervisu.,
F. Liebert 1832) c.a kr. 5,490: 80. vård och uppfostran i öfrigt; för
Räntan utdelas till å älderdoms- de flesta å anstalten vårdade barn
hemmet intagna personer af tysk erlägges årl. en afgift, i medeltal
nationalitet. [utg, 200 kr. för hvarje betalande.
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[4665J
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4665-4678)

lämnas.- Särsk. direktion se [3408], ter af Herrar Kyrkoh:r ingifvet
hvars ledamöter lämna år!. bidrag. förslag utdelas till fattiga fruntim-

mer (omkr. 1,800 kr.), dels anslås
till underst. för tl.ickskolor (omkr.
500 kr.).

G.

lIIurbecks iurättning för fattiga
flickors uppfostran (Prästmannen [46 66J
Peter Murbeck 1747)kr. 345,846:03. Välgörande Prunttmmers-säfl-
Andamål : att till tjänarinnor upp- skapet (Prinsessan Softa Alber-
fostra fattiga flickor, tillh. Sthlms tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703J.
kommun. Intagn:sålder 6-10 är. Kapital omkring 21,000 kr. År!.
När tillfålle yppas att intaga barn, inkomsterna utom räntan utgöras
Införes annons i Sthlms Dagblad af bidrag från Drottningen och
med underrättelse om erforderl. Prins Carl samt ledamotsafgifter,
handlingar o.frvar ausokntng får in- t tills. omkr. 2,300 kr. SOIU dels ef-

[4670J
CavalU-Holmgrenska stiftelsen

(stiftad af grosshandlaren A. F.
Oava.llt-Holmgren på hans 50·ärs-
dag den 27maj 1901med en grund-
plät af 20,000kr.) har till ändamäl
att bereda ett sommarhem i Stock-
holms skärgärd åt välartade fattiga
skolbarn till glädje och uppmun-
tran för dem samt till gagn i fy-
siskt, moraliskt och socialt hän-
seende. Särskild styrelse, se [3404J.
År 1901 vistades den 17 Juni-27
Augusti eller under 70 dagar, 25
barn däraf 19 flickor och 6 gossar
å stiftelsens hem som under detta
år var förlagdt till Björkvik vid
Älgöfjärden i Värmdö församling.
År 1902 vistades den 14 Juni-3l
Augusti eller under 77 dagar 28
barn däraf 24 flickor och 4 gossar
å stiftelsens hem, detta år förlagdt
å Gällnö i Vämdö törsamling.

År 1903 vistades den 14jnni-29
Aug. eller under 75 dagar 33 barn,
-däraf 24 ftickor o. 9 gossar, ä stif-
telsens hem, detta är på den natur
sköna Argboda ö vid Kanholms-
fjärden i Värmdö för samling.

I Stiftelsens hem ä det 1904 in-
köpta hemmanet Kalfsvikvid Vindö-
'Ström i Värmdö församl. vistades
år 190415/6-1/9 (77dagar) 40 barn,
-däraf 25 flickor och 15 gossar; år
1905 9.'6-22/8 (73 dagar) 42 barn,
näml. 26 flickor och 16 gossar; år
1906 15/6_22/S (67 dagar, 43 barn,
däraf 24 flickor och 19 gossar; år
1907 lS/6-19/8 (63 dagar) 44 barn,
däraf 24 flickor och 20 gossar; år
1908115/6_3°/8 (77 dagar) 42 barn
däraf' 25 flickor och 17 gossar.

III. Fonder för understöd åt barn.

[4667J Femöreföreningen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. Särsk.
styrelse se [363~]. Grundande och
underhållande af barnhem i den
svenska lappmarken.

[4672] \[4675]
Sällskapet Jultomtarne (stiftadt Alms, Axel och Sofia, stiftelse

af 17 unge män julaftonen 1870) (Byggmäst. A. Alms änka, 1874),
har till ändamäl att ärligen son- grundfond vid 1906 års slut kr.
dagen före jul utdela fullständiga 1,030,000, öfriga tillgängar kl'.
beklädnader ät fattiga, välartade \269,682:n. Särsk. styrelse, se
skolbarn inom hufvudstaden. Bäl.l- [3542J. Har till ändamäl att åt
skapets samtliga tillgångar upp- flickor, som sakna behörig om.
gingo d. 31 December 1907till kr. vårdnad, bereda ett hem, där de
125,226:13. Antalet beklädda barn erhåll a kristlig uppfostran och
1908215 st. Styrelse, se [3623]. IgOd handledning samt sålunda

--- danas till redbara och dugliga
[4673J kvinnor. Ansök. om inträde ställes

}'at.tiga barns vänner (Frih:an till styrelsen' och kan ingifvas af
Cederström, f. v. Cederwald, 1841) vederbör!. kyrklig eller kommunal
kr. 21,000. Särsk. styrelse, se 13621].myndighet eller känd enskild per-
Medlen användas nu blott till ut- son. Säkerhet skall ställas för er-
ackordering af flickor. Sedan 1883 läggande af årligt uppfostringsbi-
har sällskapets bestämda inkomst drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr
ökats med räntan af 2,000 kr., elev, att utgå t. o. ID. 15. året. När-
hvllka genom test. tillfallit säll- mare upplysn. lämnas af styrelse-
skapet vid frn frlh:an Rosa Oxen- led. prof. C. Sundberg, Kungsträd-
stteruas, f. Mickelaon, död år 1892. gårdsgatan 22.

[4674J
Sim.kapet Burnavännerna. Sär-

skild direktion, se [3625J. Sällsk:s
ändamål är att strax före jul be-
kläda behöfvande skolbarn i M-
dem 6-14 är. Tillg. utgjorde d.
2 Juli 1908 kr. 25,552:56. Leda·
motsantalet var samma dag 2,002
(83 ständiga och 1,919 årsbetalan-
del. År 1907 utdelades fultstä.u-
diga beklädnader jämte diverse
andra julgåfvor till 346 skolbarn
samt kängor och strumpor till
ytterltgare 54 skolbarn, och på
våren 1908erhöllo 150gossar, som
deltogo i Barnens dags idrottstest.
sporttröjor. Alltså under 38:de
verksamhetsåret 550 skolbarn
hulpna. för en sammanlagd kost-

(46 71J nad af kr. 10,648: 58, de skänkta
Sällskapet »De fattigas vänner)) gåfvorna ej medräknade.
(Grossh. J. E. Törnqvist m. tl.. d. Under sällskapets 38-äriga verk-
8/5 1826)kr 92,000.Sarsk. styrelse, samhet (1870-1907) hafva fullstän-
se [3705] Rantan användes dels diga vinterbeklädn. jämte andra
och l framsta rummet till fatt.iga julgåfvor tilldelats 3,252 skolbarn
barns beklädn. , dels ock till smärre samt partiella beklädnader till yt-
underst. ät behöt'vande; räntan ä terligare 1,060 skolbarn (ee4,<112
-3,000kr. utdelas tlll 4 behöfvande I· hulpna barn) för en sammanlagd
af kvinnokön; dessutom ntdelas kostnad af kr. 108,840:51, ,Jn1gåf.
årl. 600 kr. i poster om 10 a 15kr. varna, men ej de små admiutatra-
-enl. C. E. Möners test. tlonskostn:a medräknade.

[4676J --
W. A. Benedicks fond (Kam.

marh. W. A. Benedicks 1870)ka-
pital: omkr. kr. 84,000. Värd och
uppfostran af fattiga barn, som
antinaeu förlorat någon af sina
föräldrar eller i följd af deras sjuk-
dom eller oordentlighet sakna nö-
dig vård o. tills. i hemmet.
[4677J --

Sällskapet .Till uppmuntran af
öm och sedlig modersvård » kr.
118,043:02. Särskild nämnd, se
[3782]. Räntan jämte årsatg. an-
vändes till underst. dels kontant
till belopp af 20till 40kr. dels med
kläder m. m. åt hustrur eller änkor,
hvilka ägna sina minderåriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande om-
ständigheter. Underst. utdelas un-
der maj månad till hvarje gäng 156
mödrar.

[4678J
•Köhler. prsmtefond-, kr. 1,570.

Räntan utdelas som prem, ät tolk-
skolebarn, som gjort goda fram-
steg i simning vid Sth1ms stads
bad- och stminrättntng.
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[4681-4690J G. Fromma stiftelåers, pensionskassors m. fl. fonder.

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

[4681J Seraflmerlasaret-
tets direktion.

Se [3330[.
M.F. W:s fond. (1901) 3,000 kr.

Räntan användes till understöd ät
medellösa personer, som under-
gätt operation för kräfta, efter be-
stämmelse af professorn John
Berg, så länge han innehar öfver-
kirurgbefattningen vid Lasarettet,
och sedermera på sätt direktionen
bestämmer.

NorInnds, Lotten, Fru, fond
(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
med kapitaliserade räntor (är 1909)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläka-
ren vid den medic. afd. utdelas åt
frän lasarettet utskrifna, verk!. be:
höfvande, för att sätta dem i till·
nme att genom lämplig föda eUer
vistelse i stärkande luft vid brun-
nar eller bad söka återvinna hälsa
och krafter.

Prof. R. Bruzelli fond (1900)
1,514 kr. och •

Donationsfonden Lincoln Pay-
kulls minne (1899) 1,000 kr. Rän·
torna disponeras efter öfverläka-
rens bestämmelser - rör liknande
ändamäl som Lotten Norlunds
fond. - ;.

RegnelIs, A. F., Dr, stipendie-
fond. Doneradt kapital (1863) kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1903 års
början utgjorde kr. 11,963.'" År!.
räntan använd. till 2:ne lika ,.tora
stip. att tilldelas 2 medic. kand:er,
80m tjänstgöra vid Serafimerlasa-
rettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvartd.,
fä innehafvas högst 1 är samt sö-
kas skrift!. hos vederb. förest, f.
medic. eller kirurg. kliniken.

[4682J --
Gymnastlsk.ortopedlska Instrtu-

tets fattigfond (Prof. N. Åkerman
m. fl. 1827) 13,000 kr. Direktionen
f. Gymn.-ortop.·instit., se [3393J.
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida a.fkroppslyten.

[4683]. --
Stockholms sjukhem (stift. gen.

gäfvor 1867) kr. 4,419,415:12 (III
1908). Särsk. styrelae, se [3373].

Direktionen öfver sjuk-
huset Eira. Se [3352]:

Friherre B. von Beskows och
hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,383: Il vid 1907 ärs slut. Rän-
tan användes till underhäll o.kom-

plettering af för patienternas räkn./ Fru M. Berggrens fond (Grossh.
befint!. bokförråd. R. C. Berggren 1894)kr. 5,000. Till

4,refve Clas Horns denattoas- förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
fond (1822) kr. 12,500. Till förmån fonder.
f. Sthlms läns kurhusinrätta. En- H. BrandeIs fond (kamreraren
dast räntan rär användas. H. Brandel 1904) kr. 61,174:~8.

SejIareåldermannen J. F. Lle- Sam. Enanders fond (Bruksäga-
berts och hans hustrus dona. ren Samuel Enander 1902) kr.
tlonsfond (1827) kr. 5,491:60 vid 110,349:12. Befrämjande afSällsk:ts
1907 års slut. Frisäng f. en sej- barmhärtighetsstiftelser.
lareämbetet tillh. person. C. R. .·orsgrens fond (Gross.

handlaren Carl Robert Forsgren
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
Sällskapets barmhärtighetsstiftel-
ser.

A. Granholms fond (Fabrikör A.
Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj.
af Sällakapets barmhärtighetsstif.
telser.

Gretre Gyllenborgs fond (Pro.
tokollssekr. Grefve C. A. D. Gyl-
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r
!t gamla orkeslösa tjänare o. tjä-
narinnor ror långv., trogen tjänst.

C. P. KindevalIs fond (Fastig-
hetsäg. C. P. Kindevall 1888) kr.
3,000. Underst. ät fattiga och me-
dellösa barnsängskvinnor.

A. O. Wallenbergs fond (Bank-
dir. A. O. WaUenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr. hvard. gängen) kr.
2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till ntäckande af utgifterna för
barnbördshuset» och med den
andra till »understöd ät fattiga
barnaf'åderskor och deras barn J.

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

H. Lovens fond (Presidenten H.
Loven 1908) kr. Il,106: - till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

[4684J
KronprInsessan Lovisas vårdan.

stalt för sjuka barn. PoIhemsga-
tan 30. (Med. Dl' P. Elmstedt m.
fl. 1854) kr. 725,000. Särsk. direk-
tion, se [3350]. Värd af fattiga
sjuka barn; under det sista året
vårdade 1,021 barn; vid poliklini-
ken 8,784 fritt.

[4685J
lSabbatsbergs brunnslasarett

(Prof. E. Gadelius under medver-
kan af brunnsgäster vid Sabbats-
bergs hälsobrunn 1807) kr. 47,143:
80. Särsk. direktion, se [3391]. Att
ät fattiga sjuka brunnsgäster be-
reda kostnadsfri bostad, föda och
läkarev. under den tid de begagna
sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb.

[46 87J Allmänna barn-
bördshuset.

Se [8356].
Allmänna barnbördshuset (1852)

kr. 519,266:83, däraf fastighetsv.
kr. 200,000.

Asylen för fattiga barnafäder-
skor och deras barn. Samma sty-
relse som vid Allm. barnbördshu-
set, se [3356r (Bildad af Bene-
dickaska asylerna och Nödhjälps-
fonden.) Med en kapitalbehälln.
vid 1907 års slut af kr. 839,694:15.

[4688J Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359].
K. Sällsk:ts samt!. tillg. 1 Jan.

1908 utgjorde kr. 418,081:78.
Barnbördshuset Pro Patria

(Grundadt af Assessor C. Ram-
ström 1774). Intagande och värd at
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhäll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär
derad till 66,000kr. och där befint!.
inventarier till kr. 4,741: 43.

Byggmäst. Johan Anderssons
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barn bördshusets ändamäl.

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg.
G. F. Berndes 1876) kr. 6,000. Uno
derst. åt fattiga barnaföderskor.

[4689]
lStrandbergska Iäkarelurättntn,

gen (Assessor Z. Strandberg 1793)
c:a 260,000 kr. Särsk. direktion,
se [3535}. Understödet, som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved ID. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgätt till öJver 350 personer
ärligen.

[4690J
Föreningen för sjukvård i fat.

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [3647J. Att gnm af fören. an- .
ställda sjuksköterskor lämna koat-
nadsfri värd i deras egna hem ät
sädana fattiga sjuka, hvilka ej 'kun-
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören.s verksamhetsområde är In-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
teus och Johannes' församl:r.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4693-4697]

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

(46931
Berendts, S. understödsfond (Fa-

briksidk. S Berendt 1886)kr. 10,000.
Öfverståth:ämbetet för Poltsaren-
den, se [1683J. 'I'ill hyresbidrag
åt fattiga linnesömmerskor vid
höst- och vårflyttn. till ett belopp
af högst 25 kr.

[4695] Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
Ahllöfska testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,000:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bräckliga och
fattiga personer.

Ahlströmska testamentsfonden
{Skepparen M Ahlström 1790)kr.
17,2,'0. 12 pens:r It 66kr. 67öre till
underst. för af testator nta.a jung.
frur,deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodtnska stipendieinrättningen
(Borgmäst. S C Flodin 1795) kr.
165,05-5:29.Underst. till studerande
vid Upsala univ:t och Linköpings
.högre allmänna Iärov,

Helmfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Sirnon Grundel
Helmfeldts änka M H v. Parr 1683)
kr. 46,OuO:81. Sthlms magistrat
och en af densamma utsedd di-
rektör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

(4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 130,600 Pens:r
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim-
mar, som uppnått 60 års ålder,
:äro födda och boende inom Sthlms
stad, helst å Södermalm, hälften
åt dem hvtlkas fäder varit civila
tjänstem. v. Sthlms stads verk el
Inrättningar, och hälften åt dem,
hv.Ikas fäder tillhört fabr-iks- eller
'konstnärsidkare samt trädgårds-
mästare, samt stip:r åt gossar o.
:flickor mellan 16 och 21 år till
'hälften hvardera, i synnerhet åt
dem, som mistat sina föräldrar o.
:som hafva håg och fallenhet att
-rortsätta sina studier uti något
.ej.ler flera af följande ämnen. så-
eorn rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering. praktisk
kemi, mekanik eller trädgärdsod-
ing; »ingen får komma i åtnju-
1ande eller bibehållande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
båller sig till annan lära, sekt och
läsare samfund än vår kristna
evang luth. Iära.»

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659)
.kr. f;OO. Stip:r.

Plobergs fond (Guldsmed S Flo-.

berg 1830) kl'. 3,500. Pens. till civ.
änkor.

Hanssons fond (Borgmäst. H
Hansson 1659 och 1663)kr 1,379.
Stip:r.

Hedings fond (Margareta He-
ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.

Hedströms pensionsfond (Fabr)
C Hedström 1822)kr. 4,000. Pens:r
åt behöfvande i Sthlm.

Hochschilds pensionsfond (Lag·
man J H Hochschild 1830) kr
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
RO år gamla fruntimmer, hvilkas
fäder tillh. Sthlms magistrat af
litterata klassen.

Jacobsons testamente (e Jacob-
son 1644) kr. 1,080:50. En pens.
a kr. 54: 37 utgår till en stude-
rande yngl.

Jakobsons o. Mattsons fond (O
Jakobson o. Mattson 1644) kr.
1,087. Stip:r

Lanous fond (Dorothera Ladou
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska förs ami "

!Iarii testamente (Ankel'. A Ma·
rins, f. Koopman, 1846 och 1848)
kr. 80,145. Pens:r a 75 kr. åt be-
höfvande ogifta frnntimmer inom
Bthlru. hvilka uppnått 00 år.

Möllers stipendiefond (Kamrer
J Möller 179~)kr. 2,400. Stip:r till
2:ne studerande vid Upsala univ.

Nordfors testamente (Öfverst:an
IV Nordreors 1838) kr. 1,900. Till
en behöfvande militäränka.

\\'oreenska fonden (Änkel'. L F
Noreeu 1850) kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm.

xebaldts testamente (Justdtie-
kansler C Sebaldts änka 1797) kr.
600. Till fattiga barn.

'I'håströms fon,l (Ankel'. F L
Thåström 1832) kr. 25,626. Pens:r
il 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter civ, tjänstem. och borgare i
Sthlm.

Törnqvists fond (Kamrer C
Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem.
åt lärjungar, som visa särd. håg
för studier, vid Katarina lägre ele-
mentarlärov.

Wadströms fond (Jungfrun U
Wadatröm 17891kr. 11,150. Pens:r
tilldelas 10 gamla jungfrur, 80m
uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2
af borgareståndetn.

von Willebrands fond (Frih. E
M v. Willebrand) 1~54)kr. 115,000.
Underst.

Winhoms pensionsfond (Dom-
pressänkan C \Vinbom 1821) kr.
3,000. Executor testamenti: stads-
kassör Gotth Dahlerns. Räntan
är anslagen till underst åt ogifta
döttrar samt änkor efter ofrälse
ståndspersoner med företrädesrätt
för gifvarinnans släktingar.

[4697J Borgerskapets be-
medlingskommission.

Se [1952J.
Asplunds testamentsfond(Grossh.
D Asplund 1804)kr. 124,500.Pens:r
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare,
deras änkor och oförsörjda barn
m. fl.; åtskilliga anslag utgå M-
ven dels till Torsåkers församI. af
Hernösands stift, dels till Frimu-
rarebarnhuset.

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

Borgerskapets enskilda fond
(Sthlms borgerskap 1749) kr.
150,000. Pens:r il 75 kr. till fat-
tiga borgare, deras änkor och oför-
sörjda barn.

eastelins fond (Kryddkramh. A
Castelin och hans hustru 1836)kr.
15,000. Pens:r till änkor och ogifta
döttrar efter f. d. Kryddkramh:s-
societ:s ledamöter.

Flobergs testamente (Guld-
smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
Räntan användes tilllifstidspens:r
åt 2 fattiga borgarunkor. afhvilka
den ena bör vara gu 1dsmedsänka.

f. d. IIandelsförentngens öfver-
skott.sfond (öfverlämnad af Han-
delstören. i Sthlm 1865) kr. 2,000.
Pens. till en minuthandl.

Hedströms testamente (Siden-
fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000.
Pens:r a 75 kr. utgå till fattiga
änkor och oförsörjda barn efter
borgare i Sthlm.

f. d. Kryddkramh.-socletetens
pensionskassa (Kryddkramh.vso-
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r
och underst.

L,jnngcrantz' testamente (To-
bakshand!. P Ljungcrantz 1873)kr.
4,000. Pens:r åt minuthandl:änkor
och deras döttrar.

Lunds testamente (Perukmak.-
dottern B M Lund 1840) kr. 1,870.
Pens. åt z.ne fattiga o. 40·åriga
borgaredöttrar .

:'iyströms testamente (Grossh.
C M Nyström 1790) kr. 37,500.
Numera 2/S af år!. räntan till
Drottningens skyddshem och l/S
till Stockholms stadsmissions ar-
betshem.

Okänd (ett anonymt testamente
1812) kr. 1,500. Pens. till en fat-
tig borgare.

Scharps gåfva (Grossh. C A
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000.
Pensir till borgaredöttrar .

f. d. Siden. och klädeskramhan-
delssocietetens pensionskassa (f.
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
23,000.Pens:r till änkor och döttrar
efter deläg. i Siden- och klädes-
kramh: ssocieteten.

Sundberg P:sons testamente
(Kramhand!. J Sundberg Petters-
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[4697-4710] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
son 1792) kr. 1,000. Pens:r ät bor- kr. 1,565:39. Underst. till en ar- barn. Under är 1907 har ett antal
gare och deras änkor. betare vid K AAlmgre)ls sidenfabr, af 63 personer ätnjutit ett sam.

Sundlns testamente JM:ULM Casparssonspenslonslnrättnlng manlagdt belopp af 7,683 b.
Sundin 1879)kr. 24,700. Anka eUer Fabr. P A Oasparsson 1850)b. Enligt Societetens beslut äger
döttrar efter borgare i Sthlm, med 20,326:04. .Pens.r tiU arbetare vid direktionen tiUsvidare att intill
iöreträde för sidenkramh:änka och sidenfabr:r. ett belopp af 1,200 b. lämna
döttrar. Fabriksfattigkassan (Sthlms fa- smärre tillfåUiga understöd till

Svanbergs testamente (HandI. briksidk. 1752)b. 244,163:69. Un- fattiga farmaceuter samt deras
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000. derst. ät fabriksarbetare. änkor och barn.
Pens:r f. medeUöse borgare i Sthlm van der Ostenska fonden (Fa- A.potekare·societetens stndiesti.
samt för, deras i behof stadda bl' sänkan M C van der Osten 1834) pendinm f'or examinerade apote-
änkor och döttrar. . kr. 8.000. Åt döttrar eUer änkor kara, Apotekare-Societeten beslöt

f. d. Tobakshandelssocietetens i fabrikssocieteten. vid sin årssammankomst den 1••
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso- Panllska fonden (Grossh. och september 1908, att under tvä pli.
cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r fabr. Chr. Pauli 1807)kr. 2,791:31. hvarandra följande är utdela ett,
till änkor och döttrar efter tobaks- Underst. till arbetare vid yllefa- stlpendiumpä1,200kr.-Underltredje
handl, brikerna. året göres uppehåll, hvarefter sti-

Törnebohms testamente (Aases- f.d. Stämpelafgifts. eUer den pendiet under de båda följande
80m och stämpelmäst. E Törne- s. k. Hallkassan (Sthlms fabriks- åren äter utgår o. s. v.
bohm 1831)kr. 106,500. Räntan är idkare 1770 års haUordning) kr. Stipendiet utdelas till farma.
anslagen till pens:r a 75 b. ät 68,467_ Underst. ät fabrikörer ceuter, som omedelbart efter apo-
änkor och barn efter medlemmar samt deras änkor och barn. tekareexamens afläggande ämna.
.af Sthlms borgerskap (utom fa- Söderbergska fonden (Fabr. P under minst sex mänadehdkafort.
briksidk.), hvarjämte för särsk. af Söderberg 1850) b..1,673:25. Uno satta studier - företrädesvis vidl
testator bestämda ändamäl utbe- derst. tiU 2:ne atrumptabrtksar- Farmae. institut. - och böra dess ••
talas 600 kr. ärl.: dessutom utgå betare. resultera i en aihandling af ke-
särsk. anslag såsom till Ortopedi. Törnebohmska fonden (Stämpel- miskt-farmaceutäskt, kemiskt, far-
ska institutet m. fl. Imäst. assessorn ETörnebohm 1831) makognostiskt eUer botaniskt in-

M. )<'. och Emma WaUins pen- kr. 3,732. underst. till afl. fabriks- nehäU.
sionsfond kr. 268,061. Pensioner idk:s och fabriksarb:s fattiga barn SkuUe sökande till stipendiet
utdelas f. n. till af stiftarne ut- under 16 är. saknas frän den utgående två-års-
sedda pensionärer. [4700] kursen kungöres detsamma ledigt.

WarodeUs pensionsfond (HandI. ånyo för exam. apotekare oafsedt
L J WarodeU 1863). 2/5 af Berg- Bok. och muslkhandlarnes pen- hvilken ärskurs de tillhört.
strablska husets hyror utbetalas sionsf'orenlng (Musikförlägg. A Collianders fond (Fru Dorothea C.
som pens:r till borgare, deras än- Hirsch, bokhandI.;r;r Flodin m. Colliander 1850)b. 600. »Till de••
kor och barn. fl. 1853)b. 428,479:13. Särsk. sty. i Sthlm bildade fond för underst.

Westerbergs testamente (Trakt .. relse se [3043).Pens. ätdelägarne. ät fattiga apotekareänkor».
dottern C M Westerberg 1840)kr. [47 01] HaUengrens fond (Apotek. s N
20,175. Pens:r till borgaredöttrar. HaUengren 1836)kr. 2,675. Årliga

Vinskänkssocietetens penslons- Mlnuthandelsf'orenlngens pen- räntan användes af Direktionen till
.kassa. Kapitalet 15,000 kr. är öf- stonskass» (flera minuthandI.1874) nytta och ändamål för de farma.
verlllmn. tiU Bemedltngakommts, kr. 387,602:79. Särsk. styrelse se ceuter, som använda Societetens
sionen där pensioner utdelas till [3007J.Pens:r och underst. institut.
pens:berättig~ [4702] Justelll fond (Apotek. Martl ••

[4698] Grosshandelssocie- l'iktuallehandlarnes pensions. ;':::~USut~~~~s ~iU30b~i;r-:~::,:~
d inrättning. Kapitalbehälln. den apotekare, deras änkor eller oför-

tetens eputerade. 31 dec. 1907b. 360,140:68. Särsk, sörjda barn, 1/8 till stipendier för
Se [2615J. direktion, se [3005J.Pens:tagarne tvä stud:de vid Farm. institutet

Brobergs pensionsfond (M:U I 111'0 omkr. 40. och l/S till tillfålliga underst. ät
C Broberg 1865)kr. 2,000. Pens. behöfvande farmaceuter eller tm
till en grosshandl:dotter. [47 03] lör yrket nyttiga ändamål,

Grosshandelssoeletetens pen- HandelsbokhåUarnes pensions. KaUs fond (Apotek, Chr. Kall
sionskassa (Grossh:ssocieteten förening (1869)kr. 540,000.Särsk. 1897)b. 4,000. »Arl. afkastn, till.
1815)kr. 568,000.Pens:r till gross- styrelse, se [3009];pens:r. delas en eUer flere änkor efter
handl., deras hustrur, änkor och farmaceuter med företräde för än-
barn i Sthlm. [47 05] kor efter farmaceuter frän Väster.

Dagboms testamente (M:ll C U f. d. Bryggareämbetets I Stock- götland.»
Hagbom 1833)kr. 18,000. 6 pens.r holm pensionskassa (f. d. Bryg- KuUgrens fond (Apotek. K. J.
å 160 b. till fattiga änkor och gareämbetet). SlIrskild styrelse, se Alex. Kullgren 19O5}kr. 12,000_
döttrar efter skeppsklarerare eUer, l~003];pens:r och underst. åt del. Räntan ä halfva kapitalet skall är-

b
omandsläa~aen.a ej finnas, efter grOSB-ägare. lIgen vid midsommar. och julhög-

[47 06] tiderna med hälften hvarje gäng
Pens:sfond för fattiga f.d. sjö. tilldelas atvenne fattiga, för redlig

kaptener, deras änkor o. döttrar f. d. Skomakareämbetet eUer n. vandel kända farmaceuter, nämli-
(Grossh:ssocietetens deput. 1901) v. Skomakaremästaref'oreningen I gen apotekare, provisorer eller-
kr. 100,000. Pens:r till sjökaptener IStockholm (Okänd) kr. 450,000 farmacie kandidater». Räntan å
samt gratifik:r till sjökapt:s änkor Särsk. styrelse, se /3001];pens:r, andra hälften skall utdelas som
och döttrar. sjuk. och begrafningshjälp. stipendium ät obemedlad, för dug-

Petrejiska fonden (Skeppsklarer. lighet känd elev vid Farmaceut.
PPetrejus 1847)b. 7,500.2pens:ra [4710] Apotekare-socie- institutet, hvilken därjilmte tillhör
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm och minst ett är lörut tillhört nä.
änkor och barn. teten. gon förening för absolut nykterhet.

