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Fromrna ·stiftelsel·s,.pensionsKassors;· ~jukkassors qcn .
därmed jämföIl\iga.
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»amn och, fijrv41tning, stiftaren, stiftelsens å~tal,
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Af kyrkliga och iör$amlingarn:as styrelser förvaltade, för olika ändaf 'd'd'.a f 0,11 d er :
[46'
4'6'45 J
:1'131' arse
,
~.. ~: ;.;: '.01II. Fonder tiIIhj)~ande fattillhus och,för~örjningsinrättningar,
barn\1us,
"..,~_
m. fl. dyll ka asyler·
:...•......................................
·
,.... [46 53,Ali 67J
f III.
FOnder för understöd åt 'barn ....................................•..............
[4670-4679]
Iv. ',Fonde~tillhÖrändesjokv~rds- och andra dylika anstalter, ellerafsedda
~tt bereda sju.k~~rd .............•............
: :":
:,.'[4Jln--'-~690]
V. , Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
,'
'föl' 'undllrstödj'lfndeaf
yrkesidkare, deras hustrur ochbarn ... [4693-4730J
VI:' Fonder '~ör vefenskapl~g forskning~ samt undervisnings befrämjande,
.'
,
. ."
lärares .s.amt deras änkors ioch barns pensionering ." .... t •••• : •• [4733-4760J
VII.. ,F (;,"d,er för undervisning och understöd åt döfstumma och; ,blin~a,.'47 62~47 681
VIII."Fonde"
för understöd åt· konstidkare samt deras änkor och barn [4770-4778]IX: Fp'n'de,r;'förunllerstöd [{civile ämbets- och tjänstemäh samt ~äJ:.
.
.
medjämförlig1J per.soner samt deras änkor och barn .....••. " .. [47,81-4802J
X. Fonderfarl understöd ~t'militårer samt deras änkor och barn ... [4804-48171 ,
,'.
XI. 'Fonder för/ undervisning och unders,tÖd ~t läk'are ochvete\rinä;e~",i
. samt deras änkor och barn
·':' '
;
w: l4821~4826]
j'
[48271.-74864J
XII. Fonder för diverse ändamål, Riddar~usets fonder, :m. ~.' ..,.... ,
I"',
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'Registpl' till so,mtliga f~ndel' se [4865J -

I.

Af' kyrkliga och församlingarnas
s'tyrelser
,.
'
"
. afsedda fonder.

[4873J.

förvalta~e,

för ,oli'ka änd~inäl
.' ,(,
,
: .'
,..

[4601] Stockholms
konsistorium

/

stads
t

I'

.
•
Se [2001T.
Bergstenska fonde»' (Änkel'. L M
Bergsten 1826)kr ..ö,727:43. Af räntan utdelas 3 pens:r åt.' fattiga
prästänkor eller prästdöttrar: '.
Georgiska fonden, kr 1,143:95.Understöd utdelas tlll2
fattiga
fruntimmer.
,"
Häggmansiu.fonden (M:ll.Hägg·,
man 1870) lir. 3,099:09. ,r~n~..
Jnngbladska
fonden (Ploosten B
Jungblad, 1832)kr. 3,883:.5JPens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.
,f.agns .fond,(Dokt:an C,U Lagus
18ö4) kr. 6,2ö9:23. Underst.' åt fat.
\ tiga fruntimmer.
'
.
Possiethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 27,645:86. Stip.
åt studerande.
Renströmska fonden (Kanslist.
ORenström
1818) kr, 17,938:23.
Pe.ns:r ..till 7 ofrälse, eiv. tjänsteJllan ankor, boende inom Klara
f~~

"tV(VffY
.

SahIstedtska fonden (M:ll ALR
SahIstedt. 1868)kr. 1,577:54. Pens.
.sOopska fonden (Grerv.an AM
Soop 1734)kr. 20,509:43.Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska f'atttgh,

[4602]
.

N'kol . f(' ,.
I
al orsam ,"gs
ky'rkoråd.

Se [2011J.
Arfwedsons testamente (Dir. C
Arfwedson 1856) kr. 7,715. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och, användes till understöd åt
ålderstigna,sjukafattiga,'äfvensom
åt värnlösa barn.
Arrbenii donatlon (Handl. A W
Arrhenius,l872) kr. 9,366. Till hjon
på Sabbatsberg.
Berggrens,RobertoehEleonore,
donationsfond (Grossh, och fru R.
Berggren 189ö) kr. 1ÖO,000.Lifstidsräntor, pens:r m. m.
Berggrens,
Makarne,
understödsfond (Grossh. och fru R Berggren 189ö) kr. -86,050. Pensrr, tmfålliga understöd m. lli.

'

\

,~..

l;"

Beronii donation .•(Handl, Kl!. '
Beroni,;\s1870) kr. 3,5.Ö:' Pens.r.:
Bersens, C. D.,'fond (frkn E 'Bersen 1897)kr. 10,532. Lifstidåräuta.
Boljeska fonde" (Gravör J P
Boije) kr. 20,282. ö pens:r å 150kr. I
~tdelasårl.' till fattiga och sjuk!.
ankor af Borgareklassen i Storkyrkof'6rs.."
.. ,',J
Alfred C'ollijns f ODd ~1&98)
;kr. '
2,480. Barnunderst.
'
Nils
Wilh.
Ekebeiogs·fond
(Grossh. ,CW Brink 1889) kr. 5.363
Pens:r:"
r. I
1),'13
'4,F;urenil d~nation (v. ,hä~adsli,
P. L. Euremus 1909) kr. ÖO',Ö33.
Understöd 'inom församlingen och
åt dess Hattiga å Sabbatsbergs
sjukhus samt åt dem ISOm från
församlingen intagits' å Sabbats.
bergs ålderdomshem.
.
Doktor Fr. Fehrs mlnae (Dokt. '
Felars konfirmander 18rö) kr;%,825. .
Pens:r.
\
Bebbes donation (Kgl.·Sel<r.Ph.
Hebbe 1868) kr. 20,~02. Div.linda·
mäl, barnavård m. m.
"
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[46,02,-460,5J

G. Fromma stiftelsl;rs,

pensionskassors

JII.

fl. fonder.

Fl\tima,Hertzers fond (Fru Jea·
Stor,kyrklltörs:s
I>arn krubba
Aurora L1ndfeldts fond, (Julia
nette Nordlund l889), kr. 4,270. (särsk. styrelse) kr. :Jl,794. ,Bar- Selma Kornelia Lindieldt 1904)Jrr.
Pens:r. ,
,.',
navård,
"
"
,3,000. Räntan skall utgå ·tiiLöe,8eurJlns,fru,Lonlse,fond(900)
Sundgrenska fonden (f. d. 'UPP- ,höfvande lärarinnor inom församkr. 0,851. Bidrag till barnkrubbor. bördskommiss. FC Sundgren 1894) tlingen.
"
.'
1
H~kansons, Nll,nna, fonder (Frö- kr. 6,786. Penser.
' Löfgrenska
fonden
(Ålderm.
ken ' Nanna Håkanson; 1U2):,11
Söderströms fond (Bkomakare- Löfgren 1826)kr. !l5. Räntan, kr.
kr. 1,000, till beklälenad af fattiga ålderm, C U Söderström 1871)kr. 3:70,skalhvidjulexamen
utdelas •.
kqnfi.rIIlaI\der, 2) b.I,430, till UD- 4,111; l/S till kläder åt fattiga skol- , Mobergska fonden, kr."1,000.
derstödj"<llde af , församlingens, barn och 1/2 till tillfallit>;aunderst. Räntan skall utgå .till1ärarne, vid
barnkrubba. 3) kr, ,7,430, till UD.
Toutins testamente (Ankef. A M folkskolan såsom extra arvode ••
derstöd å ~q kr. åt gamla, fattiga Toutin 179l) kr. 556. Pensir.
Pastor Prim. J Fr Håhls milore.
sjuka, 'som .sett bättre dagar.,
Wadströms
testamente
(M:ll Kr. 8,000. Räntan användes I till
Kollektmedelkassan för fattiga U Wadström 1789)kr. 250. Penarr. Kraftska skolans bästa.
,
nattvardsbarn
(insaml, af förs.
Walls, fru; Do.rothea2 donation
Pfnehardska
fonden, (Grossh,
gnm-kol lekter) kr. 6,549. Beklädn. (Handelskassören Th, Wall 1907) A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
åt fattiga ,nattvardsbarn.
kr. 4,104,2 pens. ät medeljösa frun- .underst. åt ,2 fattiga barn' vid!
KreUs testamente (åssesaor F timmer; ttllsvtdare lifränta.
förs:s folkakolas.
'
Kreij 1827)kr. 2,417. Räntan till·
Westzynthll
fond (Kons'n'l W
Hilda Stens nnderstödsfond',(f.
<lelas 2 utfattiga sängliggande för- J E West,lynthius 1889)kr. 23,410. d. lärarinnan
Hilda Sten, 10(5)
samlrmedlemmar,
Halfva räntan disponeras af pa- 2,638 kr. Räntan sökes ,1/2~årsvi"
Kyrkofattigkassan.
Särsk, st y- stor för tillf. understöd och resten af i behof af tmderStöd, varande.
rel,8e. \ (Åtskilliga donationer) kr. tillfaller Kyrkofattigkassan.
lärarinna vid förs. folksk~}a..' ,
65,900..,
Månat1. underst. till fattiga.
lVibergs, Fr., fond (Handl. Fr.
Wessmanska f~nden (Ankefru
Lyekes fO)1d(Fröken L ELycke Wiberg1901) kr. 6,713. Lifjlt.-ränta. Maria Ch. Wessman 18(2)kr. 1,500.
!Bll) kr. 21,119. Till beklädnadaf
lViekbergs, A. C., fond (Grossh, Räntan .till kläder och andra-förnattvardsbarn.
och fru Rob~rt Berggren 1895)kr. nödenheter åt de fattigaste flickor
Metzgers testamente
(Grossh, 72,678. Pensa'.
i folkskolan».
F Metzger 1850)kr. 3,599. Afkastn.
Zethentens
test •.mente (Garfv,
Westzynthii
fond
(Konsul
disponeras af,f'6rsaml's pastor för JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens.Westzynthius)
kr. 1,000. 'RäntaD'
tillflilliga underst.,
Åkerlnnds f(lnd (frkn Augusta ,till bespisn, af fattiga skolbarn.
Miehaelssons testam; (Grossh. Åkerlund) kr. 3,246; räntorna utFredrik lVibergs fond (Handl ,
Michaelsson 1825)kr. 544. Pens:r. delas år1. till 2 aktningsvärda frun- Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. At'klist"
Miauet, af J. E. Feron oeh,han& timmerinomStorkyrkoförs.,hvilka
ningen tillfallerHirarinnorna,.dell
Il.strn (Skomak, J. E. Faron 1880) fyllt 50 år.
ena efter den andra i den ordning'
kr. 2,280. Pens.r .och barnavård.
som af längsta tjänstetiden (minst
,!lollns fond (frkn Sofie Molin) [4604] N'k I . rö
ll
5W)betingas.IngenafdemfårM
.•
kr',6,322 till beklädn. åt behöfv.
I O al
rsam mgs njuta understödet, mer än ett åT j
nattvardsungd. tillh.f"örsamlingen.
skolråd. Se [2011].,
sänder.
NorStedts fond (M:ll Caroline
Brandals premiefond (Kommi:Sontedt 1878)kr. 4,437. Underhåll ,nister R. Brandel 1909), kr. 1,000.
af att eller flera värnlösa barn.
Räntan användes till premier åt
Norstedts fonl! (Sara Lovisa Nor- 2:ne gossar i Kraftska skolan.
[4605]
Storkyrkof6rsamstedt) kr; 6,316. Underhåll af värnA. G. Bråtts fond (f. d. källarm. lingens fattigvårdsstyrelse.
lösa barn.
A. G. Bratt) kr. 0,470. Af räntan
Se [1784].
Okh"
gifv"res fond (1854)kr. utdelas år1. till beklädnad af fat636, Afkas4>-. disponeras af för- tigaskolbarnkr.200;närkap.upp·
Andnls fond (Anna Charlotta
saml:s pastor för tillf. underst.
,gått till 10,000, få 400 kr. utdelas. Andal) .kr. 33,000. Räntan använOtteroka fonden, (Änkef.M L
Ekströmska
fonden
(Snick.· des til,l underst. vid jultiden åt fatOtter, f. j<]dman, 1861)kr. 45,074. ålderm, Ekström 1835)kr. 150.Rän- tiga familjer, med företrädesrätt
PeJls:u~~ning
och månatl, Ull- tan 7.50 skall »vid julexamen ut- för lika behöfvande af Storkyrkoderatöd till fattiga.
delas åt 2:e flickor, som utmärkt förs.
,
Petterssons food (M:ll SM Pet- sigf'6rordning,tlitocharbetsamh
.•
Andersons fond (Fröhandlaren
tersson 1896) kr. 12,798. P,jlns:r.
Ernst Elliots f'ond(Grossh. Ernst Aug. P. Anderson) kr. 2,500. Rän·
~fens testamente (Revisor JE Elliot 1914)kr. 12,000. Till Kraft- tan skall årligen utdelas i mån af
Pfeil 1797) kr. 1,025. Pens:utdeln. ska skolans bästa, i främsta rum- behof åt fattiga och i Nikolai.förf. d. Riddllrholms·l'"örs:sensk.
met utökande af dess läroämnen. samling boende personer (oberopensio.skass •. kr. 4,273. 5 pens:r
Erik Bema-i Erikssons gåfva ende af skrifningsort), hvilka lida
25 kr.
i
(framI. Viktualiehandl. Er. Boman af lungsot och hvilkas sjukdom
Rogstadii
testamente
(Änkef. Eriksson) kr. 1,693. Årliga räntan blifvit styrkt af distriktsläkaren.
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786)\<r. skall till skolans bästa användas. Skulle sådan behöfvande oeh sjuk
512" Tilldelas 6 gudfruktiga, utFlobergska
donationsfon.den person vistas å sjukhus och i hemfattiga och sängliggande änkor.
(Guldsmed. A Floberg 1803) kr. met kvarlämnat hustru och barn
Seharps gåfvomedel (Grossh. JH 4,000. .Till fattiga barns hållande i behof af hjälp, kunna jämväl
Scharp och 'hans hustru 188811>•• i skolan».
dessa senare tilldelas, understöd'
2,115. Räntan utdelas år1. till 3
Karströmska fOnIlen (M:ll Eleo- från fonden.
välfrejd.,fattigafamilierinomtörs.
nora P Karström 1860) kr. 4,520. Boströms donationsfond, (Kon.
Seharps testamentsfond (Grossh. Drill den fond, som i Storkyrko- sul A. G. Boström) kr. 17,200. Räno. fru Scharp) kr. 24,080; a) ,till församl, är grundad för fattiga tan användes-ttll inköp armat och
beklädn. af fattiga nattvardsbarn skolbarn D.
ved att till julen utdelas åt fataf kvinpokönet; b) till skollofskoloKraftska s,mskapets stdpendie- tig:a inom föraamltngen.
,
•
nier'lör församl.j barn; e) till för- fond, kr. 2,222:00. Afkastningen
Brogrens fond (Kronouppbördsbättrad kost åt föxs:s å stadens användes för begäfvade afgående kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000_
fattigvärdsinrättn:rintagnafattigaj
lärjungars vidare utbildning.
Edberg (Fattighjonet Wilh:aEda) till utdelandet af ved åt· fattig\!
Lndvlg Levlns fond, kr. 6,000. bergs lifräntefond) kr. 675.
församlingsbor.
\ Räntan utbetalas till styrelsen för
Eng.tedt.
fond (Änke!'. Joh:a
Sehewes testamente
(Grossh. Nikolai skollofskolonier.
Engstedt) kr. 880. Räntan utbeR F Schewe 1845)kr. 786. Afkastn.
LIedbergska
fonden (Revisor talas till sådana fattiga inom Stordisponeras af förs:s pastor f'6r till· Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan kyrkof6rsam1., hvilka Icke åtnjut ••
lälliga underst.
till kläder åt medellösa skolbarn. underhåll af allm, fattigvärden. "
å
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G. >Etromma, stiftehi&rs;pen~ionskassors

m. fl: fonder.'

[46b5'-46'07)

