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

[4601] Stockholms stads
konsistorium.

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

Bergsten 1826)kr. 5,292:07. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r ät fattiga
prästänkor eller prästdöttrar .

Geor!(lska fonden, kr. 1,022:04.
Årl. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattiga fruntimmer.

Häggmanska fonden .(M:ll Hägg-
man 1870) kr. 3,070:18. Pens.

Jnngbladska fonden (Prosten B
Junghlad, 1832)kr. 3,779:37.Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.

Lagus fond (Dokt:an C U Lagns
1854) kr. 6,123:22. Underst. ät fat-
tiga. fruntimmer.

Possiethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 26,542:06. Stip.
ILt studerande.

Henströmska fonden (Kanslist.
ORenström 1818) kr, 17,199:94.

Pens:r till 7 ofrälse, eiv. tjänste- IBerggren 1895) kr. 150,000. Lifs
mäns änkor. boende inom Klara I tidsräntor, pens:r m. m.
församl, BerggrenK Makarne Ull der"

Snhfstedtska fonden (M:ll ALR stödsfond (G~ossh. oeh f:u R Berg.
Sahlstedt 1868)kr. 1,1;34. Pens. gren 1895) kr. 83,726. Pens:r, till-

Soopska fonden (Grefv.an AM fälliga understöd m. m.
Soop 1734)kr.19,994:22. Underst. lit • .
fattiga kvinnor i Soopska fattigh. Beroulf äonstton (Handl. KB.

Berontus 1870)kr. 3,460. Pens:r.
Bersåns, C. D., fond (frkn E Ber-

sen 1897) kr. 10,525. Lirstidaräuta.
Boijeska fonden (Gravör J P

Boije) kr 19,779. 5 pens.r il. 150kr.
utdelas ärl , till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgareklassen i Stor ..
kyrkorörs.

Alfred Collijns fond (1898) kr.
1,825. Barnunderst.

Nils Wilh. Ekeberg. fond
(Grossh. CW Brink 1889)kr. 5,289.
Pens:r.

Enrenli donatlen (v. häradsh.
P. L. Eurenius 1909) kr. 50,000.
Understöd inom församlingen och

[4602] Nikolai församlings
kyrkoråd.

Se [2011J.
Arfvedsons testamente (Dir. C

Arfvedson 1856) kr. 7,640. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes till understöd ät
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom
åt värnlösa barn.

Arrhenil donation (Handl. A W
Arrhenius 1872)kr. 7,145. Till hjon
på Sabbatsberg.

Bergg rens.Rober tneh Eleonore,
donationsfond (Grossh. oeh fru R.
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C4602-4605 J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
åt dess fattiga å Sabbatsbergs Storkyrkoförs:s barnkrubba • Plnchardska fonden (Grossh,
sjukhus samt åt dem som frän (särsk. styrelse) kr. 45,355. Bar- A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
församlingen intagits å Sabbats. navård. -underst. åt 2 fattiga barn vid
bergs ålderdomshem. Snndgrenska fonden (f. d. upp- förs:s folkskola'.

Doktor .'r. ~'ehrs minne (Dokt. bördskommiss. FC Sundgren 1894) Hilda stens nnderstödsfond (f.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,699. kr. 6,375. Pens:r. d. lärarinnan Hilda Sten, 1905)
Pens:r. Söderström. fond (Skomakare- 2,638 kr. Räntan' sökes I/o.årsvis

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph ålderm. CU Söderström 1871)kr. af i behof af understöd varande
Hebbe 1868) kr. 20,290. Div. ända- 4,065; 1/. till kläder åt fattiga skol- lärarinna vid förs. folkskola.
mäl, barnavård m. m. barn o<;h1/. till tillf"allis.a underst. Fredrik Wlbergs fond (Handl.

Fatima Hertzers fond (Fru Jea- To~t11ls testam,ente (Ankel'. A M Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Afkast-
nette Nordlund 1889) kr. 4;216. 'I'outdn 17~1)kr. 056. Pens:r. ningen tillfaller lärarinnorna, »den
Pens:r. Wadstroms testamente (M:ll ena efter den andra i den ordning,

Heurllns, frn, Loulse,fond (1900) U Wadstrom 1789)kr. 250. Pens:r. som af längsta tjänstetiden (minst
kr. 5,435. Bidrag till barnkrubbor. Westzynthll. fond (Konsul W 5 år) betingas. Ingen af dem fär åt-

Kollektmedelkassan för fattiga J E WestzynthlU~ 1889)kr. 18,358. njuta understödet mer än ett år i
nattvardsbarn (insaml. af förs. Halfv~ r~ntan dlsp~.neras af pa- sänder.
gnm kollekter) kr. 5,086. Beklädn. stor ror td.llf. understod och resten IVessmauska fonden (Änkefru
åt fattiga nattvardsbarn. tfllfal le'r Kyrkofatl1gkassan. Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.

• Wibergs, Fr., fond (Handl. Fr. Räntan .till kläder och andra för.
Kreljs testameute (A~sessor F Wibergl901) kr. 6,265. Lifst ..ränta. nödenheter åt de fattigaste flickor

Krel] 1827) kr: 2,41.2. !tantan 1111· Wlckbergs, A. C., fond (Grossh, i folkskolan »,
delas 2 ntfatl1ga sanghggande för- och fru Robert Berggren 1895)kr. West7.ynthll fond (Konsul
saml:medlemmar. .. 68,986. Pens.r. Westzynthius) kr. 1,000. Räntan

Kyrkofattlgkassan. Sarsk. aty- Zetherstens testamente (Garfv. till bespisu. af fattiga skolbarn.
relse. (ÅtskIllIga donal1oner). kr. JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens.
61,568.Månatl. underst. un fattdga. Åkerlunds fond (frkn Augusta [4605J Nikolai fo-rsamlings

Metzgers testamente (Grossh. Åkerlund) kr. 3,206; räntorna ut.
F. Metzger 1850).kr.3,570. AfkastJl' delas ärl. till 2 aktningsvärda frun. fattigvårdsstyrelse. Se [1784J.
diaponeras af forsaml.s pastor for timmerinomStorkyrko16rs hvilka Andals fond (Anna Charlotta
tillralliga underst. fyllt 50 år. ., Andal) kr. 33,000. Räntan arrvän-

Mlchaelssons testarn. (Grossh. --- des till underst. vid jultiden åt fat.
Michaelsson 1825)kr. 538. Pens:r. [4604J Nikolai församlings Itiga familjer, med företrädesrätt

lIii».net af J. E•• 'eron och hans kol åd för lika behöfvande af Storkyrko-
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880) S r • Se [2011]. . förs.
kr. 2,237. Pens:r och barnavård. .Brand els premiefond (Kommi- .Andersons fond (Fröhandlaren •

lIiolins fond (frkn Sofie Molin) Ulster R. Brandel 1909), kr. 1,000. Aug. P. Andersons fond] kr. 2,500.
kr. 6,017 till beklädn , åt behöfv. Rantan anvandes 1111premier åt Räntan skall årligen utdelas i mån
nattvardsungd. tillh.församlingen. 2:ne gossar I Kraftska skolan. af behof ät fattiga och INikolai

Norstedts fond (M:ll Caroline A. G. Bråtts fond (f. d. källarm. församling boende personer (obe-
Norstedt 1878)kr. 3,749. Underhåll A. G. Bratt) kr. 5,116. Af räntan roende af skrifningsort),hvilka lida
af ett eller flera värnlösa barn. utdelas årl. till beklädnad af fat. af lungsot och Irvllkaa sjukdom

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor- tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp- blifvit styrkt af distriktsläkaren.
stedt) kr. 6,046. Underhåll af värn. gått till 10,000, få 400 kr. utdelas. Skulle sådan behöfvande och sjuk
lösa barn. Ekströmska fonden (Snick.- person vist.as å sjukhus och i hem- .

Okänd gifvares testamente(18M) ålderm. Ekström 1835)kr. 150.Rän. ~et kvarlamn"t hustru Oell.barn
kr. 614. Afkastn. disponeras af tan 7.50 skall 'vid julexamen ut. I behof af hjälp, kunna jämväl
föraaral-s pastor för tillf. underst. delas åt 2:e flickor, som utmärkt ~essa senare tdlldelas understod

Otterska fonden (Änkef', M L sig för ordning f1itocharbetsamh .• från fonden. . ..
Otter, f. Edman, 1861)kr. 42,795. ' Of Brogrensfond (Kronouppbörds-
Pena.utdelrnng och månatl. un- Erik Boman Erlkss~ns ga va kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
derstöd till fattiga. (framL vtktualiehandl. Er. B9man Edberg (Fattighjonet Wi.lh.aEd-

Petterssons fond (M:ll SM·Pet· Enksson) kr. 1,687. ÅrlIga rantan bergs lifräntefond) kr. 675.
tersson 1896) kr. 11,737. Pens:r. skall till skolans bästa användas. Engstedts fond (Änkel'. Joh:a

Pfells testamente (Revisor JE Flobergska donationsfonden Engstedt) kr. 880. Räntan utbe.
Pfeil 1797) kr. 1,011. Pens:utdeln. (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. talas till sådana fattiga inom Btor-

f. d. Riddarholms.rörs:s ensk, 4,000. »Till fattiga barns hållande kyrkoförsamL, hvilka icke åtnjnta
pensionskassa kr. 4,201. 5 pens:r i skolan». underhåll af allm. fattigvärden.
i>. 25 kr. .. Karströmska fonden (M:ll Eleo- Falks fond (Änkel'. M Falk) kr.

Rogstadli testamente (Ankel'. nora P Karström 1865) kr. 4,520. 800.
J Rogstadius, f. Löfblud, 1786)kr. »Till den fond, som i Storkyrko- Geijers fond (Lagmansänkan
512. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- församl. är grundad för fattiga Geijer) 1,500.
fattiga och sängliggande änkor. skolbarn». Godns fond (Segelsöm:änkan C.

Sehnrps gåfvomedel(Grossh. JH Ludvig Levins fond, kr. 6,000. Godu) kr. 555. Räntan utgår till .
Scharp och hans hustru 1888) kr. Räntan utbetalas till styrelsen för 2 ålderstigna änkor eller ogifta
2,065. Räntan utdelas är]. till 3 Nikolai skollofskolonier. . kvinnor inom Riddarholmsför-
välfrej(L,fattiga familj er inom förs. LIedbergska fonden (Revisor samlingen.
Scharps testamentsfond (Grossh. Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan G,·ossh. Carl Reinhold Lundins

o. fru Scharp) kr. 24,375; a) till till kläder iit medellösa skolbarn. minne. (Kapital 5,000 kr. Dona.
beklädn. af fattiga nattvardsbarn Aurora Lindfeldts fond (Julia Itionsår 1910.) Efter Iifräutetaga-
af kvinnokönet; b) till skollofskolo- Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr. res död skall ränteafkastningen i
nier för församl. barn; c) till 16r· 3,000. Räntan skall utgå till be- poster om minst 50kronoråthvarje·
bättrad kost ett förs:s å stadens häfvande lärarinnor inom försam- den 9mars utdelas till behöfvaIide
fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga; !ingen. . inom församl., dock med före-
d) till utdelandet af ved åt fattiga Löfgrenska fonden (Ålderm. träde för meriterad person, som
föreamltugebor. Löfgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. är eller varit anställd hos firman

Sehewes testamente (Grossh. 3:75,skall svid julexamen utdelas •. J. P. Brandt och som gör fram.
R F Schewe 1845)kr. 774. Afkastn. MObergska fonden, kr. 1,000. ställning därom, oafsedt. inom
disponeras af förs:s pastor för till- Räntan skall utgå »tilllärarne vid hvilken församling denne person
fälliga underst. folkskolan såsom extra arvode». är 'boende eller mantalsskrifven.

Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget. SVEA~ 13 Drottninggatan.



[4605-4609)G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 11. fonder.'
Hedbergs fond (Bpegelfabr. Karl

Hedberg) kr. 4,000. Räntan an-
vändes till värnlösa barns upp-
fostran.

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

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

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

stedt) kr. 10,000.
Peter Wahlströmsnnderstöds.

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

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

Renckners fond (Bokh. N G
Reuckner) kr. 2,000.

Stråhles testamentsfond (Kam-
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr,
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukl.
öfver 60 år gamla änkor efter civ.
ämbets- eller tjänstemän med före-
tradeerätt för släktingar.

Ankedrottning Josefinas fond
kr. 1,000.

[4607J Klara församlings
kyrkoråd. Se [2013].

Bagges fond (M:ll F E Bagge
18(9) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.

Brandels fond (Kamrer O.Bran-
del 1904) kr. 25,000. Understöd åt
fattiga.

Bernegnus fond (Kamrer. G W
Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
åt fattiga.

Bolin. fond (Hand!. Bolin 1802)
kr. 544. Till de fattiga jultiden.

Caminska testamentsfonden
(Assessor L MOamin 1832) kr.
750. Räntan utgår till Sthlms bor
garskola.

Cederschiöld s fond (Dep:chefen
R Th Cederschiöld 1865) kr. 2,000.
Underst. åt fattiga.

Ekströms donationsfond (Groas-
handl. H E Ekström 1832)kr. 5,850.
Räntan utgår till Sthlms borgar-
skola.

Ekströms fond (Grossh. H E
Ekström 18(2) kr. 20,000. Räntan
litdelas till de mest behöfvande
änkor och ogifta fruntimmer, till-
hörande apauvrea honteux» inom
församt.

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

60thers fond (M:ll Gother 1838)
kr. 750. Underst. åt fattiga.

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

Hallgren. fond (M:ll. M S Hall·
gren 18(1) kr. 1,500.

Hanes fond (Frkn U E Hane
1875) kr. 4,000. Till af testator ut-
sedd pensionär.

Hofl'mans fond (Hofintend. J
HofIman 1878) kr. 22,200, Till af
testator utsedde pensionärer.

Hofl'mans, A, donationsfond Berggren 1857) kr. 7,500. Räntan
(Slottsarkitekten A HofIman 1897) anslagen till kläder åt rörsaml.e.
kr. 75,000. Till af testator utsedde mest nödställda fattighushjon.
pensionärer, Bergqvists fond (M:ll M C Berg-

Klara förs. Kyrkokassa (Klara qvist 1861) kr. 1,000. Pens, ttll en
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat- ogift dotter, som föraörjer sin
tiga jultiden. moder.

Krntmeijers fond (Kansliråd:an Bolins fond (Handl. A Bolin'
B Krutmeijer 1854) kr. 8,000. Uno 1796) kr. 658. Till fattighjonen.
derst. åt fattiga, Brobergs fond (Viktualiehand!.

Krntmeijers fond (Kansliråd:an O J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän·
B Krutmeijer 1854) kr. 2,832. Till tan utgår i 3:ne pensioner tillfat-
församt. fattighushjon. tiga inom församl.

Ljnngmans, Carl, minne (f. d: En ärlig mans fond (1785) kr.
läsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor l 600. 'l'ill det fattigaste hushåll
Klara kr. 1,700. Räntan utdelas med de flesta barnen.
ti.ll en eller äere sjuka eller be- Fond för tilliallig hjälp (J899)
hof'!ande inom Klara ~ors.. kr. 1,000. Litränta ttll nämnd per-

Lo.••ens fond (Preaid. Erib.. J son därefter utdelas räntan till
von Löwen 1774) kr. 3,333. Bän- hjälpbehöfv. inom Klara törsam-
tan fördelas, ena hälften mellan Ung.
12 och andra hälften mellan 20 }'orssmsns fond (Tapetser. O G
Ino~ försam!. boende fattige... Forssman 1858) kr. 1,500. Pens:r

Morners fond (Frkn U1nka Mor· till 2:ne fattiga borgareänkor.
ner 1810) kr, 1,500: Ranta,: tffl- Fnhrmanns fond (Hofkällare-
delas 3:e sjuka, forsarn!. t.il.Ihö- mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
rande änkor,.. 597: 22. Af räntan utgå 7: 78 till

Nordfors fond (Ofverst:an W Ad. Fredr. tattägv.vstyrelse, resten
Nordfors 18(2) kr. 500. Underst. till Klara fattighjon.
åt fattiga, . Godus fond (Segelsöm:änkan O

Pukes fond (Grefvmnan Puke Godu 1787)kr. 555: 56. Pens:rtill
1864)kr. 1,000. Und~rst. åt fattl!!a. 2:ne fattiga änkor eller jungfrur,

Rambachs donatlon (Srrick.än- 60 år gamla.
kan E Rambach, f. Dehrn, 1881)kr. Holmbergs fond (Kryddkramh.
1,000. .Räntan.. utdelas till behöf- N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-
vande inom forsaml. tan användes till förökande af den

Roos' fonti (Majoren Axel Boos dag!. kosten för å fattighusen in-
1878)kr. 2,405, Underst. åt fatl1ga. tagna blinda hjon.

Segeroronasfond (S;atssekr.et. E Hoppenstedts, Sofie, fOlld (Fru
C Segercrona 1787)kr. 0.•000. Rantan Adlersparre 1871) kr. 300. Till
utgår 'ti.Il 12 dygdiga ankor. tfl.lh, beredande af lifränta åt fattiga.
-pauvres honteux. inom försam- flickor i Klara barnhem och
lin.gen. . Tysta skolan,

Skogman8, Agnes, fond (Fnh:an Hiilphers fond (Hand!. J W HUl·
A. Skogman 1902) kr. 4,500. R:>n. phers 1812) kr. 6,000. Räntan för-
tan anvandes 1111omedel~ar hjalp delas med lika belopp till 12 fat-
VIdsJukdomsfallillom fattI.~a hem. tiga änkor med eller utan barn

StJernll:ranats fond (Ankef.ru inom Klara församl,
Stjerngranat 1819) kr, 4,800. Bän- Isbergs fond (Presidentskan M
ton utdelas ä.t fattiga änkor med G Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan
barn, ttl.lh. forsarn!. till fattighjonen.

T af U:s fOlld~ 1895... kr. 3,000. f. d. Kolernfonden, kr. 801: 94.
Ränt"n utdelas till behofvande m- Till styrelsens godtfinnande.
om fors. Lieberts fond (Sejlareålderm, J

.Tvenne systrars testamente. F Liebert och hans hustru A S
(1876) kr. 8,000... Till af testator Weber 1832) kr. 6,895:88. Af räD.·
utsedda penaionarer. .. tall 3/4 till fattighjonen, 11, till-

Ulf.parres fond (Ankefru M kapitalet.
Ulfspa'.re 1876)kr. 3,000. Underst. Und grens fond (Dir. E Lindgren
åt fattIga:. 1802)kr, 300. Gåfva till änka med

Wad8troms fond (Jungfru wad- fiesta barn.
strö!" 1791) kr. 250. Åt fattiga vid Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
julriden. 1802) kr. 500. Gåfva till fatt.ig-

'rh. Wesbnans f~llld (1906) kr. hjonen.
10,000. TIll aldre, hjäl pbehöfvande Lindgren8 fond kr. 500. 'I'tl.lmid-
personer lnOID forsamhngen. dagsmåltid åt styrelsen

Wibergs fonel (Frkn OA Wiberg J. A. W. Undmllnsso';s fond, kr.
1897) kr. 13,000:. TIll af testator 5,000: _. (Bokbindaren J A IV
ut~edda pensionarer. Lindmansson 1908.) Räntan till

Ahrbergs fond (Jungfru M L fattiga inom församlingen, efter
Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till afl styrelsens godtfinnande.
te~tator utsedd pensionär. Lundblads fond (Hofalag. J

Öbergs fond (M:ll C Oberg 1874) Lundblad 18(3) kr. 343: 76. Gåfva
kr. 5,000. Underst. åt fattiga. till familj med barn.

!lenniers fond (M:ll S M Meu-
nier 18(0) kr. 3,000. Pens:r åt 2:e
fattiga gummor. ..

Nordströms testamente (Ankef.
EM Nordström) kr. 2,000, Räntan
utgår. såsom lifränta åt2:e pen.

[4609J Klara församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se [1785].
Berggrens fond (Hyrkusk. M
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[4609-4613J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
soner, men efter deras död utdelas hemmet'; Sthlm eller, om det upp-, till församl:s skollofskolonier och
räntan till 2:e ogifta handtverks- hör, annat hem i samma syfte. - 10,135:76till fattiga folkskolebarns
mäst:döttrar inom Klara försani!. 3) Till ett försörjnings- eller ar- bespisn.

Okänd (En ärlig mans fond 1782) betshemförblindaochdöfstumma. Invignin!\'sfonden kr. 575.
kr 450. Pens. till en ärbar flicka. - 4) Till Malmqvistska inrättnin- KarelIs fond (Kyrkoh. P KarelIs

Pih lg'reus fond (M:1l U E Pihl· gen för fattiga barn, förnämligast änka Ch M Hedendahl 1849) kr.
gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till fr. Jakobs förs. - 6) Till rädd- 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;
2:e dygdiga flickor. ningshemmet rör vanvårdade flic- underst. åt aflidna prästmäns i

Qvidin!\'s fond (Presid:änkan J W kor. förnämligast fr. Jakobs för •. fattigdom varande barn.
Qviding 1859)kr. 32,000. Afräntan - 6) Till Jakobs förs: s barnkrubba. Lagerströms fond (Komminister
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. - 7) Till Jakobs förs:s hushålls- e. R. Lagerström och hustru
samt kyrkoh. återstoden till behöf- skola. Emelie 1883) 2,500 kr. till beklä.
vande inom Klara försam!. i pens:r Nödhjälpsfonden för värnlösa dande af fattiga skolbarn inom
<lm högst 100 kr. och minst 50kr. flickors uppfostran (Fruntimmers- Jakobs församling.

Redogörarens gåfvofond (1905) skyddsföreningen 1870) kr. 3,600. Lejas välgörenhetsstlttelse för
kr. 400. Räntan utdelas efter aty. Till förmån för tre värnlösa flic- Jakobs församl:s fattige (Kejser-
relsens godtiinnande till fattiga kors i Jakobs förs. uppfostran. lig hofoptikus Benjamin Leja 1864)
inom församlingen... ' Lundblads donation (CChristina kr. 20,000. Särsk. styrelse med

ScI,önes fond (Ankef. Schöne Lundblad 1865)kr. 500. Underst. kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se
1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas till 2:ne nattvardsbarn, en gosse [3544]. Dels bespisn. under jul-
till skyddsIöreningen i Klara förs. och en flicka, helgen af inom Jakobs förs. bo.

Schumburgs, August, Minnes· Ituekmans donation (Frkn Ma- ende fattiga, dels till beklädn. af
fond (donerad af konsul R Schurn- ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen- fattiga skolbarn, dels slutl. till
burg 1895) kr. 1,140. l proc. till sioner af lika belopp åt 4 obemed- kontant underst. till sådana be.
kapitalet, resten till fattiga inom lade öfver 60 år gamla och för höfvande, 80m icke äro i nå-
Klara församl. en hedrande vandel kända frun- gon välgörenhetsinrättn. intagna.

SetterHtrörns fond (Karduans- timmer, vare sig änkor eller ogifta. Lindgrens donation (Emil Ch
mak. Setterström) kr. 630. Till Stahres donation (Komminister Lindgren 1866) kr. 500. Skolrådet
styrelsens godtiinnande. N J Stahre och hans hustru) kr. i Jakobs församI. [se 2023]. Till

Sporronlts fond (Änkef. U E 39,250. Till bchöfvande änkor 6 af folkskolans flickor vid julen.
Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåt'va till eller ogifta personer, företrädes- Sjömans fond kr. 2,000.
fattig)ljonen. vis af prästfamilj eller släkt till 1Steinerts fond (Helena Catha-

Stråhles testamentsfond (Kam- komminister Stahre eller hans rina Steinert 1876)kr. 4,000. Uno
rersänkan H M Stråhle 1829) kr. hustru. derst. till äldre behöfvande frun.
3,000. Till 2:e civ. tjänstemans- lSyskolefonden (»Lärare och timmer.
änkor, fyllda 60 år. lärarinnor vid Jakobs och Johan- Sundens fond (Lasarettssysslo-

Tunelii fond (Kryddkramh. Jo- nes folkskola. 1870)kr. 1,000. Till mannen Anders Sunden 1886)1.000
han Tunelius 1833)kr. 6,000. Rän- inköp af materialier för barnens kr. Till kläder och böcker åt fat.
tan tilldelas 4: inom församl. bo- undervisn. i handarbeten samt be- tiga skolbarn.
ende fattiga änkor eller jungfrur. löning åt där, skickliga flickor. Wennbergs donation (Grossh.

Ugglas' fond (Excel l. grefve G Vahlskogs stipendium (Änkef. Aug. Wennberg 1888) kr. 5.000.
af Ugglas 1855)kr. 2,000. Till aty- LM Vahlskog 18181kr. 6,000. Un- Till förs:s skollofskolonier.
relsens godtfinnande. derst. till ynglingar, som ägna sig

Wier. f,md (Brygg. A M Wiers åt studier föl' präster!. ståndet.
änka 1783)kr. 1,682:24. 27kr. till Ad. Ziervogels donation (Justitierå-
Fredr. förs: s o.rest. tillKlaraförs:s det C Ziervogell824) kr. 7,500. Uno
fattighjon. derst. till ogifta döttrar eller änkor

efter ämbetsmän.
[4611] Jakobs församlings [4612]

kyrko- och skolråd. Alms fond (Byggmäst. Axel Alm
Se [2023]... 1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob

Alms, Fru, donation (Ankefru jämte 2 andra, att uppmuntra de
B Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till arbetande klasserna till flit, ar-
fattiga inom rörsamt. betsamhet och sparsamhet.

Bellrens doun tlon (Gördelmak. Alms testamente (Byggmäst. Ax.
J F Behrens) kr. 700. »En liten på- Alm). En fond till uppmuntran
ökning till Jakobs församl:s skole- a.fflit, ordning och sparsamhet hos
präster» (ingår i den rektor o. 2 de arbetande klasserna inom huf-
kolleger tillk. lön). vudstaderi, företrädesvis sådana,

Carlboms donation kr. 125. Till hvilkas biträde testator vid byggn:r
en inom förs amI. boende fattig bor- begagnat, till lika fördein. Fonden,
garänka med flera små barn. 100,000 kr., förvaltas af Pastor i

Hedrens fond (Biskop J J Hedrån) JakobsförsamI. samt 2 afstyreläen
600. Till böcker åt medellösa lärj. för Sthlm s stads sparbank utsedda

Hillbergs stipendiefond (»Okänd personer.
girvare 1865») kr. 1,000. Underst. Bergenstråhles fond (Fröken
åt medellösa lärjungar. Sophia Louise Bergenstråhle 1899)

UljebPrgs, Gustaf Erik och 4,000 kr. Till lifränta åt vissa
Helena Catharina, fond (1882)kr. uppgifna personer. hvarefter rttn-
15,000. Räntan användes till ut- tan användes till tillfälliga under-
delning bland gifta och ogifta stöd åt sådana fattiga, som ut-
kvinno~ . in<:-m Jakobs församl., skrifvits frän sjukhus, men ännu
dock ej l mindre belopp än 20 kr. ej erhållit tillräckliga krafter för

Lundbergs donationer (kyrkoh. att med arbete sig försörja.
J G Lundberg 1878)kr. 2,000. - 1) Böttigers fond kr. 500.
Till Jakobs församl.s folkskola. Franckeska fonden (Eru Olena
Räntan utdelas af folkskolans di- Francke 1895) kr 5,067: 89 till ut.
rektion till de flitigaste och or- deln. vid jultiden till fattiga fa-
dentligaste barnen. _ 2) Till idiot- niiljer inom försam!., 10,150: 94

[46 13J Jakobs och Johan-
nes' fattigvårdsstyrelse.

Se [179OJ.
Barnlljälpsfonden (Excell. Gref-

ve C de Geer med 111,000,åtskilliga
andra församl:sbor med 5,000.
1836)kr. 15,000. Till mat och be-
klädn, åt fattiga barn.

Benedicks testamentsf, (Bruksp,
E OBenedicks 1876) kr 2,000. Till
hjälp för de fattiga utöfver hvad
dessa enl. fattigv:författningarna
bekomma, eller för sådana fat-
tiga, som icke af fattigv.samhäl-
lena erhålla understöd.

Jo:kholm8 testamentsfond (Guld.
sm. I Ekholm 1806)kr. 2,523. Rän-
tan tillfaller »fattiga medborgares
änkor och minderåriga barn» med
;JOkr. hvar årligen.

Fuhrmanns fond (Hofkällare-
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 383.
RH.ntan an vändes till undfägnad
midsomma raftonenåtfattighj onen.

De Geers donation8fond (Kam-
marh. frih. e De Geer 1796)kr. 2,600.
Till fortsättandet och driften af
förs:s arbetshus.

De Geers donationsfond (Excell.
grefve e De Geer 1850)kr. 16,150.
Till hyreshjälp åt några fattiga
inom församlingen.

De Geers donationsfond (Excel!.
grefve e De Geer 1859)kr. 7,600.
Till underst. åt fattiga barn inom
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4613-4615
församl., hvilka fyllt 14 år, men delas i 5 olika lotter till vissa upp- Ruckmansdonation(Frkn Maria
af sjukdom eller annan orsak äro gifna personer och efter deras död Ruckman 1881)kr. 10,000. Pens:r
oförmögna att sig försörja, samt till andra behöfvande, helst änkor af lika belopp ät 4obemedl. öfver
såsom tillf"alligt understöd ät an- och ogifta döttrar efter ämbetsmän 60 år gamla och fören hedrande
dra fattiga af hvilken ålder Bom i statens ämbetsv. vandel kända fruntimmer, vare
helst, hvilka befinna sig uti en Sandbergs tcstamentsfond (Än. sig änkor eller ogifta.
hjälplös belägenhet. kef. C Sandberg 1812) kr. 1,215. Sebaldts donation (Justitiekans.

Godus testamentsfond (Begel- Räntan till något fattigt fruntim- lerskan M Sebaldt 1191) kr. 8,333.
söm-änkan C Godu 1191) kr. 556. mer af bättre stånd. Underst. till änkor efter civ. tjän-
Årl. räntan utgår till underhäll för Schewestestamentsfond (Grossh. stemän och deras ogifta döttrar
2:e inom förs amI. boende ärbara R F Schewe 1845) kr. 150. Räntan (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
o. välfrejd. hederliga änkor eller utdelas årl. på Sofiadagen t. förs:s åldern och 12 fattiga änkor utan
ogifta fruntimmer, som uppnätt 60 fattighushjon. uppgifvet stånd.
år, eller ock sådana yngre, som Schultzes testamentsfond (Frkn stahre. donation (Komminister
genom sjukdom eller lyten äro ur- C v. Schultze 1845)kr. 300. Bän- N J Stahre och han hustru) kr.
ståndsatta att sig genom arbete tan tilldelas någon behöfvande. 40,000. Till behöfvande änkor eller
försörja. Schwnrtzers testamentsfond ogifta personer, företrädesvis af

Gyldenstolpes donationsfond (Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. prästfamilj eller släkt till kom-
(Grefve A G Gyldenstolpe 1855)kr. 300. Till de fattiga vid jultiden. minister Stahre eller hans hustru.
1,800. Till underst. ät 2:e åldriga, Sundströms gåfvomedel (Handl. Franckeska fonden (Fru Ol.ena
sjuka personer, helst ä församl.s CG Sundström 1869)kr. 1,900. Rän· Francke 1895)kr. 20,464till utdeln.
fattighus. tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika vid jultiden till fattiga fam. inom

Hederhlelms testamentsfond delar till behöfvande och obotl. församI., 25,315kr. till fattiga folk-
(Kammarrev:rådet G O Hederhielm sjuke handl. eller deras änkor, eller skoleb:s bespisn., 5,325kr. till fat-
1191) kr. 1,001J. Räntan utdelas handtverkare eller ock till Jakobs tiga sjuka församlingsmedl:s vår-
hvaIje l/~.årtillfattiga, födda inom för:s fattiga i allmänhet. dande i deras hem.
Jakobs förs. Söderstr'öms testamentsfond Lindgren. donation (Emil Ch.

Helins donationsfond (Änkefru (M:ll S Söderström) kr. 988. Rän· Lindgren 1866) kr. 500. Skolrädet
L Helin 1815) kr. 3,000. Räntan tan utdelas Sofiadagen till för- i Johannes' församI., se [202:;],
fördelas lika emellan ä Jakobs o. samles fattighjon. till 6 st. af folkskolans flickor vid
Joh. förs. fattigh. intagna hjon. Wretterdahls testamentsfond julen.

Holmbergs fond (Kryddkramh. (Prostinnan C E Wretterdahl1860)
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän. kr. 300. Räntan utdelas till ngn
tan användes till förökande af den behöfvande i förs.
dagl. kosten för å fattighusen in- IVittings testamentsfond (Änkef. [46 15]
tagna blinda hjon. " M B Witting 1182)kr. 431. Räntan"

Horns testamentsfond (Grefv:an skall årl. Mikaelsmässadagen lika
A S Horn, f. Blomstedt, 1858)kr. fördelas mellan 3:e änkor och 3:ne
4,500. Årl. räntan användes till faderlösabarninomf6rsaml.,hvilka
understöd åt s. k. apau-vrea hon- äro i ömmande och behöfvande om-
teuxn, isynnerhet gamla, döfva, ständigheter.
blinda eller annorledes vanföra. lkerblads donationsfond (Spe-

Kihlström8 testamentsfond gelfabr. J Åkerblad 1111)kr. 83. Till
(Slaktaren J G Kihlström 18HOo. jul och nyårsgårvor ät fattighjonen.
1844) kr. 3,531. Räntan utdelas
ärl. på stift:s dödsdag den 12dec.
till församl:s fattighushjon.

Lundbergs testamentsfond (För-
ste lifmedikus V Lundberg 1891)
kr. 5,000; att bilda en fond åt sä-
dana nödställda församl:smedl:r I

som icke äro berättigade till fattig-
understöd.

Noniens pensionsfond (Kanslir.
J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,51J1l
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf-
vande änkor o. döttrar efter tjän·
stemän af civtl-, militär- samt bor-
gareståndet.

Normans testamentsfond (Hus-
hållerskan B M Norman 1829)kr
1,500. Räntan utdelas årl. på stif·
tarinnans dödsdag den 8 maj till
förs:s fattighushjon.

Okänd (En okänd gifvares do-
nationsfond 1855) kr. 3,000. Till
underhåll af fattiga och vanlottade
barn inom föraaml ,
i'-& donationsfond (1865)kr. 500.

Räntan till de fattiga inom församI.
lleueknerska fonden. (Änkefru

Sofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr.
Österberg.Reucknerska grafven ä
Johannes kyrkogård skall för all
framtid underhållas. Resterande
räntemedel användas som tillfäl-
liga understöd åt fattiga inom förs.

Relnstedts donationsfond (Tes-
tam:tstagare efter Änkef. M H Rein-
stedt 1846) kr. 8.250. Räntan ut·

[4614] Johannes försam-
lings kyrko- och skolråd.

Se [202:;].
Brandels donation(Anna MBran-

del 1195) kr. 2,100. Underst. till
fattiga änkor m. fl. inom försarnl.

»Il Cadiers minne» (Änkefru Ca·
roline Cadier 1901)kr. 51,100. Till
bestridande af kostn. af s. k. skol-
lofskolonier för folkskolebarn, till-
hörande Johannes' för saml.

De Geers donation (K Ch:a Rib·
bing 1183)kr. 2,250. Underst. till
6 fattiga af Joh. förs., af hvilka
4 änkor.

Godlunds testamentsfond (Dir.
J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.
till fattiga o. orkeslösa inom förs.

Liljebergs fond (Målaremäst. G
E Liljeberg 1881)kr. 45,000. Rän-
tan användes till utdeln. vid jul
bland änkor och ogifta kvinnor
inom Johannes' törsaml., dock ej
i mindre belopp än 20 kr.

Lundblads donation (CChristina
Lundblad 1865)kr. 500. Underst.
till 2:e nattvardsbarn, en gosse
och en flicka.

Norens donation (Kamrer J No-
ren 1831) kr. 1,500. Underst. vid
julen till högst 4 inom Johannes
förs. boende änkor eller värnlösa
barn.

Maria församlings
kyrkoråd.
Se [2035J.

1884 lirs fond rör fattiga natt-
vardsbarn kr. 1,500.

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

Botins eller Schönborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
9.000. 'l'ill S änkor eller döttrar
efter ämbets- och tjänstemän samt
2 änkor eller döttrar af handl. eller
fabriksidk.; samt 1/6 af årets
ränta till kyrkonotarien.

Caban!s' fond LAnkanA Gabanis
1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda
behöfvande inom församl.

Dahlqvlsts fond (Änkan Ch Dahl-
qvist 1184) kr. 331: 85. Åt en fattig
änka;~ pensionären utses hvarjeltr.

Didrikssons fond (Ankan H. Did-
riks son 1812)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra latinlärov. till obeetärndt antal.

Femte.Mars.Fonden (Flere o-
nämnda 1816) kr. 925. Till fat-
tiga inom rörsarnl.

Hallgrens fond (M:ll M.S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan tfll-
faller sjuka och ofärdiga frun t.;
tillfalligt underst.

Hults fond (Jungfru A L Hult
1805)kr .1,100.Till fattigas underst.,
till obestärndt antal.

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

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

Möllers fond (Kamrer J Möller
1196) kr 1,661: 61.. Räntan tillfaller
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Gösches fond (Grossh. J H oe- [4619J Katarina församlings

sche 1781) kr. 1,500. F'attdghus- kyrkoråd. Se [2033J.
hjonens förplägn. ä H M Konun- Änkefru Dorotea Bexellus' fond,
gens födelsedag. rrn b k bb n

Hnglinds fond (Makarne G R kr. 2,000. l arn ru or a.
och B K Haglind 1888) kr. 1,350. Kamrer Branders fond, kr.
Till ä Maria fattighus' sjuk- och 1,ono. Gåtvor år], till sjuk!. tjä·
älderdomsrum intagna fattiga per- naM~;~~I~yr~~~~ders fond, kr.
sOH~)'Dlbergs fond (Kryddkramh. 2,000. Gåfva årl. till sjuk!. tjänare
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän· Vi~o~r,.kB;ickströms fond till Ka.
tan användes till förökande af den tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000.
dag!. kosten för ä fattighusen B. A. Dnnelius' fond, 20,000kr.
intagna blinda hjon. Gåf tt t'll f tt· faOkänd (Gåfva af en okänd 1796) (1908). vor a l a iga .
kr. 125. Inköp ät fattighushjonen miljer utdelas af församlings~yst.

rartia den sista december årl1gen.af »Arndts paradial ustgård». B. A. DaneIi us' fond, 5,000 kr.
Petrejl fond (Skeppsklarer .. P tari C l'

Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratiä- (1908) till Ka arma orsare mgs
kationer ä testators dödsdag den gaB.lA.b~::~li~~,a. fond 5,000 kr.
27p~~~~:;~~,;2f:~~o(~;~SSh. Axel (1908) till Katarina församlings
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till VäF~:d~:rn;Ö~bbK~tnrinJ\barn-
fattiga inom försam!. efter verkst. krubbn, kr. 21,000. Änkefru Heur-
direktörens bepröfvande. lins fond kr. 5,000. Änkefru Neu-

Reuckners fond (Änkef. S L mullers fond kr. 2.500.
Beuekner 1885) kr. 3,000. utdelas Fond till biblnr åt fattiga natt.
till behöfvande inom församt. vardsbarn, kr. 900.

RothotTs fond (Öfverstelöjtn. F Pond till kläder åt fattiga natt.
A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för- vnrdsbnrn, kr. 450.
sam!:s fattiga. RosnIie Fredenholms fond (1896)

Sahlbergs fond (Stadsmäk!. J kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder-
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattlg- stigna ogifta fruntimmer är!.
hjonens förplägn. ä H M Konun- God~s fond (Segelsöm:änkan C
geS:nfg~~}:e~~~'d (Uppbördskom- Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r ät
miss. J Sandahi 1878) kr. 2,000. änJgr.a'::· f~onard Höijers fond,
För behöfvande inom församl, kr. 40,000. Räntan är anslagen till .

Stråhles testamentsfund (Kam. ny barnkrubba 1904.
rer:änkan H M Strähle 1829) kr. Mathias Lundtus fond (1891)kr.
3.000. Till 2:e civ. tjänstemäns 5,000. Till pens:r ät 5 älderstigna
änkor, fyllda. 60 år. pers:r Bom under senaste 10 åren

Elin A Svans minnesfond (Ko- tillhört Katarina församling.
kerskan C C Jansdotter 1896) kr. Fröken Lovisa Elisab. Lyckes
1,600. För fattiga barn inom för fond, .kr, 15,000. Till beklädnad af
saml, de fattigaste flickorna af nattvards-[4617J Maria församlings S1Vedersfond(RädmanM~weder barnen.

• o 1772) kr. 1,600. Underst. ttll rat- ~'röknarua Malanders fond (1902)fattlgvardsstyrelse. tiga klädesgarnsspinnerskor. Kr. 2,000. Räntan utdelas ärl. till
Se [1796]. TjugllfemteJunl.fonden(Okänd 4 fattiga före [ul.

A.brahamsons Iifräntefond (Bada- gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens Spångberg8katestamentsfonden
remäst. J O Abrahamson 1870,1881, disposition för fattiga inom fÖys. (Fabr. Spängberg) kr. 2,071. Till
1893 o. 1894) kr. 5,100. För barn å Törnernall' och WistrnJld8 mm- underst. åt fattiga fader. och mo.
Gälön och iPhilipsenska och Malm- nesfond (Assessor J A Torneman derlösa barn.
qvistska skolorna. och Professor A H Wistrand 1864) John SÖderbergs fond (1894)kr.

Beklädnadsfonden rör fattiga kr.2,500. Behöfvande inom försam!. 40,000. Till middagsspisn. åt fat.
nattvardsbarn (okända gifvare)kr. lVertrnilllers fond N:o l (Brygg. tiga folkskolebarn.
2;906:37. Användes för fattiga barn och Ryttmäst. G WertmUller 186.4) John Söderbergs fond (1894)kr.
inom församl , kr. 2,000. Uppfostringshjälp for 12,000. 'I'Hlrunderhål l af testatora

Bergstedts fond (Fabriksmäst. värnlösa barn. graf och till mat och sjukv.sartik-
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,700. WertmillIers fond N:o 2 (Brygg. lar ät fattiga sjuka gnm. försam-
Räntan till fattiaa fabrfksarbetara. och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864) lingsdiakonissorna.
familjer. b kr. 2,000. Fattighjonens förplägn. Sophie och Erlque Calwageus

Besparade medeifolIden (bild. ä testators födetsedagd. 23 feb. fond (1906) 6,000 kr. Räntan ut-
gnm behälln. af räntor 1867 och Wirrwachs fond (Ankef. C E delas till fattiga sömmerskor.
1868) kr. 1,500. Användes för åt- Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af Charlotte och Johanna Söder.
skilliga ändarnål , efter Styrelsens räntan anv~ndas 400 kr. un Jln. bergs minne (1904)kr. 230,000.• '5
bepröfvande. derst. (3 a 00 kr., 4 å 3~.kr. 50.?re af ränteinkomsten användes år."

Puh rmanns fond (Hofkä'llara, och 4 a 25 kr.) ät 11 ofralse mans ligen till värd af barn, till sti,!,~n.
mäst. P H Fnhrmann 1772)kr. 400. änkor, som äro fattiga och till dier och till understod ät famtljer
Fattighushjonens förplägn. mtd- frejden oförvitl., företrädesvis så- med många barn, ålderstigna per-
sommardagen. dana, som hafva omyndiga barn soner med svag syn, m. fl.

Godns fond (Segelsömm:änkan eller sjuka föräldrar att försörja. Öfverströms rond (Kyrkoh. F W
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Uno C A 'l'h Ädelg.rens minnesfond Öfverström 1865)kr. 20,238. Pens.r-
derst. åt änkor eller ogifta frun- (Frkn S A A Adelgren 1897) kr. till änkor efter gesäller o. arbetare.
timmer. 1,~OO.För behöfvande inom förs.

Grund bergs och Asplunds fond .. Östergrens fond (Hamnf"gd ..L E
(Grossh. A N Grundberg och än- Ostergren 1852)kr. 500. Forplagn.
kef. C E Asplnnd 1852)kr. 2,000. vid jultiden ät sängliggande sjuka
Åt behöfvande inom försami. ä fattighuset.

[4615-4620 J
för' lifstiden 3:e änkor efter civ,
ämbets- .o. tjänstemän.

Norbergs fond (Jungfru A M Nor-
berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga
fattiga fruntimmer iI!9m församl.

Pihlmanska eller ..Osterrnanska
testameu tsfnndeu (Ankef. W Pl hl-
man f. 'Österman, 1779) kr. 9,036:
31. 'Till pens:r åt 4 änkor.

Widmans fond (Grossh. P U Wid-
mans dotter och mäg R Th Ceder-
schiöld 1859) kr. 1,000. Åt 2:e in-
om församl. boende borgaränkor.

ÖhmRns fond (Ånkan H Öhman
1791)kr. 800. Stip:r ät södra latin.
Iärov. till obestämdt antal,

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

GrnvaJlU fond (C O Gravallius)
kr. I 500. Till uppmuntran åt fat-
tiga ~kolbarn i handslöjd.