(Direktion se [4081]). Vid donationen är fåst det vilfkor;
Apotekare-societetens kassa. So- att en donators släkting skatl un-

cieteten har enligt par. 1 i dess der sin lifstid erhålla en lifränta
stadgar bland annat till uppgift af minst 4 proc. ä kapitalet.
att Iämna understöd ät behöfvande Mosanders fond. Grundkapital
apotekare samt deras änkor och 1,000 kr. till minne af Professor

[46 99] Direktionen äfver
fabriksfattigkassan.

Se [3549]..
Blancks fond (S M Blanck 1873)
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4710-4725J
c G Mosarrder från en apotekare arbetare vid boktryckeri o. stil- se [3888J; räntan användes åt före-
som den 1/91900 tillhört apotekare- gjuteri. ningsledamöter, som varit rned i
kåren i 50 år. Af räntan utdelas Gutenbergska stiftelsen (stift. af minst 10 år, för befriandet af åt-s-
årligen t. Y. 50kr. af Professorn flere personer 1840) kr. 105,000. afg. till fören. och dess sjukfond,
i kemi vid Farmaceutiska inst. Pens:r åt manl. o. kvirrul. typogra- Heulslöjdsf'ondell (Advokatfiska-
till den mest framstäende lärjun- fel' samt stilgjutare. len C E Ljungberg 1879)kr. 500: ~.
gen i samma ämne. Aterstoden Änkehjälpsfonden (stift. a(.flere Sthlms arbetarefören.g, se [3888],
af räntan på kapitalet, som genom personer 1854.)kr. 16,300. A.nke- räntan användes som prem:r åt
sammanskott af kamrater till of- hjälp efter typografer o. stilgjutare. fören:sledamöters barn under 15
vannämnde apotekare blifvit be- Gemensam styrelse. Adr.: Kg!. ål' för slöjd. Utdeln. hvarje ju!.
tydligt föratoradt, lägges tills vi- boktryckeriet.
dare till kapitalet. Genom dona-
tion af, under den 26 Nov. 1906
aflidne Apotekaren Carl Falk och
hans hustru, född Gauffin, skall
vid hennes död 15,000 kl'. tillfalla
fonden, under förbehåll att några
smärre lifräntor skola af ränteaf-
kastningen fortfarande utgå under
innehafvarnes lifstid.

Norrlands apotekaref'örenlngs
donationsfond d. 29/5 1895. Af
räntemedlen lägges t. v. l/S till
kapitalet och 2/S öfverlämnas till
Farm. instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet eller dess
elever gagnande ändamål.

Nygrens stipendiefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. 16112 1897) kr.
5,000. Då de årligen besparade
räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apo-
tekare till underst. antingen: 1) för
vetenskapl. studier i in- eller ut-
landet eller 2) för studier vid ke-
misk fabr.; eller ock till 3)belö-
ning för epokgörande upptäckt
inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
fästes hufvudsakl. vikten vid sti-
pendiatens prakt. duglighet, sköt-
samhet och karaktär.

Redlngs fond (Apotek. I Reding
1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekareänkor.

Sebardts fond (Carl Wilhelm Se-
bardts fond kr. 10,000, stiftades af
Societeten vid dess årssamman-
komst den 11 Sept. 1903 »till hug-
fåstande af Hofapotekarens namn
och verksamhet för Societeten un-
der tjugufemårigt Ordförande-
skap» J- Af årliga räntan afsättes
10 proc. till kapitalet, hvarefter
återstoden af direktionen fördelas
i ett eller flera stipendier för stu-
dieresor inom eller utom riket af
på apotek tjänstgörande eller vid
Farm. instit. såsom assistent el- [47 16J
ler amanuens anställd exam. apo- Barnmorskornas i Stockholm
tekare, med minst tvåårig verk- penslonsf'ören. (1860)kr. 61,152:12.
samhet efter aflagd examen. Pens:r åt delägarinnor, som fyllt

Wallers fond (Till minne af 60 år och inbetaldt 25 års afgifter;
Apotekaren Jakob Waller 1886) f. n. utgå 13 pens:r å 200 kr. st.
5,000 kr. Räntan utdelas som be- ---
lön. företrädesvis för flitigt och [47 19]
förtjänstfullt arbete å Farm. in- Johan Anderssons understöds-
stit:s laboratorium, men äfven som fond (Fru Therese Andersson och
uppmuntran för redbart och frukt- Herr Knut Andersson 1898) kr.
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[4711J
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[4712J
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[4713J
Stockholms gasverksarbetares

sjuk· och begl'afnlngskassa (Del-
ägarne 1879)kr. 21,769. Särsk. sty-
relse, se [3109]; sjuk- och begraf-
n:shjälp; år!. bidrag från Sthlms
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Stockholms gasverks-arbetares
nödbjälpsfond (Delägarne 1881).
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[47 14J
Lykttändarnes sjuk- och be-

grafnlngskassa (Delägarne 1868)kr.
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I,ykttändarnes och slfonpum.
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kr. 31,500. Sthlms stads Brandför-
säkr:skontor se [2855J;räntemedlen
användas till pens:r o. ärl. under-
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Stockhohus arbetarefdrenings
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fören:g 1870) kr. 346:28. Särsk.
styrelse, [se 3888J; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.
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Sjökaptenssocieteten i Stock-
holm (stift. 1732) kr. 98,000. Sjö.
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gor, som beröra sjöfarten eller So-
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[4725J --
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holm (stift. 1863). Särsk. styrelse,
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[4726-4734J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4726] [4727] sjöfart med svenskt handelsfartyg,

..• h k A f t b ""lh f "11 k däraf hufvudsakl. tiden, bestamdStockholms sjumans ns assa ng ar ygs era a raresn s a· till minst 150 månader, å utrikes
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af pet (1857)c:a kr.180,000. Sarsk. sty- rt . år 1907 utdelades kr.
1907: kr. 657,832:32. Särsk. direk- relse, se [41 53]; pens.s- och un- ~30e;98'28 t'll 1595 personer.
tion, se [2620]; underst. åt orkos- derst:skassa. , . l _' __

lösa sjömän, deras änkor och barn; [4728J --- [4729]
år 1907 utbet:s kr. 33,119:- till Handelsflottans penstonsan- lIIasklnlstf'orenlngen, särsk. sty.
598 Stg:kht~~::~are'nationalkassa stalt (K. Maj:t och Rik~ts Stä!"der rels~, se [4157); kassa~ehålln. S~/,~
(Sk d' Sthlm 1772)slutet af 1864) kr. 954,600:01. Sarsk. direk- 1906. f'orvaltn.sfonden. kr. 8,MO.02,
190~?hr\69 ~t4'01 Sthlms sjö. tion, se [2950]; pens:berättigad är understödsfonden: kr. 21,599: 12;

. h . d' 'kt··· [2620J U . den, som uppnått 55 år, åtnjuter pens-ronden : kr. 17,029:82;biblto-
~an: ~tS ;,re /on, .~.e ..• å . 19~7 medborg. förtroende o. varit i 25 teksfonden: kr. 3,884:82; sängkörs-

:~sl' d orkest;:OsJoman, r år vid svenskt sjömanshus inskrif- fonden: kr. 48: 15; ~juk. o. begrar-
u e a es r., . ven samt utan att hafva begått n:sfonden: kr. 4<>,195:79; nod.

rymn:sbrdtt, under dessa år idkat. hjälpsfonden: kr. 29,535:39.

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

[4733] Kgl. Vitterhets-, Hi- [4734] Kungl. Vetenskaps-
storie- och Antikvitets- akademien.

akademien. Adelsköldska fonden (Major
CIaes Adelsköld 1~04och 1906)kr.

AnteIlska donationen (test. af 46,500. 'l'ill medalj för vetenskap.
Dr H FAntelI, a1lämn. 1896)kr. liga arbeten och till utrikes rese-
100,000; f. antikv. och numismat. stipendier för ingenjörsstudier.
ändamå!. Ahlstrands testamentsfond (Bi.

Bergerska donatIonen (Tullf'6r. bliotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr.
valt. i Göteborg C G Bergers test. 27,400:_. Tilllif'ränta åt vissa per.
1883) kr. 290,000. Af räntorna an. soner efter hvilkas död räntan ut.
vändas: 1000 kr. för arkeologiska går till understödjande af zool.
f"6reläsn:r, det öfriga för historiska studier.
och antikv. ändamål, efter utgtfta- Arnbergs donatton kr. 23,000:-,
stat, som för hvart år bestämmes, donerad 1901 af Bankofullmäkt. J

Beskowskndonationen(Ofverste. W. Arnberg.
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr. Arrhenlus' fond (Prof. S. Arrbe.
10.000. Underst. för yngre, obe- nius 1904)kr. 5,200._ Till förstär-
medl, och förtjä.nt forskare inom kande af Letterstedtska inrikes
de vetenskaper, som tillhöra om- resestipendiet.
rådet för akadem:s verksamhet. Banksskn legatet (Josef Banks

BjörnsfJernskadonntlonen(test. 1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på
af Generalmajor O.M.Björnstjerna, lönen till Bergi'll'ske läraren.
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till Beljerska donTttlonen (af Bok.
författare inom de kunskapsgrenar, förläggare Frans Beijer insamlade
som utgöra föremål för akadem:s 1884)kr. 10,400. Till främj. af Riks-
verksamhet. musei mineralogiska institutionsGötiska f'orbnndets donation kr. syften.
1,500; för antikv. ändamål. Berglanska stiftelsen (Prof. P.

Hjertbergska donationen (Pro- J. Bergius 1784). Donattonskaptta-
tokollssekreter.E GHjertbergs test. let 8,3013kr., egend. Bergiilund, till
1888), kr. 254,000; för Statens hi- publici nytta och till en skola för
stortska museum och kgl. mynt. trädgårdsskötselns eller hortikul-
kabinettet. turens upphjälpande i riket under

Lonbatska donationen (gåfva af namn af Bergianska tradgårdssko.
hertig J F de Loubat i Paris 1889) lan.
kr. 20,000; räntan utdelas hvart Beskowska stipendiefonden
5:te år f. bästa under senaste 5 år (Öfv:kam:junkare B. v. Beskow och
utkomna, på svenska, norska eller hans hustru 1864) kr. 21,100: -r-r ,

danska förf. arbete öfver Amerikas Till ett stip. åt någon ung, förtjänt
arkeologt, etnografi, historta eller och obemedlad vetenskapsidk.
myntkunskap. (Nästa gång 1912). Braadelska donationen (Kamre-

Scharpska donatlonen (test. af raren C. H. Brandel19051 kr. 97,300.
grossh. J. Ho Scharp och hans fru, För riksmuseets botaniska och
f. Wes.tma,!" 1902) kr. 100,000 för entomologiska afdelningar.
den historrska vetenskapens hö- Byzantinska resestipendiet (En.
jande (räntan utgår tillsv. tIll två voyen P. O. v. Asp 1803)kr. 30,000.
lifräntor). . Upsala univ.; för s af 9 på hvar-

\V. Blall'e.Bruc.e's donation andra följ. år utses stipendiater af
(don. af Fru Carolma ..Benedicks- Vetenskapsakad .. som för samma
Bruce) kr ... 20,000. Rantan skall år uppbär årl. räntan; under de
använd.~s .for arkeol , forsknin~.ar äfriga 6 åren utses stipendiater af
oc~ gr!i'fnlng~ på .Gotland, sar- Upsala univ., som förvaltar dona.
skildt l och nara V,sby. tionskapitalet.

Edlnndskn donatIonen (Prof. E.

Edlund 1880) kr. 35,100: . Bän-
tan användes till prisbelön:r eller
underst. för forskn:r på de fysiskt
matem, vetenskap:s område.

Ferrnerska belöningen (Kansli.
rådet B. Fermer 1795)kr. 3,100:_.
Premieutdeln.

Flormanska belöningen (Prof.
A. H. Florman 1838) kr. 6,300:_.
Till pris och belön.

Fonden för resennderstöd (dir.
Sahlgren m. 11. samt tillskott af
Akad.) kr. 30,300. Stip:r till
belopp af 1,300 kr. utdelas årl. till
yngre naturforskare tör utförande
af resor inom Sverige med ända-
mål att undersöka Iandets nattrrrör-,
hållanden.

Fonden för vetensknplig forsk.
nlng (anonyma gifv.) kr. 221,000:-.
Ökas under gifv:nas lifstid genom
räntans läggande till kapitalet.
(Se Porträttfonden).

GrIllska donationen (Bruksp. J.
W. Grill 18631kr. 47,300:-r-, Räntan
utgår tillsvidare till Skansens zoo.
logiska trädgård. Fonden afser btl-
dandet af en zoologisk trädgård.

Hshns donation (Med. dr Con-
rad Hahn 1896)kr. 23,100:-, till un-
derst. för vetenskap!. forsku:r el.
ler resor.

Letterstedts tond (Gen:konsul J.
Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Bän-
tan anslås till ett pris för utlnärkte
författare och viktiga upptäckter.

Letterstedts fond (Gen:konsul J.
Letterstedt 186'0)kr. 9,300:-. Rän.
tan utgår i o. rör särsk. maktpåltg.
gande vetenskapl. undersökn:r samt
äfven till andra ändamål. beroende
detta på Vetenskapsakademien.

Letterstedts fond (Gen:konsul J'
Letterstedt 1860)kr. 18,600:-. Till
inrättande å Serafimerlasarettet af
sänga.r för nödlidande sjuka resan.
de, företrädeavta från främmande
land.

Letterstedts fond till pris för
öfversättnlngar m. m. (Gen.kon-
sul J. Letterstedt 1860' kr. 18,400.
Af räntan utgår 400 kr. ärl. för
öfversättningar till svenska språ-
ket af något förträffijgt utländskt
arbete; återst. ställes till Akade-
miens fria förfogande.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4734-4738J
!'ette.rstedtska fonde~ till rör· tropiska länder af den Regnellske [4735] Kungl. Landtbruks-

man ror Vallerstads forsamllng stipendiaten gjorda insaml:r. 3) k d .
m. m. (Gen:konsul J. Letterstedt Fonden för de brasilianska växt. a a emlen.
1860)kr. 27,900:-. Räntan användes samling:s underhåll och vård. Gulllanmes fond (Maria Josefina
till premier och anskaffande afböc- Ilegnells zoologiska gåfvomedel Guillaume 1868)kr. 10,3ö9:91. Till
kel' åt skolbarn, till uppköp afböc- (D:rA.F.RegneIl1884)kr.43,öOO:-. befordrande af djurskydd.
kel' för sockenbiblioteket i Valler- Räntan användes till främj. af zoo- Hallenska donationsfonden
stad samt till belön:r åt fo.lkskole. logisk forskning. (Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
lärare inom Linköpings stift. Ilegnells donation (D:r A. F. 3,847: 39. För nyttiga företag i

Letterstedtska Föreningens fon- RegnelI 1880, 1881,18821kr. 43,400. landthushålln., såsom skogspIan-
der (Gen:konsul J.Letterstedt 1861) Medlen använda till inköp af lä- tering, trädgårdsanläggn., oländig
1:0) 92,600:ö6reservfonden. Denna genh. Kristineberg vid Fiskebäcks- marks upparbetande m. m.
fond ökas med år!. tillagd ränta kil i o. för anläggande af en zoo- ],öfvensklöldska donattonsfon-
på ränta tills den uppgår till 500,000 logisk hafsstation. den (Possess. Ch E Löfvenskiöld
kr. 2:0) 402,447:86 besparlngsfon- Ilosenadlerskapenslonerna(Pre- 1889) kr. 14,174: 41. Till berord.
den. Denna fond ökas genom årl. sid. C. A.Bosenadler 1777)kr. 3,000. rande af ändamålsen!. landtman-
tillagd ränta på ränta tills den upp- 3 pensionsrum för afkoml:r efter nabyggn.
går till ö,OOO,OOOkr. 3:0) Återsto· Assessorn i Bergskol!. Albr. Behm. Stipendium Nilsson.Aschanla-
den.333,581: 40 kr. utg. den dls- Scheelefondenkr.14,900: -. Rän- num (Bergsrådet L Aschan 1851)
ponlbla fondeIl. hvilken icke får tan disp:s växelvis af Farm. Insti- kr. 47,943:44. Stip:r till elever vid
till kapitalet förminskas; den disp, tutet och Vetenskapsakad:n till landtbruksinstituten.
fondens ränta öfverlämnas ärl, till underst. för dithörande forskn:s r\onnens fond (Friv. bidrag för
Letterstedtska fören. anställande. att hedra Edvard Nonnens minne

Letterstedtska Inrikes resestf- Stenströms fond (Lärov:sadj. 1864) kr. 24,366:96. Resestip:r til
pendiet (Gen.konsul J. Letterstedt K. O. E. Stenström1901)kr. 2,000:-. elever, utgångna från rikets landt-
1903) kr. 20,000. Stip. för resor Till stip. för botaniskt ändamäl. bruksinstitut.
inom. Sverige; samma bestämmel- Stipendium Berzelianum (Bergs- Palmgren ska fonden (Per Palm-
ser som för det utrikes resesti- rädctJ. L. Aschan 18ÖO)kr. 26,100. gren 1873)kr. 71,355:68. 'l'Hl aka-
pendiet. Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka dem:s fria disposition.

Letterstedtska utrikes resestf- ägna sig åt kemiens studium. Svenssons stipendiefond (Eko-
pendiet (Gen.-konsul J. Letterstedt Sundbergska donationen (Hof- nomidir. J M Svensson 1890) kr.
1860)kr. 98,800:~. Stip. åt någon kvartermäst. E Sundberg 1780)kr. 17,257:56. Såsom uppmuntran till
svensk IDan med goda moraliska 1,200. Premier. elever vid landtbrnksinstituten o.
egenskaper och utmärkta insikter Söderströmska donationsfonden Jönköpings läns landtbruksskola.
i en eller flera vetenskaper, föl' att (Grosshandl. C. C.Söderström 1904) Wirens donationsfond (Fabr. A
sätta honom i tdl.lräll.eatt, till för- kr. 107,900:-. För nationaleko. G Wiren 1896)kr. 6,140:4ö. Till
kofran af sina insikter, företaga norrrisk vetenskaplig forskning. belön. af folkskolelärare och lära-
resor i främ. länder; stipendiat må 'Vahlbergs Dlinnesmedaljfoud r-innor på landet, som utmärka sig
tillhöra hvilken samhällsklass som kr. 3,200:-; donerad 1901af äuke- gnm att vid skolhusen plantera
helst, men får icke vara yngre än fru E. Retzius Till utdelning af fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
2ö och icke äldre än 40 ål'. medalj i guld eller silfver åt per- åt biskötsel och sprida håg för

Letterstedtska släktstlpendlet soner, som på utmärkt sätt främ- dessa sysselsättn:r till allmogen.
bild. 1893 af besparingar å Letter- jat de naturhist. vetenskaperna.
stedts fond till pris föl' örveraätt- Wahlbergsmlnnesfondkr.31,400, [4736]
ningar (Gen..konsul J. Letterstedt donerad 1896 af änkef. E. Ret- 'I'hunsk a stipendiefonden (Kam-
1860)kr. 50,000. zius till minne af hennes broder martj. A Thun 1731)kr. 100,482:11.

Llndbomska belöningen (Berg- An-ikaforsk. Johan August Wahl- Förvaltning af de under f. d. Kg!.
mäst. G. A LindbomI814)kr.4,600. berg. Den ärl. räntan disp:s för Öfre Borgrättens vård förr ställda
Räntan användes årligen till 1 il. 2 på hvarandra följ. år växelvis af medel, se [29751;underst. åt tort-
2 guldmedaljer, som tilldelas den, Vetenskapsakad. och Svenska Säl.I- tiga studerande födda i Stockholm
utom eller inom akademien, som sk. 161' Antropologi och Geografi eller Småland (dock, såsom test.
ingifver någon afhandl. med nya som resestip. säger: .:Medicin för den ovisshet
och viktiga upptäckter uti kem. Wallmarkska donationen (Ötver- jag själf erfarit, undantageu-);
eller fysiska vetenskaperna. dir. L. J. Wallmark 1847)kr. 54,800 hvart annat år lämnas ett resestip.

Lindströms minnesfond kr. Räntan användes till prtsbelönin- af 4,800 kr. åt en studerande för
2,500:-, donerad 1901 af vänner gal' för rön och uppfinningar, som idk. af studier vid ut.ländskt univ.,
och lärjungar till prof. G. Lind- akadem. finner befordra veteneka. med skyldighet att kvarstanna där
ström. Till ett mindre stipendium pernas och näringarnas framsteg 16 mån. Ansökn. ingifvas till det
för resor inom landet i syfte att samt till underst. för undersökn:r större akad. konsistoriet i Dpsala.
studera de lägre evertebrerade och resor, som akadem. anser le- (47 37J ----
djuren, fossila eller lefvande. da till nämnda mål.

Ton Möllers donation (Ryttmäst. Vegafonden (sam!. på töranstal- Lars Hiertas minne (Fru W.
P. von Möller 1883)kl'. 24,200:~. tande af Svenska säll sk. föl' antro- Hierta, f. Frödin~, 1877). Särsk.
Till lifränta åt viss person, efter pologi och geografi, gnm allm. sub- styrelse, se [3555J; att fritt och
hvars död donationen är ställd till skription inom Sverige, till minne oberoende verka för det mänskl.
Akad:s fria förfogande. af Vega's kringsegl. af Asiens hela framåtskridandetochdett.ahufvud-

Porträttfondell (utbruten från kuststräcka under A. E. Norden- sakl. gnm att framkalla och befor-
Fonden för vetenek. forskning) skiölds ledning, 1880) kr. 69,100. dra sådana vetenskapl . upptäckter
kr. ~5,400. För utförande af por- Fondens ändamål är att verka för och uppfinningar, sociala förbätt-
trätt af Akad:s aflidne eller Ief- främjande o. uppmuntran af geo- ringar och frisinnade reformer,
vande ledamöter. grafisk forskri. ; dels under namn som kunna blifva till välsignelse

Regnells, Anders Fredrik, bo- af Vegastipendiet, underst. för före- för mänskligheten i allmänhet och
tantska gåfvomedel (D:r A. F. Reg- tagande af forskn:sresor i mindre särsk. för Sveriges folk.
nell 1872) kr. 89,800:-. Denna kända trakter; dels medel för ut- ----
fond sönderfaller i följ. afdeln:r: delande af en medalj i guld, be- [47 38J
1) Stip.-fonden f. anställande afre- nämnd Vegarnedaljen, åt personer, Nobelstiftetsen. Grundad på.
SOl' i botaniskt ändamål till Bra- som på ett utmärkt sätt främjat Ingenjören Doktor Alfred Xobel s
silien eller annatintertropisktland. den geografiska forskn. ; såvälstip. testamente af den 27 Nov. 1895.
2)Fonden förvetenskapl. bearbetn. som medaljen utdelas af Svenska Grundstadgar fastställda af Kungl.
a,f de i Brasilien eller andra inte!'· sällsk. för antropologi och geografi .. Maj.t d. 29Juni 1900.Hufvudfonc1en
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[4738-4744] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
d. 31Dec. 1907kr. 28,448,172:42. Te· [4741J Högre latinlärover- Lilla Johns premium (Anonym
stamentet föreskrifver, att fondens k t å N I 1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2
ränta skall .årligen utdelas som e orrma m. obemed!. flitige och ordent!. gos-
prisbelöning åt dem, som under Se [2303]. sar i någon af klasserna 2-5.
det förlupna årethafva giort.mänsk. Erik Johan .'alkmans sttpendle- Nymarkskafonden (Rektor J Ny.
ligheten den största nytta. Räntan fond (Louise Falkman samt Ivar o. mark 1762) kr. 100. Underst. åt
delas i fem lika delar, som till· Sven Falkman 1893)kr. 500. Uno fattiga gossar i Maria skola.
falla: en del den, som inom fy. derst. åt studerande. Semisekularfonden (samman-
sikens område har gjort den vik- FYl'a bröders stfpendlefond (fa- skott vid sekularfesten 1871) kr.
tigaste upptäckt eller uppfinning; brikör P A Sjögren 1907) kr. 544. Stip:r vid Sthlms gymnasium.
en del den, som har gjort den vik- 2,500.. Understöd åt studerande. 'I'hams donation (Änkef. M C
tigaste kemiska upptäckt eller för- Premie- 0!l1l fattigkassan vid Th 18) kr O P k
bättring', en del den, som har gjort norra latinlåroverket, kr. 3,500. taSm72p5 0f5." rem(: assa. ,

Prem:r och underst. åt studerande. ars. ga rotond Anonymden viktigaste upptäckt inom fy- 1872) k 1 000 U d t h b
siologiensellermedicinensdomän; Rabeska fonden (f. d.lärjungar lön. åtr'l ~lle~ 2 b~h~%~,:'~e oc':;
en del den som inom litteraturen vid Sthlms gymnasium 1871) kr.
har producerat det utmärktaste i 6,431. Underst. åt studerande. fiiygi.lärjUng:I i 4:e 0i' 5:e ~.assen.
idealisk riktning; och en del åt Ribbingska stipendiefonden ( u lUSLun mans S lp en l
den som har verkat mest eller bäst (Kammarherren G Ribbing 1868) iä~~nJ ':;'':.fld~~~r1~;~~~;~..g~~
för folkens förbrödrande och af. kr. 2,158. Underst. åt studerande. . l 'å
skaffande eller minskning af stå. Ruben Sjögrens stipendiefond bl delas en eller tv behöfvande,
ende arrneer samt bildande och (Fabrikör P A Sjögren 1905)kr. kunniga, flitiga och ordentliga Iär-
spridande af fredskongresser». 3,167. Understöd åt studerande. ju~gar i 6 och 7 klasserna, eller
Prtsutdelarejoch styrelse se [1631J. \Virenska stipendiefonden nYltlifna studenter. Fonden för-

(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 15,873. va as af Kung!. Direktionen öfver
Understöd åt studerande. Sthlms stads undervisningsverk.

Thams donation (änkef. C Tham
1865)kr. 344. Böcker åt fattiga lärj.

Olof Arvid Strids bergs sttpen-
diefond (Anna Laura Stridsberg
1908) kr. 500. Understöd åt stu-
derande.

[4739J
•.Ubert Bonniers stipendiefond

för svenska författare' är bildad
af ett utaf Albert Bonniers barn
och arfvingar doneradt oafytterligt
kapita1 af 150,000ki-., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för-
fattare af talang.

[4740J Direktionen öfv.
Stockholms stads undervis-

ningsverk. Se [2301J.
Bergman.Millerska fonden (Sjö-

faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,33.1. Till böcker åt fattiga
skolbarn.

Beskowska fonden (Öfv.kam.-
junk, frih. B v Beskow och hans
hustru J 864) kr. 12,970. Till stip.

Booströmska fonden .(Presid. E
Booström 1835)kr. 1,608. Till böc-
kel' och prem:r åt skolyngl.

Erik Häckst1'öms stipendiefond,
se f4742].

Jlöglundska. fonden (riksgälds.
kommiss, GHöglund 1870)kr.13,297.
Till lifräntor, sedan stip:r.

Kniggeska fonden (Änkef. A M
v. Balthasar Knigge 1822) 8,n3.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att föl' församl:s folk-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G Lundberg 1878)4,293. Till stip:r.

Julius Lundmans stipendiefond,
se [4742].

Petrejiska fonden (Skeppskl.a-
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,703.
Kläder.böcker ro 1l1.å~.skolungdom.

Wallinska fondenIArkebiskopin-
nan A M Wallin 1847) kr. 5,744.
Stip:r åt studerande.
o Aleniusska fonden (Kyrkoh. J H
Alenius 1822) 122,793. Till pens.-
fyllnad åt afskedade lärare.

Se vidare [47 Hj.

[4743J Högre realläro-
verket å Norrmalm.

Se [2307].
Allmänna premie och sttpendle-

fonden(K.Direktionen öfver Sthlms
stads underv.-verk 1880)kr. 9,100;
Sthlms reallärov. ; stip:r och pre-
mor åt f"6rtjänte lärjungar.

S. Ahnqvists stipendiefond (till·
kommen gnm insamling 1904)kr.
2,000. Stip:r åt medell. lärjungar.

Första stipendiefonden (Okänd
1880) kr. 2,400. Stip:r åt medel-
löse lärjungar.

Uektor Hugo W. Philps stlpen-
diefond (Okänd 1908)kr. 500. Stip:r
åt förtjänte lärjungar.

[4742J Högre allmännaläro-
verket ~ Södermalm.