Falk" ,(oM (Än'Ref.'M Fa:lkp<r . ,,,fve'60 ål' gamla 'änkor efter elv- bidrag till kostriader 'föraRoUQfs:,
soo. 'c', ~ .•,'
ämb~ts-ellertjänstemänmedföre
kolonier från'torBainIingen:.'J;~'
·Gei,lers.:'I.,fon'd '(Lagmansänkan ,trädeBrätt 161'slälj:tingar.
Klara f~rs. Kyrkok,ass,a (K:l~r.,
Geijer) '1,500.
Inkedrottning
JosefInas fon4 kyrka.' 1812)'kr. 2VO. Ti:Ilde fat,'
Godus fond (Segelsöm:änkan C' :kt. 1',000.
tigajuftiden.
'
" j,,' ;
Godu) 'kr. 555. Räntan' utgår' 'till
Krutmeijers fond (KansliJ;;idlalJ.
2, äIderstigna. 'änkor ''eller :ogifta.B
Krutmeijer 185.) kr. ,8,~.
;Uil-'
kvinnor' inom "RiddarholmSförderst. ät fattiga.
' ',,'"
,,
sltnUingen.
'
[4607J Klara församlings
Arutmeijers fond (KanSi~å{fail;
,'Grossh. Carl Belnhnld'Lundlns
kyrkoråd. Se [2018].
B Krutmeijer 1854) 1<1'.2,81' ' ,.
lIIinne.dHerr
A"el Va.llgren) kr.:
10rsamI. fa.ttighushjon. ' :,'
H'"
5,000. Efter' Iifräntetagares- dÖd
B,agges, fond (M:ll F E Bagge
Ljnnglllans" Carl, minne (f;, d,
skall ränteafka.striingen i 'poster 1849) kr; 3,000, Underst. ät fattiga. läsbarn till kyi'koh. 1886)PaetOl. ii
om minst 50 kronor åt hvarjeden
Brandels fond (Kamrer C. Bran- Klara kr, 1,706. Rän,tan :utdela",.
9 -maes .utdelastdll behöfvande in- del lV04) kr. 25,000, Understöd ät ti~1 ~" el.ler flere sjuka. ~ll~fDe[. \'
om församl.;: dock medföreträde
fattiga.'
hörvande inom Klara förs, , ' ,'.
för meriterad person, Som är eller " Bernegaus 'ond (Kamrer. G W
Lundmans fond (lektor Julius:
varit anställd hos firman, J; P. Bernegau 1852)kr. 80,000, Underst. Lundman 1918) Kr: 2,000. , Un<fer.,
Brandt-och som glir framställning ät'fattiga.
'
.
stöd åt en' fattig fö, sommatvi.,'
'lärom, oafsedt. inom hvilken förBolins fond (Handl, Bolin 1.802) stelse på landet.
" ' "'-'"
samling,,' denne person är boende kr. 544. Till de' fattiga jultiden.'
,Löwens fond (Presid. Frlj:l: :.1"
eller mantatsskrtrven.
Caminska
testamentsfonden
von Löwen 1774) kr, ~,38'3'; Rä;n.,
Grossb •. J,. 'P. Brandts 'mlnue ,(Assessor L 1II Camin 1832) kr. tan f<;irdelas, enahälften'mellan
(Herr Axel Yaflgreu) lir. 5,000. Ef- 750. Räntan utgär till »föreningen 12 och andra häJftenmeIlan,?O'
, ter ,lifräntetagares 'död, skal! ränte-: stockholms lärlingshem».
inom församl. boende fattige. '"
afkastningen i poster om minst
Cederscbiölds fon'd.(Dep:chefen
Hörners fond (Frkn Uh1ika )lfÖl'~
50 kronor, ät hvarje, den 10 novem- R Th Cederschiöld 1865) kr. 2,000. ner 1810) kr. ~,500. Räntan't;IIber utdelas till behöfvande inom Underst. ät fattiga.
delas 3:e sjuka, församt. tillhp"
torsamlingeu,
dock med företrä- ,Ekströms donatlonsfohd (Gross. rande änkor.
/,'
,'. ,
desrätt för meriterad person, som handl, H E Ekström 1832)kr. 5,850, Nordfors fond (Öfverst:aIi 'ior'
är ,eller varit anställd hos firman' Räntan utgår till';f'oreningenStock-, Nordfors 1842) kr. 500. u:~der~t'."
J. P. Brandt och som gör fram- holms lärlingshem».
åt fa.ttiga.
,
,.,'
.."
ställning därom, oafsedt-i hviIken
Ekströms fond (Grossh, H E
Grosshnndlare P, ('; Norrens'd,o,';'
församfing.denneperson lirboende Ekström 1842) kr. 20,000. Räntan nntlonsfond. Kr. 13,852: .Afräpt~.,
dler mantalsskritven.
utdelas till de mest behöfvande afkastntngen skola utdelas, gäfyo~.'
Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl änkor och ogifta fruntimmer, till ii, 100 kr. pr är, som ined 50;kr,4~'
Hedberg) kr" 4;000.· Räntan an- hörande l>pauv,res honteux» inom 28 jan. och d. 21 juli utbetalas.tn],
vändes till värnlösa barns upp- församl,
mycket gamla, fattiga ochsjukl.
rostran.
, Falks fond (Jungfru Falk 1810) änkor eller ogifta frnntiminer,.oIt>
Holmbergs fond (Kryddkramh, kr. 800. Till' de fattiga jultiden.
uppnätt minst 60 är och alla under-.
~ Holmberg 1858) kr. 1,500, RänGothers fond (M:ll Gother 1838) många är tillhört KJ.ar..,.förs. ,,, " .
tan användes till förökande af den kr. 750. Underst. ät fattiga.
Doktor {'arlNystrollls f011d.KJ:.'
dag!'. kosten 'för ä fattighusen in, 'Hallgrens
fond '(Assessorskan 10,000.RäntornaanvändestiIf1'\iäjn.
tagna blinda hjon.
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. jande af den kyrkliga llngl1<;lOlS.,
Kllmlings fond (lll:ll G Catha- ät fattiga.
rörelsen inom .,Klara. församltng.,'
rina Kumling) kr. 1,500.
Hallgrensfond(M:Ile
M S Halll'feffe",Bredberll's"
donation.Kåberg.' fond, kr. 3,000.
gren 1841),kr. 1,500. Bäntan utde- fond, Kr. 2,000. Arlig •• haitVa
Norstedtsfond (Boktryck. ONor· Ias till ett eller flera behöfvande kastningen lägges till ka.p~~let"
stedt) kr, 10;000.
fruntimmer företrädesvis åt sjuka och med äterstående häift""" efter:,
Peter Wahl'ströllls nnder.töds.
och ofärdiga,
'
afdrag för omkostnader - beko~. ~
fond.' (Exped.vcbefen' Fr. Ekström
Hane. fond (Frkn U E Hane tas en da.g af året extra förplligliad: '
och systern 'Emma Ekström) 1,'1'.1875)kr. 4,000. Till af testator ut- i,form af'kaffefest e. d. för fattiga:
IO,OOO.Rä.ntan skall fördelas emel- sedd" pensionär.
\
. ~ församlingen.
;;~
lan ålderstigna. fattiga och sjuka
Grosshandlaren
Isan.k Hlrschs
Pakes fond (Grefvinnan Pukeinom Storkyrko församling, dock donationsfond.
Kr. 5,068:83. Rän- 1864) kr. 1,000. Underst. ätfattiga.,
ej i mindre poster än 40-50 kr. taii afsedd till skolbeklädnad och
Ramhaehs donation (Snick:än'·
Renckners fond (Änkef. 'Sofia sommarutrustning
1l.t flitiga, fat- kan E Rambach, f. Dehm,(1881)kr.,
Lovisa Beuckner) kl'. 11,400.
tiga folkskolebarn i Klara försam- 1,000. Räntan utdelas till behöf·:,
Reuckners- fOlld (Bokh. N Gling.
, vande inom törs uml,
,
"
Reuckner) kr. 2,000.
Hoft'mans fond (Hofintcnd. J.
Boos' fond (Majoren Axel RoosSjöbergs testalllentsfond'(1l:ust.
Hoflinan 1878) kr. 22,200. Till Sab- 1878) kr, 2,550. Underst. ät fattiga.,
ru Maria UIrika'Sjöberg) kr. 9,000. båtsbergs fattiga,
Segercronasfolld (Statssekret. Et.
Ränta.n skall. ärligen utgä, till fat·
Hoft'Dlans, A, donationsfond
C'Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan'
tiga inom Storkyrko församling ,i (Slottsarkitekten A Hoffman 18V7) utgår till 12 dygdiga 'änkor tilI1J.
Stockholm, därvid medellösa sjuka kr. 70,000. Till af testator utsedda ~pauvres honteux- inom :forsa·mböra halva företräde. Fonden för- pensionärer.
Äterstoden af ränte- Hngen.
.
valtas pli. grund af' testamentets medlen användes dels till underSkogJita"., Agnes, fond (~:ank
'
bestämmelser af Stockholms stads stöd åt inomförsamltngen varande A. Skogman 1902) kr. 6,500: ':RänfattigVårdsnämnd.
Enligt fattig- utfattilla familjer och änkor samt tan användes till omedelbar hjälp"
vårdsnämndens beslut den 14 ok- till inköp af ved att under vin- vid sjukdomsfall inom fatti.ga.hem.'
tober 1913skall fondens ,ränteme· tern utdelas till de'mest behöfStjerngranat.
fond (Ankef""" ,
del från och med är 1918tillhanda· vande inom f6rsamlingcn, dels ock Sljerngranat 1819) kr. 4,800. Riin,
hällas Storkyrko församlings fat- till beredande åt de mest behöf- t ••n utdelas åt fattiga änkor mecb '
tigvårdsstyrelse' för att i .enlighet vande af skoluugdomen i Klara barn, tillh. förs aml.
'
med testators bestämmelser utde· folkskola, sä "äl flickor som gos'I' af U:s' fOlld. 1895. kr. 3,000"
las bland de fattiga inom försam- sar af fri beklädna.d jämte skodon Räntan utdelas till behöf .••.nde ,uL,
!ingen. ;
och fri bespisning äfvensom till om för~.
..
.",
Stråhl.s testamentsfond
(Kam. anordnande och underhäll af en
»Tvenne .ystral'l
testa •• ente>
rer:änkan HMStråhle
1829) kr. arbetsstuga för flickor och gos· (1876) kr .. 8,000. Till af te.t>atot:-;
3,000. 2 penB;r till fattiga'och sjukI. sal' inom f'6rsamlingen samt till utsedda pensionärer.
"
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delas med lika belopp till 12 fatSätherbergs fond (Fröken S. C·
tiga änkor med eller utan barn Sätherberg 1910)kr. 5,000:-. Räninom Klara församl,
tan till fattighjon 11.Sabatsbberg.
Isbergs fond (Presidentskan M
Tun~lii .fond (Kryddkramh. :roG Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan han 'I,Unehus 18.33)kr ...6,000. Rautill fattighjonen.
tan tlllde.las .~ inom forsamI. bo.
ende fattlga ankor eller Jungfrur.
Johnsons
fond (Generalkonsul
Ugglas' fond (Excell. gretve G
Axel Johnson .1910) kr. 5,000:~. af Ugglas 1855) kr. 2,000. Till st yRäntan tln fattlga mom Klara.
relsens godtfinnande.
f. d'. Kolerafonden, kr. 80l: 94.
Wiers fond (Brygg. A M Wiers
Till styrelsens godtännande,
änka 1783)kr. 1,682:24. 27kr. till Ad.
GalatMe Lamms fond (Ålikefru Fredr. förs.s o. rest. till Klara förs:s
Dorothea Lamm 1914)kr. 5,000:-. fattighjon.
'
Af räntan 200 kr. till lifränta iI.t
namngifven person; resten till fat- [4611]
Jakobs församlings
tiga inom Klara församling efter
kyrko- och skolråd.
styrelsens godtflnnande,
Lieberts fond (Sejlareål derm rJ
Se [2023J.
F Liebert och hans hustru A S
Alms, Fru, donation (Änkefru
Weber 1832) kr. 7,555:88. Af rän- 8 Alm 1874)kr. 2,000. Underst. tm
tan SI. till fattighjonen,
1/4 till fattiga inom församI.
kapitalet. .
,
Behrens donation (Gördelmak
Lindgrens fond (Dir. E Lindgren JF Behrens) kr. 7QO.»En liten på1802)kr. 300. Gåfva till änka med ökning till Jakobs församl:s skoleflesta barn.
.
präster» (ingår i den rektor o. 2
J4609] Klara församlings
Lindgrensfond(Dir.ELindgreb
kolleger tillk. lön),
fattigvårdsstyrelse.
1802) kr, 500. Gåfva till fattigCarlboms donation kr. 125. Till
hjonen.
en inom församl , boende fattig borSe [1785J.
Lindgrensfondkr.500.
Tillmid- garänka med flera små barn.
Barendts
fond (konsul Simon dagsmältid åt styrelsen.
Carlströms donatfon (Constauce
Berendt 1911) kr.10,000:- tillfatUndmanssons fond, kr. 5,000:-. Carlstriim) kr. 8,00a. Till 2 ogifta
--(igIllinom Klara enl. styrelsens be- (Bokbindaren J A W Lindmansson äldre fruntimmer i Jakob, tillhö-pröfvande.
1908.) Räntan till fattiga inom för- rande Pauvres Honteux.
Berggren.
fond (Hyrkusk. M samlingen, efter styrelsens godt}'attig'tli,rl'l'innors
fond (GrossBerggren 1857) kr. 7,500.: Räntan finnande.
handlare J. Meissner) kr. 5JOOO~
.arsslagen till kläder åt församl:s
Lundbllld.
fond (Hofsl ag. 'J Räntan utdelas företrädesvis till
mest nödställda fattighushjon.
Lundblad 1843) kr, 343: 76. Gåfva fattiga lärarinnor.
Bergqvlsts fond (M:ll M C Berg. till familj med barn.
Hedrens fond (Biskop J J Hedren)
-qviat 1861) kr. 1,000. Pens. till en
neuniers
fond (M:ll S M Meu- 600. Till böcker åt medellösa Iär].
-ogtt't dotter, som fdrsörjer sin nier 1840) kr, 3,000. Pens.r iI.t2:e
Hillbergs stipendiefond (»Okänd
moder.
fattiga gummor.
..
gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
Bolins fond (Handl; A Bolin
NOrdströms testamente (Ankef. åt medellösa lärjungar.
'
1796) kl', 658. Till fattighjonen.
EM Nordström 1881)kr. 2,000. RänLfljebergs,
Gustaf Erik \lch
Brobergs fond (Viktualiehandl. tan utgår såsom lifränta åt 2:e per- Helena Cathnrina, fond (1882)kr.
D -J Broberg 184.) kr. 11,000. Rän- soner, men efter deras död utdelas 1.,000. Räntan användes ttlt ut-tan utgår i 3:ne pensioner till fat, räntan till 2:e ogifta handtverks- delning bland gifta och ogifta
tiga' inom församl.
mäst:döttrar inom Klara rörsamt. kvinnor inom Jakobs rörsaml.,
En ärlig mans fond (178.). Kr.
Okänds foid. Kr. 1,531:23.
dock ej i mindre belopp än 20 kl'.
450. Pension till en ärbar flicka.
Pihl grens fond (M:ll U E PihlLnndbergs donationer (kyrkoh.
Kl'. 600. Till detfattigastehush1l.ll
gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till J G Lundberg 1878)kr. 2,000.-1>
-med de flesta barnen.
2:e dygdiga flickor.
Till Jakobs törsaml.s folkskola.
}'ond för tilWi1lig hjälp (1899) Qvidings fond (Presid:änkan J W Räntan utdelas af folkskolans dikr. 1,000. Lifränta till nämnd per- Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan rektion till de flitigaste' och or.son, dätefter utdelas 'räntan till utdelar fattigv:styrelsen
160 kr. dentligaste barnen. - 2) Till idiothjälpbehöfv. inom Klara förs amI. samt kyrkoh. återstoden till behöf- hemmet i Sthlm eller, om det uppForssmftns fout! (Tapetser. C G vande inom Klara försarnl. i pens:r hör, annat hem i samma syfte. Forssman 1858) kr. 1,500. Pens:r om högst 100 In'. och minst 50kr. 3) Till ett försörjnings. eller ar-till 2:ne fattiga borgareänkor.
Redogörarens
gåfvofond (1905) petshemför blmda och döfstumma.
Fnllrmanns
fond (Hofkäf.lat-e- kr. 400. Räntan utdelas efter sty- - 4) Till Mal'mqviateka inrättnin·
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. relsens godttInnande till fattiga gen för fattiga barn, törnämIigast
597: 22. Af räntan utgå'7: 78 tm inom församlingen...
fr. Jakobs förs. - 6) Till räddAd.' Fredr. fattigv.-styrelse, resten
Schöne. fond (Ankel. Schöne ningshemmet för vanvårdade flic·
till Klara fattighjon.
1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas kor, förnämligast fr. Jakobs för-s.
{~odn8 fond (Segelsöm:änkan C till skyddsförentngen i Klara förs. -6)TillJakobsförs:sbarnkrubba.
Godu 1791) kr. 555: 56. Pens:rtill
Schumhurgs,
Angust, Minnes- - 7) Till Jakobs förs:s hushålls-2:ne fattiga änkor eller jungfrur, fond (donerad af konsul R Schum- skola.
I
'-GO år gamla.
burg 18~5) kr. 1,nO. 1 proc. till
Lundblads donation (CChristina
Holmbergs fond (Kryddkramh: kapitalet, resten till fattiga inom Lundblad 1865) kr. 500. Und~rst.
~ Holmberg 1853) kr. 1,500. Bän- Klara församl.
till 2:ne nattvardsbarn,
en gosse
-tan användes till förökande af den
SetterströOls
f 011'\ (Karduans- och en flicka.
-dagl, kosten för ä fattighusen In- mak. Setterström) kr. 630, Till
Nödhjälpsfonden
för värnlösa
tagna blinda hjon.
styrelsens godtfinnande.
flickors uppfostran (Fruntimmers·
Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru
Sporrongs
fon~. (Ankef. U E skyddsföreningen
1870) kr. 3,~00.
Adlersparre 1871) kr. 300. Till Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till Till förmän för tre värnlösa fltcberedande
af Iifränta åt fattiga fattig):ljonen.
kors i Jakobs förs. uppfostran.
llickor
i Klara
barnhein
och
Stråbles testamentstund
(KamRuckmans donation (Frkn Ma'TJsta skolan.
rersänkan H M Stråhle 1829) kr. ria Ruckman 1887)kr. 10,000. PenHiilph.r~ fOUll(Handl. J W Hill· 3,000. Till 2:e civ. tjänstemans
sioner af lika belopp åt 4 obemed;ph ers 1812) kr. 6000. llii.ntan för- änkor, fyllda 60 år.
lade öfver 60 år gamla och för
CIrsparr..
fond (Änkefru M
tilfsparre 1878)kr. 3,000. Underst
;\t fattiga.
Wadström. fond (Jungfru Wadström 1791) kr. 250. Åt fattiga vid
jultiden.
Fru Dorothea Walls' donation.
Kl'. 4,000, hvaraf årliga räntan un-der all fratntid skall lika fördelas
mellan två. i församlingen skrifna
medellösa fruntimmer, med förJlulnsrätt för behöfvande
inom
testators släkt.
Ph, Westmans fond (1906) kr.
10,000. Till äldre hjälpbehöfvande
:personer inom församlingen.
lVibergs fond (Frkn C A Wiberg
1897) kr. 13,000. Till af testator
"Ut~edda penstonarer.
Åhrberg.
fond (Jungfru M L
1hrberg 1874) kr. 10,000. Till 5
-:medellösa tjänare af kvinnokön.
Öberg. fond (M:ll C Öberg 1874)
kr. 5,000. Underst. åt fattiga.
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un