Levins fond (Fabr. J P Levin och
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till
beklädn. å.tsädana fattiga barn, som
i brist däraf ej kunna bevista skolan.

Meyers fond (Frkn J enny Meyer
1894) kr. 20,000. Till middagsspisn.
för fattiga skolbarn.

Netherwoods fond (Bankokorn,
miss. V Netherwood 1867)kr. 200.
Till uppmuntran ät ett fattigt skol-
barn,

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

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

[4620J Katarina försam-
lings skolråd. Se [2033J.

B. A. Danelius fond (1908)15,000
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. l4620-4623]
kr. till frukostspisning åt fattiga åt ogifta, åldriga och sjukl. tjäna- 3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns
folkskolebarn. rinnor, Bom längre tid tjänat i sam- änkor, fyllda 60 år.

B. A. Danel ius (1908) kr. 10,000 ma familj och bo på Söder. Tengströms fond (Kamrer a A
till byggande af skollofskolonihem. Broströms fond (Källarmäst. O Tengström 1864) kr. 10,100. Af

Erlkson8 fond (E R Erikson Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt räntan utdelas 4 pens:r a. 60 kr.
1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga hjonen å Rosenlunds ålderdomsh. till fattiga änkor och 4 a. 60kr. till
bsrn i Katar. församI. fattigskola. kvinnl. tjänstehjon, som längre tid

Eriksons fond (1826)kr. 9,000. Bångs fond (Dir. G Bång 1864) tjänat inom samma familj; äter-
Till arbetsskola i Katarina förs. kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å stoden användes till underhåll åt

Fond för Katarina skollofsko. Rosenlunds ålderdomsl:em. hjonen å Rosenlunds ålderdoms-
Ionler (1896, 1900) kr. 20,000. Bångs fond (Dir. GBång 1864)kr. hem.

Rosalle ~'redenholms fond(1897) 7,500. Till fatt. skolbarns beklädn.; Törnqvists fond (Kamrer. a
kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i L n. utgå 225 kr. tilllifräntor. Törnqvist 1866) kr.H,600. 190kr.
Katarina folkskola. .. Flobergs fond (Guldsmeden S 66 öre utdelas till hjonen å Bosen-

Gjiirekes donationsfond (Ankef, Floberg 1830)kr 1,500. Pens. åt lunds ålderdomshem och försörj-
a Gjörcke 1874) kr. 2,000. Prem. en fattig borgareänka. ningshjonen hvarje år a/12 (testa.
åt 1 eller högst 2 fattiga fader- och Fuhrmauns fond (Hofkällare- tors dödsdag), 12 kr. till undera. af
moderlösa skolbarn. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. testators graf; återst. användes till

Gjöthmans fond (1818)kr. 3,333. 187: 33. Till hjonen å Rosenlunds förbättrande af hjonens kost.
Kläder åt fattiga flickor i Katarina ålderdomshem. Zetherstens fond (Garfv. J H
förs, fattigskola. Godns fond (Segelsöm:änkan C Zethersten 1836)kr. 750. Julkost

F. A. Hammarstrands fond, kr. Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till åt hjonen å Rosenlundsålderdoms-
1,500, till förs. skollofskolonier. hjonen å Rosenlunds ålderdomsh. heÖm.

P. H. Hesslers fond, kr. 8,534, Godns fond (Segelsöm:änkan C ... stbergs fond (Öfvervägaren F J
till förs. skollofskolonier. GoduI797)kr.l,333. Pens:råtänkor Ostberg 1813)kr. 400. Pens. åt en

Emil Neumiillers fond (1906) eller döttrar till l civil tjänsteman, kv.i.nna bland pauvres honteux.
till skollofskolonier, kr. 5,000. 1 präst, 1 militär och 1 borgare. Ostergrens fond (Hamnfogd. L

Wllh. Govenlns fond till skol- Giiderins fond (Husgerådskam: E Östergren 1862) kr. 500. För
lofskolonier 1904, kr. 6,000. betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500. plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka

Carl Wilhelm Ha;.rmans fond Till utdelning åt hjonen å Rosen. å Rosenlunds ålderdomshem.
(1897) kr. 700. Till kläder åt fattiga lunds ålderdomshem.
skolbarn före julhelgen hvarje år. Hedströms foud (Sidenfabr. C

Johan Hanssons fond (1902)kr. Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln.
1,000. Till inköp under hösten af bland hjonen å Rosenlunds ålder.
läderskodon till fattiga välartade domshem, 75 kr. tilldelas årl. åt
barn i Katarina folkskola. försörjn.shjouen ...

Hedströms f<lnd (Carl Hedström Holms fond (Ankef. Johanna
1822) kr. 9,000. Kläder åt fattiga Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Af·
barn i Katarina förs. komsten användes till beredande

Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. afpens:r a. 50 kr. åt medellösa och
Undervisn. i handslöjd åt fattiga 101' hederlig vandel kända frun-
flickor. timmer, ogifta eller änkor, inom

Katarina arhatsatugors fond Katarina förs amI.
(1900) kr. 4,000. Holmbergs fond (Kryddkramh.

Grossh. o. Fru John Lovens N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-
fond (1910) kr. 10,000. Till Kat:a tan användes till förökande afden
förs. skollorsko lonter. dag!. kosten för de ä Rosenlunds

Mathias Luudlns fond (1901)kr. ålderdomsb. intagna blinda hjon.
n,OOO.Till prem. af kläder att ut- LeU,tröms fond (Fattigläk. G A
delas vid vårterminens slut åt Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad
fattiga skolbarn. kost åt hjonen å Rosenlunds ålder-

Jenny Meyers fond (1894) kr. dornshem.
25,000. Till middagsspisn. åt fat- Nyströms fond (Rustmäst. C
ti'l:ii~~S~~Ii~~.a';:-}·en okänd 1829) Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln.
kr. 500. Prem. i folkskolan. ~~;,,~~~~n å Rosenlunds ålder-

Richters fond (CH Richter 1825) Okiind (Okänd gifvare 1804) kr.
kr. 1,500. Biblar åt barn i fatt.ig- 150. Till hjonen å Rosenlunds
skolan. ålderdomshem.

Fröknarna Rosens fond 4,000 Osreengii fond (Kammarrätts-
kr. (1909) till kläder åt fattiga råd:n B Ch Osseengtus 1853)kr.
skollofskolonibarn. 3,000. Pens:r åt s:e fattiga frun-

Törnql'istR 1'ond (Carl Törnqvist timmer.
1861) kr. 2,000. Prem:r åt flickor llingqvists fond (Apotek. C R
i Katarina slöjdskola. Ringqvist 1838)kr. 7,500. Eörbätt.

Törnqvists fond (J Ch Törnqvist rad kost åt hjonen å Rosenlunds
1829)kr. 4,100. Prem:r i fattigskol. ålderdomshem.

Roo,' fond (Handelsbokh. J C
Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad
kost åt sjuka hjon å Rosenlunds
ålderdomshem.

Steinmetz' fond (Grossh. J F
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
åt hjonen å Rosenl. ålderdomshem.

Stokoes foud, ben. Stenbergska
Stiftelsen (Änkef. C Ch Stokoe 1873)
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga
inom försarn!. hvarje år.

Stl'åhles testamentsfond (Kam-
rorsänken H M Stråhle 1829)kr.

(4621] Katarina församlings
fattigvårdsstyrelse. Se [179n)

Almgren. fond (Advokatfiskal J
PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan
utdelas till fattiga civ, tjänstemäns
änkor eller döttrar.

Bohman E:sons fond (Viktualte-
handl. E Bohman E:son 1822) kr.
4,500. Vedutd. t.fattiga iförs. m. m.

Brandes fond (Frkn J F Bran-
des 1872)kr. 15,000. Pens:r a. 76kr.

[4623] Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [2015].
Bomans fond (Kammarskrifv. E

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

Eldkvarnsfonden (Grosshandl. F
G Althainz 1903)kr. 56,968:48. Af
räntan äro medel årligen anslagna
till af donator bestämda personer.
Återstående räntemedel skola ut-
ga dels till i nöd stadda personer,
som varit anställda hos A. Svan-
berg & C:os kvarnaktdeb. under
viss tid, och dels till pensioner.

Hallgrens fond (M:ll 111S Hall-
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga
fruntimmer.

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

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

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

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

SjöstelIts testamentsfond (Rep.
slag.älderm. O Sjöstedt och hans
hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan
utbetalas medel åt fattige inom
förs., som äro sjuka, ålderstigna
eller hafva flera barn, företrädesvis
fattiga gesäller af "Repslagareäm-
betet' , och deras hustrur.
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[4623-4626] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Smitts testamentsfond (Gene-

ralkonsul J. W. Smitt 1899) kr.
20,647:22. Ränteafkastn. utdelas
till behöfvande inom församl.

1900) kr. 33,333:33. Af afkastnin-
gen skall ena hälften användas
till bidrag ät fattiga skolbarn inom
församlingen och -den andra hälf-
ten, efter anmälan af någon för
saml:s medlem och kyrkorädets
pröfning för hvarje gäng, till un-
derstöd ät behöfvande och helst
i form af tillfalliga mindre gäfvor
för att lindra oförvällad verklig
nöd samt där utsikt föreännes.
att genom penningehjälp en arbet-
sam och nyttig medlem kan ät
samhället återvinnas.

S Edgrens fond (Änkefru Sofia
Edgren, 1903)3,333:33. Till under-
stöd ät fattiga inom församltngen,

Enbergs fond (Grossh. G M En-
berg 1909) 10,000 kr. Räntan an-
vändes till inköp af kläder till
fattiga barn inom församlingen.

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

Johannes ..och Angnsta Kast.
mans fond (Ankefr. Augusta Kast-
man, 1902) kr. 1,500. Arliga rän-
tan skall gnm förs:s kyrkoherde
utdelas till fattiga inom försam-
lingen.

F10ry Lindblads understöds-
fond (Dir A Lindblad 1909) kr.
10,000. Räntan utdelas halfärsvis
till 2-4 församlingen tillhörande
personer inom pauvres honteux-
klassen.

J A Lindholms fond (Förest. f'6r
brefbärareexp. J A Lindholm 1894)
kr. 10,000. Till uppf. afinom förs.
födda och hemmahörande barn
af oäkta börd.

Otto och Augusta Undstrands
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
strand 1896) kr. 15,000. Till un-
derst. åt obemedI. ålderstigna, akt-
ningsvärda fruntimmer.

Morbergska fonden. (Änkefr. A.
C. Morberg 1885)kr. 666:66. Rän-
tan an vändes till beklädn. affattiga
nattvardsbarn.

Erika Nybergs fond (Änkef. E
Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul-
gårvor åt fattiga i förs amI.

Selenll fond (Källaremäst. C L
Se1enius 1865) kr. 1,666:67. Till
inköp af mat, kläder och böcker
ät sådana fattiga och välartade
barn, 80m vid församl:s folkskola

[4626 a] Hedvig Eleonora åtnjuta undervisn.
församlings kyrkoråd. Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-

Se [2027]. ~~~~bI8;~~ ~~å~~~~;Sk~I~: barn-
Stenhuggeriidkaren C Ander· Fredrik och lIaria Westerlings

SOIlS oclt hans hustrus fond fond (1909) kr. 500. Räntan ut.
(1890) kr. 1,400. Räntan »till hjälp delas årligen den 6111till en be-
och understöd åt församl:s fattiga hörvande familj.
och i främsta rummet till änkor Kassör Sten HerIog Widhoms
efter fattiga arbetare». .. nonatlon (1900) kr. 500. Till un-

Bnrnkrubbans fond (Ankef. derstöd åt en fattig sjuk försam-
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr. lingsmedlem.
1,333:33. Räntan tillgodokommer Widings fond (Kyrkoh. L P Wi-
församl:s barnkrubba. ding 1814) kr. 4,225.. Afräntan ut-

Beethuns fond (M:ll A Beethun delas pens:r, å 50, 35 el. 30 kr., åt
och Änke±'. W Brandt) kr. 2,400. inom törsamt. boende tjänstemäns.
Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer. änkor eller döttrar, hvarvid de efter

Brandelska donationen (M:ll A prästmän hafva företräde.
S Brandel1867 och Kamr. CBrandel ]

[4624] Kungsholms försam·
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1786].
Carl grens fond (Sergeant. J Carl-

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

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

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

Kungsholms Gilles fond kr.
1,1>70:92. Räntan skall användas
till beklädnad af ett eller i1era fat-
tiga barn tillhörande Kungsholms
församling antingen vid julen eller
ock till utrustning för vistelse vid
sommar- eller skollofskoloni.

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
ler 1801) kr. 1,000. Till utde1n.
inom eller utom fattighuset.

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
ler 1801) kr. 500. Till fattighus-
hjonen.

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

Noreens fond (Kanslirådet J E
Noräen 1811) kr. 900. Till utdeln.
efter godtfinnande.

Okänd (Anses vara Grossh. Po-
meresche 1826) kr. 2,000. Till fat-
tiga och värnlösa barns uppfest-
ran och vård.

Roos' fond (Handslsbokh. J C
Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad
kost åt sjuka fattighushjon.

Stagmans fond (Trädgårdsmäst.
Stagman 1826) kr. 5,000. Till Mr·
plägn. affattighushjonen samt 3:ne
pens:r å 30 kr. och s:e iL 15 kr.

Tharmouths fond (M:ll A 'I'har-
mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
åt fattighjonen, synnerI. gamla
tjänare.

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

[4626 bJ Engelbrekts för-
samlings kyrkoråd.

Se [2029].

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

Barnkruhhans fond (Änkef.
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333:34. Räntan tillgodokommer
församl:s barnkrubba.

Brandelska donationen (M:ll A.
S. Brandel 1867och Kamr. C. Bran-
del 1900) kr. 33,333:34. Af afkast-
ningen skall ena hälften användas
till bidrag åt fattiga skolbarn inom
församlingen och den andra hälf-
ten, efter anmälan af någon för-
saml:s medlem och kyrkorådets
pröfning för hvarje gång, till un-
derstöd åt behöfvande och helst
i form af tfllfäl liga mindre gåfvor
för att lindra oförvållad verklig
nöd samt där utsikt förefinnes,
att genom penningehjälp en arbet-
sam och nyttig medlem kan åt
samhället återvinnas.

S. Edgrens fond (Änkefru Sofia
Edgren, 1903)3,333: 33. Till urider-
sti?d åt fattiga inom församlingen.

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

Folckerska och Barckska testa-
mentet (Änkefru C C Barck 1867)
kr. 2,000 till någon i torftiga om-
ständigheter varande kvinna, som
genom sitt arbete försörjer åldriga
föräldrar i första rummet moder.

Louise HenrIins fond (Änkefru
L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 66. Un-
derstöd åt barnhem och barn-
krubbor.

JohanDes .. och Augusta Kast·
mans fond (Ankefru Augusta Kast-
man, 1902) kr. 1,500. Årliga rän-
tan skall gnm förs:s kyrkoherde
utdelas till fattiga inom försam-
lingen.

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

Otto och Augusta Ltndstrands
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
strand 1896) kr. 15,000. Till un-
derst. åt omedl. ålderstigna, akt-
:;ting~väroa fruntimmer ...

Morbergska fonden (Ankefr. A.
C. Morberg 1885) kr. 666:67. Bän-
tan användes till beklädn. affattiga
nattvardsbarn.

Erika Nybergs fond (Änkef. E.
Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul-
gåfvor åt fattiga iförsamI.

Sjöstedts fond (Prosten N. J.
Sjöstedt 1856)kr. 3,000. Till barn-
barnkrubba.

Wadströmska fonden kr. 300.
Räntan användes till julgåfvor åt
fattiga fruntimmer.

Widings fond (Kyrkoherde L. P.
Widing 1814) kr. 550. Af räntan

.utdelas pens:r åt inom förs amI.
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boende tjänstemäns änkor eller
döttrar, hvarvid de efter prästmän
hafva företräde.

[4626 c] Oscars försam-
lings kyrkoråd.

[Se 2031].
Stenhnl;gerildkaren C Ander-

sons och hans hustrus fond
(18901kr. 1,400. Till fattiga och i
främsta. rummet till änkor efter
fattiga arbetare.

Barnkrubbans fond [Änkefru
Erika Nyberg 1892 och 18931kr.
1,333:33. Till barnkrubban å Öster-
malm.

Braadelska donntluaen (M:ll A
S Brandel 1867och Kamr. C Bran-
del 1900)kr. 33,333:33. 'l'ill fattiga
skolbarn inom församlingen och
tillfälligt understöd.

Bröllopsgåfvefonden (anonym
gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. 'l'ill
en brud på hennes bröllopsdag.

S Edgrens fond (Knkefru Sofia
Edgren, 1903) kr. 3,333: 33. Till
understöd åt fattiga inom försam-
lingen.

Louise Heurff ns fond (Knke·
fru L. Heurlin 1898)kr. 1,666:67.
Till Östermalms barnkrubbor.

Johannes och Allgnsta Kast-
mans fond (Knkefru Augusta Kast-
man, 1902) kr. 1,500. 'l'ill fattiga
inom församlingen.

Johanna Lindbergs fond (Frö-
ken Johauna Lindberg 1889). Till
vårdanstalter för sjuka barn. Xnuu
ej utredt belopp. Fonden gemen-
sam för flera församlingar i Stock-
holm,

J A LIndholms fOlld (Före st. för
brefbärareexp. J A Lindholm 1894)
kr. 10,000. Till understöd åt oäkta
barn mellan 10-14 år efter vissa
bestämmelser.

Otto och Augusta Llndstrands
fond (Knkef. Emilia Aug. Lind-
strand 1896) kr. 20,000. Till fyra
obemed!. ålderstigna, aktnings-
värda fruntimmer.

Morbergska fonden (Knkefr. A.
C. Morberg 1885) kr. 666,67. Till
fattiga nattvardsbarn.

Erika Nybergs fond (Änkef. E.
Nyberg 1888)kr. 3,000. Till fattiga
i församl,

SelenIi fond (Källarmäst. S L
Selentus 1865) kr. 1.666: 66. Till
fattiga skolbarn.

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

Kassör Sten Herlog Wldboms
fond (1900) kr. 500. Till två fat-
tiga.

Wldlngs fond (Kyrkoh. L P wt-
ding 1814)kr. 645. Till fattiga barn
på Djurgården.

Under församlingens revision
men förvaltad af särskild styrelse ~

Byggmlistaren Ritters fond
(1909). Knnn ej utredt belopp. Till
värd och uppfostran affattiga värn-
lösa barn, företrädesvis tillhörande
Osaars församling.

stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4626-4628)
[4627 aJ Hedvig Eleonora r4628aJ Hedvig Eleonora

församlings skolråd. församlings fattigvårdssty-
Se [2027]. relse S [1792]

FlIcksl<olans slöjdafdelnings ..' e .
fond (bild. gnm besparingar af gM- Ahlstrom.s fond (Apotekaren N .
vomedel) kr. 2,066:67. Närmare be. W. Ahlstrom 1904) kr. 330. Rän-
stämmelser om ändamålet saknas. tan skall utdelas till fattiga barn.

Lindgrenska fonden (Kommis- Asplnnds fond (Handl. A Asp.
sionären J G Lindgren 1882) kr. lund 1784) kr. 270. För mr. af
40,000. Till kläder skodon och ett fattighus på Osterma1m.
belön:r lit fattiga skolbarn. . Beklii.dnadsf. rör fattiga sknlb,

C O Lundbergs fond (Byggmäst. inom rors. kr. 6,ö80. Räntan an-
C O Lundberg 1897) kr. 3,000. vändes till beklädn. åt fattiga skol-
Underst. åt gossar vid församl:s och nattvardsbarn.
folkskolor, hvilka visat tlit och Bohman. fond (Viktualiehandl.
läraktighet; och skola sådana, som E .Bohman) kr. 1,000. Till under-
hafva fattiga föräldrar eller sakna stod åt fa.ttiga utom fattäghuset.
fader, hafva företräde. Davidsons fond (Vardshuaidk.

Kassör Sten Herlog Widboms Magnus Davidson 1903)kr. 2,50U
donation (190U)kr. 3ö3:34. Beepi- Räntan ~kall utdelas till försam-
sande af fattiga folkskolebarn Iingens fattdga.

. Erikssons fond (Knkef. L K Ch
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till för-
deln. mellan 6 älderst. fattiga frun-
timmer.

E'alks fond (Knkefru MFalk 1796)
kr. 333:33. Till underst. ät fattiga.

Fuhrmanns fond (Hofkällare-
mäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:33.
Till förplägn. af fattighushjonen
midsommardagen.

Godns fond (Segelsömm:änkan
C Godu) kr. 280. Till underst. åt
fattiga.

Ilays fond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 165. Till förbättrande af fattig.
hushjonens kost under sjukdom.

Hellmans fond (Assessor Helt-
man) kr. 170. Till jul. och nyårs-
gåfva åt fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän-
tan användes till förbättrande af
den dag!. kosten för de ä fattig-
husen intagna blinda hjon.

Vlfve Jönssons fond, kr. 1,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
skild fattigv.

Kåbergs fond (Kukef. Althea
Käberg 1889)kr. 1,040.Räntan disp.
af fattigv.·styr.

Llndhulms fond (F dpostförvalt.
J Aug. Lindholm 1896)kr. 3,010.
Till sådana konvalescenter, som
utan skydd och tillg. utskrifvas
frän Sabbatsbergs sjukhus, födda
och tillh. Ostermalms eller Ladu-
gärdslands område.

Änkefru Erika Nybergs fond,
kr. 1,335.Till fattiga inom församl.,
företrädesvis till julen.

Qvidlngs fond (Justitierådsänkan
Ch. Qviding) kr. 1,000. Årl. räntan
tilldelas ett äldre fruntimmer, som
är att hänföra till pauvres honteux.

Ilosclii fond (Repslag. O Rose-
lius) kr. 290. Räntan utdelas till
ratttghushjonen.

Rymans fond (Gulddrag. J Ry-
man 1784) kr. 1,630. För inr. af
ett fattighus pä Östermalm.

Sporrongs fond (M:ll A Maria
Sporrong 1862)kr. 250. Till utde1n.
lit ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Sätherströms fond (Karduans-
mak. J Sätherström 1828). Fonden
utgöres af fastigh. n:r 8 i kv. Hä-
gern större, Klara församl.; till
utde1n. ätgamla, sängliggande män

[4627 b] Engelbrekts för-
samlings skolråd.

Se [2029].
Flickskolans slöjdafdelnlngs

fond (bild. gnm besparingar af
gäivomedel) kr. 2,066:66. Närmare
bestämmelser om ändamålet sak-
nas.

Lindgrenska fonden (Kommis-
sionären J. G. Lindgren 1882) kr.
40,000. 'I'Ill kläder, skodon och
belön:r åt fattiga skolbarn.

C.O. Lundbergs fond (Byggmäst.
C. O. Lundberg 1897) kr. 4,000.
Underst. åt gossar vid församl:s
folkskolor, hvilka visat flit och
läraktighet; och skola sådana, 80m
hafva fattiga föräldrar eller sakna
fader, hafva företräde.

Kassör "ten Herlog Widboms
donation (1900)kr. 333:33. Bespi-
sande af fattiga folkskolebarn.

SelenII fond (Kä.llar-ernast;C. L.
Selen.lus 186.5) kr. 1,666:66. Till
inköp af mat, kläder och böcker
åt sädana fattiga och välartade
barn, som vid församl:s folkskola
åtnjuta undervisn.

[4627 ej Oskars försam-
lings skolråd.

Se [2031].
A G Bratts fond (Källarmäst.

A G Bratt 1905)kr. 5,000. Till be-
klädnad lit fattiga barn på Djur-
gården.

Flickskolans slöjdafdelnlngs
fond kr. 2,100. Till arbetsstuga å
Östermalm.

I.•Inugrenska fonden (Kornmi s-
sionären J G Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder och skodon åt
fattiga skolbarn.

\! O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897)kr. 3,000. Till
premier åt tre gmu:z:ar i folkskolan.

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

P Petterssons fond (Hand!. O
Pettersson 18901 kr. 3,000. Till
fattiga barn på Djurgården.

Kassör Sten Her log Wldboms
fond (1900)kr. 333:33. Till fattiga
folkskolebarn.
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[4628-4630J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, m. fl. fonder,
o. kvinnor, samt fader- o. moder- Ch Qviding) kr .. 1,000. Se under tigv.-diakonissan mot redov. (på
lösa barns underhåll. Afkastnin- [4628 al' våren).
gen fördelas t. v.lika mellan Hed- Rose ii fond (Repslag. O. Rose- LIndholms fond (F dpostförvalt.
vig Eleonora, Oskars och Engel- lius) kr. 200. Räntan utdelas till J. Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020.
brekts församlingar. fattighushjonen. Till fattiga sjuka, .utskr. fr Sabb.

Itymans fond (Gulddrag. J. Ry- sjukhus, födda å Östermalm och
man 1784) 'kr. 1,627: 39. För inr. tillh. Oakars förs amI.
af ett fattighus på Östermalm. ,Löthströms fond (Maria Kristi·

Sporrongs fond (M:ll A Maria na) kr. 500. Disp. af fattigv.-dia-
Sporrong 1862) kr. 250. Till utdeln. konissan mot redov. (på hösten).
åt älderstigna, välfrejdade fattiga. Ankefrn Erika Nybergs fond,

Sätherströms fond (Karduans- kr. 1,335. Till fattiga inom för-
mak. J. Sätherström 1828). Se un- saml., till julen.
der [4628 aj. 'noselii fond (Repslag. O. Rose-

lius) kr. 286: 67. Räntan efter 6
% het. till prästerna vid ålder-
domshemmen, hälft. tillhvartdera.

Rymans fond (Gulddrag. J Ry-
man 1784) kr. 1,630. Utdelas vid
julen till å ålderdornshem intagna
personer, tillh. Oskars församL

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

Sätherströms fond. Se under
[4628 aj. utdelas vid behof till
gamla och sjuka samt till föräldra-
lösa barn.

Ida Weijlands fond kr. 1,012:74.
Sedan 1/20'0 tillagts kapitalet, ut-
delas räntan I till fattiga på Djur-
gården i poster om minst 15 kr.

[4628 bJ Engelbrekts för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

[Se [1793].
Ahlströms fond (Apotekaren N

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

Asplnnds fond -(Handl. A Asp-
lund 1784) kr. 265. För inr. af
ett fattighus på Östermalm. [4628 e] Oskars försam-

Beklädnadsf. för fattiga sknlb. tings fattigvårdsstyrelse.
inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
vändes till heklädn. åt fattiga skol- Se [1794].
och nattvardsbarn. Ahlströms fond (Apotekaren N

Bohmans fond (Viktualiehandl. WAhlström 1904) kr. 3~5. Till
E Bohman) kr. 1,000. Till under- barns tillfälliga vård och under-
stöd åt fattiga utom fattighuset. håll.

Davidsons fond (Värdshusidk. Asplunds fond (Handl. A Asp-
Magnus Davidson 1903) kr. 2,500. lund 1784) kr. 265. Utdef. vid
Räntan skall utdelas till försam- julen till å ålderdomshem intagna
lingens fattiga, dock skall räntan å personer, tillh. Öskars försarnl.
halfva heloppet i främsta rummet Beklärlnadsf. för fattiga skolb.
koFmambra,.DkoJ.ur

r
'gåLrdE:skflautntidgsaftoilnldg0krdOo.'Inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
J vändes till beklädn. åt fattiga skol-

nor 1,666: 66. Räntan afsedd att och nattvardsbarn.
användas till hindrande af tuber- Bohman-Ericssons fond (Vik-
kelsmitta bland i öfrigt friska harn tualiehandl. E Bohman) kr. 1,000.
inom behöfvande familjer. Halfva räntan midsommar till

Erikssons fond (Änkef. L K Ch åld ..hemmen, andra hälft. till fat-
Eriksson 1866) kr. 333: ~4. Till tiga familjer.
fördein. mellan 6 ålderst. fattiga Davidsons fond (Värdshusidk.
fruntimmer. Magnus Davidson 1903) kr. 5,000.

Falks fond (Änkef. M Falk 1796) I mån af behof till fattiga på Djur-
kr. 333: 34. Till underst. åt fattiga. gården: återstoden till fattiga i den

Fuhrmanns fond (Hofkällare- öfriga församlingen,
mast. P H Fuhrmann 1772) kr 61 Fabrikör J L Eklunds fond kr.
Till förplägn. af fattighushjonen 1,666: 67. Sedan för fondens ti ll-
midsommardagen. växt förfarits efter donators före-

Godus fond (Segelsömm:änkan skrift, utdelas behällningen efter
C Godu) kr. 285. Till underst. åt behof åt friskt barn ituberkelsjuk
fattiga. familj...

Hays fond (Frih:an C Hay 1859) .J<;rlkssonsfond (Ankefru L K Ch
kr. 170. Till förbättrande af fattig- Eriksson 1866) kr. 383: 83. Ut-
hushjonens kost under sjukdom. delas d. 28 jan. till två fattiga

HeUmans fond (Assessor Hel l- fruntimmer.
man) kr. 165. Till jul- och nyårs- Falks fond (Änkefr. lIf Falk 1796)
gäfva åt fattighushjonen. kr. 388: 33. Utdelas midsommar

Holmbergs fond (Kryddkramh. och jul af pastor till fyra fattiga,
:N. Holmberg 1853) kr. 500, Rän- som ej åtnjuta fattigvård.
tan användes till förbättrande af Fuhrmanns fond (Hofkällare-
den dag!. kosten för <le å fattig. mäat. P H Fuhrmann 1772) kr. 61.
husen intagna blinda hjon. Utdelas som midsommargåfva till

Hnltgrens fond (Änkan A B den äldsta fr. Ossars församL å
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty- Sabb. åld.vhem.
relsens godtfinnande. Godus fond (Segelsömm:änkan

Vlfve Jönssons fond, kr. 1,500. C Godu) kr. 285. Utdelas till julen
Till medellösa äldre personer med till en änka, som fyllt 60 år.
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
skil!,! fattigv... kr. 165. Utdelas vid julen åt en

Kabergs fond (Ankef. Althea sjuk vid något af ålderdomshem-
Kåberg 1889) kr. 430. Räntan disp. men,
af fattigv,-styr. Heltmans fond (Assessor Hel l-

Lindhnlms fond (F d postförvalt. man) kr. 165. Utdelas jularton till
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020. ålderdomshemmen.
Till sådana konvalescenter, som Holmbergs fond (Kryddkramh.
utan skydd och tillg. utskrifvas N Holmberg 1853) kr. 500. Ut-
från Sabbatsbergs sjukhus, födda delas vid julen åt blinda vid nå-
och tillh. Ostermalms eller Ladu- got af ålderdomshemmen.
gårdslands område. Yifve Jönssons fond" kr. 1,500.

Ankefru Erika :lybergs fond, Utdelas vid behof till fattiga, som
kr. 1,380. Till fattigainomförsaml., ej åtnjuta allmän fattigv.
företrädesvis till julen. Kåbergs fond (Änkef. Althea

(,lvidings fond(Justitierådsänkan [Kåberg 1889) kr. 530. Disp. af fat-

[4630 a] Adolf Fredriks
församlings kyrkoråd.

Se [20171.

Barnkrubbefonden, kr. 400.
Enanderska donationen (Posses-

sionaten Samuel Enander, död
1900) kr. 111,142, hvaraf årltga 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 ränteafkastning lika delas
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa
och Mattens församlingar att an.
vändas till f"årsamlingsverksamhet
eller understöd åt fattiga o. sjuka.

Hartmans fond (Brygg. N Hart-
man 1837) kr. 700. Till böcker o.
kläder åt 2 fattiga lärjungar i Iör-
samlingens skola.

Henrlins donation (Änkefru L.
Heurlin 1898) 1,700 kr., hvaraf rän-
tan lämnas till församlingens barn-
krubba.

Komminister C E Höök8 och
Fra. J Hööks fond [1883)5,000 kr.,
däraf räntan efter underhåll af två
grafvar utgår till en släkting, och
efter dennes fråntalIe till år!. un-
derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga
eller annars af svår sjukdom hem-
sökta pers. Af återstående ränte-
afkastning lämnas .l/a till Gustaf
Vasa och l/a till Matteus' förs.

J ernbergska donationen (Frö·
ken Carolina Jernberg,' död 1901)
kr. 1,200, hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församlingen.

J,junglöfs donation. (Fröken C
]\f Ljunglöf 1881) kr. 2,000, Med
räntan bestridas utgift:a mr »Ad.
Fred. församl:s symöte».
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[4630-46311G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
.: Probsts donation (M:ll Ch. W Hööks fond, se [4630 aj. af skodon åt de. fattigaste folk.
Probst 1867) kr. 3,500. Årl. räntan J arnbergska donationen (Frö· skolebarnen.
fördelas emellan 2 verkl. behöf- ken Carolina Jernberg, död 1901) Bespisnlng8fondeil, kr. 377. Till
'vande änkor el. döttrar till handt- kr. 1,200, hvaraf årliga räntan skall frukost åt de fattigaste folkskole-
verksborgare inom Adolf Fredriks af kyrkoherden utdelas bland fat- barnen ..
.församl. 1/2 förv. af Ad. Fredr., tiga och sjuka i församlingen. Bäärnhielms fond '(Kamrer N
1{. af G. Vasa och 1/. afll1atteus' Probats donation (M:ll Ch. W G Bäärnhielm 1875) kr. '300. Till
.förs. Probst 1867) kl'. 1,750. Årliga rän- skolpremier ~ 2-5 kr. för fram-

Hnckmnn8 donation (Frkn M tan utdelas till en verkligt behöf- steg i slöjd. - För samma. ända-
Ruckman 1887) kl'. 20,000. Till Ad. vande änka el. dotter till en handt- mål användes räntan å
Fredr. församI. barnhem, men om verks borgare iförsamI. Ekdahl8 fond å kl'. 100.
detta upphör, skall fonden delas Stenbergs donation (Handl. A. !leijerborgs fond' (Fclkskolein-
lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan spektören C J Meijerberg 1875) kr.
Vasa och Matteus församlingar. skall användas för fattiga skol- 100. Till premie åt någon välartad

Angusta A. Sand elis fond för barns beklädnad. gosse vid vårterminens slut.
behöfvandc obotligt sjuka inom Wallins fond, kr. 700. Till pre- Rnckmans donation (Fröken 1I'l
Adolf Fredriks församling. Ban- mier i folkskolan. Jfr [4630 a.] Ruckman 1863) kr. 500. Till klä-
torna (omkring 2,000 kr.) skola Westins fond, se [4630 aj der och böcker åt fattiga skol-
användas' till understöd åt inom Wlckholms stiftelse, kr. 2,200. barn.
församlingen boende obotligt sju. Räntan användes på samma sätt Schwartz' stiftelse (Kontrollör
.ka personer, som äro i behof af som Wickhol ms stiftelse under C Schwartz 1861)kr. 600. Till söm-
understöd, men icke äro intagna [4630 al. nadsundervisn:s förbättrande i ror-
på forsörjningsinrättning. Ansök· Åkerlunds fond (Fröken Au- saml:s skola.
ningar, ställda till kyrkorådet, In- gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500, TImeIls fond, (M:ll U Timell
gifvas årligen senast den l Nov. Räntan utdelas d. 9 sept. till ett 1825) kr. 500. Till premier å 5-10

Stenbergs donation. (Handl. A. öfver 50 ål' gammalt hederl. frun- kr. åt lärj. i försam!:s flickskolas
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan timmer. högsta afd ,
skall användas för fattiga skol-
barns beklildnad.

Wallin s fond, Emma och M F
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s
församl. baruheiu ; f. n. utgår lif-
,ränta med 800kr. För öfrigt samma
bestämmelse för framtiden som
vid Ruckmans donation.

Wallins fond, M F, Handi. (1884)
kr. 600. Till prem:r i folkskolan.

Westins fon,1 för ålderstigna.
(Byggmäst. Axel Westin 1885) kr.
20,000, hvarafräntan efter l>0/0 på
gifvarens dödsdag utdelas i lotter
af 50 kr. till behöfvande ålder-
stigna och välfrejd. fattiga; sedan
1{3 (2 ål' 3.50 kr. och det tredje 300
kr.) lämnats till Gustaf Vasa och
Mattens förs. hvardera för ena-
handa utdelning.

Westins fond för fattiga barns
beklädnltd. (Byggm. Axel Westin
1885) kr. H,446. Af afkastningen
utgår 1,000 kr. som intecknad ränta
till nästföregående fond och af
återstoden lämnas 1/3 till Gustaf
Vasa och 1{3till Matteus förs. för
utdelning hvarje julafton.

Wickholms stiftelse (Lump'
handl. P A Wickholm 1850) kr.
2,100. Räntebeloppet användes dels
till underhåll och beklädn. åt för-
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s
försorg, dels till kontanta bidrag,
som af kyrkoh:n utdelas bland de
mest behöfvande inom församl.

Widboms fond (M:ll A Widbom
1877) kr. 1,000. Understöd åt ett
fruntimmer af pauvres honteux.

[4630 e] Matteus försam-
lings kyrkoråd.

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

skolbarn, kl'. 800.
Enanderska donationen, se

[4630 aj.
Har tmans fond, kr. 750. Till

böcker och kläder åt 2 fattiga
skolbarn.

HeurUns donation (Änkefru L.
Heurlin 1898) kr. 1,65(1. Till barn-
hem eller barnkrubba.

Hööks fond, se [4630 aj.
Jernbergska donationen (Erö-

ken Carolina Jernberg, död 1901)
kr. 1,200,hvaraf ärliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församlingen

Lindber~s donntion (Änkan
Lindberg 1858) kr. 200. Till klä-
der åt fattiga skolbarn.

Betty Nymalms fond å kr. 2,000,
hvaraf årsräntan tillfaller försam-
lingens barnkrubba. [4631 e] Matteus försam-

l'robsts donation (M:ll Ch. W. lings skolråd.
Probst 1867) kr. 1,750. Årligarän. [Se 2021].
~,:~d:~~"a ti~il:~ ~~~~~~.g\~~h~~ Besparade räntors fond, kr.
bandtverksborgare i förs. 2,500, användes till inköp af sko-

Walllns fond, kr. 700. Till pre. don åt de fattigaste rolkskolebar-
mier i folkskolan. Jfr [4630 aj. nen.

Westins fonder, se [i630 aj. Skolrådet disponerar för under-
Wickholms stiftelse, kr. 2,200. stöd åt fattiga skolbarn äfven rän.

Räntan användes på samma sätt tan å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf
SvID Wickholms stiftelse under' Fredriks kyrkskolas fond), en be-
[4630 a]. spisningsfond å 400 kr. och Llnd-

Åkerlunds fond (Fröken Au. bergs donntion (1858) å 200 kr.
gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500. Bäiirnhjelms fond (1875) kr. 350 ..
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett Till skolpremier å 2-5 kr. for
öfver 50 år gammalt hederl. frun- Zna~~!r ~n~i~t~s -;ä~t:n sarEk.~
timmer. dahls fond å 100 kr.

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

TImeIls IOlld. kr. 500. Användes
lika med Timells fond under
[4631 aj .:

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

Barnkrnbbefonden, kr. 400.'
Ellanders.ka donationen, se

l4630 aj.
Hartmans fond. Kr. 760. Till

böcker och kläder åt 2 fattiga skol-
'barn.

Henr1lns donation. (Änkefru L.
;Heurlin 1898) kr. 1,650. Till·bar+"
hem eller barnkrubba.

[4631 aj Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se [2017J.
Besparade räntors fond, kr.

2,349, Räntan användes till inköp

[4631 b] Gustaf Vasa för·
samlings skolråd.

[Se 2919].
Besparade räntors fond kr. 2,500,

användes till inköp af skodon åt
de fattigaste folkskolebarnen. -
Skolrådet disponerar äfven räntan
å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf Fredr.
kyrkskolas fond) för understöd åt
fattiga skolbarn, och en bespis-
ningsfond å 400 kr.

Bäärnhjelms fond (1875) kr. 350.
Till skolpremier å 2-5 kr. för
framsteg i slöjd. - För samma.
ändamål användes räntan å Ek·
dahls fond å 100 kr.

Sch, •• rtz' stiftelse, kr. 700. An-
vändes lika med Schwartz' stiftelse
under [4631 a].

Time1l8 fond, kr. 500. Användes
lika med Timells fond under
[4631 aj.
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[4632J G.' Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4632 aJ Adolf Fredriks för- Wallin 1899)kr. 13,333:33. Till pen-
samlings fattigvilrdsstyrelse. :~~~::;'I åt ft~:rr~~e;:f:oåt;)I~~~

Se [1787]. Westf~ldts fond (Änkan M West:
AbelIns fond (Prof. Hj. Abelin feldt 1872)kr. 667. Till uppfostran

1873) kr. 1,000. Räntan utdelas den af fattiga barn inom försan:l.
22maj till en fattig, för gudsfruktan Westmans fond (Ryttmast. J
och hedrande vandel känd familj. Westman och hans hustru 1804 och

Bayards fond n:r l (Kamrer D. 1815) ~. 900.. Till tnträdessök,
Bayard 1833) kr. 1,500. Till en på fattIghus tIll dess de kunna
äldr, ogift dotter af ämbets-, bhfva intagna,
tjänste- eller borgersmän m. fl.

Baynrds fond n:r 2 (Kamrer D
Bayard 1833) kr. 500. Till säng!.
på fattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kr. 1,800.

Berggrens fond (Hyrkusk M
Berggren 1857) kr. 500. Till klä-
der åt de mest nödstäl1da fattig.
hushjonen. ..

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

Ff låens fond (Kommerserådet P
E F'ileen 1822)kr. 6,015:62. Till
fattiga änkor i Stockh.

GOdos fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1791) kr. 280. Räntan till.
fal1er fattiga änkor, eller ogifta
fruntimmer, minst 60 år gamla,
eller sådana, 80m utaf sjukdom
eller lyten icke kunna försörja sig.

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

Leijoob ofYlld. food n:r 1 (Kapt.
frih. A Leijonhufvod 1831) kr.
300. Till nödstäl1da likar inom
församl.

Leljonbufyod. fond n:r 2 (Kapt.
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150.
Till sjuka och gamla på fattighus
d. 7 jan. o. 11 aug.

Lieberts food (Sejlareålderm. J
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig.
hus intagna 23 juni och 24 dec.

Lnndg rens fond (Kammarjunk.
C v. Köhler och hans hustru 1857
och 1867)kr. 1,878:50 Pens:r åt fat.
tiga änkor ej under 60 år, företrä.
desvis åt dem, hvilkas män tillh.
tjänstem:klassen.

Nordenstolpe. fond (Kammar.
rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
300. Till blinda på fattighuset,
eljes sjuke o. sängliggande.

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

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

Reinbolds fond (Bag. E. Rein-
hold 1876) kr. 750. Räntan utde-
las d. 12 maj till en inom för-
sam!. boende, Stockholms kom.
mun tillh.behöfvande, helst &f
borgerlig härkomst.

Stenbergs fond (Plåtslag. J. Sten-
berg 1897) kr. 16,259:68. Räntan
utdelas såsom extra hjälp till .myc-
'ket behöfvande.

Undens fond (Handl. A E Unden
1837) kr. 1,000. Till en nödställd
af ofrälse stånd. ..

Wallins fond (Ankefru E. S. O.

1837)kr. 1.000. Till sä många nöd-
ställde af ofrälse stånd, Som af rän-
tan kunna erhålla 50 kr.

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

Westfeldts fond (änkan M West·
feldt 1872)kr. 667. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl.

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

[4632 bJ Gustaf Vasa för-
samlings fattigvilrdsstyrelse.

Se [17 88].
Bayards fond N:o 1 (Kamrer D [4632 ej Matteus försam-

Bayard 1833) kr. 1,500. Till åldr, I' f ttl il d t I
ogifta döttrar af ämbets- tjänste. mgs a 19V r ss yre se.
eller borgersmän m. fl. Se [1789J.

Bayards fond N:o 2 (Kamrer D Bayards fond (Kamrer DBayard
Bayard 1833) kr 500. Till säng!. 1833) kr. 1,500. Till åldr. ogifta.
på fattigb. döttrar af ämbets-, tjänste- eller

Beklädnadsfond för fa.ttiga borgersmän m. fl.
skolbarn kr. 1,800. Bayards fond (Kamrer DBayard

Berggrens fond (Hyrkusk M 1833)kr. 500 TIll sängl. på fattigh.
Berggren 1857)kr. 500. Till klader Beklädnadsfond f'or fattiga
ät de mest nödställda fattighus- skolbarn kr. 400
hjonen. Berggrens fond (Hyrkusk M

Falks fond (Änkan M Falk 1796) Berggren 1857) kr. 500. Till klä-
kr. 150. Till underst. ät fattiga. der åt de mest nödställda fattig.

Fileens fond (Kommerserädet p hushjonen.
E Fileen 1822) kr. 6,015:63. Till Bollins fond (Brygg. O G Bollin
fattiga änkor i Sthlm. 1862) kr. 1,400. Till fattiga skol-

Godns fond (Segelsöm:änkan O barns beklädn.
Godu 1791) kr. 280. Räntan till. Falks fond (Änkan J\'I Falk 1796)
faller fattiga änkor, eller ogifta kr. 200. Till underst. ät fattiga.
fruntimmer, 60 är gamla, eller så- Pflåens fond (Kommerserädet P
dana, som utaf sjukdom eller ly. E Ftleen 1822) kr. 5,468:75. Till
ten icke kunna försörja sig. fattiga änkor i Stockh.