Se [23051.
Erik Bäckströms stipendiefond

(Grosshaudl. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
andra den 27 nov. utdelas till Iär-
junge i 5:te k!. som är behöfvan-
de, har fallenhet för studier och
utmärker sig t- afs, på flit och
uppförande, och får stipendiet -
efter kollegli beslut - behållas af [4744J'
samma lärjunge under hela hans
skoltid. Fonden förvaltas afKung!. Fonder till förmån för Iärj. vid
Direktionen öfver Sthlm s stads Statens profskola,
undervisningsverk.

De <; Brödernos fond (Anonym Nya elementarskolan.
1877) kr. 1,000. Uppmuntran åt väl- Förvaltas af K. Direktionen för
artad yngl. vid gymnasium, med Sthlms stads undervisningsverk.
företräde åt obemedL ämbetsmäns Se [23011,
söner. Axel Abramsons stlpendinm

Elmbladska fonden (Lektor P M (Grossh. och Fru Axel Abramson,
Elmblad 1871) kl'. 1,000. Stip. för 1897) kr. 1,500. Uppmuntran åt en
den i mogenhetsexamen bäst vits- gnm flit och berömvärdt uppfö-
ordade. rande däraf förtjänt lärjunge i ngn

Frans Gusto.rs stipendium (Ano- af skolans 5 lägsta klasser (före-
nym 1883)kr. 2,000. Räntan utde- träde för klasskamrater till atif-
las till en välartad samt med håg tames afl. son).
och fallenhet föl' studier begåfvad Patrik de Lavals stipendium
yng!. som af sådant understöd är (gnminsam!.bland lärjung:ne 1889,
i behof. sedermera ökadt gnm upprepade

Adrian Göthes premium (sam. gåfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.
manskott af lärjungar och vänner Uppmuntran åt i ngt af de natur-
till Adrian Göthe 1904) kl'. 200. historiska ämnena framstående lär-
Räntan skall hvarje hösttermins- junge.
afslutning utdelas åt en behöf- Elementariistipendiet (gnm in-
vande lärjunge i 3:e klassen. sam!. 1865) kl'. 1,000. Ökadt gnm

Carl v. Friesens stipendiefond donation af en f. d. lärjunge med
(sammanskott af lärjungar O. vän- 1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-
ner till statsrådet Carl v. Friesen vis åt ngn från skolan utgången
1906) kr. 3,750 Räntan skall vid lärjunge, som studerar vid Upsala
slutet af hvarje läsår utdelas till universitet, eller åt ngn lärjunge
mindre bemedlad, för studier väl vid skolan.
begåfvad lärjunge, som under läs- Otto von Friesens premiefond
året aflagt studentexamen 101' att (Bibliotekarien hos H. M. Konun-
sedan fortsätta sina studier. . gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899)
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4744-4750]
kr. '3,000. Belön:r i större eller
mindre poster för vackra samlin-
gar af djur eller växter eller för
noggranna skrift!. uppsatser 'rö-
r.ande naturhistoriska ämnen.

Rektor Hugo Hernlunds premie-
\fond (genom insamling af smärre
bidrag bland skolans lärjungar till
•.ektor Hernlunds 60-årsdag den 13
okt, 1908) kr. 700_

Hartmansdorll'ska stipendiet
(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Un.
derst. åt medellöse flitige lär-
jungar.

Hemmarekska stipendiet (Prof.
J Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
3,000. Underst. åt en fattig men
flitig lärjunge vid skolan.
..Folke Jacobsons stipendium

(Ankef'. Alma Jacobson, f. wahl-
gren, 1896) kr. 2,000. Underst. åt
en för studier i naturkunnighet
särsk. hågad och skicklig lärjunge
till företagande inom. landet af en
!resa i naturvetenskap!. syfte.

Jubelfeststipendiet (genom in- [47 46aJ Katarina realskola.
aarnl.. 1878) kr. 2,800. Underst. åt Se f2315].
medellösa flitiga lärjungar i de tre Ehrenpåhls stipendiefond (As-
högsta klasserna eller bland de sessorAEhrenpåhloehhanshustru
f. d. skolans lärjungar, som under 1781)kr. 2.50.Prern.r åt lärjungar.
hvarje läsår afiagt godkänd mogen- Gråbergs stipendium (Colleg.
hetsexamen. Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r

Norst.römska stipendiefonden åt i sång skickliga l~irjungar.
(-Civilingenjör Claes G Norström Katarina församlings krrko-
och Fru Alma Norström, f. BUn- råds donation (1814). 'Till' skol-
sow) kr. 05,000. Understöd åt en böcker åt fattiga skolbarn; utgår
för begåfning, flit och goda seder med 10 kr. årl.
känd, behöfvande yngling i sko- Lefllerska stipendiet (Änkef. G
lans gymnasium (helst till samme Leffler 1885) kr. 500. Räntan ut-
yngling under hans gymnasietid, delas åt en medellös och välartad
om han gör sig fortfarande däraf yngling om året.
väl förtjänt}. Millerska fonden (Sjöfaranden

Nya Elementarskolans afl- A. Bergman-Miller 1831) kr. 1,200.
männa prenliefond (genom be- Till prem:r åt lärjungar.
hållningen af vid läroverket 1900 Premfekassan, bestående af in.
och 1904 anordnade soareer; ökad skrifn:safgifter för året; prem.r åt
1905 gnm gäfva af en r. d. mäls- lärjungar.
man med 500 kr.) kr. 2,000. 'I'drnqvlsts fond se under V C,

Lektor Hugo Schmidts stlpen- Förmynd.-kamm.
die- och premiefond (genom in- S.1ii.tte klassens stf pendl ef'ond
samling af äldre f. d. lärjungar; (Lärjungar i sjätte klassen 1908)
vid lektor Schmidts frånfälle 1901) kr. 175. Räntan lägges t. v. till
kr. 2,091. Stipendier å minst kapitalet.
~O kr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken visat särskildt in-
tresse för, och goda kunskaper
i företrädesvis fransk a språket,
men eljest i öfriga lervande språk,
geografi, historia, sång och mustk.
Äfven premier i böcker för 15
a 30 kr. om året åt 1 a 3 lär],
för framsteg i förenämnda ämnen.

Rubenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,200.
Uppmuntran åt »Iärjuuge, hvi lken
däraf gjort sig förtjänt ».

Sång. och musikstipendiet (gnm
af lärjungarne gifna konserter 188~,
1884 och 1888) kr. 1,500. Uppmun-
tran åt i sång eller mustk fram-
stående lärjungar.

gerström och hans hus~ru genom \ [474 7J
test. 1883)kr. 5,000. Årsrantan skall Lärarues vid elementarlärover .
utdelas trll ett eller flere atipendter ken iinke- och pupillkassa (KgI.
åt flitiga och välart:>de y,:g~ingaro reg!. 11 okt. 1878)kr. 4,532,722:39.

Lundbergska sttpsndleronden Sär-sk. direktion, se [2945J; pensto-
(Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr. nerande af änkor och barn efter
~,OOO.Underst. åt medellösa lär- lärare vid de allm. elementarläro-
jungar. .• v:n, folkskolelärare- o. 'folkskole-

MankeIlska st.lpendlefunden lärarinneseminarierna, högre lära-
(Prof. G A l\:Iankell och hans hustru rinneseminariet, tekn. elementar-
gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess skolorna Ohalmers tekniska läro-
användau?-e ~aknas föresk~ift. Rän- anstalt i' Göteborg, vissa pedago-
tan har. hittflls l~t~elats l ett el~er gier samt K. Gymnastiska central-
flere stip.r ..åt flitiga och sedlIga institutet; skyldighet att vara del-
me~~llosa 'lärjungar. ägare i kassan åligger hvar och en,

"Idmarks fond (Kollega O G som efter reglementets utfärdande
Widmark och hans hustru gnm test. blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
1~82)...kr ..}0,000. Räntan användes öfningslärare vid de allm. lärov:n
täl! törhöjande af de pens:r, som och serninarierna samt förest. eller
för lärare vid Jakobs allm. lärov. lektor vid de tekn. läroverken.
äro el. blifva å Allm. indragnings-
staten bestämda att utgå, enl. sär-sk.
i testarn. best:a föresh---rifter. [4749J Kungl. Högre lära-

rinneseminarium.
Se [22361.

Ellen Bergmans stipendium
(Frkn Ellen Bergman 1887)kr. 2,535
Till underst. för seminarieelever.

HUda Cassellis fond (f. d. el.e-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 5,53;'). Till underst. for
elever vid Normalskolan.

Iteg-lna Pallins minne (Semina-
rieelever 188-l.)kr. 9,916. Till un-
derst. för semiriarteelever.

Seminarieelevernas h.iälpfond
(Seminarieelever) kr. 10,750. Till
underst. för seminarieelever.

Louise Sundens stipendium (Äu-
kef. Ohristine L Sunden 1887) kr.
5,'270. Till underst. för semina-
rieelever.

[4745J Jakobs realskola.
Se [2313J.

Hiibnerska sti pendiefonden(Kol.
Iega C G Widmark 1868) kr. 1,000.
Underst. åt medellösa lärjungar.
;,Lagerströms stipeudiefond (Kom-
ministern f. d. kollegan C R La-

[4750J Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [22041.
Thorsten Bergstedts sttpendie-

fond (Civiling. Thorsten Bergstedt
1881) kr. 5,400. Underst. åt Tekn.
högskolans elever.

Borgareståndets donation (Bor-
gareståndet 1866) kr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

[4 46 b] H·o II . C Brandels stipendiefond (Kam-
7 <!.gre rea äro- rerareu C. Brandel1904) kr. 15,000.

verket å Ostermalm. Stip:r åt Tekniska högsk:s elever.
Se [23O~J. G de Lavals stipendiefond (Ak

Allau Abenius' stipendiefond, tieb. Separator 1895), kr. 10,000.
kr. 1,000. ..\rliga räntan tillfaller Stip:r åt Tekn. högskolans elever.
såsom stipendium en behöfvande \' Eggerbz stipendiefond (bild.
lärjunge i 4:de eller 5:te klassen. af Prof. Eggerta Iärjungar m. tI.

o En lä·):lunges donation, kr. 1,000. 1885) kr. 6,300. Stip:r åt elever vid
Arliga räntan tilldelas en lärjunge Sthlms Bergskola.
i 2:dra eller 3:dje klasseu. Gibson.Cronstedts stipendie-

Gustaf Elmqujsts' stipendie- fond (Ing. C GNorström 1899)
fond, kr. 5,000. Arliga räntemed- kr. 16,648. Stip:r åt Tekn. hög-
len utdelas såsom stipendier till skolans elever med företrädesrätt
förtjänta lärjungar. för släktingar till släkterna Gibson,

Per Lindståns stf pendlef'ond. kr. Cronstedt och Norström.
1,050. Årl. räntan tillfaller 1 el. A N Hoffmans stipendiefond
2 Iärj nngar vid läroverket. (Slottsarkitekten A NHoffman 1897)

20. Septemberfonden, kr. 2,000, kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög-
hvilken summa inom premie- och skolans elever.
fattigkassan bildar ett stående ka- C J Hultqvists donation (Hofr.-
pital; årl. räntan användes till in- rådet C J Lindencrona 1874) kr.
köp af premieböcker. 16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans

Widingska donationen (kr.1.380). elever.
:Räntemedleu utdelas till mindre ..John E Kjellbergs stipendiefond
bemedl. lärjungar. . (Ankef. Alma Kjellberg 1897) kr.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[4750-4756J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
30,000. Stip:r ät Tekn. högskolans
elever.

Otto och Angusta LIndstrands
stipendiefond (Änkef. E A T Lind-
strand 1897) kr. 25,000. Reseun-
derst. ät utgängna elever frän Tekn.
högskolan.

Joh. Mlchaölsons donation (Fa-
briksidk. Joh. Michaelson 1866)
kr. 5,100. Stip:r ät Tekn. högsko-
lans elever.

Samuel Owens stipendiefond
(Subskription till hedrande af S
Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r
ät Tekn. högskolans elever.
..Remy Schwartz' stipendiefond

(Ankef. D S Schwartz, f. Sundblad,
1878) kr. 6,200. Stip:r ät Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
ät stiftarens släktingar. .

Minne af Civilingenjören Au-
g.ust Emil Wilhelm Smitt för tek-
nisk undervisning (Gen:konsul J.
W. Smitt 1904)kr. 100,000. Stip:r
ät Tekniska högskolans elever.

Knut och Amalla Styft'es stlpen-
dlefond (Öfverdir. o. fruStyffe 1898)
kr. 40,000., Reseunderst. ät Tekn.
högsk. afgängna eller afg:de elever.

Teknologiska Institutets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 23,000. Stlp:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

J. G. Törners donation (Kom-
missionslandtmät. Törner 1874)kr.
46,500. Stip:r och reseunderst. ä
Tekn. högskolans elever.

Jonas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska Elektr. A.B. I Vä-
steräs 1899) kr. 10,000. Stip:r ät

'Tekn. högskolans elever.
Öfverlngenjör Joban Danielsons

stipendiefond kr. 40,000. Rese-
understöd ät Tekn. högskolans af.
gängna eller afgäende elever.

Donation till C J l'ngströms
minne kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans elever eller
personen, som arbeta inom järn-
handteringen.

John Bernströms stipendie-
fond, kr. iO.OOO. Stip:r ät Tekn.
Högskolans elever med företräde
rör den, hvars fader är eller haft
arrstäfln. såsom arbetare eller tjiin-
steman hos Aktiebolaget Separator.

[4751] --
Byggmästaren J ohan Anders.

sons fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knut Andersson) kr.
20,000. Styrelsen f'6r Tekn. sko-
lan I Sthlm; till stip. vid skolan.

Ulla Oramårs stlpe!ldlefond kr.
82,000,däraf dock tillsvidare rän-
tan hufvudsakligen utgår till lif-
räntetagare; styrelsen för tekniska
skolan i Stockholm; till stipendier.

Baltzar Cronstrands fond (Kom-
mitten för ästadkommandet af en
värdig minnesvård öfver skolans
förste förest. kapten Baltzar Cron-
strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn.
skolan i Sthlm; till stipendier vid
skolan.

John Ericssons stipendiefond
(Kommitten för John Ericssons-
monumentet i Stockholm) kr. 1,000.
Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
till stip:r vid skolan.

Aug. Hoft'mans stipendiefond användes t. v. till en del f'6r döf-
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr. stumlärarebildn. och döfstumun-
20,000. Styrelsen för Tekn. sko- dervisn. samt till stip:r åt lärare-
lan I Sthlm; till stlp:r vid skolan. elever. Af andra donationsfonder

('Iaes Adelsköids stipendIefond utgä f. n. lifräntor m. m. - K.
20,000 kronor. Styrelsen för tek- Maj:ts förordnande ang, användan-
niska skolan i Stockholm; till sti- det innehälles I nåd, brefvet till'
pendler. Statskont. af 14 febr. 1896. Vid

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N 1907 ärsslut utgjorde de till fri
J Sjöstedt 1856) kr. 57,000. Sty- disposition ställda fonderna kr.
relsen för Tekn. skolan I Sthlm, se 231,366:25 och de öfriga fonderna
[2206J; bildande af en särsk. afdel- kr. 317,420:67.
ning för flickors undervlsn. i sven- Arbetarerörsäkrlngsfonden (af-
ska slöjdf'6renlngens skola eller satt vid 1896 och följande årens
nuv. Tekn. skolan I Sthlm. riksdagar, behällnlng vid 1907 ärs

Tekniska skolans allmänna sti· slut kr. 21,260,507:86.) 16r försäk-
pendiefond (Aktieb. Industripalat- ring till beredande af pens. vid
set, 112behållningen af ett tom- varaktig oförmåga till arbete.
bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen .'IIeenska testamentsfonden
för Tekn. skolan I Sthlm; till stip:r (Kommerserädet P. E. F'ileen 1822}
vid samma skola. kr. 27,744:42. Folkundervlsn:s be-

Axel Westlns stipendiefond främj. Under 1907 utbetalades för
(Byggmäst.r.Axel Westin) kr. 5,000. undervisningsändamäl 300 kr.
Styrelsen för -Tekniska skolan i Johnsonska donationsfonden (f.
Stockholm; till stip:r vid nämnda d. svenska och norska General-
skola. konsuln I Alexandria J. W. John-
[4752] son 1890)kr. 222,502:96. Till stip.

Hamelmannska fonden (Fabr. J ~~S:~:~sf~~s~~~~~a~r:~o~~~~~e~~:
C W Hamelmann, t~~t...19/41882) der är 1907 ett sammanlagdt be-
kr. 11,400.Svenska alöjdfören.s sty- lopp af kr. 9,076:06.
relse, se [3883J; 2 resestip.r a 250 I,ängmanska donationsfonden
~r. till handtverksynglingar ej (Bruksäg. E. J. Längman 18ö9)kr.
ofver 25 är.. '. 3,261,963:40. Allmännyttiga ända-

Wallmarkska fonden (Öfverdir. mäl; fär ännu Icke disponeras till
L J Wall!;Dark 1847) kr. 19,000. de af testator afseddalnrättn:rm.m.
Svenska slöjdfören-s styrelse; UD- Nereenska testamentsfonden
derst: tillyng~ingar,.so,,:,glfvahopp (Kanslirädet J. E. Noreen 1811)kr.
om SI~att bllfva skicklige ?armgs· 23,268:14. Underhäll af elever vid
idk. for att Idka studle~ v.'d Teill,I. K. Krillsskolan.
skolan '. Sthlm samt J:'el')Qmgar fo~ Mllltarsällskapets I Stockholm
upI>finnmgar o~h forbattrmgar l krigsskolestipendiefond (1893)kr.
narmgar och sloJder. 3,581:48. För flitig obemedlad elev
[4753] afhvarje lärokurs vid Krigsskolan

Adlerska fonden (Fru Charlotta säsom beklädnadshjälp el. upp-
Adler) kr. 5,254:68 vid 1907 års muntran. •
slut. Folkskoleöfverstyrelsen i Baltzar von Plate~s stip~."die-
Sthlm, se [1864J; gäfvomedel till fond (~. d. Statsmintstern for ut-
skollofskolonier rikes arendena grefve B. v. Pla-

Benedicksska fonden (Fru Emma t~ns änka och son 1877; fonden,
Benedicks) kr. 10,443:85 vid 1907 !:,orut under Marmf'orvaltn:s värd,
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen ofverflyttades tIll Statskontoret
i Sthlm, se [1864J; gäfvomedel till 1894) kr .. 21,83~:87. TIll stip. ät en
skollofskolonier. kadett ..VId aflä!lgandet af examen

Dnbolska fonden (Handlanden forutnamn. t.S.loofficer(1907utdel:s
P. G.Dubois)kr. 69,712:33 vid 1907 kr. 887:40);
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen Grefve Erik Posses. donatlons-
I Sthlm, se [1864];underst. ät skol- fond (Sekreter. l Krtgshofrätten
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur- grefve C. E: ~. Posse .1871) .kr.
ser eller annan undervisn.-anstalt, 41,~83:74:.For andamål tIllh. RIks-
som lämpl. kan sättas i samband arkivets am~~tsverksamhet.
med folkskolan. Westzynthu testamentsfond (t.

Friedländerska fonden (Grossh. f. svenske och norske Konsuln l
Herman Friedländer) kr. 26,030:Il Barcelona W.. J. S. Westzynthius.
vid 1907 års slut. Folkskoleöfver- 1891)kr. 68,197.96.Afko'!.'sten s~.aU
styrelsen i Sthlm, se [1864J;gåfvo- a,:,vandas. tIll att förbättra stall-
medel till skollofskolonler. nmgenJor gamla och redllga .sta-

tens tjanare, hvilka antingen ICke
hafva rätt till pension eller hvilkas.
pension är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och been
efter dem. Ar 1907beviljade kungl.
maj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 2,675 kr.

[4755] Kungl. Statskon-
toret.

Af de under K. Statskontorets
förvaltning varande fonder upp-
tagas följ. såsom varande af allm.
intresse.

f. d. Allmänna döfstumInstl. [4 56] F I I
tutets donationsmedel (öfverlämn. 7. . ~Iks.ko e ärarnes
till K. Statskontorets förvaltning penslonsmrattmng .. Se [2946J.
1894). De till fri disposition ställda Folkskolelärarnes penslensia-
donationsfondernas år!. a!kastn. Inrättning (K. Maj:t och riksda
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
gen; Kg!. regl, 30 nov. 1866) kr. juni 1892). BehålIn. i6rvalt~d af [4757]
]8,296,686:81. Pensionerande af statskontoret. Underst. åt 1arare Svenska lärarinnornas penslous •.
ordin . ..lär.are vid foJkskolorn:.t i rio oc.h lärarinnor vid smås~olor O?h förening (1855) kr. 1,018,829:11~
ket; förbindelse tIll delaktighet mindre folkskolor; skyldighet till Särsk styrelse se [3037]' lifr'Jnta.
åligger hvarje skolområde i riket delaktighet i anstalten åligger vid 54 år.' ,
för hvar och en af dess lärare- skoldistrikt f. hvarje Iäraretjänst,
tjänster vid högre folkskola, samt för hvilken lönetillskott af allm.
hvarje skoldistrikt för dess ordin. medel erhålles.
läraretjän:r vid egentlig folkskola. Lasarettsläkarnes pensions.

Folkskolelärarnes änke-och pu- kassa (K. lH:t och riksdagen; Kgl.
pillkassa (K. Maj:t och riksdagen; regI. 13 nov. 1903)kr. 95,223:55.
Kg!. regl. 15okt. 1875)kr. 7,178,985: Pensionerande af ord. lasaretts-
23. Pensionerande af änkor Q. barn läkare.
efter ordinarie folkskolelärare; Döfstumlärarnes pensionsan ..
skyldighet att vara delägare i kas- statt (K. lH:t och riksdagen; Kg!.
san åligger hvarje folkskolelärare, regI. 30 aug. 1905)kr. 10,343. Pen-
som efter regl:ts utfärdande blff- stouerande af personalen vid dör-
vit ordin. innehafvare af tjänst stumskolor och folkhögskolor.
med delaktIghet ifolkskolelärarnes Söderströmska fonden (Grossh.
pens:sinrättn F. H. Söderström 1875)kr. 15,000.

Småskolelärares m. tI. ålder. Pens. åt reglementariskt oberätti-
derdomsunderstödsanstalt (Kg!. gade pensions sökande tclkskolelä-
IIIaj:t och riksdagen; Kg!. regI. 22 rare.

VII. Fonder för undervisning och understöd
[4762]

Allmänna Institutet ror dör.
stnmma (Protokollssekret. P. A.
Borg, under beskydd af Drottning
Hedvig Elisabet Charlotta 1810).

Sedan detta institut 1 aug. 1894
upphört och dess lägenheter,
byggn:r o. inventarier öfverlätits
på l:a döfstumskoldistriktet, halva
institutets fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. s. å., öfverlämnats
till Statskontoret att af Statskon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna årsar-
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [4755].

[4763J
Kungl. lustltutet och rörsko-

lan rör blinda å Tolnteboda, ly-
der under af Kungl. lHaj:t förord-
nad direktion se [2296]. 'I'i'llg. (enl.
1906 års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 759,954:38)kr. 1,326,749:
73, hvaraf fastighetens bokförda
värde 514,500~

[4764]
Arbetshemmet rör blinda i Stoek-

kolm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868)
cirka kr. 200,000 Särsk. styrelse, se
[3529]; att inom fäderneslandet
verka för blindas arbetsförtjänst
'm. m.; inträde afgiftsfritt mot
borgen å 100 kr., som i nödfall
användas som sjukhjälp.

r4765J
l!'örenlngen DFör Blindas väl»

stift. 1885) har till hufvudsak!.
ändamål att förmå blinda till själf.
försörjn., hvarför den gnm sin sty-

relse lämnar bidrag till medde-
lande af undervtsn. i Iäsn., skrffrr.,
lämpliga handarbeten m. m. före-
trädesvis åt sådana arbetaföra
blinda, 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. Fören:s fonder uppgå
till kr. 131,303:30.

[47663]
'ilöfstimrf'örenlngen IStocklrolm

(1868)kr. c:a 34,000.Särsk. styrelse,
se [3691J;att medelst lån eller gM.
vor understödja döfstumma leda-
möter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, samt läm-
ra begrafningsbjälp äfvensom att
anskaffa bibliotek till utlåning åt
leda:niöterna eller gnm föredrag o.
diskussioner verka upplysande.
Lokal Luntmakaregatan 7 n. b.

[4766 bJ
De döfstummas Allmänna Sjuk-

och Begrafnlngskassa (1903) kr.
76,000. Styrelsens säte i Stock-
holm. Afser att lämna sjuk- och
begrafningshjälp åt döfstumma i
Sverige. Arsafgift 5 kr.

[4767aJ
DAllmänna donattonsfoudeu»,

lyder under Kungl. Direktionen
öfver Institutet för blinda; tillg.
(enl. 1907 års bokslut) kr. 232,866:
18; af afkastningen afskiljas årligen
5,000 kr. för att, efter af Kungl.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främj. af blindundervisn. m. m.;
återstoden af fondens afkastn. ef-
ter afdrag af utgående lifräntor an-
vändes af Direktionen till främj.
af de blindas själfverksamhet.

[4756-47681

[4758]
Beskowska skolans fond (1883)-

grundplät kr. 2,000. Till pensions-
biilrag åt skolans lärarinnor'.

[4759J
'I'rasskulan, se [3429].

[4760)
Phillpsenska testamentsfonde ••

(Groseh. H. T. Philipsen och hans
hustru, f. !IIoIl, 1811). Särsk. di-
rektion, se [2440J; skolinrättning;
äger fastigh. n:r 27 i kv. Rosendal
större i Maria församl., HOTIlSg.
31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

åt döfstumma och blinda.
[4767bJ

DUnderstödsfonden D, lyder un-
der Kungl. Direktionen ö!ver In-
stitutet för blinda; tillg. (en1.190T
års bokslut) kr. 224,799:04; afkastn.
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet m. m.

[4767 oJ
Backmanska Stiftelsens ränte-

medels fond, lyder under Kungl..
Direktionen öfver Institutet för
blinda; tillg. (en1.1907års bokslut)
kr. 7,629:70; till främj. af de blin-
das själfverksamhet m. ID.

[4767dJ
DErika Carolina Nybergs, född

Söderberg, donattonsfond »; lyder
under Kungl. Direktionen öfver
Institutet för blinda; tillg. (enl.
1907 ärs bokslut) kr. 121',491:65;
afkastn. användes till främj. af d••
blindas själfverksamhet m. Dl.

[4767 e]
Samuel Enanders donations-

fond kr. 132,825:99, J M Bonne-
dals fond kr. 3,665:07,Hanna Roos'
af H.ielmsäter fond kr. 6,561:15och
F Skogbergs fond kr. 12,215:8&
lyda under Kungl. Direktionen öf-
ver Institutet för blinda; afkastn.
användes till främj. af de blindas
själfverksamhet.

[4768]
De blindas föreuings sj ukkasse-

fond, bild. gnm n-iv. gåfvor, läm-
nar enl, stadfäst. reg!. sjukhjälp
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1908 års
början uppgick till omkr. 127,OO()
kr., förvaltas af De blindas tör-
enings styrelse, se [3687}.
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VIII.
[4770J Kungl. Akademien

för de fria konsterna.
Se [1626].

.•U;ademiens pensionskassa(upp.
kommen genom influtna expost-
tionsmedel. Kgl. regI. 1897) kr.
224,440. Pens. till akadem:s pro-
fessorer, lärare och tjänstemän
"Samt deras änkor och barn.

Akademiens särsJdlda under-
stödsfond (Grossh, B. E. Dahl·
:ren 1874) kr. 100,003. Rese- och
-studiestip:r, belöningar å högtids.
·dagen.

'l'herese och Knut Anderssons
:fond (1898)kr. 20,000. Till elever.

von Beskows donation (Öfv:.
kam:junk. frih. B. v. Beskow 1864)
ikr.l0,000. Till stip. åt konstnärer.

Boberghska donati onen( Godsäg .
-och Fru O. G. Bobergh 1880) kr.
10,000. Till pris eUer uppmuntran
"för elever.

Gahms donation (Ritiär. P. J.
Gahm 1826) kr. 3,035. Till belö-
ningar å högtidsdagen.

Hotlinanska fonden (Slottsarkit.
A. N. Hoffman 1897)kr. 22,973. Till
-elever i byggnads skolan.

Kinmansons fond (Kammarrätts.
rådet C. L. Kinmanson 1874) kr.
-35,875. Stip:r till mälare o. btld-
buggare.

Jenny Linds stipendiefond (Fru
Jeuny Lind·Goldschmidt 1876)kr.
086,591. Resestip., omväxlande åt
mälare, skulptör eUer arkitekt.

I.•undgrens, Egron, prismedel
(uppkomna gnm inkomsten för ut-
ställn. af Egron Lundgrens arbe-
ten 1876) kr. 5,270. Guldmedalj åt
akvllreUmålare.

Meljers donation' (Öfverdirekt.
'f:}. Meijer 1775) (fastighet). Till
akadem:a inrättn. o. behof.