en, hedrande vapuel,]1;:anda, ,f(,u~, 10,~35:76
fattiga fotkskoiebarns 'oförmögna' att, ~ig:\fö;~örJ~"~;~,ht ,
tlmmeJ;,Vl're,slg an;kor e,lIer ogIfta. lbespisn.
,såsom tillialligt understö't' åt' an."
Sehumaehers
t'o~'1, (Frlll:/'" 'A.'., Govenll fond, kr. 4,000. Till skol.' .dra fatti~a ,af hvilken, ål<\';r: ~OÄI'
Scl;mma!(her 1915)1,000 kr., :1rital1 Iofskolonier.
.,,~
l'!
helst, hvflka befinna, sig uti: .en
'i två li\<!' stora delar ti1~~p!en å.t : Invigningsfonden
kr. 575." Till hjälplös belägenhet.
, -. . ,
tvenne behofvande fap,,!,]er eller ,stipendier eller beklädnad för 'folkMathjldlt jElgs (lonn,ti'OJlSfolll1
eD,s:Jr.t!d~,
inom fö~slamling~n.. '" j
skolebarn.
~i
,I .~ I· l \ (27 sept. 1918) för {~ttig~ spmme~...
lSe!lUtzel·crltn~zskafonden(sch)lt.
KarelIs fond ~Kyrkoh. E KarelIs skor inom Jakobs församl in g och
z~rcra!'tz' stä:r.vhus 1913.)10,°00 kr. 'änka Ch M Hedendahl 1849) .kr,
'
TIll t"rmån. f,?r 2 st.. fruntimmer,
10,000. Kyrkoh:e i.,Jakob 0,.Klara; skall nämnda fond en!. frö.ken Se,1,
som sett ,p~tt;re dagar, samt r~ste.· underst. ,åt aflidna prästmäns
ma Elgs testamante
fönaitas ,af
:rande 2 pensioner ttll äldersttgne, fattigdom varande barn.
J akobs och.T ohannis fattigvå"ds·,
:fruntimmer urarbetar~~assen ..1t:vil. Lagerströllls fond (Komminister .t~:~~~~s
testalllentsfond' (G1ila.,'
kl'. af »alfkt 4understod aro Sar C. Ro Lagerström
och hustru sm. lEkholm
,1806) kr. 2,522:50.,
s.~"lt,dtb·
1;9rt,]d~:p,ta't'!
'
,
.. ,.
E~elie 1883) 2,590 , !V. till beklä- Räntan tilll,'aller »fattiga medborS a res ona lon (Komminister dande af fattiga skolbarn inom
N ~ Stahi(.e och"h~~s hustrti') kr. Jakobs församliug.,
gares änkor och minderårig, •• 1>•• rn»
39,200. :'bll"behof"an~e
~!,kor' .},ejas välgörenh~(sstift~lse,för
med 30 kr. hvar årligen..
'.
eller oglf~.•• per~w,er, foretra,d~s. lakobs försam!:s fattige (Kejs"r.,
En gammal redogörare~ idonn•
YlS: af ,prl'stfamll,] eller slakt trll ~ig hofoptikus BenjaminLeja 1864) ti?n' (Assuransdtrekeoren oå-, S"nkomminister
13t"hre ,el~~r hans kl'. 20,000. Särsk. styrelse med den-Ou'llberg 1917')kr. 1,000., Ranhustru. ~
.1'r
,,';T'~'
.kyrkoh, i Jakob såsom ordf. setan
skall, genom redogora.re~J1och,
..Syskolefo~den,
(••Lärare
.och [3544). Dels bespisn. under Jul" endast efter delmes god.tfi.nllande
Iärarrnuop "Id JajrobS.,op,h Johan" 'helgen af inom Jakobs förs. bo. utdelas tj.Il behöfvande mom förnes folkskola. 1870) kr. 1,000. "Ifl.l ende fattiga dels ·till beklädn af samltngen.
inköp af matertalfer för barnena 'fattiga skolbarn
dels slut! 'till
Fnhrmanns
fond (Hofkällare·
,~n~ervisn. i.~andarb~teI! saJP-ibe- kontant underst'.' till sädan~ be. mast.·P H FU.h
712)kr,38~!~,~:
l0Il;1ug ,~~~
..da~ ,J?k;l.Ckhga ftic,Kor.
'höfvande,
som icke äro i nå- R~ntan, an 'Jand
, u?d~ågnad
N. G. ~o,rtmsen,s fond för behöf- gon välgörenhetsmrättn.
iutagna. midsommaråft
attrgb.Jonen.
vande, kr., 5Q,00P.. Tillpehöfvande'
I,lndgrens
donation (gmil Ch , ..Go~ns testamentsfouu
(~,:gel'
mom Jakob med företräde föt! ".k, Lindgren 1866)..!':,.. 500. Skolrådot ,so.m:ankan C God"".1791)~U,5.o:~6.
Pauvres Honteu?" '.
'..
i Jakobs församl. [se 2023). 'Till ÅILrantanutgår
tIll under~åll for
. Vahlskogs, sttpendlum
JAnkef,' 6 af folkskolans flickor vid julen. ,2:e Inom. församt. boende ar1:lara
LM yahl •.kog, 1~18) kr!:~,qOO. Uno
Sjömans fond kr. 2,000. Till be- o,. ~alf:eJd .. hederlIga änkor eller
dprst, till )'pglinifar, som ägna sig klädnad åt fattiga skolbarn.
~glfta rmntimmer, som up,pn(;tt 60
åt,~tudler for pras~ed. 'stånd~t.. " Stelnerts
fund. (Helena qatha. .ar, ,eller. ock sådana yngr~,,, som
" Z,ervogels donatiOn CTnstrtlerå. rina Steinert 18'(6) kr 4 01J0 Un- genom sjukdorn eller lyten l'~o ur,
det C Ziiervo.geI1824) kr. 7,500r Uno derst. till äldre behöfva:hde' frun. s~ållllsatta, att sig, genom, arbete
-derst. hll ogifta döttrar eller änkor timmer.,
forsorJa..t
-,
'.1 Il'
efter ämbetsmän, .
Sund~ns fond (Lasarettasysslo .. ,Gyldenstolpes'
donationafond
mannen Anders Sunden 1886)1,000 '(Grefve ',AG .Gyldenstolpe 185ö):kr.
[46 1'2J
,"
kr. Till kläder och böcker åt,fat. ,1,800. '[111underst. åt 2.e åldriga,
Alm~ fond,(Byggmäst. Axel Alm tiga skolbarn.
, ,SJuka personer,' 'helst'ä församl.s
1871) kr. 4,906. Pastor i <Takob \Vennbergs donation
(Grossh fa.ttighus.
jämte 2 andra, att uppmuntra ile Aug, Wennberg 1888) kr. 5,000:
Heuerhtelms
' t""stallleDts~ond
arbetande klasserna till. flit; ar, Till förs:s skollofskolonicr.
(Kammarrev:rådet G'O Hederhfelm
betsamhet och sparsamhet. '
,
Wetterbel'gs
donation, kr. 800. 1797). kr. 1,000. Hantap utdelas
Alms testamente (Byggmäst. Ax. Till skollofsko16nier..'
hJavkarOJbesl/f20':I~Sr.tl11
fatttga, fo,dda inom
Alm). En fond ,till uppmuntran
af flit, ordnlug och sparsamhenios
' /.---'
"
II .lins donationsfond ,(li\nkefrn
de arbetande klasserna 'inom huf- [4613J Jakobs och Johan- L Helin 1815) kr .. 3,000. \Räntan
vudstade», fö'r'et'i-ädesv.issådana,'
t'
fördelas lika emellan de från Ja'hvilkasbitr~de>test!'tor vid byggu:r
nes fattiqvåndss yreise.
kobs o .. Johanues- rörs. å .fattigh.
begagnat, tilllika~ördeln.
;Fonden,
Se [1790).'
intagna fattiga.
'
~
10Q,000 lq.,' (öryaltas ;tf' Pastor 'i
Barnhjiilpsfonden
'Excell. GrefHolmbergs' fond'" (Kryddkramh',
Jakobs,förs;tml:sam,t 2 aj's.~yrelsen' ve C De Geer med W,OOO,
åtskilliga N, Holmberg 1853) kr. 1,500.. .Bän.
för Sthlms.atads sparbank utsedda andra församl:sbor
med /0,000. tan användes tilHörökande af-den
personer.
..'
1836) kr. 15,000. Till 'mat och be- dagl: kosten' för å fattighusen in,
. Bagges fonl1kr,.,lO,ooO. Till skol~, klädn, åt fattiga barn.
tagna blinda hjon.
,
.,';
Iofskoloni er.
>,
,Benedicks
testamen tsf', (Bruksp.
Horns testallten'tsfond (Gref~an
" Bergenstråhlesl'ond
(Fröken E OBenedicks 1876) kr 2,000. Till A S Horn, f. Blomstedt, 1858) kr.
'Sophia. Louise BergenstråliIe 1899)' hjälp för de fattiga inom Jakobs 4,500. Årl: räntan använde" till
.,000 kr. Till lif'räntd. åt' vissa församling utöfver hvad dessa enl. understöd åt s. k. »pauvrea honuppgifnu.jiersoner,
hvarefter rät!- fattigy:fört'attningarna
bekomma, teuxs , isynnerhet gamla, döfva,
tan användesHll
,ti~lralliga'lmder- eller fqr sädana fattiga,' som icke blinda eller annorledes.vanröra.
stöd åt sådana fattiga, som 1,1t· af fattigv:samhällena
'erhålla unKlblströllls
testamentsfond.
skrif;>,its från sjukhus, men ilnhu derstöd.
' (Slaktaren J G E;ihlström 1830 ö:
ej erhållit tillrackliga krafter för.
De' (Jee"" donationsfond
(Kam> 1834) kr. 3,536:96. Räntan utdela.
att med arbete sig 'för,söI~a.
Imarh. frih. C DcGeer-Izää) kr. 2,500. år!. på stift:s dödsdag, den 12 dec.
Böttigers fond kr. 500. Till klä, Till tortsattandet
och driften 'at till församl:s fattighushjon.
'
der åt 3 barn i folkskolan. '
förs:s arbetshus.
,<
Lundberns testamentsrond öeörDe' Dhamps fond ,,00 kr. Till
De Geers donatlonsfond (Excel lr ste lifmedikus .v Lundberg lB91)
"kollof~,kolonier.,
.
: grefve C De' Geer 1850) kr. 15,150. kr. 5,000; att bilda en fond åt så,Folksl<olans Iiirarepersonal
kr. Till :Uyreshjälp åt några fattiga dana nödstliJllda församl-amedl-r
2,000. Ti'l1,skonorskojonter.
inom ·församlingen.
inom Jak-obs församl., som icke äro
,Franckeska t'0llden (Fru (Hena
De Geers donationsfond (Excell. berättigade till fatttgunderstod.
Francke 1895),1;:1',5,067:89 ti,ll'ut, grefve 'C De Geer '1859) kr. 7;500.
N'ol'eens pens'iolls,fond (Kansiir.
delo. vid ,jultiden till fattiga fa- Till underst. åt fattiga barn inom J E Noråen 1803o. 1811)kr. 52,,,01l
. milj er, inom, försam!., 10,150: 94 församL, hvilka fyllt 14 år, men Pens:r å 24 kr, utdelas tiH .behöftill för.am!:s, skollofskolgnier opIl! af sjukdom'. eller annan orsak är~ande
änkor o. döttr",' efter. tjän'·
~y
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stemän- af· civil-, militär- samt borgareståndet.
'Notmans testamentstond (Hushållerskan B M Norman 1829) kr.
1,500. Räntan utdelas år!. på stdttarinnans dödsdag den 8 maj till
101'0:.·-fattighushjon.
Okänd (En okänd gifvares donationsfond 18M) kr. 3,000. Till
underhåll af fattiga och vanlottade
barn inom rörsamt.
P~s.donationstond
(1865)kr. 500.
Räntan'till de fattiga inom Jakobs
rörsamt.
U~ueknerska fonden. (Änkefru
Sofia Lovisa Reuckner 1878) 5,000
kr. Österberg.Reucknerska grafven
å Johannes kyrkogård skall ror all
framtid 'underhåjlas.
Resterande
räntemedel
användas som tillf.
underst, åt fattiga inom Johap.nes
förs.
Udnstedts donationsfond
(Tes:
tam:tstagare efter Änkef. M HRein.