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

Leijonhnfvnds fond N:o 1 (Kapt. Le~jonbnfvnds fond (Kapt. frih.
frih. A Leijonbufvud 1831)kr. 300. C Leijonhufvud 1831)kr. 600. Till
Till nödställda likar inom församt nödställda likar inom förs aml.

Leljonhufvuds fond N:o 2 (Kapt, Lieberts fond (Sejlareälderm. J
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150. F Liebert och hans hustru A S
Till sjuka och gamla på fattighus Weber 1832)kr. 1,997:68. Till pä
d. 7 jan. o. 11 aug. fattighus intagna 23juni o. 24 dec.

Lleberts fond (SejlareäJderm. J. Lnndgrens fond (Kammarjunk.
F Liebert och hans hustru A S C v. Köhler och hans hustru 1857
Weber 1832)kr. 2,000. Till pä fattig. och 1867)kr 3,130.Pens:er ätfattiga.
hus intagna 23 juni och 24 dec. änkor ej under 60 år, företrädeavis

Lnndgrens fond (Kammarjunk. ät dem, hvilkas män tillh. tjän·
a v. Köhler och hans hustru 1857 stern:klassen.
och 1867)kr. 2,504. Pens:r åt fattiga Nordenstolpes food {Kammar-
änkor ej under 60 är, företrädesvis rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
ät dem, hvilkas män tillh. tjän. 300. Till blinda pä fattighuset,
stem:kiassen. eljes sjuke o. sängliggande.

Nordströms fond (Änkef. '0 M
Nordenstolpes fond (Kammar- Nordström) kr. 1,000. Räntan ut.

rådet Fr. Nordenstolpe 1815)kr. betalas som pens. åt en fattig bor.
300. Till blinda på fattighuset, garedotter inom församI.
elj;~r~;"e~eso'f~~~gl\~~~':,deÅ D L Norgren. fond (Frkn A D L
Norgren 1884) kr. 10,000. Till Ull, Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-

derst. ät personer intagna ä Stfilmsderst. ät personer intagna ä Sthlm s stads fattigv ..inrättu.
stads fattigv.·inrättn. Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke

Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke o. sängliggande på fattighuset.
o. sängliggande pä fattighuset. Undens fond (Handl. A E Unden

Relnbolds fond (Bag. E. Rein- 1837)kr. 1,000. Till sä mänga nöd.
hold 1876) kr. 750. Räntan utde- ställde af ofrälse stånd, som af
las d. 12 maj till 2:e inom för· räntan kunna erhål1a 50 kr.
saml. boende, Stockholms kom- Walllns fond (Änkefru E S C
mun tillh. behöfvande, helst af Wallin 1899)kr. 13,333:.34.Till pen.
borgerlig härkomst. sioner åt fatttga personer inom

Undens fond·(Handl, A E Unden .försam!., f'oretrjidesvis ät blinda.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4632-4638]
Westfeldts fond (Änkan M West-

feldt 1872)kr. 666. Till uppfostran
af fattiga barn inom försam!.

Westmans fond (Ryttmäst. J
Westman och hans hustru 1804,1809
och 1810) kr. 900. Till inträdes-
sök. på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

[4634] Skeppsholms för-
samlingskyrko- ochskolråd.

Se [2060].
Askllngs fond (Konteramiral O

F Askling) kr. 300.År!. räntan utde-
las åt änka efter ngn arbetare af tim-
mermansstaten el. några båtsmän.

Billbergs fond (Kapt.-Iöjtn. S B O
Billberg) kr. 1,270. År!. räntan till·
delas ngn obemedl., företrädesvis
sjuklig kapt.-Iöjtn:s änka.

Blomstedts fond (Kommendören
O J Blomstedt) kr. 3,000. År!. rän-
tan utdelas åt i fattigdom efter-
Iämn , änkor efter tjänstemän, Bom
tillh. K. Flottans Sthlrns-station

Dahls fond (lIUI M O Dahl) kr.
070. År!. räntan utdelas till ngn
behöfvande änka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstape!.

Falks fond (Änkef. M Falk) kr.
500. År!. räntan delas mellan 10
st. fattiga änkor.

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

Trolles fond (Öfverkommiss. i
:te. Flottan O J Trolle) kr. 7,600.
Ar!. räntan tilldelas 'en fattig änka
efter civ. tjänsteman vid K. Flottans
Sthlms-atatiou.

Emma och Gustava Wiggmans
fond kr. 10,000. År!. räntan till-
delas 4 fattiga änkor, företrädesvis
inom K. Flottans civilstat.

[4638] Tyska församlingen.
[Se 2037].

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

Heinr. Gottlieb Baumgardts
testamente för kvinnliga fattiga
kr. 2,000. Pastor och förest. (den
3 nov. 1890).

Carl och Elisabeth Beckers SIl·
berhochzeitsfond (1896 d. 28 nov.)
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
församl:s kyrkosångfören., diako-
nissfören., Tyska Hemmet, skollofs-
kolonien samt "Sprachcursus".

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

Otto Blanek-stdftelse (upprättad
af församlingsledamöter t. minne
af Gen:konsul O. Blancks 70·års·
dag d. 15 okt. 1910)kr. 3,000. Rän-
tan utdelas år!. d. 15 okt. t. två
fattiga frunt. (pauvres honteux)
tillh. församl:n. Pastor och förest.

Brenners legat (O H Brenner

1752) kr. 260. Pastor i Tyska för-
saml. För fattiga.

Adolf Burchardstiftnng (20juni
1906). Till Tyska Hemmet. Kr.
1,072:39. Räntan lägges tills vidare
till kapitalet. Donatorn skänker
tills vidare årligen kr. 200 till
grundfonden.

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

Ehlerts testameate (Kapt. H E
Ehlert och fru 1857) kr. 1,000. Pa-
stor och förest. Räntan till ännu
Iefvande släktingar.

Fhchers testamente (Kapt. Joh.
P Fischer 1772)kr. 1.666:70. Pastor
och förestånd. Till husfattiga.

J<'uhrmanns fond (Hofkällarem.
p H Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty-
ska församl. 6 förest. och 3 testa-
mentsexekutorer. Till fattiga.

Fuh rmanns fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772) kr. 31,000
Förest. samt 3:ne executores testa-
menti. 12 gossar erhålla kläder,
skodon, skolafgift och läsmaterial.

Pnhr manns fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs:s
6 förest:e samt s.ne executores
testamenti. Donationen består af
fasta egend, 20 Svartmang.

Garveus donation (Fru J E Gar-
ven 1872)kr.l,000. Pastor och förest.
Till behöfvande fruntimmer.

Groths testamente (Grossh, J H
Groth 1785) kr. 12.500. Förest. Till
6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 år
gamla kvin.

Giihhtorlfs testamente (Kapt. J
J Gilhlstorff 1870) kr. 1,000. Pastor
och förest. Till behöfvande sjömän
och deras änkor.

Göschesfond (Grossh.JH Gösche
1782)kr. 2,250. Pastor och förest.
Pens:r till 4 afsigk: a gamla borgare.

Gösches fond (Gros sh. J H Gösche
1781) kr. 1,500. Pastor och förest.
Till husfattiga.

Hebbes legat (Kommerserådet S
B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. För
fattiga.

Hebbes testamente (Bruksp, A
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest.
Till medellösa församl.smedlem.r,
företrädesvis barn.

Hebbes testamente (Kommerse-
rådet S B Hebbe 1803)kr. 3,000.
Förest. Till husfattiga.

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

Höpfners legat (Nikolaus Höpf·
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För
fattiga; donationen består af egend.
11 St. Nyg., kr. 2,000utde!. f. n. år!.

Kellners testamente (Fru D Kell'
ner 1747) kr. 500. Till fattiga barn.

Kirchrings legat (1700) kr. 250.
Pastorn i tyskaförsam!. Författiga.

Kleinsorgs testamente (Fru 111
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor
och förest. Till obemed!. flickors
uppfostran.

Knochs donation (F Knoch 1881)
kr. 000. Pastor och förest. i Tyska
försam!. Till fattiga.

LIeberts fond (Sejlareålderm, J
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och
förest. Till Tyska skolan.

Lindströms,lnna, fond (Änkefru
Anna Lindström, f. Wieting, 1907)
kr. 2,000. Till de mest behöfvande
af församlingens fattiga. Pastor.

Joh:a Lohes legat (1758)kr. 700.
Pastor i Tyska församI. För fattiga.

Lohes testamente (A Lohe 17.;9)
kr. 500. Pastor och förest. Till
Tyska skolan.

Lohes, Ad., testamente (1709).
Pastor. Kr. 750. För fattiga. .

Lohes, Joh:a, testamente (1758).
Pastor och förest. Kr. 500. För
skolundervisn.

Mullers testamente (Kommerse-
rådet J C Milller 1832) kr. 7,500.
Förest. Till fattiga.

Pastor Kalser-fuud, Förest. Till
kyrkokören kr. 600.

Rambachs donation(Snick:änkan
E Rambach, f. Dehm, 1880)kr. 1,000.
Pastor och förest. Räntan utdelas
till behöfvande inom försam!.

Reinhold-Beckers donation (Aug.
Reinhold och Oarl Becker 1900)
kr.10,nOO. Pastor och föreståndare.

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

Reinholds testamente (Bag. E
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor
och förest. Till fattiga,

Rohtllebs donation (Kyrkoh. J
Rohtlieb 1864) kr. 1,923:03. Till
kyrko betjäning och deras änkor.

v. Sehewens testamente (J B T.
Schewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
fattiga.

Schinkels testamente (Kom-
merserådet D v. Schinkel 1807)kr.
3,000. Pastor och förest. Till be'
höfvande skolgossar.

Schlotthauers legat (Fru M
Schlotthauer 1751) kr. 200. Pastor
i Tyska församI. För fattiga.

Schmldts legat (P Schmidt 1751)
kr. 250. Pastor i Tyska församl.
För fattiga.

Scholtz' testamente (J A Scholtz
1756) kr. 500. Pastor i Tyska 16r·
saml, Till fattiga.

Scholtz' testamente (J A Scholtz
1756) kr. 500. Pastor och äldste
förest. Till studerande. .

Sehumburgs, August, mlnnes-
fond, donerad af konsul R. Bchum-
burg 1890. Kr. 1,148:97. Pastor
och före st. 1 procent till kapita-
let, resten till Tyska förs:s dia-
konissfören.

Schumburgs, August, minnes-
fond, donerad af konsul R. Schurn-
burg 1890. Kr. 074:49. Pastor och
förest. 1 procent till kapitalet,
resten till Tyska Hemmet.

Schumburgs, August, minnes-
fond, donerad ar konsul R. Schum-
burg 1890. Kr. 574:49. Pastor och
förest. 1 procent till kapitalet,
resten till Tyska kyrkokören.

Schumburgs, August, minnes.
fond, donerad af konsul R. Bchum-
burg 1895. Kr. 574:49'. Pastor och
före st. 1 procent till kapitalet,
resten till Tyska försam!. ferle-
koloni.

Schumburgs, Robert, donation,
kr. 610:46. Pastor och förest. I
procent till kapitalet, resten till
Tyska Hemmet.
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'[4638-4641J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.. fonder.
· Sch lit,,' testamente (Carlo. Anna Itill bekos!. af bostäder för be- Mosaiska församlingens fattig'
'Schutz 1879)kr. 5,000, hvaraf 4,000 höfvande. fond, kr. 27,582:47. Fattigv. åt för-
'kr. 80m grundpenning till Präst-f EliaS8011SlInderti'tödsfoJld{Fabr. saml:s medlemmer samt reseun-
änkefond, och 1,000 kr., för hvars Levy Eliasson o. hans fru Edeline, derst. åt främmande judar.
ränta beredes kyrkans stipendiater f. Salomonsson, 1874) kr. 15,000. Mosaiska församlingens skol·
"ein lustiger Tag". Förest. Räntan användes till underst. åt fond, kr. 56,726: 16. Bland annat

SchwartzerH testamentsfond (E fattiga yngl. och flickor inom mo- underst. åt fattiga skolbarn.
v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de saiska församI., hvilka önska full· Emanuel Nachmanson. fond
fattiga. komna sig i yrke eller kunskaper. (Gåfvobref af fru Rosa Nachman-

Starbus" testamente (Fru L D Levy Eliassons minnesfond son) kr. 5,000. Understöd.
Starbus 1774) kr. 1,260. Förest. (Fabr. Levy Eliassons änka Ede- Rosa och Emanuel Nachman·
Till fattiga. line Eliasson 1887)kr. 6,000. Rän- sons fond för skoltofskolonter

Stocks legat (Fredrik .•..Stock tan användes för att bereda fattiga (Gåfvobref af änkefru Rosa Nach-
1806) kr. 4,600. Förest. För fattiga församl.smedl. af kvinnokön ti.ll.. manson af 3°/4 1904) kr 26,125.

Sturm. fond (Fru Sturm 1877)kr. fäl.le att begagna brunns- eller bad- Nathans fond (H J Nathan 1826)
28,000. Pastor och förest. Till be- kur eller vistelse på landet. kr. 13,725:63. Halfva räntan till
höfvande handtverkaränkor. Sophus Fredf1ricia'\ fond (Test. vissa personer, andra hälften till

TJ'sl,a församl, fattigkassa, kr. af S. Fredericia af 21/3 1904) kr. undervisn. åt fattiga judiska barn.
9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. 15,063:29. Föret lifränta, sedan Moritz Rubens' (Karlskrona)

Tyska Hemmets byggnadsfond välgörande ändamål. donationsfond (Gåfvobref af
·kr. 59,626: 95. Isaac David och Juliana Htrschs Grossh. Ludvig och Anton Rubens

Wraugels testamente (Frkn M understödsfond (Musikhandl. Abr, samt.J Lublin af d. 29 nov. 1888)
'B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor Hirsch 1890) kr. 14,736:88. Uno kr. 15,680. Räntan utdelas hvarje
och föres t. Till fattiga. derst. till behöfvande, företrädes- är d. 7 mars (Moritz Rubens döds-

Ihlens legat (A C V. Yhlen 1755) vis släktingar. dag) till hjälpbehöfvande judiska
kl'. 12.5. Pastor i 'Tyska törsaml. Augusta Jacobssons donation personer, som vilja lära eller för.
tör fattiga. kr. 1,000. kofra sig i slöjd eller handtverk.

~'~iedr!~h Wilhelm o. A~na Fanny Josephsons fond (Frkn . Julia Ilubensens minne (Åtskil.
)Iuna Znnmel'munn,s donawtloll Fanny Josephson 1882) kr. 10,000. 1l12aforsaml:sme.dlemmar 1892)kr.
<3111 l~,q[ kr. 1,000, 31/1 1900 kr. Till en början lifränta, seder. 5,."00. Und.erst. uu uPl?muntran åt
1,000, . 11 1909 k~. 1,000. TIll mera välgörande ändamål. f?r~Jenta lärjungar l forsam!.s re-
;:s~a ~~~~:,',lCt. Forvaltas af pas- Albert Julius fond (Testamente ll~U~~~~~d~~~achSdonationförfat.

den 8 Juli 190J af ~at~makaren tiga, kr. 1,000.
Alb. Julms) kr. 12,092:70. Forst n.thilda Sachs donationsfond
lifränta och sedan för användning kr. 10000. Välgörande ändarnål~
på sätt församlingens föreståndare Simon Sachs donation f'ör f'at-

försam- finna lämpligt. tiga, kr. 1,000.
Jacques Lamms fond (Ing. Juc- Simon Sachs donationsfond, kr.

ques Lamm 1889) kr. 10,408. T. 10520: 25. Välgörande ändamål.
V. lifräntor; efter lifräntetagarnes Simon och !lathilda Sachs'
död användes räntan till församl:s minne (Gäfvobref d. 12 februari
nytta. 1907 af Gen.konsul Simon Sachs'

John Levlns stipendiefond och hans hustru Mathilda Sachs'
(Grossh.J ohn Levin l872)kr.10,000. stärbhusdelägare) kr. 101,181:25.
Stip. åt någon fattig studerande Delvis lifränta, resten för under-
yngl., tillh. mosaiska försarn!. stöd till behöfvande ungdoms gagn

Marcus och Eleonora Lertus och förkofra,n.
fond (Test. 27Juni 1892af Konditor NathaliaSalomans fond för träm-
L N Levin) kr.IO,OOO. Extra bidr. jande af kvinnlig undervisning
till mosaiska rörsamt. fattiga. (Gåfvobref af fröken Nathalia Salo-

Ludvig Levlns fonder (Test. 27 man d. 16 mars 1907) kr. 5,000.
Juni 1892 af Konditor L N Levin) Betty Salomonsons minne (Test.
kr. 50,914:66. Först lifränta, seder- af Edv. Salomon son af 7/10 1861)
mera stipendium och andra välgö. kr. 22,300. Husrum åt obemedl.
rande ändamål. Stiftelsen för bostäder åt fat •

Axel Levins minne (Test. 27 Juni tiga och orkeslösa personer till.
1892 af Konditor L N Levin) kr. hörande Mosaiska församlingen
10,000. Stipendium. I Stockholm (Gåfvobref af L J

J osef och Adeline Lublius min- Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000
nesfond kr. 5,000. Understöd. sedermera donationer af åtskilliga

)fanns testamentsfond (Grossh. andra personer. - Fondens belopp
A F Manu och hans hustru Ma- nu cirka kr. 70,956:69. Räntan läg-
thilda Mann 1865)kr. 20,000. Rän- ges t. v. till kapitalet, När detta
tan disp. af församl. förest. enl. förestånd:s åsikt blir tillräck.

Syskonen nendelsons fond för ligt skall det användas enl. ru-
ogifta män och kvinnor (Oscar, briken.
Henrik o. Henriette Mendelson A. S. Valentins fonder (Test.
1891) kr. 80,577;19. Underst. åt af bankiren Axel Valentin) omkr.
äldre, ogifta och obemedl. med- 53,480:05. Understöd.
lemmar af församl.
]Jeyerssons pensionsfond (Grossh.

Lesser Meyersson 1860»).{r.57,879:01.
Pens:r åt lärare, lärarinnor m. fl.,
anställda hos mosaiska förs., samt
deras änkor och barn.

nichaelssons donation (Bruksp.
G M:ichaelsson 1~65) kr. 20,000.
Räntan användes till ngt för för-
saml. nyttigt ändamål ..

(4640J Mosaiska
lingen.

Se [2083].
ilnton Uendix' fond (Färghandl.

Anton Bendix 1891)kr. 1,900. Dels
grafunderbåll, dels fattigunderst.

Carl Benedtcks' donation (Gen:-
konsul 'Carl Benedicks' test. af d.
8 -nov. 1880) kr. 25,000. Doneradl
,utan något villkor; räntan använ-
des enl. församl:s beslut.

Emma 8enedicks' donation
Gen.vkonsultnrn Emma Benedicks
1890) kr. 4,850. Räntan är ställd
·till församl:s fria disp.

Benedicks' stipendiefond (Bruks-
patron W Benedicks 1848)kr. 9,000.
,stip.' ät judisk studerande vid
.svenskt universitet.

Benedicks' uudersfddsfond
(Bruksp. E OBenedicks 1876) kr.
.2,000. Till behöfvande inom törs.
enl. vederb. fattigvårdsst. beslut.

l<'röken Bernhardina Berendts
fond (Gåfvobref af Konsul S. Be·
a-endt) kr. 10,586:27. Underst. åt
behöfvande flickor.
· Henrik och Mathilda Davidsons
donationsfond (Gen:konsu1 Henrik
Davidson och hans hustru 1893)
kr. 22,410:23. Räntan utgär t. v.
Bom lifränta ät 2 personer; efter
dessas död användes den till be-
kost. af bostad åt fattiga.

Magnus Davidsons fonder kr.
22,690:88 (testarn. 30 jan. 1901).
Understöd.

Wilh. Davidsons donationsfond
(Gäfvobref af Konditor Wilhelm
Davidsons stärbhusdelägare af 5
mars 1883)kr. 51,740:44. Räntan
utgår t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
personer, därefter användes den

[4641] Stockholms Mosai-
ska församl:ssjukhjälps- och

begrafningssällskap
(1788) kr. 96,000. Särsk. styrelse
se [3140]; att vårda och under.
stödja sjuka samt ombestyra be.
grafn. af afl. mosaiska trosbekän.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassorsm. fl. fonder., [4641-46591

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

[4655J
A.ylet rör pauvres honteux.

Särsk. direktion se [3503]. (Grefv:an
Ch. v. Schwerin, f. Liljencrantz,
1860). Asylets tillgångar d. 31112
1909: Kr. 1,550,735: 70 däri Inbe-
räknad.t.: fastigheten o. lifränte-
fonden. Beredande af bostad och
delvis föda åt aktningsvärda rrun.
timmer af ståndspersoneklaasen.

nare; ledamotsafgift är 5 kr. år1.
men underst. lämnas utan afse-
ende på ledamotskap i sällskapet.

H Friedländer). Styrelsen f. Israe-
litiska Yngltngatörcn.: år1. räntan
100 kr. utdelas till yngling, tillh.
Sthms Mosaiska. törsaml., såsom
lärling ägnande sig åt studier i
prakt. handtverk eller slöjd.

Oscar HIrschs fond. Styrelsen
för Israelitiska ynglinga.fören.
Årliga räntan 225 kronor utdelas
till studerande judisk yngling med
företrädesrätt åt den som idkar
tekniska studier eller skön konst.

Seltgmanns stipendinm (Dr L
Seligmann). Styrelsen f. Israeliti-
ska Ynglingafören.; årl. räntan c:a
125 kr. utdelas till judisk yngling,

[4642J
Israelitiska ynglingaroreningen

(1819). Särsk. styrelse se [3560J.
Att understödja till Sthms kom-
mun hörande personer af mosaisk
trosbekännelse, hvilka ägna sig
åt vetenskap1. studier, åt slöjd eller
handtverk; att bereda utväg för
medellösa judiska barn till erhäl-
lande af religions- o. elementar-
undervisn. m. m.
FrIedländers stipendium (Grossh.

II.

[4651J
A.rbetsstugor ror barn, de första

grundade 1887 gnm anslag af Stift.
Lars Hiertas minne, hafva till än-
damål att förekomma tiggeri blaud
fattiga barn genom att gifva dem
håg för praktiskt arbete och un-
dervisning däri. Särsk. styrelser se
[3435-3463]. Arbetsstugor finnas i
Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Matteus,
Jakobs, två i Johannes', Klara,

~'::rs~Z;~sK~f~r~~a~, :~tf ~~~~~a [46 57J Borgerskapets
malms och två i En~elbrekts för-' änkehus,
saml:r. (Se Adressafdelningen.) Se [3497].

Borgerskapets iinkehnR grun-
dadt år 1724 för underhåll af å.l-
derstigna borgare änkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1910års början kr.
1,189,585:43. Antalet intagna änkor
uppgår f. n. till ~5 st.

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

Lieberts fond (Sejlareålderm. J.
F. Liebert och hans hustru A. S.
\Veber 1832)kr. 5,933:29. Handpen-