Pipers donation (fiofintendent.
T. M. Piper 1820) kr. 20,366. Till
.användande af akademien.

Ribllings donation (Kanslirådet
G. Ribbing 1809) kr. 6,000. TiU
anp:r åt elever vid lärov.

Söderbergs donation (Ofverin-
tendent. G. Söderberg 1873) kr.
'8,000. Till belön:r å högtidsdagen.

Uno 'l'roms fond (Doktorinnan
S. Hellman 1880) kr. 6,980. Stip:r
åt elever; lifränta kr. 90.

W. Wohlfahrts minne (Fröken
FredriqueWohlfahrtI892)kr.l0 652.
Till elever. '

Gemensamma reservfonden kr.
14,52a.

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.

{477lJ Kungl. Musikaliska
akademien.

[Se 1627].
Abrahamssons gåfvofond(Gross.

handl, AUj:(. Abrahamsson 1869)
kr. 25,000. Underst. åt sångelever
vid Konservatorium.
Akademiens stipendiefond (Mu-

sikaliska akadem.1856) kr.15,999:50.
För obemedl. konservatorie-elever,
80m visa flit och framsteg.

Benedicks', Emma, Änkefru, stt- kr. 200. För violtn- och violen-
pendlefond kr. 5,000. cellspein.

Bergmans gåfvofond (Lärar:n Henriette Nissen's stipendiefond
Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. (Fru Henriette Nissen-Saloman
För sång. 1880) kl'. 10,000. För underst. åt

Bergs stipendiefond (Organist. en konservatorieelev.
P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till Fredrika Stenhammars stlpen-
befrämj. af organistbildningen. dium kr. 10,000. Dramatisk sång.

H. Berwalds fond (Änkef. Hed- Wilhelm och Hllma Svedboms
vig Berwald) kr. 4,000f. underst. åt stipendiefond (Fru Hilma Sved-
konservatoriets elever; f.n.lifränta. bom 1906) kr. 40,000. För elever.

von Beskows stlpendiefond(Öfv:· SiiIlskapets Musikens vänner
kam:junk. Frih. B. v. Beskowo. i Göteborg stipendiefond kr.
Malin v. Beskow 1864) kr. 20,000. 11,133:70.
Resestip. Tamms stipendiefond och Wide'

van Booms stipendiefond (Mu- grens stipendiefond (Bruksp. C.
sikus J. van Boom 1861)kl'. 1,000. A. Tamm 1865 och Kassör G. Wi-
För pianospeln. degren 1880) kr. 4,000. Flöjtblåsn.

LomeU·Molins Stipendium kr. D. A. T. Westmans donation (v.
10,466:06. För violin. och violen- Häradshöfding D A T Westman
cellspein. 1906)kr. 6,000. För en elev i piano-

Doktor Ernst Fogmans dona. spelning.
tionsfond (fru Cartn Fogman 1907) [47 72] ---
kr. 5,000. Till elever och f. d. ele- KgI. Hofkapellets penstonsin-ver i valthornsblåsning.

F. A•• 'rlebergs stipendiefond rättning (H. M. Konungen gnm
(Musikdir. F. A. Frieberg 1902)kr. nåd. bref 1'1816) kr. 578,OS6:53.
5,000. För konservatorieelever. Särsk. direktion, se [3015]; pens:r

Hammartus stipendiefond (Fru till hofkapellister, deras änkor o.
E. Hammarin, f. Casparson, 1872) barn.
kr. 20,000. För underst. åt kon- [4773J ---
servatoriets elever. Operakörens enskilda kassa

Hassells donation till Mazerska (Kapellmast. C. Nordqvist 1876)
kvartettsällskapets byggnadsfond kr. 12,900.Särsk. styrelse, se [3021].
(1894) kr. 31,453:41. begrafo:shjälp, nöd-, hjälp. och

Hebbes stipendiefond (K. sekre- låueinrättn.
ter. J. Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. ---
Till befrämj. af organistbildn. [47 74)
Händelskastlpendiefonden(Prof. Axel Elmlunds pensionsfond kr.

J. A. Josephson 1871)kr. 500. För 59,162. (Under direktion af K. 'I'ea-
primavista sång o. harm. kunskap. trarnes pensionsinrättning.)

Johan Leonard Höijers sf.ipen·1 F. d. Dlindre teaterns pensions.
dinm (Fru Julia Justina Höijer, lfond (Edw. Stjernström) kr. 74,135.
f. Westee, 1900,kapitalet öfvedäm., Under direkt. för' K. Teatrarnes
nadt 1904) kr. 4,180. För studer. pens:inr.
yngling vid Konservatorium. KgI. 'l'eaterns arbetares och be.
Konservatorieelevernas graft'ond tJäntes sjuk- och begrafnlngs-

kr. 334: 05. kassa (Frih. G. F. Åkerhielm 1823)
Kuhlanska arfvlngarnas stlpen- kr. 83,145.K. Teatrarnes penatona-

dlefond (Hedvig och A. Kuhlau kassas direktion; sjuk. och begraf-
samt Evelina Falenius, f. Kuhlau, n:shjälp samt underst. åt K. tea-'
1866) kr. 1,000. För violinspein. terns arbetare' och betjänte.

Kuhlaus stipendiefond (Grossh. KgI. 'I'eatrarnes penstonslnrätt,
C. L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För ning kr. 926,000. Särsk. direktion,
pianospein. se [3013J; pens:r.

Jenny Linds stipendiefond(Fru Svenska teaterns donationsfond
Jenny Lind-Goldschmidt 1870)kr. kr. 50,000 (tillh. Kg!. Teatrarnes
101,000. Resestip. pens:kassa). Under direkt. för K.

Lindströms stlpendlefond(Gross· Teatrarnes pens:inr.
hand!. E. E. Lindström 1864) kr. W. Svensons donationsfond kr.
1,500. För violin- och vtoloncell- 21,297. Under direkt. för Kgl.
apeln. Teatrarnes pens:inr.

Axel LundwaUs fond (v. Hä-
radsh.ALundwaU 1898)kr. 100,000. [4775J ---
För uppför. af större musikverk. Operabalettens enskilda kassa

MankeUs stipendiefond (Prof. (Siegfried Saloman och A. Will.
Gustaf Mankell) kr. 1,000; Idr or- man 1883) kr. 21,900. Särsk. aty-
gelspein. relse, se [3023]; afsedd till un-

Mazers fond (Grossh. J. Mazer derstöd.
1846) kr. 10,000. Till uppehällande [47.76J ---
af ett kvartettsällskap;

MIchaelssons fond (Grosah. Aug. Artisternas och lItteratörern"s
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till penstoasförening (Artister o. lit-
uppehållande af nyss nämnda teratörer 1847) kr. 261515:07.
kvartettsällskap. Särsk. direktion, se l3032]; pens.

Netherwoods stipendiefond till åldriga artister och litteratörer
(Bankokomm. V. Netherwood 1867) samt deras änkor och barn.
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De Sceniska Artisternas Under.
stödsfond kl'. 80,000 Särsk. sty·
relse, se [3019j.

G. Fromma. stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4776-4783J

[4777J --
Dramatiska och musikaliska ar-

tisternas penstonsfdrentng (Tea-
terdir. P. J. Deland 1857). Surek.
tillg. vid 1906 års slut omkr. kr.
239,652. Särsk. direktion, se [3017];
att, så långt f'örening:s tillg:r med
gifva, utdela pens-r ä 300 å 400kr.

årl.; hvarjämte under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 14,616,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tistel'.

begrafn:shjälps- o. understödsfond
samt pens.-kassa, vara en central-
punkt för svenska idkare afscenisk
konst. Förb.s tällg:r utgöra nu kr.
10~,639:17. Medlemsantalet är 340.
Se f. Ö. under 13098].

Svenska teaterförbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i [47781
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan Sven ska publlelsteruas pen-
om sin ekonomiska verksamhet, slonsfdrenlng (1901) kr. 3äO,829.
SOUl går ut på en spar-, sjuk-, I Sär-sk. styrelse, se [3034J.

Fonder för pensioner och understöd åt civile ämbets- och tjänstemän
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

[4781J Civilstatens
änke- och pupillkassa.

Se [2943].
von Beskows ))ensionsfond

(Öfv:kam.:junk. frih. B. v. Beskow
o. hans hustru lVI:.v. Beskow, f. af
Wåhlberg, 1864)1/11908 kr. 6,027:03.
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor
eller oförsörjda döttrar.

BonnedaI.Walllllarkska fouden
(f. d. Kammarrådet-L M. Bonnedal
o. hans hustru Hilda Carolina An-
tania Bonuedal, f. wallmark, 1867
och 1876). 1/, 1908 kr. 21,310: 64.
Tre pensir till lika belopp att
företrädesvis tillfalla änkor och
barn efter i mindre goda ekono-
miska Olllställdigheter aflidne äm
bets- och tjänsteluän iKungl. Kam-
markollegium.

CiTilstatens allmännn iinke- och
puplflfond l/l 1008 kr. 423,931:3:;.
(Offerrtl. iurättu. 1798). Pens:r åt
civ. ämbete- och tjänstemäns i fat-
tigdom efterl. änkor o. barn; an-
sökningar till DJ'a pens.r emot-
tagas icke.

CiTilstatells enskilda änke- och
pupjllfond l/l 1907 kr. 286,185,
hvaraf Hankska donationen [se ne-
dan] kr.43,803:75. (Olf.inrättn.1826.)
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste-
mäns änkor och barn. Pensione-
ringen, som år 1907 uppgick till
kr. 630.458:42, uppehålles, förutom
genom afkastningcn af kapitalet,
genom bidrag af delägarne samt
genom tillskott från civilstatens
pensionsinrättnings 'tjänatem.arrna-
fond (se nedan).

CiTllstatens kapttal- och IIf·
räntef'örsäkringsanstalt (Oivlf sta-
tens fullm. med af K. Maj:t fastst.
nåd. regl. 1860, törnyadt 28 sept.
1883)1/11908kr. 2,000,766:03. Att an-
tingen åt deläg:s söner samla kap.
till utdeln. på en gång eller å vissa
på förhand bestämda tider. el. ock åt
deras hustrur o. ddttra.r ber-a lifr:a
vid viss ålder, dock ej före 40 år.

Från och med 1900års Iug. kun-
na nya delägare ej vinna inträde
i anstalten.

IX.

Civilstatens pensleualuritttnlngs
tjänstemRnnafond. (Olfent.inrättn.
1826) 'il 1908 kr. 13,639,571:51.

Pens.r åt ctv. ämbete 0- tjänste-I posttjänetemun, att utdelas helst
män vid fyllda 60(55) år. till olika för hvarje ål'.

.Bils penstonsfond (Kamrer. Carl QTidings donationsfond (v. Pre-
Gnst. E1l1889) 1/11908kr. 31,99~:51. sid. i Kammarkoll. B. C. Qviding
Till pension. åt behöfvande änkor Io. hans hustru Johauna Wilhelrnin a
och barn efter tjänstemän i K. westmån 1838)1/11908kl'. 6,290:29.
Generalpostst:n o. Sthlms post- ArI. gratifikation åt änka efter civ.
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 peus.e. ämbetsman af tromans värdighet,
klasserna i pens:sinrättn:s regI. el. I,som aldrig tjänat inom krigsstän-
motsvar. klasser i blifvande regl. det.

Blstedtska penslousfondemstttt. af Tunelds donationsfond (Stats-
18:;7af en ämbetsman, hvilken anh. komm. C. E. af Tuneld 1861)l/t 1908
få vara okänd) 1111908kr. 5,439: :;4. kr. 53,445:24. Disp. för Civilstatens
Afkastn:n användes till underst. ensk. änke- o. pupillfonds behof ,
åt civ. ämbets- o. tjänstemäns be- Törnqvists donationsfond (Kam-
höfvande änkor, med företräde för rern i Kammarkol l. C. Törnqvist
dom, som äga flera minderåriga 1861) l/l 1908 kr. 28,501:10. Dtsp.
barn, äfvensorn föräldralösa otör- för Civilstatens ensk. änke- o. pu-
sörjda barn af samilla samhälls- pillfonds behof',
klass. Genom nåd. bref 81/8186&är be-

Pl leenska donationsfonderna stämdt, att sistnämnda två fonder
(Kommerser. P. Fileen1822) 1/11908 skola utgöra grundfond 161'Civil-
kr. 175,0(;8:34. Pens.r och gratifik:r statens kapital o. Ilfförsäkrings-
åt fattiga civ. umbete.o.tjänstemän. anstalt [se ofvan].
ätvonscm åt deras ettert. änkor och
barn; pröfn.srätt tillk. K. Maj:t.

GåtTa af en gammal tjänste- [47 82J
man (en gammal tjänsteman 1830) FI'änckelska understödsfonden
1/1 1908kr. 160,182: 9~. Försörjn.a- (Maskindir. E. Fränekel 1873) kr.
hus för civ. ämbets- o. tjänstemäns 2,000. Dir. föl' Statens järnv:tra-
i fattigdom efterl , änkor och miu- fiks pens.etnrättn., se [2948]; un-
deråriga barn. derst. till 2:e ur Statens järnvägs-

Kgl. Göta hofrätts pensions .. trafiks änke- och pupiltkassa pene.
fond (K. Maj:t och Göta hoträtt änkor.
1831) 1/1 1908kr. 12,:;73:H3. Pens:r Statens jiirJlTägstraflks pen-
åt ifattigdom efter!. änkor o. barn stonstnrättntng (Staten 1872) vid
efter ämbete- och tjänstemän inom 1907års slut kr. 10,422,553:34. Pen-
Göta hofrätt; prötn.srätt ttl.lk. K. sionering af ord. tjänstepersonal
Maj :t. vid statens järnvägstrafik.

Haakska donationen (v. Presid. Stateus jiirllTägstraflks änke- o.
M. Haak 1831) 1/1 1908kr. 43,803:75. nuptllkassa (Staten 1872) vid 1907
Pens:r åt ctv. ämbets- och tjänste. års slut kr. 1:~,787,955:45. Pensto.
mäns änkor och barn. Disponeras l nering af afl:e delägares änkor o.
för Civilstatens ensk. änke- o. pu-: barn.
pillfonds behof. I ---

Isbergs pensionsfond (Prestd. i [47 83J
Svea hofr. C. E. Isberg 18:;4)1/11908 Telegrafverkets peustonslnrät.t-
kr. 4:;,214: ÖO. Pens-r åt änkor el. ning samt änke- och puptllkassa
oför-sörjda döttrar samt till upp- (senaste Kgl. regl:e 17 juni 1908).
rostringshjälp åt söner efter leda- Gemensam direktion, se [2956]; a}
möter i Högsta domstolen eller p en s i on si nrättningen (börj.
Svea hofrätt. l/l 1875) för telegrafpersonalens

Langs pensionsfond (Mrl.l S. E. pensionering kr. 4,523,602:37;stats-
Lang 18400.1843) l/l 190Rkr.13,403: bidrag kr. 240,8:13:~4; b) ä n k e- och
59. Pens:r åt4ogiftafruntimmel' el. pupillkassan (börj. 1/71875) af-
änkor i torftiga omständigheter. ser pens:r åt telegra.fverkets tjän-

Linds donationsfond (Postmäet. stemäns änkor o. mmderärtga barn
HallsLind1889)1/11908kr.5,781: 74. kr. 1.00:;,4~5:80; statsbidrag 8,000
Till pens.sunderst. åt 4, högst 6 kl'. åi'l .
behdrvaude änkor och barn efter l
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[4784-4802J
[4784]

.Snnska postmannaföreningen
(1877) kr. 18,000. Särsk. styrelse,
se [2995J;sjukhjälp åt posttjänste-
män samt begrafningshjälp åt an-
höriga.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4790] Polispersonalens I Stoekholm

Riksgäldskontorets änke- och enskilda änke. och pupillkassa
pupillkassa (bild. vid 1809-1810 (stift. 9 maj 1883) kr. 167,839:99.
års riksdag) kr. 155,500. 3 kas- Särsk. direktion, se [297:;]. Under-
saförvaltare, se [2965J; pens:r åt stöd åt afl. polismänsänkoro. barn.
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f d. Generalassistens-
kontoret.[4785J

Bromanska sjuk. och begraf-
ningskassan (donerad af Postdir.
S. A. Broman 1862) kr. 18,:;00.
Sjuk- och begrafn:shjälp till post-
betjänte i Sthlm; förvaltas af dem
själfva.

Centrala postbetjäulngens sjuk.
o. begrafuhigskassa, kr. 8,000.
Sjuk- o. begrafningshjälp till post-
betjänte vid reseposten i Mellersta
och Östra postdistrikten; förval-
tas af dem själfva.

Postbetjäningens sjuk. och b••
grafnlngshjälpsförenlng kr. 2,500.
Förv:s af postbetjänte själfva.

Postbetjäiltes I Stockholm en-
skilda begrafnlngskassa kr. 5,000.
Förv:s af postbetjänte själfva.

Postvaktbetjäntförbundets i
Stockholm sjuk. och begrafntngs-
fond kr. 1,200. Förvaltas af post-
betjänte själfva.

Stockholms brefbärares änke·
och pupillkassa kr. 31,000.. För-
valtas af postbetjänte själfva.

Svenska Postmannaförbundets
sjuk. o. begratnlngskassa kr~
4,000. Förvaltas af förbundssty-
relsen.

[4786]
Tuilstatens enskilda pensions.

inrättning (K. Maj:ts bref 1805)
vid 1907 års slut kr. 580,347:06.
Sil.'rflk.direktion, se [29M]; pens:r
åt änkor och barn efter tul1verkets
ämbets- och tjänstemän samt be-
tjänte.

[4J'?87] t t tj" t .." 'arnkon ore S ans emans o.
betjänings äake- och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
266,483:82. Styrelse: 3 tjänste-
män; pens:r åt Järnkontorets tjän-
stemäns o. betjäntes änkor o, barn.

[4788]
Banko statens änke. och pupffl-

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr:
955,853:34. Särsk. styrel.se, se
[2963J;pens:r åt Riksbankens tjän-
stemäns och vaktbetjäntes änkor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fyllda öOår.

[4795] Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se [2975j.
Bergska fonden (Hofbetj, Hal-

vardBerg1709)kr.3,:;74:93. Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Plaehska fonden (Förste Hof-
marskalken E. Flach 1878)kr. 1,030:
61. Räntan utdelas till två afske-
dade personer, Bom tillhört Hof-
vets Iivre, och ekonomistater.

Gutermuthska fonden (Elsa
Gutermuth, f. Willamsberg, änka
efter C. F. Gutermuth, 1703) kr.
16,395:83. Underst. åt ringare hof-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Humbleska testamentsfonden
(Eva Humble, f. Hollenius, 1787)
kr. 3,159:70. Underst. åt änkor och
barn efter betjänte vid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.

Platlnska testamentsfonden(Frn
A. M. Platin, f. Norberg, 1819)kr.
15,094:68.Underst. till2/s åt fattiga

in~~ h~~6å:":~d:~=n~~1 :~ts~t
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fonden (Slottsförv.
P. Spetz 1765) kr. 9,045:20. Uno
derst. åt K. Hofstatens ringare
betjänings fattiga änkor samt fa-
der- och moderlösa barn.

[4796]
KgI. Hofstatens gratlaIkassa

(Hofpredikanterna J. G. Flodin o.
C. W. Strang 1787) kr. 93,268:80
(den 1 jan. 1908). Särsk . .direktion,
se [2977J; månat!. understöd till
vid dödsfallet i hofvets tjänst va-
rande eller pensionerade betjäntes
änkor o. barn under 18 år; år!.
gåfva af konungen 250kr.; kollekt
i slottskapellet c:a 200 kr. Från
och med år 190ö tillfalla de stad-
gade afgifterna för Hofleverantörs-
diplom kassan.

Uti nämnda belopp ingår af Än-
kef. H. J. Akerström test. fond
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3
pensioner, som tilldelas fattiga
änkor o. döttrar efter vid K. hof-
vet anställda personer.
[47.97]

Anke· och pupillkassan vid
Stoekholms stads ämbetsverk (K.
reg!. 9/ö 1902)kr. 1,338,254:43.Särsk.
direktion, se [2967]; att bereda
pens:r åt delägares änkor o. barn.

[47. 89]
Anke· och pupillkassan vid

Riksbankens afdelningskontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 18:;1)
kr. 339,750. Styrelse: Hrr fultmäk-
tige i Riksbanken, se [1611];pens:r
åt änkor och barn, dels etter
tjänstemän och betjänte vid f. d. [47 98]
bankodiskontverket och dels efter Pollspersonalens i Stockholm
sådana vid afdelningskontoren o. enskilda begrafnlngs- o. under.
Tumba bruk. .stödskassa kr. 8,07:;:60.

[4799]
Hebbes pensIonsfond (Bruksp.

A. Hebbe 1824)kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergskaläkareinrättn.,
se [3:;35]. Af räntan utgå år!. 9
pens:r .å 100 kr. till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbets- och tjänstemän.

[4801] Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfondenoch Wille-
brandskaunderstöds-

fonden. Se [3066].

Groenska fattlgförsörjnlngs.
fonden (Bergsrådet A. H. Groen
1839)kr. 178,000.Afräntan utdelas
pens:r å IIT,150 till vederbör!. be-
visade medellösa o. verkl. fattiga,
hvarafhälften s.k.pauvres honteux.

von lViIIebrandska understöds.
fonden (Frih:an Ulla v. Willebrand
1860)kr. 95,000.- Af räntan utde-
las pens:r iL kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.

[4802]
Prästerskapets änke· och pupill.

kassa. Se [2961J. Stift. 1874, enl,
Kgl. reg!. 6 nov. s. å., för beredande
af pens. åt delägares änkor och
minderåriga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom
äro urståndsatta att sig nödtorfte,
Iigen försörja, och ogifta döttrar
efter uppnådda 55 år. Den 1 maj
1907utgjorde behålIn. kr.12, 191,997:
05,hvaraf grundfonden kr. 7,834,479:
33 och tillskotts/onden kr. 4,357,517:
72. 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 delägares efter lön
beräkn. afgifter, tages hänsynäfven
till delägares senast innehafda
lön. Pens:a utgå ej med ngt på
förhand bestämdt belopp, utan da-
ras storlek är beroende på den be-
räkn. inkomsten för hvarje år äf-
vensom på antalet pens:slotter.
Pensionsrätt inträder när lönein-
komst. af den al1:e deläg:s syssla
frånträdes. För utbek. af pens.
- i senare hälften af febr. månad
- bör för pensionär årl. under
lörsta hälften al jöreg. nov. månad
anmälan ske medelst a:flämn:e af
f. pens:s beviljandenödigahandl:r,
i landsorten hos vederb. pastor o.
i Sthlm i kassans lokal, Mäster
samuelsg. 10. Pensionär, Bomgnm
egen försummelse blifvit vid pen-
s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
pens:srätt för det år, beräkn:n ar-
sett.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4804-4815J

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.x.
[4804] Armens pensions-

kassa. Se [2941].
Armens änke· och pupillkassa

(Krigsbefalet 1817). Pens:r åt änkor
o. barn efter armens ämbete- o.
tjänstemän; kapitalo. förbindelser
.öfvertagna af Armens nya änke- o.
pupillkassa.

Armens nya änke· och pupill-
kassa (Krigsbefalet 1883) kr.
10,049,044:77. Pens:r åt armens
ämbete- och tjänstemä.ns änkor o.
barn; statsbidrag: kr.l.l.7,484år1909.
Antal pensionstagande stärbhus
d. 31 dec. 1907: 785. lpupilltill.
lägg utdelades för år 1907282il50kr.,
(ott.sbarn), 458 ,,20 (und.off.sbarn I,
tills. kr. 23,260.

Armens pensionskassa (Krigsbe-
fädet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
åt armens ämbets- och tjänste-
män; statsanslag till fyllnads-
pens:r m. rn., för år 1909 (förslags-
anslag) kr. 2,350,000.

Grefvinnan Horns stiftelse
(Grefv:an A. S. Horn, f. Blomstedt,
1858)kr. 737,71.1.:85. Pens.r åt mtlt-
täre ämbets- ·och tjänstemäns i fat-
tigdom efterl. änkor och barn; före-
trädesvis åt fattiga änkor och dött-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r
och underlöjtn:r. (180 pens.r å 150
kr. utgå f. n.)

Konungens enskilda fond (1817)
kr. 7,500 (årl. ränta). Pens:r åt
änkor och barn efter afl. militär-
personer; pensionärerna utses af
K. Maj :t. 282 understödstagare år
1908.

Militäränke- pensl onss taten, All·
männa. Pens:r åt militäre ämbets-
o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e
änkor och barn; pensträtten grun-
dar sig på mannens eller faderns
beställn., bouppteckn. samt sökan-
des fortf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änke-
och pupillkassa.

(4805]
Drottningens hospital (grundl.

1805 af en »Männiakovän ») kr.
73,542:80.Direktion, se [HO 72J.Rän-
tan användes till ärl, pens:r åt
afskedadt underbefäl o. manskap
af Svea lltg.

Generalmajoren C II Möller-
svärds fond grundl. af officerskå-
ren vid Svea lifg. till minne af
sekundcheten (1862), då han afgick
från regem:tet; kr. 4,139:60. Sam-
ma direktion som föreg. Räntan
användes tillnådegåfvor åt medel-
löse, från Svea lifg. afskedade gar-
dister.

garde (stiftad 1823af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000, Särsk direk-
tion, se [2983]_ Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[4809] Kungl. Lifgardet
till häst.

Ltfgardets till häst pensions-
kassa (gåfvor och tillskott af offi-
cerare l8öl, samt årt. afgifter af
underofficerare med vederlikar) kr.
107,087: 93. Särsk. direktion. se
~2980]. Pens. till afskedadt undee-
befäl och manskap.

Prins Oskars hospitalInrättning
vid KgI. J,lfgardet till häst (Gåf-
vor och tillskott af officerare 1816)
kr. 40,087: 27. Samma direktion.
Pens. och underst. åt afskedadt
underbefäl o. manskap, dess änkor
och barn.

Uosenbergska fonden (Gåfva
från stärbhuset efter afl. Under-
löjtn. Rosenberg) kr. 1,302:-. Reg:-
tets pens:kassas direktion. Räntan
utgår till pens. åt änka efter i
tjänst aft underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey-
rons pensions- och gratifikations-
fond (gåt'va från nämnde under·
löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,623:
83. Samma direktion. Räntan utbe-
talas årl. 5 juli med 2/3 som grati-
fikation åt afskedad underofficer
och 1/3 som pens. åt änka efter
underofficer vid regem:t.

Volontären Grefve Gustaf Nils
Conrad von HoseRl'i pensions- och
gratifikations fond (gåt'va af stärb-
buset efter nämnde volontär) kr.
2,089:16. Samma direktion. Årl.
räntan utgår med 1/2 som ständig
tillökn. i pens. el. tillfällig grati-
fikation till pensionerad under-
officer från regem:t el. ock som
pens. el. gratifikation till änka ef-
ter sådan underofficer, och andra
1/2- lika med ofvan el. till änka
efter en i tjänst afl. underofficer
el. till uppfostringshjälp åt ngt el.
några fattiga barn till dylik under'
officer vid regem:t.

Skolfondon, kr. 9,840:88. Bildad
år 1821gnrn subskription för arvode
till en skollärarebefattning, hvil-
ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola blifvit närbclägen. Af
räntan utgår en del somjulgåfvor
i kläder m . m. åt skolbarn inom
regem:ts församl., efter sekund-
chefens bestämmande.

Marklinska fonden (Änkef. C E
Marklin 1851)kr. 5,773:62. Underst.
åt officeraänkor el. döttrar.

Musikkårens enskilda kassa
(Muaikpersonalen vid Svea art..
reg:te 1875) kr. 28,073:28. Begrafn.
hjälp till delägarnes stärbhus samt
t.illfälligf underst. åt delägare,
som från re!;fem:t afgår.

Officers karens pensluasfäre-
nings kassa (Officerskåren vid
Svea art. -reg.1850)kr.1:J0,618:20.Pen-
sionering af f. d. officerare vid
Svea art.-reg.

Penslons- och gratialkassan för
underofficerare och manskap (Offi-
cerskåren vid Svea art.-reg. 1850)
kr. 35,997:99. Utdeln. af underst. åt
afskedade underofficer:re, konstap-
lar, trumpetare och artilterister.

Hudebeckska stiftelsen (Ofver-
ste Rudebeck samt battericl!l.eferna
vid Svea art.-reg:te 1860)kr.-16,933:
01. Pens. åt änkor och barn efter
underofficerare vid regem:t.

Soldatbarnhuskassan (Officers·
kåren vid Svea artilleri) kr. 34,256:
19. Dels fattiga soldatbarns be-
klädn. och underhåll, dels pens:r
åt afskedadt manskap.