»R eadlers minne» (Änkefl'UCaRnckmans dOllation(Frkn Ml!ria
roltne Cadier 190,.Pkr. 52,950:-, Ruckman 1887) kr. 10,000. Pens:r
räntan däraf 3/, till pensioner och af lik •• belopp lit 4obemed1. öfver
1/, till skollofskolonierna.
IGO år gamla och 161'en hedrande
De Geers donation (K Ch:a Rib. v:,n'!:el kända fr,:,ntimmer, vare
bing 783) kr. 2,250. Underst. till SI~ ankor eller ,?gIfta.
..
6 fattiga af Joh. förs., af hvf lka Sebaldts donation (Justitiekans.
4 änkor
lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333.
.
•
Underst. till änkor efter civ. tjän·
D1ma~ders ~onatIon (1873), kr. stemän och deras ogifta döttrar
6,000. 1111 klädel' m. m. åt fat- (6 st.), 2:e fattiga gossar i skoltIga skolbarn.
åldern och 12 fattiga änkor utan
En okiinds donation (1897)kr. uppgifvet stånd,
,
500. Till skotlotekolouterna.
Stahres donation (Kommintster
En sjnttioårings ,lonation (1893) N J. Stahre och han hustru) kr.
kr. 500. Till skollofskollonierna.
40,000. Till behöfvande änkor eller
Fonden för fattiga skolbarns ogifta personer, företrädesvia af
bespisande (1893)kr. 1,200.
prästfamilj eller släkt till komFranckeska fonden (Fru OJena minister Stahre eller hans hustru.
Francke 1895kr. 15,649:93).Till skolSyskolefonden.
(Lärare och Iälofskolonierna (1889) kr. 5,000. Till rarinnor vid Jakobs och Johannes
skollofskolonierna. (1889& 1891)kr. folkskola 1870) kl'. 1,000. Till klä10,000 till skolbarns bespisande •. der m. m. åt fattig" skolbarn.
(1895) kr. 15,583:80 till skolbarns
Thnns
donattoa
(Dr o. Fru
bespisande.
Thun 1908) kr. 500. Till skollorsstedt 1846) kr. 8,250. Räntan utFranckeska
fonden (Fru OIena kolonierna.
delas i 5 olika lotter till vissa upp- Francke '1895)kr. 20,742:25 till ut.
Vnmans donation
(Gustaf &:
gifna personer och efter deras död deIn. vid jultiden till fattiga fam. Sophie Unman 1892)kr. 10,000. Till
till andra behöfvande, helst änkor inom församl., 5,397:SO till fat. skolbarns bespisande o.beklädnad.
och ogifta. döttrar efter ämbetsmän tiga sjuka församlingsmedl:s vår- (Ränteafkastningen
utgår ttllsvti statens ämbetsv.
dande i deras hem, 15,646:- till dare såsom lifränta till enskild
Sandbergs testamentsfond
(Än· skollofskoionierna.
person.)
kef. O Sandberg 1812) kr. 1,275.
Godlnndska bekliidnadsfonden
WallentiRs donation (Hildegard
Räntan till något fattigt frunttm- (Dir . .T. Godlund 1868) kr. 4,000. Wallentin 1902) kr. 800. Till skolmer af bättre stånd.
Till kläder m. m. åt fattiga skol- lofskolonierna.
Schewestestamentsfond
(Grossh, barn.
\Vennbergs
donation
(grossh.
R F. Schewe 1845) kr. 750. Räntan
Godlnnds testamentstond
(Dir. Aug. Wennerberg 1886) kr. 5,000.
utdelas år1. på Softadagen t. förs.s J Godlund 186S)kr. 4,000 Underst. Till skollofskolonierna.
fattighushjon.
till fattiga o. orkeslösa. inom förs
Zettersten.
"onation (1836)kr.
S.h.Uze. testamentstond (Frkn
Lagerströms
donation
(1901, 15,000. l'ill kläder m. m. åt fatC v. Behnltze 1845) kr. 300. Bän-: Komminister C. RoLagerström) kr. tiga skolbarn.
tan tilldelas någon behöfvande.
2,500. Till kiäder m. m. åt fat·
Schwartzers
testamentsfond
til:a skolbarn.
(Orverste J v. Schwartzer 1808)kr.
Llljebergs fond (Mäiaremäst. G [46 15]
Maria församlings
300.. Till de fattiga vid jultiden.
E Liljeberg 1887 kr. 45,000.. RäD
kyrk·oråd.
Snndströms gåfvornedel (HandL tan användes till utdeIn. vid jul
C G Sundström 1869)kr. 1,900. Bän- bland änkor och ogifta kvinnor
Se [2035).
•
tan utdelas nyårsaftonen i a lika inom Johannes' församl., dock ej
1884 ärs fond 161'fattiga nattdelar till behöfvande och obot1. i mindre belopp än 20 kr.
vardsbarn kr. 1,500.
•juke handl, eller deras änkor, eller
Lindgrens donation (Emil Ch.
Apelgrens fond (M:ll S L Apel·
bandtverkare eller ock till Jakobs Lindgren 1866) kr. 500. Till kläder gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra
för:s fattiga i allmänhet. .
m. m. åt fattiga skolbarn (ftickor). latinlärov:t till obestämde antal.
Söderströms
testameutsfond
Lundbergs donationer (Kyrkoh.
Bergstedts fond. Räntan å 10,000
(M::llS Söderström) kr. 988:12. Rän· L G. Lundberg 1878.) 1) kr. 2,OOUkronor skall utdelas till fattiga i
tan utdelas Sofiadagen till 161'· till kläder m, m. åt skolbarn. 2) Maria församllng med företrädessamj:s fattighjon.
kr. 2,000 till Idiothemmot i SthlnI rätt åt sådana personer som varit
Wretterdahls
testameutsfönd
eller, om det upphör, annat hem anställda hos firman Lars Monten.
(Prostinnan C E Wretterdahl1860) i samma syfte. 3) kr. 2,000 till ett
Botins eller Schönborgs fond
kr. 300. Räntan utdelas till ngn försörjningsh.m för blinda o. döf- (Gretve Jan Gyllenborg 1831) kl'.
behörvande i förs.
.
stumma. 4) In'. 2,000. Till Malm- 9,000. Till 3 änkor eller döttrar
Wittings testamentsfond (Änkef. qvistska
Barnuppfostrtngaanstalefter ärnbets- och tjänstemän samt
MBWitting1782)kr.430:52. Räntan ten. 6) kr. 2,000till Räddningshem- 2 änkor eller döttrar af handl, eller
skall år1. Mikaelsmässodagen lika met för vanvårdade flickor. 6) kr. fabriksidk. ; samt
1/6 at' årets
fördalas mellan 3:e änkor eller s.ne 2,000 till A.·B. Stookholms Prak- ränta tiil kyrkonotarien.
faderlösa barninomrorsam1.,hvilka
tiska Hushållskola.
Cabanls' fond (Xnkan A Cabanis
äro i ömmande och behöfvande omLundhlads donation (C Christina 1869)kr. 2,400. Tiil aktningsvärda
.tändigheter.
Lundblad 1865) kl'. 500. Underst. behöfvande inom församI.,
lkerblads
donationsfond
(Spe- till ett nattvardsbarn,
omväxlan-,
Dahlqvlsts fond (Ånkan Ch Dahtgelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83:33. de en gosse och en flicka.
qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en t'attig
l'ill jul och nyårsgäfvor åt fattig.
Norens donation (Kamrer J No- änka; pensionären utses hvarje är
bjonen.
ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid
Didrlk.sons fond (Änkan H. Did·
julen till högst 4 inom Johannes riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt söförs. boende änkor eller värnlösa dra Iatinlärov. till obestämdt antal.
Femte·Mars·Fonden
(Flere oförsam. barn.
[4614]
Johannes
Nödhjiilpsfonden
för värnlösa nämnda 1876) kr. 925. l'ill fat·
IIngs kyr.ko- och skolråd. flickors
uppfostnan (Fruntimmers. tiga inom församt.
Se [2025).
skydds16roningen 1870) kr. 7,000.
Hallgren. fond· (M:ll M S Hall·
Bra.dels dOllation(Anna 1\1Bran- Till förmän för två värnlösa tltc. gren 1841) kr. 1,500. Räntan tiildel 179~) kr. 2,700. Underst. till kors i Johannes törsamt. upprost- t'aller sjuka och ofärdtga frunt. ,;
.
fattilJ& änkbr m. fl. inom törsaml. ran.
tillf'ltlligt underst.
oO
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'Htrlts 'fllnll"(JungrtU' A itdi:ult tan skall utdelas den L'l dec.: 1/.
Petreji fond (Skeppsklarer •.
"i805}'kr.1;100:'Tillfattigas underst., till spädbarnskrubban.
l'S till ar- Petrejus 1856) kr. 1,500~".Grl'ti,&,
'till obestämd't antal ,'
,.'
betsstugorna, fis till sko'llofakolo- kationer ä festatorsdödsdagnden
· Kolerafond, '1853 års: (flere stH· nierna.
27 okt: till (10 personer" d"'i'"
.:
tare 1853)·kr. 3,000. Till barn, hvil-'
Levins fond (Eabr. J P Levin och
Petterssons 'fond (Grossh. A"ocel
kas f'6räldrar dött i kolera, eller hans hustru 1856) kr. 1,500. Till Pettersson 1890) 'kr. 3,000., ·,Till
nJUneralLt fattiga.
.
beklädnv åt sädanafattiga barn, som fattiga inom församl,e,fter,verkst;·
• Körners fond (Landtbruk;' J G i brisl däraf ej kunna bevista sko- direktörens bepröfvande. r;,'v"o
Körner 1860) kr,\3,000:' Räntan ut- lan.
Renck'ners fond (Änker",·s: ,L
"de~aii åt 6 fattiga blinda' eller; om
lIIeyers fond (F'rkn JenIl,y Meyer Reuckn .•r 1885) kr. ,3,000. ;Utdelas
sådana ej finnas, behöfvande bor- 1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. till behöfvande inom f'0rsaml, ,,'
'ga;,e eller deras' änkor.
för fattiga skolbarn,'
Rothoft's. fond (Öfverstelöj.tn. F
Liickes fllnd (Lovi s, Elisab.) kr.
Netherwoods ,fllnd (Bankokom- A Rothoff 1862)kr. 2,00<1
•. ' Till för,
10,000. 'Räntan skall användas till, miss. V Netherwood 1867) kr. 200. saml:s fattiga.
"
J>eklädnad lLt de 'mest behöfvande Till uppmuntran ät ett fattigt skolSahlbergs
fllnd (~tadsmäk!. J
Kvinnliga' nattvardsbarnen
i för- barn.
Sahlberg 1803) kr. 500." F'1ottig·
samt. "
"
Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe· hjonens förplägn. ä H M K<l,J;lun,
· 'Böners tond (Kamrer J Möller trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och gens födelsedag,>,
.,t
,/ ,
1796) kr 1,667; 67; Räntan'tillfaller
annan beklädn. samt till skrifmaSandahis, fond (Uppbör:d,s1<0p1'
ror' lifstiden' 3:e änkor 'efter civ, terial åt fattiga skolbarn.
miss. J Sandahl 1878),kr,:,,!i;ooo.
·äIllbets. o. tjänstemän.
Törnebohms testamente (Asses- För b.ehöfvande, inom f?t~aml, ',
NUssons"fond
. I donationsbref som och stämpelmäst. E Törne·
Strahles testainentsfona
(Kam.
af den" lIS/12 1916 har änkefru bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga rer.änkan H M Strähle 1829) kr.
'Atigusta Nilsson till minne af sin skolbarns beklädn.
3,000. Till 2:e civ. tjänswmlins
aftidne man kyrkovärden Carl Nils,
änkor, fyllda 60 är. . . ',:i',
son skänkt till lIfaria förs. 20,000
Elin A SvallS mlnnesfond.'(Ko·
'kr, hvarå räntan den t april årl,
kerskan C C Jan"dott<ir 1896)'kr.
)'kall utdelas
till frottiga borgar- [4617J,. Maoria församlings 2s'aomOOl'.
För f~ttig~ b,
i";O.,~ f'~,:Jt:
~nko:reller borgardöttrar.
f tti
d t
I
'
. No'rbergs fond (Jungfru A M NorJ'
a Igvar ss yre se.
Swedersfond (Rädmanl\lSiwedel'
berg 1864t kr. 1,500. Till hederliga
Se [1796).
1772) kr. 1,600. Underst.·till fatfattiga fruntil~mer inpm församl, Abrahamsons lifräntefond
(Bada- tiga klädesgarnsspinnerskor,
.;i I
· Plhlmaneka
eller ..Ostermanska
remäst. J O Abrahamson 1870,1881, Tjngnfemte Jani·fonden (0känd
testamentsfondeh .(Ankef. W Pihl. 1393 o. 1894) kr. 6,500. För barn Ii gifvare) kr. 1,000. Till S'ty~elsens
:rp.an, f. Österman, 1779) kr. 9,036: Gålön och i Phtltpsenska och Malm- disposition för fattiga inom. förs.
31: Till pens:r åt 4 'änkor.
qvistska skolorna.
'l'örnemans och Wistrandsrmin·
""Vid mans fond [Grossh, P U Wid·
Beklädnadsfonden
ror fattiga nesfond (Aasesson.d ATörneman
mans dotter och måg ,R Th Ceder. nattvardsbarn
(okända gifvare) kr. och 'Professor A HWistrandi 1864)
schiöld 1859) kf. '1,000. Åt 2:e in: 3,084: 48. Användes för fattiga barn kr.4,OOO.Behöfvandeinomforsaml.
'o'm forsamL boeny.e borgaränkor.
inom församl ,
Wertmilller8 fond N:01(6rygg·
Öhmans fond (Ankan H Ohman
Erik Bergstedts donationsfond
och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
1791) kr. 800. Stip:r åt södra Iattn- (Grosshandl, Erik Bergstedt 1910) kr. 2,OOO.UPPfostringshjälP .fÖl'
lärov. till obestämdt antal.
kr. 5,000. Till fattiga fabrfksarbe- värnlösa barn.
,"
.,,,
tarefamiljer.
Wertmiillers fond 1":0 2'(Brygg.)
Lars Bergstedts fond (Fabr-iks- öch Ryttmäst. G Wertmiiller 1864.
mäst. Lars' Bergstedt
1891) kr. kr. 2,000. Fattighjonens förplägn
1,800. Räntan till fattiga fabzika-. ä testators tödelsedagd.
23,Jeb.
[46 16] Maria förFlamlings arbetarefamiljer.
Wirrwachs
fond '(Änkef. i d .j);
skolråd.
Puhrmnnns
fond (Hofkä'll are- Wirrwach 1788) kr. '8,333:,33.. , Af
Se [2035].
mäst, P H Fuhrmann 1772)kr. 400. räntan användas 400 kr .. tilli unFattighushjonens
förplägn. mid- derst. (3 ,,50 kr., 4 a 37,kr; '50öre
Axel N.. Å'ndersson. Donationsme-'
och 4 i1 25 kr.) lLt 11 ofrälse mäns
d~l å 50,000kr. förvaltas af Stock- sommardagen.
Godns fond (Segelsömm:änkan änkor, som äro fattigaach,.
till
hol ms stads drätselnanind. Räntan
C
Gadu
1791)
kr.
1,666:
67.
Uno
frejden
oförvitl., företrädesvia säutdelas som understöd M välartade
medellösa skolbarn hvilka i minst derst, åt änkor eller ogifta frun- dana, som. hafva omyndiga barn
eller sjuka föräldrar att försörj,a.
5. ~r tillhört församlingen. Under- timmer.
Grnndbergs och Asplunds fond
C A T'il,,Ädelgrens mlnuesfoud
stöden utgå med högst 200 kr. för
(Grossh.
A
N
Grundberg
och
än(Frkn S A A Ädelgren 189.).·kr.
är. Samma barn må icke inneha
kel'. C E Asplund 1852) kr. 2,000. 1,800. För behbrvande inom.förs.
understöd- i 'flera än 2 år.
östergreBs fond (Hamnfogd.,L E
A.xel N. Andersson. "Dona.tioris- Åt behöfvande inom församl,
Gösehes fond (Grossb. J H Gö· Östergren 1852)kr, 500•. ·Förplägn.
'fondä10,OOOkr. Räntan skall användas till premier " 20 och 25 kr. åt sche 1781) kr. 1,500. Fatt.ighu s- vid jUltideU'ätsängliggande',.juka
fattiga men arbetsamma skolbarn hjonens förplägn. å H M Konun- å fattighuset.
~-'-,~:
;'"
:~dr::n.tämna godt hopp -för fram- gens födelsedag.
Haglinds
fond (Makarne G R [4619J K'
. f"
. :1" ' .
atarina
orså.mlMgs
GravalIii fond (O O Gravallius) och B K Haglind 1888) kr. 1,400.'
kyrkor~d. Se [20'331" ;,;
kr. 1,5pO.'.rm uppmuntran åt fat- Till ä Maria fattighus' sjuk. och
ålderdomsrum intagna fattiga perFl'II Elioa Rnys f •. Wei.tback
tiga skolbarn i handslöjd.
fond (1916)kr. 10;000. Till sjUkvård
• Hammarsbrands
fond 1,500 kr. soner,
Holmbergs fond (Kryddkramh. i fattiga hem.
' ..
Arliga -räntan skall användas, till
Bjurholma
(1912) kr. 6;666,67.
fattiga skolbarn som medfölja skol- N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Bäntan användes till förökande af den Till barnkrubba.
lofskolönierna.
'
G. F. Björn, (1915) kr. 6,666,67.
, Hirsehs }snnk J:ond. 5,000kr. År. dagl, kosten för il fattighusen
Till kläder å.t fattiganattv,,~dsbal·n,.,
liga l\fkastningen slrafl, utdelas af intagna blinda hjon.
Galatluie Lamms fond (Änkefru
lIIamsell Branders
.fcind", )<1'.
skyddeföreningen
eller Om den
upplöses af skolrådet till skolbe- .G', Lamm 1913) kr. 7,000. Åt be- 2,000. Gåfva ärl, till sjukl, tjänare
vid kyrkan.
klädnad och' sommarutrustning ät hötvande inom församlingen,
Okänd (Gåfva af en okänd 1796) Johan Bäckströms'fo'nd tiU'Ka·'
·fiiti~a'loch fattiga skolbarn.
tarina norra barnkrubba 190; 'kr.
., Holmbergs fond (Byggm. J P kr. 125. Inköp ät fattighushjonen
"Arndts paradislustgärd".
10,000.
'i~:' '
~ Holmberg) kr. 15,000. .hUga rän-

ar;'
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Sophie och Erique Cahvagens,
.'ru Dorotheu \r.)1l (1916) kr. [4621] Katarina förjlamlings
fond (1906) 4,000 ~r. Räntan ut- 2,720. Ti11 obemedlade fruntim- fattigvårdsstyrelse
S [
J
delaa hll fattIga sömmerskor.
mer.,
• e 1796
B. Å. Danellus' .fond (1908) K. A.Wallenbergs fond (1912)Ju'.
Almgrens fond (Advokatfiskal J .
13,333:33 kr. Gåfvor att till fattiga 10,000 till underhåll af testators P Alm~ren 1822)kr. 1,050. Räntan
familjer utdelas' af försarnltngs- graf och till kläder åt fatti~a skol- 'utdelas till fattiga civ. tjänstemäns \
systrarna den sista december år- barn.:
änkor eller döttrar.
li~~n.
"
Öfvers.trömsJond (Kyrkoh. FW
Backertskafonden{DirektörCarl
••• Å. Danehns ..fond (!908) 5,000 Ofverström 18~o). kr. 12,381.Pens:r Herman Backert) f. n. kr. 181,588:66.
kr. tIll Katarlllaforsamllllgs norra till änkor efter gesaller o. arbetare. Donators syster åtnjuter för li.!'s
barnkrubba.
. .,
tid kr. 4,000årl. pension, donators
B. Å: Danehns fond .(1908)~,OOO
trotjänarinna åtnjuter för lifstid
Ii:~. till Katarma
forsamhngs [4620]
Katarina försam- kr. 1,000årl. pension. Möjligt blif.
v,,~tra barnkr.ubba; .
Hngs skolråd. Se [2033]. vande ränteöfverskott skall utde .
~u Åmal!a Ertessen
(1916) .l Bjurholms
fond (1914) kr. las till behöfvande farniljer inom
3,"~0. 80 kr. JIll ~li:oIlOfSIi:OIOD1~~.
6,666:66 till skollofskolonier.
Katarina förs. uti gåfvor af 100kr.
Fonden for Katarina
norra
B. A. Danellus fond (1908)10,000 till hvarje familj. Efter pensionäba~nkrn~ba, kr. 1~000. •
kr. till frukostspisning åt fattiga rem as död ökas gäfvornas antal.
Fond tIll biblar at fattIga natt. folkskolebarn.
Kapitalet får ej ökas elter minskas
vaf~s~a[~ik~~:d600Ötf te
tt
Eriksons fond (E R Erikson utsn all ränteinkomst skall årli·
.ar~:ba;n,
k:. ;~O~ a rga na • 1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga gen utdelas.
"
Uosalie Predenho lms fond (1896) barn i Katar. f'6rsaml. fattigskola.
Bohman E:sons fond (Viktualtekr. 3,000. -rni 3 nödställda, ålder- Ti~{~~~~~:sf~:di :il~;:~i~~: lo'~s~O'h4~nodol.VEdBtodhmt
af.nttE:s<;nf..1822)
kr.
stigna, ogifta fruntimIIler ..ärl,
'
Fond ror Katarina skollofsko.
,u
•
e u .. a 19al ors. m. m.
Godns fond (Segelsom:ank.an C lonier (1896, 1900) kr. 9,666:67.
Brandes .fond (Frkn J. F Bran.
(lodu 1787) kr. 8,333. Pens.r åt
Uosalie Fredenholms fond(1897) des 1~72)kr. 15,000. Pe~s.r il. ~5.kr.
ankor m.,.fl. .
.
.'
.
kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i åt ogifta, åldrIga o?h siukl. tjana .
.Gr.tber~s fond 000h"L hU stipcn- Katarina folkskola.
rmnor, som langre hd tjallat l samdu,r åt allm. laroyerk l Katarina.
Gjörckes donationsfon'd (Änkef. ma famI!) och bo på. Sode~:.
Al~kcfru. Heni-Hus fond (1.904)C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem.
Broströms fond (Kallarmast. O
kr. ",000 till Katarma forsamIIngs åt l eller högst 2 fattiga fader. och Brostrom 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt
norra barpkrubb~.
moderlösa skolbarn.
hjonen å Rosenlunds älder.domsh .
. ls""k Ilf rschs fond (1917)kr. 5,0?0
Gjöthmans fond (1818)kr. 3,333.
Bur~.ans, Axel och NanDle, fond
hll. Ka!arma skyddsförentng till Kläder åt fattiga flickor i Katarina (!?lrektor A..Burman 1911). AfkastIdader at skolbarn, fo!:.sömmaren. förs. fattigskola.
n~ngen ~n~andes em julgårvor ; 115
Johan Leonard .HOIjers fond
F. A. Hammarstrands;fond,
kr. daraf tIllagges årlIgen kapitalet
kr. 27,500. Rantan. ar anslagen tIl 1,000, till förs. skollofskolonier.
(10,~00kr.)..
"
ny barnkrubba- (västra) 1904.
p H Hesslers fond kr 5689' 33
Bangs fond (DIr. G Bång 1804)
liarlqllists C; J. W. fond (1918) till ·för·s. skollofskolo~ie;.'
. , kr. 18,000. utdelning åt hjonen 11
kronor 1,000 ttl.l Katarma norra
Emil NeumiiIlers fond (1905) Ros~nlunds åld~rdomsl:em.
barnkrubba.
.
_
till skollofskolonier, kr. 5,000.
Bangs. fond (DIr. GBång 185!.)kr.
Axel Landqutsts 1.0 ars fod.else.
Wilh. Govenius fond till skol. 7,500. TIll fatt. skolba~s ~ekladn.;
dagsfond (1918)kr .. ",OOQ. Rantan lofskolonier 1904, kr. 6000.
f. n~ utgå ..225 k,r. uu IIf;-antor:
utdelas 16 fobi-nart århgen uu 5
Carl Wilhelm Hagil.ans fond . iIIal"rmnst. C. J. W. Uar1l1V1sts
I);~mlapersoner boende i Katartna (1897)Ju'. 700. Till kläder åt fattiga fond kr .. 1,018:06 ---:.afkastnmgen
lorsamlmg.
skolbarn före julhelgen hvarje år utdelas tfll. fathga "d Julen ..
•'rn G~li Lundholm .(1916)kr.
Johan Hanssons fond (1902)kr:
Flobergs fond (Guldsmeden S
1,431:. Till skollofsk0.I0Dler.
1 350. Till kläder åt skollofskolo- Flober~ 1830)kr .. 1,500. Pens. åt
.'roken J,ovisa Ehsab. Lj'cl!:es n'isterna.
en fattIg borgareanka.
..
fond (19lO)kr. ~O,OOO.
TIll bekladKatarIna
arbetsstugors
fond
Puhrmanns
fond (Hofkältarenad af de fattIgaste fiickorna af (1900) kr. 3,000.,
mäst. P ~ Fuhrmann 1772) kr.
nattvardsbarnen.
Grossh
o Fru John Lovens 187: 33. TIll hjonen å Rosenlunds
.'rölrnarna .Malanders fond(1902) fond (191Ö)k;. 6,666:66. Till Kat:a ålderdomshem.
.. ...
Kr. 2.000. Rantan utdelas årl. tIll förs skollotskolonier
Godus fond (Segelsom.ankan C
4 f;tttig~ före jul...
iIIåthias Lundtus fönd (1901)kr. G?du 1789) kr. 150. U~deln. till
Ankefru NenmuIlors fond (1906) 5,000. Till prem, af kläder att ut. hjonen å Rosenlunds ~ld~:domsh.
kr. 2,500,till Katar-ina norra barn- delas vid vårterminens slut åt
Godus fond (Segelsom.ankan C
kfl~bba.
.
o.
fattiga skol/Jarn.
Godu1!97)kr.l,333 ..~en~:råtänkor
Fr~ Re!!'lDa nnnlllnd (1916)kr.
Jenny iIIel'ers fond (1894) kr. elle,:.dottrar tI.1I1CIVIltJansteman,
45?: ZOo TIll barnkrubba.
, 25,000. Till middagsspisn. åt fat. l p~!,st,.1 milttär' och 1 borgare.
Spangbergska testamentsfonden
tiga folkskolebarn.
G.a.denns f~nd !Hu.sgerådsk~m
(Fabr. Spän~berg) kr. 1,380. TIll
Okiind (stift. af en okänd 1829) betjanten A Gadem,: 1~33)kr. 4,.>00.
und~rst. åt fattIga fader- och mo- kr. liOO. Prem. i folkskolan.
l'Il1 utdelning åt hjonen il Rosen.
derIosa b~rn.
J,. l'. Peterssons 'fond (1918)kr. lunds älderdomshem ..
John Soderbergs fond (1894)kr. 5000tillKatarinaskollofskolonier'
Hedstroms fond (Sidenfabr, C
1~,334. Till middagsspisn. åt fat- 'Hlchters fond (CH Richter 1825j Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln.
tIga folkskolebarn.'
kr l 000 Biblar åt barn i fattig. bland hjonen å Rosenlunds ålderJohn Söderbergs fond (1894)1,1'. skol~n. .
domshem, .75 kr. ti~ldelas ärl: åt
12,000. TIll underhåll af testators
.'röknarna Rosöns fond 2,666:66 -försörjn.shjonen. ..
.
graf och till mat och sjukv.sartik- kr (1909) till kläder åt fattiga
Holms fond (Ankef. Johanna
lar åt. fattilja sjuka gnm. f'6rsami sk~llofskolonibarn.
Lovisa Holm ~895).K,I'.20,000. AflIn!'sdlakollIssorna.
..'
Törnqvists fond (Carl Törnqvist komsten .anvandes till ber!'dande
Charlotte och Johanna Soder. 1861)kr 2000 Prem.r åt flickor afpens:r a 50 kr. åt medellosa och
berg.s minne (1904)kr. 2~0,000.~I~ i Katarina' slöjdskola. .
för hederli
vandel .kända runaf r:,ntelllkom~ten anvande~ årTörnqvlsts fond (J Ch Törnqyist timmer,
~ller ankor, inom
hgen till vård ar barn, till stfpen- 1829) kr 1266' 66 Prem.r i fattig. Katarma
. mr,
dier och till understöd åt familjer skol
.,
...
Holmbergs fond (Kryddkramh.
med många barn, ålderstigna per'
.
N Holm berg '1853)kr. 1,500. Ränsoner med svag syn, m. fl.
tan användes till förökande af den

.!
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G. Froinma stiftelsers, 'peuslonskassors m:'fl. fondef.
'[4621-,'4'624]
fö~ de 'å :Ross';'lmids [46 22J 'SOfi,i" forsamH rlgs 1'(Fru. ,\~malid' c."t .,Y i,rtc'\o~ f.. Ce·
intagna qlinda hjon,'
kyrkoråd:
derberg 1913): J{r 1,777:90: .-\'~kast•.