Kniggeska fonden (Änkef. Knig- ningar vid midsommar och jul åt
ge, Anna Maria v. Balthazar, 1822) å ~zt'~L~~td~~:~~~ ~ndk~~~tions..
kr. 25,000. Räntan fördelas i pens:r fond kr. 100,000.
till Di verklig nöd stadda ogifta Patersåns fond (Grossh. W. G.
fruntimmer eller änkor af ruedel- Paters en 1864) kr. 137,000. Räntan
~~~~~~1) ~,tt~~~a :~l~~~~~;~a~ev~~~ utgår ipens:r å 50kl'. pr är till änkoroch döttrar efter borgare i Sthlm.
del n, med företrädesrätt för ogifta Pau lta testamente (Orossh. Nie.
sökande af nämnda egenskaper. Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut-

Brandelska fonden (MiIl A. S. delas till hufvudstadens fattiga
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren borgares och fabrikörers änkor,
C. H. Brandel 1904) kr. 82,000. äfvensom orkeslöse, sjuke och be-
Räntan fördelas i pens:r till me- hötvande borgare och fabrikörer i
dellösa fruntimmer; donators 81äk~ Sthlm.
tingar samt deras efterlämnade Schröder8 testamente (Grossh.
änkor äga företräde framför öfr. Georg Schröder 1871-)kr. 122,000.
sökande. Pens:r åt fruntim. af borg. klassen.
'l46 54J --- Säfbohms testamente (Snickare-

ålderm. D. Säfbohm) kr. 750.Hand-
Konung Oskar I:s minne (Änke. penningar åt å änkehuset intagna

drottning Josefina 1873) kr. snickareänkor.
676,000. Särsk. styrelse se [3499). Tidmarks och Sundlus Pen-
Hem för mindre bemedlade ogifta stonsfond (Mrll S. M. Sundin 1859)
fruntimmer eller änkor af stånds- kr. 204,300. Pens:r il 300 kr. till-
klassen öfver 50 år gamla. . delas för i behof stadda fruntim-

[46.53J Drottninghuset.
Se [3001].

Drottninghuset (Konung Karl
Xl:s Drottning, Ulrika Eleonora,
antag1. 1682) kr. 141,500. Intagn.
och försörjn. af ålderstigna, sjukl.,
i torftighet stadda änkor och dött-
rar efter civ. och militäre ämbets-
och tjänstemän, präster, borgare
samt sådana hofbetjänter, hvilka
icke burit uvre,

ägnande sig åt vetenskap, skön
konst, slöjd eller handtverk.

Tekniskt stlp.ndinm. Styrelsen
f. Israelitiska Ynglingaföreningen.
År1. räntan 250 kr. utdelas till ju-
disk yngling, ägnande sig åt tek-
niska studier.

[4645J
Eng-estl'örns, Eufernia M. T., stif·

telse (Statsminister L v Engeström
1820) kr. 4,000, samt sedan år 1888
stadens lösepenning för fattigstu-
gan kr. 4,000. Katolska församl is
kyrkoråd se [2079]. Underst. åt fat-.
tiga änkor af katolska bekännelsen.

barnhus

mer af den s. k. bättre samhälls-
klassen, hvi lka, födda i Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
blinda eller »i sina. händer förla-
made ell. förvrtdna., så att de icke
kunna sig med arbete försörja».

Zettersten P:s testamente
(Kryddkramh. E. Zettersten Pms
1836)kr. 15,000. Af räntan tillfal-
ler 1/4 änkehuset och de öfriga
8/4 utgå som penarr il 75 kr. åt
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
sionärernas antal 10.

Öhmans testamente (Fru Hedv,
Öhman 1791)kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 8 borgareänkor.

[4658J
Borgerskapets gubbhus (Sthlms

borgerskap 1788)kapital år 1909kr.
2,388,314. Borgerskapets gubb-
husdirektion, se [3495]. Uuderh. af
ålderstigne borgesmän i Sthlm.

~'. d. Jiirnkramhandelssociete-
tens pensions- eoh begrafnings-
kassa, kr. 3,000. Kassan ötver-
lämn. till Borgerskap. gubbhus o.
änkehusinr. m. 1,500 kr. till hvard.

[4659J Allmänna barn-
husinrättningen.

Se [3401].
Allmänna barnhnsinrättningen

i Stockholm (Drottning Kristina
1637) kr. 6,707,891:48. Vård och
uppfostran af värnlösa barn.

Knut Bernhard Beronii fond
(Hand!. K. B. Beronius 1876) kr.
5,000. Understöd till barnhusbarn,
hvilka ådagalagt flit och anlag för
studier eller för inlärande af något
yrke eller handtverk.

Brand ts fond (Generaldir . J N
Brandt 1826) kr. 3,000. Årlig ut-
deln. åt 10 utackorderade barn-
husbarn.

DFond för barnhusbarn af kvin-
nokönet> (Statsrådet C. J. Malm-
sten, Frih. F. Wrede, Gro8sh.A.J:~""re-
stadius m. fl. 1861) kr. 37,135:34.
Insättn. i ränte- och kapitalför-
säkr:sanstalten i Sthlm till bere-
dande af lifränta vid 55 år.
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['4659-4670J G. Fron, ..Ja stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder .
.Fonden till minne af Hngo I Lieberts fond (Sejlareålderm. J. :å arbetshemmet 34 och å Karls.

Pährrsus (afsatt af Barnhusets F. Liebert 1832) c:a kr. 6,042:85. vik 34) samt seminarium f6r lärare
medel 1888)kr. 2,500. Understöd Räntan utdelas till å ålderdoms. (f. n. 8 elever).
som från K. B. Beronii fond. hemmet intagna personer af tysk [4663 bJ _

Uondretska fonden (Kapt. Jean nationalitet.
Louis Gondret 1895)kr. 33,808:64. Terrades tond (Språklär. Alex· }'öreningen för bistånd åt lytta
nFör att underlätta och bisträcka andel' Nadi Terrade och hans hu- och vanföra (Prof. A. Wide m. fl.
i nöd och armod stadda mödrars stru Lovisa R. 'I'errade, f. Ström- 1909) kr. 273,375. Arbetsskola där
barns intagande och vård.» bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan an- underv. lämnas åt medell. vanföra

Höökska fonden (Komminister vändes f6r inköp vid jul af bröd i bokbinderi, borstbinderi, sko.
K. E. Höök och hans hustru 1900) till samtl, å ålderdomshemmet in- makeri, svarfning o. snickeri åt
kr 5,000. Insättning i ränte- och tagna personer. manliga samt sömnad, virkning,
kapitalfdrsäkr:sanstalten i Sthlm Unmans fond (Generalkonsul stickning o. väfning åt kvinnliga
till beredande af lifränta åt i Ad. GustafUnman) kr. 10,417:82. Rän- elever. Arbetslön betalas för allt
Fredr. förs aml. födda barnhusbarn. tan utgår f. n. till tvenne af Gene- dugligt arbete. I Hemmet för van .
. Ljungcrantzska testamentsfon, ralkonsul Unman namngifna per. föra mottagas 9 kv. o. 12 manI.
den (Tobakshandl. P. Ljungcrantz soner. elever. Adr.: Greftureg. 59.
1875) kr. 178,829:75. Inlösn. å lVebers fond (Fru Mathtldaw e-
barnhuset af sådana fattiga barn, ber 1908) kr. 10,430:35. Räntan
tillh. Sthlms kommun, som eljes skall med 9/10 utdelas till å ål.
icke kunna utan afgift intagas. derdomshemmet intagna personer,

Fru E. Linds af Hageby tond företrädesvis från Jakobs och Ka-
(Fru E. Lind af Hageby 1904) kr. tarina församlingar, och 1lro till.
400. Understöd åt f. d. barnhus- lä~gas kapitalet.
barn. ustergrens tond (Hamnfogd. L.

Nybergs fond (Kollega J A Ny. E. Östergre.n) kr. 509:16 Räntan ut.
berg 1897)kr. 2,000. Underst. som delas vid jul åt sängliggande sjuka
fr. K B Beronii fond. å ålderdomshemmet tillh. Nikolai

församl.s afdelning.

[46 60J Styrelsen 6fver Sab- [4661 J
batsbergs ålderdomshem. Frimurarebarnhuset å Krlstiue.

Se fI801). berg (Frimuraresamfundet 1753)
Benedicksskafonden(Änkef.Em. kr. 2.'487,O~5:72, .däraf fasti"b:ns

ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr. bokförda varde 480,222:73kr. Sarsk.
19 683:59.• För bildande af en fond direktion, se [3403]. TIll vård och
h~ars afkastn. bör användas tili uppfostran inom inrättn. af fat-
beredande af bättre och rikligare tiga värnlösa b~rn; H14barn, 117
kosthåll åt hjonen.. goss,,:r och 47 flickor, vårdas f. n.

Eklunds fond (Johanna Kristina å inrättn.
Eklund 1892)kr. 2,310:14. Räntan :ned. dr C. Hahns testameute
skall med 3/( utdelas till åälder- af 1896 å 20,000 kr.
domshell1metintagna~erson •.rfrån [46 62J
Klara forsamI. och 14 tIllaggas Prins I'ar ls uppfostringsinrätt.
kall'talet, . ...., nlng för fattiga och värnlösa barn

Eurenh fond (v. Häradshörd. I I Stockholm (Pastor Prim. J. O.
L Eurenms) kr. 10,000.. . Wallin o. Underståth, O. af Vann-

Johanssons ..fond (stiftad ~lll qviat 1833) kr. 688,000,däraffastig.
mmne af Skolst~~erSkan Anna LIsa hetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se
Johansson d. /1 1908). kr. 300. [3405]. Vård af fattiga o. värnlösa
Rantan skall användas bli mkop barn i Sthlm
vid julen at" skodon åt någon eller , . _
några å hemmet intagna under- [4663 a J
stödstagare från Adolf Fredriks för- Föreningen för sinnesslöa barns
samling. vård (Prof. N. G. Kjellberg, fil.

Lennbergs fond (M:ll SofiaAlber- d:r O. von Feilitzen m. fi. 1869)
tina Lennberg 1890) kr. 2,273:96. kr. 523,278:15. Särsk. styrelse, se
Räntan användes till inköp af [3640]. Uppfostran af sinnesslöa
strumpor. barn (f. n. vårdas i skolan 46 barn,

[4664J
Malmqvlstska barnuppfostrtngs-

anstalten I Stockholm (Klocka.
ren J. P. Malmqvist o. hans hustru
1852 och 1853) kr. 50,000. Särsk.
styrelse, se [3622]. Att lämna fattiga
o. värnlösa flickebarn undervisn.,
vård och uppfostran i öfrigt; föl'
de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges ärl. en afgift, i medeltal
utg. 250 kr. för hvarje betalande.

[4665]
Murbecks Inrättning ror fattiglI

flickors uppfostran (Prästmannen
f.eter Murbeck 1747)kr. 352,056:-.
Andamål : att till tjänarinnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh. Sthlm s
kommun. Intagn:sålder 6-10 år.
Särsk. direktion se [3408].

[4666J
Välgörande Pruntlmmers-sält,

skapet (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703].
Kapital omkring 21,000 kr. Årl.
inkomsterna utom räntan utgöras
af bidrag från Drottningen, Kron-
prinsessan och Prins Carl samt
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,600
kr. som dels efter af Herrar Kyrka.
h:r i Stockholm ingifvet förslag
utdelas till fattiga fruntimmer
(omkr. 2,000 kr.), dels anslås till
underst. för flickskolor (omkr. 500
kr.).

[4667J Femöreförentngen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. Sär-sk.
styrelse se [3633]. Grundande och
underhållande af barnhem i den
Svenska Lappmarken.

III. Fonder för understöd åt barn.
[4679J

Cavalll.Holmgreuska Stiftelsen
(stiftad af Grosshandlaren A. F.
Cavall i-Holmgren på hans 50-års-
dag den 27maj 1901med en grund-
plåt af 20,000kr.) har till ändamål
att bereda ett sommarhem i Stock-
holms skärgård 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 [3404).
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 ström i Värmdö församl. vistades
:j,r var förlagdt till Björkvik vid år 190415/6-1/9 (77dagar) 40 barn,
Algöfjärden i värmdö församling. däraf 25 flickor och 15 gossar; år
År 1902 vistades den 14 Juni-3l 1905 9.'6-22.'8 (73 dagar) 42 barn,
Augusti eller under 71 dagar 28 näml. 26 flickor och 16 gossar; är
barn däraf 24 flickor och 4 gossar )906 15/6-22/S (67 dagar) 43 barn,
å stiftelsens hem, detta år förlagdt däraf 24 flickor och 19 gossar; år
å Gällnö i Vämdö församling. 1907 18/6_19/8 (63 dagar) 44 barn,

År 1903 vistades den 14juni-29 däraf 24 flickor och 20 gossar; år
Aug. eller under 75 dagar 33 barn, 1908 15/6-80ls (77 dagar) 42 barn
däraf 24 flickor o. 9 gossar, å stif- däraf 25 flickor och 11 gossar; år
telsens hem, detta år på den natur 1909 15/6-28/8 (68 dagar) 44 barn
sköna Argboda ö vid Kariho.lms- däraf23.t1ickoroch 21gossar; år1910
fjärden i Värmdö församling. 16/6-24/8 (68 dagar) 48 barn däraf

I Stiftelsens hem å det 1904 in- 22 flickor och 26 gossar.
köptahemmanetKalfsvikvidVindö· .
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G.. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4671-4685]
jul, bekläda behöfvaude skolbarn myndighet eUer känd enskild per-
i åldern 61/2-14 är. Tillg. ut- son. Säkerhet skaU ställas för er-
gjorde d. 12 maj 1910kr. 59,629:07. läggande af ärligt upprostnngsbt-
Ledamotsantalet var samma dag drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr
2,222 (143 ständiga ledamöter och elev, att utgä t. o. m.15. året. När-
2,079 årsbetalandet. År 1909utde- mare upplyan. lämnas af styrelse-
lades fullständiga beklädnader led. prof. C. Sundberg, Kungsträd-
jämte diverse andra julgäfvor till gårdsgatan 22.
382 skolbarn samt kängor och
strumpor eller sporttröjor till yt-
terligare 218 skolbarn, samman-
lagdt 600 beklädda barn, för en
kostnad af kr. 13,159:75, de skänkta
julpresenterna ej medräknade.

Under sällskapets 40-äriga verk-
samhet (18702S/1-19102815) hafva
fuUständiga vtnterbeklädn. jämte
andrajulgäfvor tilldelats 4,164skol-
barn samt partieUa beklädnader
till ytterligare 1,391 skolbarn (=
5,555 beklädda barn) för en sam-
manlagd kostnad af kr _140,563:08
julgåfvorna medräknade, men ej
de små administrationskostn:a.

[4671]
Sällskapet »Be fattigas vänner.
(Grossh. J. E. Törnqvist m. fL d.
11/51826)kr. 11'3,000.Sär sk, styrelse,

• se [370å]. Räntan användes dels
och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn., dels ock till smärre
underst. ät behöfvande; räntan å
3,000 kr. utdelas till 4behöfvande
af kvinnokön; dessutom utdelas
årl. 600 kr. i poster om 10 a 15kr.
enl. G_E. Möllers test.
[4672]

Sällskapet Jultomtarne (stiftadt
af 17 unge män julaftonen 1870)
har till ändamål att årligen sön-
dagen före jul utdela fuUständiga
beklädnader åt fattiga, välartade
skolbarn inom hufvudstaden. Säll-
skapets samtliga tillgångar upp-
gingo d. 31 December 1909till kr.
127,286. Antalet beklädda barn
1910 190 st. Styrelse, se [3623].
[4673] ---

Fattiga barns vänner (Frih:an
Cederström, f. v. Cederwald, 1841)
kr. 21,000. Särsk, styrelse, se [3621].
Medlen användas nu blott till ut-
ackordering af flickor. Sedan 1883
har sällskapets bestämda inkomst
ökats med räntan af 2,000 kr.,
hvilka genom test. tillfallit säU-
skapet vid fru frih:an Rosa Oxen-
stiernas, f. l\1ickelson, död år 1892.

[4674]
Sällskapet Barnavännerna. Sär-

skild direktion, se [3625]. SäUsk:s
ändamål är att, i regel strax före

[4675]
Alms, Axel och Sofia, stiftelse

(Byggmäst. A. Alms änka, 1874),
grundfond vid 1908 års slut kr.
1,030,000, öfriga tillgångar kr.
305,929:74. Särsk. styrelse, se
[35402J. Har till ändamål att åt
flickor, 80m sakna behörig om-
vårdnad, bereda ett hem, där de
erhåUa kristlig uppfostran och
god handledning samt sålunda
danas till redbara och dugliga
kvinnor. Ansök. om inträde ställes
till styrelsen och kan ingifvas af
vederbörl. kyrklig el.ler kommunal

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

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

[4677J
SäUskapet.Till uppmuntran af

öm och sedlig modersvård. kr.
120,554:05. Särskild nämnd, se
[3782]. Räntan jämte årsafg. an'
vändes till underst. dels kontant
till belopp af 20.till 60kr. 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 tii! hvarje gång 156
mödrar.

[4678]
.Köhlers premlefond-, kr. 1,616.

Räntan utdelas som prem, åt folk-
skolebarn, som gjort goda fram·
steg i simning vid Sthlms stads
bad- och siminrättning.

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

(4681 J Seraflmerlasaret-
tets direktion.

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

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

Norlunds, Lotten, Fru, fond
(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
med kapitaliserade räntor (år 1910)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläka-
ren vid den medio. afd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verkl, be-
höfvande, för att sätta dem i till-
fliUe att genom lämplig föda eUer
.•.istelse i stärkande luft vid brun-
nar eller bad söka återvinna hälsa
och krafter.

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

Donationsfonden Lincoln Pay-
kulls minne (1899)1,000 kr. Rän-
torna disponeras efter öfverläka-
rens bestämmelser - för liknande

hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,486:97 vid 1909års slut. Rän-
tan användes till underhåll o. kom-
plettering af för patienternas räkn.
befintl. bokförråd.

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

SejIareåldermannen J. F. Lie·
berts och hans hustrus dona.
tionsfond (1827) kr. 5,939:71 vid
1909 års slut. Frisäng f. en sej-
lareämbetet tii!h. person.
[4684] --

Kronprinsessan Lovlsas vårdan.
stalt för sjuka barn. Polhemaga-
tan 30. (Med. Dr P. Elmstedt m.
fl; 1854) kr. 725,000. Särsk. dlrek-
tian, se [3350]. Yård af fattiga
sjuka barn; under det sista året
vårdade 1,021 barn; vid poliklini-
ken 3,784 fritt .

[4683] --
Stockholms sjukhem (stift. gen. [4~85]

gåfvor 1867) kr. 4,638,811:8å (1/1 S~bbats,bergs brnnnslasarett
1910).ISärsk. styrelse se (3373) (Prof. E. Gadelms under medver-~-- . Ikan af brunnsgäster vid Sabbats-

Direktionen öfver sJ'uk- b.ergs. hälsobrunn 1807) kr. 47,040:
. 93. Särsk, direktion, se [3391]. Att

huset Elra. Se [3352]. åt fattiga sjuka brunnsgäster be-
FrIherre B. von Beskows och reda kostnadsfri bostad, föda och

ändamål som Lotten Norlunds
fond.

llegnells, A. F., Dr, sttpendle-
fond. Doneradt kapital (1863)kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1910 ärs
början utgjorde kr. 12,025. Årl.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stlp. att tilldelas 2 medic. kand:er,
som tjänstgöra vid Serafimerlaaa-
rettet. Stip:a, f. n. 240kr. hvartd.,
fä innehafvas högst l år samt sö-
kas skriftl. hos vederb. förest. f.
medio. eller kirurg. kliniken.

[4682J --
Gymnastisk· ortopediska Instttu-

tets fattigfond (Prof. N_ Åkerman
m. fl. 1827) 18,000 kr. Direktionen
f. Gymn.-ortop.-instit., se [3393].
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida afkroppslyten.
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l4685-46'96] G.· Fromma stiftelsers, pensionskassorsm. fl. fonder.
läkarev. under den tid de begagna derst. åt fattiga barnaföderskor. A. O. Wallenbergs fond, (Bank.
sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb. Fru M. Berggrens fond (Grossh, dir. A.. 0. Wallenberg 1875 o. 1884

R. C. Berggren 1894)kr, 5,000. Till med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
förstärkande af K. Sällsk:ts resp. t,OOO. Räntorna, å nämnda dona-
fonder. tioner användas med ena hälften

H. Brandels fond (kamreraren till »täckande af utgifterna för
H. Brandel 1904) kr. 61,174:98. barnbördshuset» och med den

Bo A. DauelIi donationsfond andra till »understöd åt fattiga
(Gäfva af arfvingarna efter gross- barnaföderskor och deras barn II.
handlaren B. A. Danelius) ur- Aug. Wennbergs foud (Grossh.
sprungligt belopp 10,242:22 till Au~. Wennberg 1889) kr. 60,000.
förmån för fattiga barnaföderskor. Befrämj. af sällsk:s barmhärtig-

Sam. Enanders fond (Bruksäga- hetsstift:r.
ren Samuel Enander 1902) kr.
110,349:12.Befrämjande af Sällsk:ts
barmhärtighets stiftelser .

C.' Il. .·orsgrens fond (Gross-
handlaren Carl Robert Forsgren
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
Sällskapets barmhärtdgbetsstiftel-
ser.

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

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

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

H. Lovens fond (Presidenten H.
Loven 1908) kr. 11,106:- till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

[4687J Allmänna barn-
bördshuset.

Se [9356!.
Allmänna barnbörilshuset (1852)

kr. 503,136:25, däraf fastighetsv.
kr. 200,000. .

Asylen för fattiga barnafäder-
skor och deras barn. Samma sty-
relse som vid Allm. barnbördsnu-
set, se [3356]. (Bildad af Bene-
dicksska asylerna och Nödhjälps.
fonden.) Med en kapitalbehålln.
vid 1909 års slut af kr. 853,685:03.

[4688J Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359J.
K. Sällsk:ts samtl. tillg. 1 Jan.

1910 utgjorde kr. 462,322:63.
Barnbördshuset Pro Patria

(Grundadt af Assessor C. Ram-
ström 1774). Intagande och vård al
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fao
stigh:n, som tillh. sällsk., är väl'
derad till 66,000kr. och där befintl.
inventarier till kr. 4,189: 53.

Byggmäst. J ohan Anderssons
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördshusets ändamål.

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg.
G. F. Berndes 187G)kr. 6,000.Uno

[4689] .
Strandbergska läkareinrättnin-

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

[4690J
Föreningen för sjukvård i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [3647J. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri värd i deras egna hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören.s verksamhetsområde är m-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat ..
teus', Jakobs och Johannes' för"
saml:r.

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

[\~r~~~ts,s. understödsfond(Fa·
briksidk. S Berendt 1886)kr. 10,000.
Ofverståth:ämbetet för Poltsaren-
den, se [1683]. Till hyresbidrag
åt fattiga linnesömmerskor vid
höst- och vårflyttn. till ett belopp
af högst 25 kr.
[4694] --

Fryklullds, Johauna Charlotta,
donationsfond. (Änkefru J'ohan-
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75,000: -, Förvaltas af Stockholms
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kl'. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, företrädesvis till söm-
-merskor.

[4695] Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
Ahllöfska testamentsfonden (As-

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

fa~~1:t~Ö~:~k:r testamen tsfonden
(Skepparen !VI Ahlström 1790) kr.
27,200. 12 pens:r Il 66kr. 67öre till
uziderst, för af testator uts.a jung-
frur,derasanhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
som rita, måla, gravera, träanidert,
bildhuggeri, modellering, praktisk
kemi, mekanik eller trädgårdsod-
ing ; »ingen fär komma i åtnju-
lande eller bibehållande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
håller sig till annan lära, sekt och
läsaresamfund än väl'. kristna
evang. luth. lära.n

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659)
kr. GOO.Stip:r.

Flobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1830) kr. 3,500. Pens. till eiv.
änkor.

[4696] Stockholms för- Hanssons fond (Borgmäst. H
myndarekammare. Hansson 1659 och 1663) kr 1,379.

Brander. fond (Kamrer H A Stip:r.
Brander 1869) kr. 130,60Q.Pens:r Hedlngs fond (Margareta He-
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu-
mer, 80m uppnått 60 års ålder, derande vid Upsala univ.
äro rodda och boende inom Sthlms lIedströms pensionsfond (Fabr)
stad, helst å Södermalm, hälften C Hedström 1822)kr. 4,000. Pens:r
åt dem hvill<as fäder varit civila åt behöfvande i Sthlm.
tjänstem. v. Sthlms stads verk el. lIochschilds pensionsfond (Lag-
inrättningar, och hälften åt dem, man J H Hochschild 1830) kr
hv;lkas fäder tillhört fabriks. eller 14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
konstnärsidkare samt trädgårds. a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
mästare, samt stip:r åt gossar o. 30 år gamla fruntimmer, hvilkas
flickor mellan 16 och 21 år till fäder tillh. Sthlm s magistrat af
hälften hvardera, i synnerhet åt litterata klassen.
dem, som mistat sina-föräldrar o. Jacobsons testamente (OJacob-
som harva håg 'och fallenhet att [son 1644) kr. 1,080:50. En pens.

Flodinska stipendlelnrättningen
(Borgrnäst. S C Flodin 1795) kr.
155,055:29.Underst. till studerande
vid Upsala univ:t och Linköpings
högre allmänna Iärov.

Helmfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Simon Grundel
Helmfeldts änka !VI H v. Parr 1689)
kr. 46,060:81. Sthlms magistrat
och en af densamma utsedd di-
rektör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fl\ltmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4696-4699}
IL kr. 54: 37 utgår till en stude-
rande yng!.

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

Ladnus fond (Dorothera Ladou
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska förs aml. ..

JlIarii testamente (Ankef. A Ma-
rius, f. Koopman, 1846 och 1848)
kr. 80,145. Pens:r il. 75 kr. åt be-
hötvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnått 50 år.

Möllers stipendiefond (Kamrer
J Möller 1798) kr. 2,400. Stip:r till
2:ne studerande vid Upsala univ.

Nordfors testamente (äfverst:an
W Nordfsors 1838) kr. 1,900. Till
en behöfvande militäränka.

Noreenska fonden (Änkef. L F
Noreen 1850) kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm.

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

Thåströms fonll (Ånkef. F L
Thåström 1832) kr. 25,626. Pens:r
a 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter civ. tjänstem. och borgare i
Sthlm.

Törnqvhts 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
Wadström 1789) kr. 11,150. Pens:r
tilldelas ,10 gamla jungfrur, som
uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2
af borgareståndet».

von Willebrands fond (Frih. E
M v. Willebrand) 1854)kr. 115,000.
Underst.

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

[4697J Borgerskapets be-
medlingskommission.

Se [1952].
Bemedlingskolllnlissionens en-

skilda medel kr. 34:tl,4i,)7: 38.
A.splunds testamentsfond(Grossh.

D Asplund 1801)kr. 124,iiOO.Pens:r
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare,
deras änkor och oförsörjda barn
m. fl.; åtskilliga anslag utgå äf-
ven dels till 'I'orsåkers försarn!. af
Hernäsands stift, dels till F'rlm'u-
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 eusk lhla fond
(Sthlms borgerskap 1749) kr.
150,000. Pens:r il. 75 kl'. till fat-
tiga borgare, deras änkor och oför-
sörjda barn.

Castellns 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.

nobergs testamente (Guld-
smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
Räntan användes tilllifstidspens:r
åt 2 fattiga borgeränkor. af hvilka
den ena bör vara guldsmedsänka.

f. d. I1andelsf'öreningens öfver·
skotts fond (öfverlämnad af Han-
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000.
Pens. till en minuthand!.

liedströms testamente (Siden-
fabr. C Hedström 1832) kr. S,OOO.
Pens:r il. 75 kr. utgå till fattiga
änkor och oförsörjda barn efter
borgare i Sthlm.

f. d. Kryddkramh"societeteu
pensionskassa (Kryddkramh.-so-
cieteten 1775) kr. 70.000. Pens:r
och underst.

J. A. W. Llndmanssons testa-
mente, Kapital 50,000 kr. Pen-
sioner utdel. f. n. till af donator
utsedda personer.

Ljungcrantz' testamente (To-
bakshandl. 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 2:ne fattiga o. 40-åriga
borgaredöttrar .

Maria tiustafva Xormans testa-
mente. Kapital 50,000kr. Räntan
utgår till af donator utsedd per-
son.

Xyströms testamente (Grossh.
C M Nyström 1790) kr. 37,500.
Numera 2/S af årl. 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.
Pens:r till borgaredöttrar .

f. d. Slden- och kliideskramhan·
delssocietetens pensionskassa (f.
d. Sidimkramh:ssocieteten 186~)kr.
23,000.'Peus.r till änkor och döttrar
efter deläg. i Siden- och klädes-
kramh: ssocieteten.

Sundberg P:sons testamente
(Kramhandl. J Sundberg Petters-
son 1792) kr. 1,000. Pens:r åt bor-
gare och deras änkor.

Sundlus testamente (M:ll L M
Sundin 1879)kr. 24,700. Änka eller
döttrar efter borgare i Sthlm, med
företräde för sidenkramh:änka och
döttrar.

Svanbergs testamente (Hand!.
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000.
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
samt för deras i behof stadd.
änkor och döttrar.

f. d. Tobakshandelssocietetens
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso-
cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r
till änkor och döttrar ef'ter tob aks-
hand!.

Törnebohms testamente (Asses-
som och stämpelmäst. E Törne-
bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är
anslagen till pens.r a. 75 kr. åt
änkor och barn efter medlemmar

af Sthlm s borgerskap (utom fao
brikstdk.), hvarjämte för särsk, af'
testator bestämda ändamål utbe-
talas 600 kr. år!.; dessutom utg&
särsk. anslag såsom till Ortopedi-
ska institutet m. fl.

M:•• ', och Emma Wallins pen-
Sionsfond kr. 268,061. Pensioner-
utdelas f. n. till af stiftarne ut--
sedda pensionärer.

l" J. Warodells tostamente
(Handlanden L J Warodell 1863)
kr. 1,437,500. Sedan afränteinkom-
sten 27,000 kr. tillfallit Warodells-
arfviug ar , skola 2/3 af den åter-
stående inkomsten utdelas i pen-
sioner åt borgare, deras änkor ocln
barn samt l/S läggas till Warodellso
fond för uppförande af »erbeta-
och fattigbostäder i hufvudsta-
den». .

Westerbergs testamente (T'rakt.>
dottern C M Westerberg 1840) kr.
20,175. Pens:r till borgaredöttrar-

F, d. lInskänkssocietetens pen-
sionskassa. Kapitalet 15,000 kr.
är öfverlämn. till Bemedlingskom-
missionen där pensioner utdelas-
till pens:berättigade.

[4698J Grosshandelssocie-
tetens deputerade.

Se [2615].
Brobergs pensionsfond (:\1:11l:

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

Urosshandelssocietetens pen-
sionskassa (Grossh:-ssocietetem
1815) kr. 584,180. Pens:r till gross-
handl., deras hustrur, änkor ocle
barn i Sthlru.

I1agboms testamente (M:ll C U
Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pens.r
ä 150 kr. till fattiga änkor och,
döttrar efter skeppsklarera,re eller,.
om sådana ej finnas, efter gross-
handlare.

Pens:sfond för fattiga f.d. sjö.
kaptener, deras änkor o. döttrar-
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)'
kr. 101,005. Pens:r till sjökaptener-
samt gratifik:r till sjökapt:s änkor-
och döttrar.

l'etrejiska fonden (Skeppsklarer.
p Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens:ri>
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm>
änkor och barn.

[4699J Direktionen ärver"
fabri ksfattigkassan.

Se [3549].
Blancks fond (S M Blanck 1873);

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

Oasparssons pensionsinrättning:
Fa br. P A Oasparsson 1850) kr.
20,326:Oi. Pens:r till arbetare vid!
sidentabr:r.

Fabriksfattigkassan (Sthlms fa-'
briksidk. 1752) kr. 244,163:69. Un-
derst. åt fabriksarbetare.

van der Ostenska fonden (Fa-
br sänkan ]\'l C van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrikssocieteten.

Paultska fonden (Grossh. och
fabr. Chr. Pauli 1807)kr. 2,.91: 31.
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[4699-4710J G. Fromma, stiftelsers, pensionskassors m. fl. funder.
Underst. till arbetare vid Yllefa./hvarandra följande år utdela ett direktion:s bepröfvande till behöf .
.,rikerna. .. stipendlumpå1,200kr. Underjtredje vande änkor och barn efter apot.

f. d. Stampelafgifts. eller den året göres uppehåll, hvarefter std- och farmaceuter, som själfva kunna
il. k. Hallkassan (Sthlms fabrfks- pendiet under de båda följande anses nödställda. Efter donato-
idkare 1770 års hallordning) kr, åren åter utgår o. s. v. rernas frånfälle eller event. från den
<68,467, Underst. åt fabrikörer Stipendiet utdelas till farma- tid, som af dem blifvit bestämd,
~aD:!-~deras änkor och barn. ceuter, som omedelbart efter apa- användes hela afkastningen, sedan

,Soderbergska fonden (Fabr. P tek:areexamens afIäggande ämna 50/0 af densamma blifvit afsatt för
:Soderberg 1850) kr. 1,673:25, Uno under minst sex månader idka fort- att förstärka hufvudsto1en, till
-derst. till 2:oe strumpfabriksar- satta studier - företrädesvis vid ofvan augtfna ändamål.
.betare. Farmae. institut. - och böra dessa Mosanders fond, Grundkapital

:rörnebohmskll fonden (Stämpel- resultera i en afhandling af ke- 1,000 kr. till minne af Professor
anäst. assessorn E Tornebohm 1831) miskt·farmaceutiskt kemiskt far. C G Mosander från en apotekare
"kr. 3,732, Underst. till afl, fabrtks- makognostiskt eller' botaniskt in. som den '/91900 tillhört apotekare.
ädk.s och fabriksarb:s fattiga barn nehåll. kåren i 50 år. Af räntan utdelas
'Under 16 år. Skulle sökande till stipendiet årligen t. v. 50kr. af Professorn
([470oJ saknas från den utgående två-ära- i kemi vid Farmaceutiska inst.

Bok. och musfkhandlarnes pen. kursen kungöres detsamma ledigt till den mest framstående lärjun-
. ånyo för exam. apotekare oafsedt gen i samma ämne. Återstoden

-stonsfdrenlng (Musikförlägg, A hvilken årskurs de tillhört. af räntau på kapitalet, som genom
Hirsoh, bokhand!. J J Flodin m. Collianders fond (Fru Dorothea C. sammanskott af kamrater till of.
11. 1853) kr. 549,369:81. Särsk. aty- Colliander 1850) kr. 600. DTill den vannämnde apotekare blifvit be.
trelse se [3043].Pens. åt delägarne. i Sthlm bildade fond för underst. tydligt förstoradt, lägges tills vi.
:[4701J åt fattiga apotekareänkorD. dare till kapitalet, Genom dona-

Minuthandelsf"örenlngens pen. Hallengrens fond (Apotek, J N tion af, under den 26 Nov, 1906
-stonskassa (flera minuthand!.1874) Hallengren 1836)kr. 2,675. Årliga aflidne Apotekaren Carl Falk och

S räntan användes af Direktionen till hans hustru, född Ganffin, skall
kr. a95,215:68, ärsk. styrelse se nytta och ändamål för de farma- vid hennes död 15,000 kr, tillfalla
[3007]. Pens:r och underst. ceuter, som använda Societetens fonden, under förbehåll att några
iI:47 02J institut. smärre lifräntor skola af räntear-

Ylktuallehandlarnes pensions- JustelII fond (Apotek. Martin kastningen fortfarande utgå under
'inrättning. Eapitalbehålln. den Justelius 1883) kr. 30,000. ris af innehafvarnes lifstid.
:31 dec. 1909kr, 384,277:87. Särsk, räntan utdelas till behöfvande Norrlands apotekaref"örenlngs
-direktion, se [3005].Pens:tagarne apotekare, deras änkor eller oför- donationsfond d. 29/5 1895. Af
'äro omkr. 40, sörjda barn, 'lg till stipendier för räntemedlen lägges t. v. 'ls till

två stud:de vid Farm. institutet kapitalet och 2/3 öfverlämnas till
och 'ls till tillfälliga underst. åt Farm. instit:ts styrelse, att efter
behöfvande farmaceuter eller till samråd med direktionen användas
för yrket nyttiga ändamäl. till ngt för institutet eller dess

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall elever gagnande ändamål.
1897) kr. 4,000. DÄr!.afkastn, ttll- Nygreus stipendiefond (Apotek
delas en eller flere änkor efter Gottl'ried Nygren d. 16/12 1897) kr.
farmaceuter med företräde för än- 5,000. Då de årligen besparade
kor efter farmaceuter från Väster- räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
götland.D utdelas detta belopp af societ:s

Knllgrens fond (Apotek. K. J. direktion till någon examin. apo-
Alex. KulIgren 1906) kr. 12,000. tekare till underst. antingen: l) för
Räntan å halfva kapitalet skall år- vetenskap!. studier i in- eller ut-
ligen vid midsommar- och julhög- landet eller 2) för studier vid ke-
tiderna med hälften hvarje gång mi sk fabr.; eller ock till 3)belö-
tilldelas ntvenne fattiga, för redlig ning för epokgörande upptäckt
vandel kända farmaceuter, nämli- inom farmacien. Vid stip:s utdeln .
gen apotekare, provisorer eller fästes hufvudsakl. vikten vid sti-
farmacie kandidater». Räntan å pendiatens prakt. duglighet, sköt.
andra hälften skall utdelas som samhet och karaktär.
stipendium åt obemedlad, för dug- Redlngs fond (Apotek. I Reding
lighet känd elev vid Farmaceut- 1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
institutet, hvilken därjämte tillhör hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
och minst ett år förut tillhört nä- apotekare eller apotekareänkor.
gon förening för absolut nykterhet. Sandbergs fond (Apotek. A. F,
Vid donationen är rast det villkor, Sandbergs understödsfond). Dona-
att en donators släkting skall un- tionen utgör 10,000kr" som öfver-
der sin lifstid erhålla en lifränta lämnades till Apotekare-societet:s
af minst 4 proc. å kapitalet. direktion d. 23 april 1909af apot.

Lundbergs fond (Apotek. Oscar ill10tala A. F. Sandberg på hans
Lundbergs donationsfond), Dona- 70-års-dag med den föreskrift, att
tionen, som utgör 100 aktier i ak- årliga afkastn. skall användas till
tie bol. Avesta folkbank, nom. lyd. underst. antingen åt farmaceutens
å 100 kr. öfverlämnades d. 31 dec. medellösa änkor och barn eiler åt
1909 af apotek. i Borlänge Oscar obemed!. stud. vid Farmaceutiska
Lundberg o, h, hustru Hilda Lund- institutet. Medellösa släktingar
berg f. Meurlin, med anhållan, att till donatorn, som tillhöra apotek ..
fonden skulle kallas apotek, Oscar kåren, hafva företräde.
Lundbergs donationsfond och för· Sehardts fond (Carl Wilhelm Se-
valt. af Apotekare-societetens di- bardts fond kr. 10,000,stiftades af
rektion. Enligt donationsbrefvet Sociefeten vid dess årssamman-
skall, sedan från den ärt. afkastn. komst den 11 Sept. 1903 Dtill hug-
400 kr. undantagits, hvaröfver do- fästande af Hofapotekarens namn
natorerna under lifstiden själfva och verksamhet för Societeten un-
vilja disp., återstoden utdelas enl. der tjugufemårigt Ordförande-

J:4703J
Handelsbokhåltames penstons-

1'örenlng (1869)kr, 577,000. Särsk.
.styrel se, se [3009];pens:r,

i[47 05J
f. d. Bryggareämbetets I Stock·

holm pensionskassa (f. d. Bryg.
'\l'areämbetet), Särskild styrelse, se
la003]; pens:r och underst. åt del-
:ägare.

{4706J
f. d. Skomakar~ämbetet eller n.

.••.•Skomakaremästaref"örenlngen I
Stockholm (Okänd) kr. 450,000
:Särsk. styrelse, se [3001];pens:r,
-sjuk- och begrafningshjälp.

;[47 lOJ Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [4081]).
Apotekare·societetens kassa. so-

-cieteten har enligt par. 1 i dess
-stadgar bland annat till uppgift
"'tt lämna understöd åt behöfvande
.apotekare samt deras änkor och
-barn, Under år 1909 har ett antal
.ar 80 personer åtnjutit ett sam-
.manlagdt belopp af 11,452:42 kr.

Enligt Societetens beslut äger
-direktionen tillsvidare att intill
-ett belopp af 1,500 kr, lämna
-smärre tilWilliga understöd till
fattiga farmaceuter samt deras
:ankor och barn.

Apotekare.socletetens studtestl-
lPendlnm för examinerade apote-
liare. Apotekare-Societeten beslöt
'Vid sin årssammankomst den 15
-september 1908, att under två på
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [47,10-4729]
ekap »). Af årliga räntan afsättes [47 16] cietetens ledamöters intressen.ut-
10 proc. till kapitalet, hvarefter Barnmorskornas I Stockholm dela pens:r åt ledamöter af viss
~terstoden af direktionen fördelas pensionsfören. (1860)kr. 62,663:23. ålder samt underst. åt ledamöter,
l .ett elle~ flera stipendier f?r stu- Pens:r åt delägarinnor, som fyllt deras änkor och oförsörjda barn,
dteresor inom eller utom rfket af 60 år och inbetaldt 25 års afgifter: som däraf äro i behof.
på apotek tjänstgörande eller vid f. n. utgå 13 pens:r å 200 kr. st:
Farm. instit. såsom assistent el-
ler amanuens anställd exam, apo- ['47 19]
tekare, med minst tvåårig verk-
samhet efter aflagd examen. Johan Anderssons understöds.

lVallers fond (Till minne af fond (Fru Therese Andersson och
Apotekaren Jakob Waller 1886) Herr Knut Andersson 1898) kr.
5,000 kr. Räntan utdelas som be- 50,845:36. Sthlms arbetarefören.;
lön. företrädesvis för flitigt och se [3888J; år!. räntan utdelas vid
förtjänstfullt arbete å Farm. in- jultiden till orkeslösa manl, le-
stit:s laboratorium, men äfven som damöter, som fyllt 55 år och ä~o
uppmuntran för redbart och frukt- i behof af understöd.
bärande arbete inom öfriga under- Ellassonska understödsfonden
visn.fack vid institutet. (Fabr. Levy Eliasson och hans fru

Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr.
5,345:96. Sthlm s arbetarefören:g,
se [3888); räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för befriandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond.

Hemslöjdsfonden (Advokatfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören:g, se [3888J,
räntan användes som prem.r åt
fören:sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdeln. hvarje ju!.

[4711]
Konstf"orvantskapets kassa,

omfattande: Sjuk· och begrafnings-
hjälpskassa (stift. af flere perso-
ner 1754) kr. 24,000. Sjuk- och be-
grafn:shjälp åt man!. och kvinn!.
arbetare vid boktryckeri o. atil-
gjuteri.

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
flere personer 1840) kr. 106,000.
Pens:r åt manl, o. kvinn!. typogra-
fer samt stilgjutare.

Änkehjälpsfonden (stift. a( flere
personer 1854) kr. 16,500. Anke-
hjälp efter typografer o. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: Kg!.
boktryckeriet.

[4112]
Typografiska föreningen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 126,710:53.
Särsk. styrelse, se [4213J; sjuk- och
begrafningshjälp, arbetalöshets. o.
invalidunderstöd m. m.

[4713]
Stockholms gas- och elektrici·

tetsverks arbetares sjuk- och be.
grafnlngskassa. (Delägarns 1879)
kr. n,248. Särsk. styrelse, se [3109J;
sjuk- och begrafn:shjälp.

Stockholms gas- och elektrici-
tetsverks arbetares nödhjälpsfond
(Delägarne 1881). Samma styrelse
som sjuk- och begrafn:skassan.
Utdelar hjälp vid trängande behof.
Kapital kr. 35,658.

[47 14]
Lykttändarnes sjuk· och be-

grafnlngskassa (Delägarne 1868)kr.
13,326:88. Särsk. styrelse, se [3142J;
sjuk- och begrafn:shjälp.

[4720j
Stockholms arbetareförenings

sjuk· och begrafnlngshjälpsfond
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr.
12,220:-. Sarsk. styrelse, se [3888J;
sjuk. och begrafn:shjälp åt fondens
ledamöter eller deras stärbhus.
År 190~ utbet:s 8,334 kr. i sjuk.
hjälp och 3,900 kr. i begramtngs-
hjälp.
[4721]

Stockholms arbetarerorenings
tl oöresafde lning (Sthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 485:87. Särsk.
styrelse, [se 3888J; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.

[4722] --
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 223,421:03. Pens:r åt rat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller vari t borgare i Sthlm,
deras änkor och oförsörjda barn.

[4723] --
Godu'ska pensionsfonden (Segel-

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

[4715]
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlms stads Brandtör-
säkr-akontor se [2855J;räntemedlen
användas till peua:r o. år!. under-
stöd åt de på brandförsäkr.konto- [4724 J
rets stat uppförda tornväktares Sjökaptenssocieteten I Stoek-
efterlämn. änkor och oförsörjda holm (stift. 1732) kr. 106,000. Bjö.
barn samt åt änkor och barn efter kapt:ssocietetens deput:e, se [2987].
personer, 80m vid släckning af Ledamöterna måste vara burskaps.
eldsvådor omkommit, äfvensom åt ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie-
sådana, som vid eldsläckning blif- teten har till ändamål att upptaga,
vit skadade. diskutera och besvara sådana rrä-

gor, som beröra sjöfarten eller Bo-

[4725]
Sjömannaföreningen I Stock..

holm (stift. 1863). Särsk, styrelse,
se [2985J; pens:r, sjuk. och begraf-
n:shjälp samt underst. Hvarje sjö-
man (af befäl, underbefål och man-
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 1 tro

Sjömannaf"orenlngens nöd.
hjälpskassa. Sjömannafören:s sty·
relse; att af fondens räntor och af
medel insaml. i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-
gåfvor till ledamöters änkor och
barn.

[4726]
Stockholms sjömaushuskassa

(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
1909: kr. 680,604:89. Särsk. direk-
tion, se [2620]; underst. åt orkes-
lösa sjömän, deras änkor och barn;
år 1909 utbet:s kr. 40,338:75 till
COOunderst:stagare.

Stockholms nationalkassa
(Skeppared. i Sthlm 1772)slutet af
1909: kr. 172,331:31. Sthlm s sjö-
manshus direktion, se [2620J. Uno
derst. åt orkeslösa sjömän; år 1909
utdelades kr. 5,060.

[4727]
Ångfartygsbef"ålhafvaresällska.

pet (1857)c.a kr.190,000. Särsk. sty-
relse, se [41 53}; penss- och un-
derst:skassa.

[4728]
Handelsflottans penstonsan-

staIt (K. Maj:t och Rikets Ständer
1864) kr. 972,500: 01. Särsk. direk-
tion, se [2950J; pens:berättlgad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
med borg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrtr.
ven samt utan att hafva begått
rymn:sbr~tt, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; år 1909 utdelades kr.
132,951:69 till 1,637 personer.

[4Ja;~llstförenlngen, särsk. sty.
relse, se [4157J; kassabehålln. Slla
1909:förvaltn:sfonden: kr. 8,373:57;
understödsfonden: kr. 42,462: 97;
sjuk. och begrafn:sfonden: kr.
53,162:70; nödhjälpsfonden : kr.
31,51'2:25; öfvering. O. A. Lindvalls
fond: kr. 2,000; biblioteksfonden :
kr. 4,231:67; sångkörsfonden : kr.
52:70; amorteringslån i Sthlms Int.
Gar.A.·B. kr. 15,5G3: 2'2
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[4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder.

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

[4733] Kg!. Vitterhets-, Hi- Arrhenius' fond (Prof. S. Arrhe- Letterstedts fond (Gen:konsul J.
storie- och Antikvitets- nius 1904)kr. 5,200. - Till förstär- LetterstedtlS60)kr.lS,000: -. Rän-

kande af Letterstedtska resesti- tan ansläs till ett pris Idr utmärkte
akademien. pendiet. författare och viktiga upptäckter.

Banksska legatet (Josef Banks Letterstedts fond (Gen:konsul J.
1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på Letterstedt 1860)kr. 9,500:-. Rän-
lönen till Bergianske läraren. tan utgär i o. för särsk. maktpälig-

Beijerska douatlouen (af Bok- gandevetenskap!.undersökn:rsamt
förläggare Frans Beijer insamlade äfven till andra ändamål, beroende
1884)kr. 10,600. Till främj. af Riks- detta på Vetenskapsakademien.
musei mineralogiska institutions Letterstedts fond (Gen:konsul J.
syften. Letterstedt 1860)kr. 19,000:-. Till

Berglanska stiftelsen (Prof. P. inrättande å Serafimerlasarettet at
J. Bergtus 1784). Donattouskaptta- sängar för nödlidande sjuka resan-
Jet 8,333 kr., egend. Bergiilund, till de, företrädesvis från främmande
publici nytta och till en skola för land.
trädgårdsskötselns eller hortikul- Letterstedts fond till pris för
turens upphjälpande i riket under öfversättnlngar m. m. (Gen:kon-
namn af Bergianska trädgärdssko- sul J. Letterstedt 1860) kr. 18,400.
lan. Af räntan utgår 400 kr. år!. för

Beskowska stipendiefonden öfversättningar till svenska språ-
(Öfv:kam:junkare B. v. Beskow och ket af något förträffligt utländskt
hans hustru 1864) kr. 21,700: -r--", arbete; återst, ställes till Akade-
Till ett stip. åt någon ung, förtjänt miens fria förfogande.
och obemedlad vetenskapsidk. J,etterstedf.ska fonden till fiir-

Brandelskn donationen (Karnre- mån rör Vallerstads rörsamllng
raren C.H. Brandel lH05)kr.101,600. m. m. (Gen:konsul J. Letterstedt
För riksmuseets botaniska och 1860)kr. 28,400:-. Räntan användes
entomologiska afdelningar. till premier och anskaffande af böc-

Byzantinska resestipendiet (En· ~:~ ~~:~~I~::bi~ii~~k~tÖ; ~~~~~:
voyeu P. O. v. Asp 1803)kr. 30,000. stad samt till belön:r åt folkskole-
Upaal a univ.; för 3 af 9 på hvar- lärare inom Linköpings stift.
andra följ. år utses stipendiater af
Vetenskapsakad., som för samma Letterstedtska Föreningens fon-
är uppbär årk. räntan; under de der (Gen:konsul J.Letterstedtl861)
ärriga 6 åren utses stipendiater af 1:0) 102,000 reservfonden. Denna
Upsala untv., som förvaltar dona- fond ökas med årl, tillagd ränta.
tionskapitalet. på ränta tills den uppgår till 500,000

I',A. Carlsons fond 3,400kr. för kr. 2:0) 447,800kr. besparingsfon·
riksmuseets vertebratafdelning. den. Denna fond ökas genom å.rI,

Edlundska donationen (Prof. E. tillagd ränta på ränta tills den upp-
Edlund 1880) kr. 36,700: _. Rän- går till 5,000,000kr. 3:0) Återsto·
tan användes till prisbelön:r eller den 3133,ö71: 40 kr. utg. den dis-
underst. för forskn:r pä de fysiskt ponibla fonden, hvilken icke får
rnatern. vetenskap:s område. till kapitalet förminskas; den disp,

Ferrnerska belöningen [Kans'll fondens ränta öfverlämnas årl. till
rädet B. Ferrner 1795)kr. 3,200:_. Letterstedtska fören.
Premieutdeln. l,etterstellt.ka Inrikes resestf-

Flnrmnu ska belöningen (Prof. pendiet (Gen:konsul J. Letterstedt
A. H. Florman IS38) kr. 6,400:_. 1903) kr. 20,000. Stip. för resor
Till pris och belön. inom Sverige; samma bestämmel-

Fonden för reseunderstöd (dir. ser Bom för det utrikes reseatt-
Sahlgren m. fl. samt tii!skott af pendiet.
Akad.) kr. 30,300. Stip:r till Letterstedtska utrikes resestf-
belopp af 1,300 kr. utdelas ärl. till pendiet (Gen.-konsul J. Letterstedt
yngre naturforskare för utförande 1860) kr. 100,000. Stip. åt någon
af resor inom Sverige med ända- svensk man med goda moraliska.
mål att undersöka landets naturför- egenskaper och utmärkta insikter
hållanden. i en eller flera vetenskaper, för att

Fonden för vetenskaplig forsk- .ätta honom i tillfälle att, till för-
ning (anonyma gifv.) kr. 241,000:-. kofran af sina insikter, företaga
Ökas under gifv:nas lifstid genom resor i frärn. länder; stipendiat må
räntans läggande till kapitalet. tillhöra hvi!ken samhällsklass som
(Se Portratttonden). Ihelst, men fär icke vara yngre än

Grillska donationen (Bruksp. J. 25 och icke äldre än 40 år.
W. Grill 1863)kr. 48,100:--o Räntan Letterstedtska släktstipendiet
utgår tillsvidare till Skansens zoo- bild. 1893 af besparingar å Letter-
logiska trädgård. Fonden afserbi!- stedts fond tii! pris för öfversätt-
dandet af en zoologisk trädgård. ningar (Gen.vkonsul J. Letterstedt

Hahns donation (Med. dr Con- 1860)kr. 50,000.
rad Hahn 1896)kr. n,100: -, till un- Lindbomska belöningen (Berg-
derst. för vetenskap!. forskn:r el- must. G. A. Lindbom 1814)kr. 4,700.
ler resor. Räntan användes årligen till 1 a.

Anteilska donationen (test. af
Dr H FAntelI, aflämn. 1896) kr.
100,000; f. antikv. och numismat.
ändamäl.

Bergerska donationen (T'uflför-
valt. i Göteborg C G Bergers test.
1883) kr. 290,000. Af räntorna an-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska
:f6reläsn:r, det öfriga för historiska
och antikv. ändamål, efter utgifts-
stat, Bom för hvart år bestämmes.

Beskowska donati onen(Öfverste-
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr.
10,000. Underst. 101' yngre, obe-
medl. och förtjänt forskare inom
de vetenskaper, som tillhöra om-
rådet för akadem:s verksamhet.

BjörnsfJernska dnnattonenrtest.
a.fGeneralmajor O.M. Björnstjerna,
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till
författare inom dekunskapsgrenar,
som utgöra föremål för akadem:s
verksamhet.

Götiska förbundets donation kr.
2,500; för antikv. ändamål.

Hjertbergska donattonen (Pro-
tokollssekreter.E GHjertbergs test.
1888). kr. 254,000; för Statens hi-
storiska museum och kgl. mynt-
kabinettet.

Lonbatska donationen (gäfva af
hertig J F de Loubat i Paris 1889)
kr. 20,000; räntan utdelas hvart
li:te är f. bästa under senaste 5 år
utkomna, på svenska, norska eller
danska förf. arbete öf'ver Amerikas
arkeologi, etnografi, historia eller
myntkunskap. (Nästa gäng 1912).

Scharpska donationen (test. af
grossh. J. H. Scharp och hans fru,
f. Westman, 1902) kr. 100,000 för
den historiska vetenskapens hö-
jande (större delen af räntan ut-
går f. n. till en lifränta).

W. lllaire'-Bruce's donation
(don. af Fru Carolina Benedicks-
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall
användas föl' arkeol. forskningar
och gräfningar på Gotland, sär-
skildt i och nära Visby.

[4734] Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Adelsköldska fonden (Major
Claes Adelsköld 190! och 1906)kr.
50,000. Till medalj för vetenskap-
liga arbeten och till utrikes rese-
stipendier för ingenjörsstud.ier.

Ahlstrands testamentsfond (Bi-
bliotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr.
29,600:-'. Tilllifränta åt vissa per-
soner efter hvilkas död räntan ut-
går till understödjande af zool.
studier.

Ärnbergs donation kr. 23,100':-,
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J"T. Am berg.
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G. Fromma. stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4734-4739]
Wahlbergs mlnnesfondkr.32,000, A. G. Wirens fastlghetsdona-

donerad 1896 af änkef. E. Ret· tlon (Fabr. A G Wiren 1906) till
ztus till minne af hennes broder befrämjande af trädgårdsskötsel
Afrikaforsk. Johan August Wahl- m. m. Fastighet. L:a Vattug. 21C.
berg. Den år!. räntan disp:s för [4736J -. --
2 på livarandra följ. år växelvis af
Vetenskapsakad. och Svenska Säll- 'I'hunska stipendiefonden (Kam-
sk. för Antropologi och Geografi martj. A Thun 1731)kr. 101,454:57.
som resestip. Förvaltning af de under f. d. Kg!.

Wallmarkska donationen (Ötver- Öfre Borgrättens vård förr stäl'lda
dir. L. J. Wallmark 1847)kr. 5.4,900.medel, se [29751;två hemstipendier
Räutan användes till prisbelönin- åt torftiga studerande födda i Stock-
gal' för rön och uppfinningar, som holm eller Småland (dock, såsom
akadem. finner befordra vetenska- test. säger: ~M:edicin,förden oviss-
pernas och näringarnas framsteg het jag själf erfarit, undantagen-l;
samt till underst. för undersökn:r hvartannat år lämnas ett resestip.
och resor, som åkadem. anser le- af 4,800 kr. åt en studerande för
da till nämnda mål , idk. af studier vid utländskt univ.,

Vegafouden (sam!. på föranstal -. med skyldighet att kvarstanna där
tande af Svenska sällsk. för arrtro- 16 mån. Ansökn. ingifvas till det
pologi och geografi, gnm allm. sub- större akad. konsistoriet i Upsala.
skription inom Sverige, till minne
af Vega's kringsegl. af Asiens hela
kuststräcka under A. E. Norden-
skiölds ledning, 1880) kr. 71,000.
Fondens ändamål är att verka för
främjande o. uppmuntran af geo-
grafisk forskn.; dels under namn
af Vegastipendiet, underst. för före-
tagande af forskn:sresor i mindre
kända trakter; dels medel för ut-
delande af en medalj i guld, be-
nämnd Vegamedaljen, åt personer,
som på ett utmärkt sätt främjat
den geografiska forskn.; såväl stip.
som medaljen utdelas af Svenska
sällsk. för antropologi och geografi.

~ guldmedaljer, som tilldelas den,
utom eller inom akademien, som
ingifver någon afhandl. med nya
och viktiga upptäckter uti kem.
eller fysiska vetenskaperna.

Lindströms minnesfond kr.
',7{}0: -, donerad 1901 af vänner
och lärjungar till prof. G. Liud-
ström. Till ett mindre stipendium
för resor inom landet i syfte att
studera de lägre evertebrerade
djuren, fossila eller lefvande.

Sven Lovens minnesfoncl kr.
3,500, donerad 1909 af släktiugar
och vänner till prof. S. Loven till
pris belöning i form af medalj öf-
~er Loven af förtjänstfulla arbeten
i zoologi.

'fon Möllers donation (Ryttmäst.
P. von Möller 1883)kr. 24,600:-.
Till lifränta åt viss person, 'efter
'hvars död donationen är ställd till
.Akad:s fria förfogande.

Porträttfonden (utbruten från
Fonden för vetensk. forskning)
kr. ~5,900. För utförande af por-
trätt af Akad:s atlidne eller lef-
vande ledamöter.

Regnells, Anders ~'redrjk, bo-
taniska gåfvomedel (D:r A. F. Reg-
nell 1872\ kr. 91,700: -. Denna
fond sönderfaller i följ. afdeln:r:
1) Stip.-fonden f. anställande af t-e.
SOl' i botaniskt ändamål till Bra-
silien eller annat intertropisktland.
'2)Fonden för vetenskap!. bearbeta.
af de i Brasilien eller andra inter-
tropiska länder af den Regnellske

;:~~~~~iaf~~~d~j~r~~i/~~~~~:~äX~~ [4735] Kungl. Landtbruks-
eamling.s underhåll och vård. akademien.

Regnells zoologiska gåfvomedel Guillaumes fond (Maria Josefina
(D:rA. F.Regnell1884)kr. 43,900:-. Guillaume 1868)kr. 11,i172:82. Till
Räntan användes till främj. af zoo- befordrande af djurskydd.
äogiak forskning. Hallenska donationsfonden

Regnells donation (D:r A. F. (Bruksäg. N' P Hallen 1823) kr.
Regnell 1880, 1881,18821kr. 43,400. 3,967: 99. För nyttiga företag i
Medlen använda till inköp af lä· landthushälln., såsom skogsplan-
.genh. Kristineberg vid Eiskebäcks- tertng, trädgårdsanläggn., oländig
'kil i o. för anläggande af en zoo- marks upparbetande m. m.
logisk hafsstation. Löfvenskiöldska donatlonsfon-

Rosenadlerska pensionerna(Pre- den (Possess. Ch E Löfvenskiöld
sid. C. A.Rosenadler 1777)kr.3,000. 1889) kr. 15,326: 5,. Till betord-
S pensionsrum för aflwml:r efter rande af ändamälsenl. landtman-
Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm. nabyggn.

Scheelefonden kr. 14,900:-. Rän- Stipendium Nilsson·Aschanla·
tan disp:s växelvis af Farm. Instt- nnm (Bergsrådet L Aschan 1851)
tutet och Vetenskapsakad:n till kr. 49,916:47. Stip:r till elever vid
underst. för dithörande forskn:s landtbruksinstituten.
"'l-llställande. N"onnens fond (Friv. bidrag för

Stenströms fond (Lärov:sadj. att hedra Edvard Normens minne
K. O.E. StenströmI901)kr. 3,500:-. 1864) kr. 25,846:37. Resestip:rtill
Till stip. för botaniskt ändamål. elever, utgångna från rikets Iandt-

Stipendium Jlerzeliannm (Bergs- bruksinstitut.
Tådet J. L. Aschan 1850)kr. 26,600. Palmgrenska fonden (Per Palm-
Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka gren 1S73)kr. 74,891:91. Till aka-
4gna sig åt kemiens studium. dem:s fria disposition.

Sundbergska donationen (Hof- Svenssons stipendiefond (Eko-
kvartermäet. E Sundberg 1780)kr. nomidir. J M Svensson 1890) kr.
1,200. Premier. 17,688:38. Såsom uppmuntran till

Söderströmska donationsfonflen elever vid landtbruksinstituten o.
{Groashand'l. C. C.Söderström 1904) Jönköpings läns landtbruksskola.
kr. 110,500:-. För natioualeko- Wirens donationsfond (Fabr. A
momisk vetenskaplig forskning. G Wiren 1896) kr. 6,283:53. Till

Wahlbergs minnesmedaljfond belön. af folkskolelärare och lära-
kr. 3,200:-; donerad 1901af änke- rinnor på landet, som utmärka sig
tfru E ..~etzius 'I'Ill utdelning af gnm att vid skolhusen plantera
medalj 1 guld eller silfver åt per- frukt.trä.?-och bärbuskar el. ägna sig
-soner, som på utmärkt sätt frärn- åt biskötsel och sprida håg för
jat de naturhist, vetenskaperna. .dessa sysselsättn:r till allmogen.

[4737J
r.ars Hiertas minne (Fru W.

Hierta, f. Frödin?, 1877). Särsk.
styrelse, se [3555j; att fritt och
oberoende verka för det mänskl.
framåtskridandet och detta hutvud-
sak!. gnm att framkalla och befor-
dra sådana vetenskap!. upptäckter
och uppfinningar, sociala förbätt-
ringar och frisinnade reformer.
som kunna blifva till välsignelse
för mänskligheten i allmänhet och
särsk. för Sveriges folk.

[4738]
Nohelstiftelsen. Grundad' på

Ingenjören Doktor Alfred Nobe18
testamente af den 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af Kung!.
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1909kr. 28,703,800:40. Te·
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall »årligen utdelas som
pris belöning åt dem, som under
det förlupna årethafva gjort mänak-
lighetenden. största nytta. Räntan
delas i fem lika delar, som 'ti.ll-
falla: en del den, som inom fy-
sikens område har gjort den vik-
tigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, som har gjort den vik-
tigaste kemiska upptäckt eller för-
bättring; en del den, som har gjort
den viktigaste upptäckt inom fy-
siologiens eller medicinens domän;
en del den som inom litteraturen
har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning; och en del åt
den som har verkat mest eller bäst
för folkens förbrödrande och af-
skaffande eller minskning af stä-
ende arrneer samt bildande och
spridande af fredskongresser-o
Prisutdelare och styrelse se [1631).

(4739J
.Albert Bouniers stipendiefond

för svenska författare. är bildad
af ett utaf Albert Bonniers barn
och arfvingar doneradt oafytterligt
kapital af 150,000kr-., hvaraf rän-
torna -. 'med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga.
årliga omkostnader - skola arr-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrtfvande skönlitterära för-
fa~tar~ af talang.
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[4740-4744] G. Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder.
[4740] Direktionen öfver (1910) kr •. 3,000. Räntan utdelas [4743] Högre -realläro-
Stockholms stads undervis- ~~::Si:~ll en el. flera gossar å verket på Norrmalm.

ningsverk. Se [2301].... Erik Bäckströms.stipe'!diefond Allmänna ~~e~1~7Jchstipendie-
Bergman-Millerska fonden (SJo- (Grosshandl. J A Backstram 1903) fonden(K.DirektionenöfverSthlms

faranden A Berg~an Miller 18.31)k~. 10,000. Räntan .skall med ena stads underv.-verk 1880)kr. 8,700;
kr. 1,366. TIll bocker åt fattlga halften den 18 maj och m~d den Sthlms reallärav. ; stip:r och pre-
skolbarn. .. andra den 27 nov. utdelas tllllar- m:r åt förtjänte lärjungar.

Beskowska fonden (Ofv.kam.- junge l 5:te kl. som. ar behofvan- RektorS. Almqnists understöds-
junk. frih. B v Beskow och hans de, har fallenhet for studier- och fond (tillkommen gnm insamling
hustru! 864) kr. 13,060. Till stip. utmärker sig i afs, l?å f1i~och 1904) kr. 2,300. Stip:r åt medell.

Boströmska fonden (Presid:.E uppförande,och får stipendtet - lärjungar.
Booström 1835)kr. 1,650. TIll böc- efter kotlegii beslut - behållas af Första stipendiefonden (Okänd
ker och prem:r åt skolyngl. samma lärjunge under hela hans 1880) kr 2400 Stip.r åt medel.

ErikBäckströmsstipendiefond, skoltid. Fond~nförvaltasafKungl. löse lärj;",gar.' .
se [4742]. Direkttonen ofver Sthlms stads Lektor Hngo W. Philps stipen.

Höglundska fonden (riksgälds- undervisutngsverk. diefond (Okänd 1908)kr. 500.Stip:r
kommiss.GHöglundI870)kr.13,204. De 6 Brödernas fond (Anonym åt förtjänte lärjungar.
Till lifräntor, sedan stip:», 1877)kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-

Kniggeska fonden (Ankef. A M artad yngl. vid gymnasium, med
v. Balthasar Knigge 1822) ~,103. företräde åt obemedl. ämbetsmäns
Räntan lever: s till Ad. Fredr. ~örs:s söner.
kyrkoråd ~tt för församl:s folk- Elmbladska fonden (Lektor P M
skolor anvandas. El bl d 1 k 1 000 St· f"Lundbergska fonden (Kyrkoh. J m. a 871) r. , . ..,p'. or
G Lundberg 1878)4,468. Till stip:r. den l mogenhetsexamen bast vits-

Jnlius Lundmans stipendiefond, ordade.
se [4742). • Frans Gustafs stipendium (Ano-

Petrejiska fonden (Skeppskla- nym 1883)kr. 2,000. Räntan utde-
rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,750. las till en välartad samt med håg
Kläder,böcker m m.åtskolungdom, och fallenhet för studier beg~fv,,:d

Wallinska fonden(Arkebiskopin- yngl , som af sådant understod ar
nan A M Wallin 1847)kr. 5,923. i behof.
StiJ>:r åt studerande. Adrian Göthes premium (sam-

Aleniusska fonden (Ky:koh. J H manskott af lärjungar och vänner
Ålenius 1822)126,419. TIll pens.- till Adrian Göthe 1904) kr. 200.
fyllnad åt afskedade lärare. Räntan skall hvarje hösttermins-

Se vidare [47 44]. afslutning utdelas åt en behöf.
vande lärjunge i 3:e klassen.

[4741J Högre latinlärover- Carl v. Friesens stipendiefond
ket å Norrmalm. (sammanskott af lärjungar o. vän-

Se [2303). ner till statsrådet Carl v. Friesen
Er ik Juhan Pa.lkmans stdpendle- 1906) kr. 3,750 Räntan skall vid

fond (Louise Falkman samt Ivar o. slutet af hvarje läsår utdelas till
Sven Falkman 1893)kr. 539. Un- mindre bemedlad, för studier väl
derst. åt studerande. begåfvad lärjunge, som under Iäs-

Fyra bröders stipendiefond (fa- året aflagt studentexamen för att
brikör P A Sjögren 1907) kr. sedan fortsätta sina studier.
2923. Understöd åt studerande. Lilla Johns premium (Anonym
, 1lektor C. Lundbergs stipendie- 1877)kr. 600. Premier åt 1 eller 2

fond kr. 2,334. Underst. åt stude- obemedl. flitige och ordentl. gos-
rande. sar i någon af klasserna 2-5.

Premie- och fattigkassan vid Nymarkska fonden (Rektor J Ny-
norra latinläroverket, kr. 3,500. mark 1762) kr. 100. Underst. åt
Prem:r och underst. åt studerande. ,fattiga gossar i l\'Iaria skola.

1labeska fonden (f. d. lärjungar Semisekularfonden (samman-
vid Sthlms gymnasium 1871)kr. skott vid sekularfesten 1871) kr.
6,588. Underst. åt studerande. 544. Stip:r vid Sthlms gymnasium.

1libblngska stipendiefonden Thams donation (Änkef. M C
(Kammarherren G Ribbing 1868) Tham 1855)kr. 50. Prem:kassa.
kr. 2,261. Underst. åt studerande. 1872 års. gåfvofond (Anonym

Ruben Sjögrens stipendiefond 1872) kr. 1,000. Underst. och be-
(Fabrikör P A Sjögren 1905)kr. lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
3,370. Understöd åt studerande. flitiga lärjungar i 4:e o. 5:e klassen.

Oiof Arvid Strids bergs stlpen. Julius Lundmans stipendiefond
dlefond (Anna Laura Stridsberg (Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000
1908) kr. 538. Understöd åt stu- Räntan skall efter donators död
derande. tilldelas en eller två behöfvande,

Thams donation (änkef. C Tham kunniga, flitiga och ordentliga lär-
186-51kr. 372.Böcker åt fattiga lärj. jungar i· 6 och 7 klasserna, eller

IVlrenska stipendiefonden nyblifna studenter. Fonden för-
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,81ö. valtas af Kungl. Direktionen öfver
Understöd åt studerande. Sthlms stads undervisningsverk.

1886 års studenters stipendie-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-
vande lärjunge, helst den 80m
samma år atl. studentexamen.

[4742] Högre allmänna läro-
verket a Södermalm.

Se [2305J.
Anonym glfvares stipendiefond

[4744]
Fonder till förmån för lärj. vid

Statens profskola, -
Nya elementarskolan.

Förvaltas af K. Direktionen för
Sthlms stads undervisningsverk.

Se [2301].
,Axel Åbramsons stipendium

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897)kr. 1,500. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt uppfö-
rande däraf förtj änt lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före-
träde för klasskamrater till stif-
tames afl. son).

Patrik de Lavals stipendium
(gnminsaml.bland lärjung:ne 1889,
sedermera ökadt gnm upprepade
gåfvor af Fru E de Laval) kr. 2,000.
Uppmuntran åt i ngt af de natur-
historiska ämnena framstående lär-
junge.

Elementarllstlpendie~ (gnm in-
saml. 1865)kr. 1,000. Okadt gnm
donation af en f. d. lärjunge med
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes-
vis åt ngn från skolan utgången
lärjunge, som studerar vid Upsala
universitet, eller åt ngn lärjunge
vid skolan.

Otto von Friesens premiefond
(Bibliotekarien hos H. M. Konun-
gen, Fil. dr Otto von Friesen 1899)
kr. 3,000. Belön:r i större elter-
mindre poster rör vackra samlän-
gar af djur eller växter eller 16r

~~;8~a~~:ur~~~~~isk~P1:~~~rö-
Hartmansdorft'ska stipendie~-

(gnm insaml. 1859)kr. 1,000. Uno
derst. åt medellöse flitige lär-
jungar.

Rektor Hugo Hernlnnds premie-
fond (genom insamling af smärre
bidrag bland skolans lärjungar till
rektor Hernlunds 60·årsdag den 13
okt. 1908 och sedermera ytterli-
gare ökad genom ett af skolans
gymnasistförb. lämnadt belopp)
kr. 900.

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

(Ankef. Alma Jacobson, f. Wahl-
gren, 1896)kr. 2,000. Underst. åt
en för studier inaturkunnighet
särsk. hågad och skicklig lärjunge
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[4750J Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [2204].
Thorsten Bergstedts stIpendIe-

fond (Civiling. 'l'horsten Bergstedt
1881) kr. 5,200. Underst. åt Tekn.
högskolans elever.

[4746 b] Hq.gre realläro- John Bernströms stipendie-
k t å O t I fond, kr. 50.000. Stip:r åt Tekn.

ver e s erma m. Högskolans elever med företräd",
Se [2309]. för den, hvars fader är eller haft

Allan AbenIus' ~tlpend.lefond, anstälIn. såsom arbetare eller tjltn-
kr. 1,000. ÅrlIga rantan hllfaller steman hos AktiebolagetSeparator ..
såsom stipendium en behöfvande Borgareståndets donation (Bor.
lar~un!1e., 4:de eller .5:te klassen. Igareståndet 1866) kr. 6,800. Stip.r-
o En lar~unges donatlon, k~.l,OOO. åt Tekniska högskolans elever. .
Arhga rantan hlIdelas en lärjunge C.Brandels stipendiefond (Kam.
1 2:dra e,ner, 3:dje. kla,ssen, _ reraren C. Brandel1904) kr. 15,000..

Gustaf Elmqu!sts s.bpendle· Stj,p:r åt Tekniska högsk:s elever.
fond, kr. 5,000. Arhga rantemed- Ofverlngenjör Johan Danlelson.

[4745J Jakobs realskola. l.~n .:utdelas såsom stipendier till stipendiefond kr. 40,000. Rese.
Se [2313]. fortjant!' larJunga,:. understöd åt Tekn. högskolans af-o

Hiibnerskastipendlefonden(Kol. Per Lindståns stlpendiefond, kr. gångna eller afgående elever.
lega C G Widmark 1868) kr. 1,000. 1,050. Årl. rantan tttlfaller 1 el. G. de Lavals sttpendlefend (Ak-
Underst. åt medellösa lärjungar. 2 lärjungar vid läroverket. tieb. Separator 1895), kr. 10,00l}.
Lagerströmsstipeudlefond(Kom- 20. Septemberfonden, kr: 2,000, Stip:r åt Tekn. högskolans elever.

ministern f. d. kollegan C R La- hvilken summ.a inom prerme- och V. Eggertz stipendiefond (bild.'
gerström och hans hustru genom fathgkassan bildar ett stående ka- af Prof. Eggertz lärjungar m. fl.
test ..1883)kr. 5,000. Årsräntan skall pital; årl. räntan användes till In- 1885) kr. 6 550. Stip:r åt elever vid!
utdelas till ett eller flere stipendier köp a~ premieböck!'r. Sthlm s Be~gskola.
å.t flitiga och välartade ynglingar, Widmgska donatlOnen(kr.1,380). G1bson.Cronstedts. stdpendle-

Lundbergska stipendiefonden Itäntemedlen utdelas till mindre fond (Ing. C GNorström 1899)'
(Kyrkoh. J G Lundberg 1878)Kr. bemedl. Iärjungar, kr. 13,600. Stip:r åt Tekn. hög-
2,000. Underst. åt medellösa lär- skolans elever med företrädesrätt.
jungar. [474 7J --- för släktingar till släkterna Gibson,

MankeIlska stipendiefonden Lärarnes vid elementarlärever- Cronstedt och Norström.
(Prof. GAMankellochhanshustru ken änke· och pupillkassa (Kgl. A. N. Hoft'mans stipendiefond
gnm test. 1871) kr. J,OOO.Om dess regI. 11 okt. 1878)kr. 4,958,229:69. (Slottsarkitekten A NHoffman 1897)·
användande saknas föreskrift. Rän- Särsk. direktion, se [2945J;pensto- kr. 20,000. Stlp:r åt Tekn. hög.
tan har hittills utdelats i ett eller nerande af änkor och barn efter skolans elever.
flere stip:r åt flitiga och sedliga lärare vid de allm. elementarläro- C.J. Hnltqvlsts donation (Hofr ..
medellösa läIjungar. v:n, folkskolelärare- o. folkskole- rådet C J Lindencrona 1874) kr.

Widmarkll fond (Kollega CG lärarinneseminarierna, högre lära- 16,000.Stip:r åt Tekn.högskolan ••.
Widmarrk och hans hustru gnm test.' rinneseminariet, tekn. elementar- elever.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.fl. fonder. [4744-4750]
till företagande inom landet af en 1882) kr. 10,000. Räntan användes skolorna, Chalmers tekniska läro-
resa i naturvetenskap!. syfte. till förhöjande af de pene:r, som anstalt i Göteborg, vissa pedago-

Jnbelfeststlpendlet (genom in- för lärare vid Jakobs allm. lärov. gier samt K. Gymnastiska central-
saml. 1878) kr. 2,800. Underst. ål äro el. blifva å Allm. Indragnings- institutet; skyldighet att vara del.
medellösa flitiga lärjungar i de tre staten bestämda att utgå. enl. särsk. ägare i kassan åligger hvar och en,
högsta klasserna elier bland de I testarn. best:a föreskrifter. som efter reglementets utfärdande-
f. d. skolans lärjungar, Bom under blifvit rektor eller ord. ämnes- eller
hvarje läsår aflagt godkänd mogen- öfningslärare vid de allm. Iärov.n,
hetsexamen. [47 46aJ Katarina realskola. och seminarierna sarnt förest. elier

Norströmska stipendiefonden Se [2315]. lektor vid de tekn. läroverken.
(Civilingenjör Claes GNorström Ehrenpåhls stipendiefond (As.
och Fru Alma Norström, f. Bun- sessorAEhrenpåhlochhanshustru
sow) kr. 5,000. Understöd åt en 1781) kr. 250. Prem:r åt lärjungar.
för begåfning, flit och goda seder Gråbergs stipendium (Colleg.
känd, behöfvande yngltng i sko- Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
lans .gymnasium (helst till samme åt i Sån? skickliga lärjungar.
ynglmg under hans gymnastetid, Katarma församlings kyrko-
om h.an.!,ör sig fortfarande däraf råds donation (1814). Till skol.
väl fortjant). böcker åt fattiga skolbarn; utgår

..Nya Elementarskolans all· med 10 kr. årl.
manna premiefond (genom be- Lefllerska stipendiet (Änkef. G
hållningen af vid lärove~ket ..1900 Leffler 1885) kr. 500. Räntan ut.
och 1904 anordnade soareer; okad delas åt en medellös och välartad
1905 gnm gåfva af en f. d. måls- yngl.ing om året.
man med 500 kr.) kr. 2,000. Millerska fonden (Sjöfaranden

.Lekt()r Hugo. Schmldts stlpen- A. Bergman-Mitler 1831) kr. 1,200.
dIe. (lch pre.mIefond (genom in- Till prem:r åt lärjungar.
samlmg af aldre f. d. la.rJungar; Premie. och fatttgkassan, be.
VId lektor Schtnidta frånfalle 1901) stående af inskrifn:safgifter för
kr. 2,091. ..StIpendIer å ll1mst året; prem:r och understöd åt
50 kr. åt Iärj , 1 skolans. trehogsta lärjungar.
klasser, hvilken VIsat särskildt in- 1'örnqvists fond se under V C.
~re~~e ~?r, o~h goda kunBk~per Förmynd.-kamm.
l foret;ade~~.Is. franska spraket, S,jätte klassens stipendiefond
men elJest.l of~Iga Iefvande spr~k, (Lärjungar vid läroverket 1908 o.
~eografi, historla, sång och mUSIk. senare) kr. 354:54. Räntan lägges
Afven premier i böcker.rö~.1.6 t.v.tillkapitalet.
il 30 kr. om året åt 1 il 3 lär]. Eurenii nnderatiidsfond (v. hä-
för framsteg i f'!renäll1nda ämnen. radshöfd. P L Eurenius 1909) kr.

Rubenska stlpendtet (Bunkdir. 25 000 Till underst åt medellösa
Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,200. lä~ju';gar. .
Uppmuntran åt »Iärjunge, hvilken
däraf gjort sig förtjänt».

Sång. och musikstipendiet (gnm
af lärjungarne gifna konserter 1882,
1884 och 1888) kr. 1,500. Uppmun-
tran åt i sång eller musik fram.
stående lärjungar.

Sten och Alvar 'l'hiels fond
(Grosshandlaren Arthur Thiel och
Fru Alice Thiel) kr.'3,000. Under-
stöd åt barn efter atliden lärare
vid skolan eller åt flitiga lärjungar,
som däraf äro i behof.

[4749J Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236].
Ellen Bergmans stlpendlnne

(Frkn Ellen Bergman 1887)kr: 2,~4L
Till underst. för seminarieelever .

Hilda Oassents fond (f. d. el e-
ver vid Statens normalskola fö1""
flickor) kr. 5,930. Till underst. för
elever vid Normalskolan.

Regina Palltus minne (Semtna-
rieelever 188·t)kr. 10,550. Till un-
derst. för seminarieelever.

Seminarieelevernas hjälpfonlt
(Seminarieelever) kr. 11,240. TiU
underst. 161'seminarieelever.

Louise Sundens stipendlnm (Än-
kef. Christine L Sunden 1887) kr.
5,243. Till underst. för semina-
rieelever.
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G. Fromma stiftelsers, 'pensionskassors m. fl. fonder.
1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas ärl , arkastn.
användes t. v. till en del för döf-
stumlärarebildn. och dörstumun-
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
Maj :ts förordnande aug. arrvändan-
det innehålles i nåd. brervet till
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid
1909 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
229,869:71 och de öfriga fonderna
kr. 817,470:67.

Arbetaref'örsäkrlngsfonden (af'-
satt vid 1896 och t'öljande årens
riksdagar, behällning vid 1909 års
slut kr. 25,830,02R:82) 16r försäk-
ring till beredande af pens. vid
varaktig oförmåga till arbete .

.'i1eenska testamentsfonden
(Kommerserådet P. E. Ftleen 1822)
kr. 30,869:92. Folkundervisn:s be-
främj. Under 1909 utbetalades t'ör
undervisningsändamål 300 kr.

Johnsonska donationsfonden (f.
d. svenske och norske General-
konsuln i Alexandria J. W. .Iohn-
soo 1890) kr. 224,111:25. Till stip.
åt konsulsaspiranter utanordnades
under år 1909ett sammanlagdt be-
lopp af kr. 6,572:50.

Längmanska donationsfonden
(Bruksäg. E. J. Längman 1859)kr.
3,523,985:45. Allmännyttiga ända-
mäl; får ännu icke disponeras till
de af testator afseddainrättn:rm.m.

Noreenska testamentsfonden
(Kanslirådet J. E. Not-den 1811)kr'.
23,348:48. Underhåll at' elever vid
K. Krigsskolan.

Mllltärsällskapets I Stockholm
krlgsskolestipendlefond (1893)kr.
3,886:17. För flitig obemedlad elev
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan
såsom beklädnadshjälp el. upp-
muntran.

Baltzar von Platens stfpendle-
fond (t'. d. Statsministern för ut-
rikes ärendena grefve B. v. Pla-
tens änka och; son 1877; fonden,
förut under Marinförvaltn:s vård
öfverflyttades till Statskontoret
1894)kr. 21,84": M. Till stip. åt en
kadett vid afläggandet at' examen
för utnämn. t.sjöot'ficer(1909 utdel.s
kr. 899: 57).

Gretve Erik Posses donations-
fond (Sekreter. i Krigshofrätten
grefve C. E. L. Posse 1871) kr.
44,795:35. För ändamål tillh. Riks·
arkivets ämbetsverksamhet.

IV estzynthll testamentstond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W. .r. S. 'westaynthjus
1891)kr. 87,831:81.Afkomsten skall
användas til~ att förbättra ställ-
ningen för gamla och redliga sta-
tens tjänare, hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvilkas
pension är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och barn
efter dem. .h 1909 beviljade K.
maj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 3,105 kr. .

[4756] Folkskolelärarnes
pensionsin~.ättning. Se [2946J.·

Folkskolelararnes pensloasln-
Inrättning (K. Maj:t och riksda·

'[47 50 - 47 56J
Jofm E Kjellbergs stipendiefond IStyrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;

(Änkef. Alma Kjellberg 1897) kr.] till stip:r vid skolan.
'-!lO000. Stip:r åt Tekn. högskolans Aug. Holfmans stipendiefond
elever. (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.

Otto och Augusta LIndstrands 20,000. Styrelsen t'ör 'I'ekn. sko-
lltlpendlefond (Änkef.E A T Lind. lan i Sthlm : till stip:r vid skolan.
1!ltrand 18971.kr. 25,000. Beseun- Claes Adelsköids stipendiefond
-deret, åt utgångna elevert'rån Tekn. 20,000. kronor. Styrelsen t'ör tek-
högskolan. niska skolan i Stockholm; till sti-

Joh. Ulchaiilsons donation (Fa· pendier.
briksidk. Joh. Michaelson 1866) Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
"kr, 5100. Stip:r åt Tekn. högsko- J Sjöstedt 1856) kr. 57,000. Sty-
'ilans 'elever. relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se

gamuel Owens stipendiefond [2206J; bildande af en särsk. afdel-
{Subskription till hedrande af S. ning för flickors undervisn. i sven-
Owena minne 1874)kr. 15,000.Stip:r ska slöjdföreningens skola eUer
åt Tekn. högskolans elever. nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

Remy Schwartz' stipendiefond Tekniska skolans allmänna stl-
iÄnket'. D. S. Schwartz, t'.Sundblad, pendiefond (Aktieb. lndustripalat-
11878)kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög- set, 112behållningen af ett tom-
••kolans elever med företrädesrätt bolalotteri). kr. 8,000. Styrelsen
"'t stiftarens släktingar. t'ör Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r

Minne af Civilingenjören An- vid samma skola.
,gust Emil Wilhelm Smitt för tek- Axel .. Westlns stipendiefond
ntek undervisnIng (Gen:konsul J. (Byggmast. Axel WestIn) kr. 5,000.
W. Smitt 1904)kr. 100,QOO.Stip:r Styrelsen för Tekniska skolan i
:åt Tekniska högskolans elever. Stockholm; till stip:r vid nämnda

Rnnt och Amalia Stylfes stäpen- skola.
-diefond(Öfverdir.o.fruStyffe1898) [4752] ---
kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn. llamelmannska fonden (Fabr. J
nögsk. ~fgå,!gna eller: at'g:de elever. C W Hamelmann, test. 19/4 1882)

Tekn~log1skalnstltutets elevers kr. 11,400.Svenska slöjdt'ören:s sty-
1Itlpendtefond .(subskrtptton 1877) relse, se [3883]; 2 resestip:r å 250
'kr. 25,300. Stip.r åt Tekn. hög- kr. till handtverksynglingar ej
skolans elever. öfver 25 år.

J. G. Törners donation (Kom Wallmarkska fonden (Öt'verdir.
missionslandtmät. Törner 1874)kr. L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
4.6,500. Stlp:r och reseunderst. åt Svenska" sIöjdfören:s styrelse; Ull-
Tekn. högskolaI?-.selev.er.. derst. till ynglingar, som gifva hopp

Jonas Wenstro!"s stlpendlSfo~d om sig att blit'va skicklige när-inga-
.(AUm. Svenska Elektr. A.B. l Va· idk. t'ör att idka studier vid Tekn.
-steräs 1899) kr. 10,000. Stip:r åt skolan i Sthlm samt belöningar t'ör
Tekn. högsko~ans elever. .. uppfinningar och f'6rbättringar i

Donation till C J Yngstroms näringar och slöjder.
ominne kr. 20,000. Stipendiat utses ---
'bland Bergsskolans elever 'eller [47~3]
personer, som arbeta inom järn- Adlerska fonden (Fru Charlotta
1handteringen. Adler) kr. 5,359:05 Vid 1909 års

John Bernst.röms sUpendle- slut. ]'olkskoleöt'verstyreisen i
'fond (Direktör J Bernström 1908) Sthlm, se [1864]; gåfvomedel till
kr. 50,000. Stip:r åt Tekn. högsk:s skol.lofskolouter.
.elever. Benedicksska fonden(FruEmma

Benedicks) kr. 10,456:30 vid 1909
års slut. Folkskoleöfverstyrelsen
i. Sthlm, se [1864J; gåfvomedel till
skollofskolonier.

Dubolska fonden (Handlanden
P. G. Dubois) kr. 69,835:75 vid 1909
års slut. Folkskoleöt'verstyrelsen
i Sthlm, se [1864];underst. åt skol-
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur-
ser eller annan undervi sn.vaustal t,
som lämpL kan sättas i samband
med folkskolan.

Frledliinderska fonden (Grossh.
Herman Friedländer) kr. 26,500:46
vid 1909 års slut. B'o.lkskoleöfver-
styrelsen i Stlrlrn, se [1864];gåfvo-
medel till skollofskolonier.

[4751]
BygglPästaren J ohan Anders-

1IOn8fond (Fru ThereseAndersson
-och Herr Knut Andersson) kr.
·!lO,OOO.Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan

John Bernströms stipendiefond
.kr, 25,000. Styrelsen för Tekniska
.skolan i Stockholm: till stip:r vid
.skolan, med företräde för de ele.
-ver, hvilkas råder haft eller hafva
.-anställning hos A.·B. Separator.

Ulla Oramårs stipendiefond kr.
82,000, däraf dock tillsvidare rän-
,tall hufvudsakligen utgår till Iif-
!räntetagare; styrelsen för tekniska
-skolan i Stockholm; till stipendier.

m~:l~z~JrCr~t~~~~::"~[:~~t(~l~~ [4755] Kungl. Statskon-
'Värdig minnesvård öt'ver skolans toret.
<förste förest. kapten Baltzur Oron- Af de under K. Statskontorets
strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn. förvaltning stående fonder upp-
-ekolan i Sthlm; till stipendier vid tagas följ. såsom varande af allm.
-akolan. intresse.

John Ertessens stipendiefond I f. d. Allmänna döfstumlnstl-
·.(Kommitten för John Ericssons- tutets donationsmedel (öt'verlämn.
anonumentet i Stockholm) kr. 1,000. till K. Statskontoretaförvaltntng
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4756-4768]
gen; Kg!. regl. 30 nov. 1866) kr.
20,116,823:59. Pensionerande af
ordin. lärare vid folkskolorna i rio
ket; förbindelse till delaktighet
åligger hvarje skolområde i riket
för hvar och en af dess Iärare-
tjänster vid högre folkskola, samt
hvarje skoldistrikt för dess ordin.
läraretjän:r vid egentlig folkskola.

FolkskolelärarneS änke- och pu-
plllkassa (K. Maj:t och riksdagen;
Kgl. regI. 15okt. 1875)kr. 8,106,658:
13. Pensionerande af änkor o. barn
efter ordinarie folkskolelärare;
skyldighet att vara delägare i kas-
san åligger hvarje folkskolelärare,
som efter regl:ts utfärdande bl.if-
vit ordin. innehafvare af tjänst
med delaktighet i folkskolelärarnes
pens:sinrättn

Småskolelärares m. II. ålder.
derdomsunderstödsaustalt (Kgl.
Maj:t och riksdagen; Kgl. regI. 22
juni 1892). Behålln. förvaltad af
statskontoret. Underst. åt lärare

och lärarinnor vid småskolor och
mindre folkskolor; skyldighet till
delaktighet i 'anstalten åligger
skoldistrikt f. hvarje läraretjänst,
för hvilken lönetillskott af allm.
medel erhålles.

Lasarettsläkames penslons-
kassa (K. M:t och riksdagen; Kgl
regI. 13 nov. 1903) kr. 159,895:3!.
Pensionerande af ord. lasaretts-
läkare.

Dörstumlärarnes panstonsan-
stalt (K. M:t och riksdagen; Kgl.
regI. 30 aug. 1905) kr. 28,094:96.
Pensionerande af personalen vid
döfstumskolor och folkhögskolor.

Lärarinnorn as pensionsanstalt
(K. M:jt o. Riksd.; regI. är ännu
ej utfärd.) Pensionerande af kvinnl.
lärarpersonalen vid enskilda läro-
anat-r, 80m åtnjuta statsunderst.
från det under riksstatens åttonde
hufvudtitel uppförda reservations-
anslaget till enskilda läroanstalter.

Söderströmska fonden (Grossh.

F. H. Söderström 1875)kr. 15,000.
Pens. åt reglementariskt oberättt-
gade pensionssökande folkskolelä-
rare.
[4757]

Svenska lärarinnornas pensions-
förening (1855) kr. 1,231,537:03.
Särsk. styrelse, se [8037]; lifränta
vid 54 år.
[4758]

Beskowska skolans fond (1883\
grundplåt kr. 2,000. Till pensions.
bidrag åt skotans lärarinnor.
[4759] --
'frasskolan, se [3429].

[4760J
Philipseuska testamentsfonden

(Grossh. H. T. Philipsen och hans
hustru, f. Moll. 1811). Särsk. di·
rektion, se [2440]; skolinrättning;
ii.ger fastigh. n:r 27 i kv. Rosendal
större i Maria församl., Hornsg.
31, Ad. Fredr. torg N:o 1.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda,
[4762J 'lä,?pliga handarbeten m. m.före- [4767b]

A.llmänna institutet för döf. tr~desvIs åt sådana arbetsfora »Understödsfonden», lyder un-
stumma (Protokollssekret. P. A. blända, hVl~.ka,nar synen forlo~a- der KungL Direktionen öfver In-
Borg, under beskydd af Drottning d~.s, vo~o for ga~la att ~rhålla m- stitutet för blinda; tillg. (enl.1909
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). trade VId K. Bltndinstttutet VId års bokslut) kr. 228,041:18;afkastn.

Sedan detta institut 1 aug. 1894 Tomteboda. peras arbet~n forsal- användes till främj. af de blindas
upphört och dess lägenheter, jas l forenln/?ens f?rsaIJn:sbodJ sjä.lfverksamhet m. ffi.
byggn:r o. inventarier öfverlåtits Jakobsg .•19. Foren:s fonder uppga
på l:a döfstumskoldistriktet, hafva til l kr. 109,793:02.
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 års af-
kastning. af dessa fonder har K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [4755].

[4763]
Kungl. institutet och försko·

lan för blinda å Tomteboda, ly-
der under af Kungl. Maj:t förord-
nad direktion se [2296]. Tillg. (enl.
1909 års bokslut, inklusive under
läroanstalten lydande donations-
fonder kl'. 794,372:68)kr. 1,371,100:
58, h varaf fastighetens bokförda
värde 547,200~

[4764]
A.rbet8hemmetför blinda i Stock·

kolm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868)
cirka kr. 200,000 Särsk. styrelse, se
[8529]; att inom fäderneslandet
verka rör blindas arbetsförtjänst
m. rn.; inträde afgiftsfritt mot
borgen af resp. kommun å 100kr.,
som i nödfall användas som sjuk-
hjälp.

r4765J
l<'öreningen »För Blindas väl»

(stift. 1885) har till hufvudsakl.
ändamål att förmå blinda till själf.
försörjn., livarför den gnm Bin sty-
relse lämnar bidrag till medde-
lande af undervisn. i läsn., skrtfn.,

[4766 a] ,
Döfstumf'örenlngen i Stockholm

(1868)kr. c:a 35,600.Särsk. styrelse,
se [3691};att medelst lån eller gåf.
vor understödja döfstumma Ieda-
möter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlä-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande. Lokal Luntmakaregatan
7 n. b.

[4766 bJ
De döfstunnuas A.llmänna Sjuk.

och Begrafnlngskassa (1903) kr.
76,000. Styrelsens säte i Stock-
holm. Afser att lämna sjuk- och
begrafningsbjälp åt döfstumma i
Sverige. Årsafgiften 7 kr., frän och
med 1 januari 1910.

[47670]
Backmanska Stiftelsens ränt.·

medels fond, lyder under Kungl
Direktionen öfver Institutet för
blinda; tillg. (enI.1909 års bokslut)
kr. 8,0,,8:68; till främj. af de bl in-
das själfverksamhet m. ID.

[4767 d]
»Erika Carolina Nybergs, född

Söderberg, donationsfond»; lyder
under Kungl. Direktionen öfver
Institutet för blinda; tillg. (enl.
1909 års bokslut) kr. 122,519:16;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

[4767 ej
Samuel Enanders dnaations-

fond kr. 131,204:76, J M Bonne-
dals foud kl'. 3,964:51, lIanna Roos'
af IIjelmsiiter fond kr. 7,097:21,
F Skogbergs fond kr. 13,278:81
och II Seippels, f Roth, fond kr.
24,305:14 lyda under Kungl. Di-
rektion. öfver Institutet för blinda;
afkastn. användes till främj. af de
blindas Bjälfverksamhet.

[4767 a]
»Allmänna donationsfonden»,

lyder under Kungl. Direktionen
öfver Institutet för blinda; tillg.
(enl. 1909 års bokslut) kr. 233,922: [4768J .
58; af afkastningen afskiljas årligen De blindas förenings sjukka8se-
5,000 kr. för att, efter af Kungl. fond, bild. gnm friv. gåfvor, läm-
Maj:t fattadt beslut, användas föl' nar enl. stadfäst regI. sjukhjälp
främj. af blindundervisn. m. m.; åt beh6fvande sjuka blinda inom
återstoden af fondens afkastn. ef- foren. Fonden, 80m vid 19]0 års
ter afdrag af utgående lifräntor an- början uppgick till omkr. 128,000
vändes af Direktionen till främj. 'I kr., förvaltas af De blindas för-
af de blindas själfverksamhet. enings styrelse, se [3687J.
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[4770-4775J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.VIII.
[4770] Kungl. Akademien

för de fria konsterna.
Se [1626].

Akademiens penstonskassatupp-
kornmen genom influtna expoat.
tionsmedel. Kgl. regi. 1897) kr.
241,563. Pens. till akademis pro-
fessorer, lärare och tjänstemän
samt deras änkor och barn.

Akademiens siirskilda under-
stödsfond (Grossh. B. E. Dahl-
gren 1874) kr. 100,003. Rese- och
studieattp.r, belöningar å högtids-
dagen.

Therese och Knnt Anderssons
fond (1898) kr. 20,000. Till elever.

von Beskows donation (Ofv:-
kam:junk. frih. B. v. Beskow 1864)
kr. 10.000. Till stip. åt konstnärer.

Boberghska donatlonen(Godsäg.
och Fru O. G. Bobergh 1880) kr.
10,000. Till pris eller uppmuntran
för elever.

Gahms donation (Ritlär. P. J.
Gahm 1826) kr. 3,005. Till belö-
ningar å högtidsdagen.

Hoffmanska fonden (Slottsarkit.
A. N. HofIman 1897)kr. 22,475. Till
elever i byggnad. skolan.

Klnmansons fond (Kammarratta-
rådet C. L. Kinmanson 1874) kr.
35,904. Stip:r till målare o. bild-
huggare.

Jenuy Linds stipendiefond (Fru
Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr.
89,174. Resestip., omväxlande åt
målare, skulptör eller arkitekt.

Lnndgrens, Egron, prismedel
(uppkomna gnm inkomsten för ut-
ställn. af Egron Lundgrens arbe-
ten 1876) kr. 5,755. Guldmedalj åt
akvarellmålare.

Meijers donation (Öfverdirekt.
G. Meijer 1776) (rastighet). Till
akadem:s inrättn. o. behof.

PIpers donation (Hofintendent.
T. :M. Piper 1820) kl'. 19,430. Till
användande af akademien.

RIbbings donåtion (Kanslirådet
G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till
atipu- åt elever vid lärov.

Söderbergs donation (Öfverin-
tendent. G. Söderberg 1873) kr.
8,000. Till belön:r å högttdadagen.

rno Troms fond (Doktorinnan
S. Hellman 1880) kr. 7,439. Stip:r
åt elever; lifränta kr. 90.

11'. Wohlfahrts minne (Fröken
Fredrique \Vohlfahrt 1892)kr.11,G32.
Till elever.

Gemensamma reservfonden kr.
14,620.

[4771] Kungl. Musikaliska
akademien.

[Se 1627].
Abrallamssons gnfvofond(Gross-

handl. AUI(. Abrahamsson 1869)
kr. 25,000. Underst. åt sångelever
vid Konservatorium.
Akademiens sUpendiefond (Mu-

sikaliska akadem.1856) kr .16,668:25.
För obemedl. konservatorie-elever,
Bom visa flit och framsteg.

Benedicks', Emma, Änkefru, stl-
pendlefond kr. 5,000.

Bergmans gåfvofond (Lärar:n
Ellen Bergman 1880) kr. 6,035.
För sång.

Bergs stipendiefond (Organist.
P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till
befrämj. af organistlJildningen.

Berliner l,iellertafcls stlpendte-
fond (Tyska manskören Berliner
Lieder-tafel 1910) kr. 1,951. För
elev.

Il. Berwalds fond (Änkef. Hed-
vig Berwald) kr. 4,000 f. underst. åt
konservatoriets elever; f. n.lifränta.

von Beskows stipendiefond(Öfv:-
kam:junk. Frih. B. v. Beskow o.
Malin v. Beskow 1S64) kr. 20,000.
Reseetip.

van Booms stipendiefond (Mu-
sikus J. van Boom 1861)kr. 1,000.
För ptanospeln.

Doktor Ernst Pogmans dona-
tionsfond (fru Carin Fogman 1907)
kr. 5,000. Till elever och f. d. ele-
ver i valthornsblåening.

F. A. Friebergs stipendiefond
(Musikdir. F. A. Frieberg 1902)kr.
5,000. För konservatorieelever.

Hammar-lus stipendiefond (Fru
E. Hammarin, f. Casparson, 1872)
kr. 20,000. För underst. åt kon-
servatoriets elever.

Hassells donation till Mazerska
kvartettsällskapets byggnadsfond
(1894) kr. 3~,610:03.

Hebbes stipendiefond (K. sekre-
ter. J_ Ph. Hebbe 1862) kr. 3,000.
Till bef'rämj , af organistbildn.
/ländelska stipendiefonden (Prof.

J. A. Josephson 1871)kr. 500. För
primavista sång o. harm. kunskap.

Johan Leonard )Jöijer. slipen.
dinm (Fru Julia Justina Höijer,
f. Westee, 1900,kapitalet öfverläm-
nadt 19M) kr. 4,180. För studer.
yngling vid Konservatortum.
Konservatorieelevernas graffond

kr. 346: 40.
Kuhlauska arfvlngarnas stlpen-

diefond (Hedvig och A. Kuhlau
samt Evelina Falenins, f. Kuhlau,
1866) kr. 1,000. För violinspeIn.

Kuhlnus stipendiefond (Grossh.
C. J•. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För
pi anospeln ,

Jenny Linds stipendlefond(Fru
Jenny Lind-Goldschmidt 1870)kr.
101,8.;0:29. Resestip.

Lindströms stlpendiefond(Gross-
handl, E. E. Lindström 1864) kr.
1,500. För violin- och violoncelf-
speln.

Lomell·Dlolins stipendium kr.
10,566;06. För viol in- och violen-
cellspeln.

Axel LundwalIs fond (v. Hä-
radsh. A Lundwall 1898)kr. 100,000.
För uppför. af större musikverk.

MankelIs stipendiefond (Prof.
Gustaf Mankell) kr. 1,000; för or-
gelspein.

Mazers fond (Grossh. J. Mazer
1846) kr. 10,000. Till uppehållande
af ett kvartettsällskap.

Michaelssons fond (Grossh. Aug.

Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
uppehållande af nyss nämnda
kvartettsällskap.

Netherwoods stipendiefond
(Bankokomm. V. Nethetwood 1867)
kr. 200. För violin- och violon-
cellspein.

Henriette Ni.sen's stipendiefond
(Fru . Henriette Nissen-Saloman
1880) kr. 10,000. För underst. åt
en konservatorieelev.

Fredrika xtenhammars stlpen-
dlum kr. 10.000. Dramatisk sång.

Wilhelm och Hllma Svedboms
stlpenrllefond (Fru Hilma Sved-
bom 1906) kr. 40,000. För elever.

Sällskapets DIusikens vänner
i Göteborg stipendiefond kr.
11,493: 70_

'I'amms stipendiefond och Wide·
grens stipendiefond (Bruksp. C.
A. Tamm 1865 och Kassör G. wi.
degren 1880) kr. 4,000. F'löjtblåan.

D. A. 1'. Westmans donation (v.
Häradshöfdlllg D A T Westman
1906)kr. 6,000. För en elev i piano-
spelning.

[4772]
Kg!. Hofkapellets penstonstn-

rättning (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 602,6W:06.
Särsk. direktion, se [3015]; peus:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.
[4773] --

Operakörens enskilda kass.
(Kapellmäst. C. Nordqvist 1876~
kr. 24,200. Särsk. styrelse, se [3021].
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp- och
låneinrättn.

[4774]
Ida Bergers Legat kr. 2,~77.

(Under dir. af K. t:s pens.inr.)
Axel E!mlnnds pensionsfond kr.

62,500. (Under direktion af K. Tea-
trarnes pensionsinrättning.)

Carl Predrlk Lundqvlsts fond
kr. 3,000. (Under dir. af K. t.s
pens.inr.)

}" d. Mindre teaterns pensions.
fond (Edw. Stjernström) kr. 79,100.
(Under direkt. för K. Teatrarnes
pens:inr.)

KgI. Teaterns arbetares och be-
t,jäntes sjuk. och begrafulngs-
kassa (Frih. G. F. Åkerhielm 1823)
kr. 100,714.(K.Teatrarnespensions-
kassas direktion); sjuk- och begraf-
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

Kg!. Teatrarnes penstousrnrlltt-
ni ng kr. 950,000. Särsk. direktion,
se [3013]; pens:r.

S,-enska teaterns donationsfond
kr. 50,000 (tillh. Kgl. 'I'eatrarnes
pens.kassa).

W. !Svensons donationsfond kr.
21,600. Under direkt. för KgJ.
Teatrarnes pens;inr.

[4775]
Operabalettens enskilda kass.

(Siegfried Saloman och A. Will-
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G. Fromma stiftelsers. pensionskassors m. fl. fonder. [4775-47 82J
man 1883) kr. .2~,~00. Särsk. sty· [47 77J verksamhet den 1 januari 1895.
~~~~~Öd~e[3023], afsedd tIll un- Dramatiska och musikaliska ar- Förbundets uppgift är att vid sidan