[4814]
Konungens mllltärhospitals- och

medalj fond er (Militärhospitalsfon .
den utgöres af: 1) efter 1813 och
1814.årens krig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkta större belopp, 3) af kom-
merseråder P. Ftleen donerade me-
del; Meda.ljfond.en, stift. af ko-
nung Karl XIV Johan). Båda fon-
derna hafva gemensam direktion
se [3070J. Från lVIilitärhospitals-
och Medaljfonderna harva under
1908 pens:r el. gratifik:r till omkr.
16,000 kr. utgått till i fattigdom
stadda änkor o. oförsörjda döttrar
efter befäl, underbefål och civ.
tjänstemän vid armen och :flottan.
Nya pens:rum kornrna hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills varande pensionärers
afgång, alla underst. från fonden
utgå under form af gratifikatio-
ner. Medaljfonden är afsedd att
bereda underofficerare och gemen-
skap i armen och flottan, hvilka
erhållit medalj för tapperhet i
fält, en årlig pension, men då
ingen innehafvare af tapperhets-
medaljen num. finnes i lifvet, utgår
större delen af fondens ränteaf-
kastn. såsom underst. från Militär-
hospitalfonde~n_.__

[4806] Kgl. Svea lifgardes . . [4815]
f ttl k [4810] Kgl. Svea artlllerl- Konungens hospital tSthlms

G Il- a, tig tassa. t (F"lt regementes pensions- och stads borgerskap o. magistrat 1796)
rava lUS es amen e a pr. .. kr 336700 Särsk direktion se

C O Gra~allius) kr. 2,250.. Direk- understodskassor. [3071J. ' Pe;'s:r åt ~fskedadt ';'an-
tronen öfver Svea iIfg.s fattlgkassa. Hygrells stipendiefond (Gene- skap vid armen: a) efter vissa år.

raladjutant Hygrell och hans hu- tjänst el. de, som blifvit skadade;
stru 1833). Prem. åt fatt. skolbarn b) andra fattiga, lytta och lemlösa,
inom Kgl. Svea art.-reg.; kapåta. som utan eget förvållande blifvit
let ingår i soldat-ba,rnhuskasaan. vanföra samt ej kunnat intagas p,å

[4807]
Kronprinsessan Josefinas pen-

slonsinrättn. vid K. t.öta lif·
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[4815-4823J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
fattighus; år 1907utdelades 12,550
kr. till 344 personer.

[4816]
Svenska föreningen ll.öda kor-

set (Konung O.skar II m. fl. 1865)
kr. 37,555:62. Ofverstyrelse m. m.
se [3656]. Dess ändamäl är att
hos svenska folket väcka delta-
gande för vården af sårade och
sjuke i ;alt samt att medels in-
samI. 'och förvaltn. af friv. underst.
verka för denna sjukvårds ordnan-
de och utvidgn. ; utdeln. är gjord
till föreningens sjuksköterskor.

Svenska samaritf"6reningen (bör-
jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,046:16. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samaritunder-
visn:skurser bland allmänheten ut-
breda kännedom om den hjälp,
som vid plötsliga olycksfall i för-
sta hand erfordras; åliggande det
förenin:s aktiva ledamöter, hvilka
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffande olycksfall, innan läkare-
hjälp hunnit erhållas, utan ersättn.
gifva det biträde, 80m erfordras
och af dem kan lämnas. Anmäln:r
rörande båda dessa f'6ren:r kunna

inlämnas till fåltintendenten Axel
v. Heijne, adr. Engelbrektsg. 5.

[48 17]
Hautbelsternas understödskas-

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flottans tjänst varan-
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
12,197:69. Särsk. styrelse, se [3027].
Utbetalar t. v. begrafn:shjä1p vid
delägares dödsfall och till;alligt
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821] Karolinska Institutet. kandidat eller licentiat, som stu- åt forskare, som bidragit till fram-
Se [2208]. derar vid institutet. stegen inom den medicinska ke-

Abelins fond (Prof. Hj. Abelin Ljungbergs stipendiefond (Fält- mien.
1882) -kr. 5,000. Stip:r åt stude- läk. N J Ljungberg 1866)kr. 45,500. A..lvarenga do Pianhys prisfond
rande vid Karoliuska institutet. Resestip. för med. doktorer. (Prof. i Lissabon med. d:r P F da

Acrelska fonden (Prof. CSantes- Chr. Lovens fond (f. d. prof. Chr. Costa Alvarenga) kr. 24,562:86, har
son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt Loven 1903) kr. 11,066:18; till be- till ändamål att gnm sin afkastn.
studerande vid Karolinska insti- främjande af forskning inom fysio- sätta Sällskapet i tilWme att be-
tutet. logi, experimentell farmakodyna- löna värdefulla, af svenska med..

Altins fond (Stadsläk. M L Al. mik och fysiolo>(isk kemi. borgare r6rf. till tätlan inlämnade
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid P H .Malmstens fond (Prof. P H skrifter öfver ämnen tillhörande
Karol. institutet stud. med. kandi. Malmsten 1876)kr. 5,000. Stipen- det medic. forskntngsomrädet,
dater. dier åt vid inst. nyblifne med. li- Täflingsskrift skall vara inlämn.

Benedicks' stipendiefond (Kam- centiater. till Sällskap:s sekreterare före II;
marh. A W Benedicks 1861) kr. Fonden för P H .Malmstens pro- jan.
30,000. Till vid Karolinska insti- fessur kr. 101,878:49. Pasteurs-fnnden (Svenska Lä-
tutet studerande med. kandidater. Caroline Andriette Nobels fond karesällskapet m. fl.) kr. 34,278:22

BagJlar Bruzelius' sttpendte- (A Nobel 1890lkr. 50,000.Underst. (däraf medalj- och reservfond kr.
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. 10rexperimentell medic. forskning. 19,278:22 och stipendiefond kr.
10,588:06.Stipendier åt med. kandi- Caroline Andriette Nobels re- 15,OCOo-l. Har till ändamål att
dater, som studera vid institutet. servfond kr. 20,069:89. främja forskn. på bakteriologiens

Bylundska testamentsfonden Å Uegnells fond för barnklinik och hygienens område. Medel af
-(Apotek. E. Bylund 1818)kr. 3,000. (D A J Regnell1876) kr. 20,000. För fondens räntor få användas dels till
Till underhåll och förökande af klinisk undervisn. i barnaålderns utdelande för Sällss:s Pasteurs-
samlingarna och biblioteket vid sjukdomar bl. barn inom 2-8 år vid medalj i guld åt forskare, som
Karol. institutet. Kronprins:san Lovisas vårdanstalt. främj. bakteriol:s eller hyg:s fram-

Frn Wilhelmina Hiertas atl- Anders Retzii stipendiefond steg, dels tdll reaesttp.r för studier
pendiefond till understöd åt min- (Svenska Iäkaresällskapet 1864)kr. i utlandet i bakteriol. eller hyg.,
dre bemedl. kvinnor som ägna sig 32,000. Stiu:r till studerande vid dels ock till underst. för veten-
åt tandläkarekonsten kr. 14,796:59. Karol. inst, samt till underst. för skapl. undersökn:r inom nämnda

Hiertas stipendiefond (Frökn:a vetenskapl. forskningar och resor. områden.
H och A Hierta 1873)kr. 15,000. Roos af Hjelmsäters stäpendie- Regneflska prisfonden (D:r An-
Stip:r åt kvinnor, som studera fond (Kammarh. ARoos af Hjelrn- ders Fr. Regnell, gnm gå!vobref
medicin. säter 1862)kr. 5,000. Stip:r åt åtu- 26 mars 1866)kr. 22,117:39. Hvart

Dallnus Huss' StiPendiefondde~~~1:s:~~ KC:~i-jn~~:S~:'ders i~~erä~ta f~~r::·p~~;:l~~. ~J~:l~a~
(Prof. M Huss' forne lärjungar donationsfond (1893)kr. 10,373:93. skrift, som efter föreskrtfven pröfn.
1863)kr, 5,100. Stipendier åt vid För ändamål som lärarekollegium befinnes däraf förtjänt. Hvilken
~aa.:e~~.inst.studerande med. kandi- anser gagna de medicinska veten- svensk medborgare som helst

K l
· k skaperna. äger att om priset täfla. Täflings-

&rOInS a institutets reserv- Samsons stipendiefond (Bok- skrift skall vara inlämn. till Säll-
fond (Dr A F Regnell 1883)kr. handl ASamson1888)kr 1°020'20 skapets sekreterare före 15J'anuari
37,656:04. Disponibla afkastningen' . M, • •
skall användas till befrämj. af den ~:~~:raå~id."~~ti~~~:dater, som under det för prisets utdeln. best.
medicinska forskningen och dess årlt.d R t i ' f d kr
tillgodogörande så väl för under- [48 22] (dä::'f· m~~alj~ o~:: r'ese~~~~:~~
visn:n som r6r litteraturen. Wenerska testamentsfonden (Ldf- 18,072: 39 och stipendiefond kr.

Kirurgiska stipendiefonden (Do- medikus Wener 1813)kr. 5,455:78 20,000:-l, ärafsedd att främja stu-
nation af okänd, pseudo »AmicuSD vid 1905 års slut. Medicinalstyrel· diet af de vetenskaper, i hvilkas
gnm Prof. C J Rossander 1875)kr. sen, se [1549]. Till gratifikationer tjänst Anders Retzius verkat, i
10,0:00.Stip:r åt 1 el. 2 unge män, åt e. o. tjänstemän o. betjänte. främsta rummet den normala ana-
som vid institutet idka eller nyli- tomien, därnäst äfven fysiologien.
gendärst. afslutat sina med. studier [4823J SvenskaLäkaresäll- SveJlskaLäkaresällskapetsJubi·
och ådagalagt synnerl. flit jämte leurnsfond (stift. 27 april 1858till
intresse och fallenhet 10r kirurgi skapet. Se 13949]. erinran om Sällsk:ts 50·åriga verk-
och oftalmiatri. A. PMs- och stipendiefonder: samhet) kr. 25,179:38,har till ända·

Ad•. Kjellbergs stipendiefond Berzelins.fonden kr. 7,050:26. mål att genom sin afkastning sätt ••
(Prof:sänkan Therese Kjellberg Ur denna fond utdelas hvart 10:eår sällsk. i tdl.lfäl.le att belöna värde-
1884)kr. 11,450:36. Stip. till med. sällskapets Berzelius·medalj i guld fulla, af svenska medborgare 1Orf:e
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tio fonder.
skrifter öfver ämnen tillhörande
det medic. forakn.somrädet.

B. Umder stödxfonder :
Ragnar och Helena Bruzaltus"

pensionsfond (Änkefru Professor-
skan Lott Y Bruzelius 1902) kr.
106,455:67, har till ändamål att be-
reda understöd åt behöfvande än-
kor eller oförsörjda barn efter af-
lidna svenska läkare.

F eubes fond (Sjökapt. F CuM
d. 6 dec. 1888) kr. 5,000.

Diemerska fouden (insamlad af
svenska badgäster i Aachen, öfver-
lämnad till Svenska Läkaresäll.
skapet 1903) kr. 7,045:28. Afsedd
till understöd åt fattiga svenska
badgäster i Aachen.

Kamratfonden för nödställda
svenlka läkare (Svenska läkare
1902)kr. 39,272:08. Är afsedd till un-
derstöd åt nödställda svenska lä-
kare.

Vincent och Louise I.•undbergs
fond (Lifrnedikus Vincent Lund-
berg 1886) kr. 5fi,571:92. År!. rän-
tan användes till pena.r a 300 kr.
åt behöfvaude änkor eller oförsörj-
da barn efter atli dna svenska lä-
kare.

I,äkare.nödbjälpsfonden (Åt-
skilliga svenska läkare 1855)kr.
31,937:21. Understöd åt nödställda
svenska läkare, åt behöfvande än-
kor eller oförsörjda barn; fonden
uppkom genom upplösn. afenpens:
inrättning för svenska läkare, hvar-
vid af några delägare förbehåll
gjordes om förmånsrätt för deras
efterlefvande.

Schanmkeflska unders'tödsfen-
den (Assessor J E Schaumkell1833)
kr. 136,669:06, har till ändamål att
bereda understöd åt behöfvande
änkor eller oförsörjda barn efter

[4823-48331
aflidna svenska läkare; fonden har
ökats genom Provinsialläk. P E
StagnelIs testamente 1866, genom,
d.r H Stoltz' testamente 1880,ge-
nom d:r Rabes testamente 5,000kr.,
genom d:r Hahns test. 20,000 kr.
samt af okänd gifvare med 3,000.-
kr. m. fl. gåfvor.

[4824J --
Jacobiska testamentsfoudeatve-

terinärläk. A Jacobi 1869)kr.1g,3oo.
Direkt. öfver Veterinäriustitutet
genom dess rektor. Se [2218). Re-
eeatip. utdelas hvart 3:e eller 4.:e·
år till en ung veterinärläkare.

[4826J
Svenska sjuksköterskorllAll all •.

männa pensionsrörening (1896)kr.
300,000. Särsk. styrelse, se [30fi())..
Lifränta vid fyllda 50 år.

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.

[4828] Iback., 1777)kr. 6,750. Understöd åt
Bobins, Emile, belöning (FranS-I behofv~:nde ankor eller fader- och

mannen Emile Robin 1886)kr. 5,210. m~derlosa barn. .
År!. utdelas 200 kronor antingen Sehmanska . pensionsfonden
såsom belön, åt svensk sjökapten (M.lIerna Angelrna o. Ida Sehman
i längre fart, som under föreg. året 1882) kr. 7,831: 82. Pensir .åt fat-
från öfverhängande fara räddat tlg~ fr"?!ltlmmer, som Icke are el.
skeppsbesättn. afhvilken som helst vant girta. ..
nationalitet, el. om tillfälle till den- Svaa~s testamente (Ankef. A M
na användning ej gifves, såsom un- S!aall, f.yolckamer,17~3) kr. 18,000.
derst. åt änkor efter svenska sjö- RaD:tan..ar anslagen till. pens.:r åt
män el. fiskare, som under utö1n. fa~.tlga ~nkor ~f go~ frejd, h'~~.lkas
af sitt yrke funnit döden och ef- man varIt anstallda l statens.tJanst,
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm- utan afsee.~de p~ st~nd el. .vIst~lse-
net insändas af K. Maj:ts vederbö- ort ; och aga slaktingar ttl l..gIfv~-
rande befallningsh. före 1 juli rlnn~n el. hennes afi.:eIDanforetra-
till Kommerskollegium, se [H 64], desrätt.
80m inom augusti månad afgifver 'I'hernbergska .. testa~entsfon.
förslag ang användandet till K den (Handelskussören J Ihernberg
M"j:t.· . 1821) kr. 5,400. Understöd åt be-

höfvande änkor, företrädesvis så-
dana, som af änke- och pupillkas-
san åtnjuta små pens:r och hafva
flera oförsörjda barn; f. n. utgå 3
pens:r å tillhopa kr. 243: -.

[4830] Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959].
A.llmänna änke· och pupillkas.

san i Sverige (Stift. 1784; reg!.1886,
fonder c:a 13,843000 kr.) har till
ändamål att åt svenska undersåtar,
som icke uppnått 60 år samt med
afseende å hälsotillstånd pröfvas
till försäkr. antagL, lämna tillfälle
att antingen mot viss afgift på en
gång el. mot ärl. prem:r vinna rör-
säkr. för beredande af pens. åt ef-
terlefvande hustru och barn. SIl-
dan försäkr. meddelas dels åt man
16r beredande af pens. till hans
hustru, dels åt fader eller moder
161' 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) kr.
184,616: 18. Understöd åt sjuka
barn af delägare i Allm. änke- och
pupillkassan.
..lirisbaekska testarnentsfonden

(Ankefru S M Mannerheim, f. Gris-

[4832J Kgl. Patriotiska
sällskapet, Se [3750].

Branders donation (Kamrer. H
A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
användes till utdeln. af sältsk:s
medaljer till industriidkare, »sä-
som mästare) gesäller eller arbe-
tare, hvilka visat utmärkt skick-
lighet i sitt arbete, förenadt med
långvarig trogen tjänst, gällande
dessa belöna- såväl män som kvin-
nor, i städer och å landet», för-
utom till 6 ex. i silfver af svenska
Trädgårdsfören:s medalj till nämn-
da förening.

Brandstodsmedlen (C R Berch
1778. J v Balthasar Knigge O. hans
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Rän-
tan användes till underst. åt tor-
pare o. andra fattiga personer på
landet, som hemsökts af eldsvåda
och ej äga rätt till brandstods-
understöd.

Ebersteinska, Schotteska och,
Kulmanska donationerna (Fru:a
Cl A C Eberstein O. M C Schotte
m. fl. 1799, 1807och 1817)kr. 2,500.
Räntan utdelas år!. till hemgift åt
z.ne fattiga och dygdiga flickor ar-
den arbetande klassen.

Patriotiska sällskapet, Kungl.
Presid. i Kommerskollegium E Car-
leson 1772) kr. 155,000 vid 190T
års slut efter afdrag af särsk. fon-
derna. Att befrämja näringarnas·
uppkomst och gnm belöningar för
beröml. gärningar o. företag m. m.
uppmuntra n at i o n alidogheteus
tillväxt.

Uudbecks donation (Öfv.-ka.m.-
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
Till stip:r åt skicklig jordbrukare
inom Skaraborgs län.

Thurgrens pensionsfond (test:o.
af M:ll Charlotta Collander) kr.
3,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjänare.

[4833] Direktionen ärver-
Nödhjälpskassan.

Se [3547J.
Till minne af fram], Pres'lden-

ten K J Berg (donation af okänd
23/5 1905) kr. 5,000. Till pensioner
åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim-
mer i Stockholm.

Berggrens, R C, Grosshandl.,
testamentsfond 1895kr. 80,821:95.
Pens:r på samma villkor som från
Nödhjälpskassan.

Bohmans testamente (Viktualie-
handl. E Bohman E:son 1827) kr.
5,000. Af räntan skola utgå 2 pens:r·
a. 75 kr. och återstoden användas
efter direktionens godtfiq,nande.

Brukspatronen J A.Bangs och
dess Fru U L Bångs, född Lllth,
donation å 10,000kr. till Nödhjälps-
kassan i Sthlm enl. donationsbref
af 22 dec. 1881 med anledn. af ett
25:ärigt lyckl. äktenskap. Fondens
storlek för närvarande kr. 11,338.
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[4833-4835] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Pens-r, a 75kr. hvarje pens., till Preis' testamentsfond (Frih. A Carlesonska stipendiefonden

."ädana inom Sthlms stad bosatta M Preis 1810) kr. 6,000. Räntan (1896)kr. 319,236.2 stip. 115,000kr.
behöfvande personer: utan afseen- fördelas i 4 pens.r a 75 kr., 2 till Magnus Georg Danckwardts pen.
·de pä samhällsklass, hvilka gnm änkoraffrälseoch2afofräl~~ständ. slonsfond, kr. 3,444. 2 pensioner
-obotlig sjukdom, olyckshändelse Roospiggs testamente (Ankef. C a 60 kr.
-eller ålderdomssvaghet äro ur- M Roospigg 1839)kr. 16,250. Pen- de Bergs, G M och M S, fond
ståndsatte att sig f'drsörja o. icke s.r till fattiga änkor el. ogifta frun- kr. 14,163. Afkastu. skall t. v.liig-
aro el. kunna anses vara föremäl timmer. gas till kapitalet.
161'den egentl. fattigvärden. Ruths testameute (Änkefru B C De la Gardleska fouden (1901)

Daklgrens donation (Bankokom- Ruth 1803 kr. 2,136. Pens:r före- kr. 39,958. 4 pens.
miss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. trädesvis åt fattiga prästänkor. Friherre A G von Diibens foud
Pens:r på samma villkor som frän Grossh. J H Schnrps och Fru (18971kr. 6,167. Lifstidsränta.
Nödhjälpskassan. Clara Seharps donation, kr 24,327. Lotten von Diibens fond (1907)

Dahlgrens, Charlotta Wllhelml- Till pensioner åt s. k. bättre frun- kr. 5,122. 2 pens, a 100 kr .
•.•a, fröken, understödsfond. 1895 timmer i Stockholm. Diickerska fonden (Crerve C F
kr. 2,000. Sohms testamente (Bankokom- Ducuer 1885)kr. 131,077.20 pens:r

Dledrichsonska donationerna miss:änkan U Sohm 1842). Af fon- a 200 kr. . .
{Dfr. G F Diedrichson o. hans fru) den utlämnas ärl. 20 pens:r a 60kr. Ehreuborg·Relherska fonden
kr. 55,487. Afräntan utdelas pens:r '1'Imells testamente IM:ll UTi· (1899)kr. 16,146. 2 pens:r.
-il 60 kr. mell 1831) kr. 6,000. Räntan an- En onämnd välgörares fond, kr.

Falcks testamente (M:ll B Ch vändes tdlt d pens.r å vs kr .. er hvtl- 17,339. 6 pens.ra 110 kr.
Falck 1815)kr. 6,198. Räntan ut- ka 2:ne tilidelas »öfver 50är gamla Gyllenbergska fonden (Godsäg.
-delas till 2 i Sthlm hoendefattiga, fattiga döttrar, den ena efter civ. E J Gyllenberg 1877) kr. 225,854
välfrejdade, oförsörjda juvelerare- el. militär tjänsteman och den au- 30 gratif:r å. 100 kr., 2 stip:r ä
-döttrar, el., om sädana ej finnas, till dra efter borgersman i Sthlm». 500 kr.; 1 stip. ä 800 kr. m. m.
,guld- <illersilfverarbetares döttrar. Törnebohms testamente (Asses- Gyllenborgskafonden,kr.31,355.

Flobergs fond (Guldsmed. S Flo- sorn o. stämpelmäst. E Törnebohm 15-gratlfik.r a 75 kr.
berg 1822)kr. 1,500. 1831)kr. 113,910. Pens:r till änkor Gyllenbååtska fonden kr. 3 695.

Graans testamente (Kryddkr.-h. och barn efter civ. tjänstemän vid 1 pens. a HO kr. ' ,
C D Graan 1836. kr. 22,169. Af Sthlms stads styrelses juridiska .'röken Emilie Gyllencreutz'
räntan ntgår 11 J;lens:r... ~erk samt ..pens:r till fabriksidk:s fond 11895)kr. 1,215.1 pens. af ränt.

Hagbomska stiftelsen for Pau- ankor o. döttrar I Sthlm. Fröken Emilie Gyllencreutz'
'Yres Honteux (M:ll C U Hagbom fond N':o 2 (1903)kr. 3,004. l pens.
1833) kr. 20,000. Ra,;tan utgår så- [4835] Hiddaehusets fonder, Fröken Kerstin Gyllencreutz'
'som und~rst. åt ofärdiga eller sjuka • fond (1906)kr. 24,132. 8 pens:r.
-o~h behofvande fruntimmer med Se [4051]. Fröken S I, r, Gyllenrams fond
battre u12pfostran. Adelns Diskussionsklubbs Wad· (1882)kr. 35,809. Pens:r till glfvar-

Hedstr?mska testamentet(Fa.br. stenastlrt-fond kr. 2,327. Afkastn. innans närmaste anhöriga.
'C H~.dstrom 18321.kr. 6,000. Ran: skall t. v. läggas till kapitalet. Hagermanska fonden (1883)kr.
tan ar .anslagen tIll 4 Ilens:r a 70 Adliga kadettskolefonden kr. 35,922. Pens:r till gifvarens när
R~. åt ~nko::. och 0ForsorJda barn 179,852. Stip:r å olika belopp och maste anhöriga.
'eft~r ,CIV. tjänstemän VId Sthlms föl' flera ändamål. HamIltonska släktfonden (bil-
jur-ldfska verk. . Friherre Oscar AIströmers fond dad 1891)kr. 57,541. Pens:r inom
Isbergs donattonsfoud, (Frk. Ma- (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ- släkten.

~:.aCharl. Isberg) kr. 43,843. Pens:r mer 1884)kr. 19,784.Lifstidsränta. August von Hartmansdorffs stl-
for pauvres hontenx. Hofmarskalken J F Amlnoffs pendiefond, kr. 94,238. Akadam.-

Jungblads testamente (Prosten och dess Fru A C Amlnoffs dona- stip:r a 800.kr.
B Jnngblad 1832 0.1834) kr. 3,000. ttonstond, kr. 13,;nl. 3 pens.r :\, •
'2:ne pens:r a 75 kr. utdelas ärl. 155 kr. Fru Brtta ![ von Ha~swolffs

Knlgges donationer (Änkef A Berg von Ltnde-fonden (Frkn fond, kr. 28,714. 4 pens:r a 200kr.
M B Knigge) kr. 12,986. . Henriette Berg v Linde o. Asses- ~'röknarna von Hauswolffs fond

Konung Karl Johans donation sorn August Berg v Linde) öfverl. (v Hans;yolff;<kafonden) kr . .39,114.
'(1815)kr. 7,500. Räntan utgår med 1897-98, kr. 10,054. Lifstldsränta. 7 pens:r a 220 kr. o. 1 pens. a 36kr.
'pensrr ä minst 60 kr. för år åt be- Bergenstlernska fonden, kr. Carl Johan Hiertas fond (1879)
böfvande, som genom en bättre 100,865. Stip:r och pens:r. kr. 9,373. 1 pens. a 150kr.; återst.
uppfostran blifvit urståndsatta att Berghmauska fonden, kr. 18,594 ränteafkaetning lägges till kapita-
'sig med gröfre arbete försörja el. förutom kr. 70,345i fastighet. 3 let, som en!. gäfvobrefvet bör ökas
att i fattighus kunna intagas. stip:r och 5 pens:r. till 25,000kr.

Levlns donatlen (v Presid. C A von Beskowska fonden, kr. 6,292. Hårdska fonden (Änkef. J CHård
Levinjämte arfvingar1849) kr.5,048. 2 pens:r a 110 kr. af Thorestorp 1888)kr. 16,521. Lifs-
Af räntemedlen utgå 3:ne pens:r il Bethuuska fonden, kr. 19,470. tidsränta.
'75 kr., och äga testators släktingar 11 pens:r a 60 kr. DrikaChristina Högmarks te-
-därtill företrädesrätt. Generalmajoren O ![ Björn- stamentsfond(18690.1874)kr.9,950.

Lundals testamente (M:ll C ,I sljernas fond kr. 194,830. St/pen- 4 pens:r a 50 kr. .
Lundal 1824)kr. 1,500. Pens:r åt dier och pensioner. von Kothen Ribbingska fonden
, änkor el. oförsörjda döttrar efter von Blockska fonden, kr. 15,825. (Änkef. v. Kothen, f. Ribbing, 1888)
afl. präster i Sthlm. 5 pensir a 60kr. o. 9 peue.r a 25kr. kr. 2,231. En pens. af räntan.

Nordlanders testamente (Stads- Thurow Gustaf Boltensterns Fröken Juliana Charlotta La-
majoren E Nordlander 1842) kr, familjefond (1901) kr. 192,091. gercrantz' donationsfond (Lager-
75,000. Pens:r a 150kr. åt 20 änkor Afkastn. skall t. v. läggas till crantzskafonden)kr. 5,066.1pens:n
-eller döttrar efter borgare i Sthlm, kapitalet. a 75 kr.
samt 5 änkor el. döttrar efter civ. Bondeska fonden (Grefve Gusta. Lefrenska fonden, kr. 19,146. 3
ämbetsmän vid hufvudst:s verk. Trolle Bonde 1885)kr. 15,873 Af- pens:r å 200 kr.

Nödhjälpskassan I Stockholm kastn. skall t. v. läggas till kapi- Leijonflychtska fonden, kr.9,776.
(Prosten P Norman i Ösmo o. kyr- talet. 2 pens:r a 185 kr
koh. Åhman m. fl. 1768)kr. 420,000: Bungenerönska fonden, kr. Grefvlnnan A Lewenhaupts f.
~. Utdelande af underst. till i 27,677. F. n. 12 gratifik:r a 80kr. Sparre fond (1899)kr. 9,5~7.2pens:r
Sthlm boende fruntimmer tillh. för 1 år. a 165 kr.
Pauvres honteux; 1906 utdelades Carlesonska familj fonden (1896) von Liewenska fonden, kr.70,229.
kr. 18;251:25 till 390,personer. .kr. 78,446. Lifstidsräntor. 1 pens. a 450kr. o. 13pens:ra 150kr.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4835-4840J
Lllliecronska fonden (Frökn:a

S M o. M C Lilliecrona 1869) kr.
12,995. 3 pens:r il c:a 200 kr.

Llljenstolpska fonden (1897)kr.
60,884. Lifstidsränta.

A och C IIILinds af Hageby gM.
vofond (Fru Abela Lind af Hageby
1894) kr. 20,935. Lifstidsränta.

A och C iII Linds af Hageby
testamentsfond (1907) kr. 20,60a.
2 stip. å, 400 kr.

Llndenercrunas- af Klintebergs
donationsfond (Öfverstelöjtn. G.
V. Lindenererona o. h. h. Hedvig
af Klinteberg 1901) kr. 60,790.
Pens:r.

Llnnerbjelmska fonden, kr.
26,657. 10 penarr il 100 kr.