"dagl.' ko~teJ
ålderdomsh.
Johnsons
fond {Johnson Axel
.
. .
niugen utdelas t,ll .fattIga. Jmrn
Generalkonsul
1910) un änp.ainä~,
.""'oud till bn.ruJrrnbba -10)OpO· in~lU församlinge~.
. . """. '
som ~f Styr~lsen bestämmes, ,oen krono:,
_.
...•. _.'
. F:rn~orothelt
U1aps donatlou~-I
nvartnl anslag af kommunen icke
Joh.lU Leonard HOI.le" fond J. fond. (Theodor Wall Iälu) kr. 1'360.
erhålles.
Kapital 5,00? kr: .,
L. Höijer oe!" h.ans 'hu.stru 1863 Af~as:ningen I6rdel~s mellan' ~vå.
~ k f
A'
K"hl f d ( !l 12,500 kronor. Rantan al anslagen l rörsamlingen skrirna medellösa
: . n e ru
ug:a
u .""~.on .. er '. till en barnkrubba.
.kvtnnor med .förwåndrätt
fözbel sept.
1911) kr. 4,79:>.63. R~ntan . 'Fond till nr barukrubba 10,000 hötvande inom Walls .släkt. ,.
utdelas åt fattIga (VId jultid).
kronor. Räntan är anslagen till
~'röken neginl\ nådlnnd~ foltcl
. Lettströms fond (Fattigläk. G A en, barn,krub.b.a..
(kr. 228:87),
".
. .
Lettström 1843) 'kr. 3,000. Ökad
~'I,brillUren iIlntthia.s Lundtus
'
\
kost åt hjonen å Rosenlunds ålder- fonrl (1900) 5,000kr. Afkastningen
'i
•
domshem.
'.
•.
skall utbetalas i pensioner ät 5 [4623]
Kurmsho\ms';tör •.
O.~ca.r Nil~so'ilS. fond sOflö/1917 ålderstig. na, minst [)5 år gamla besamlings kyrkoråd;'·
kr: 500 afkastnlngen utdelåå åc-I. ho~vande personer.
sedan k'apitalet vuxit till 1.000kr. .. KJ'rko~!erdell Fredrik Willlellll
Se, [~O~,~]i" : "
-,
'till handtverkare
eller änka efter Ofverstroms fond. (Kyrkoherden
Bomans fond (Karnmårskrirv. E
sådan 'företrädesvis bageriarbetare, Fr. W. Öfv,erström' 18(;5) 7,857 kr. Boman .1817) kr. 1,100., .rui 2:&,
Nyströms rond (Rnstniäst.
C Penstoner tIll ankor efter gesäller fattiga
välfrejdade
ålderstigna,
"Nyström 1817) kr: 7';uOO.;~
Utdeln. OC~ ~n~ra arb~t.are.
. .'
inom föraarnl , ,
_..
;
till hjonen å Rosenlunds ålder,KnstlllltJ,."Vl'" Calwagens fond
Eldkvarns(onden(GrosshaIicll,
F
domshem. '
.
(Fröknarna Enque och Sofie Cal- G Althainz 1903)kr. 61,596:30, . Af
Okänd' (Okänd gifvare,1,804) kr. wagen '190'1)2,000kr. AfkMltningen räntan äro medel årligen a~slagn a,
150. Till hjonen å Rosenlunds utdelas årltgen VIdjulttden l belopp till af donator ljestämda personer,
ålderdomshem.
.
Om 20·lir. till "fattiga, ogifta söm- Aterstående räntemedel skola-utOsreengii fond (Kammarrätts- me!'skor.
.,
gå dels till i nöd stadda,p.~rsoiler,
räd:n B Ch Osreengius 1853) kr.
Knlll~'er Brunders fond. (Kamre- som varit anställda hos
Sr,an.
3,000,. Pens:r åt a.e fattiga frun: raren Hans ,Adolf Brander 18(9) berg & C:os kvarnaktieb.
under
. timmer.
.,
1,000 kr. Gåtvor till nägonvsjukhg
viss tid, och dels till pensioner.
Ringqvists. fOlld (Apotek. C R och behöfvande tjänare vid kyrkan.
Hallgrens fond (M:ll M S Hal lRingqvist 1838)kr.l,50Q. FörbättFond till hthlu.r åt fattiga natt- gren 1841) kr. 1,500. Till .fattiga
rad Ikost åt hjonen ä Bosenlunds vnrdsbaru.
300 kr.
fruntimmer.
,.
.,
ålderdomshem,
Fonu till bek liidnud af' fnttiga
Klerckska. fond,en (Skrädd. Sv.
Roos' fond (Handelsbokh. J C uattvnrdsbaru,
,l[)Okr.'
Klerck och hans hustru 1883) kr.
Roos 1818) kr. 1,500:, Förbättrad
. John Siide'rb'ergs fond. (Fabriks- 5,000. Att bispringa fattiga inom
kost åt sjuka hjon ,å Rosenlunds Idkaren John Sbderberg 1893)2p',666 församl.
,
ålderdomshem. '
'
,
kr. Af'kaatnirigeu användes
beLagermans
testam~ntsl'ond
Steinmetz'
rond (Grossh. J F, spisning af fattiga skolbarn.
(Handl, J Lagerman 1780)'kr.'2,500'.
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Ut'deln. . H, A. Dnllelii 'donationsfond.
Till sängliggande fattiga och fÖrät hjonen åRosenI. ålderdomshem. (Gåfva af grosshandlare B. A. Dane- äldralösa barn iUOlP, försarnl.
Stokces fond, ben. Stenbergska lius stärbhusdelägare 1908)kr.6,t;(;6:
Lindblads testamen tsfond,('LifStiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) cz. At'kastningen utdelas till fattiga medikus C A Lindblad 182~) lir .
. kr .. 3,OUO.Till utdeln. åt 10fattiga 'familjer i belopp om 35-40 kr. an- 2,000. Till' \inkor efter ståndaperinom~föJ:;saml. hvarje år,
tlngl~,n kontant eller in natura.
soner eller borgare-; .för~trädesvis
Strahles testamentsfond
(KamS\l'lDghergs fo nrl. (Fabrikören åt släktingar.
,
',
"
rersänkan H M Stråhle 1829) kr. Carl Fredrik Spångberg.' 1820) kr.
Okälld (''En okänd. välgörares
3,OO~. Till 2:e civ, tjänstemäns
690:34.Arkom sten användes ttll Ull- gärva", donerad under . kyVkoh.
änkor, fyllda 60 år.
. I
derstöd åt fattiga faderlösa skol- Lehnbergs tid) kr. 4,000, Till skplTeng.tröms fond (Kamrer C A ba,n.'
barns beklädn. Denna fond IiarTengström
1864) kr .. 10,100. 1\ .. Ankefru Dorotea Jlexelius fond. mottagit ett belopp af 1,ÖUO.
'kr:
räntan utdelas 4 pens:r il 50 kr. '{Änkefru Dorotea Bexelius stärbhus hvilkalagtstillfonden,hyiJk~n'därtill fattiga änkor. och4il50kr. .tdll 1910) kr. 6G6:67. :r'ill understöd af för numera bokföres till 5;000 kl'.
kvinnl. tjänstehjon, som längre tid barn krubba.
.
Sjöstedts testamentstund
!,(Reptjänat inom samma familj; åter"
Fröken Lovlsa 1nisnbeth Lyckes slag'ål,derm .. D Sjöstedt ',?cjI hans
stoden användes till underhåll'å(
fond.(FrökenLovisa Elisabeth Lyc- hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan
hjonen å Rosenlunds ålderdoms: kes stärbhus 1910)5.000kr, Afkom- utbetalas medel'åt 'fattige ',inom
hem.,
.;'
sten användes till beklädnad af fat- förs., SO~ firo: sjuka, :~qdeI;stjgria
.Törnqvisf.s
fond (Kamrer. C tiga flickor af nattvardsbarnen,
eller hafva flera b~"företr!:tdesvis
Törnqvist lS66) kr. 14,600. -190kr,
Ehreupiiles fond. (Pegid Ehren. fattiga gesäller af "Repslagareiim·
6.6 (jre utdelas til1, hjonen å Rosen. påle och h. h. 172]) 250kr. Till betet.". och deras '!lust""r. ~I,,'
lunds. ålderdomshem och försörj- fattiga skolbarn.
ISmitts
testamentsfond
(.(leneningshjonen hvarje år ~4f12 (testa.
~'nhrikUren Anders Bj urhnl ms ralkonsul J' W Smitt lS9,9i,,·kr.
tors dödsdag), 12 kr. till underh ..af fond.(FabrikörenA.Bjurhol~1914)
20,000, Räl'te,anr~stn .. utdelas till
testatgl's graf; äterst. användes till k;r. 3,333: 33. Afkomsten skall, au- behöfvande tnom fdrsaml.'-:'
förbättrande af hjonens, kost.;
. vändas" till underhåll af barnkr ubVltstermalnts
kommanalföreZethe~stens fond IGarfv. J. H. bol' och barnhärbärgen.
nlngs gåfm (19H)"krcn.<;>r
4,~&Q: 71...
Zethersten <1836).kr, 750. '.Julkost
~ledicofilosofle kandldateu K. F Af räntan ut delas 80%
åt behöfåt hjonen å Rosenlunds ålderdoms- Björns fond. (Mei:!.fil. kanel. K. F: vande församltngsbor å Kt(l\gs~ol- ,
he!)1. .
.'
:
Björn 1915)kr. 3,333:33. Afkastnin- men, hvtlka' oförvållil'dt koinniit'~
.. Ostbergs fond (Öfyervägaren F J .gen användes till fattiga nattvards. misär.
.
..
Ostb~rg 1813) kr. 400. Pens. åt en baxna beklädnad.
. ,
".
n"
"
l'" I
kv~.nna'blan'd pauvres honteux.
Anketl'1I tJurli Katar ln» Ohar- [4624] K
h I 'f..,O~tergr.ens fond (Hamnfogd. L lott,a J,.undholms,. f,iidd Bromau,
ungs o n;Js'ol'sam·
E ..Oster(ll'en 18621.kr .. 500. För- fond. (Ankefnu Lundholm 1914)kr.
lings. fattigvård.ssty.r,el,$~,
~
plagn. VId j ultäden åt sängl, sjuk-' 715:[)3. Afkastningan användes tii!'
~e [1786].
.,";;
il. Rosenlunds ålderdomshem.
,skollofskolonier.
.
Carl grens fond (Sergearit J'Carll
Fru Amnlin Cltf.ari IIn,Wilhelnti. gren 1818) kr. 1,500" Till utdeln.
na Ericsons, f Ud CederbeI'g, fond. åt fattighjonen.
I

A:

un

'<,

."lfIfyPN,7tR Ä,'
.

'k~,frlrA/lj,tt~iV..·)~;M1:r.t:.~iiÄ1!i~lt~"
Se annons
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{4624-4626]

G.

Fromma stifbelsers, .pensionskassors

Godus fond (Segelsöm:änkan L
-Godus 1791)kr. 4,000:46 till 3 pens:r
,.,åt änkor eller ogifta fruntimmer i
;lorsaml.
Holmbergs fond (Kryddkramh,
N Holmberg 1863) kr. 10,980:-.
Räntan användes till utdeln. åt
blinda fattiga hjon.
J. G:s fond kr. 4,000. för an,ändande
efter stY.I"el,sensgodtflnnando, företrädesvis för välartade
:;fattiga barns uppfostran och värd.
Kungsholms
Gilles fond kr.
1.717:44. Räntan skall användas
'till beklädnad af ett eller liera fat'iiga barn tillhörande Kungsholms
församling antingen vid julen eller
ock till utrustning för vistelse vid
sommar- eller skollofskoloni.
G. W. Llndquists fond. Räntan
·.utgär till fattiga inom Kungsholms
församling c:a 10 personer.
Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl·
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
'inom eller utom fattighuset.
Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl·
-lcr 1801) kr. 000. Till fattighua<hjonen.
]löllers fond (Bruksp, S Möller)
.kr, 5,000: -. Till fattiga barns upp·
fostran och vård.
Noreen. fond (Kanslirådet J E
1<'or6en 1811) kr. 2,820: -. Till ut-deln. efter godtfinnande.
Okiind (Anses vara Grossh. Pomeresche 1826) kl'. 6,560:-.
Till
'fattiga och värnlösa barns upp.
-rostran och vård.
Roos' fond (Handolsbokh. J C
'Roos 1818)kr. 9,050:-. Förbättrad
'kost åt sjuka fattighushjon.
Stagmans fond (Trädgärdsmäst.
'Sta.,o-man1826) kr. 5,000. Till för'plägn. affattighushjonen samt 8:ne
pens:r a 30 kr. och 3:e a lo kr.
Tharmouths fond (M:ll A Tharmouth 1800)kr. 6,474:52.Till kläder
"åt fattighjonen,
synnerl. gamla
--tjänare.
Torken.fond (Kapt, JBv.Torken
1813) kl'. 1,200. 'fill sjuka och
<sängliggande inom fattighuset.

14626 a] Hedvig Eleonora
församlings kyrkor~d.
Se [2027].
)(atllda Andersons fond. (Frö.
'ken Matilda Anderson 1910) kr.
:3,678. Till fattiga.
Stenhuggeriidkaren
C Änder'SORS
och hans
hustrus
fond
(1890) kr. 1,400. Räntan .till hjälp
och understöd ät församl:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
efler fattiga arbetare».
..
Barnkrubbuna
fond
(Ankef.
i)':rika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1.333: 33. Räntan tillgodo kommer
t"örsaml:s barnkrubba.
BeeJhuns fond (M:ll A Beethun
-och Ankel'. W Brandt) kr. 2,400.
Tillju1gäfvor åt fattiga fruntimmer.
Brandelska donattoaen (M:ll A
S Brandel 1867 och Karor. C Bran-del 1900) kr. 33,333:33. Af afkastningen skall ena hälften användas
till bidrag M fattiga skolbarn inom
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m. fl. fonder.