tisternas pensionsf'örening~(Tea. om sin ekonomiska verksamhet,
terdir. P. J. Deland 1857). Särsk. som går ut på en spar-, sjuk-,
tillg. vid 1909 års slut omkr. kr. begrarn.sbjälps- o. understödsfond
248,778. Särsk. direktion, se [3017]; samt pens.ckassa, vara en central-
att, så. långt förening:s tillg:r med punkt för sveoskaidkare af scenisk
gifva, utdela pens:r å 300a400 kr. konst. Förb:s tillg:r utgöra nu kr.
ärl.; hvarjämte under fören:s för. 218,141:76. Medlemsantalet är387.
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med Se f. ö. under [3098].
kapital kr. 14,987, hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tistel'.

Svenska teaterf'örbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i

[4776]
Artisternas och litteratörernas

pensionsförening (Artister O. Ii t-
teratörer 1847) kr.' 276,~41:67.
Särsk. direktion, •.se l3032J; pens
till åldriga artister oeh litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De Sceniska Artisternas Under-
stödsfond kr. 84,000. Särsk. sty·
relse, se [3019).

[47781
Svenska publicisteruas pen-

sionsf'örening (1901) kr. 384,915.
Särsk. styrelse, se [3034J.

Fonder för pensioner och understöd~åt civile ämbets- och tjänstemän
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

[47 81] Civilstatens tens fullm. medaf K. Maj:t fastst. Isbergs pensionsfond (Presid. i
.. k h '11k nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept. Svea hofr. C. E. Isberg 1854)1/11910
an e- OC pupi assa. 1883)11t 1910kr.2,008,354:42. Att an- kr. 45,951:26. Pens:r åt änkor el

Se [29431. tingen åt deläg:s söner samla kap. oförsörjda döttrar samt till upp-
Civilstatens änke: och pupltl- till utdeln. på en gång eller å vissa fostringshjälp åt söner efter leda-

kassa (förutvarande Civilstatens påförhandbestämdatider,el.oekåt möter i Högsta domstolen eller
pensionsinrättning) l/l 1910 kr. deras hustrur Q. döttrarber:a lifr:a Svea hofrätt.
15,354,384:40. (Offentl. inriittn.1826, vid viss ålder, dock ej före 40 år. Langs pensionsfond (M:ll S. E.
omorganiserad l/I 1908.) Pensic- Från och med 1900 års ing. kun- Lang 18400.1843) lit 1910kr.13,967:
ner åt civ. ämbets- och tjänstemä.ns na nya delägare ej vinna ..inträde 46. Pens:r åt4 ogifta fruntimmerel.
änkor och barn. Pensioneringen i anstalten. änkor i torftiga omständigheter.

~ä~nf~~~~~~~a~äJ~ig~~~frt~~J~~ Linds donationsfond (Postmäst.

~f~~~r äf;oe; ~~firu~~11f,~~~:...u6~hG:JIS IIm~~)J~i;~~~o(~:"~~:~~'l~~~l ~iTI's~~~~;~~~:~~l9l~ kr; 6~J~~r6
uppehålles, förutom genom afkast- Till pension. åt behöfvande änkor behöfvande änkor oeh barn efter
Dingen af kapitalet, genom bidrag och barn efter tjänstemän i K. posttjänstemän, att utdelas helst
af delägarne. Från kassan bestri- Generalpostst:n o. Sthlms post- till olika för hvarje år.kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens:s-
das därjämte pensionsutgifterna å klasserna i pens:sinrättn:s regl. el. Qvidings donationsfond (v. Pro-
Civilstatens allmänna änke- och motsvar. klasser i blifvande regl. sid. i Kammarkoll. B. C. Qviding
pupillfond samt å Civilstatens pen- o. hans hustru Johanna Wilhel.min a
sionsinrättnings tjänstemannafond Elstedtska pensionsfonden(stift. Westman 1838)1/11910 kr. 6,443:04.
lse nedan). , 1857af en ämbetsman,hvilken anh. 11'1. gratifikation åt änka efter civ.