Löfvenskjöldska fonderna, kr.
379,957. 1 utrikes stip. il 4,000 kr.
och 3 undervisn ..stip:r a 1,800kr.

Grefve H S lllörners och hans
makas stlp.fond (1907) kr. 6,283.
Afkastn. skall t. v. läggas till
kapitalet.

Grefve J A lllörners fond (1902)
kr. 37,a84. 3 pens.

Mörnerska fonden (Xnkef. J C
Mörner 1869 o. 1872) kr. 7,605.
pens. il 90 kr. o. 3 il 45 kr.

Bankokommissarien Wilhelm
Netherwoods testamentsf'end, kl'.
9,046. 2 pens.r å 150 kr.

von Nolekenska fonden (1896)
kl'. 11,118. 8 pensa'.

Nordenskjöldska understödsfon.
den (bildad 1~97)kr. 5,828. Under-
stöd inom släkten.

Oxehufvudska fonden (1907) kr.
40,486. 1 pens. iL 600 kl'. 1 pens.

500 kr. 1 stipend. il 500 kl'.
Palmstjernska fonden (Frökn:na

Selma o. Asta Palmstjema 1888)
kr. 7,221. Afkastn. skall t. v. lä.g-
gas till kapitalet.

Paul lska fastighetsfonden
(Kammarjunk. O G Pauli; öfverl.
1894)kr. 682,428. Lifstidsräntor till
af testator utsedda personer.

Paul lska Iösörefonden (Kam-
rnarjunk. O G Pauli; öfverl. 1894)
kl'. 170,196. Pens:r il 200kr. Akad-
stip:r, 1 il 600 kr. och 2 il 500 kl'.
samt 4 jrrtgaakotesttp.r, däraf 2 a-
600 kl'. och 2 a 500 kl'.

von Platenska släktfonden (bil.
dad 1893) kl'. 72,059. Pens:r inom
släkten.

Majoren Nils Georg Psl'lander-
skölds donationsfond föl' adliga
fruntimmer (Kammarh .• J. F. Psi-
landersköld 1875) kl'. 20,625. Lifs·
tidsränta och pens.r till af gifva-
ren nämnda personer.

Majoren Nils Georg Psf lnnde r-
skölds pensionsfond för adelsmän
(Kammarh.J F Psilandersköld 1878,
kr. 18,554. Lifstidsränta och pens.r
till af gifvaren nämnda personer.

PsiIandersköldska fonden N:o 3
(Kammarh.J F Psilandersköld 1884)
kr. 8,313. Pens:r till af gifvaren
nämnda personer.

PslIandersköldska fonden N:o 4
(Kammarh.JFPsilandersköld 1885)
kr. 6,954. Pens:r till af girvaren
nämnda personer.

PslIandersköldska fonden N:o ö
(Änkef. Psilandersköld f. Isberg,
1890) kr. 9,452. Lifstidsränta.

Queekfeldt.llosenera,ntzska ron-
den, kl'. 64,944. 4 stip:r a 200 kr.,
8 pens.r il 200 kl'. O. 3 handpen-
ningar å 120 kr.

Queekfeldtska stipendiefonden
(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875)
kr. 12)929. Lifstidsränta.

Qneckfeldtska pensionsfonden
(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875)

kl'il~,}is3I,:ök~~st~jl:;r~ taChar lotta
Qveekfeldts fond (1841)kl'. 21,948,
3 pens.r å 200 kr.

Rehnbergska fonden (Majoren
C G Rehnberg 1887)kr. 9,614. Från
fonden utgå3 peue.r, hvard. å 100kr.
lleuterskiöld·l\ordenfalkska fon-

den, kr. 35,19:L 1 pension.
Kammarherren Johan Axel Reu-

tersl<iölds pensionsfond (1870)kr.
69,460; 4lifstidspeus:r iL 500kl'. och
1 stip. å 500 kr.

Hofmarsk alken Jlenrik Fablan
Reuterskjdlds pensionsfond (Reu-
terskjötdska fonden) kr. 62/224; lif-
räntor, '2 pens. å 600 kr.

Ofverstelöjtnauten C G Heuter·
skjölds pensionsfond (1899) kl'.
15,:~-33.Pens:r.

Of'verstelö,jtnanten C G Reuter-
skjölds stipendiefoud (1899) kl',
19)632. Stip:r.

Fröken iS Å Hibbings fond (1896)
kr. 46,215. Llfstid sränta.

Carl Ulrik Hoos' af JI,jellllsiiter
donationsfond, kl'. 41,553; 4 penser
il 300 kr.

~\röken C. Iloos' af IIjelmsäter
donationsfond, kr. 5,010). Litstids-
ränta.

Fröken Hanna Hoos' af Hjelm.
säter donationsfond (1880) kr
21)895; 2 pensa' iL 420 kr.

Fröken Hunna Ruos ' nf Hjelm-
silter testam.. fond kr. 177,485; 3
pena., 2 stip. å 1)000, o. '2 stip. å
500 kl',

Kammarherren Carl Hoos" af
Hjelmsäter fond (1890)kl'. 100,674.
Lifstidsränta.

Sasska fonden (Majoren J F Sas s
och hans hustru G A Nisbeth 1866)
kr. 33,601. Pens:r.

Grefliga Sehefl'erska stff'tnln-
gen, kl'. 53,890. 13 pens:r il 150 kr.

Schetters, U, kapten, fond kr.
21)8\)3. Lifstidsränta.

von Schewensk a stdpendl eiu-
riittnfngen (Agent G B v Schewen
m. fl. 1721) kl'. :J2,087. 2 stip:r il
500 kl'.

Hoffrdk en Caroltun von Sehul-
zers donationsfond (v Schulzerska
fonden) kl'. 4,903; 1 pens. iL 80 kr.

Fröken Schiirer von Waldheims
fond, kr. 16,678; '2 lifstidsräntor å

300 kr.
C oeh F von Sehwerins fond

(1900) kl'. 48,383. Litstidsräntor.
de Silentzska fonden, kl'. 8,785.

3 pens:r a 75 kl'. o. 1 il 30 kr.
Silf'verbergska fonden,kr.33,404;

15 pens:r å 85 kr.
Stjernereutzska fonden, kl'.

46,9a3; 22 gratifik:r il 80 kr., hvil-
ka få uppbäras under 6 ål'.

Stjel'lleronska fonden, kr.aO,On;
3 pens:r il. 350 kr.

Stjerngranatska fonden, kr.
14,320. 1 pens.

von Stoekenströlllska fonden
(BrukBäg.Axel v Stoekenström 1894)
kr. 6,185. Ett stip. il 180 kl'.

Stråleska fonden, kl'. 39,243; 19
pens:r a 75 kl'.

'l'hamtska donationen (Kommer-
serådet S 'l'ham 1727)kl'. 7,084; rän-
tan lägges t. v. till kapitalet.

'I'ersmedenska fonden, kr. 16,973;
2 pensir.

Vadstena adliga jungfrustift,
kr. 395,563; 60 pens:r il 100 kr.; 175
pens:r ;1 50 kr. och 15 pens:r till
olika belopp.

Friherrinnan A. von Veg.saeks,
f. Sergel, donationsfond, kr. 16,644;
1 pension o. lifstidsränta.

von Vegesack8ka fonden (Fru
Carolina von Vegesack 1885) kr.
4,91)2; lifstidsränta.

Wulfcronska fonden, kl'. 18,3~;;
7 pensa' å 35 kr. o. 7 pens:r a
20 kr.

\fäsUeIts, !liirtha Uagdalena,
.lonatlonsfond (1906) kl'. 10,044;
2 Histidsräntor.

Åkerhielmska fonden (Fröken
Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,227; 1
pens. o. 1 lifstidsränta.

Riddarhusets sarntl . fonder upp·
gå till ett bokfördt belopp af
6,501,78i kl'.

[4836J
Wennberg, »Lotten Wennbergs

fond föl' h,iälpbehöfvande» (1864)
kapital c:a 44,000 kl'. Särsk. dir-ek-
tion, se [a538J; fonden är afsedd
till: 1) inlösen och underhåll af 1
el. 2 värnlösa, döfstumma el. blin-
da barn i därför lämplig anstalt el.
barnhem; 2) underst. åt sädane
fattige välfrejd. personer, som ge-
Dom sjukdom el. annan oförvållad
olycka äro i behof af en tillfällig
el. ögonblicklig hjälp.

[4838] Fosterländska för-
eningen.
Se [3062].

Dahlgrenska donationsfonden
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr.
20,729: 86. Prem. till ltfräntein-
satser åt späda barn: utdeln. skall
börja 1912.

}'osterländska förenlngen(på in'
bjudn. af generaldir. G F Almquist
1869) kl'. 59,348: 87. Minskande at
fattigdomens tillväxt; ål' 1907 ut-
delades a,190: 76 kr. i premir och
förvaltn:safgifter; hvarjämte af bi-
drag från särskild stiftelse utdelats
1,495 kr, för beredande af lifränta
åt tjänare m. fl.

Prinsessan Lovisas minnesfond
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre·
mier till lifränteinsatser åt späda
uarn,

[4840]
Pauliska donationsfonden (Än-

ker. Ch. Pa'ult 1789) jämte egend.
n:o 24 Svartmang. tax. värd. 320,000
kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Norra friv. arbetshuset. se (3517];
pens:r a 50 kr. utdelas till:183 änkor,
som fyllt 38 ål', och hvi lkas män
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[4840-4856J G. Fromma stiftelsers, pensionakassors m. fl. fonder.
varit pl'lIster el. borgare, samt a fina (efter inbjudn. stift:s fören, 18. Underst. åt ålderstigne .och
25 kr. till 74 fader· och moderlösa gnm subskription. Änkedrottning fattige grufarbetare.
flickor under 16 år samt af äkta Josefina skänkte 30,000 kr. 1873); Nora Bergslags Malmöres kassa
.börd. Fondens redogörare: Jans- särskild styrelse, se [3637]; att (stift. gnm kgl. bref 1SIs 1891) kr.
son, Herm., 12 Kammakareg. 1 tro i förbättringsanstalt upptaga och 3,006: 39. Afkastn. användes till

värda vanartade gossar, hvilka af underst. åt ålderstigne O. fattige
polis- el. kommunalmyndighet hos grufarbetare.
fören. anmälas el. på grund af dom-
stols förordn, skola i allrn. upp-
fostr:sanstalt insättas samt att be-
reds skydd åt frigiina; å fören:s
åkerbrukskoloni Hall inom Ösfer-
tälje socken af Sthlms län vårda-
des under 1907-1908 i medeltal per
dag 168 gossar, för hvilka i me-
deltal erhållits bidrag från staten
med kr. 105:45, från kommuner
m. fl. med kr. 285:87; omkostn.
f'6r hvarje gosse uppgick år 1907
-1908 till 494: 25.

[4841]
Aktiebolafet Stockholms Prak-

tiska Hnshållsskola. Särsk. sty-
relse se [2251]; uppfostrar fat-
tiga och välartade 10 års flickor
från Sthlms församhar till tjänar-
innor.

[~~~~]apet DDenödlidandes vän·
ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di-
rektion, se [3707]. Pensioner och
underst. åt pauvres honteux.

[4843] Diakonissanstaltens
styrelse.
Se [2255]

K E Beronli donationsfond kr.
26,221: 57.

Casparsons fond (Löjtn. S E Cas-
parson) kr. 2,000.

Fru Eldes fond kr. 4,000.
Majorskan Geijerstams fond kr.

1,000.
A. 111. Holmgrens minnesfond

kr. 20,000.
C J,jnnglöfs fond kr. 10,000.
VIvekafonden kr. 5,000.

[4844]
Almgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommerskollegium, se [1564J; rän-
tan användes till underst. åt torf-
tiga änkor efter afl. skickl. ämbets-
män ä bergsstaten.

[4845]
Björckska stipendiefonden

(Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.
Samf. Pro Fide & Cbristianismo,
se [3573]; stip:r till skollärare.

]4846]
Brudgåfvefonden (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse af kron-
prinsessan Lovisas förmälning
1850)Öfverståth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fa.ttigv.vatyrel
se. Brudgårva af 150 kr. åt 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, som år-
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
vigas.
[4847]

Drakeska testamentsfonden
(Linkrämaren Jonas Drake 1783)c:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes-
handl:e L Eug. Westin, Handels-
bokh. G W:son Munthe och Bage-
riidkaren Carl G Schröder öfver-
lämnad till Föreningen för Väl·
görenhetens Ordnande (F. V. O).
Afkastn. användes till små pens:r
åt äldre fattiga fruntimmer.

[48-408]
För.nlngen till minne af ko-

J!. nng Oskar l och drottning J ose-

[4849]
Hammsrski öld. RIsellschöldska

stlpendllfonden (1842) kr. 63,000.
Särsk. styrelse, se [3559]; årl. ut-
betaln. af stipendier, att fördelas
mellan Artilleri- och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[4850]
Hemmet för friglfna kvinnor.

Benämnes numera Drottningens
skyddshem, (Hertiginnan Sofia af
Östergötland 1860) kr. 105,163:53;
särsk. direktion, se [3523J; före-
trädesvis att upprätta fränfängelset
frigifna kvinnor; i hemmet vistas
högst 12 kvinnor.

[4851]
Fru W Hiertas stipendiefond

för tandläkarinnor(stift.afL Hier-
tas minnesfond) kr. 14,950:31; Ka-
rolinska medikokirurg. inat., se
(2208); utdelas till obemedlade
kvinnor, som ägna sig åt tand-
läkareyrket.
[4852J -- ..

Josefinahemmet (Ankedrottning
Josefina 1872) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se [3509); hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.
[4853]

Kniperska penslunslnrättnln.
gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 123,971: -; särsk. direk-
tion, se [3065J underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
företrädesvis dem afborgerl. stånd;
1907 utdelades kr. 5,965:- till 115
personer. Underst. utdelas fortfa-
rande gnm kamreraren i Allm.
änke- och pupillkassan.

[4854]
K. Kommerskollegli armbdsse-

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

Klbbe fattIgkassa (stift. gnm
kgl. bref 4/11 18g2) kr. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäcks Bergslags lIlaImöres
kassa (kgl. bref IS/S1891)kr. 10,696:

[4856a] Svenska allmänna
djurskyddsföreningen.

s e [3802].
Arwidssons, N., donation (Hä.

radshöfding, 1902) kr. 10,000.
Berglunds, C. W, donation (Kro-

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.
Berglnnds, Magdalena Chrt-

stina Charl. donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250. .

Björkmans donation (Frkn, Mal-
mö 1887) kr. 5,000.

Björnstjernas, O M, donatlon
(Generalmajor, Stockholm, 1906)
kr. 5,000.

Bratts, Sigrid, donation (Frö·
ken, Varberg 19U8)kr. 4,850.

Eks, Carottna donation, (Frkn,
Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.

Erssons, Helena Henriksdotter,
donation (Änka, Ange 1891) kr.
1,000.

Gerles, Christina Gnstaiva, (Än-
kefru, Stockholm 1903)och Gerles,
Carl 1'1' (Xylograf, Stockholm 1903J
donation kr. 55,520.

Häggs, Vlctorine, donation
(Frkn, Visby lSgg) kr. 20,000.

Janssons,IVilhelminaGustafva,
donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.500.

Lindbergs, E Å, donation (Stry.
kerska, Sala, 1907) kr. 1,811:01.

LIndbergs, Henrika, donation
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000.

DOkänd, 80m med egen haud
plöjer sin jord» (1897)kr. 500.

Phillpsons, Carl David, dona-
tion (Konsul, Sthlm 18g9) kr. 500.

Platens, Ludv, von, donation
(Frih., Sthlm 1904) kr. 53,214:75.

RoseIlska fonden kr. 3,054: 09.
Från fonden tilldelas tjänare med
tj änstetid af minst 10 år belön. f.
synnerI. ömhet mot husdjur.

Sjöbergs, Helåne, donation
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000.

Smitts, J. W., donation (Gene-
ralkonsul, Sthlm 1905) kr. 5,000.

Svahns, Johannes, donation
(Växjö 1908) kr: 5,000.....l
[4856bJ De svenska djur-

skyddsföreningarnas
oentralförbund.

Hägg, Johanna (Fröken, Visby
1898) kr. 700.

Häggs, Victorlne,donatlon(Frkn
Visby 1899) kr. 30,000.

[4856 eJ Svenskaallmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [3806].

Berwalds, Hedvig, Fru, dona-
tlon kr. 2,194: 62.

Henrlins, Lonise, Frn, dona-
tlon kr. 2,000.

Häggs, Victorine, Prdken, do·
nation kr. 20,000.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4856-4864J
Verkar gnm att gratis sprida djur- [48601 enl. ordens statuter sådana, som i

skyddslitteratur, införande afför- Stiftelsen för gamla t.jänarin- krig eller under byggande blifvit
bättrade slaktmetoder m. m.; har nor. Började sin verksamhet 1883_ skadade; orden bestrider begraf-
inrättat en anstalt för smärtfritt Särsk. direktion, se [35051;tillg:a ningskostnaderna för dem som å
aflifvande af smärre husdjur (se fördelade i 2:e fonder, »Bostads- hospitalet aflida och, i olikhet med
Häggs anstalt). fonden och Pensionsfonden» utg. hvad eljest är brukligt, gör icke

tills. 857,759:59. Fria husrum med anspråk på hvad de afiidne vid
vedbrand el. årl. pens:r till gamla dödsfallet efterlämna, hvarförutom
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä- pensioner och gratifikationer till·
nar-innor 90 st. och utdelas pens:r delas i behof stadde ordensmed-
till 204 sådana. lemmar el. deras efterl. närmaste

anhöriga. Den särskilda pensions-
fonden, som är i stigande, lämnar,
efter gångbar ränta, årliga pen-
sioner å hvart 10,000-tal af fond-
kapitalet. Tillfälliga pensigner o.
gratifikationer utdelas vid jultiden
hvarje år med 4,000 a 5,000 kr.
Kostnaderna för hospitalet i ett
för allt beräknas numera till sam-
manlagdt omkring 20,000kr. för år.

[4856 dJ Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

Grundfonder:
Häggs, Victorine, Fröken, te-

stamentsfond kr. 20,000.
Jenings, M., testamentsfond

kr. 4,131: 05.
[4857J

Rndbeckska stipendiefonden
(Frih. Öfverste ARudbeck 1802)kr.
250_ Samf. Pro Fide & Christia-
nismo ; se [3573]; stip:r till skol-
lärare.

[4858J
Stockholms allmänna skydds-

förenlng,krA8,685:45. Särsk. direk-
tion, se [8710]; inkomsterna, som
bestå af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[4859J
Stockholms Skyddsförening för

frigifna (stift. på initiativ afSthlms
arbetarefören. 1879). Särsk. styr:se,
se [37:i8]. Har till ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif-
ne, företrädesvis yngre för 1:a gån-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
lande samt att mildra den allm.
fördomen o. oviljan hos arbetsgif-
vare o. arbetare gent emot straf-
fade personer; åtnjuter f. n. 1,000
kr. om året af fångvårdsmedel.
Grundfondsmedlen uppgå nu till
kr. 9,435.

[4861J --
Sällskapet till dygdigt och tro-

get tjänstefolks belönande (Grcfve
C A Löwenhielm 1828\ kr. 121,000.
Sär-sk. direktion, se [3777J; belön:r
och penarr åt ålderstigna tjänare
från ätsk. fonder, hvaribl. Caspar
sonska fonden (Änkef. A C Cas-
parson. f. Hamberg) å 15,000kr. är
den största. De öfriga fonderna
äro å 1,500 o. 1,000 kr.

[4862J
Sällsl,apet »Till arbetsllitens

befrämjande» kr. 11,000. Särsk.
direktion, se [3881]; räntemedien
jämte årsafg:r användas till anskaf-
fande af arbete åt obemedl. frun-
timmer.

[4863J
Timmermans-Ordens hospital

(inrättadt år 17~6). Särskild di-
rektion, se [3515]. De å hospitalet
intagna erhålla fri bostad i sär-
skild för ändamålet uppförd sten-
nusbyggnad med park, skötsel,
tvätt, ved, ljus, läkarvård, medio
kamenter, visst månatligt pen-
ningebidrag m. m. uppgående till
omkr. 400kr. för hvarje underhålls-
tagare. Antalet är f. n. 28 äldre
män, dels ordensledamöter, dels
utom orden varande, synnerligen

[4864 aj
N'ollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan iriskrifnrs-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
åt i Sverige, Norge el. Danmark in-
födda kvinnor, så länge de, enl.
företedt intyg af tjänsteman, äro
välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
delande af pens:r och, intill dess
pens. tillträdes, utbetalande af"l,
af den ränta, som till inskrif1l:s-
fonden inflyter för den erlagda in-
skrifn:safgiften_ Tillsv. 36 penB.-
rum, hvaraf 28 äro besatta.

Fonder vid 1906års slut 158,907kr.

r4864 bJ
- Svenskurnes i Karlsbad fond.
Ett stip., som fr. aKonung Oskars
stiftelse D ärl. tilldelas 1 el. 2 be
hötvande svenskar, hvilka i Karls-
bad måste söka hälsans återvin-
nande.
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[4865] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.

[4865]
Register

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
O b s.! Förteckning å lt1if'wdofdelningorno, se före [4601].

!belins fond •••••..••..• 4632a, 4821
Abenius -Allan stipendiefond 4746b
Abrahamsons lifräntefond... 4617
Abrahamsons gåfvofond...... 4771
Abramsons stipendium 4744
Acrelska fonden............... 4821
Adelns Diskuss:k1ubbs Wad-

stenastifts fond •..••......• 4835
Adelskölds, Claes, stipendie-

fond 4751
Adelsköldska fonden......... 4734
Adlerska fonden 4753
Adliga Kadettskolefonden •. . 4835
Adolf Fredriks församlings

kyrkoråd ••....••....•..•••••• 4630a
- skolråd ••.•.••....•••••••••• 463la
- fattigvårdsstyrelse ••.•••••• 4632a
1853 års kolerafond ..••.•..•• 4615
1872års gåfvofond .•...•.•••.• 4742
1884års fond •••..••.••••••.••. 4615
Ahllöfska testamentsfonden.. 4695
Ahlstrands testamentsfond.. . 4734
Ahlströms fond .•.•..... 4628a, b, c
Ahlströmska testamentsfond 4695
Akademiens för de fria kon-

sterna pensionskassa .
- reseunderstöd .
- särsk. understödsfond ••.
Aktieb. Prakt. hushållsskol.

för flickor ••••••••.•.••.•••• 4841
Allmänna barnbördshuset... 4687
- barnhusinrättn............. 4659
- djurskyddsföreningen...... 4856
- donationsfonden ...••••.. 4767a
- f. d. döfstummeinstitutets

don.-medel .•........•••.•... 4755
_ inst. för döfstumma •••••• 4762
..:...militäränkepens.-staten... 4804
- premie- o. stipendiefond. 4743
- änke- och pupillkassan .•• 4830
Almgrens fond ••.•••••.•.•••• 4621
- pensionsfond .....•••.•.•••• 4844
Alms, fru, donation ..••••.••• 4611
- fond........................ 4612
- stiftelse..................... 4675
- testamente.................. i612
Almquists, S., stip.-fond ••. 4743
Alströmers fond............... 4835
Altins fond.................... 4821
Alvarenga do Pianhys prisfond 4823
Aminof!'s donationsfond...... 4835
Andersons fond............ ... 4605
Andersons, C., fond •........ 4626
Anderssons, Johan, fond 4688,4751
Anderssons, Johan, under-

stödsfond..................... 4719
Anderssons, Therese o. Knut,

fond •.•••.•.•••••••..•••••.•
Anndals fond •••••••••••••..•••
AnteIls donation •.•••.•.•...
Apelgrens fond •.•..••••.•.•••
Apotekaresocieteten .••.•••••
Apotekaresocietetenskassa ...
- studiestip .•••••.••.••.••..••
Arbetareförsäkr:sfonden .
Arbetshemmet för blinda •••

Arbetsstugor för barn .•••••• 4651
Arfvedsons testamente....... 4602
Armbössemedel, Kommers-

kollegii ••.•••••••••..•••.•. 4854
Armens pensionskassa •••••• 4804
- änke- o. pupillkassa •••••• 4804
- nya dito ••.•..•.•.....•••• 4804
Arnbergs donation....... .••.• 4734
Arrhenii donation ••••••••.••.• 4602
- fond •..........••...••...... 4734
Artisternas o. litteratörernas

pensionsfören. ••....•.•••••• 4776
Artisternas,Dramat. O.ID usik.,

penstonsförening ...•••••..•. 4777
- De sceniska, understöds-

fond ..••••••.•.......•...••..• 4776
Arwidssons, N., donation ... 4856a
Asklings fond.................. 4634
Asplunds fond •••••••.• 4628a, b, c
- testamentsfond ••••••••••.• 4697
Asylet för pauvres honteux.. 4655
- för fattiga barnaföderskor

och deras barn .•...•.•..•. 4687

Backmanska stiftelsen .••... 4767c
Bagges fond ..•••••••••••••.••• 4607
Bankostatens änke- o. pupill-

kassa •...•••••.•••••••••••..• 4788
Bankska legatet............... 4734
»Barnavännernas '" ..•.. 4674
Barnbördshuset, Allmänna.. 4687
Barnbördshuset Pro Patria.. 4688
Barnhjälpsfonden ••..• ...•.•.. 4613
Barnhusbarn af kvinnokönet,

Fond för ....••••...••.•..•.•. 4659
Barnhusinrättn., Allmänna.. 4659
Ba::;nkrubba, Katarina, fonden

for ••...•..•......•....•.•.... 4619
Barnkrubbas, Ladugårds-

lands, fond.................. 4626
Barnkrubbefonden ••...• 4630a, b,c
Barnmorskefonden.. 4716
Barnmorskornas i Sthlm pen-

sionsfären. 4716
Baumgardts, H. G., testam. 4638
Bayards fond 4632 a, b, c å 2 ställen
Becker-Silberhochzeits fond 4638
Beethuns fond .....•••.••.... 4626
Behrens donation ..••...•.•.. 4611
Beijerska donationen......... 4734
Beklädnadsfonden för fattiga

nattvardsbarn ...•..•......•. 4617
- skolbarn 4628 a, b, el

4630 c, 4632a, b, c
Bemedlingskommission •••••• 4697
Bendix' fond.................. 4640
Benedicks, C., donation •••.•. 4640

4770 - Emma, donation ........• 4640
460~ - E., fond .•....•.••.•••• 4660,4753
4733 - W. A., fond ..•••••••••.•.• 4676
4615 - stipendiefond .....••. 4640,4821
4710 - Änkefru Emma, stip.-fond 4771
4710 - testamentsfond .•.•.••••.•. 4613
4710 - E. O" understödsfond •.• 4640
4755 Benedickska asylerna ...•.•.•. 4687
4764 Berendts, S., understödsfond 4693

4770
4734
4770

Berendt Bernhardina, fond... 4640
Berg K J, Till minne af fram-

lidne Presidenten •••.••... 4833
Berg von Linde-fonden 4835
Bergenstjernska fonden...... 4835
Bergers stipendium........... 4697
Bergerska donationen......... 4733
Berggrens, M., fond 4609,

4632 a, b, c, 4688
- Makarne, understödsfond 4602
- Rob.o.Eleonore,don.-fond 4602
- R. C., grossh., test.fond ... '4833
Berghmanska fonden......... 4835
Bergianska stiftelsen......... 4734
Berglunds, C. W., donation 4856a
Berglunds M. C. C., donation 4856a
Bergman-Mitlerska fonden... 4740
Bergmans gåfvofond.......... 4771
Bergmans, Ellen, stipendium 4749
Bergqvists fond .•..•••.•••..•• 4609
Bergs stipendiefond •••••.••• 4771
- testamente ...•.•.••..•....•• 4657
Bergska fonden ..•..•..••..••. 4795
Bergstedts fond............... 4617
- Th., stip.-fond ..•...•.•.•. 4750
Bergstenska fonden........... 4601
Bernegans fond............... 4607
Bernströms J, stipendiefond 4750
Beronii donation ... 4602, 4659, 4843
Beronii donationsfond........ 4843
Berzelianum, Stipendium .... 4734
Berzelius-fonden .••...•.•... 4823
Beraåns, C. D., fond ....•.•.• 4602
Berwalds, H., fond .. , 4771, 4856c
Beskowska donationen .•..•. 4733
- fonden •.•...•.•.•••••.••.••. 4740
- skolans fond •....•••••••.•• 4758
- stipendiefonden ....•••••••. 4734
Beskows testamente .••.•...• 4638
von Beskows donation 4770
- B., o. h. h:s donat.-fond 4683
- stipendiefond .•••.••••••• 4771
von Beskowska fonden...... 4835
von Beskows pensionsfond.. 4781
Besparade medelfonden .....• 4617
- räntors fond 4631 a,b,c
Bespisningsfonder 4631 a, b,c
Betbunska fonden............ 4835
Billbergs fond ...•....•..••.. 4634
Björckska stipendiefonden... 4845
Björkmans donation .•.•...•. 4856a
Björnstjernas, O. M., general ..

major, fond ....•..•• 4835, 48.56a
Björnstjernska donationen... 47 33
Blancks fond •••..•..••.•..•.•• 4699
Blaire-Bruces W., donation. 4733
Blindas fören: s sjukkasse-

fond .•••...•••••...•....••.. 4768
Blindas väl, Fören. för...... 4765
Blindes själfverksamhet, Fon-

den för ..•.••••.•••...••..•• 4767b
Blind-institutet............... 4763
von Blockska fonden......... 4835
Blomstedts fond ....•.•.••.•••• 4634
Boberghska donationen •.••.. 4770
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4866~
Bohman E:sons fond 4604, 4621, Oasparssons pensionsinrättn 4699 Eklunds fond.................. 4660

4628 a, b, c, 4833 Cassellis fond 4749 _ J. L., Fabrikör, fond 4628 b, c
~~~::~:k:es;":~~~;e~~~~:::: m~g:s~~iinH ~ond""·k""i·j·i·i" m~Ekströms donationsfond ••. 46')7
Boijeska fonden 4602 Ce~er~~hi~~~';~~d~ ..~.'.. ~.~: 4607 -E fotnd ..k f........•......... ~600:
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 4700 Civilstatens än.ke- o. pupill- ks röms a onden 6.
Bolins fond ..•... 4607, 4609 a, b, c fonder 4781 Eldes, fru, fond t:i~
Bollins fond .......•..... 4632 b, c - änke. o. pupillkassa 4781 Eldkvarnsfonden .
Boltensterns, Th. G., fam.· - försäkringsanstalt......... 4781 Elementariistipendiet........ 4744

fond ...•.•...............•.... 483i - pensiousiurättuings tjän- Elementarlärarnes änke- och 4747
Bomans fond 4623 stemannafond 4781 pupillkassa ·d 4640

~~~dae~k:ef~~~~~.~~~~~~·...4835 g~N~,j~:e~~~~~.~.::..:: ::::::: :~~~-E~lll,:~as~ss;oennrS~k~Oa~deuS~n·~d;.,e:rs·~t~O..~d·eS."f.jo:~n~d...4640
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781 Cramers. U., fond 4751 - 4719
Bonniers, Alb., stipendiefond Cronstrands, Ba.ltaar, fond 4751 Ells pensionsfond .........•.. 4781

rör svenska författare '739 Cubes fond '823 Elmbladska fonden 4742
•••••• ';te D ,. ':to Elmlunde, Axel, pensionsfond 4774

van Booms stipendiefond 4771 ahls fond 4634 Elmquists Gustaf stipendie-
Booströmska fonden 4740 Dahlgrens donation 4S33 74G b
Borgareståndets donation •.. 4750 - C. 'V., fröken, understöds- fond ••.•................. 4 )
Borgerskapets bemedlings· fond 4833 Elstedtska pensionsfonden... 4781........................ Enanderska donationen 4630a, 4688

kommission 4697 Dahlgrenskadonationsfonden 4838 Enanders, S., donationsfond 4767e
- enskilda fond............... 4697 Dahlqvists fond............... 4615 f
- gubbhus ...•....•...........• 4658 Danckwardts pensionsfond ... 4835 Engelbrekts församlings at-
- änkehus 4657 Danielsons, Joh., stip ..fond.. 4750 tigvårdsstyrelse 4G28b
Borgrättsfonderna, Förval t. Davidsons, H., donationsfond 4640 v. Engeströms stiftelse ..•... 464fi

ningenaf.. ..........••....... 4795 M fonder 46"8 a b c Engstedts fond 460ii
Bostäder åt vissa judar i - •. , ~ "46'40 Enke-, se Xnke..