församlingen och den andra hälf· änkor eller döttrar, hvarvid de etter
ten, efter anmälan 'af någon för- prästmän Iu,fva företräde.
'
saml:s medlem och kyrkorådets
Danlela,Ostergrens
fond. (Frö·
pröfning ,för .hvarje gäng, till un- ken .Dantela Östergr~n 1913) .kr.
derstöd ät behöfvande och helst i 1,666:66.. .'l'ill fattiga.
form af tillfalllga mindre gäfr.or
Knnt Ostergrens
fond. (Frö.
rör att lindra oförvällad verflig ken Daniela östergren U13) kl'.
nöd samt där utsikt förefinnes, 1,666:66. Till fattiga.
att genom penningehjälp en arbetsam och nyttig medlem kan 'ät
[4626 b] Engelbrekts församhället återvinnas.
S Edgrens fond (Änkefru Sofia
samlings kyrkoråd.
Edgren, 1903)3,333:33. Till underSe [20 29}.
stöd åt fattiga inom församlingen,
Enbergs fond (Grossh. G l\'1EnStellhuggerHdkaren
C. Anderberg 1909) 10.000 kr. Räntan an- sons
och hans hustrus
fond
vändes till inköp af ,kläder till (1890)kr. 1,400. Räntan J>till hjälp
fattiga barn inom församltngen.
och understöd åt törsaml:s fattiga
Louise HenrUns
fond (Anke- och i främsta rummet till änkor
fru L. Heudin 1898) kr. 1,666:67. efter fattiga arbetare».
Understöd ät barnhem och barnBarnkrubbans
fond
(Änkef.
krubbor.
Erica Nyberg 1892) kr. 1,333:34.
Johannes ..oeh Äugusta Kast· Räntan tillgodokommer försam!:s
mans fond (Ankefr. Augusta Kast- barnkrubba.
man, 1902) kr. 3,000. Arliga ränBehöfvande sömmerskors fond
tan skall gnm förs:s kyrkoherde (Fröken Sophie Dahlström 1910)
utdelas till fattiga inom försam- kr. 4,000. Till fattiga sömmerskor.
Iingen.
(
Braadelska donationen (Fröken
Flory Lindblads
nnderstöds·
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C.
fond (D:r A Lindblad 1909) kr. Brandel 1900) kr. 33,333: 34. Af
10.000. Räntan utdelas halfärsvis afkastningen skall ena hälften antill 2-4 församlingen tillhörande vändas till understöd medels bepersoner inom pauvres honteux- klädnad eller föda eller på annat
klassen.
sätt åt fattiga skolbarn inom förJ Ä Lludhnlms fond (Förest. för samlingen och den andra hälften,
brefbärareexp ••J A Lindholm 1894) efter anmälan at någon församl:s
kr. 10,000. Till uppf. af inom förs. medlem och kyrkorådets pröfning
födda och hemmahörande
barn för hvarje gång, till understöd åt
af oäkta börd.
behöfvande och helst i form af tfllOkända glfvares fonrl (1912- falliga mindre gåfvor för att lindra
13) kr. 10,000. Årliga afkastningen oförvållad ver.klig nöd samt där
utdelas genom kyrkoherde och utsikt förefinnes, att genom pendiakonissor till fattiga inom för- ningeh,jälp en arbetsam och nyttig
samlingen.
medlem kan ät samhället återvinOtto och Ängusta Lindstrauds
nas.
fond (Änkef. Emilia
Aug. LindS. Edgrens fond (Änkefru Sophie
strand 1896) kr. 10,000. Till un- Edgren, 1903)3\333: 33. Till underderst. ät obemedl. ålderstigna, akt- stöd åt fattiga inom församlingen.
ningsvärda fruntimmer ...
Ankefru Ferms fond kr. 000.
1Il0rbergska fonden. (Ankefr. A. Räntan till julgäfvor ät fattiga
C. Morberg 1880) kr. 666: 66. Bän- fruntimmer.
tan användes till beklädn. af fattiga
Folckers och Bareks fond (Änke·
nattvardsbarn.
fru C C Barels 1867) kl'. 2,000. Till
Erika Nyber1\s fond (Änkel'. E någon i torftiga omständigheter
Nyberg 1888) lir. 2,000. Till jul. varande kvinna, som genom sitt
gåfvor åt fattiga i församL
arbete försörjer åldriga 16räldrar,
ilIl,karna Plehls fond (Bagaren i första rummet moder.
C. F. Piehls' o. h. h. 1911)kr. 5,000.
Louise Heurlins fond (Änkefru
Till inköp af ved åt behöfvande. L. Heuriin 1898) kr. 1',666:66. unSelenii fond (Källaremäst. C L derstöd åt barnhem och barnSelenius 1860) kr. 1,666:67. Till krubbor.
inköp af mat) kläder och böcker
Vietor Jobansons fond f'6rogifta,
lit sådana fattiga och välartade sjukliga och behöfvande, ordentbarn, som vid församl:s folkskola liga fruntimmer öfver 50 års ålder,
åtnjuta undervisn,
mantalsskrifna
i Stockholm, som
Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö- söka sitt dagsuppehälle
genom
stedt 1806) kl'. 3,000. Ti\). barn- sömnad i andras hem (Grosshandkrubba och smäbarnssko1a .
laren J. C. V. J'ohanson 1913) kr,
•'redrik och Maria Westerlings 10,267:41. 80 proc. af räntan utfond (1909) kr. 500. Räntan ut- delas I årliga pensioner ä 00 kr.
delas ärligen den 6/U till en beVictor JolIaBSons fond för behöfvande familj.
höfvande uppassare (server-ingsKassör
Sten B:erlog lVi<lboms kypare) (densamme 1913)kr. 10,000.
donation (1900) kr. 500. Till un- Räntan utdelas, hufvudsakligen understöd åt en fattig sjuk försam- der vintern, i understöd (till mat,
lingsmedlem.
kläder, husrum).
Widings fond (Kyrkoh. L PWi·
J ohannes .. och Äugnsta K as tding 1814) kr. 4,220. Afräntan ut. mans fond (Ankefru Auguata Kast·
delas pens.r, å 50, 35 el. 30 kr., ät man, 1902) kr. 3,000. Artiga rän·
inom försarn!. boende tjänstemäns.
tan skall gnm förs:s kyrkoherde.
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FuhrJilanno
fond (HofiiUM""
'kens]rjölds' gåfva' 'af 2,000 kr. är
Vlfve .lön,"ons f all d, kr. 1,500.
1513. Fonden utgör 10r'pärva't;ande Till ~edeUö.a äldre personer med mäst. P H Fuhrmann 1772)ikri 61Till
f'örplägn.
af
fattighushjonen
"kr. 30,000.
'
,.'
:od Tandel, hvilkaej ätnjuta sli,rmidsommardagen.
.' \ I '
Åxel Pohls insamling.fond
kr. 'skl)dfattigv.
'
Godus
fond
(8egelsömm:jlnkan
7,O~, till de fattiga.
•.
' e
lI:åbergll 'fond (Ankef. .A:lthea
Greta Polgnant~ mlnnesgaffa
KAbSl'g1889)kr. 1,040.Räntan disp. C Godu) kr. 285. Till·underst. At,
fattiga.
kr. 1,000, 10r beredande af som- af faUigv.-styr.
lIays foud (Frih:an C Hay'181i9)
nlarvistelse ät medellösa barn,
Lindholm. fond (F d postfl5ryalt.
Åxel Roo.' und.utöd.fOlld
ror J AUf:. Lindholm 18gfi)kr. 3,010 kr. 170. Till förbättrande af fattig·,
hushjonens
kost under sjukdom.
medenösa
s. k. bittre frnntlm- Till '.Adana konvalescenter,
som
Henmans fond (Aesesaor .Hell·
.-:r (1912). Kr. 2,000. Utdelas 24 utan skydd och tIllg. utskriffas
sept.
"
frln Sabbatsbergs sjukhus, födda man) kr. 165. Till jul- och.nyårs'!:
S.tterwlllls donation (Fr'iEmmy och tillh'. ÖB~rmalms eUer Ladu.- gåf1'8 åt fattil(hushjonen.
Holmbergs fond (KryddlaaIllh.
SeUerwall f. Fagerlund
190') 1<r. :A,dolands område,
5,000. Till underhåll och YArd af
Ankefrn Erlka Nyb.r~. fond, N. Holmberg 1853) kr. 500. t Ränfatti~a barn.
kr. 1,3Ii. Till fattiga inom I6rsamI., tan anvli,ndes till förbättrllonde af,
den dagl, kosten ,lor de å ,fattigStändiga ledamöters fond (Bil- roreträdesvi. till julen.
husen intagna blinda hjon.
dad af ständiga ledamöters afgifQvldlngs fond (JustitIeridsänkan
Hultgrenl
fond (Ankan A B
ter å 50 kr. person). Till under- Ch. Qviding) kr'. 1,000. ArI. räntan
stöd åt fattilla.
tilldela. eU.äldre fruntimmer, Bom Hultgren 1866) kr. 600. Till sty·
Mak arna Tammelins
minnes- är att hinrora till pauTres honteux. relsens godtfinnande.
V Iffe J ön.lons fond, kr. 1,500.
fond kr. 1,000, till de fattiga.
' Ito.elil Jl'ond (Repslag.' O BoseIiua) kr. 210. Räntan utdela", till Till medellösa äldre personer med
god
vandel, hvilka ej åtnjuta särfattighushjonen.
ItYDlans fond (Gulddrag. J Ry· skild fattigv.
[4628 a] Hedvig Eleonora
Kåberg.
fond (Änkef. Althea
man 1784) kr. 1,SSO. För inr. af
rarsamiings
fattigvårdssty·
Käberg 188g)kr. 430. Räntan disp.
ett fattighu. pi. Ö.termalm.
af
fattigv.-styr.
I
relse. Se [1792).
Ipor1'oagl
fond (M:ll A Maria
GIllathee Lamms filnd kr. 5,000.
Åhlströms fond (Apotekaren N. Sporrang 1862)kr. 2.0. Till utdeln,
},illdhelm.
fond
(F
d
postförvalt.
W" Ahlström 1504) kr. 310. Rän· At älderstIgna, vli,lfrejdade fattiga.
lItonberg. fond (Fabrikören Jo- J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,0~0.
tan skall utdelas till fattiga barn.
Å.plnnds fond (Handl. A Asp- han Stenberg 1'07) kr. 5,OSU.Till Till sådana konvalesoenter, somutan skydd och tillg. utlkrifv!'S
'lund 178.) kr. 270. För inr. af föraaml, fatti~a.
lläth_rströrns
fond (Karduans- frän Sabbatsbergs .jukhus, födda
ett fattighus på Östermalm.
och tillh. Östermalm. eller Ladumak.
J
Sätherström
1828).
FOnden
Bekliidnad.f.
flir fattiga Ikolo. nattvardsbarn
Inom flirs,.' kr. ut:öres af f"stigh. n:r 8 i kv. Hä- gårdslands område.
Meyerska donatfonsfonden
kr.
,om
större,
Klara
f6rsaml.;
till
6,180. Räntan användes till beklädn. ät fattiga skol- och natt- utdeln. åt gamla, sängliggande män 40,.900.
Ankefru Erlka :'iyber~s fond,
o.
kvinnor,
samt
fadero.
modervardabarn.
lö" barns underhåll, Afkastnin- kr. 1,310.Till fattigainomförsamI.,
Bohman. fond (ViktualiehandI.
E Bohman) kr. 1,000. Till under- (en fördelas t. v. lika mellan Hed- företrädesvis till julen ..
Qvidings fond(Justitierådsänkan
stöd At fattiga inom och utom vig Eleonora, Oscars och EngelCh Qviding) kr. 1,000. Se under
brekts församlingar.
fattighuset.
[4628 al'
Davidsans
fonm (Vli,rdshusidk.
Rose ii fond (Repslag. O. Rose'llagnus
Davidson 1905) kr. 2,500.
Iius) kr. 2~0. ,Räntan utdelas till
Räntan skall utdelas till försam·
fattighushjonen.
[4628
bJ
Engetbrekts
förIingena fattiga.
Rymans fond (Gulddrag. J. Ry.kluado
fond ,(Fabrikören J L samlings fattigv ärdsstyrelse.
man 1784) kr. 1,627:35. För inr.
Eklund 1508). Till hindrande af
Se
[1793J.
af
ett f"ttighus på Östermalm.
tuberkelsmitta bland i örrigt friska
Sporrangs
fond (M:ll A Maria
Åhlströms fond (Apotekaren N
barn i behöfvande familjer, kr.
Spo'rrong
1862)kr. 250. Till utdeIn.
WAhlström
1904) 'kr. SS.. Rän·
2,514: 82.
ät
ålderstigna,
välfrejdade fattiga.
tan
skall
utdelas
till
fattiga
barn
Ilrlkssono fond (Änkef. L K Ch
Stenbergska
fonden kr. 5,025.
Åsplnnds fond (HandI. A Asp·
Eriksson 18M) kr. SI3:13. TiU 10rTill
utdeIning
bland
de fattiga inlund
~784)
kr.
26..
För
inr.
af
deIn. mellan 2 ålderst. fattiga frunom församlingen.
.
ett fattighus pä Östermalm.
timmer.
sätherströms
fond
(Karduans·
Beklätlnadsf.
1"orfattiga
skolb,
Falka fond (Änkefru:M:Falk 171S
kr.38I:S3. Till underst. ät fattiga. Inom för •• kr. 6,385. Bärrtan an- mak. J Sätherström 1828). Se under
[4628
aj.
vändes
till
beklädn.
åt
fattiga
skolI' ••lIr •• anllS fond (Hofkäflaremäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:S3. och nat.tvardsbarn.
Bohmalls fond (ViktualiehandI.
Till 10rplä,gn. af fatti~hushjonen
E Bohman) kr. 1,000. Till under- [4628 e} Oscars
försammidaommarafton.
tings fattigvårdssty' retse,
Gotln. fond (Segelsömm:änkan stöd åt fattiga utom fattighuset.
Davidsans
fond (Värdshusidk.
C Godu) kr. 280. Till underst. åt
Ma~us
Davidson 1903) kr. 2,500.
Se [1794J.
"
1'"tti:a.
Åhlströms fond (Apotekaren N
Qnmreiius, Sofia, fröken, fond Räntan .kall utdela. till församlingens
fattiga,
dock
skall
räntan
å
WAhlström
1904)
kr.
SS..
Till
1,000 kr. Årliga räntan utdelas till
barns tillfalliga värd och und ••., hjli,lpbehÖfvande. Bsloppet Iämna- halfva beloppet i främsta'rummet
komma Djurgårdia fattiga till godo. häll.
des d. u/s 1910.
Asplnnds fond (HandI. A Asp
, Hays fond (Frih:an C Hay 1855) }<'ab1'lkörJ L Eklunds fond krokr. lS5. Till förbättrande af fatti~. nor 1,6'6: 66. Bäntan .atsedd att Lund 178.) kr. 265. Utdel. vid
hushjonens kost under sjukdom. användas till hindrande af tuber- julen till ä älderdomshem intagna
'Helhaans fond (Assessor Hell- kelimitta. bland i öfrigt friska barn personer, tillh. Oscars f'örsa.ml.
Beklädnad.f. fOr fattiga llkolb.
man) kr. 170. Till jul- och nyärs- inom behiJfvande familjer.
Erib.ons
fond ,(Änkef. L K Ch Inom förs. kr. 6,385. Räntan an
.gärva U fattighushjonen.
Eriksson 18fi6) kr.
333:M. Till vändes till,beklli,dn. lit fattiga skolHolmbergs fond (Kryddkramh
.~,Holmberg 1151) kr. 500. Rä,U- fördeIn. mellan 6' ålderst. fattiga och nattvard.sbarn.
Bohman·Erics80ns
fond (Vik.
tall användes till 10rbittrando af fruntimmer...'
Falks fond (Ankef. M Falk 1796) tualiehandI. E Bohman) kr. 1,000.
den dagI. kosten 10r de å fattigkr. S33:34! Till underst. åt fattiga: . Halfva räntan
midsommar. ,till
husen intagna blinda hjon. \
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·lIYd'.;hammeniatidra hälft., till fat· gamla ocn.sjusa samt till :I;OrijJdr
••· församUlIgen .boende obotlill1; sjutiga-.fllIllHJer. '" '.
lösa barn,
ko.. ilersoner, soa 'äro l behof'af
Bost-r~mska
fonden.
Kapital
Ida Weij~ands fond ll;r..1,068:43, understöd, men icke äro intägjl"
18 628:78 användning: mat o. Ted Sedan t/20 o tIllagts kawtalet,. ut- pli, försörjningsinrättning.
AJl~ök.
-ni' 'len',
del ••s rantan uu fattiga pli, Djur- ningar, ställda till kyrkorädet,~n.
l ,Ju. ,,',
f d V"
h 'dk' gärden i poster om minst 15 kr, ~ifvas .ärllgen senast Ilen 1.Nov.
Dandlonl
on (ards
USI
•
'
Stenbergs donation. (Handl, A,
e Magpus Da,vidson 1901) kr.'5,OOO. [4630]
Ad If F d'k Stenberg 1860) kr, 1,00Q... lt~ntan
I mån 'af.behof till fattiga pli,Djura.
o
re. rl s skall användas för fattiga skol,
gården; återstoden till fattiga i den
forsamhngs kyrkorad.
barns beklädnad;
,',
'I,
öfriga ,församlingen. ,
Se [2G171.
Wallins fond, Emma och M F,
FJlbrlkör J ,L Eklundl fo.d kr.
Barnkrubbefonden,
kr. 400.
(l87!) kr. 20,000. Till Ad. Fred.s
~,103:58. Bedan , (or fondens till·
X.anderlkadonatJouen(Posses·
församI. barnhem; f. n .. utgår:Iif.
\ vixt Io'rfarits efter dona.tors före- stonaten Samuel Enander,
död ränta.med800kr.,Föröfri~tsamm~
skrift,lltdelas
behällningen efier 11001kr., 111,142,hvaraf ärliga rän- bestämmelse. för framtiden som
behol' ät friskt barn i tuberkelsjuk räntan skall användas till under- vid Ruckmans donation..
,.
.familj
,
håll af Filenska grafven samt återWallins fond, M F, Handl. (1184)
Erikllons fond (Änkefru L K Oh stående ränteafkastning lika, delas kr -. 600. Till' pro~.:r i. folksk9lan.
'Eriksson 1866) kr.3B3: 33. Ut- mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa
"'.otln.
fond for alderatl~n,a.
delas d. ,28 jan. till två fattiga och Matteus foroamliJ;lgar att an- (Byggmäst, Axel Westin 1885) .,..
fruntimmer.
..
Tändas till försa.mlingsvellksamhet
20,000, hTa.ra.fränta~ efter S.9-(o,pa
, Falk. fond (Ankefr. M Falk 1796) hvarom kyrkostämman har att be- ~ifTarens dödsdag utdelas i .lotter
'kr. 333:'33.' Utdelas midsommar sluta.
•
af 50 kr. till behörrande §.Ideo:·'
och jul' af pastor till fyra fattiga
Hartman. fond (Brygg. N Hart· stigna och Tälfrejd. fatti~a; sodan
som ej åtnjuta fattigvård.
. man 1817) kr. 700. Till' böcker o, t/a (2 år 950 kr. och det tredje 1100
·Fuhrmanns
fond {Hofkäl.lare- kläder åt 2 f&ttiga lärjungar i för- kr.) lämnats till Gustaf Vasa och
'tiläst; F.R Fubrmann 17721kr. 61, samlingens skola.
Matteus förs. hvardera för enaUtdelas som midsommargåfva till
H.urlins
donation (Änkefru L, handa utdelning,
,
denäldsb
fr. Oscars .församI. å Heurlin 1198) 1,700kr., hvaraf ränlVe,lfl.nll,fon"d för fatti~a ltarns
'Sabb. 'Md.·hem,
tan lämnas till församlingens barn- beklädnad
(Byggm, AlIel Wost;in
Oodns' fond (Segelsömm:änkan krubba.
1885) kr. 44,446. Af afhstnin~ •••
C Godu) kr. 285. Utdelas tilljulen
lm. Uaniel Heiimans mln.es. utgår 1,000kr. som inteeknad r,;;nta
till en änka, som fyllt ,"Oår. ,
fond, Doneradt kapital hvaraf en till nästföregående fond oOh, 04:
HaYI fond (Frih:an O'Ilay 185') del af räntan 50 kronor utdelas Uerstoden lämnas l/I till Gu~taf
kr. 165. Utdelas vid julen §.t en till en konfirmand,
Vasa och tia till Matteus förs, ior
sjuk Tid något af ålderdomshemllo.lIIlnlster
C 11:Hööks och utdelning h rarje julafton, ' .'
men.'
rn I Hööks fand (1883)5,000kr.,
Wlekholml. ltiftell.
(Lump'
Heflmans fOlld (Assessor Hefl- däraf räntan efter underhäll af två handl. P A Wickholm lIiO) kr;
.man) kr. 165. Utdelas julafton ~ill grafvar utgår till en släkting, och 2,100. RäntebeloppstanTändo~d~ls'
ål'derdörnehemmen.
efter dennes frånfäl'le till åt-l.'un- till undorhåll och beklädn. åt för·
Hillmbergsfontl
(Kryddkramh. derstöd åt fattiga, blinda, ofårdiga äldr al öaa barn gnmf&tti~T:lt;rr:s'
, N' 'Holmberg. -1853)kr. 500. Ut- eller annars af svår sjukdom hem- försorg, dels till kontanta bidr~:,
delas Vid julen åt blinda vid .nå- sökta pers. Af äterstående rä.te·
som af kyrkoh:n utdelas bl&nil.do
got af ålderdomshemmen,
a.fkastnin~ lämnas l/S till Gustaf mest behöfvande inom för•• mf~ '
Vlfve JÖussou. foud. kr. 1,500. Vasa och t/. till Matteus' förs.
Widboms fond (M:ll .A·Widb9m.
Utdelas vid bohof till fattiga, lom
Jernber~.ka
donationen
(Frö' li77) kr. 1,000. Understöd ,§'t '.tt
ej åtnjuta allmän f~.ttigv.
ken Oarolina Jernberg, död 1901) fruntimmer
af paunol hOllteu,x.'
"Kåbergs'
fond (Ankef. Althea kr. 1,200, hvaraf hliga räntan skall
Kåberg 1889) kr. 590. Disp. af fat- af kyrkoherden utdelas bland fat·
tigv.-diakonissan mot redov. {på tiga och sjuka i församlingen.
[4630 bJ Gustaf Vasa,för·'
våren I.
Klefhäcks fond, kronor 10,000
Se [~o 1'9 J
LIndholms fond (F dpostförvalt. Räntebeloppet användes till klä- samlings kyrkoråd.
.J. Aug.' Lindholm 18'6) kr. 3,020, der åt: behöfvande barn i konärBarnkrubbefqnden,
kr. 400.
:,
Till fattiga, sjuka, utskr. fr. Sabb, mationsåldem.
Braeonterska fondeu. Kr. 20.,000
'sjukhus, födda å Östermalm och
Ljun:lÖf. donatlon. (Fröken O Räntan användes till hyreshjälp
tillh. Oscars församI.
M Ljunglöf 18i1) kr. 2,000, Med ät fattiia i Gustaf Vasa den' l
'
,
, Löthströml fond (Maria Kristi- räntan bestridas utgift:a 16r »Ad. oktober.
-na) kr. '636. -Dtsp. af fatti:v.·dia·
Fred, försam!:s symöte»,
Huanderska
donatlo ••• ! se
kO.J;lissanmot redov. (pli, hösten).
Probsts donation (M:ll Oh, W [4630 aj.
,
Ankefru Erlka Nyberg. fond, Probst 1867) kr. 3,500. Årl. räntan
Hartmans fond. Kr. 750. Till
kr, 1,335. Till fattiga inom rör- fördelas emellan 2 verkl. behöf- böcker och kläder åt 2 fa1ti~a skolsaml.,
'julen.
vande änkor el. döttrar till handt- barn.
ROleIlI.fond (Repslag . .O. Rose- verks borgare inom Adolf Fredrik,
Henrlfns douatl(ln .. (Änkefru L. '\
Iiua) kr.' 286:67. Räntan efter 6 församI. t/t förv. af Ad. Fndr.,
Heurlin 1898) kr. 1,650. Till'ballD.
0/0 bet. till prästerna vid ålder- t/4 af G, Vasa och 1/4af.Matteus·
hem eller barnkrubba.
,
domohemmen, hälft, tillhvartdera.
förs.
Höjiks fond, se [4610 aj.
"
Rymans fond' (Gulddrag, J Ry· August Reinholds fond, kr. 10,000, Jernberglka
donlltlOllo. (-!fröI
man 1784) kr. 1,630: Utdelas vid Räntebeloppetutdelas bl ••ndfattiga ken Oarolina Jernberg, död 1~~01-)
julen till å ålderdomshem intagna inom Ad. Fredr. förs.
kr, 1,200,hvaraf §.rliga Fäntan skall'.
.personer, tillh. Oscars församI.
Rnckman.
donation
(Frkn 111af kyrkoherden utdelas bland fat,
"'porrongs fond, (1I'I:llA Maria Ruckman 1887) kr, 20,000. Till Ad. tiga och sjuka, i församltngen.
Sporrong 1862)kr. 250.Utdelas d. 28 Fredr. försami. barnhem, men om
Pro bits donation (M.:ll Oh. lYfebr. till ålderstigen fattig, som ej detta upphör, skal l fonden delas Probst 1867) kr, 1,7~0. Arliga r;;n·
'har ,fattigunderstöd.
,
lika mellan Ad. Fredriks, Gusta tan utdelas till en verkligi behöf ..
Fabrikör Jj)h. Stenbergs fond, Vasa och Matteus församlingar
vande änka el. dotter till en handt
kr. ~,02!: 25. Räntan utdelas ,till
!.ugusta ,l. Sand elis fond för verksborgars { fdrsaml.
de mest behöivande såsom extra behörvande
obotligt sjuka, inom
Stenbergs don,ation (Handl.'A,
hjälp 'Vid trängande behof.
Adolf Fredriks iorsamlin:,
Rän- Stenberg 1860)'kr. 1,000, Räntan
, Sätherswöms
fond. Se under torna (omkring 2,000 kr.) skola skall användas för fattiga .Sk!)l.
·[4628·a]. Utdelas ,vid"lJehof till an·Tändas till, understöd åt inom barns beklädnad.
d
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t.637-4638J
G. Fromma 8tift~lser8, pen~ionskassors m.tt fonder.
[,(637]
Bromma försam-\ testamenti. Donationen bestär af Reinhold.Beckers