Civilstatens allmänna, änke. och få vara okänd) 1/11910kr. 5,535:85. ämbetsman af tromans värdighet,
pnpillfond. (Offentl. inrättn. 1798). Afkastn:n användes till underst. som aldrig tjänat inom krigsstån-
Pens.r åt civ, ämbets- och tjänste- åt civ. ämbets- o. tjänstemäns be- det.
mäns i fattigdom efterl. änkor o. höfvande änkor, med företräde för af Tunelds donationsfond (Stats-
barn; ansökningar till nya pensa' dem, som äga flera minderåriga komm. C. E. af Tuneld 186111/11910
emottagas icke. barn. äfvensom föräldralösa oför- kr. 53,445:24. Dlsp.TörCivilatatens

Civilstatens pensions inrättnings sörjda barn af samma samhälls- änke- o. pupillkassas behof.
tjänstemannafond. (Offent.Inrättn , klass. Törnqvists donationsfond (Kam-
1826). Pens:r åt eiv. ämbets o- Fileenska donationsfonderna rern i Kammarkoll. C. Törnqvist
tjänstemän vid fyllda 60 (55) år. (Kommerser. P. Fileen1822) lit 1910 1861) l/l 1910 kr. 28,501:10. Disp.

kr. 178,406:62. Pensa' och gratifik::r för Civilstatens äuke- o. pupill.
åt fattiga. civ. ämbets-o.tjänst.emän, kassas behof.
urvensom åt deras efterl. änkor och Genom nåd. bref 81{8186& är be-
barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. stämdt, att sistnämnda två. fonder

Gåfva af en gammal tjänste. skola utgöra grundfond för Civil ..
man (en gammal tjänsteman 1830) statens kapital o, lifförsäkrings.
l/l 1910kr. 176,601:74. Försörjrus- anstalt [se ofvan].
hus för ctv. ämbets- o. tjänstemäns
i fattigdom efterl. änkor och miu- [47 82]
deråriga barn. Fränckelska understödsfonden

Kgl. Göta hofrätts pensions. (Maskindir. E. Fränekel 1873) b.
fond, (K. Maj:t och Göta hofrätt 2,000. Dir. för Statens järnvrtra-
1831)l/l 1910kr. 13,241:52. Peus:r flks änke- och pupillkassa, se
åt i fattigdom efterl. änkor O. barn [2948]; underst. till 2:e ur Statens
efter ämbets- och tjänstemän inom järnvägstrafiks änke- och pupill-
Göta hofrätt; pröfn:srätt tillk. K. kassa pens. änkor.
Maj:t. Statens järnvägstrafiks pen-

Haakska donationen (v. Presid. slonsinrättning (Staten 1872):vid
M. Haak}1831)l/l 1910kr. 43,803:75. 1909 års slut kr. 10,422,553:34. Pen·
Pens:r åt oiv. ämbets- och tjänste. sionering af ord. tjänstepersonal
mäns änkor och barn. Disponeras Tid statens järnvägstrafik.
för Civilstatens änke- o. pupill· Statens järnvägstrafiks äake- o.
kassas behof. . pupillkaua (Staten 1872); vid 1909

IX.

Under civilstatens änke. och pu-
pillkassas förvaltning äro ställda
nedannämnda fonder m. ID.
.. von Beskows pensionsfond

(Ofv:kam:junk. trth. B. v. Beekow
o. hans hustru M. v. Beskow, f. af
Wåhlberg, 1864)1/11910kr. 6,183:55.
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor
eller oförsörjda döttrar.

Bennedal-wallmarkskn fouden
(f. d. Kammarrådet J. M. Bonnedal
o. hans hustru Hflda Carolina An-
tonia Bonnedal. f. Wallmark, 1867
oeh 1876). l/l 1910 kr. 22,028:90.
Tre pensa' till lika belopp att
företrädesvis tillfalla änkor och
barn efter i mindre goda ekono-
miska omständigheter aflidne äm
bets- och tjänstemän i Kungl. Kam-
markollegium.

Civilstatens kapital. och lif·
räntef'örsäkringsanstalt (Civilsta.
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[4782-4802J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
års slut kr. 15,619,969:98. Pensio- o. minderåriga barn, samt ogifta pensioner, som ttlldelas fattiga
nering af afl:e delägares änkor o. döttrar efter fyllda liOår. nkor o. döttrar efter vid K. hof-
barn. [47. 89] vet anställda personer.

[4783] Anke. och pupillkassan vid
Telegraf'rerkets penstonstnrätt- Riksbankens afdelnlngskontor o.

ning samt änke- och pupillkassa pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
(senaste Kgl. regl:e 17 juni 1908). kr. 372,950. Styrelse: Hrr ful.lmäk-
Gemensam direktion, se [2956]; a) tige i Riksbanken, se [161l];pens:r
peusionsinrättningen (börj, åt änkor och barn, dels efter
l/l 1875) för telegrafpersonalens tjänstemän och betjänte vid f. d.
pensionering kr. 5,233,306:10; stats- bankodiskontverket och dels efter
bidrag kr. 184,026:35; b) ä n k e- och sådana vid afdelnfngakontoren o.
pupillkassan (börj. 1/71875) af- Tumba bruk.
ser pens:r åt telegrafverkets tjän- [47 901 ---
etemäus änkor o. minderåriga barn .!
kr. 1,314,296:50; statsbidrag 18,000 Rlksgaldskontorets änke- och
kr. årl. pupillkassa (bild. vid 1809-1810

års riksdag) kr. 157,800. 3 kas-
[4784] saförvaltare, se [2965]; pens:r åt

Svenska postmannaföreningen änkor och barn efter tjänstemän
(1877) kr. 18,000. Särsk. styrelse, och vaktmästare vid Riksgäldskon.
se [2P 95J; sjukbjälp åt posttjanate. toret och f d. General asalatena-
män samt begrafningshjälp åt an- kontoret.
häriga.

[4785J
Bromanska sjuk. och begruf-

nlngskassan (donerad af Postdir.
S. A. Broman 1862) kr. 20,000.
Sjuk- och begrafn:shjälp till post.
tjänstem. af l. gr. i Sthlm; 16r-
valtas af dem själfva.

Centrala postbetjäningens sjuk.
o. begrafntngskass«, kr. 8,000.
Sjuk· o. begrafningshjälp tiltpos.
tiljoner inom Mellersta och Ostra
postdistrikten; förvaltas af dem
själfva.

Postbetjäningens sjnk. och be.
grafningshjälpsförening kr. 2,500.
Förv:s af brefbärarna själfva.

PostbetJäntes I Stockholm en-
skilda begrafningskassa kr. 5,000.
Förv.s af postbetjänte själfva.

PostvaktbetJäntförbnndets I
Stockholm s.iuk. och begrafnlngs-
fond kr. 1,200. Förvaltas af post-
betjänte sj älfva.

Stockholms brefbärares änke.
och pupillkassa kr. 31,000. För·
valtas af brefbärarna själfva,

Svenska Postmannaförbundets
sjuk- o. begratnlngskassa kr.
5,000. Förvaltas af rörbundssty-
relsen.

[4786]
Tullstatens enskilda pensions.

inrättning (K. Maj :ts bref 1805)
vid 1909 års slut kr. 715,447:26.
Särsk. direktion, se [2954,]; pens:r
åt änkor och barn efter aftidna
t.jänstinnehafvare i tull verket.
[4787] --

Järnkontorets tJänstemäns o.
betJänings änke· och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
262,360:05. Styrelse: 3 tjänste·
män; pens:r åt Järnkontorets tjän-
stemäns o. betjäntes änkor o. barn.

[4788]
Bankostatens änke. och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Commissarierne
i Riksens Ständers Banco 1748)kr.
1,007,928:64. Särsk. styrelse, se
(2963); pens:r ät Riksbankens tjän.
stemäns och vaktbetjäntes änkor

[4795] Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se [2975].
Bergska fonden (Hofbetj. Hal-

vard Berg 1709)kr.3,625:68.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flachska fonden (Förste Hof-
marskalken E. Flach 1878)kl'. 1,043:
62. Räntan utdelas till två afske-
dade personer, som tillhört Hof-
vets ltvre, och ekonomistater.

Gutermuthska fonden (Elsa
Gutermuth, f. Wilfamsberg, änka
efter C. F. Gutermuth, 1703) kr.
16,56S:53. Underst. åt ringare hor-
betjäntes fattiga barn samt fattiga
änkor efter hofbetjänte.

Humblaska testamentsfonden
(Eva Humble, f. Hollenius, 1787)
kr. 3,201:96. Underst. åt änkor och
barn efter betjänte vid K. hofvet
och vid Ulriksdals slott.

Platinska testamentsfonden(Fru
A. M. Platin, f. Norberg, 1819)kr.
15,343:36. Underst. till 2/. åt fattigs
inom hofförsaml., 1/3 tiJl ett stip.
a 200 kr. åt studerande af Små-
lands nation i Upsala.

Spetz'ska fonden (Slottsförv.
P. Spetz 1765) kr. 9,186:81. Uno
derst .. åt K. Hofstatens ringare
betjänings fattiga änkor samt fao
der- och moderlösa barn.

[4797] .
'Änke· och pupillkassan vid

Stockholms stads ämbetsverk (K.
regJ.9/6 1902)kr. 1,577,896:01.Särsk.
direktion, se [2967]; att bereda
peus:r åt delägares änkor o. barn.

[4798]
Pultspersoualens I Stockhohn

enskilda begrafnlngs- ~o. under-
stödskassa kr. 8,147:42.

Pollspersonalens I stockholm
enskilda änke- och pupillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 176,285:50.
Särsk. direktion, se [2971]. Under-
stöd åtafl. polismänsänkoro. barn.

[4799]
Hebbes pensionsfond (Bruksp.

A. Hebbe 1824)kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergska läkareinrättn.,
se [8535]. Af räntan utgå årl. 9
pens:r å 100 kr. till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbete- och tjänstemän.

[4801] Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfondenoch Wille-
brandskaunderstöds-

fonden. Se [3066]
Groenska fattlgförsörjnlngs·

fonden (Bergsrådet A. H. Groen
1839) kr. 182,000. Af räntan utdelas
pens:r a kr. 150 till vederbörI. be-
visade medeltösas o. verk!. fattiga,
hvarafhälften s.k.pauvres honteux.

VOnWillebrandska understöds-
fonden (Frih.an Ulla v. Willebrand
1860) kr. 9S,000.- Af räntan utde-
las pens:r a kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller
sjukl. fruntimmer.

[4802]
Prästerskapets äuk e-och pupfl l-

kassa, Se [2961J. Stift. 1874, enl.
Kgl. regI. 6 nov. s. å., för beredande
af pens. åt delägares änkor och
minderärtga barn, äldre ogifta
obemedl. barn, som gnm sjukdom

[47 96] äro urståndsatta att sig nödtorfte-
KgI. Hofstatens gratlalkassa Ilgen försörja, och ogifta döttrar

(Hotpredikanterna J. G. Flodin o. efter uppnådda 55 år. Den 1 maj
C. W. Strang 1787) kr. 137,418:86 1910utgjorde behålln.kr.12,719,351:
(den 1 jan. 1910). Särsk, direktion, 86,hvaraf grundfonden kr. 8,143,261:
se [2977J; kvartals understöd till 57 och tillskott s/ond", kr. 4,576,090:
vid dödsfallet i hofvets tjänst va- 29. Från förstnämnda fond, som
rande eller pensionerade betjäntes utgöres af allm. medel och inkomst
änkor o. barn under 18 år; årl. af lediga prästsysslor, utgå pena.r
gåfva af konungeu 250 kr.; kollekt till alla berättigade efter lika grun-
i slottskapellet c:a 200 kr. Från der; vid pens:r från sistn:e fond,
och med år 1905 tillfalla de stad- som består af delägares efter lön
gade afgifterna för Hofleverantörs- beräkn. afgifter, tages hänsyn äf'ven
diplom kassan. Vtsuingsmedel af till delägares senast innehafda
Sthlms o. Drottningholms slott lön. Pens:a utgå ej med ngt på
tillfalla äfven kassan. .. förhand bestämdt belopp, utan do-

Uti nämnda belopp ingår af An- ras storlek är beroende på den be.
kef. H. J. Åkerström test. fond räkn , inkomsten för hvarje år äf·
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3 vensom på antalet penseslotter.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4802-4R14]
Pensionsrätt inträder när löneiU-1/örsta hälften aj föreg. nov. månad Isamuelsg. 10. Pensionär, som gnm
komst. af den afl:e deläg:s syeala anmälan ske medels aflämn:e af egen försummelse blifvit vid pen-
frånträdes. För utbek. af pens. f. pens:s beviljandenödigahandl:r, s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
_ i senare hälften af febr. månad i landsorten hos vederb. pastor o. pens:srätt för det år, beräkn:n af'-
- böl' fOl' pensionär ärl. under i Sthlm i kassans lokal, lIästeT- sett.

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.X.
[4804] Armen8 pensions-

kassa. Se [2941J.
Armens änke· och pupillkassa

(Krigsbefälet 1817). Pens:r åt änkor
o. barn efter armens ämbets- o.
tjänstemän; kapital o. förbindelser
öfvertagna af Armens nya änke- o.
pupillkassa.

Armens nya änke- och puplll-
kassa (Krigsbefälet 1883) kr.
11,270,003:73. Pens:r åt armens
ämbets- och tjänstemäns änkor o.
barn; statsbidrag: kr.119,332 år 1911.
Antal pensions tagande stärbhus
d. 31 dec. 1909: 861. I pupill till-
lägg utdelades f"6rår 1909269å 50kr.
(off:sbarn), 452 il. 20 (und.off:sbarn\,
tills. kr. 22,490.

Armens pensionskassa (Krigsbe-
fälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
åt armens ämbete- och tjänste-
män; statsanslag till fyllnads-
pens:r m. m., for år 1910(förslags-
anslag) kr. 2,350,000.

Grefvinnan Horns st1ftelse
(Grefv.an A. S. Horn, f. Blomstedt,
1858)kr. 748,646:69. Pens:r åt mili-
täre ärnbets- och tjänstemäns i fat-
tigdom efterI. änkor och barn; före-
trädesvis åt fattiga änkor och dött-
rar efter ryttmäst., kapt:r, löjtn:r
och underlöjtn:r. (206 pens:r å 150
kr. utgå f. n.)

Konungens enskilda fond. Pens:r
åt änkor och barn efter afl, mili-
tärpersoner;'fåt af frarnl. I H. M:t
kon. Oskar II och hans företrädare
utsedda pensionärer. 254: under-
stödstagare år 1910. Nya sökande
å fonden mottagas"'ej.

.Milltäränke· penslonsstaten, All·
männa, Pens:r åt militäre ämbets-
o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e
änkor och barn; pens:rätten grun-
dar sig på mannens eller faderns
beställn., bouppteckn. samt sökan-
des fortf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änke-
och pupillkassa.

Stiftelseu Carl och Amelie Ahl·
g!"ims ålderllomshe-m, GränDn.
(Ofverstinnan A S Ahlgren 1910)
Fri bostad i Ahtgrenske gården i
Gränna åt pens:e officerare med
företräde för dem som tjänat vid
Smålands grenadj.kår och' Smål:s
husarreg. eller ock änkor och .~f.
komI. efter sådana officerare. Af-
ven lifräntor till af testatrisen
nämnda personer.

Generalmajoren C II .Möller- ter sådan underofficer, och andra
.värds fond grundl. af officerskå- 1/2 lika med ofvan el. till änka
ren vid Svea lifg. till minne af efter en i tjänst afl. underofficer
sekundchefen (1862), då han afgick el. till uppfostringshjälp åt ngt el.
från regem:tet; kr. 4,139: 60. Sam- några fattiga barn till dylik under-
ma direktion som föreg. Räntan officer vid regem:t.
användes till nådegåfvor åt medel- Skoffonden, kr. 9,910:09. Bildad
löse, från Svea lifg. afskedade gar- år 1821gnm subskription för arvode
dister. till en skollärarebefattning, hvtl-

ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola blifvit närbelägen. Af
räntan utgår en del som julgåfvor
i kläder m. m. åt skolbarn inom
regem:ts församl., efter sekund-
chefens bestämmande.

[4805]
Drottningens hospital (grund!.

1805 af en .Människovän.) kr.
73,542:80.Direktion, se [3072]. Rän·
tan användes till ärl, pens:r åt
",fskedadt underbefäl o. manskap
af Svea )ifg.

[4806] Kg!. Svea Iifgarde8
fattigkassa.

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

[4807] --
Kronprinsessan .JosefinIOSpen-

stonstnrättn, vid K. Göta lif·
A'arde (stiftad 1823 af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000, Särsk direk-
tion, se [2983]. Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

Kungl. Lifgardet
till häst.

Ltfgardets till häst pensions.
kassa (gåfvor och tillskott af offi-
cerare 1851, samt år!. afgifter af
underofficerare med vederlikar) kr.
107,!i28:73. Särsk. direktion, se
[2980}. Pens. till afskedadt under-
befäl och manskap.

Prins oskars hospltaUnrättnlng
vid Kgl. Ufgardet till bäst (GM-
vor och tillskott af officerare 1816)
kr. 40,319:49. Samma direktion.
Pens. och underst. åt afskedadt
underbefäl o. manskap, dess änkor
och barn.

Rosenbergska fonden (Gåfva
fråu stärbhuset efter afl. Under-
löjtn. Rosenberg) kr. 1,308:49. Reg:-
tets pens:kassas direktion. Räntan
utgår till pens. åt änka efter i
tjänst afl. underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey-
rons pensions- och gratifikations.
fond (gåfva från nämnde under-
löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,698:
38. Samma direktion. Räntan utbe-
talas årl. 5 juli med 21s som grati-
fikation åt afskedad underofficer
och l/S som pens. åt änka efter
underofficer vid regern:t.

Volontären Grefve Gustaf Nils
Conrad von Rosens pensions. och
gratifikation. fond (gåfva af stärb-
buset efter nämnde volontär) kr.
2,089:16. Samma direktion. År!.
räntan utgår med 112som ständig
tillökn. i pens. el. tillfällig grati·
fika.tion till pensionerad under-
officer från regem:t el. ock som
pens. el. gratiflkation till ~nka ef·

[4809]

[48 10] Kgl. Svea artilleri-
regementes pensions- och

understödskassor.
lIygrells stipendiefond (Gene-

räladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1883). Prern. åt fatt. skolbarn
inom KgI. Svea art.-reg.; kapita-
let ingår i soldat-baruuuakaaaan.

.Macklinska fonden (Ankef. C E
Macklin 1851)kr. 6,086:33. Underst.
åt officersänkor el. döttrar.

.Musikkårens enskJlda kassa
(Musikpersonalen vid Svea art.-
reg:te 1876) kr. 30,544:23. Begrafn.
hj~lp till delägarnes stärbhus samt
tillfälligt underst. åt delägare
och pensioner till afskedade del- ,
ägare.

Officerskårens pensionsföre-
nings kassa (Officerskåren vid
Svea art. -reg.1850)kr.138,348:59.Pen-
sionering af f. d. officerare vid
Svea art.-reg .

Pensions. och gratlalkassan för
underofficerare och manskap (Offi-
cerskåren vid Svea art.-reg. 1850)
kr. 39,203:99. Utdeln. af underst. åt
afskedade underofficer:re, konstap-
lar, trumpetare och artillerister.

Uudebeckska stiftelsen (Öfver-
ste Rudebeck samt battericheferna
vid Svea art.-reg:te 1860)kr. 17,481:
17. Pens. åt änkor och barn efter
underofficerare vid regem:t.

Soldatbarnhuskassan (Officers.
kåren vid Svea artillerireg.) kr.
37,016:83. Dels fattiga soldatbarns
beklädn. och underhåll, dels pens:r
åt afskedadt manskap.

[48 14]
Konungens mIlItärhospitals. och

medalj fonder (Militärhospitalsfoll-
den utgöres af: 1) efter 1813 och
1814 årens krig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkta större belopp, 3) af kom-
merserådet P. Filaen donerade me-
del; Medaljfonden, etift. af ko-
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[4814-4828J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.. f1. fonder.
nung Karl XIV Johan). Båda fon-
derna. hafva gemensam direktion
se [3070). Från Militärhospitals-
och Medaljfonderna hafva under
1910 pens:r el. gratifik:r till omkr.
17,000 kr. utgått till i fattigdom
stadda änkor o. oförsörjda döttrar
efter befäl, underbefäl och civ.
ijänstemän vid armen och flottan.
Nya pens:rum komma. hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills varande pensionärers
afgång, alla underst. från fonden
utgå under form af gratifikati o-
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 Dum. finnes i Iifvet, utgår
större delen af fondens ränteaf.
kastn. såsom underst. från lfilitär·
hospitalsfonden.

stads borgerskap o. magistrat 1796)
kr. 343,000. Särsk. direktion, se
[3071]. Pens:r åt afskedadt man-
skap vid armen: a) efter vissa års
tjänst el. de, 80m blifvit skadade;
b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,
som utan eget förvållande blifvit
vanföra samt ej kunnat intagas på
fattighus; år 1909 utdelades 11,uOO
kr. till 336 personer.

[4816J
Svenska föreningen nöda kor-

set (Konung Oskar II m. fl. 1865)
kr. 37,555:62. Öfverstyrelse m. m.
se [3656J. Dess ändamål är att
hos svenska folket väcka delta-
gande för vården af sårade och
sjuke i falt samt att medels In-
saml. och förvaltn. affriv. underst.
verka föl' denna sjukvårds ordnan-
de och utvidgu.; utdeln. är gjord
till föreningens sjuksköterskor.

Svenska samaritföreningen (bör-
jade sin verksamhet i jan: 1884)
kr. 4,046: 16. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samaritunder.

[4815J
Konungens hospital (Sthlms

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 errättn,
gifva det biträde, som erfordras
och af dem kall lämnas. Anmäln:r
rörande båda dessa fören:r kunna
inlämnas till in tenden ten E. M,
Wikland, adr. Kungl. Armeförvalt-
Dingen.

[4817J
Hautbolsternas understddskas-

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flottans tjä.nst varan-
de eller därstädes fOrut anställd
musiker af under-officers grad) kr.
13,095:47.rSärsk. styrelse, se {3027].
Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid
delägares dödsfall och tillfälligt
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821 JKarolinska Institutet. tillgodogörande så väl föl' under-
Se [2208]. visn:n som för litteraturen.

A.belins fond (Prof. Hj. Abelin Kirurgiska Stipendiefonden (Do-
1882) kr. 5,000. Stip:r åt stude- nation af okänd, pseudo n.Amicuaa
rande vid Karolinska institutet. gnm Prof. C J Rossander 1875)kr.

10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män,
A.crelska fonden (Prof. C Santes- som vid institutet idka eller nyli-

son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt gen därst. afslutatsinamed. studier
studerande vid Karolinska insti- och ådagalagt synner!. flit jämte
tutet. intresse och fallenhet för kirurgi

A.ltins fond (Stadsläk. M I. .å.l. och oftalmiatri. .
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid Ad. Kjellbergs stipendiefond
Karoj. institutet stud. med. kandi- (Prof:sänkan Therese Kjellberg
dater. 1884) kr. 11,571:56. Stip. till med.

Benedlcks' stipendiefond (Kam- kandidat eller licentiat, som stu-
marh. A W Benedicks 1861) kr. derar vid institutet.
30,000. Till vid Karolinska Insfi- JJungbergs stipsndlefond (Fält.
tutet studerande med. kandidater. läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000.

Ragnar Bruzelius' stlpendie- Resestip. för med. doktorer.
fOlld (Prof. Bruzelius 1902) kr. Chr. Loveno fond (f. d. prof. Chr.
10,812:81.Stipendier åt med. kandi- Loven 1903) kr. 11,347:50; till be--
dater, 80m studera 'Vidinstitutet. främjande af forskning inom fysio-

Brlulldska testamontsfonden logi, experimentell farmakodyna- [4823] Svenska Läkaresäll-
(Apotek. E. Bylund 1818)kl'. 3,000. mik och fysiologisk kemi.
Till underhåll och förökande af P H Malmstens fond (Prof. P H skapet. Se 13949].
samlingarna och biblioteket vid Malmsten 1876)kr. 5,000. Stipen- A. Pri,. och sti.peruiief oruierr
Karol. institutet. dier åt vid inst. nyblifne med. It- Ik!rzelius.fonden kr.:! 7,613:84.

Fru 1Vllhelmina Hlertas stt- centiater. Ur denna fond utdelas hvart 10:e år
pendlefond till understöd åt min- Fonden för P H Malmstens pro. simskapets Berzelius-medalj i guld
dre bemedl. kvinnor som ägna sig feuur kr. 101,846:B5. åt någon af de forskare, som ge-
åUandlllkarekonsten kr. 15,250:29. Caroline A.ndriette Nobels fond nom sina arbeten mest bidragit till

Hlertas stipendiefond (Frökn:a (A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst. framstegen inom den medicinska
H 'och A Hierta 1873) kr. 15,000. för-experimentell medic.forskning. kemien.
Stip:r åt kvinnor, som studera CarolIne Andrlette Nobels re. Alvarellga do Planhys prisfond
medicin. .ervfond kr. 23,588:61. (Prof. i Lissabon med. d:r P F da

Magnus Huss: stipendiefond A. Uegnells fond för barnklinik Costa Alvarenga) kr. 25,626.33, har
(Prof. M Huss' forne lärjungar (D A J Regnell1876) kr. 20,000. För tIll ändamål att gum sin afkastn ..
1863) kr. 5,100. Stipendier åt vid klinisk undervisn. i barnaåldems Isätta Sällskapet i tillfalle att be.'
Karol.inst. studerande med. kandi- sjukdomar bl. barn inom 2-8 år vid löna värdefulla,' af svenska med-
dater. Kronprins:sanLovisasvårdanstalt. borgare förf. till täflan inlämnade

Karolinska Institutets reserv- Anders Retzll stipendiefond skrifter öfver!!ämnen tillhörande
fond (Dr A F Reguell 1883)kr. (Svenska Iäkaresäl.lskapet 1864)kr. det medic. 'Il'forskningsområdet.
40,411:14. Disponibla afkastningen 32,000. Stip:r till studerande vid Tällingsskrift skall vara inliimn.
skall anvlindas till befrämj. af den Karal. inst. samt till underst. ror Itill Sällskap:s sekreterare f'6re 15
medicinska forskningen och dess vetenskapl. for.kningar och\resor. jan.

Roos af Hjelm~äters stlpendie.
fond (Kammarh , A Roos af Hjelm-
säter 1862)kr. 5,000. Stip:r åt stu-
derande vid Karol. institutet.

Professor Carl J ROISander.
donationsfond (1893)kr. 10,787:18.
För ändamål som lä.rarekollegium
anser gagna dejmedtotnska veten-
skaperna.

Samsons stipeudiefond (Bok.
han dl. A Samson 1888)kr. 12,244:33.
btip:r åt med. kandidater, som
studera. 'Vid institutet.

Professor E. Ödmanssons fond
(1910). kr. 5,000. .

[4822J
Wenerska testamentsfondsn (Lif-

medikus Wener 1813) kr. 5,G12:3;;
vid 1909 års slut. Medicinaistyrel-
sen, se [1549]. Till stipendier.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. t4823-4832J
Pästeurs.fonden (Svenska Lä- erinran af Sällsk:ts 50·åriga verk- tan användes till pena.r il 300 kl'.

karesällskapet m. fl.) kr. 3;,999: 71 samhet) kr. 25,522:75 (däraf prfa- åt behöfvande änkor eller oförsörj-
(däraf medaljfonden kr. 10,999: 71, fonden kr. 22,500: - och medalj- da barn efter aflidna svenska lä·
forskningsfonden kr. 5,000: - och reservfonden kr 3,022: 75), har kare.
och stipendiefonden kr. 20,000: -e-}, till ändamål att genom sin af'kast- Läkare.nödhjälp.fonden (Ät.
Har till ändamäl att främja forskn. rring- sätta säll sk. i tillfälle att skilliga svenska läkare 1855) kr.
på bakteriologiens och hygienens belöna värdefulla, af svenska med- 31,945:64. Understöd ät nödställda
område. Medel af fondens räntor borgare förf:e skrifter ötver ämnen svenska läkare, åt behöfvande än-
få användas dels för utdelande af tillhörande det medio. ro-sau:s. kol' eller oförsörjda barn efter
SällsK:S Pasteursmedalj i guld åt området. aflidna svenska läkare; fonden
forskare, som gjort sig förtjänta uppkom genom upplösn. afenpens:
om bakteriol:s eller hyg:s fram. B. Usulerstödsf onder : inrättning för svenska läkare, hvar-
steg, dels tillresestip:r för studier Ragnar och Helena Bruzeltus' vid af några delägare förbehåll
i utlandet i bakteriol. eller hyg., pensionsfond (Änkefru Professor- gjordes om förmånsrätt för deras
dels ock till främjande af veten- skan Lott Y Bruzeltua 1902) kr. efterlefvande.
skapl. forskningar inom nämnda 107,466:88, har till ändamäl att 'be- Schaumkell'ska understödsfen-
områden. reda understöd åt behöfvande än- den (Assesaor J E Schaumkell1833)

Regnellska prisfonden (D:r An. kor eller oförsörjda barn efter af- kr. 192,983:15, har till ändamål att
ders Fr. Regnell, gnm gåfvobre1 lidna svenska läkare. bereda understöd åt behöfvande
26 mars 1866) kr. 25,626:33. Hvart F. Cnb.s fond (Sjökapt. F. CuM änkor eller oförsörjda barn etter
4:de år, fr. o. m. 1866, utdelas 4 d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. affidna svenska läkare; fonden har
års ränta 80m prisbelön. för sådan Dtemsrskn fonden (insamlad af ökats genom Proviusialläk. P E
skrift, Bom efter föreskrifven pröfn svenska badgäster i Aachen, öfver- Stagnells testamente 1866, genom
befinnes däraf förtjänt. Hvilken lämnad till Svenska Läkaresäll- d:r H Stoltz' testamente 1880, ge-
svensk medborgare som helot skapet 1903) kl'. 7,047:67. Afsedd nom d:rRabes testamente5,000kr.,
äger att om priset täfla. Täffing s- till understöd åt fattiga svenska. genom d:r Hahns test. 20,000 kr.
skrift skall vara inlämn. till Säl l- badgäster i Aachen. samt af okänd gifvare med 3,000
skapets sekreterare före 15januari Kamratfonden för nödstiillda kr. m. fl. gäfvor.
å~e~~rdet för prisets utdeln. best. svenska läkare (Svenska läkare [4824 J

A.nd.Retzius' fond, kr. 41,084:40 1902)kr. 44,165:06. Ärafsedd till un- Jacobiska testamentsfouden(Ve.
(däraf medalj. och reservfond kr. derstöd åt nödställda svenska Iä- terinärläk. A Jacobi 1869)kr.1S,9oo.
11,084.: 40; anatomiska stipendie- kare. Direkt. äfver Veterinärinstitutet
fonden kr. 20,000 och fysiolo- A.. Undblads understddsfond genom dess rektor. Se [22181. Be-
giska stipendiefonden kr.10,000:-·), (Dr A. Lindblad, 19011)kr. 10,149:80. sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
är af'sedd att främja studiet af de Understöd åt nödställda svenska år till en ung veterinärläkare.
vetenskaper, i hvilkas tjänst An- läkare samt åt behöfvande änkor
ders Retz.ius verkat, i fl'1tmsta.l'um· eller oförsörjda barn efter afiidna
mat den normala anatomien, där- svenska läkare.
n~st äfven fysiolo\lien. Vincent och Louise I,uudbergs

Svenska Läkaresällskapetsjubi. fond (Lifmedikus Vincent Lund-
leumsfond (stift. 27 april 1868till berg 1886) kr. 57,107:88. Ärl. rän-

[4826J
Svenska sjuksköterskornas alt-

miinna peusionsl"örening (1896)kr.
900,000. Särsk. styrelse, se [3050].
Lifränta vid fyllda 60 år.

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
[4828J

Roblns, Ilmile, belöniug (F'rans-
mannen Emile Robin 1886)kr. 6,210.
Årl. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i Htngre fart, som under föreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, el. om tillfälle till den-
na användning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö-
män el. äskare, som under utötn,
af sitt yrke funnit döden och ef·
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1564],
som inom augusti måna.d afgifver
förslag ang. användandet till K.
Maj:t.

[4830J Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959].
Allmiinna änke· och pupillkas-

san I Sverige (Stift. 1784; regl. 1905,
fonder c.a 14,000,000 ar.) har till
ändamål att åt svenska undersåtar,
som icke uppnått 60 år samt med
afseende å hälsotillstånd prötvas

till försäkr. antagl., lämna tillfälle
att antingen mot viss afgift på en
gång el. mot årl. prem:r vinna rör-
säkr. för beredande af pens. åt ef-
terlefvande hustru och barn. Så·
dan försäkr. meddelas dels åt man
för beredande af pens. till hans
hustru, dels åt fader eller moder
för beredande af pens. till vi.st
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.
190,842: 18. Understöd åt sjuka
barn af delägare i Allm. änke- och
pupillkassan .
..Grisbackska testamentsfonden

(Ankefru S M Mannerheim, f. Grfs-
back, 1777)kr. 6,750. Understöd åt
behöfvande änkor eller fader- och
moderlösa barn.

Sehmanska pensionsfonden
(M:llerna Angelina o. Ida Sehman
1882) kr. 7,991: 29. Pens:r åt fat-
tiga. fruntimmer, som icke äro el.
varit gifta. ..

Svaans testamente (Ankef. A M
Svaan, f.Volckamer, 1763)kr. 18,000.
Räntan är anslagen till pens:r åt
fattiga änkor af god frejd, hvilkas

män varit anställda i statens tjänst,
utan afseende på stånd el. vistelse-
ort; och äga släktingar till gifva-
rinnan el. hennes aft:e man företrä-
desrätt.

Thernbergska testamentsfou-
den (Handelskassören J 'l'hernberg
1821) kr. 5,400. Understöd åt be-
höfvande änkor, företrädesvis så-
dana, som af änke- och puptl.lkae-
san åtnjuta små pens:r och hafva
flera. oförsörjda barn; f. Il. utgå. 3
pens:r å tillhopa kr. 243: '-.
[
4832J Kgl. Patriotiska

sällskapet. Se [3750].

Branders donation (Kamrer. H
A Brander 1869) kr. 5,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medaljer till industriidkare, neå.
som mästare, gesäller eller arbe-
tare, hvilka visat utmärkt skick-
lighet i sitt arbete, förenadt med
långvarig trogen tjänst, gällande
dessa belön:r 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.
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[4832-4835J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Brandstodsmedlen (C R Berch Falcks testamente (M:ll B Ch vändes till 4 pens:r å 76 kr .. af hvil-

1778. J v Balthasar Knigge o. hans Falck 1816) kr. 6,198. Räntan ut- ka 2:ne tilldelas »öfver M är gamla
hustru 1796 m. fl.) kr. 10,000. Ban- delas till 2 i Sthlm boende fattiga, fattiga döttrar, den ena efter civ.
tan användes till underst. åt tor- välfrejdade, oförsörjda juvelerare- el. militär tjänsteman och den an-
pare o. andra fattiga personer pä döttrar el., om sädana ej finnas, till dra efter borgersman i Sthlm».
landet, som hemsökts af eldsvåda guld. eUer silfverarbetares döetrar, Törnebohms testaments (Asses-
och ej äga rätt till brandstods- Flobergs fond (Guldsmed. S B'Io- sorn o. atämpelmäst. E Törnebohm
understöd. berg 1822) kr. 1,600. 1831) kr. 113,916. Pens:r till änkor

Ebersteinska, Schotteska och Graans testamente (Kryddkr.-h. och barn efter civ. tjänstemän vid
Kulmanska donationerna (Fru:a C D Graan 1836. kr. 22,169. Af Sthlm s stads styrelses juridiska
CI A C Eberstein o. M C Schotte räntan utgär 11 pens:r. verk samt pens:r till fabriksidk:s
m. fl. 1799, 1807 och 1817)kr. 2,600. Hagbomska stiftelsen för Pau- änkor o. döttrar i Sthlm.
Räntan utdelas ärl. till hemgift ät vres Honteux (M:ll C U Hagbom
2:ne fattiga och dygdiga flickor at 1833) kr. 20,000. Räntan utgär så-
den arbetande klassen. som underst. åt ofärdiga eller sjuka

och behöfvande fruntimmer medPatriotiska sällskapet, Kungl. bättre uppfostran.
Presid. i Kommerskollegium E Car- Hedströmska testamentet(Fabr.
leson 1772) kr. 158,000 vid 1909 C Hedström 1832) kr. 6,000. Rän-
års slut efter afdrag af slirsk. fon- tan är anslagen till 4 pens:r å 75
derna. Att befrämja näringarnas kr. åt änkor och oförsörjda barn
uppkomst och gnm belöningar för efter civ. tjänstemän vid Sthlms
beröm!. gärningar o. företag m. m. juridiska verk.
uppmuntra n a t i o n a l idoghetens Isbergs donationsfond (Frk. Ma.
tillväxt. ria Charl. Isberg) kr. 43,983. Pens:r

Rudbecks donation (öfv ..kam .. för pauvres honteux.
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000. Jangblads testamente (Prosten
Till stip:r åt skicklig jordbrukare B Jungblad 1832 0.1834) kr. 3,000.
inom Skaraborgs län. 2:ne pensa' å 76 kr. utdelas årl.

'l'hnrgrens pensionsfond (test:e Knigges donationer (Änkef. A
af M:ll Charlotta Collander) kr. M B Knigge) kr. 12,986.
3,000. Till underst. åt åldriga o. Konnng Karl Johans donation
fattiga tjänare. (1815) kr. 7,600. Räntan utgår med

pens:r å minst 60 kr. för är åt be.
höfvande, som genom en bättre
uppfostran blifvit urständsatta att
sig med gröfre arbete försörja el.
att i fattighus kunna intagas.

Levlns donation (v Presid. C A
Levinjämte arfvingar 1849)kr.5,048.
Af räntemedlen utgä 3:ne pens:r a
76 kr., och äga testators släktingar
därtill företrädesrätt,

Lundals testamente (M:ll C .T
Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r ät
2 änkor el. oförsörjda döttrar efter
af!. präster i Sthlm.

Nordlanders testamente (Stads-
maj oren E Nordlander 1842) kr.
75,000. Pens:r å 160 kr. åt 20 änkor
eller döttrar efter borgare i Sthlm,
samt 5 änkor el. döttrar efter civ.
ämbetsmän vid hufvudst:s verk.

NödhJiilpskassan I Stockholm
(Prosten P Norman i Ösmo o. kyr-
koh. Åhman m. fl. 1768)kr. 420,000:
64. Utdelande af underst. till i
Sthlm boende fruntimmer tillh.
Pauvres honteux; 1909 utdelades
kr. 18,770: - tm 403 personer.

Preis' testamentsfond (Frih. A
M Preis 1810) kr. 6,000. Räntan
fördelas i 4 pens.r a 75 kr., 2 till
änkor affrälse och 2 afofrälse ständ.

Roospiggs testamente (Änkef. C
M Roospigg 1839) kr. 16,250. Pen.
s:r tm fattiga änkor el. ogifta frun-
timmer.

Rnths testamente (Änkefru B C
Ruth 1803 kr. 2,136. Pens:r före-
trädes vis åt fattiga prästänkor .

Grossh. J H Schnrps och Frn
Clara Scharps donation, kr 24,578.
Till pensioner ät s. k. bättre frun.
timmer i Stockholm.

Sohms testamente (Bankokom-
miss:änkan U Sohm 1842). Af fon-
den utlämnas är1. 20 pens:r å 60kr.

Tlmells testamente IM:U U TI-
meU 1831) kr. 6,000. Räntan an.

[4833] Direktionen <lfver
Nödhjälpskassan.

Se [3047].
Till minne af framI. Presiden.

ten:K J Berg (donation af okänd
2S/5 1905) kr. 5,000. Till pensioner
åt 2 fattiga s. k. bättre frunttm-
mer i Stockholm.

Berggrens, I~ C, Grosshandl.,
testamentsfond 1895 kr. 80,821: 96.
Pens:r på samma villkor som från
Nödhjälpskassan.

Bohmans testamente (Viktualte.
handl. E Bohman E:son 1827) kr.
6,000. Af räntan skola utgä 2 pens:r
:\ 75 kr .. och återstoden användas
efter direktionens godtfinnande.

Brnkspatronen J A Bångs och
dess Frn U L Bångs, född Luth,
donation ä 10.000kr. unNÖdhjälps-
kassan i Sthlm enl. donationsbrsr
af 22 dec. 1881 med anledn. af ett
20:ärigt lyckl. äktenskap. Fondens
storlek för närvarande kr. 11,480.

Pens-r. a. 75 kr. hvarje pens., till
sådana inom Sthlms stad bosatta
behöfvande personer, utan afseen-
de på samhällsklass, hvilka gnm
obotlig sjukdom, olyckshändelse
eller ålderdomssvaghet äro ur-
ständsatte att sig försörja o. icke
äro el. kunna anses vara föremål
för den egentl. fattigvärden.

Dahlgrens donation (Bankokom-
miss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000.
Pensir på samma villkor som från
Nödhjälpskassan.

Dahlgrens, Charlotta Wllhelml.
na, fröken, nnderstödsfond. 1896
kr. 2,000.

Dledrlchsouska donationerna
(DIr. G F Diedrichson o. hans fru)
kr. 56,487. Af räntan utdelas pens:r
å 60 kr.

[4835] Riddarhusets fonder.
Se [4051].

Adelns Diskussionsklubbs Vad.
stenastlftsfond kr. 4,208. Pens. ä
100 kr.

Adelskölds, Claes, f0011 (1908)
kr.~10,470. Afkastn. skall t. v. Iäg-
gas till kapitalet.

Adliga kadettskolefonden kr.
182,054. Stip:r ä olika belopp och
för flera ändamål.

Friherre Oscar AIströmers fond
(f. d. Statsrädet frfh. Oscar Alströ-
mer 1884)kr. 19,806. Lifstidsränta.

Ilofmarskall<en J F AmlnolTs
och dess Frn A C AmlnolTs dona.
tlonsfond, kr. 13,551. 3 pens:r a
155 kr.

Berg von Linde·fonden (Frkn
Henriette Berg v Linde o. Asses-
sorn August Berg v Linde) öfver1.
1897-98, kr. 10,066. Lifstidsränta.

Bergenstjernska fonden, kr.
102,703. Stip:r och pens:r.

Berghmanska fonden, kr. 17,351
förutom kr. 70,345 i fastighet. 3
stip:r och 6 pensa'.

von Beskowska fonden, kr. 6,417.
2 pens:r å 110 kr.

Bethunska fonden, kr. 20,029.
11 pene:r å 60 kr.

Generalmajoren O JI Björn.
stjernas fond kr. 200,815. Stipen-
dter och pensioner.

von Blockska fonden, kr. 16,162.
5 pens.r a 60kr. o. 7 pens:r a 25kr.

Thnrow Gnstaf Boltensterns
familjefond (1901) kr. 208,673.
Afkastn. utbetalas till släktfören.

Bondeska fonden (Grefve Gustaf
Trolle-Bonde 1886) 'kr. 17,322 Af·
kastn. skall t. v. läggas till kapi-
talet.

Bungeucrnuska fonden, kr.
28,321. F. Il, 12 gratifik:r å 80 kr.
för 1 är.

rarlesonska famll,jfonden (1896)
kr. 78,499. Lifstidsräntor.

rarlesonska stipendiefonden
(1896) kr. 328,913. 2 stip. il 6,000kr.

!lagnus Georl: Danckwardts pen.
stonsfond, kr. 3,514. 2 pensioner
å 60 kr.

de Bergs. G 111och 111S, fond
kr. 15,465. Afkastu. skall t. v. läg-
gas till kapitalet.

De la Gardleska fonden (1901)
kr. 40,734. 4 pens.

Friherre A G von Dilbens fond
(1897) kr. 6,176. Llfstidsränta.

Lotten von Dilben. fond (1907)
kr. 6,180. 2 pens. å 100 kr.

von Dilben.Tersmeden.LIlller.
stedtska fonden (1909) kr. 29,058.
8 pensir ä 400.

Brand- och LifförsAkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlngg __



0-. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Diickerska fonden (Crefve C F

Ducker 1885) kr. 134,925. 20 pens:r
il 200 kr.

Ehrenborg-Relherska fonden
(1899) kr. 16,471. 2 pens.r.

En onämnd välgörares fond, kr.
17,734. 6 pensir a 110 kr.

GyUenbergska fonden (Godsäg.
E J Gyllenberg 1877) kr. 229,723
30 gratif:r a 100 kr., 2 stip:r å
500 kr., 1 stip. å 800 kr. m. m.

GyUenborgska fonden, kr.81,916.
15 gratifik:r a 75 kr.

GyUenbååtska fonden, kr. 3,778..
1 pens. a 130 kr.

Fröken Emilie GyUencreut.'
fond (1895)kr. 1,217.1 pens. af ränt.

Fröken Emilie GyUencreutz'
fond N:o 2 (1903)kr. 3,007. 1 pens.

Fröken Kerstin GyUencreutz'
fond (1906) kr. 24,38r.. 8 pens:r.

Fröken S L L (JyUenrams fond
(1882) kr. 35,847. Pens:r till gifvar-
innans närmaste anhöriga.

Hagermanska fonden (1883) kr.
~5,96'2. Penarr till gifvarens när
maete anhöriga.

Hamiltonska släktfonden (bil-
dad 1891) kr. 62,801. Pens:r inom
släkten.

August von Hartmansdorffs sts-
pendlefond, kr. 98,487. Akadem.
stip:r a 800 kr.

Fru Brita JI( VOn Ifausswolffs
fond!. kr. 29,561. 4 pens:r a 200kr.

.'röknarna von If ausswolffs fond
(v Hausswolffska fonden)kr. 39,772.
7 pens:r il. 225 kr. o. 1 pens. il. 36kr.

Carl Johan Hlertas fond (1879)
kr. 9,922. 1 pens. it 150 kr.; återst.
räntealkastning lägges till kapi ta-
let, som en!. gåfvobrefvet bör ökas
till 25,000 kr.