Sthlm, Stiftelse för 4640 - W., donationsfond 4640 En lärjunges donation 474611
Botins eller Schönborgs fond 461g de Bergs, G.:&-1. o. J\L S., fond 4835 En onämnd välgörares fond. 4:835
Brandels donation 4611, 4614, 4734 De blindas förenings sjuk- En onämnds stipendium 4-771
- fond ; 4607, 4688 kassefond 4768 En ärlig mans fond d ~6~~
- stipendiefond...... 4750 De döfstummas allm. sjuk- o. Ericssons,John, sttpendiefon 7
Brandelska donationen 4626 begrafningskassa (1903) 4766b Eriksons, E. R., fond 4620 å 2 ställen
- fonden ..••................. 4653 aDe fattiges vänner» 4671 Erikssons fond 4628 a, b, c
Branders donation............ 4832 De 5 brödernas fond......... 4742 E~:~~fk~~~~e~~' ~~~:~~~~~~ 4856a
- fond 4696 De Geers donation 4614
- kamrer, fond 4619 - donationsfond .. 4613 å 3 ställen
- mamsell,» .. .. .. .. .. . 4619 De la Gardieska fonden...... 4835
Brandes fond 4621 »De nödlidandes vänner» 4842
Brandstodsmedlen 4832 de Lavals, G., stipendiefond 4750
Bratts, A. G., fond ..•...... 4604 - Patrik, stipendium 4744
- Sigrid, donation _ 4856 a De svenska djurskyddsföre-
Brefbärares, Sthlms, ensk. uiugamas centralförbund 4856.b

änke- o. pupillkassa........ 4785 Diakoniss-sällsk:ts styrelse... 4843
Brenners legat 4638 Didrikssons fond 4615
Brobergs fond................. 4609 Diedrichsonska donationerna 4833
- pensionsfond 4698 Diemerska fonden .........••. 4823
Brogrens fond 4605 Djurskyddsfören. , Sv. allm. 4856 a
Bromanska ejuk- o. begrafu - Doktor Fr. Fehrs minne 4602

kassan 4785 do Pianhys prisfond 4823
Broströms fond............... 4621 Drakeska testamentsfonden.. 4847
Brudgåfvefonden 4S46 Dramat. o. musik. artist. pen-
Bruzelii, R., fond 4681, 4821 sionsförening................ 4777
- R. o. H. pens.-fond 4823 Drottningens hospitaL 4805
f. d. Bryggareämbetets i Sthlm - skyddshem................. 4850

pensionskassa 4705 Drottninghuset ••......•...... 4653
Bungencronska fonden....... 4835 Duboiska fonden.............. 4753
Bylundska testamentsfonden 4821 v. Diibens, A. G., fond 4835
Byzantinska resestipendiet... 4734 - Lotten, fond............... 4835
Bångs, J. A. o. U. L., donation 4833 Diickerska fonden 4835
- fond 4621 å 2 ställen Dyks fond 4696
- testamente ..............••.. 4638 Döfstumföreningen i Sthlm 4766a
Bäckströms fond 4619 Döfstuminstitutet 4762
- stipendiefond ......••. 4740, 4742 Döfstumlärarnes pensionsan-
Bäärnhielms fond 4631 a, b c, stalt........................ 4756

Cabanis fond ........•.........
Cadiers', R., minne .
Calwagens, Sophie o. Signe,

fond ..........•............
Caminska testamentsfonden ..
Carlboms donation ,
Carlesonska familjfonderi .
- stipendiefonden .
Carlgrens fond .
Carl Johans donat., Konung
Oasparsons fond .
Casparsonska fonden .

Ebersteiueka, Schotteska och
4615 Kulmallska donationerna... 4832
4614 Edbergs lifräntefond......... 4605

Edgrens S., fond 4626
4619 Edlundska donationen 4734
4607 Eggertz', V., stipendiefond.. 4750
4611 Ehlerts testamente 4638
4835 Ehrenborg-Reihcrska fonden 4835
4835 Ehrenpåhls stipendiefond ... 4746a
4624 Ekdahls fond ••••........... 4631a
4833 Eks, Oaroltna, donation 4856a
4843 Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 4(;02
4861.Ekholms testamentsfond ..... 4613

Fabriksfattigkassan 4699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 4722
Falcks testamente............ 4833
Falks fond 4605, 4607, 4628 a, b, c

4632 a, b, e, 4634
Falkmans, E. J., stip.~fond... 4741
Fattiga barns vänner ..•..•... 4673
Fattigvårdsstyrelser :
- Adolf Fredriks .....•••• 4632 a
- Engelbrekts 4G28b
Gustaf Vasa 4632 b
- Hedvig Eleonora 4628 a
- Jakobs och Johannes' .. , 4613
- Katarina 4621
- Klara.................. ••.... 4609
- Kungsholms ......••..•.... 4624
- Maria............... 4617
- Nikolai ............•••...... 4605
- Oskar-s ................•.•.. 4628 c
- S:t Matteus 4632 c
Fehrs, Fr., doktor, minne... 4602
Femte Mars-fonden........... 4616
Femöreföreningen ...•........ 4667
Pernerska belöningen ...••.•.. 4734
B'erone minne ..........•...... 4602
Fileens fond 4632 a, b, c
F'Ileenaka donationsfonderna 4781
- testamentsfonden ...••..... 4755
Fischers testamente ...•.....• 4638
Flachska fonden 4795
Flickskolans slöjdafdelnings

fond 4C27
Flobergs fonder 4604,4621,4696,4833
Flodbergs testamente 4697
Flodinska stipendieinr ....•.. 4695
Flormanska belöningen 4734
Fogmans, Ernst, donations-

fond 4771
Folkskolelärarnes pensions-

rättning...................... 4756
.- änke- och pupillkassa ..• 4756
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[4867] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Groths testamente............ 4638 Helins donationsfond......... 4613
Grundbergs o. Asplunds fond 4617 Hellmans fond .......•... 4628 a, b, c
Gråbergs stipendium ......•.. 4746a Helmfeldtska stipendiefonden 4695
Gubbhus, Borgerskapets..... 4658 Hemmet för frigifna kvinnor 4850
Guillaumes fond ..........•... 4735 Hemmets, Tyska, byggn.sfond 4638
Gustaf Vasa förs:s fattig' Hemslöjdsfonden ..•........•.. 4719

vårdsstyrelse ..•........•... 4632b' Henriksdotters donation ... 4856a
- kyrkoräd ...•.•.•.•......•. 4630b Hernlunds, H., Rektor, pre-
Gutenbergska stiftelsen...... 4711 miefond .................•..• 4744
Guthermuthskafonden ....•.. 4795 Hernmarckska stipendiet 4744
Giihlstorffs testamente 4638 Hertzers, Fatima, fond 4602
Gyldenstolpes donationsfond 4613 Heurlins, Louise, fond 4602, 4619,
Gyllenbergska fonden ....•.•.. 4835 4626,4630 a, b, c, 4856c
Gyllenborgs fond ...•.•........ 4688 Hiertas, Carl Johan, fond ... 4835
Gyllenborgska fonden ....•.•.. 4835 - Lars, minne ...•.•...•.•.•.. 4737
Gyllenbäätska fonden ....•..•. 4835 - stipendiefond ...•.•.•.•..•.. 4821
Gyllencreutz' fond 4835 ä 2 ställen - W., stipendiefond ..•.•.... 4821
- Kerstin, fond 4835 - W., sttpendtefond för tand-
Gyllenrams fond 4835 läkarinnor ....•.....•.•...•. 4851
Gymnastisk-ortoped. inst ...• 4682 Hillbergs stipendiefond ....•. 4611
Gäfva af en gammal tjänste- Hirschs Oscar fond •...•..•. 4642

man .............•.•......•.•.• 4781 - understödsfond •.•.......•. 4640
Gäderins fond ....•.•.......... 4621 Hjertbergska donationen ....• 4733
Gösches fond 4617, 4638 ä 2 ställen Hochschilds pensionsfond... 4696
Göta hofrätts pensionsfond .. 4781 Hoffmans, A., donationsfond 4607
Götalifgarde.Pensionsinr. vid 4807 Hoffmans fond ........•...... 4601
Göthes, Adrian, premium.,. 4142 Hoffmans stipendiefond •..... 4750
Götiska förbundets donation. 4733 Hoffmans,Aug., stipendiefond 4151

Hoffmanska fonden ..•.•...• 4170
Hofkapellets pensionsinrättn. 4172

4781 Hofstatens gratialkassa....... 4196
4698 Holmbergs fond 4605, 4609, 4613,

4611,4620,4621, 4624,4628,4632
a, b, c

- Johannes' 4865 a, b, c
Holms fond •.•.••.•.•.•.•.•.• 4621
- legat.. ..•..•. .•.•.•.•..•.•.. 4638
Holmgrens, A. M. ,minnesfond 4843
Hoppenstedts, Sofie, fond.... 4609
Horns donationsfond......... 4683
- stiftelse..................... 4804
- testamentsfond. ....•..•.... 4613
Hults fond ....•..•.•........•.. 4615
Hultgrens fond ..•.•.••.•.•. 4628, b
Hultqvists donation •.•.....•. 4150
Humbleska testamentsfonden 4795
Hushåtlsskolan, Prakt. •.•••• 4841
Huss', Magnus, stipendiefond 4821
Hiibnerska stipendiefonden.. 4145
Hiilphers fond.................. 4609
Hygrells stipendiefond....... 4810
Härdska fonden .•...•••..•.•.. 4835
Häggs, Joh:a, don ...•••.•.•.• 4856b
Häggs, Victorine, don. 4856a, b, 0, d.
Häggmanska fonden.......... 4601
Händelska stip.-fonden ....•• 4711
Höglundska fonden ....••..... 4740
Högmarks testamentsfond ••• 4835
Högre allm. lärov, ä Öster-

malm •....•.•.•.•.•••.•••.•.• 4746b
- ä Södermalm ...•.•..•...••. 4142
- latinlärov. ä Norrmalm •.. 4741
- lärarinneseminariuID...... 4749
- realläroverket ..•••.•••.•.•• 4743
Höijers fond ••••••.••.•.•••.•. 4519
Höijers stipendium ..•••.••••. 4711
Höpfners legat ...•.•.••.•.•...• 4638
Hööks, C. E. o. J., fond ..••• 4630a
Höökska fonden............... 4659

Fond för barnhusbarn af
kvinnokönet ..•.•.•..••.•...• 4659

- för ttl.lfälllg hjälp 4609
- för Katarina skollofskolo-

nier... ...........•......... 4629
- till biblar ät nattv.-barn .. 4619
- till kläder åt " .. 4610
- pens. åt f. d. sjökaptener 4698
Fonden för Katarina barn-o

krubba .•••.....•........... 4619
Fonden för P. H. Malmstens

professur •.•.•. _.......•.•• 4821
- för reseunderstöd 4734
- för vetenskaplig forskning 4134
- till medalj för vetenskapl.

arbeten ..•..•..•..•.•..••.•. 4734
Fonden tUl minne af Hugo

Fährreus..................... 4659
- till minne af Presidenten

K. J. Berg ...••......•..... 4833
Forsgrena, C. R, fond . .. .. 4688
Farssmans fond 4609
Fosterländska föreningen .. , 4838
Franckeska fonden ..•... 4612, 4614
Frans Gustafs stipendium... 4742
Fredenholms fond 4619, 4620
Fredericia, Sophus, fond..... 4640
Friebergs, F. A., stip.-fond 4711
Friedländers stipendium .•••• 4642
Friedländerska fonden ..•... 4753
v. Friesens, Carl, st ipendie-

fond •...•.•.•.•••••••••••.•• 4742
- Otto, premiefond •••.••.•. 4144
Frimans fond •...•.•..••.•••.. 4634
Frimurarebarn huset......... 4661
Fru Hanna B:s fond •...•.... 4688
Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666
Fränekelska understödsfond. 4782
Fröknarna Malanders fond... 4619
Fuhrmanns fond 4609,4613, 4617

4621, 4628 a, b, c, 4638 a a ställen
Fyra Bröders stipendiefond 4741
Föreningen för blindas väl... 4765
- förbiständ åtlyttao. vanf. 4663 b
- för sinnesslöa barns vård 46 /J3a
- för sjukvärd i fattiga hem 4690
- till minne af Oskar I och

Josefina... ....•...•.•.••••.•. 4848
Förmyndarekammaren 4696
Första stipendiefonden ..•.•.• 4743
(Jahms donation •.•.•.•..•.•.•. 4770
Garvens donation 4638
Geijers fond ..•......•..•.•.•.• 4605
Geijerstams fond ...••.•.•.•.•. 4843
Gemensamma reservfonden 4770
Generalmajor C. H. Möller·

svärds fond .•...•.•.•.....•.. 4805
Georgiska fonden ..•....•.•.•.• 4601
Gerles, C. G. o. C.F., donation 4858a
Gibson-Cronstedts stip.-fond 4750
Gjörckes donationsfond...... 4620
Gjöthmaus fond............... 4620
Godlunds testamentsfond.. •. 4614
Godus fond 4605, 4609, 4611, 4619,

4621 ä 2 st., 4624, 4628 a, b, c,
4632 a, b, c

- testamentsfond. •.•.•.•.••.. 4613
Godu'aka pensionsfonden.... 4123
Gondretska fonden ..•..•..•.•. 4659
Gothers fond ..•..•.•••.••••••• 4601
Govenius' fond 4620
Graans testamente............ 4833
Granholm,IA., fond........... 4688
Gravallii fond •.•....•....•..•. 4616
Gravalttus' testamente 4806
Grillska donationen .....•.•.•. 4734
Grisbackska test:tsfonden.... 4830
Greenska f~ttigförsörjn.·fond. 4801
Grosshandelssocietetens pen-

sionskassa. . •••••••.•.•••.••. 4698

Haakska donationen .•.••.•••
Hagboms testamente .
Hagbomska stift, för Pauvres

honteux .••..•••••.•••.••••.•. 4833
Hagermanska fonden......... 4835
Haglinds fond ..•.•..•.••.•••.. 4611
Hagmans fond ." •.••..•.•.•• 4620
Hahns donation............... 4734
- C., testarn. •.••..•..•••.•• 4661
Hallengrenska fonden ....••.•. 4710
Hallenska donationsfonden ... 4135
Hallgrens fond ... 4607 ä 2 ställen
IIallgrens, M. S., fond 4615, 4623
Hamelmannska fonden....... 4752
Hamiltonska släktfonden.. •.. 4835
Hammarins stipendiefond... 477l
Hammarskiöld •Risellschöld·

ska stipendiefonden ...•.•.•.
Handelsbokhäll. pens-rören.
Handelsflottans pens.canstalt
f. d. Handelsföreningens öf·

verskottsfond...... •.•• •. .•. . 4691
Hanes fond .......•...•.•.•.. 4601
Hanna B:s fond, Fru •..•••.•• 4688
Hanssons fond................. 4696
Hanssons, Johan, fond...... 4620
Hartmansdorffska stipendiet. 4744
v. Hartmansdorffs stip.-fond 4835
Hartmans fond •.•.•..•. 4680 a, b, c
Hassells donation ••.......••. 4711
von Hauswolffs, Fru, fond... 4835
- Fröknarna, fond........... 4835
Hautboist. understödskassa .. 4817
Hays fond 4628 a, b,c
Hebbes donation ...•.•.•..•.•• 4602
- Iegat , •••...•..•.. ,.•..•.•.•.• 4638
- penaionafond , , .•••.•.•.•.•. 4799
- stipendiefond..... •..•••..•.• 4711
- testamente •.•..• 4638 ä 2 ställen
Hedbergs fond •......•.•.•.•• 4605
Hederhielms testamentsfond 4613
Hedings fond .•.•••.•.•.•••.••. 4696
Hedrens fond •...••.•••...•.•.• 4611
Hedströms fond •••.•••.. 4620, 4621
- pensionsfond ....•••.•.•.••. 4696
- testamente •.••.•.••.•• 4697,4833
Hedvig Eleonora församlings

fattigvärdsstyrelse ..• 4628 a, b, c
- kyrkoräd •.•.•.....•••••.•.• 4626
- skolräd ..••••••.•••••••.••••. 4627

4849
4703
4728

Institutet för blinda ••..•••.•
~ för döfstumma, Allm .•.•
Isbergs donationsfond •.•..•••
- fond .•..••.••..•......•....••
Isbergs pensionsfond .
Israelitiska ynglingafören_ .• ,
Jacobiska testamentsfonden ..
Jacobsons Augusta, donation
- stipendium .
- testamente •.•.••••••.•.•.•.•

4763
4162
4833
4609
4781
46(2
4824
4640
4744
4696
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. t486Sj
J akobsons och Mattsons fond 4696
Jakobs realskola 4745
Jakobs o. Johannes' försam-

Hngs fattigvårdsstyrelse.. .. 4613
- kyrkoråd 4611
Janssons, W. G., donation 4856 a
Jenny Linds stip.-fond .. 4770, 4771
Jernbergska donationen 4630 a, b, c
Jervings, M., testam.-fond ... 4856d
Johan Hanesons fond .. .. . . 4620
Johannes församI. kyrkoråd 4614
Johnsonska don.vfouden 4756
Josefinahemmet... 4852
J'osefinas, Kronprinsess., pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
Josephsons, Fanny, fond... 4640
Jubelfeststipendiet. ........••. 4744
Julius', Albert, fond] 4640
»Jultomtarne» ..•.............. 4672
Jungblads testamente......... 4833
Jungbladska fonden 4601
Justelii fond 4710
Järnkontorets tjänstemäns

änke- och pupillkassa 4787
f. d. .Jämkra.mhandejasoctete,

tens pens. o. begrafn.-kassa 4658
Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c

Kadettskolefonden, Adliga... 4835
Kaisers, Pastor, fond 4638
Kalls fond 4710
Kamratfonden för nödställda

sv. läkare 4823
Kamrer Branders fond....... 4619
Karells fond 4612
Karl Johans donat., Konung 4833
Karolinska inst. reservfond... 4821
Karströmska fonden 4604
Kastmans, Johannes och Au-

gusta, fond 4626
Katarina arbetsstugors fond 4620
- barnkrubba, fonden för... 4619
- församlings fattigvårds-

styrelse 4621
- kyrkoråd .........•.......... 4619
- kyrkoråds donation 4746 a
- realskola 4746a
- skollofskolonier, fond för 4620
Kellners testamente........... 4638
Kibbe fattigkassa 4854
Kihlströms testamentsfond... 4613
Kindevalls fond 4688
Kinmansons fond .•••........• 4770
Kirchrings legat............... 4638
Kirurg. stipendiefonden...... 4821
Kjellbergs, Ad., stipAond ..• 4821
Kjellbergs, John E., stip. fond 4750
Klara församlings fattigvårds-

styrelse ...................•..• 4609
- kyrkokassa 4607
Kleinsorgs testamente 4638
Klerckska fonden .......•..•..• 4623
Knigges donationer 4833
Kniggeska fonden 4663, 4740
Kniperska pensionsinr&ttn... 4853
Knochs donation.............. 4638
Knut Bernh, Beronii fond... 4659
Kolerafond, 1863 års.......... 4615
f. d. Kolerafonden ...•..... .. . 4609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvardsbarn.......... 4602
Kommerskollegii armbösse-

medel.. ....• 4854
Konservatorieelevernas graf-

fond ..........................• 4771
Konsistorium, Sthlms stads 4601
Konstakademien ..............• 4770
Konstf'örvandtskapets kassa... 4711
Konung Karl Johans donat. 4833
- Oskar 1:s minne ........••.. 4664

Konungens enskilda fond.... 4804
- hospitaL ..........••........ 4815
- militärhospitals .. och me-

daljfonder.... 4814
v. Kothen-Ribbingska fonden 4835
Kreijs testamente............. 4602
Kronprinsessan Josefinas pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
Kronprinsessan Lovisas vård-

anstalt för sjuka barn .... 4684
Rrutmeijers fond 4607 å 2 ställen
f. d. Kryddkramhandelssocie-

tetens pensionskassa....... 4697
Kuhlaus stipendiefond 4771
Kuhlauska arfv:s stipendie-

fond.......................... 4771
Kullgrens fond 4710
Kungsholms församlings fat-

tigvårdsstyrelse ....•........ 4624
- kyrkoråd 4623
- Gilles fond.................. 4624
Kumlings fond 4605
Kyrkofattigkassa, Nikolai..... 4602
Kyrkoråd:
- Adolf Fredriks ~630 a
- Hedvig Eleonora........... 4626
- Jakobs 4611
- Johannes' •.............. 4614
- Katarina 4619

- Klara 4607
- Kungsholms 4623
- Maria 4615
- Nikolai. 4602
- Skeppsholms 4634
Kåbergs fond 0,04605, 4628 a, b, c
Köhlers premiefond 46 78
Körners fond ..•............... 4615

Ladous fond................... 4696
Lagercrantz' donattonstond.. 4835
Lagermans testamentsfond ... 4623
Lagerströms stipendiefond... 4745
Lagus fond 4601
Lamms fond .....•............ 4640
Landtbruksakademien........ 4735
Langs pensionsfond.......... 4781
Lasarettsläkarnes pensions-

kassa 4756
Lefflerska stipendiet ........• 4746 a
Lerrenska fonden.............. 4835
Leijonflychtska fonden 4835
Leijonhufvuds fond 4632 a, b ä 2

ställen, 46 32 c
Lejas välgörenhetsstiftelse.. . 4612
Lennbergs fond ..........••... 4660
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa 4854
Letterstedts fond 4734 å 3 ställen
Letterstedts fond till pris för

öfversättningar .•.•........ 4734
Letterstedska fonden till för-

mån för Vallerstads förs. 4734
- röreningene fonder •........ 4734
Letterstedtska inrikes resesti-

pendiet , 4734
- utrikes resestipendiet 0.0.. 4734
- släktstipendiet 4734
Lettströms fond ......•........ 4621
Lewenhaupts fond............ 4835
Levins donation ......•........ 4833
- Ludvig, fond 4604, 4640
- J. P., fond ...•.............. 4616
- A., minne 4640
- J., stipendiefond 4640
- 1\1.o. E., fond 4640
Lieberts o. h. h. donationsf... 4683
Lieberts fond ....• 4609, 4682 a, b, c,

4638, 4657, 4660
Liedbergska fonden ....••••• 4604
von Liewenska fonden....... 4835

Lifgardets till häst pens.kassa 4809
Lifgardet till häst, Prins Os-

kars hospitalsinrättning vid 4809
Liljebergs fond................ 4614
Liljebergs, Gustaf Erik och

Helena Catharina, fond.... ~611
Liljenstolpeska fonden 4835
Lilla Johns premium ....•.... 4742
Lilliecronska fonden......... 4835
Linds af Hageby, A. o. C.M.,

gåfvofond 4835
- testamentsrond 4835
Linds donationsfond.......... 4781
Linds, Jenny, sttp.vfond 4770, 4771
Lindbergs donation 4630 c
- E A, donation...... 4856 a
- H., donation 4856 a
Lindblads testamentsfond .•. 4623
Lindbomska belöningen...... 4734
Lindenercronas- af Klinte-

bergs donationsfond , 4835
Lindfeldts, Aurora, fond 4604
Lindgrens donation ..... 4612, 4614
- fond 4609 å 3 ställen
Lindgrenska fonden........... 4627
Lindholms fond...... 4628 a, b, c
.- J. A., fond 4626
Lindmanssons, J. A. W., do-

nationsfond 4657
Lindstens stip ..fond 4746b
Lindstrands, O. o. A.,fond 4626,4750
Lindströms, Anna, fond...... 4638
- minnesfond 4734
Lindströms stipendiefond 4771
Linnerbjelmska fonden 4835
Litteratörernas pensionsföre-

ning, Artisternas och •..•.. 4776
Ljungbergs stipendiefond ••. 4S21
Ljungcrantz' testamente ... 4697
Ljungcrantz'ska test.-fonden 4659
Ljunglöfs, C., fond .......•.... 4843
- C M., donation ........•... 4630 a
Ljungmans minne ..•.....••.. 4607
Lohes legat ................•... 4638
- testamente 4638
Lohes, Ad., testamente...... 4638
- Joh:a, " 4638
Loubatska donationen .......• 4733
Lovens, Chr., fond 4821
Lublins, J. o. A., minnesfond 4640
- H, fond 46S8
Lundals testamente........... 4833
Lundbergs donationer....... 4611
- testamentsfond ....•.. . 46 13
- C. O., fond 4627
- V. och L., fond 4823
Lundbergska fonden.......... 4740
- stipendiefonden............ 4745
Lundblads donation .. , 4611, 4614
- fond............... 4609
Lundgrens fond 4632 a, b, c
- Egron, prismedel. 4770
Lundins, Mathias, fond 4619, 4620
Lundmans, Jul., stip.-f. 4740, 4742
Lunds testamente............. 4697
Lundwalls, Axel, fond 4771
Lykttändarnes sjuk- och be-

grafn.-kassa 4714
- och sifonpumparnes vid

Sthlms gasv. ensk. pens.·
fond........ 4714

Läkare-nödhjälpsfonden...... 4823
Läkaresällskapet, Svenska... 4~23
Längmanska donationsfonden 4755
Lärarinnornas pensionsför-

ening, Svenska 4761
Lärarnes vid elementarläro-

verken änke- o. pupillkassa 47'7
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major C. H..........•...••.. 4805 Oskars f'6rsamlings fattig-