donation (Aug.
fasta egend. 20 Svartmang.
Reinhold och Carl Becker : 190i)
Garvens donation (Fru J E Gar- kr. 11/354:02. Pastor och förestånven 1872)kr.1,000.Pastor och förest; dare.
'kr., räntan användes till premier Till behöfvande fruntimmer.
Reinhold., F.rdin ••.•d, donatio.
åt nattvardebarn
som genom lllt
Groths testamonh (Groash, J H
~~~\;~~~.uPPförande gjort sig däraf Groth 1785)kr. 12,500. Förest. Till tilit~~:~t?:efe~i~';';~~~O' (Ba:. E
6 pens. åt afslgkomna, öfver 50 år Relnliold 1876) kr. 1,500. Pastor
gamla köpmän.
och förest. Till fattiga.
Giihldorll's tostam.nte (Kapt. J
J Gilhlstorff 1870)kr. 1,000. Pastor
Reinl\olds, Åugust, minnesfon4
[4638] Tyska församlingen. och försst. Till behöfvande sjömän för Ty.ka församlingens dlakonlso[Se 2038J.
och deras änkor.
förerriug. Kr. 10,000. (All. direkFrodrik G Althainz testamente
Gö.ehesfond(Grossh.JHGÖsche
tören A Reinhold Ull.) Af den
för I behof stadda församlingsbor 1782)kr. 2,642:84. Pastor och förest. årliea afustnlngen tillfalla 200 kr.
med företräde för I Tyskland födda Pens:r till 4 afslgk:a gamla borgare. årligen Tyska Hemmet atdl.lbröd a,
män, hvilka råkat I obestånd, eller
GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche
Resten till Diakomssföreningen rör
deras oförsörjda änkor och barn. 1781)kr. 1,500. Pastor och must. dess ändamål. Förvaltas af DlakoKr, 50,000. Pastor oeh förest. (d. Till husfattiga.
rriasfbrerringena styrelse.
19 nov. 1908)_
Hebbes legat (Kommerserådet S
R.inholdsLÅugnst,
mlnn •• fond
lIeinr. Gottll.b
Baumgardts B Hebbe 1792;kr. 750. Förest. För för 'l'yska Hemmet,
Kr. 10,000.
test •••• nte rör kvirml iga fattiga fattigj,_ .
(All. Direktören A lt'elnhold 1911.)
kr. 2,000. Pastor och förest. (den
Hebbes testamente (Bruksp. A Ränti'n skall användas till bereS,nov. 1895).
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. dande af en friplats å Hemmet.
Carl ocb Blhabeth Beckers Sil· Till medellösa försarnlismedlem.r, Förvalt. afTyskaHemmetsstyrerse.
borhoc1ueitafond (1896 d. 28 nOT.) företrädesvi. barn.
Relnhulds, August, minnosfoBll
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
Hebbes 't •• tamente (Kommerse- rör Tyska församlingens fattiga.
f'örsaml:s kyrkosångfören., diako- rådet S B Hebbe 180a;,kr. 3,000. Kr. 1',000. (All.'Direktören AReln·
nlsamren., Tyska Hemmet, skollots- Förest. Till husrattäga.
hold 1911.) Räntan skall ärligon
kolonien samt "Sprachcursus".
Holms legat.(B Holm 1804) kr. d. 25 juni 0.26 december genom
B•• ko ••.a tostamente (Bnuksp, H 500. Förest. För fattiga.'
kyrkoherdens' försorg utdelas till
N Beskow 1833)kr. 7,500. Förest.
Höpners legat (Nikolaus Höp- de fattiga. Förvaltas af SkyddSTilI skolan.
ner 1696). Pastor I Tyska mrs. För föreningen.
I
'
Genoralkonsul Blanck.Stiftung
fattiga; donationen består äJ'egend.
Rohtlloba donation (Kyrkoh,' J
(upprättad af församlingaledamö- 11 St. Nyg., kr.2,000utdel.f.n.ätl.
Rohtlieb 1864) kr. 2,171:08. Till
,ter" t. minne af' Gen:koosul O
Kastmann.,
Johannes och äu- kyrkobotjäning och dor"s änkor.,
Blanck. 70·års-dag d. 15 okt. 1910) gliste, nnderstödsfond rör ålderv. Sch.,vens ttstam.nte
(J Bl'.
kr; 3,000. Räntan utdelas årl. d. stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast- Schewen 1755)kr.. 970.Pastor. Till
15 okt. t. två fattiga front. (pau- nlngen skall användas till bore- fattiga. '
"
,
'n, l
vres' ' nonteuees): tillh. församl:n. dande af friplatser å Tyska Hem-'
Schlnke1l
tostamente
(Kom;paltor och förest.
met. Forvalta. af Tyska Hemmets merseråder D v. Schlnke11807)kr_
Breunors IOlfat (C H Bronner styrelse.
3,000. Paltor och förest. Till be1752) kr. 260,. Pastor I Tyska rörKonuers te.tamente (Fru D Kell- höfnnde skotgosaar.
s ••mi. FÖl' fattl«a.
.
ner 17047)kr. 500. Till fattiga barn.
Schlachters, Wilhelm, StiftuJlg
A.dolf Burchardstiftnng
(20juni
Kirchrings
lera' (1755)kr. 250. l!IO~. Kr. 21,400. Sot Gertruds
1106). Till Tyska Hemmet. Kr. Pastorn I tyskaförsami. ~örfattlga. skyddsförening.
Afkastnl.ngen ut1,500. Donationens afkastnlng anKloinlorgs ttstamente
(Fru M gär t. v. som lifränta.
vändes till en festmiddag för Hem- E KleiIl,jlorg 1786)kr. 3,OpO.Pastor ' Schlotthauers
Isgat (Fru Il
pil. donatorns och förest. Till obsmedl. ätckors Sohlotthauer 1761)kr. '200. Pastor
ets penstonärer
'röd'elsedag den 20 juhi. .
uppfostran.
.
,I
Tyska rörsa.m)..' För fattiga.
Bån;s testa'l'ente (Fru M D Bång , KUII.ho donation (F Kllöch 1883) L..Schmidta leg!'t (p SohIjl,ldt.1751)
1774; kr. 260. Pastor och mrest. kr. 500. Pastor 'och förest, I Tyska kr. 250. Pastor I 'Fiska' församl.
1'i~1'en studerande yngling.
för. amt: Till fattiga.
För fattiga.
.
"
- Ehlerts testamente (Kapt, H ELioberts
fOlld (Sejlareålderm. J
Scboltz' testamente (J'A Scholtz
El)Iert och fru 1857) kr. 1,000. Pa- F LIebert och hans hustru A S 1756) kr. 500. Pastor i Tyska f'ör·'stor och förest. Räntan till ännu Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och .saml. Till fattiga.'
"
1efTande släktingar.
föreat. Till Tyska skolan...
' Scholu' te.tam.nte (J A Scliolts
FIschors tOltamente (Kapt.Joh.
Llndströms,Auna,fond(Ankefru
1756)kr. 8S2:65. Pastor och lildste
p Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor Anna Lindström, f. WIeting, 1!07) föreat. Till studerande.
001\ föreståDd. Till hnsfattiga.
kr. 2,000. Till de mest behöfvande
Sehumburgs,
Auguat, min ••• . Fraenckels, Louis, donation till af församlingens fattiga. Pastor. fond, donerad afkonsnlR. Schum"ryska Hemmet, Kr. 100,090. (Afi.
Joh:a Lohes legat (1758)kr. 71j0. burg 1895, Kr. 1,244:18. Pastor
B••nkdlrektören
Louis Fraencktl Paston I Tyska församl, För fattiga. ooh förest. 1 procent till kapito"
'191I). Räntan utb ••••la. f. n. till en
Lohes testamente (A Lohe 1759) let, resten till Tyska. förs:s dlabankdirektören Fraenckels anför- kr. 500. Pastor och förest. Till konissfören.
vant under dennas äterståendelifsTyska skolan.
Selmmburr.,
Angust, minnts·
tid. Förvaltas af Tyska Hemmet.
Lohes, A.d., testamente (175'). fond, donerad af konsul R. Sohumstyrelse.
Pastor. Kr. 750. För fattiga.
burg 1816. Kr. 622:09. Förvaltas
Fllhrmanns fond (Hofkällarem.
Lohes, Joh:a, tastamente (1758). af Tyoka Hemmete-styrel.ae. 1 pro-

,Iings
.

kyrko-

och

skolråd.

Bromma skolfond. Kapltal1.000

I

:W

';k~

:;;~:::tn:

i,;~~j/~·c~2:0i.~:

;:~t~~d~;:lo~~rest.

Kr. 500. För ~.:'~:~t~apltalet,

mentaexekntorer.
Till fattiga.
IIiilIeu todamente (KommerseF.hrmann.
fond (Hofkälkarem. rådet J (j) Miiller 1832) kr. 7,500.
P H Fuhrmann 1772) kr. '31,000 Förest. Till fattiga.
I'Ör8St. lami s.ne executores tes 'a·
Pastor Knher-lond. Förest. Till
menti. 12 gossar "rhälla kläd..-, kyrkokören kr.1600.
.'
'skodon, ikolafglft ochläsm •.terlal.
Uambackl donation(Snlck:änkan
Fahrmanns fond (Hofkällarem. E Blolllback, f. Dehm, 1880)kr. 1,000.
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs", Paltor och förest. Räntan utdelas
6 förest:» samt S:ne executores till behöfvande Inom förs amI.
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resren till Tyska

Schllmburg.,
Augnd, mtnuesfoDd. donerad af konsul R. Schumburg 1895. Kr. 622:09. Pastor och
förast.
1 procent till kapita.let,
resten till Tyskll k.l'l'kokören.
Sehamburrs,
iugut,
minJlo.fond, donerad af konaul R. Bchumburg 1895. Kr. 622:O~. Pastor oell
förest. 1 procent till. kapitalet

A.-S.

·!
G., Fromma stiftelsers,

/. ,,'
·•.••teh· till Tyska. församl. ferieJ<ploni.
"SChumburgi, ~ob.rt, d.äatin,
:kr. 1,320:48. Förvaltas af Tyska
Hemmets styrelse. I procent, till
kapitalet, resten till Tyska Hem-

m.t.

pensionskassors

m. fl. fonder.

si,,:

'. ~h,iJtr.: tntanient.
(Carl o. Anna
Scliiltz J879) kr. 5,000,Ilnraf ',00'
'kr. som grundpenning till Prästinkefond, och 1,000 kr., rör hTars
ränta- bered •• kyrkans atipendiattr
"ein Iustiger Tag". Föreat.
'8<'h"arktrll
tt.tamut.sfond
(R
T'. Schwartzer 1808) kr. 100. Tilldt
fattiga.
,c,lIIax Sieverts donation.
Kr.
.2,00&,8 maj isis.
Till firande af
Tyska Hemmets instifteJsedag (17
mars 18'1). Förvaltas af ;ryska
Hemmetsetyrelse.
.
lIIax Slo.verts mtnnesfoud,
Kr,
20,000, l juli lUll. Till en 'friplatI
I, Tyska Hemmet.
Förvaltas af
Tyska. Hemmets styrelse.
'
L lIIax SieTerti donation till Tyska [,(6 41] Stockholms
Mosai~
för~a.mlingens dia.koniasfÖreDin~.
sj ukhjäl ps- och
Kr. 5,000,.1 juli 1913. Förvaltas skaförsaml:s
raf, Diakonissföreningens
styrelse.
begrilfningssän~kap
"-'StarbOi' testamanta
(Fru .L D J788) ~. ",000. Särsk. styr"l.e
~tarQus 177')' kr. 1,2'0. Förut.
se [3140]; att .•ärda och understödja sjuka samt ombestyra be.
"'iJ~ fattiga.,
'
,
Stoeka lall'at (Fredrik .•. Sto-<>kgrafn .•af afl. mosaiska trosbekän" .110.),kr .. 4,iOO.Förest. För fatti!:a nare; ledamotsafgift är 10 kr. ~rl~J.Stn ••••• fond (FrU Sturm 1877)kr. men underst.
lärnnas utan afse:i~,000.v P.a",~qroch förest. Till be- ende på ledamotskap i sällskapet.
,höf .••nde h.andtTerkarii.nkor.
'
,i/fy"lr.atpnanil,.;fattlrkalla,
kr,
',000. Tyska försami:. kyrkor1tl. [4642J
Isra.litiska ynglingaföreningen
w r,.ak~:,H.mmat,: Egandom.n Nr
.1>';ralJ~otten, inkö;pt Ull f. Tyska (1819). ·Särsk. styrelse se [3560].
'\

[~638-~651J '

.'
","
'I
Hemmets räkning. Tax. 310,000kr. Att undersWdja till Sthms k~m:
FörTaltas af Ty'ska Hemmets Ity- mun hörande .personeraf mosaisk,
relse. 1
trosbekännelse,
nvilka ägna
UhIens legat (A C v. Uhlen 17:;5) åt vetenskapl. studier, åt slöjd eller<
kr, JU. Pastor i Tyska församl. handtverk; att bereda utvllg-(ör
!"<irfattiga.
medellösa judiska barn til1 erh'ål '
lfrangels
t.itamente
(Frlm:ld lande af religions- o. elemimtar-'
B Wrangel 1706) kr. 7iO. Pastor undervisn. m. m.
'
ocli för.st.
Till fattiga.
Fri.dländ.rIl stlp.ndium(Grossh.
Friedrich
Wilhelm o. A.nna H Friedländer). Styrelsen f. IsraeIIaria
Zimmerma'lmsdonation
litiska Ynglingafören.; årl. räntan
(Sl/t 189. kr.' 1,000, Sl/t 110:; kr. utdelas till yngling, tillh. Sthms '
1,000, Il/t 190. kr. 1,000, 2./. lt12 Mosaiska församl., såsom lärling;
sr. 1,000, 31/t UI4 kr; .1,000, 17/n ägnande sig åt studier i prakt.
1915, kr. J,OOO,)Till Tyska Hem- handtverk eller slöjd."
met. Förvaltas af Tyska Hemmets
Ose,ar HIrschs fond. Styrelsen
styrelse.
för
Isra.elitiska ynglingaföreti,:r
Årliga' räntan 225 kronor utdelas
till studerande judisk }?lgling med
[46,(0] Mosaiska försam- företrädesrätt åt den som idkar
tekniska studier eller skön konst.
lingen.
S.ligmanni
sti·p.ndlum. (Iit. L
S. [208S].
Seligmann).
Styrelsen f. Israelit}'
Diverse; roader c:a 1,600,000
ska
Ynglingafören.;
årl, räntan c;~
kr.
125 kr. utdelas till judisk yngling; '.
ägnande sig åt vetenskaP,' sliön
kO~:~n;;~{dslJ~:~d~:n.:.t"sr~ei~~n '
f. Israelitiska Ynglingaförening~.
Årl. räntan 250'kr. utdela. tilnl1:
disk ynkling, ägnande sig åt tekniska studier_.___
•. ' ,

[4645]

,,:~

Enge.trömi, Enf.",I& •• ,T•• i~ftel •• (Stl\tsmiuister Lv Eng.sp:öm,
1820) kr.' ',000, samt sedan ärIS"
stadens Iösepenntng för f~ttig~~l\.
gan kr .. ',000. Kato.lska rörsaml:a
kyrkor~<l.e [2079]. Underst ..§,tfat,·
tiga änkor afkatobka bek.,nneJs~iI,.!

·-:'f

o"

,h

:;:',II.
,I'

fonder

tillhöra",defattighus
och försörjningsinrättningar,
m. fl. dylika asyler.

"

barnhu'"'',..
"

[46 54.:] .
..'..
I
B.rga t8itall\.n~·
'(~;ll' J,'.J~
Konung Olikar 1:. minn. (Ank.-l Ber:, lSI.6) kr. 3:;,OQ~..Räntal',.1"}·
drottning
Josefina
1171) lir. slagen ttll pens:r .••1:;0 kr •.I~t,,12
;: J;I.roti'lillrbU8~t (Konung Karl '7',000. S
..änk. styr.·
.•lse.:se. [SU9].\ oeift!" fl\t~iga. och ~Id,er.stign~!!"
o.,
r.,)
.
XI:. Drottn{nll', Ulrika Eleonora, Hem för mindre bemedlade frun, gar'!-ottrar.
ogifta eller' änkor, af
Lub~rdti fond ,(SeJl",,~;\1de'"'l",;r
..,,"'!1tP,lll.16~~),,Intagn. och försörjn. timmer,
mellan 00 F Lieberdt och hans hUS~r11'4 Is
,af Pderstigna, ,sjuJd., i torfti!:het st~n,dspersonsldassen
~VeberI812)'kr ..6,26p:,41,·,liandp,e!1"taddo. änkor och dpttrar efter ci.•. och ,70. år gamla. '
'
mngar-vtd, midsomma-,;oC;l).)jJtl:l.t
"'och militäre änibetso och tjänste.
å !inkehuset intagna änkor.
~,flläJ;lJ p.rästel!hborgare
saIrft sådana [4655]
.liylet
för pauTrt.', honteux.
J A.1V
Ll;ndmanuolls underswa'S·
hofbetjänt~r.
hvilka icke burit
Särsk.direktionse
[S50IJ.(Grefv:an
fend kr. 385.,SI6:jo..
" ' ';J
Jj.~'"
Ch. v. Schwerm, f. Liliencrantz,
JA. W LlndmaniSOns byggna4~., Knlrr' •• ka fon'd.n (Änkef, Knig1180). Aeylets tillgångar d. Il/n tond kr. 231,183:.10. ,
. " . '
,ee, 'Anua' Maria .•. Bal'thazar, 1822) ltl5: _ kr. 1,794,534:71, dllri inbePatersen.
f 011 d, (Grossh •. W.G
"kr, 20,000. Räntan fördelas i pena.r räknadt:
fastigheten o. Iifränte- Patersen 11164)kr, lsi,oOQ ..,R$dlt~·,(till Ii, •.••rklig nöd' stadda ogifta fonden .. Beredande af bostad och ut:~ripens:rå:;Okr.pr,~r'#llänkQr
fruntimmer eller ä.nkor af medel- del .•i. föda ~t aktningsvärda frun. och dö~trar efter bQrgareiSthl':1!"
'klasseni,
med ullkor att de lIro timmer af st~nd.personskJais.n
IPaull.
t.damente (Gross'li. ~lC.
"!)kända .tt .•••ra af obefläckad nn·
_'
.
. Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ,utI~Jdel.J med företrädesrätt för ogifta
I delas till hufvudstadens fat.tiga
',sökande -af nämnda. egenskaper,
[4657] Borgerskapets
Iborgares O.Chfa,brikörer.s IInkor"
'" .raaUtlaka
fond.n (M:ll A. S.
,.
äfTensom orkeslöse, sjuke och be.Brandel 1867 o. f. d, kamreraren
ankehus.
höfvande borgare och fabriköre~ i
"'(J. H. BrandeI190')
kr. 82,000.
Se [1951J.
St~~i Daniel pomm.reche~,Ct'~sJRäntan rördelas i pensrr till mel..ldellösa fruntimmer; donators liläkBorg.rakap.ts
änleebOi grun- tameute. Kr. io.eoo. Handpennin,tingar samt deras efterlämnade dadt 1r 1724 för underhäll af ål- gar vid jul åt å änkehusetint,agita
lin!>or liga företräde framför öfr. derdigna
borgareänkor i Sthlm. änlror.,
" '
sökande.
Eetnapital
vid 1918 års början kr.
,liktor Ramstedts donatio';'~IIT.
1,230,029:44. Antal.t intagna änkor :;0,000. Räntan, utgår
t. vo. åt"af
,uPPll'~r f. n. till 73 st.
donator utsedd person,
; i

'{.f6
_,..

53] Drottninghuset.
se [si; ei].
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G" Fromma stiftelsers,
[46 771

'T4rdnad, b.ereda ett hem, där de'
'"lIrhAlla kristlIg uppfostran
och
goll handledning
samt sålunda
d",!,as un r"dbara. och du!?lIga
k.Tmnor. Ansok. om mtr.äde ställes
·till ilt~elsen och kan Ingifvas af
veder!>orl. kyrklIg eller kon:munal
myndighet eller känd enskild pers.?n. Säkerhet skall ställas .rör e~·
lagga~de af årl~gt upl!fostrmgsbl.
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr
eleT, att utgå t ...o. m.15. året. När·
'mare upp l ysn. l amnas af styr eIsens
ordf. prof. C. Sundberg, Eandtverkareg. 3.

w.

A. Benedick. fond (Kammarh. W ABenedicks
1870) kapit ••l: omkr. kr. 84,000. Vård och
I uppfostran af fattiga barn, som
antingen förlorat någon af sina
i6räldrar eller i följd af deras sjukdom eller oordentlighet sakna nö·dig vård o. tills. i hemmet.

[4681]

skolebarn, i folkskoornas simhall'
lar.
Ludv, Eurenil fond för limko.stens befrämjande,
kr. 5,481:48.
Räntan användes af Stockhohnil
Sim sällskap i enlighet med test..·
tors föreskrifter.

Sällilkåpet .Tlll uppmuntran af
öm och iledlig moder"vård» kr.
182,558:80. Särskild nämnd, se
[378~J. Räntan jämte Arsafg. an.
vändes till underst. dels kontant
till belopp af minst 20 kr. dels med
kläder m m åt hustrur eller änkor
hvilka äg"a'sina minderåriga, äkt~
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande om.
ständigheter. Underst. utdelas under maj månad till hvarje gång 15'
mödrar.

[4679J

Fonder

---

direktören H. T. Cedergren och
hans hustru L Cedergren, född
Pegelow) har till ändamål att be.

• Köhlers premtefond», kr. l, 778:56.
Räntan utdelas som prem. At folkskolebarn, som gjort goda fram',
steg i simning vid Sthlms .tads
bad- och siminrättning.
Ludv. Eor_nil fond för undervisning i simnIng, kr. 10.962,84.
Räntan användes af Stockholms
Simsällska p rår undervisning
i
simning under vintrarna, åt folk-