Hårdska fonden (Änkef. J OHård
af Thorestorp 1888)kr. 16,540. Life-
tidsränta.

Ulrika Christina Högmarks te-
stamentsfond (1869 o. 1874) kr.
10,376. 4 pens:r a 50 kr.
..von Kothen RIbbingska fonden

(Ankef. v. Kothen, f. Ribbing, 1888)
kr. 2.235. En pens. af räntan.

Fröken Juliana Charlotta La-
gercrantz' donationsfond (Lager.
crantzska fonden) kr. 5,387.1 pens:n
il. 75 kr.

J,efrenska fonden, kr. 19,666.
3 -pene:r å 200 kr.

Leijonflychtska fonden, kr.9,907.
2 pens:r a 185 kr.

Grefvlnnan A Lewenhaupts f.
Sparre fond (1899)kr. 9,788. 2pens:r
it 165 kr.

VOnLienenska fonden, b. 71,323.
1 pens. å 450kr. o. 13pensrr å 150kr.

LiUiecronska fonden (Frökn:a
S M o. M C Lilliecrona 1869) kr.
13,012. 3 pens:r a c:a 200 kr.

LIljenstolpska fonden (1897)b.
60,910. Lifstidsränta.

A och C H Linds afHageby !(åf.
vofond (Fru Abela Lind af Hageby
1894) b. 21,153. Lifstddaränta.

A och C 111Linds af Hageby
testamentsfond (1907) b. 20,846.
2 stip. a 400 kr.

Ltndenereronas- af Klinteber!(s
donationsfond (Öfverstelöjtn. G.
A,. Lindenercrona o. h. h. Hedvig

af Klinteberg 1901) kr. 116,437.
Pens.r.

Linnerbjelmska fonden, kr.
26,963. 10 pens:r a 100 kr.

I,öfvenskjöldska fonderna, b.
396,817. 1 utrikes stip. a 4,000 b.
och 3 undervisn ..stip:r a 1,800 kr.

Grefve H S Mörners och hans
makas stlp.fond (1907) kr. 6,847.
Afkastn. skall t. v. läggas till
kapitalet.

Grefve J A Mörners fond (1902)
kr. 37,985. 3 pens.

)Jörnerska fonden (Änkef. J C
Mörner 1869 o. 1872) kr. 7,855. 1
pens. il 90 kr. o. 3 a 45 kr.

Bankokommissarien Wilhelm
:Vetherwoods testamentsfond, kr.
9,274. 2 penarr- a 150 kr.

von Nolekenska fonden (1896)
kr. 11,515. 8 pens:r.

Nordenskjöldska understddsfon-
den (bildad 1897)kr. 5,833. Under-
stöd inom släkten.

Oxehufvudska fonden (1907) kr.
40,647. 1 pens. " 600 kr. 1 pens.
a 500 b. 1 stipend. " 500 kr.

Palmstjernska fonden (Frökn:na
Selma o. Asta Palmstjerna 1888)
kr. 7,990. Atkastn, skall t. v. läg-
gas till kapitalet.

Paul lska fastighetsfonden
(Kammarjunk. O G Paul.l ; öfver!.
1894)kr. 668,701. Lifstidsräntor till
af testator utsedda personer.

Pauliska lösörefonden (Kam-
marjunk. O G Pauli; öfverl. 1894)
b. 166,415. Pens:r a 200b. Akad-
stip.r, 1 a 600 kr. och 2 a 500 kr.
samt 4 krtgsakolesttp.r, där-af 2 a
600 kr. och 2 å 500 kr.

von Plåtenska släktfonden (bfl-
dad 1893) kr. 75,177. Pens:r inom
släkten.

Majoren Nils Genr!( Pstlander-
skölds donationsfond för adliga
fruntimmer (Kammarh. J. F. Pst-
landersköld 1875) b. 20,648. Lifs·
tidsränta och pens:r till af gifva-
ren nämnda personer.

Ml\joren l\'ils. Geor", Ps iland er-
skölds pensionsfond för adelsmän
(Kammarh.J F Psilandersköld 1878,
kr. 18,574. Lifstidsränta och penarr
till af gifvaren nämnda personer.

Psilandersköldska fonden X:o ::
(Kammarh.J F Psilanderskö1d 1884)
kr. 8,835. Pens:r till af gifvaren
nämnda personer.

Psilandersköldska fonden N:o 4
(Kammarh.J F Psilandersköld 1885)
b. 7,130. Pens:r till af gifvaren
nämnda personer.
..Psllandersköldska fonden N:o l)

(Ankef. Perlandersköld f. Isberg,
1890) b. 9.463. Lifstidsränta.

Queckfeldt. Rosencrantzska fon.
den, kr. 66,173. 4 stip:r a 200 kr.,
8 pens:r a 200 kr. o. 3 handpen-
ningar a 120 kr.

Qneckfeldtska pensionsfonden
(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1876)
kr. 14,249. Lifstidsränta.

Queckfeldtska stipendiefonden
(Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1875)
kr. 12.944. Lifstidsränta.

Stiftsfröken Maria Chltrlotta
Qveekfeldts fond (1841) kr. 22,722.
3 pens:r a 200 kr.

Rehnbergska fonden (Majoren

t48S5]
C G Rehnberg 1887)kr. 9,880. Från
fonden utgå 3pens.r, hvard. a 100b.
Reuterskiöld.Nordenfalkska fon-

den, kr. 35,534. 1 pension.
Hofmarskalken Henrik Fab1an

Renterskjölds pensionsfond (Ren.
terskjöldska fonden) b. 62,224; lif·
räntor, 2 pens. a 600 kr.

Kammarherren Johan Axel Ren·
tersklölds pensionsfond (1870)kr.
70,891; 4lifstidspens:r a 500b. och
1 ~.tip. a 600 kr.

Ofverstelöjtnanten C G Renter-
skjölds pensionsfond (1899) kr.
15,:;10. Pens:r.

(jfrerstelöjtnanten C G Reuter-
skjölds stipendiefond (1899) kr.
19,717. Stip:r.

Fröken S A Illbbings fond (1896)
kr. 46,264. Llf,tidsränta.

Carl mr! k !toos' af IIj elmsäter
donationsfond, kr. 42,882; 5 pens:r
a 300 kr.

Fröken C. Roos' af Hjelmsäter
donationsfond, kr. 5,022. Lifstids-
ränta.

Fröken Hanna Roos' af Hjelm.
säter donationsfond (1880) kr.
22,172; 2 pens:r a 420 kr.

~'röken Hanna Roos' af Hjelm-
säter testam.-fond b. 181,299; 3
pens., 2 stip. å 1,000, o. 2 stip. å
500 kr.

Kammarherren Carl lloos' af
Hjelmsäter fond (1890) b. 99,611.
Lifstidsränta.

af Sandeberg ske fonden (1908)
kr. 19,020. Pens.

Sasska fonden (Majoren J F Sass
och hans hustru G A Nisheth 1866)
kr. 34,615. Pens:r.

Grefllga Sch.fferska stlftnin·
gen, kr. 55,342. 13 pens.r it 150 kr.

Seheffers, C, kapten, fond kr.
23,222. Lifstidsränta.

von Schewenska stlpendleln-
rättningen (Agent G B v Schewen
m. tI. 1721) kr. 32,963. 2 stip:r a
500 kr.

Hoffröken Caroltna von Schul·
zers donationsfond (v Schulzerska
fonden) kr. 5,198; 1 pens. å 80b.

Fröken SchUrer von WaIdhelms
fond, kr. 16,972; 2 'lifstidsräntor a
300 kr.e och F vou Schwerlns fond
(1900) kr. 51,858. Lifstidsräntor.

de Silentzska fonden, kr. 9,092.
3 pens:r a 75 kr. o. 1 å 30 kr.

Silfverber!(ska fonden,kr.33,765;
15 pens:r il. 85 kr.

St,jerncreutzska fonden, kr.
47,653; 22 gratifik:r iL 80 kr., hvil-
ka få uppbäras under 6 år.

Stjerncronska fonden, b.30,662;
3 pens:r it 350 kr.

Stjerngranatska fonden, kr.
14,603. 1 pens.

von Stockenströmska fondon
(Bruksäg.Axel v Stockenström 1894)
kr. 6,H81. Ett stip. a 180 kr.

8tråleska fonden, kr. 39,967; 19
pens:r a. 76 kr.

Thamlska donationen (Kommer
serådet S Tham 1727)kr. 7,773; rän-
tan lägges t. v. till kapitalet.

Tersmedenskafonden,b.16,991·;

% V~d~tena adliga jnngfrustift,
kr. 406,144; 60 pens.r å 100 kr ..; 175
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G. Fromma stlftelsere.vpeneionskeseore m. fl. fonder.
reda skydd åt frigifua ; å fi?.ren:S
åkerbrukskoloni Hall inom Oster-
tälje socken af Sthlms län vårda-
des under 1909-1910 i medeltal per
dag 171'2gossar, för hvilka i me-
deltal erhållits bidrag från stateu
med kr. 100:43, från kommuner
m. fl. med kr. 302:42; omkostn.
fOr hvarje gosse uppgick år 1909
-1910 till kr. 488: [)7.

pens.r a 50 kl'. och 15 pensir till
olika belopp.

Friherrinnan A. von Veg.sacks,
f. Sergel.donattonsfond, kr. 16,781;
1 pension o. lifotidsränta.

von VegeKllckska fonden (Fru
Carolina VOll Vegesack 1886) kr.
4,917; lifstidsränta.

IVulfcronska fonden, kr. 19,815;
7 pens:r a. 36 kr. o. 7 pens:r iL
20 kr.

lViistfelIs, i lIiirtha Magdaleua,
donationsfond (1906) kr. 10,056; I
2 Iifstidsräntor. [4843J Diakonissanstaltens

Åkerhlelmska fonden (Fröken styrelse
Ulla Åkerhielm 18~3)kr. 10,362; 1 "J'
pens. o. 1 lifstidsränta. Se [2200

K E Beronit donationsfond kr.
26,221: 57.

Casparso"s fond (Löjtn. S E Oas
pars on) kr. 2,000.

Fru Eldes fond kr. 4,000.
Hajorskan Geijerstams fond kr.

1,000.
A. M. Holmgrens minnesfond

kr. 20,000.
C Ljunglöfs fond kr. 10,000.
Yivekafonde" kr. 5,000.

[o4835-4856J

Riddarhuoets samtl. fonder upp-
gå till ett bokfördt belopp af
6,761,693 kr.

[4836J
IVennberg, »Lotten IVennbergs

fond för hjiilpbehöfvande» (1864)
kapital c:a 44,000 kr. Särsk. direk-
tion, se [3u38]; fonden är afsedd
till: 1) inlösen och underhåll af 1
01. 2 värnlösa, dörstumma el. blin-
da barn i därför lämplig anstalt el.
barnhem; 2) underst. åt sådane
fattige välfrejd. personer, Bom ge-
nom sjukdom el. annan oförvållad
olycka äro i behof af en tillfällig
el. ögonblicklig hjälp.

relse se [n 51]; uppfostrar fat·
tiga och villartade 16 års flickor
från Sthlms församl:ar till tjänar-
innor.

[4842J'- .
Siiilskapet »De nödlidandes vän.

ner» (af K. Maj:t 1816 fastställda
stadgar) kr. 212,000. Särsk. di-
rektion, se [3707]. Pensioner och
underst. åt pauvres honteux.

[4844J
Almgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 450.
Kommerskollegium, se [1564]; rän-
tan användes till underst. åt torf-
tiga änkor efter aä. skickl , ämbets-
män å bergsstaten.

[4838J F08.terländska rör- [4845J
enmgen. Björckska stipendiefonden
Se [3062]. (Grossh:n S Björck 1802) kr. 200.

Dahlgl'enska douatlonsfonden Samf. Pro Fide & Christianismo,
(Apotek. J A Dahlgren 1876) b. se [3673); stip:r till skollärare.
22,421: 41. Prem. till Itn-äntein.
satser åt späda barn: utdeln. skall
börja 1912.

Fosterländska förenin gen(på In-
bjndn. af generaldir. G F Almquist
1869) kr. 59,244: 38. Minskande af
fattigdomens tillväxt; år 1908 ut-
delades 2,416: 04 kr. i prem:r och
tllrvaltn:safgifter; hvarjämte af bi-
drag från särskild stiftelse utdelats
1,515 kr. för beredande af lifränta
åt tjänare m. fl.

Prinsessan Lovhas minnesfond
(Flera personer 1869)kr.6,000. Pre·
mier till lifränteinsatser åt späda
barn.
[4840J

Paultaka donationsfonden (Än·
kel. Ch. Panli 1789) jämte egend.
n:o 24Svartmang. tax. värd. 320,000
kr. Fonden förvaltas af Dir. f.
Norra friv. a.rbetshuset, se [3517];
pensir il. 50kr. utdelas till 183änka!',
som fyllt 38 år, och hvilkas män
varit prl8ter el. borgare, samt il.
2. kr. tm a fader· och moderlösa
flickor under 16 år samt af äkta
börd. Fondens redogörare: Jans-
son, Herm .. 12 Kammakareg. 1 tro

Jenny o. Alida Rossanders dona-
tion för företrädesvis dem som varit
lärarinnor, f. n. 6 pensionsrum a
200 kr.
[4841J

Aktiebolaget Stockholms Prak»
tlska Hu.h.U •• kola. Särsk. sty·

(4846J
Brudgåfvefonden (Stift. af ko-

nung Oskar I till åminnelse arkron-
prinsessan Lovisas förmälning
1860)Öl'verståth., Pastor prim., De-
puterad för stadens fattigv ..styrel
se. Brudgål'va af 150 kr. åt 5 dyg-
diga och ärbara brudpar, som år-
ligen 19 juni i Storkyrkan samman-
viga.s.

[4849J
IIammnrs kiÖld. ni seUschöldsk a

stipendiifonden (1842) kr. 64,:100.
Särsk. styrelse, se [3559]; ärl. ut-
betaln. af stipendier, att fördelas
mellan Artilleri· och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[4850J
Hemmet för friglfna kvinnor.

Benämnes numera. Drottningens
skyddsheni, (Hertiginnan Sofia af
Östergötland 1860) kr. 105,16$:53;
sarsk. direktion, se [3523J; före-
trädesvis att upprätta från fängelse t
frigifna kvinnor; i hemmet vistas
högst 12 kvinnor.

[4852J ..
Josefinahemmet (Ankedrottning

J'osefina 1872) kr. 277,863. Särsk.
styrelse, se [3509]; hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.
[4853J

Kniperska penslonsinrättnin.
gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780) kr. 124,693: -; särsk. direk-
tion, se [3065] underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta. fruntimmer,
företrädesvis dem afborger1. stånd;
1909 utdelades kr. 6,372:- till 126
personer. Underst: utdelas fortfa-
rande gnm kamreraren i Allm.
änke- och pupillkassan.

[4854J
I,. Kommerskollegit armbösse-

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

Klbbe fattigkassa (stift. gnm
kgl. bi-ef 4/11 1892) kl'. 5,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäcks Bergslags Malmöres
kassa (kgl. bref 1"1.1891) kr. 10,696:
18. Underst. åt ålderstigne och
fattige grufarbetare.

Nora Bergslags Ma1tnör.s kassa
(stift. gnm kgl. bref 1s/. 1891) kr.
3,006: 39. Alkastn. användes till
underst. åt ålderstigne o. fattige
grufarbetare.

[4847J
Drakeska testamentsfonden

(Linkrlimaren Jonas Drake 1783)c:a
40,000 kr. Af styrelsen: Klädes-
handl:e L Eng. Westin, Handels-
bokh. G W:.on Munthe och Bage-
riidkaren Carl G Schröder öfver-
lämnad till Föreningen tör Väl·
görenhetens Ordnande (F. V. O.).
Afksstn. användes till små pens:r
åt äldre fattiga fruntimmer.

[4848J
Föreningen till minne af ko-

llung Oskar I och drottning Jose-
lina (efter inbjudn. stift:s fören.
gnm snbskription. 'Änkedrottning
Josefina okllnkte 30,000 kr. 1873); [4856 aj Svenska allmänna
särskild styrelse, se [3637]; att d' k dd r- .
i förbättringsanstalt upptaga och [urs y s oremngen.
vårda vanartade gossar, hvilka af Se [3802].
pohs- el. kommunalmyndighet hos Adelskölds, Claes, donation
fören. anmälas el. på grund af dom- (major, Stockholm) kr. 5,000.
stols f'6rordn. skola i allm. upp- Arwid •• ons, N., donation (Hä-
fostr:sanotalt inollttas samt att be- radshöfding, 1902) kr. 10,000.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Berglunds, C. W, donatiou (Kro·

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.
Berglunds, nagdalena Chri·

stina Charl. donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250.

Björkmans donation (Frkn, Mal·
mö 1887) kr. 5,000.

BjörnsfJernas, O n, (lonat! on
(Generalmajor, Stockholm, 1906)
kr. 5,000.

Bratts, Sigrid, donation (Frö-
ken, Varberg 19U8).kr. 4,850.

Eks, farollna donation, (Erkn,
Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.

Erssons, Helena Henriksdotter,
donation (Änka, Ånge 1891) kr.
1,WO.

Eurenius', P L, donation (Hä.
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10,~00.

Gerles, Christina Gustafva, (Än-
kefru, Stockholm 1903)och Gerles,
Carl ~'r (Xylograf, Stockholm 1903)
donatIon kr. 55,520.

GrönvalIs naria, donation (Fru,
Stockholm, 1909) kr. 5,000.

Häggs, Victorlne, donation
(Frkn, Visby 1899) kr. 20,000.

Janssons, IVllhelminaGustafva,
donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.500.

Lindbergs, E Å, donation (Stry-
kerska, Sala, lS07) kr. 1,811:01.

LIndbergs, Henrika, donation
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000.

.Okänd, som med egen hand
plöjer .iu jord. (1897)kr. 500.

Phllipsons, Carl David, dona-
tion (Konsul, Sthlm 1899) kr. 500.

Plateus, Ludv. von, donation
(Frih., Sthlm 1904) kr. 53,214:76.

RoseIlska fonden kr. 3,095: 64.
Från fonden tilldelas tjänare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
synner!. ömhet mot husdjur.

Sjöherg., Helåne, donation
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000.

Smitts, J. W., donation (Gene,
ralkonsul, Sthlm 1905) kr. 5,000
. Svahns, J ohannes, donation
(Växjö 1908) kr: 5,000.

Säterberg's, Herman o. S. C.,
donation (Stockholm 1910)kr. 5,000.

[4856-4864J
bättrade slaktmetoder m. m.; har [4862J
in~ättat en anstalt för sm~rtfritt . Sällskapet .Till arbetsftitens
a~ifvande af smarre husdjur (se befrämjande. kr. 11,000. Särsk.
Haggs anstalt). direktion, se [3881J; räntemedlen

jämte årsatgn' användas till anskaf-
fande af arbete åt obemedl. frun-
timmer.

[4856bJ De svenska djur-
skyddsföreningarnas

centralförbund.
Hägg, Johanna (Fröken, Visby

1898)kr. 700.
Häggs, V1etorlne,donatlon(Frkn,

Visby 1899) kr. 30,000.

[4856cJ Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [3806].

Berwalds, Hedvig, Fru, dona-
tion kr. 2,194: 62.

Heurlins, Louise, Fru, dona-
tlon kr. 2 000.

H äggs, Vlctorlne, Fröken, do.
nation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, Införande af för-

[4856 dJ Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

Grutuifonder :
Häggs, Victorine, Fröken, te-

stamentsfond kr. 20,000.
Jervlngs, n., testamentsfond

kr. 4,328: 64.

[4857J
Rudbeckska stipendiefonden

(Frih. Öfverste A Rudbeck1802) kr.
250. &amf. ·Pro Fide & Christia-
nismo ; se [35731; stip:r till skol-
lärare.
[4858J

Stockholms allmänna skydds-
förenlng,kr.69, 703:52.Särsk. di rek-
tion, se [3710]; inkomsterna, som
bestå af räntor och friv. bidrag,
utdelas åt behöfvande.

[4s~~~tlms Skydds förening för
frigifna (stift.på initiativ afSthlms
arbetaref'dren. 1879). Särsk. styr:se,
se [37;18J.Har till ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif.
ne, företrädesvis yngre för l: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. 10,067:-.

[4S~i~~isen för gamla tJänarln.
nor. Böljade sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [35051; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, sBostade-
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills. 882,062:37. Fria husrum med
vedbrand el. 11,1'1. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä-
narinnor 70 st. och utdelas pens:r
till 220 sådana.

[4861]
Sällskapet till dygdigt och tro-

get tjänstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhlelm 1828) kr. 121,000.
Särsk. direktion, se [3777]; belön:r
och pens:r åt ålderstigna tjänare
från åtsk, 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.

[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-
husbyggnad med park, skötsel,
tvätt, ved, ljus, läkarvård, medi-
kamenter, visst månatligt pen-
ningebidrag m. m. uppgående till
400 a 500 kr. pr år för hvarje under-
hällstagare. Antalet är f. n. 27äldre
män, dels ordensledamöter , dels
utom orden varande, synnerligen
enl. ordens statuter sådana, Bom i
krig eller under byggande blifvit
skadade; orden bestrider begrat-
ningskostnaderna för dem som å
hospitalet aflida och, i olikhet med
hvad eljest är brukligt, gör icke
anspråk på hvad de aflidne vid
dödsfallet efterlämna, hvarförutom
pensioner och gratifikationer tlll-
dela. i behof stadde ordensmed-
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. TIllflilliga pensioner o.
gratifikationer utdelas vid jultlde:n
hvarje år med öfver 7,000kr. Kost-
naderna för hospitalet I ett för
allt beräknas numera till samman-
lagdt omkring. 20,000 kr. för år.

[4864 aj
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan inskritnie-
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 de•••
pens. tillträdes, utbetalande af D/4
af den ränta, som till Inakrifms-
fonden inflyter för den'[er'lagda In-
skrifn:safgiften. TIllsv. 36 pens.-
rum, hvaraf 28 äro besatta.

Fonder vid 1909års slutI68,3ror kl'.

r4864 bJ
- Svenskarnes l Karlsbad fond.
Ett stip., 80m fr. :»Konung Osklol's
stiftelse. 11,1'1. tilldelas l 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.
Obs.! Förteckning å lt1tfvttdafdelningarna, se före [4601].

A.belin. fond •••••.•••.•• 4632 a, 4821
Abenius Allan stdpendierond 4746 b
Abrahamsona lifräntefond... 4617
Abrahamson. gåfvofond...... 4771
Abramson •• tipendium...... 4744
Acrelska fonden............... 4821
Adelns Diakusa.kl'ubbs Wad-

stenasttfts fond .......••..• 4835
Adelskölds, Claes fond •••... 4885
- Claes, donation ..•......... 4856a
ådelskölds, Claes, sttpendte-

fond .............•..•.•..... 47:51
Adelaköl.dska fonden......... 4734
1853 är. kolerafond 4615
1872 ärs gåfvofond .....•....•. 4742
1884 ärs fond .••.•..•...•..•.•. 4615
1885års studenters stipendie-

fond ........•.. ..•.......... 4742
Adlerska fonden .........•.. 4753
Adliga Kadettskolefonden . . . 4835
Adolf Fredriks f"årsamlings

kyrkoråd ••••••••.••.•.••.••.• 4630a
- skolråd .•.•••••....•••..•... 4631a
- fattigvärd •• tyrelse •.••••••. 4632 a
Ahllöf.ka teatamentsfonden.. 4695
Ah1.trands te.tament.fond... 4734
Ahlatröme fond ...•••..• 4628a, b,c
Ahlatrömska testamentsfond 4695
Akademien. för de fria kon-

sterna pensionskassa. ••.••. 4770
- reseunderstöd ..•.......•. 4734
- .är.k. understödsrond •.• 4770
Aktieb. Prakt. hushåll sskol.

för flickor •.•.•..•••.•.•.••• 4841 Backmanska sttrtelsen .••... 4767c
Allmänna barnbördshuset ... 4687 Bagge. fond •..•.•.••..•..•.... 4607
- bamhusinrättn ...•.•..••••. 4659 Bankostatens änke- o. pupilt-
- djurakyddsförentugen ...•.. 4856 kassa •..••..•................ 4788
- donattonsfonden ...•..... 4767a Bankska legatet............... 4734
- f. d. döfstummeinstitutets »Barnavännerna •...........•.. 4674

don.vmedel ..•......•....•... 4755 Bambördshuset, Allmänna .. 4687
- tnst. för döfstumma •••••. 4762 Barnbördshuset Pro Patria .. 4688
- militäränkepen •. ·.taten... 4804 Barnhjälpsfonden 4613
- premie- o.• tipendiefond. 4743 Barnhusbarn af kvinnokönet,
- änke- och pupillka •• an .•. 4830' Fond f"år.....•.•......•...... 4659 Bernströms, John, attpendie.
Atmgrens fond •.•.•••...•.•.• 4621 Barnhusinrättn., Allmänna .. 4659 fond 4750 å två ,(ällen
- pensionsfond ............•.• 4844 Barnkrubba,Katarina,fonden Beroniidonation ••. 4602,4659,4843
Alm., fru, donation.......... 4611 f"år.... ... .... .. ... .. .... .. .•. 4619 Beronii donation.fond........ 4843
- fond ••.•...••..•.•••.•...•.. 4612 Barnkrubbas, Ladugårds- Berzelianum, Stipendium ..•. 4734
- .tiftelse ..•.••...•.•......... 4675 lands, fond .•....... 4626 a, b, c Berzeltus-tonden ..••........ 4823
- testamente .....••.••••••.••• 4612 Barnkrubbefonden ..•... 4630 a, b,c Ber •• ns, C. D., fond •..•.•... 4602
Almquists, S., stip.vfond ... 4748 Barnmorskefonden ...•.....••. 4716 Berwalds, H., fond •.• 4771, 4856c
Alströmers fond... .•.••. •.•..• 4835 Barnmorskornas i Sthlm pen- Beskowska donationen ..•..• 4733
Althainz' Fredrik G. testa- stonsfören ...•...••..•••..•.• 4716 - fonden ••.•.•.........•...•.. 4740

mente ..•.••...•.............. 4638 Baumgardta, fl. G., testam. 4638 - skolana fond ••..•..•..•..•. 4758
Altin. fond •.•••••.•••.•..••••• 4821 Bayards fond 4632 a, b, c å 2 ställen - sttpendiefonden ....•...•.•. 4734
AlvarengadoPianhy.pri.fond 4823 Becker-Srlberhochzei'ts fond 4638 Beskows testamente ..•..•..• 4638
Aminoff. donattonsrond ...••. 4835 Beethuns fond •.............. 4626b von Beskows donation •...•. 4770
Andal.s fond ...•.••..•.•...••• 4605 Behrens donation .......••.•. 4611 - B., o. h. h:. donat.-fond 46'83
Anderson. fond ••...•.•...•. 4605 Beijerska donationen ...•..•.. 4734 - stipendiefond •.•....•.... 4771
.åndersous, C., fond •.. 4626 a, b, c Beklädnadsfonden för fattiga von Beakowska fonden...... 4835
Ander ss ons, Johan, fond 4688, 4751 nattvard. barn,; •.•.•..•••.•. 4617 von Beskowa pensionsfond v. 4781
Anderssons, Johan, under- - skolbarn .••.•••.•..• 4628 a, b, c, Besparade medelfonden 4617

.töd.fond .•....•.......•...... 4719 4680 c, 4632a,b,c - räntor. fond .......•• 4631 a,b,c
Ander •• ona, Therese o.Knut, Bemedltngakommtsston •.••.• 4697 IBespiantngercuder •••.•. 4631 a, b,c

fond •••••.•.•.•.•••.•.••.•.• 4770. Bendix' fond •.•.••••.•.••••.•• 4640 Bethunske fonden ••.•.•.•.•.• 4835

Anonym gifvares stipendie-
fond .................•.•....

Antell. donation .
Apelgrens fond •••..•.........
ApotekareBocieteten ......•••
Apotekaresocietetenskassa ...
- atudlesttp , ••....
Arbetareförsäkr:sfonden .
Arbetshemmet för blinda .
Arbet sstugor för barn .••.•..
Arfvedsons testamente ..•.•••
Armbössemedel, Kommers-

kollegii .••.••.•••••.•.•.. _..
Armens pensionskassa •.••••
- änke- o. pupillka •• a •.•.•.
- nya dito ••••.••.•.•••..••.
Arnbergs donation .....•...••.
Arrhenii donation ..••••••••••
- fond ....•..•..•.••.••...•...
Artisternas o. litteratörernas

pen.ion.fören............... 4776
Artisternaa,Dramat. o.musik.,

pen.ion.förening... ....••.•. 4777
- De sceniska, underatöds-

fond ...•.•••.........•.•.•.•.• 4776
Arwidssons, N" donation ... 4856&
A.kling. fond .........•..••..•. 4634
Asplunds fond ••••••.•. 4628 a, b, c
- testamentsfond ••.••.•..... 4697
A.ylet för pauvres honteux., 4655
- för fattiga barnaföderskor

och deras barn .......•.•.. 4687

4742
4733
4615
4710
4710
4710
4755
4764
4651
4602

Benedicks, C., donation...... 4640
- Emma, donation 4640
- E., fond 4660,4753
- W. A., fond 4676
- sttpendiefond 4640,4821
- Änkefru Emma, stip.vfoud 4771
- testamentafond ....•....... 4613
- E. O., understödsfond •.• 4640
Benedickska asylerna .....•... 4687
Berendts, S., understödsfond 4693
Berendt Bernhardina, fond... 4640
Berg K J, Till minne af fram-

lidne Presidenten ...•....•
Berg von Linde-fonden .
Bergenstjernska fonden .••...
Bergenstråhles fond •........
Bergers Ida legat •.•.•.......
Berger •• tipendium .......•••.
Bergerska donationen .
Berggrens. M., fond 4609,

4632 a, b, c, 4688
- Makarne, understödsfond 4602
- Rob. o. Eleonore, don.-fond 4602
- R. C., grossh., test.fond ... '~4833
Berghmaneka fonden......... 4835
Bergfanska stiftel.en......... 4734
Berglunds, C. W., donation 48 56a
Berglund. M. C. C., donation 48 56a
Bergman-Mif.lerska fonden... 47 40
Bergman. gåfvofond.......... 47 71
Bergmans, Ellen, stipendium 4749
Bergqvtsts fond............... 4609
Berg •• tipendiefond ..•..•.•. .4771
- testamente .................• 4657
Bergska fonden......... •..••. 4795
Bergstedts fond •...........•.. 4617
- Th., ati p.cfond •••••.••••.• 4750
Bergatenska fonden........... 4601
Berliner Liedertafels ettpen-

diefond .......•.....•....... 4771
Bernegans fond ......•......•. 4607
Bernströms J, stipendiefond 4750,

4751

4833
4835
4835
41i 12
4174
4697
4733

4854
4804
4804
4804
4734
4602
4734
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. (4866J
exeltus', Dorotea, änkefru, Bungeneronska fonden....... 4835 Dramat. o. musik. artist. pen-
fond ....•....•••...••..••... 4619 Burchard, Adolf, stiftung ••• 4638 sionsförening .......•....•..• 4777
itlbergs fond ...•........•.. 4634 Bylundska testamentsfonden 4821 Drottningens hospital. ..•..... 4805
jörckska stipendiefonden 4845 Byzantinska resestipendiet 4734 - skyddshem 4850
jörkmans donation 4856a Bångs, J.A.o. U. L., donation 4833 Drottninghuset •....•..••..... 4653
jörnstjernas, O. M., genera1- - fond 4621 å 2 ställen Duboiska fonden .............• 4753
major, fond 4835, 4856 a - testamente ...............•.. 4638 v. Diibens, A. G., fond 4835

jörn.tjern.ka donationen 4733 Bäckströms fond 4619 - Lotten, fond .........••.... 4835
Ianeks fonn. ......•.•......... 4699 - stipendiefond .....•..• 4740, 4742 v. DUben·Tersmeden· Laller-
laneks, Otto, stiftelse ••.... 4638 Bäärnhielms fond 4631 a, b e, stedtska fonden ...•........ 4835
Iatre-Brucea W., donation. 4733 Böttigers fond 4612 Diickerska fonden 4836
linda. fören;s sjukkasse- Dyks fond ....•................ 4696
fond .....•..••••....••....•• 4768 Döfstumföreningen i Sthlm 4n6a
lindas väl, Fören. för 4765 Cabanis fond ..........•....... 4615 Döfstuminstitutet ..•......... 4762
lindes själfverksamhet, Eon- Cadiers', R., minne .•....... 4614 Döfstumlärarnes pensionsan-
den för ..•....••..•....•••.. 4767b Calwagens, Sophie o. Signe, stalt ..•..............••..••. 4756
lind.institutet •.•............ 4763 fond....................... 4619
on Blockska fonden ..•...•.. 4835 Caminska testamentsfonden .• 4607
lomstedts fond .....•••••••..• 4634 Carlboms donation ......••.... 4611
oberghska donationen ...••• 4770 Carlesonska familjfonden ... 4835
ohman E;sons fond 4604, 4621' - stipendiefonden ........•... 4835

4628 a, b, c, 4833 Carl Fredrik Lundqvists fond 4774
Bohmanska teBt;tsfonden.... 4830 Carlgrens fond....... ........• 4624

ohmana teatamente ..•..•.... 4833 Carl Johans donat., Konung 4833
oijeska fonden .........•....• 4602 Oarlsona, C. A" fond ....••••• 4734
ok-o. I11usikhandl. pens.-rör. 4700 Casparaona fond ......••••..••• 4843
olins fond 4607, 4609 a, b, c Casparsonaka fonden ..••....• 4861

Bollins fond 4632 b, c Casparssons pensionsinrättn 4699
Boltensterns, 'I'h. G., fam.- Cassellis fond 4749

fond ...........•....•....•.... 483i Castelins fond .............•..• 4697
Bomans fond 4623 Oavalli-Holmgrenska stiftels. 4670
Boman, Be äfven Bohman. CederschiöIds fond............ 4607
Bondeska fonden.............. 4835 Civilstatens änke- o. pupill-
Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781 fonder ••..•........•......•..• 4781
Bonniers, Alb., stipendiefond - änke- o. pupiljkasea 4781

för svenska författare...... 4739 - försäkringsanstalt......... 4781
van Booms stipendiefond... 477l - pensionsinrättnings tjän-
Booströmaka fonden ..•••••.. 4740 stemannafond ..........•.... 4781
Borgareatåndets donation •.. 4750 Collianders fond ...........• ; .. 4710
Borgerskapets bemedlings- Collijns fond.................. 4602

kommisston .....•..•••••.•••. 4697 Cramers, U., fond ....••...... 4751
_ enskilda fond............... 4697 Cronstrands, Baltzar, fond... 4751
_ gubbhus ....•••..•..••..•.... 4658 Cubes fond 4823
_ änkehus ..•..•............ 4657 Dahls fond ................•.... 4634
Borgrättsfonderna, Förvalt- Dahlgrens donation ..........• 4833

ningenaf ••.......... u ••••••• 4795 - C. W., fröken, understöds-
Bostäder åt vtssa judar i fond ..................•....• 4833

Sthlm, Stiftelse för ....•••.. 4640 Dahlgrenskadonationsfonden 4838
Botdns eller Schönborgs fond 46Hi Dahlqvists fond............... 4615
Brandels donation 4611, 4614, 4734 Danckwardts pensionsfond... 4835
_ fond 4607, 4688 Danelius, B. A., fond 4619,
_ premiefond •.............. 4604 4620, 4688
_ stipendiefond... .........•.. 4750 Danielsons, Joh., stip ..fond.. 4750
Brandelska donationen 4626, a, b, c Davidsons, H., donationsfond 4640
_ fonden ...••.•.............. 4653 - M., fonder 4628 a, b, c
Branders donation............ 4832 4640
_ fond 4696 -W., donationsfond 4640
_ kamrer, fond 4619 de Bergs, G. M. o. M. S., fond 4835
_ mamsell,» 4619 De blindas förenings sjuk-
Brandea fond 4621 kassefond •................. 4768
Brandstodsmedlen 4832 De döfstummas allm. sjuk- o.
Brandts fond.................. 4659 begramingskassa (1903) ... 4766b
Bratts, A. G., fond ......•.. 4604, »De fattiges vänner» .......•• 4671

4627 De 5 brödernas fond......... 4742
_ Sigrid, donation 4856 a De Geers donation............ 4614
Brefbärares, Sthlms, ensk. - donationsfond .. 4613 å 3 ställen

änke- o. pupiltkaasa 4785 De la Gardieska fonden 4835
Brenners legat ............•.. 4638 »De nödlidandes vänner» 4842
Brobergs fond 4609 de Lavals, G., stipendiefond 4750
_ pensionsfond ..............• 4698 - Patrik, attpendtum 4744
Brogrens fond .. .. 4605 De svenska djurakyddaföre-
Bromanska sjuk- o. begra.fn.- ningarnas centralförbund 4856 b

kassan 4785 DiakonisB-sällsk:ts styrelse 4843
Broströms fond............... 4621 Didrikssons fond.............. 4615
Brudgåfvefonden ..........•... 4846 Diedrichsonska donationerna 4833
Bruzelii, R., fond 4681,4821 Diemerska fonden 4823
- R. o. H., pens.vfond .....• 4823 Djurskyddsfören., Sv. allm. 4856a
f. d. Bryggareämbetets i Sthlm Doktor Fr. Fehrs minne ..... 4602

pensionskassa............... 4705 do Pianhys prisfond ..•...... 4823
Bröllopsgåfvefonden •....• 4626c Drakeska testamentsfonden .. 4847

Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna... 4832

Edbergs lifräntefond .•...•..• 4605
Edgrens S., fond .. ..•. 4626a, b, c
Edlundska donationen....... 4734
Eggertz'. V., stipendiefond.. 4750
Ehlerts testamente .....•..••.. 4638
Ehrenborg-Reiherska fonden 4835
Ehrenpåhls stipendiefond ••• 4746a
EkdahlB fond ..•..•....•...• 4631a
Eks, Carolina, donation .•.... 4856a
Ekebergs, Nils Wilh., fond.. 41:02
Ekholms testamentBfond..... 4613
Eklunds fond •....••..•..••..•. 4660
_.J. L., Fabrikör, fond 4628 b, c
Ekströms donationsfond •.. 46117
- fond ................•......• 4607
Ekströmska fonden ..•. .... . 4604
Eldes, 'fru, fond ..........••..• 4843
Eldkvarnsfonden 4623
Elementariistipendiet ...•.•.. 4744
Elementarlärarnes änke- och

pupillkassa ...••.....•.••....
Eliassons, Levy, minnesfond
- understödsfond .. , •........
Eliassonska understödsfond.
Ells pensionsfond ••..........
Elmbladska fonden .....•.....
Elmlunds, Axel,pensionsfond
Elrnqtriats Gustaf stipendie-

fond .•..............•.... 4746 b
Elstedtska pensionsfonden ... 4781
Enanderska donationen 4630a, 4688
Enanders, S., donationsfond 4767e
Enbergs fond ••, ••..••... 4626 a
Engelbrekts församlings fat-

tigvårdsstyrelse............ 4628b •
v. Engeströms stiftelse...... 46Mi
Engstedts fond................ 46Or>
Enke-, se Änke-.
En lärjunges donation ....•• 4746b
En onämnd välgörares fond. 4835
En onämnds stipendium .... 4771
En ärlig mans fond ....••..... 4609
Ericssons,John, stipendiefond 4751
Eriksons, E. R., fond 4620 å 2 ställen
Erikssons fond .•••... 4628 a, b, c
Erssons. Bonden, änka Helena

Henriksdotters donation .•• 4856a
Eurenii donation ....••...... 4602
- fond ••..•.... 4660
- understödsfond ....••••• 4746 a
- P. L. donation .. , 4856 a

4747
4640
4640
4719
4781
4742
4774

Fabriksfattigkassan ....•...... 4699
Fagerbergs pensionsinrättn.. 4722
Falcks testamente............ 4833
Falks fond 4605, 4607, 4628 a, b,c

4632 a, b, c, 4634
Falkmans, E. J., stip.-fond... 4141
Fattiga barns vänner......... 4673
FattigvårdsstyrelBer :
- Adolf Fredriks •.•••••.. 4632 a
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[4867J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
l,'attigvårdsstyrelser:
- Engelbrekts •..•..•.•..•... 4628 b
-- Gustaf Vasa •.•..•••.•.. 4632 b
- Hedvig Eleonora ..••.•.. 462S a
- Jakobs och Johannes' •.• 4613
- Ratarina ..•.••.•..•.•.•.•.•. 4621
- Klara •.•..•..•.•.•.•.•.•..•.. 4609
- Kungsholms •..•.....•.•..• 4624
- Maria .......•...•...•.•.•...• 4617
- Nikolai ..•...•.•.•..•.•.•.•. 4605
- Oskars ..•....•....••..•.••. 462S c
- S:t Matteus •..•....•...... 4632 c
Fehrs, Fr., doktor, minne 4602
Femte Mars-fonden 46JiJ
Femöreföreningen 46 A7
Ferms. änkefru, fond 4626 b
Fernerska belöningen 4734
Ferons minne 4602
Fileens fond •...•.•.. 4632 a, b, c
Fileenska donationsfonderna 4781
- testamentsfonden 4755
Fischers testamente .•...•.... 463S
Flachska fonden . .. .. .. •. . •. 4795
Flickskolans slöjdafdelnings

fond •..•..•......•..•. 4627 a, b,3.
Flobergs fonder 4604,4621,4696,4897
Flodbergs testamente 4695
Flodinska stipendieinr....... 4634
Flormanska belöningen...... 47 c
Fogmans, Ernst, donations-

fond •.•..•.....••..•.•....•. 4771
Folckerska o. Barekaka tes-

tamentet •.•..•....•.•..•.. 4626b
Folkskolelärarnes pensions-

inrättning ..•.•.•..•.•.•..•.. 4706
- änke- och pupillkassa .•. 4756
Fond föl' barnhusbarn af

kvinnokönet ...•.•..•.•..•.•. 4669
- föl' tillf:illig hjälp •.•.•..•. 4609
- föl' Ratar.skollofskolonier 4629
- till biblar åt nattv.-barn.. 461~
- till kläder åt " .. 4610
- pens. åt f. d. sjökaptener 4698
Fonden för Katarina barn-

krubba •..•....•.•.•.•...... 4619
Fonden föl' P. H. Malmstens

professur.... •....•.•..•.•. 4821
- föl' reseunderstöd ...•...•. 4734
- föl' vetenskaplig forskning 4734
- till medalj föl' vetenskapl.

arbcten •.•.•...•.•.....•...• 4734
Fonden till minne af Hugo

Eåhrreus •........••........•. 4669
- till minne af Presidenten

K. J. Berg ..... _.....•.•.... 4833
Foragrens, C. R, fond 4688
Farssmans fond ..... 0.0.0.0... 4608
Fosterländska föreningen... 4838
Franckeska fonden 46J2, 4614
Frans Gustafs stipendium... 4742
Fredenholms fond 46l~, 4620
Frederioia, Sophus, fond..... 4640
Fredrik G. Althainz testam. 4638
Friebergs, F. A., stip..fond 4771
Friedländers stipendium ..•. 4642
Fziedländerska fonden 4753
v. Friesens, Carl, stipendie-

fond .•..................•.•. 4742
- Otto, premiefond .••.••... 4744
Frimans fond............ •.... 4634
Frimurarebarnhuset .•..••... 4661
Fru Hanna B:s fond......... ~688
Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666
Fr-ykl uud s, J. O., donat. fond 4694
Fränokelska understödsrond. 4782
Fröknarna Malanders fond ... 4619
Fuhrmanns fond 4609, 4613, 46 17

4621,4628 a, b, 0,4638"-3 ställen
Fyra Bröders stipendiefond 4741
Föreningen föl' blindas väl... 476.