4741 Mörners fond .•.•...•.......•.• 4607 vårdsstyrelse ..•........• 4628 c
4742 - H. S., grefve, o. hans van der Ostenska fonden ....• 4699

makas stipendierond .....• 4835 Otterska fonden .....•......•.• 4602
- J. A., grefve, fond ....••... 4835 Owens, Samuel. stip.cfond .•• 4750
Mörnerska fonden ..•...•.....• 4835 Oxeh.rfvudska fonden ••.•..... 4835

[4869]
Läroverk: Högre latinlärover-

ket å Norrmalm ....•.....•.
- å Södermalm ........•...•.•
- Högre realtäroverket å

Norrmalm ...•....••........ 4743
- Jakobs realskola ...•...•.. 4746
- Katarina realskola .......• 4746a
- Nya elementarskolan...... 4744
Löfgrenska fonden 4604
Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835
Löthströms fond ..... •..•.. 4628 c
Löwens fond ................•.. 4607

Magistraten i Sthlm 4696
Malmqvistska barnuppfostr.-

anstalten ..................•.. 4664
Malmstens, P. Ho, fond...... 4821
Ma~mstenB professur, Fonden

for 4821
Mamsell Branders fond...... 4619
Mankells stipendiefond...... 4771
Mankellska stipendiefonden.. 4745
Manns testamentsfond .•.•.. 4640
Maria förs:s fattigv:styr ... 4617
- kyrkoråd ...•.......•....... 4615
- skolråd ..............•.....• 4616
Mari! testamente.............. 4696
Marklinska fonden............ 4810
Maskinistföreningen 4729
Mathias Lundins fond 4619, 4620
Matteus församlings fattig.

vårdsstyrelse ............•.. 4632c
- kyrkoråd 4630c
Mattsons fond, Jakobsons o. 4696
Masers fond ....•.........•.... 4771
Meijers donation .............• 4770
lIfeijerbergs fond .....•...... 4631a
Mendelsons. Syskonen, fond 4640
Metzgers testamente 4602
Meuniers fond 4609
Meyers, Jenny, fond 4616, 4620
Meyerssons pensionsfond.... 4640
M. F. W:s fond 4681
Michaelsons, Joh., donation. 4750
Michaelssons donation 4640
- fond ...................•..... 4771
- testamente.................. 4602
Mili täränkepensionsataten,

Allmänne .............•...... 4804
Militiirhospitalsfonden..... ... 4814
Militiirsiillsk. i Sthlm krigs-

skolestip.-fond............... 4755
Millerska fonden .............• 4746a
f. d. Mindre teaterns pens.-

fond..................... 4774
Minuthandlarefören. pens>

kassa ..................•..... 4701
Mobergska fonden .......•.... 4604
Modersvård, Siillsk. för upp-

muntran af, ..•.........•.... 4677
Molins fond .....•.••........• 4602
Morbergska fonden ..........• 4626
Moritz Rubens donat.-fond 4640
Mosaiska f'6rsamlingen 4640
- fattigfond 4640
- skolfond 4640
Mosanders fond............... 4710
Murbecks inrättning för fat-

tiga flickors uppfostran.... 4665
Musikaliska akademien, Kgl. 4771
- -s stip ..fond ...•........... 4771

.Musikens vänners, Sällsk., i
Göteborg, stipendiefond... 4771

Musikkärens ensk. kassa... 4810
Musikstipendiet, Sång- och ... 4744
MUllers testamente .......•.. 463S
Möllers fond ... 4615, 4624 (3 olika)
- stipendiefond .........•.•... 4696
v. Möllers donation........... 4734
Möllersvärds fond, General-

NachmanSOllS, E., fond 4640
- Rosa o. Em. fond 4640
Nathans fond ......•........... 4640
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga........... 4617
- Kollektmedelkassan för fat-

tiga .........•........•....•..• 4602
Netherwoods fond............ 4616
- stipendiefond .............•• 4771
- testamentsfond.. .....•..... 4835
NeumUllers, E., fond till skol-

lofskolonier.................. 4620
- Änkefru, fond till Katarina

barnkrubba ..•....••........• 4619
Nikolai förs.s fattigvårdssty-

styrelse 4605
- kyrkofattigkassa .........• 4602
- kyrkoråd.................... 4602
- skolråd ..........•........•.. 4604
Nilsson Aschanianum Stip... 4735
Nissens, Henriette, stip.-fond 4771
Nobels, C. A., fond 4821
- C. A., reservfond 4821
Nobelstiftelsen ..........•...•. 4738
von Nolckenska fonden...... 4835
Nollerothska stiftelsen 4864a
Normens fond ..•........•...... 4735
Nora Bergsl-s Malmöres kassa 4854
Norbergs fond........... .•.... 4615
Nordenskjöldska understöds-

fonden .••............ 4835
Nordenstolpes fond ... 4632 a, b, c
Nordfors' fond ....•............ 4607
- testamente............ 4696
Nordiska Djurskyddsförenin-

gen i Upsala o. Sthlm .. , 4856 d
Nordlanders testamente ..•... 4833
Nordlunds, Fru Lotten, fond 4681
Nordströms fond 4632 c
- testamente.................. 4609
Norens donation...... 4614
Nereens fond 4624
- pensionsfond 4613
Nordeneka fonden ..........•.. 4696
- testamentsfonden , . . 47 fi5
Norgrens fond 4632 a, b, c
Normans testamentsfond .•..• 4613
Norra Latinläroverket ..•.•..•. 4741
Norrlands apotekareförenings

donationsfond............... 4710
Norstedts fond 4602, 4605
Norströmska stipendiefonden 4744
Nya elementarskolan ...•..... 4744
-s allm. premiefond .....•... 4744
Nybergs, Erika, fond 4626,

4628 a, b, c, 4767d
Nygrenska stipendiefonden... 4710
Nymarkska fonden ..•......... 4742
Nyströms fond .••...........• 4621
- testamente ............•.•... 4697
Nödhjiilpsfonden 4611
Nödhjälpskassan i Sthlm..... 4833

Officerskärens pens.fören.kass. 4810
Okiind4609, 4613,4617,4620,4621,

4623, 4624, 4632 a, b, c, 4697, 4833
Okänd gifvares testamente... 4602
D Okänd, som med egen hand

plöjer sin jord» 4856a
Onämnd välgörares fond, En 48n5
Operabalettens ensk. kassa... 4775
Operakörens enskilda kassa.. 4773
Osamgii fond .•.••......•..•..• 4r,21

Pallins, Regina, minne....... 4749
Palmgrenska fonden .•...•.••• 4735
Palmstjernska fonden......... 4835
Pasteurs-fonden ............•.. 4823
Pastor Kadser-fond 4638
Paters ens fond................. 4657
Patriotiska sällskapet, Kgl... 4832
l'aulis testamente ...........• 4.657
Pauliska donationsfonden.... 4840
- fastighetsfonden .......•... 4835
- fonden...................... 4699
- lösörefonden 4835
Pauvres honteux, Asy1et för 4655
- Hagbomska stiftelsen för 4833
Paykulls, Lincoln, minne... 4681
Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 4698
Pensions- o. gratialkassan för

underofficerare o. manskap 4810
P-s donationsfond........... 4613
Petreji fond .......••.•• 4616, 46 17
Petrejiska fonden ..•..••• 4698, 4740
Petterssonsfond ...•..•.•...... 4617
- S. M., fond 4602
Peyrons pensions- och grati-

fikationsfond ...•...••••...... 4809
Pfeils testamente.............. 4602
Philips enska test.-fonden ...•• 4760
Philipsons, Carl David, don. 4856 a
v. Philps, H W., Lektor, sti-

pendiefond .........•.......• 4743
Pihlgrens fond................. 4609
Pihlmanska el. Östermanska

testamentsfonden.. .. ...••.•• 4615
Pinchards fond................ 4604
Pipers donation............... 4770
v. Platens, Ludv., don 4856a
- Baltzar, stip.-fond 4755
v. Platenska sliiktfonden"... 4836
Platinska testamentsfonden.. 4795
Polispersonal:s i Sthlm änke-

och pupillkassa .......•••.• 4798
- ensk. begrafnings- o. under-

stödskassa. 479S
- ensk. änke- o. pupillkassa 4798
- pensionsinrättning .. , .... . . 4798
Portriittfonden ....•.•........ 4734
Posses, Erik, donationsfond 4755
Possiethska fonden 4601
Postbetjiiningens sjuk- o. be-

grafningshjälpsförening .... 4785
- centrala sjuk. o. begrafn.-

kassa................ ........• 4785
Postbetjiintes enskilda begraf-

ningskassa... 4785
Postmannaförbundets, Sven-

ska, sjuk- o. begrafnings-
kassa 4785

Postmannaförening., Svenska 4784
Postvakts betjäntsförbundets i

Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 4785
Prakt. hushållsskol. f. flickor 4841
Preis' testamentsfond. 4833
Premiefond. för skogsplanter. 4735
Premiekassan , 4746a
Premie- och fattigkassan vid

Norra latinläroverket 4741
Premie- och stipendiefonden,

Allmiinna ........•............ 4743
Prins Karls uppfostr. inrättn.

för värnlösa barn ,, •.•...... 4662
Prins Oskars hospitalsinr. vid

Lifgardet till hiist ......•••.• 4809
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Prinsessan Lovisas minnes-

fond........................... 4838
Probats donation .....• 46:iOa, b, c
Professor Carl J. Rossanders

donationsfond............... 4821
Pro Patria..................... 4688
Prästerskapets änke- och pu-

pillkassa ...•..•........•..... 4802
Psilanderskölds donat.-fond.. 4835
- pensionsfond............... 4835
Psilandersköldska fonderna.. 4835
Publicist. understödsfond, Sv. 4778
Pukes fond .....•............... 4607

Rosenbergska fonden......... 4809\ Setterströms fond............. 4609
v. Rosens pens.' o. gratlfika- f. d. Siden- o. Klädeskramh.-

tionsfond , . . . 4809 societetens pensionskassa.. 4697
jtoesanders, C. J.. don.-fond 4821 Silfverbergska fonden ........• 4835
RothoJl"s fond.................. 4617 de Silentzska fonden......... 4835
Rubens, Moritz, don.-fond 4640 Sinnesslöa barns vård, För-
Rubenska stipendiet 4744 eningen för •••••••••......... 466Sa
Rubensons, .J., minne 4640 Sj}1~~~,~~.~.f.a.t.t:~.~~~~:.~~.~~~:4690
Ruckmans donation Mi 11,

4614, 4630a, 4631 a Sjöbergs, H., donation 4856a
Rudbecks donation 4832 Sjögrens, Ruben, et.lp.cfcud .•• 4741
Rudbeckska stipendiefonden 4857 f. d. Sjökaptener, Fond för
Rudebeckska stiftelsen 4810 pensioner åt .....•........•.. 4698
Ruths testamente............. 4833 Sjökaptens·societeten i Sthlm 4724
Rymans fond ...•..... 4628 a, b, c Sjömaunaföreningen .......•..• 4725
Röda korset, Svenska fören. 4816 - dess nödbjälpskassa 4725

Sjöstedts fond 4626, 4751
_ testamentsfond. 4623
Skogmans, Agnes, fond 4607
Sko.gsplantering, Premiefond.

for.............. 4735
Skolbarn, Beklädnadsfond för

fattiga .........•........ 4628,4632
Skolfonden.... 4809
Skollofskolonier, Katarina,

fond för 4620
Skolråd, Församlingarnas:
- Adolf Fredriks 4631 a
- Hedvig Eleonora 4627
- Jakobs 4611
- Johannes' .••... .....••..... 4863
- Katarina ............•........ 4620
- Maria 4616
- Nikolai. 4604
- Skeppsholms.. 4634
f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.·

mäst.-fören.) 4706
Skydds förening, Sthlms allm. 4858
- för frigifna, Sthlms 4859
Smitts testamentsfond •....• 462:J
- A. E. V., minne ........•••• 4750
- J. ·W., donation 4856a
Småskolelärares m. fl. ålder-

doms understöds anstalt 4756
Sohms testamente 4833
Soldatbarnhuskassan •.....•.. 4810
Soopska fonden .......•........ 4601
Spetz'ska fonden ......•..... 4795
Sporrongs fond 4609, 4628

a, b, c
Spångbergska test.-fonden ... 4619
Stagmans fond .....•........... 4624
Stahres donation 4611, 4614
Starbus testamente 4638
Statens järnvägstrafiks änke-

och pupillkassa 4782
- pensionsinrättning 4782
Statskontoret.................. 4755
Stens, Hilda, understödsfond 4604
Steinmetz' fond............... 4621
Stenbergs, A., donation ... 4630 a, b
- fond .......•............. 4632 a
Stenbergska stift., se Stakoes fond.
Stenhammars, Fredrika, sti-

pendium 4771
Sten ströms fond............... 4734
Stift. f. bost. åt fattiga m. !l.

judar i Sthlm 4640
- för gamla tjänarinnor 4860
Stipendium Eerzelianum 4734
- Nilsson Aschanianum .. , 4735
Stjerncreutzska fonden....... 4835
Stjerncronska fonden......... 4835
Stjerngranats fond............ 4607
Stjerngranatska fonden....... 4835
v. Stockenströmska fonden.. 483å
Sthlms allm. skyddsfören ... , 4858
- Arbetaref:s sjuk- och be-

grafn .•bjälpsfond ..•...•..•.. 4720

Queckfeld t-Rosencran tzska
fonden...... ..•............... 4835

Queckfeldtska pens.-fonden... 4835
Queckfeldtska stip.·fonden... 4835
Qveckfeldts fond............... 4835
Qvidings, Aug., fond .. , 4628 b
- donationsfond 4781
- fond 4609, 4628 a, b, c

Rabeska fonden ......•........ 4741
Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821
R. o. H. Bruzelius' pensions-

fond 4823
Rambachs donation 4607, 4638
Redingska fonden............. 4710
Redogörarens gåfvofond...... 4609
RegnelIs, A., fond för barn-

klinik .................•...... 4821
- donation ......•.............• 4734
- gåfvomedel 4734 å 2 ställen
- prisfond.... 4823
- D:r A. F., stipendiefond .. 4681
Rehnbergska fonden 1887.... 4835
Reinhold·Becker donation... 4638
Reinholde,Ferdinand,donation 4638
- fond 46 32a, b
- testamente.................. 4638
Reinstedts donationsfond 4613
Benatrömska fonden 4601
Retzii stipendiefond.......... 4821
Retzius', And., fond 4823
Reuckners fond 4605 å 2 st.,

4613, 4617
Reuteraaiöl.d-N ordenfalkska

fonden _.... . ... .. .. .. .•. . 48 35
Reuterskjölds,C.G.,pensionsf. 4835
- stipendiefond ......•........ 4835
Reuterskjölds,H.F.,pens.·fond 4835
Reuterskiölds, J. A.,pensionsf. 4835
Ribbings donation 4770
Ribbings, S. A., fröken, fond 4835
Bibbfngaka stip.-fonden 4741
Richters, C. H., fond 4620
f. d. Riddarholmsförsamlin-

gens ensk. pensionskassa.. 4602
Riddarhusets fonder.......... 4836
Riksbankens afdelningskont.

änke- och pupillkassa 4789
Riksgäldskontorets änke- och

pupillkassa 4790
Ringqvists fond............... 4621
Robins belöning 4828
Rogstadii testamente......... 4602
Rohtliebs donation 4638
Roos' fond 4607,4621,4624
Roos' af Hjelmsäter don.-fond 4835
- C., donation •...•.......... 4835
- Carl, fond 4835
- H., donationsfond......... 4835
- H., testamentsfond 4835
- stipendiefond 4821
Roospiggs testamente 4833
Roselii fond ....•........... 4628 a
RoseIlska fonden ............• 4856 a
Rosenadlerska pensionerna... 4734

5
Sabbatsbergs brunnslasarett. 4680
- ålderdomshem .•....•..•.• 46 60
Sa.chs , S. o. M., donation ... 4640
- Simon donationsfond-...... 4640
- S. o.l\L,minne 4647
Bahlbergs fond ...............• 4611
Sahlstedtska fonden.......... 4600
Salomans, Nathalia, fond... 4640
Salomonssons, Betty. minne.. 4

4
6
8
416Samaritföreningen, Svenska ..

Samsons stipendiefond....... 4821
Sandahls fond 4617
Sandbergs testamentsfond 4613
Sasska fonden 4835
Scharps donation............. 4602
_ gåfva........................ 4697
_ testamentsfond 4602
Scharpska donationen 4733, 4833
Sohaumkel lska understöds-

fonden .. ...••................ 4823
Scheelefonden.................. 4734
Scheffers fond.................. 4835
Schefferska stiftningen........ 4835
v. Schewens testamente 4638
v. Schewenska stipendieinr .. 4835
Schewes testamente........... 4602
- testamentsfond. 4613
Schinkels testamente......... 4638
Schlotthauers legat............ 4638
Schmidts legat 4638
- Hugo, ettp.. o. premiefond 4744
Scholtz' testamente 4638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don. 4832
Schröders testamente......... 4657
Schultzes testamentsJ'ond.... 4613
v. Schulzers donationsfond.. 4835
Sohurnbnrga, Aug., donatio-

ner inom tyska förs 4638
- Aug., minnesfond 4609,

4"38 å 4 ställen
- R., donation 4638
SchUrer v. Waldheims fond .. 4835
Sch utz' testamente 4638
Schwartz' stiftelse 4631 a, b, c
- Remy, stipendiefond...... 4750
Schwartzers test.-fond ... 4613, 4638
Schweder, se Sweder.
v. Schweri ns, C. o. F., fond 4835
Schönborgs fond, Botins eller 4615
Schönes fond.................. 4609
Sebaldts donation............. 4614
- testamente 4696
Sebardts fond 4710
Segercr onas fond.............. 4607
Sehmanska pensionsfonden.. 4830
Selenii testamente............ 4626
Seligmanns stipendium ...•.. 4642
Seminarieelev. hjälpfond..... 4749
Semisekularfonden...... 4742
Septemberfonden, 20:de....•• 4746b
Serafimerlasarettets direktion 4681
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Sthlms Arbetaref:s tioöresafd. 4721 Sällsk. till uppmuntran af öm Underofficerarnes vid Svea

- brefbär:s änke- o. puptrl- 4785 _o~~u;t~~far:O»d.~~~~~~~:::: ~mU:~~~~~~~:fo';~i'nefös~-~~~~t~i 4810
k;~::,"'~""~""""""'" 4696 - Pro Patria 4688 Folkskolas lärarinnor 4604

- yn are ammare...... _ »Tillarbetsflit:s befrämj.D 4862 Understödsfondenför blinda 4767b
- Gasverksarbet:snödhjälps- Sätherströms fond 4628 a, b, c Undervisn.verk, Sthlms stads 4740

fond 4713 Söderbergs donation 4770 Unmans fond 4660
- Gasverksarbet:s sjuk. och - John, fond .....• 4619 å 2 ställen Uno Trailis fond 4774

begrafningskassa............ 4713 - Char!. o. Johanna, minne 4619
Sthlms Magistrat.............. 4695 Söderbergska fonden......... 4699
- Mosaiska förs:s sjukhj.· o. Söderströms fond............ 4602

begrafningssällskap ....••••• 46~ - testamentsfond.. .... .. .. ... 4613
- Nationalkassa 4726 Söderströmska donationsfon-
- Sjukhem 4683 den ................•..••..•••• 4734
- Sjömanshuskassa .........• 4726 - fonden .••••....•..•••.....• 4756
- Skyddsfören. för frigifna.. 4859
- stads konsistorium .......•• 4601
- stads undervisningsverk... 4740
- stads ämbetsverks änke-

och pupillkassa ........•.•• 4797
Stocks legat.................... 4638
Stokoes fond ..............•... 4621
Storkyrkoförs:s barnk1'ubba.. 4602
Strandbergska 1äkareinrättn. 4689
Stridsbergs, O. A., stipendte-

fond .....•...............••• 4741
Stråh1es testAond 4605,4609,4617,

4621
4835
4688

IV. A. Benedicks fond .......•
Wadstena adliga jungfrustift
Wadströms fond 4607,
- testamente .
Wretterdahls test.-fond .
Wahlbergs medaljfond .
- minnesfond .

T. af U:s' fond ...............• 4607 Vahlskogs stipendium .
Tamms o. Widegrens stipA. 4771 Wahlströms, Peter, under.
Teaterns, Kg!., arbetares sjuk- ·stödsfond ......•...•.•••..• 4605

och begrafningskassa 4774 Valentins, A. S., fonder .....• 4640
~:~:.~~e~ög~~~i pensinr 4477~~Wallenberg fs, A. O., fond ..... 4688

l an........... v Wallerska anden ...........•.. 4710T :Or:fSt:,llmitstiP.-fond ... 4476:~Wallins fond 4630 a, b, c å 2 ställen
e IS s rpen rum ........• 4632 a, b, c

Tekno!. instit:s elevers stip.· _ M. F. och Emma, pen-
fond 4750 stonsfond .....•••••..•.•

Telegrafverkets pens.·inrättn. Wallinska fonden .......••....•
samt änke- och pupillkassa 4783 Wallmarkska donationen ....

Tengströms fond .......•••.•.• 4621 _ fonden ..........•..•.........
Terrades fond.................. 4660. WarodelIs pensionsfond .
Tersmedenska fonden 4835 Webers fond ..•..••..••....•••
Thams donation 4741, 4742 Vega-fonden ................•...
Thamiska donationen. . . .. . ... 4835 von Vegesacks, A. J f. Sergel,
Tharmouts fond •.•............. 4624 don.-fond .....••..•........ 4835
Thernbergska tes.t..fonden •.. 4830 von Vegesackska fonden...... 4835
Thunska stipendiefonden ...•• 4736 Weijlands, Ida, fond ..•..•••• 4628c
Thurgrens pensionsfond 4832 Wenerska testamentsfonden .. 4822
Thurow G. Baltensterns fam. Wennbergs, Aug., fond 4688

fond .......................• 4835 _ donation .••.••••••.....•.. 4612
Thåströms fond .......•...•... 4696 _ Lotten, fond .....•••....•.• 4836
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 4657 Wenströms, Jonas, stip.-fond 4750
'I'imell s fond ...•.. 4631 a, b,c, 4833 Wertmiillers fonder ....•.•...• 41;17
Timmermansordens hospital 4863 Wessmans fond............... 41104
Tjugonde Septemberfonden .. 4746b Westerbergs testamente ..•... 41197
Tjugufemte Juni·fonden...... 4617 Westins Axel stipendiefond 4751
Tjänarinnor, Stift. för gamla 4860 _ fond' för f~ttiga barns be-
Tjänstefolks belönande, Säll· klädn ..............•••..••• 4630a

skapet til!.. .....•..•......... 4861 _ fond för ålderstigna ....• : 4630a
f. d. Tobakshandels-societet. Westmans, D. A. T., donation 4771

pensionskassa ....••.•.••••.• 4697 _ fond ....••..•...•..•.• 4632 a, b, c
Torkens fond 4624 _ Th., fond ......•••.•....... 4607
Totties pensionsfond 4715 Westzynthii fond 4602,4604
Toutins testamente 4602 _ testamentsfond .......•.... 4755
Trailis, Uno, fond 4770 Vetenskapsakademien ......•.. 4734
Trolles fond ..............••.. 4634 _ reseunderstöd ........•..••.• 4734
Trolle-Bondeska fonden...... 4835 Wibergs fond.................. 4607
Tullstatens ensk. pens.-inr ... 4786 _ Fr., fond .......••.•• 4602, 41104
af Tunelds donationsfond.... 4781 Wickbergs, A. C., fond...... 4602
Tunelit fond 4609 Wickholmsstiftelse 4630 a, b, c
Tvenne systrars testamente 4607 Widboms donation •••... 4626, 4627
Typografiska föreningen .•.•.. 4712 _ fond ••••.•.............•. 4630a
Tyska förs aml. ...•...•....•.. 4638 Widegrens stipendiefond ..... 4771
- fattdgkasaa ....•..••.•••.• 4638 Widings fond ..............•....• 4626
-:. hemmets byggnadsfond 4638 Widingska donationen .•••... 4746b
Tornebohmstestamente 4616, Widmans fond ..............•.. 4615

4697, 4833 Widmarks fond .••.....•...... 4745
Törnebohmska fonden ..•.••.. 4699 Wiers fond .................•... 4609
Törnemans o. Wistrands min- Wiggmans, E. o. G., fond 4634

~esfond .... : .•..•.....•..•.• 4617 Viktualieh. pensionsinrättn 4702
Törners donation ..........•..• 4750 von Willebrands fond ........• 4696
Törnqvists donationsfond .... 4781 _ understödsfond ........•..• 4801
- C., fond ....•.•.• 4620, 4621, 4696 Winboms pensionsfond ...•.• 4696
- J. C., fond ..•..•..•...•..•.. 4620 Vinskänkssocietetens pens .•

kassa ••......•.........•..... 4697
Wirens donationsfond......... 4735
- stipendiefond .....•..••....• 4741
Wirrwachs fond............... 4617
Wistrands fond, Törnemans o. 4617
Vitterhetsakademien.. . . •. •. . • 4733

4676
4835
4696
4602
4613
4734
4734
4611

4697
4740
4734
4752
4697
4660
4734

Stråleska fonden ..•......•....
Sturms fond .
Styffes, Knut o. Amalia, stip.-

fond •................•...•.. 4750
f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.

Rallkassan 4699
Sundberg P:sons testamente 46n
Sundbergska donationen 4734
Sundens, Louise, stipendium 474:9
Sundgrenska fonden.......... 4602
Sundins testamente........... 4697
- pensAond, Tidmarks och 4657
Sundströms gåfvomedel...... 4613
Svaans testamente............ 4830
Svahns, Johannes, donation 4856 a
Svans, Elin A., minnesfond 4617
Svanbergs testamente......... 4697
Svea Artilleriregementes pen-

sionskassor •.•....••......... 4810
Svea Lifgardes fattigkassa. . . 4806
Svedboms, Wilhelm.o. Hilma,

stipendiefond ••.••........•• 4771
Sweders fond .............•.... 4617
Svenska allm. djurskyddsför-

eningen ..............•...... 4856a
- fören. Röda korset......... 4816
- kvinnoföreningen till dju-

rens skydd •••......•••..•••• 4856 c
- Läkaresällskapet .........• 4823
- -s jubileumsfond......... 4823
- Lärarinnornas pens.-fören. 4757
- PostnIannaförbundets sjuk-

o. begrafntngskassa •••• •• 4785
- Postmannaföreningen 4784
- Publicist:s pensionsfören. 4:778
- Sjuksköterskornas allm,

pens.·förening 4826
- Teaterförbundet 4777
- Teaterns donationsfond... 4774
Svenskarnes i Karlsbad fond 4864b
Svenska Samaritföreningen. . . 4816
Svenssons stipendiefond...... 4735
- W., donationsfond 4774
Syskolefonden .••... .••••.•.. 4611
Syskonen Mendelsans fond 46 40
SlIng- och musikstipendiet.. . 4744
Säfbohms testamente......... 4657
Sällsk. Barnavännerna ....•..• 4674 Ugglas' fond •........•........ 4609
- »De fattigas vännen.. .. .. 4671 Ulfsparres fond............... 4607
- »De nödlidandes vänner» 4842

1

Undens fond 4632 a, b, c
- till dygdigt och troget Underlöjtnant Peyrons pens.-

tjänstefolk,s belönande ....•.• 4861 och gratifikationsfond •.•••. 4809

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4872]
Wittings testamentsfond 4613 Zetherstens testamente 4602 Änke- och pupillkassan vid
Vivekafonden 4843 Zettersten P:s testamente .. 0 4657 Riksbankens afd.-kontor 4789
Wohlfahrts, W., minne 4770 Ziervogels donation 4611 - vid Sthlm s st. ämbetsverk. 4797
Volontären von Rosens pens.- Zimmermanns donation...... 4638 Änkchus, Borgerskapets...... 46~t

och gratifikationsfond...... 4809 Ärlig mans fond, En 4609
Wrangels testamente 4638
Wulf'cronska fonden........... 4835
Välgörande frunttmeraeält-

skapet........ 4666
Wästfel dts fond .••...... 4632 a, b, c
Wästfelts, Martha Magdalena.

donationsfond... ... ...••...• 4835

Yhlens legat .
Yngströms, C. J., donation,

till minne .
Zetherstens fond .

Åhrbergs fond 4607
Åkerblads donationsfond..... 4613
Åkerhielmska fonden......... 4835
Åkerlunds fond............... 4602,

4630 b, c
Åleniusska fonden 4740
Åni(fartygsbef.-sällskapet..... 4727

46 8
4750 Ä.delgrens minnesfond 4617

Ankedrottning Josefinas fond 4605
4621 Änkehjälpsfonden •........... 4711

Öbergs fond .................• 4607
Öfvering. Johan Danielsons
.. stip.fond .............•....... 4750
Ofverströms fond.............. 4619
Öhmans fond 4615
- testamente 4657
Östbergs fond.................. 4621
ö.stergrens fond ... 4617, 4621, 4660
Ostermalms förs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden..... 4615
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