Föreningen föl'bistånd åt lytta
o. vanf 4663 b

- för sinnesslöa barns vård 4663 a
- för sjukvård i fattiga hem 4690
- till minne af Oskar I och

Josefina .•.......•...•......•. 4848
Förmyndarekamn1al'en........ 46 D6
Första stipendiefonden 4743

Gahms donation............... 4770
Garvens donation............. 4638
Geijers fond ......•...•.•...•.•. 460.
Geijerstams fond ...•...•.•.•.. 4843
Gemensamma reservfonden 4770
Generalmajor C. H. Möller-

svärds fond ......••.•........ 480.
Georgiska fonden.............. 4601
Gerles, C. G. o. C.F., donation 4856a
Gibson-Cronstedts stip.-fond 4750
Gjörokes donationsfond...... 4620
Gjöthmans fond............... 46~O
Godlunds testamentsrond. ... 4614
Godus fond 4605, 4609, 4617, 4619,

4621 å 2 st., 4624, 4628 a, b, o,
4632 a, b, c

- testamentsfond. .•....••..•. 4613
Godu'ska pensionsfonden.... 4723
Gondretska fonden ......•...•. 4659
Gothers fond ....••.•..••.•..•. 4607
Govenius' fond 4620
Graans testamente............ 4833
Granholms , A., fond......... 4688
Gravallii fond................. 4616
Gravallius' testamente .•.•.•. 4806
Grillska donationen........... 4734
Grtsbaokska test:tsfonden.... 4830
Greeneke fattigförsörjn.-fond. 4801
Groaahandelssocietetena pen-

sionska.ssa.................... 4698
Grossh, Carl Reinhold LUll'

dins minne 4605
Groths testamente............ 4638
Grundbergs o. Asplunds fond 4617
Gråbergs stipendium ...•..•.. 4746a
GrönvalIs, Maria, donation 4856 a
Gubbhus, Borgerskapets..... 4668
Guillaumes fond n ••• 4735
Gustaf Vasa förs:s fattig-

vårdsstyrelse............... 4632b
- kyrkoråd ..•.•.•..•.......• 4630b
Gutenbergska stiftelsen...... 4711
Guthermuthskafonden .•...•. 4795
Guhlstortts testamente....... 4638
Gyldenstolpes donationsfond 4613
Gyllenbergska fonden......... 4836
Gyllenborgs fond ......•.•...•. 4688
Gyllenborgska fonden 4835
Gyllenbååtska fonden......... 4835
Gyllenoreutz' fond 4835 å 2 ställen
- Kerstin, fond ....•....•.•... 4835
Gyllenrams fond ...........•.. 4835
Gymnastisk-ortoped. inst. .•. 4682
Gårve af en gammal tjänste-

man ...•..............•........ 4781
Gäderins fond 462]
Gösches fond 4617, 4638 å 2 ställen
Göta hofrätts pensionsfond.. 4781
Götalifgarde.Pensionsinr. vid 4807
Göthes, Adrian, premium ... 4742
Götiska förbundets donation 4733

Haakska donationen .......•. 4781
Hagboms testamente......... 4698
Hagbomska stift. fö,. Pauvres

honteux .•......•..•.•........ 483'
Hagermaneka fonden......... 483{)
Haglinds fond .....•.....•..... 4617
Hagmans fond 462('
Hahns donation............... 4734
- C., testam. •.•..•..•.••.•. 4661

Hallengrenska fondell......... 4710
Hallenska donationsfonden... 4735
Hallgrens fond ... 4607 å 2 ställen
Hallgrens. M. S., fond 4615, 4623
Hamelmannska fonden....... 4762
Hamiltonska släktfonden ...•• 4830
Hammarins stipendiefond •.• 4771
Hammarskiö!d -Biseltschöld-

ska stipendiefonden .....•.•. 484~
Hammarstrands, F. A., fond 4620
Handelsbokhål!. pens.-fören. 4703
Handelsflottans pen s.-anstalt 4728
f. d. Handelsföreningens öf-

verskottstond., •.•..••.•..••. 4697
Hanes fond .•...•....•.•.•.•. 4607
Hanna B:s fond, Fru ..•.•.... 4688
Hanssons fond................. 4696
Hanssons, Johan, fond 4620
Hartmansdorffska stipendiet. 4744
v. Hartmansdorffs stip.-fond 4835
Hartmans fond 4630 a, b, c
Hassells donation ....•..•.... 4771
von Hauswolffs, Fru, fond... 4835
- Fröknarna, fond •...•..•.•. 4835
Hautboist. understödskassa.. 4817
Hays fond ...•.•.•.•..•.. 4628 a, b, c
HebbeB donation.............. 4602
- legat •..•.••.••.•..•.•.•.•.•. 4638
- pensionsfond............... 4799
- stipendiefond .....•.•.••.•.• 4771
- testamente •.•.•. 4638 å 2 ställen
Hedbergs fond ••..•......•..• 4606
Hederhielms testamentsfond 4613
Hedings fond.................. 4696
Hedrens fond.................. 4611
Hedströms fond •....•.•. 4620, 4621
- pensionsfond............... 4696
- testamente .••.•.•.•.•. 4697, 4833
Hedvig Eleonora församlings

fattigvårdsstyrelse •.• 4628 a, b, o
- kyrkoråd .•...••.•.•.•...•.• 4626
- skolråd .....••.•.•.•..•..•.•. 4627
Helins donationsfond......... 4613
Hellmans fond ....•.•.•.• 4628 a, b, c
Helmfeldtska stipendiefonden 4695
Hemmet för frigifna kvinnor 4850
Hemmets, 'ryska, byggn.sfoud 4638
Hemslöjdsfonden ...•..••.•.•.• 4719
Henriksdotters donation •.. 4856a
Hernlnnds, H., Rektor, pre-

miefond ...•...••.....•.•.•.• 4744
Hemmaa-ckska stipendiet..... 4744
Hertzers, Fatima, fond....... 4602
Hesslers, P. H., fond 4620
Heurlins, Louise, fond 4.602, 4619,

4626 a, b, c, 4630 a, b, e, 4856c
Hiertas, Carl Johan, fond 483fi
- Lars, minne 4737
- stipendiefond ...•.•...•..•.. 4821
- W., stipendiefond ..•...... 4821
Hillbergs stipendiefond...... 4611
Hirschs Oscar fond ....•.... 4642
- understödsfond •. •.•. .. .. •. 4640
Hjortbergska donationen ..•.. 4733
Hoohschilds pensionsfond... 46 96
Hoffmans, A., donationsfond 4607
Hoffmans fond. ......•...•... 4607
Hoffmans stipendiefond...... 47 60
Hoffmaus.Aug., stipendiefond 47 öl
Hoffmanska fonden •.•....•. 4770
Hofkapellets pensionsinrättn. 4772
Hofstatens gratialkassa....... 4796
Holmbergs fond 4605, 4609, 4613,

4617,4620,4621,4624,4628,4632
a, b, c

- Johannes' 4865 a, b, c
Holms fond ....••.•.•..•..... 4621
- legat............. ..•........ 4638
Holmgrens, A.1I-L,minnesfond 4843
Hoppenstedts, Sofie, fond.... 4609.
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[4868JRegister öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
orns donationsfond......... 4683

stiftelse..................... 4804
testamentsfond. ..•......... 4613

ults fond 4615
ultgrens fond............. 4628, b
ultqvists donation 4750
umbleska testamentsfonden 4795
ushållsskolan, Prakt 4841
uss'. Magnus, stipendiefond 4821
Ubnerska stipendiefonden.. 4745
Ulphors fond 4609
ygrells stipendiefond....... 4810
årdska fonden ......•..•..... 4835
äggs, Joh:a, don 4856b
äggs, Victorine, don. 4856a, b, e, d.
äggmanska fonden.......... 4601
andelska stip.-fonden 4771
öglundske fonden 4740
ögmarks testamentsfond 4835
ögre allm. Iärov. å Öster-
malm 4746 b
å Södermalm 4742

- latinlärav. å Norrmalm... 4741
lä.rarinnesemillarium...... 4749
realläroverket 4743

föijers fond ....•............. 4619
öijers stipendium 4771
öpfnors legat................. 4638
ööks, C. E. o. J., fond ....• 4630a
öökska fonden............... 4659

KarelIs fond ..................• 4612 Kåbergs fond ... 4605,4628 a, p, c,
Karl Johans donat., Konung 4833 Köhlers premiefond 4678
Karolinska inst. reservfond... 4821 Körnors fond.................. 4615
Karströmska fonden ..••....... 4604
Kastmans. Johannes och Au- Ladous fond 4696

gusta, fond 4626 a, b, c Lagercrantz' donationsfond.. 4835
Katarina arbets stugors fond 4620 Lagermans testamentsfond... 4623
_ barnkrubba, fonden för... 4619 Lageratrönts 'fond •••,........ 4.ti1~
_ församlings fatt.igvårds- Lagerströms stipendiefond... 4745

styrelse ..................• 462] Lagus fond .................•... 460]
_ kyrkoråd .........•.......•.. 4619 Lamms fond ........•......... 4G40
_ kyrkoråds donation 4746 a Landtbruksakadcmien........ 4735
_ realskola ....••.......••... 4746a Langs pensionsfond.......... 4781
_ skollofskolonier, fond för 4G20 Lasarettsläkarnes pensions-
KelIners testamente 4G38 kassa ..•..................... 4756
Kibbe fattigkassa 4854 Lefflerska stipendiet 4746 a
Kihlströms testamentsfond... 4613 Lerrenska fonden.............. 4835
KindevalIs fond.............. 4G88 Leijonflychtska fonden...... 4835
Kinmansons fond ..•.•.....•.. 4770 Leijonhufvuds fond 4632 a, b å 2
Kirchrings legat............... 4638 ställen, 4G32;"
Kirurg. stipendiefonden...... 4821 Lejas välgörenhetsstiftelse.. . 46] 2
Kjellbergs, Ad., stip.-fond 4821 Lennbergs fond 4660
Kjellbergs, John E., stip.fond 4750 Lerbäcks Bergslags Malmöres
Klara församlings fattigvårds- kassa ....................••.. 48,,4

styrelse ..•.................... 4609 Letterstedts fond ... 4734 å 3 ställen
_ kyrkokassa.................. 4G07 Letterstedts fond till pris för
Kleinsargs tsstamente........ 4G38 öfversättningar............ 4734
Klerckska fonden.............. 4623 Letterstedtska fonden till för-
Knigges donationer 4833 mån för Vallerstads förs. 4734
Kniggeska. fonden ••••.. (GSll, 4740 - förfmingens fonder .••••.••• 4734
Kniperska peneiollsinrlittn... 4853 Letterstedtska inrikes resesti-
Knochs donation 4638 pendiet 4734
Knut Bernh. Beroni! fond 4659 - utrikes resestipendiet 4734
Kolerafond, 1853 år •.......... 4615 - släktstipendiet ...•......... 4734
f. d. Kolerafonden ....•....... 4609 Lettströms fond ..•............ 4621
Kollektmedelkassan för fat· Lewenhaupts fond............ 4835

tiga nattvardsbarn.......... 4602 Levins donation............... 4833
Kommerskallegii armbösse- - Ludvig, fond ......•.. 4604, 4640

medel. 4854 Levins, J. P., fond 4611;
Konservatorieelevernas graf- - A., minne.................. 4640

ronr•............................ 4771 - J., stipendiefond .........•. 4640
Konsistorium, Sthlm s stads 4601 - M. o. E., fond 4640
Konstakademien 4770 Lieberts o. h. h. donattonsf.. . 4683
Konstförvandtskapets kassa... 4711 Lieberts fond ..... 4G09, 4632 a, b, c,
Konung Karl Johans donat. 4833 4638,4657, 4GGO
_ Oskar 1:8 minne 4654 Liedbergska fonden ....•.••. 4604
Konungens enskilda fond.... 4804 von Liewenska fondell....... 483f)
_ hospital..................... 4815 Lifgardets till häst pens.kassa 4809
_ militärhospitals- och me- Lifgardet till häst. Pzins Os-

daljfonder.. .....•............ 4814 kars hospitalsinrättning vid 48O~
Y. Kothen-Ribbingska fonden 4835 Liljebergs fond................ 4614
Kreijs testamente 4602 Liljebergs, Gustaf Erik och
Kronprinsessan Josefinaa pen- Helena Catharina, fond 4611

sionainr. vid Göta lifgarde 4807 Liljenstolpeska fonden 483f)
Kronprinsessan Lovisas vård- Lilla' Johns premium 4742

anstalt för sjuka barn .... 4684 Lilliecronska fonden'......... 4835
Krut.meijera fond 4G07 å 2 ställen Linds af Hageby, E, fru, fond 46vn
f. d. Kryddkramhandelssocie- . - A. o. C.M., gåfvofond 4835

tetens pensionskassa....... 4697 - tsstamentefond 4835
Kuhlaus stipendiefond....... 4771 Linds donationsfond.......... 4781
Kuhlauska arfv:s stäpendie- Linds, Jenny, stip.-fond 4770,477]

fond 4771 Lindbergs donation 4630 c
Kultgrens fond 4710 - E A, donation 4856 a
Kungsholms församlings fat- - H., donation 4856 a

tigvårdsstyrelse .. .. .. 4624 - J ohanna, fond 4626 e
_ kyrkoråd.................... 4623 Lindblads testamentsfond .. , 4G23
_ Gilles fond.................. 4624 - A, understödsfonu.. 4823
Kumlings fond 4605 - Flory, understödsfond •.. 4G2fja
Kyrkofattigkassa, Nikolai. 4602 Lindbomska belöningen 4734
Kyrkoråd: Lindenereronas af Klinte-
_ Adolf Fredriks 4G30 a berg. donationsfond .. .. .. 4835
_ Hedvig Eleonora........... 4a 26 Lindfeldts, Aurora, fond ..• 4G04
_ Jakobs 4611 Lindgrens donation 4G12, 4614
_ Johannes' •....•............ 4614 - fond ...........• 4609 å 3 ställen

Kadettskolefonden , Adliga... 4835 - Katarina _............ 4619 Lindgrenska fonden 4627 a, b, c
Kaisers, Pastor, fond 4638 - Klara .........•.............. 4607 Lindholms fond 4628 a, b, c
Kalls fond •.................... 4710 - Kungsholms 4623 - J. A., fond .......•. 4626 a, b,c
Kamratfonden för nödställda - Maria ....•........•........... 4615 Lindmanssons, J. A. W., do-

sv. läkare 4823 - Nikolai.. 4G02 nationsfond 4657
Kamrer Branders fond 4619.- Skeppsholms ...••.......... 4634 - J. A. W., fond 4GO~

da Bergers legat 4774
nstitutet för blinda......... 4763

för döfstumma, Allm. 4762
nvigningsfonden 4612
sbergs donationsfond 4833

fond ............•............ 4609
sbergs pensionsfond 4781
sraelitiska ynglingafören. ..• 4642

acobiska testamentsfonden.. 4824
acobsons Augusta, donation 4640

stipendium 4744
testamente 4696

Takobsans och Mattsons fond 469G
Takobs realskola 4746
Jakobs o. Johannes' försam-

lings fattigvårdsstyrelse.. .. 4G13
kyrkoråd ..........•......... 4Gll

Tanssons, 'V. G., donation 4856a
Tenny Linds stip.-fond .. 4770,4771
Ternbergska donationen 4630 a, b, C
ervings, 1\'1.,testarn.-fond 4856d
ohan Hanssons fond 4620

Tohanna Lindbergs fond 462Gc
ohannes försam!. kyrkoråd 4G14
ohanssons fond ••.......•.• 46GO
ohnsonska don.vfonden 4755

Toseflnahemmet 4852
osefmas, Kronprinsess., pen-
sionsinr. vid Göta lifgarde 4807

Josephsons, Fanny, fond... 4640
Jubelfeststipendiet. ..•........ 4744
ul ius", Albert, fond......... 4640

»Jultomtarne» 4672
Jungblads testamente 4833
Tungbladska fonden 4601
ustelii fond................... 4710
ärnkontorets tjänstemäns
änke- och pupillkassa 4787

f. d. JärnkramhandelsBociete-
tens pens. o. begrafn.-kassa 4658

Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c
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(4869J Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Lindmanssons, J. A. W', tes-

tamente ••.•................. 4697
Lindstens stip.-fond .........• 4746b
Lindstrands, O. o.' A., fond 4626

a, b, e, 4.750
Lindströms, Anna, fond...... 4638
- minnesfond 4734
Lindströms stipendiefond.... 4771
Linnerhjelmska fonden 4835
Litteratörernas penstonsföre-

ning, Artisternas och ..•.•• 4776
Ljungbergs stipendiefond .•. 4821
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
- John,' gr oseh. o. fru,Hond 4620
- Sven, minnesfond 4734
Lublins, J. o. A'J minnesfond 4640
- H, fond 4668
Lundals testamente........... 4833
Lundbergs donationer....... 4611
- testamentsfond •..•........ 4613
- C. O., fond 4627 a, b, c
- V. och L., fond .....•... 4823
Lundbergaka fonden.......... 4740
- stipendiefonden............ 4745
Lundblads donation ... 4611, 4614
- fond .................•....... 4609
Lundgrens fond 4632 a, b, c
- Egron, prismedel. 0.0... 4770
Lundins, Mathias. fond 4619, 4620
- Carl Reiuhold, groseh.,

mtnne ... o." ••• 0.0 ••••••••• 0.0 4G05
Lundmans, Jul., stip.-f. 4740, 4742
Lundqvists, Carl Fredrik,fond 4774
Lunds testamente ............• 4697
LundwalIs, Axel, fond .._..... 4771
Lyckes, Lovisa Elisab., frö-

ken, fond , 4619
Lykttändarnes sjuk- och be-

grafn.-kassa 4714
Läkare-nödhjä1psfonden.. . 4823
Läkaresällskapet, Svenska 0.0 4~23
Längmanska donationsfonden 4755
Lärarinnornas penstonsan-

stalt 4756
- pensionsförening. Svenska 4767
Lärarnas vid elementarläro-

verken änke· o. pupillkassa 4747
Läroverk: Högre latinlärover-

ket å Norrmalm 4741
- å Södermalm ..•............ 4742
- Högre realläroverket å

Norrmalm .........•........ 4743
- Jakobs realskola 4745
- Katarina realskola 4.7 46a
- Nya elementarskolan 4744
Löfgrenska fonden............ 4604
Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835
Löthströms fond ..... .. .... 4628 c
Löwens fond................... 4607

Jlagistraten i Sthlm - 469.
Malmqvistska barnuppfostr.-

anstalten 466~
Malmstens, P. H., fond 482J
Malmstens professur, Fonden

för "i 4821
Mamself Branders fond...... 4619
MankelIs stipendiefond...... 4771
Mankal.laka, stipendiefonden.. 4745
Manns .testarnenterond] .....• 4640

Maria för.:s fattigv:.tyr ..• 46;17
- kyrkoråd .............•....• 46,15
- skolråd ........•..•........• 4616
Marii testamente ..........•... 4696
Marklinska fonden............ 4810
Masktnistföreningen ... ,... . .. 4729
Mathias Lundins fond 4619, 4620
Matteus församlings fattig-

vårdsstyrelse 4632c
- kyrkoråd 4630c
Mattsans fond, Jakobsans o. 4696
Mazers fond •.................. 4171
Meijer. donation ..........•..• 4770
Meijerbergs fond 4631 a
Mendelsans, Syskonen, fond 4640
Metzgers testamente.......... 4602
Meuniers fond 4609
Meyers, Jenny, fond ...• 4616, 4620
Meyerssons penstonstond v, , , 4640
M. F. W:s fond ..............• ,4681
I\IichaEHsons, Joh., donation. 4750
Michaelssons donation ......• 4640
- fond ...............•..•...... 4771
- testamente ..•...........•... 4602
Mili täränkepenetonsstaten,

Allmänna ..........•..•...... 4804
Militärhospital.fonden........ 4814
Militärsällsk. i Sthlm krigs-

skolestip.-fond ...•.•........• 4755
Millerska fonden 4746 a
f. d. Mindre teaterns pens.-

fond ...........••..•.........•• 4774
Minuthandlarefören. pens.-

kassa .......................• 4701
Mobergska fonden............ 4604
Modersvård, Sällsk. för upp-

muntran af ...............•.. 4677
Molins fond ............•..... 46 02
Morbergska fonden ... 46~6 a, b, c
Moritz Rubens donat.-fond ... 4640
Mosaiska församlingen .....• '" 4640
- fattigfond .....•............ 4640
- skolfond .......•............ 4640
Mosanders fond............... 4710
Murbecks inrättning f"6r fat-

tiga flickors uppfostran.... 4665
Muaikal iaka akademien, Kgl. 4771
- - •• tip.-fond ......•....•... 4771
Musikens vänners, Sällsk., i

Göteborg, stipendiefond ..• 4771
Musfkkårens ensk. kassa... 4810
Mustkattpendiet, Sång- och... 4744
MUllers testamente 4688
Möllers fond ... 4615, 4624 (3 olika)
- stipendiefond............... 4696
v. Möller. donation .......•... 4784
Möllersvärd. fond, General-

major C. H 4805
Mörners fond.................. 4607
- H. S., grefve, o. hans

makas atipendiefond 4835
- J. A., grefve, fond .....•... 4835
Mörnerska fonden............. 4836

Nachmansons, E., fond 4640
- Rosa o. Em. fond 4640
Nathans fond ....•............• 4640
Nattvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga 4617
- Kollektmedelkassanförfat-

tiga......... ..... ..........•.• 4602
Netherwoods fond............ 4616
- stipendiefond............... 4771
- testamentsfond 4S3fi
NeumUllers, E., fond till skol-

lofskolonier 4620
- Änkefru, fond till Katarina

barnkrubba ...••..........•.. 4619
Nikolai förs:s fattigvårdasty-

st;yrelse .. .•.. ...•........... 4605

Niko1ai kyrkofattigkassa. ..... 4602
- kyrkoråd ....•..•......•....• 4602
- skolråd ...............•...... 4604
Nilsson Aschanianum Stip... 4785
Nissens, Henriette, stip.-fond 4771
Nobels, C. A., fond ........•.. 4821
- C. A., reservfond •........ 4821
Nobelstifte!sen ...•.....•••.... 4738
von Nolckenska fonden...... 4835
Nollerothska sttftelsen ..•••• 4864.
Nonnens fond ..............•... 4735
Nara Bergsl:s Malmöreskassa 4854
Norberg. fond ..••.........•... 4615
Nordenskjöldska understöds-

fonden ..•..••••..•.....•... 4835
Nordenstolpes fond •.• 4682 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
Ncreenska fonden ......•...... 4696
- testamentsfonden . 4755
Norgrens fond ••••..•.. 4632 a, b, c
Normans, Maria Gustafvaj

testamente ........•....•... 4697
- 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 a, b, c,

4628 a, b, c, 4767d
- fond •.••.•••• o............. 465lJ
Nybergska fonden ........••. 4627 c
Nygrenska stipendiefonden... 47)0
Nymalms, Betty, fond 4630"
Nymarkska fonden............ 4742
Nyströms fond 4621
- testamente ......•........... 4697
Nödhj älpsfonden .... . .. .... . 4611
Nödhjälpskassan i Sthlm ....• 4833

Officerskårens pens.fören.kass. 4810
Okänd 4609,4613, 4617,4620,4621,

4628, 4624, 4632 a, b, c, 4697, 4833
Okänd gifvares testamente... 4602
nOkand, som med egen hand

plöjer sin jord •............ 4856 a
Onämnd välgörares fond, En 4835
Operabalettens ensk. kaasa.,; 4775
Operakörens enskilda kassa.. 4773
Osrengii fond •..•.....••.•....• 4~21
Oskars församlings fattig-

vårdsstyrelse ..... ... •... . 4628 c
van der Ostenska fonden..... 4699
Otterska fonden............... 4602
Owens, Samuel, stip.-fond ..• 4750
Oxehufvudska fonden •........ 4835

Pallins, Regina, minne ..••.•. 4749
Palmgrenska fonden .•.•.••••• 4735
Palmstjernska fonden......... 4835
Pasteurs-fonden............... 4823
Pastor Kaiser-fond 4638
Patersens fond................. 4657
Patriotiska sällskapet, Kg!... 4832
Paults testamente .••......... 4657
Pauliska donationsfonden.... 48i40
- fastighetsfonden 4835
- fonden ..........••.......... 4699
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Register öfver. fonder, fromma stiftelser m. m. [4870J
4835 Queckfeldtska atip.vfonden 4835 Ruths testamente .••.......... 4833
4655 Qveckfeldts fond 4835 Rymans fond •..••.... 4628 a, b, c
4833 Qvidings, Aug., fond 4628b Röda korset, Svenska fören. 4816
4681 - donationsfond 4781
4698 - fond 4609, ,1628a, b, c

"auliska lösörefonden
auvres honteux, Asylet för

Hagbomska stiftelsen för
aykulls, Lincoln, minne ••.
ensionsf:d f. fattiga sjökapt.
enstons- o. gratialkassan för
underofficerare o. manskap 4810
-s donationsfond........... 4613
etreji fond ..•••....••• 4616,4617
etrejiska fonden ..•••... 4698, 4740
etters sons fond............... 4617

P., fond ................•• 4627c
S. M., fond 4602

eyrons pensions- och grati-
fikationsfond........... .•..•• 4809
feils testamente.............. 4602
hilipsenska test.-fonden..... 4760

'>hilipsons, Carl David, don. 4856a
Philps, H W., Lektor, sti-

pendiefond.................. 4743
'ihlgrens fond................. 4609
ihlmanska el. Östermanska
testamentsfonden. .. .. ..••••. 4615
inchards fond .....•.••....••• 4604
ipers donation ....•.......... 4770
. Platens, Ludv. don .•.••.• 4856a

Baltzar, stdp.vfond •• ••••.•• 475,;
. Platenska släktfonden ..... 4835
latinska testamentsfonden.. 4795
olispersonal:s i Sthlm änke-
och pupillkassa •......••.•• 4798
ensk. begrafutngs- o. under-
stödskassa ..•.•..•.••••••.... 4798
ensk. änke- o. pupillkassa 4798
peneionstnrättning ••••.•... 4798

'orträttfonden •.•............ 4734
osses, Erik, donationsfond 4755
ossiethska fonden............ 4601
ostbetjäningens sjuk- o. be-
grafningshjälpsförening .... 4785
centrala sjuk. o. begrafn.-

kassa ...•...•............••.•. 4785
ostbetjäntes enskilda begraf-
uingskassa .......•.•......... 4785
oatmaunarörbundets, Sven-
ska, sjuk. o. begrafnirigs-
kassa ........••.............. 4785
ostmannaförening. ,. Svenska 4784
ostvaktsbetjäntsförbundets i
Sthlm sjuk- o. begrafn.-fond 4785
rakt. hushålls skol. f. flickor 4841
reis' testamentsfond. ••.•.••• 4833
remiefond. för skogsplanter. 4735
remiekassan 4746a
remie- och fattigkassan vid
Norra latinläroverket....... 4741
remie- och stipendiefonden,
Allmänna .......•............. 4743

rins Karls uppfostr. inrättn.
för värnlösa barn........... 4662

rins Oskars hospitalsinr. vid
Lifgardet till häst........... 4809
rinsessan Lovisas minnes-
fond... ..••...•.............•.. 4838
robsts donation ...••• 4630 a, b, c
rofessor Carl J. Rossanders
donationsfond............... 4821
E. Ödmanssons fond...... 4821

ro Patria ••..•••.....••••.••.. 4688
rasterskapets änke- och pu-
pillkassa ....•....•••••....... 4802
silanderskölds donat.-fond.. 4835

pensionsfond............... 4835
silandersköldska fonderna.. 4835
ublicist. understödsfond, Sv. 4778
ukes fond ......•........•....• 4607

ueckfeldt-Rosencran tzska
fonden........................ 4835
ueckfeldtska pens.-fonden... 4835

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
Regnells, 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
Beinhold-Becker donation... 4638
Reinhold~,Ferdinand,dollation 4638
- fond 4632 a, b
- testamente.................. 4638
Reinstedts donationsfond. .. .. 4613
Rektor C. Lundbergs stipen-

diefond 4741
Renströmska fonden.......... 4601
Retzii stipendiefond.......... 4821
Retzius', And., fond 4823
Reuckners fond 4605 å 2 st.,

4613, 4617
Reuterskiöld· Nordenfalkska

fonden •••........•...... 4835
Reuterskiölds, J. A.,pensi,onsf. 4835
Reuterskjölds,C.G.,pensionsf. 4835
- stipendiefond ......••••....• 4835
Reuterskjölds,H.F.,pens.-fond 4835
Ribbing. donation ..••....••.. 4770
Ribbings, S. A., fröken, fond 4835
Ribbingska stip.-fonden...... 4741
Richters, C. H., fond ......•.. 4620
f. d. Riddarholmsf6rsamlin-

gens ensk. pensionskassa.. 4602
Riddarhusets fonder.......... 4835
Riksbankens afdelningskont.

änke- och pupillkassa •.••.. 4789
Riksgäldskontorets änke- och

pupillkassa •................. 4790
Ringqvists fond............... 4621
Ritters, Byggm., fond 4626c
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
Rosellska fonden 4856 a
Rosens, Fröknarna, fond 4620
Rosenadlerska pensionerna... 4734
Rosenbergska fonden......... 4809
v. Hosens pens.- o. gratafika-

tronsfond ...........••........ 4809
Rossanders, C. J., don.-fond 4821
- Jenny o. Alida donation... 4840
Rothotrs fond 4617
Rubens, Moritz, don.-fond... 4640
Rubenska stipendiet 4744
Rubensons, J., minne......... 4640
Ruckmans donation 4611,

4614, 4630a, 4631 a
Rudbecks donation........ ••.. 4832
Rudbeckska stipendiefonden 4857
Rudebeckska stiftelsen....... 4810

Sabbatsbergs brunnslasarett. 468~
- ålderdomshem ..••••....•• 4660
Sach's, S. o. M., donation... 4640
- Simon donationsfond...... 4640
- S. o. M., minne .•......••.. 46(0
Sahlbergs fond................ 4617
Sahlstedtska fonden .•.•••••.. 4601
Salomans, Nathalia, fond... 4640
Salomonssons, Betty, minne.. 4640
Samaritföreningeu, Svenska .. 4816
Samsons stipendiefond ...••.. 4821
Sandahls fond ...••..•••••..... 4617
Sandbergs fond............... 4710
- testamentsfond .........•.• 4613
af Sandebergska fonden...... 48 öi>
Sasska fonden .....•........... 4835
Scharps donation ...•........• 4602
- gäfva .•••••....••..•••••••••• 4697
- testamentsfond 4602
Scharpskadonationen ... 4783, 4833
Schaumkellska understöds-

fonden .....•....•......••....•• 4823
Scheelefonden .................• 4734
Schetrers fond ......•...••.••..• 4835
Schetrerska 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, stip.· o. premiefond 4744
Scholtz' testamente 4638 å 2 ställen
Schotteska m. m. don. 4832
Schröders testamente ..•...... 4657
Schultzes testamentsfond 4613
v. Schulzers donationsfond 4835
Schumburgs, Aug., donatlo-

ner inom tyska förs 4638
- Aug., minnesfond 4609,

4638 å 4 ställen
- R., donation .........••••.. 4638
SchUrer v. Waldheims fond.. 4835
SchUtz' testamente .........•.. 4638
Schwartz' stiftelse 4631 a, b,c
- Remy, stipendiefond ....•• 4750
Schwartzers test.-fond ... 4613, 4638
Schweder, se Sweder.
v. Schwerins, C. o. F., fond 4835
Sohönborgs fond, Botins eller 4615
Schönes fond.................. 4609
Seba1dts donation............. 4614
- testamente ........•......••• 4696
Sebardts fond 4710
Segercronas fond 4601
Sehmanska pensionsfonden.. 4830
Seippe1s, H. f. Roth fond ... 4767 e
Selenii testamente 4626 a, b, c
Seligmanns stipendium...... 4642
Seminarieelev. hjälpfond ....• 4749
Semisekularfonden. . ... ......• 4742
Septemberfonden.20:de ..••.. i746b
Serafimerlasarettets direktion 4681
Setterströms fond............. 4609
f. d. Siden- o. K1ädeskramh.-

societetens pensionskassa.. 4697
Silfverbergska fonden......... 4835
de Silentzska fonden .. "..... 4835
Sinnesslöa barns värd, Förw

eningen för 4663 a
Sjukvård i fattiga hem, Fören.

för 4690
Sjöbergs, H., donation ..••.... 4856a
Sjögrens, Ruben, stip.·fond... 4741
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[48'71J Register öfver ronder, fromma stiftelser m. m.
f. d. Sjökaptener, Fond för arb. sjuk- o. begrafnings- Säterberg's Herman och S. C

pensioner åt................. 4698 kassa.. ...•..•..... .•........ 4713 donation ......•••...•••.••..• 4856 a
Sjökaptens·societeten i Sthlm 4724 Sthlms Magistrat •.•......... 4695 Sätherströms fond 4628 a, b, c
Sjömannaföreningen .......•... 4725 - Moaatska försts sjukhj> o. Söderbergs donation 4770
- dess nödhjälpskassa 4725 begrafningssällskap .....•..• 4641 - John, fond 4619 å 2 ställen
Sjömans fond ...........•...... 4612 - Nationalkassa 4726 - Char!. o. Johanna. minne 4619
Sjöstedts fond 4626a, b, c, 4751 - Sjukhem ........•......... 4683 Söderbergska fonden : 4699
- testamentsfond .........••.. 4623 - Sjömanshuskassa 4726 Söderströms fond .....•.....• 4602
Skogmans, Agnes, fond 4607 - Skyddsfören. för l'rigifna .. 48.51l- testamentsfond 4613
Sk9.gsplantering, Premiefond. - stads konsistorium 4601 Söderströmska donattonsfon-

for....... 4735 - stad. under-visniugsverk.. . 4740 den........................... 4734
Skolbarn, Beklädnadsfond för - stad. ämbetsverks änke- - fonden ......•.....•.••..•.. 4756

fattiga 4628, 4632 och pupillka ss a 4797
Skolfonden .........•..•.....•.. 4809 Stocks legat 4638
Skollofskolonier, Katarina, stokoes fond.................. 4621

fond för 4620 Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602
Skolråd, Församlingarnas: Str-andbergska läkareinrättn. 4689
- Adolf Fredriks .....•...... 4631 aStridsbergs, O. A., strpendie-
- Hedvig Eleonora 4627 fond ....•..........•..•..... 4741
- Jakobs .....•........•...... 4611 Stråhles test.-fond 4605,4609,4617,
- .Iohaunes' •....••........•.• 4865 4621
- Katarina .........•........... 4620 Stråleaka fonden .............• 4835
- Marta 4616 Sturms fond ..............•.... 4638
- Nikolai...................... 4604 Styffes, Knut o. Amalia, stip.-
- Skeppsholms. 4634 fond................. ....•.. 4750
f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.- f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.

mäst.·fören.) ........•....... 4706 Hallkassan ..•..............•. 4699
Skyddsförening, Sthlms allm. 4858
_ för frigifna, Sthlms 485~ Sundberg P:sons testamente 4697
Smitts testamentsfond 4623 Sundbergska donationen 4734
- A. E. V., minne ...........• 4750 Sundens fond ...••............. :~~~
- J. W., donation 4856a - Louise, stipendium
Småskolelärares m. fl. ålder- Sundgrenska fonden.......... 4602

dom.understödsanstalt..... 4756 Sundins testamente........... 4697
Sohms testamente 4833 - pens.-fond, Tidmarks och j~n
Soldatbarnhuskassan 4810 Sundströms gåfvomedel. .
Soopska fonden 4601 Svaans testamente 4830
Spetz'ska fonden 4795 Svahns, Johannes, donation 4856 a
Sporrongs fond 4:609,4628 Svans, Elin A., minnesfond 4617

. a, b, c Svanbergs testamente 4697
Spångbergska test.sfouden ... 4619 Svea Artilleriregementes pen-
Stagmans fond 0.0...... 4624 sionskassor.................. 4810
Stahres donation 4611,4614 Svea Lifgardes fattigkassa 4806
Starbus testamente....... ...•. 4638 Svedboms, Wilhelm o. Hilma,
Statens järnvägstrafiks änke- stipendiefond............... 477l

och pupillkassa............. 4782 Sweders fond.................. 4617
- pensionsinrättning. 4782 Svenska allm. djurskyddsför-
Statskontoret.................. 4765 eningen ......•.............. 4856a
Steinerts fond ..•.•........•. 4612 - fören. Röda korset 4816
Steinmetz' fond............... 4621 - kvinnoföreningen till dju-
Stene, Hilda, understödsfond 4604 rens skydd 4856 c
Stenbergs, A., donation 4630a, b - Läkaresällskapet 4823
- fond ..........•.. ...•.... 4632 a - -s jubileumsfond......... 4823
Stenbergska stift., se Stokoes fond. - Lärarinnornas pens.-rören. 475.
Stenhammars, Fredrika, sti- -Postmaunaförbundets sjuk-

pendium..................... 4771 o. begrafntngskassa 4785
Stenetrörns fond............... 4734 - Postmannal"öreningen...... 4784
Stiftelsen Carl o. Amelie - Publicist:s pensionsfören. 4778

Ahlgrens ålderdomshem - Sjuksköterskornas allm.
Gränna ...............••..•. 4804 pen •.. förening 4826

Stift. f. bast. åt fattiga m. fl. - Teaterförbundet 4777
judar i Sthlm............... 4640 - Teaterns donationsfond... 4774

- för gamla tjänarinnor...... 4860 Svenskarnes i Karlsbad fond 4864b
Stipendium Berze1ianum..... 4734 Svenska Samaritföreningen.. . 4816
- Nilsson Aschanianum 4735 Svenssons stipendiefond 4735
Stjerncreutzska fonden 4835 - W., donationsfond ..•...... 4774
Stjemcronska fonden......... (835 Syskolefonden •••..•••.•...•. 4611
stjerngranats fond 4607 Syskonen Mendelsans fond 4640
stjerngranatska fonden 4835 Säng- och musikstipendiet 4744
y. Stockenströmska fonden.. 4835 Säfbohms testamente......... 4657
Sthlms allm. skyddsfören.. .. 4858 Sällsk. Barnavännerna.. ....•. 4674
- Arbetaref:s sjuk- och be- - »De fattigas vänner»...... 467l

gral"n.-hjälpsfond .......••... 4027 - nDe nödlidandes vänner» 4842
- Arbetaref:s tioöresafd. 4721 - till dygdigt och troget
- brefbär:s änke- o. pupill- tjänstefolks belönande 4861

kassa .•.............•..•..•.. 4785 - till uppmuntran af öm
- Förmyndarekammare 4696 och sedlig modersvård 4677
- gas- o. elektricitetsverks - »Ju1tomtarne»............. 4672

arb. nödhjitlpsfond •••••.... 4713 - Pro Patria 4688
gu.s- o. elektricitetsverks - a'I'Hl arbetsflit:s befrämj.» 4862

T. af U:s' fond................ 4607
Tamms o. Widegrens stipA. 477l
Teaterns, Kgl., arbetares sjuk-

och begrafningskassa .
'I'eatrames, Kgl., pensinr ,
Tekniska högskolan .
- skolans allm. stip.-fond .
Tekniskt stipendium ••......•
Tekno!. instit:s elevers stip.-

fond ....•......•...•........... 4750
Telegrafverkets pens.dnrättn.

samt änke- och pupillkassa 4783
Tengströms fond.............. 4621
'I'errades' fond.................. 4660
Tersmedenska fonden......... 4835
Thams donation 4741,4742
'I'hamiaka donationen......... 4835
Tharmoi.lts fond............... 4624
Thernbergska test.-fonden ... 4830
Thiels, Sten oeh Alvar, fond 4744
Thunska stipendiefonden..... 4736
Thurgrens pensionsfond...... 4832
Thurow G. Baltensterns fam.

fond ..............•......... 4835
Thåströms fond............... 4696
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 4657
TimelIs fond .....• 4631 a, b, c, 4833
Timmermansordens hospital 4863
Tjugonde Septemberfonden .. 4746b
Tjugufemte Juni-fonden...... 4617
Tjänarinnor, Stift. föl' gamla 4860
Tjänstefolks belönande, Säll-

skapet till....... 4861
f. d. Tobakshandels-.ocietet.

pensionskassa ..... " . . . . . . . . 4697
Torkens fond ....•.......•...•. 4624
Totties pensionsfond......... 4715
Tou tins testamente............ 4602
Trailis, Uno, fond 4770
Trolles fond .....•••.......... 463(
Trolle-Bonde.ka fonden,' ...•. 4835
Tull.tatens ensk. pens.-im... 4786
af Tunelds donationsfond.... 4781
Tune1ii fond 4609
Tvenne systrars testamente 4607
Typografiska föreningen...... 4712
Tyska församl. .......•......• 4638
- fattigkassa .....•••.••.•.. 4638
- hemmets byggnadsfond 4638
1'örnebohms testamente 4616,

4697, 4833

~g~~:~a~~~~~~~~l~~d~'~i~~ 46 9~
nesfond ...........•......... 4617

Törners donation.............. 4750
Törnqvists donationsfond.... 4781
- C., fond ....•.... 4620,4621,4696
- J. C., fond ..•............... 4620

(774
4774
4750
4751
46(2

Ugglas' fond 4609
Ulfsparres fond............... 46 O
Ondens fond 4632a, b,c
Underlöjtnant Peyrons pens.-

och gratifikationsfond.. .... 48O
Underofficerarnes vid Svea

artillerireg:te pens.-kassa ..• 481
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4872J
UnderstödsfondenförNikolai Westins, Axel, stipendiefond 47.1;1Wästfeldts fond ..•...... 4ti3~a. b, c

Folkskolas lärarinnor ..•... 4604 - fond för fattiga barns be- Wästfelts, MärthaMagdalena,
- I6rblinda .........•......•• 4767b klädn ...............•...•.. 4630a donationsfond.: ....•........ 483a
Undervisn.verk, Sthlms stads 4740 - fond för ålderstigna 4630 a
Unmans fond ...•.............• 4660 Westmans, D. A. T., donation 4771
Uno Trailis fond 4774 - fond ....•............• 4632 a, b, c

- Th., fond 4607
Westzynthii fond ...•.... 4602,4604
- testamentsfond 475a
Vetenskapsakademien 4734
- reseund6.rstöd............... 4734
Wibergs fond 4607
- Fr .• fond .....•..•... 4602, 41i04
WicKbergs. A. C.• fond...... 4602
Wickholms stiftelse ; .. 4630 a. b, c
Widboms donation 4626 a, 4627

a, b, c
- fond 4626 c, 4630 a
Widegrens stipendiefond..... 4771
Widings fond 46,26a, b,c
Widingska donationen 4746 b
Widmans fond................. 4615
Widmarks fond 4745
Wiers fond 4609
Wiggmans, E. o. G.• fond 4634
Viktualieh. pensionsinrättn... 4702
von Willebrands fond 4696
- understödsfond .. .. .. . .. 4801
Winboms pensionsfond...... 4696
Vinskänkssocietetens pens>

kassa ..•......•.. 4697
Wirens donationsfond......... 4725
- A. G., fastighetsdonation 4735
- stipendiefond ....•.......... 4741
Wirrwachs fond 4617
Wistrands fond, TörnemanB O. 4617
Vitterhetsakademien.......... 4733
Wittings testamentsfond 4613
Vivekafonden.. 4843
Wohlfahrta, W.• minne 4770
Volontären von Rosens pens-

och gratifikationsfond.. .. .. 4809
Wrangels testamente......... 4638
Wulfcronska fonden........... 4830
Välgörande fruntdmmerssäll-

skapet 4666

W. A. Benedicks fonIl........ 4.676
Wadstena adliga jungfrustift 4835
Wadströms fond 4607, 4696
- testamente 4602
Wadströmska fonden .....• 4626b
Wretterdahls test.·fond........ 4613
Wahlbergs medalj fond 4734
- minnesfond 4734
Vahlskogs stipendium........ 4611
wahlströms, Peter, under-

stödsfond ......•••.•...•..• 4605
Valentins, A. S., ronder.v., .. 4640
Wallenbergs, A. O.• fond ..... 4688
Wallerska fonden.............. 4710
Wallins fond 4630 a, b, c å 2 ställen

4632 a, b, c
- M. F. och Emma, pen-

sionsfond .
Wallinska fonden .
Wallmarkska donationen .
- fonden ... 0.0 ••••••••••• 0.0 •••

WarodeIls testamente .
Webers fond ................•.
Vega-fonden .
von Vegesacks, A., f. Sergel,

don.-fond ......•..•........ 4835
von Vegesackska fonden 4835
Weijlands, Ida, fond ........• 4628 c
Wenerska testamentsfonden.. 4S22
Wennbergs, Aug., fond 4688
- donation •.•..•....•....... 4612
- Lotten. fond ...•..........• 4836
Wenströms, Jonas, stip.·fond 4750
Wertmiillers fonder........... 41117
wessmans fond 0.0.0.0. 4(;04
Westerbergs testamente 41197
Westerl ings, Fredrik o.lVlaria,

foncl .•......•............... 4626a

4697
4740
4734
4752
4697
4660
4734

Yhlens legat................... 4638
Yngströms, C. J., donation,

till minne ,4750

Zetherstens fond .
Zetherstens testamente •..•..
Zettersten P:s testamente .
Ziervogels donation .
Zimmermanns donation .

4621
4602
4657
4611
4638

Åhrbergs fond ..•............ 4607
Åkerblads donationsfond..... 4613
Åkerhielmska fonden......... 4830
Åkerlunds fond 4602,

4630 b, c
Åleniusska fonden............ 474G
~nWartygsbef .•sällskapet..... 4727
~delgrens minnesfond ..•... 4617
Ankedrottning Josefmas fond 460a
Änkebjälpsfonden •........... 47))
Änke· och pupillkassan vid

Riksbankens afd.·kontor ...
- vid Sthlms st. ämbetsverk.
Änkehus, Borgerskapets .....•
Ärlig mans fond, En .

4789
4797
46a7
4609

Öbergs fond ...............•.. 4607
Ödmaussons E., professor,

fond .......•.... 4821
Öfvering. Johan Danielsons

stip.fond ;.... 47 liO
Öfverströms fond.............. 4619
Öhmans fond........ 4615
- testamente 4657
Östbergs fond.................. 4621
Östergrens fond ... 4617,4621.4660
Östermalms förs., se Hedvig

Eleonora.
Östermanska test.-fonden..... 4615

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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