~~~~b~i;;'~~t:d:i~ar~O~ ~J'r~~~~::'
vis från Stockholms folkskolor som icke på annat sätt kunna er...
hålla hjälp till sin utbildning. men
som visa stor begåfning och om
hvilka deras lärare hysa särskilda
förhoppningar att de, om de eehålla en tilltredsställande ufbfldning, skol •. kunna. göra en god ~.
sats i vl1rt lands ekonomiska eller
intellektuella utveckling. Ansök·
ningar inlämnas under september
och oktober månader.
.

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

Seraflmerlasarettets direktion.

,

Telefondirektören
H. T. Ceder.
grens uppfostringsfond (Telefon.

[4678J

-[4676J

IV.

pensionskassors m. t1.. fonder.

eller

klO. skriftl. hos vederb. förest, f. tion, se [3350J. Vård af fattiga
msdie. eller kirurg. kliniken.
sjuka barn; under d~t sista Aret
I
rärdade 1,264 barn; Tid :poliklini·
[46 82J
-,-': ken 5,877 fritt.
'
Gymnaltlsk·ortopedlilka
inltltu.:
tets fattigfond (Pr'!f. N. Åkerman: [46 SS]
m. fl. 1827) 19,446 Iq;' Direktionen
Sabba~ilbergs ' r brUllIillasar~tt
f. Gymn.·ortop.·instit.,
se [83'93]. (Prof. E. Gadeltus under lpedver·
Kosmadsfria bandaget, åt niedel- kan af brunnsgäster vid Sabb ••ts·
lösa pers., som li4a afkroppalyten.
bergs hälsobrunn 1807) kr. (7,100.
~'
Särsk. direktion,
se [3391J. Att
[:,4683J
' ..'
, åt fattiga sjuk~ brunnsgä~ter, be·
Stockholms sjukhem (stift. gen. reda kosmadsfri bostad, roda ocll
gUvor 1867) kr. ,5,381,705:25 .(l~i läkarev. under '!-enti~ de bego.gna
1918). Särsk. styre~se se [31781.'
SIg af brunnsdrickn.vid S••bbatsb.

Se [3330).
Berendta,
S., KOllsul, tend,
40,000 kr. (Ull). Ränteafkastnin·
:gen' användes af lasarettets direktion .till understöd At behöfv ••nde
pa,1iienter Tid deras u~skrifnini.
'. }J., F. W:. fond· n'Ol) 3,000 kl'.
RliIItan anvlUldes till understöd åt
-medeltösa personer., 80m undergått operation för kräfta på sätt
'direktionen bestämmer.
....
Norlunds,
Lotten,
Fru, tond
(189. och ln2) för fr. K. Serafimer-Iasarettet utgående konvalescenI
ter. Kapital med kapitaliserade
r
[4686J
,räntor (Ar 1817) 20,243 kr., hnraf
Direktionen
öfver
sjukBariet
'Philipsons
f.
1"ränckel
räntan utdelas At frAn lasarettet
stlttebe (v. Häradshöfd. W. Philip·
huset Eira. Se [II 52J.
,-uukrifna, Terkl. behöfTande, i6r
Friherre
B. von Be.ko .•••
il och 'son 12i,000 kr.) Styrelse: Förenin·
'att sitta dem i tillfälle att genom
·lämplig i6da eller ristel,e i slär· hans hustrus donatlonafond (1880) gens för histånd' åt lytta och Tan·
'kande luft vid brunnar eller bad kr. 1,670: 64 vid 1917års slut. Rän fora. styrelse, kostnadsfria bandasöka AterTinna hälsa och krafter. tan användes till förmän fdr sjuk- ger åt mindre bemedlade vanf6ra.
l3854].
_
" '
Prof. R. Bruaelil fond (1900) huset i sin helhet.,
Grefve Clas Horns donationa'l,51( kr. och
tond
(1822)kr.
12,500.
Till
förmån
Donationstonden
Lincoln Pay.
··kulls minne (1899)1,000 kr, Rän· f. Sthlms läns afdelrring af sjuk- [4687]
Allmänna barntorna disponeras efter öfverläka· huset. ' Endaat räntan fär använbördshuset.
i-rens bestämmelser - för liknande das.
1
Se [~8{;6J.
Sejlareåld~rmannen
J. F. Lie·
'ändamål
som Lotten Norlunds
berdts oeh hans hustrus donaJ.llmänna barnbördilhuilet (18li2)
z fond.
RegnelI., A. F., Dr, iltlpendie· tlonsroud (1827) kr, 8,118:17 Tid kr. 1,3.8,079: 67, däraf fastighetstond. Doneradt kapital (1861)kr. 1917 års slut. Frisäng f. en sej- värden kr. 862,596:74;
10,000, som med tillTä>:t genom lareämbetet tillh. person.
AilyIen rör fattiga barnaröder,kapitaliserade räntor Tid 1918 årS
ilkor och dera, harn. Samma sty·
början utgjorde kr. 12,0.34. Årl.
relse som vid Allm. barnbördsnuräntan använd. till 2:ne lika stora I46 84]
set, se [3856J. (Bildad ••f Bene',tip. att tilldelas 2 medic. kand:er,
Kronprinsesa ••n Lovisa. vårdan- dicksska asylerna och Nödhjälps
som tjän.tgöra vid Serafimerlasa, iltait tör sjnk •• barn. .Polhernsga- fonden.)
Med en kapitalbehAlhl
rettet. Stlp:a, f. n. 240 kr. hvOJ."td.·tan 80, (Med. Dr P. Elmstedt m . • id Hl7 Ars slut af kr. 977,6GO:
98.
"fl\,innehafn.
hÖgilt l Ar samt sö- lfl, 1854)kr. 2,12p,390. Sitrsli. direkI
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G. Fromma. Itiftelsers; pensionskassors m. 11; fonder.
.Kunql, Sällskapet sprungligt belopp 10.242:22 till tioner användas
ProPatria
. förrnån för fattiga barnaföderskor. till »täckailde

'[4fr88--;.'469l\]

med ena hälften
af utgifterna för.
•
Sam. Enanders fond (Bruksäga- barnbördshuset»
och 'med den
Se [3359].
ren Samuel Enander' 1902) kr. andra till sunderstöd åt fattiga
K. Sällsk:ts •.samtl. tillg. 1 Jan. 110,149:12. Befrämjande af Sällsk:ts barnaföderskor och deras barn' •.
1918 utgjorde -n. 603,788:52.
b ••rmhärtighetsstiftelser.
Aug. Wennbergs fond (Grossh,
Barnbördshuset
Pro
Patrla
C. R•• 'orsgrens
fond (Gross- Aug. Wennbergi889)
kr. 60,000.
(Grundadt
af Assessor C,Ram· handlaren
Carl Robert Forsgren Ref'rämj. af sällsk:s barmhärtig'.
ström 1774).Intagande och vård af U02) kr. 20,311<72. Befrämjande af hetsstift:r.
. "
baruaföderskor, samt att anskaffa Sällskapets barmhärtighetsstiftel[46. 89]
,'.':.:,','
underhåll m. m:'för ett visst antal' ier.
"..
-.id inrättningen
födda .barn; fao
.l. Gr •••holms fond (Fabrikör A
Strandbergska läkarelndittiJ;lll,
stigh:n, som tillh. sällsk., är .•är- Granholm 1904)kr. 10,000. Befrämj. gen (Assessor~. Strandberg "H93)
derad till 66,000kr. och där befintl. "f Säll.kapets barmhärtighetsstif
c.a 260,000 kr. Särsk.direktiol\,
inventarier till kr. 5,756:83.
lelser.
se [3i 35J. Understödet, .som -beByggmäst. Johan Anderssons
Grehe Gyllenborgs fond (Pro. står i fri läkarev.; medikam. och
fond (1898)'kr. ,20,000. Befrämj. af tokollssekr.
Grefve 'C A D Gyl- ved m. m., titldelae sjuke pauvre s
. ngfbarnbördshusets
ändamäl.
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r honteux, och har under de senaste
Frn Hanna B:s fond (Bruksäg, tt gamla orkeslösa tjänareo.
tjä. åren utgätt till öfver 350 personer
G F Berndes 1876)kr. 9,767:28. Uno narinner för långv., trogen tjänst. årligen.
#
derst. M 'fattiga barnaföderskor.
, C. P. Kinde .•alls fond (Fastig..:
F·rn 111.
Berggren. tond (Grossh, hetsäg. C P Kindevall 1888) kr. [4690]
R C· Berggren 1894)kr. 5,000. Till 3,000. Underst. ät fattiga och meFöreningen för sjnkvård I fatförstärkande af K. Sällsk:t. resp. dellösa barnsängskvinnor.
tiga hem' (stiftad 1888). Styrels';',
fonder.
'
H. Lovens fond (Presidenten H se [3647J. Att gnm af fören. "n'
K. 1<'. Björns fond (Med. fil. Loven 1908) kr. 10,800:- till un- ställda sjuksköterskor lämna kostkand, K. F. Björn) kr. 50,000. derstöd ll.t fattiga barnaföderskor
nadsfrt värd i deras egna hem åt
H. Brandels fond (kamreraren och deras barn.
sädana fattiga sjuka, h-.ilka ej kunH Brandel 1904) kr. 61,174:tI.
A. O. Wallenbergs fond (B"nk. na el. bör" sändas till sjukhnsen.
B. .l. Danolll donationsfond
dir. A O Wallenberg 1875 O. 1884 Fören:s verksamhetsområde är in(Gll.fva af arrvingarna efter gross'lmed
:h,000 kr. hvard. gången) kr. om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Y"thandlaren
B A Danelius)
ur- 2,000. Räntorn"
å nämnda dona- teus' och Joha.nnes' församl:r .

."1
V.

Af kommunala och dylika mypdigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödj.ande af yrkesidkare,
deras hustrur. och barn.
',' •

[4693]'

.
[4695] Stockholms magi- eller fö?! beredand~.·~f tillmlligt
Bere.dt.
S
nndersödsfond.
strat
understod 11mn ••t .ommande ~all,
(KonsulS iOl'endtl886 och 19Il) krSe [170iJ
ållt .unde~ föruts~ttnillg ~tt !,rf
.0 000. Öf.•erstUh:ämbetet för Po.'
derhgt brdrag 1 .sådant afseend!'
li~ärl'nden, se [1683]. Till hyres;
.lllllöfsha testamentsfonden(Asick~ kan eyhällas ~r.'l:,!stateli.;kö'l!'
'bidrag' åt ~attiga Iiun esömmerskor se •• orO Ahllöf 1740)kr. 9,OiO:23. munen, "!,:,k~as••a eller ~nskl1d ,U,!!'
vid. höst- och .•årtlyttn. till ,ett be- Räntan delas mellan 12.i Sthlm derhällsphk,tlg .. Utdelmng 'an!.elopp af hög~t 26 kr;
.
boende. ålderstigna, bräckliga och vIIJad~ llndersföd.beloPll verkåt'V.
flOttiga personer.
'
le. hvarje är å donators födelse·
A.hhtröm.ka
testamentsfonden
dag den 20 Dec.:
' "
';:(Skepparen
M
Ahlström
1790)
kr.
.
.',.c
27,200. 12.pens:r IJ.66 kr. 67 öre ~ill
[4694]
.
. '
underst. för "f testator uts:a jungFryklnnds, 'J'oh'!llna Charlotta,
Stockhoims för;frur, deras anhi>riga el. lindra utsedtIonationofond. ' (Ankefru Johan- il' fattiga i Sthlm födda kvinnor.
mYndar~kammate.
~~~~
nI' Charlotta Frykl und 1904Ykr,
Flodinska sti pendieinrättningen
Branden
fond (Kamrer, H A
75,000: -. FöriYalt"s af Stockholms (Borgrnäst. S C Flodin 1795) 81:12
stads Drätselnämnd,
Disponibla 1911 kr., 177,001:58. Underst. till Brander 1869) kr. 130,600. Penser
rlintan utdelas hvarje är vid julen studerande vid Upsala univ:t och åt fattiga, sjukl.,'ogift" fruntim60 års 'ålder
af Fattig.,lårdsni4nnden ,i poster om Linköpings högre allmänna Iärov, mer, som uppnått
äro födda och boende inom8thlms
100kr. till.fattiga änkor eller ogifta
Helmfeldtska
stipendiefonden
st"d,helst
å
Södermalm,:
hälften
~vinnor, företrädesvis till söm- 'Riksrådet Baron Simon Grundel
dem-hvrlkas fäder v"rit civil"
merskor.
Helmfeldts änka M H v.·Parr 1683) åt
tjänatern. v.Sthlm.
stads verk el.
811t21912kr.49,2'7:56. Sthlms magi. inrättningar, och hälften,',ät .dem,
Jaques L.lIDJnS understödsfond
å 30,000 kr. Förvaltas af Stock- strat och en af densamma utsedd hY;lk"s fäder tillhört fabrtks-velfer ••
direktör.
,Understöd åt studerande
holms stads drätselnämnd.
Diskonstnarsidkare
samt trädgårdsponibla räntan utdelas till -nöd- •.id Upsal.a univ., företrädesvis till mästare; samt stip:r .åt. gossar-.ö .
•Iäkten;
af räntorna underhälles
lidande personer i Stockholm sär'·
tlickor
mellan
16',och
21 år·till
graf i
skildt frll.n Maria församling med f'llltmarskalk Helmfeldts
hälften hvardera, i, synnerhet lLt
'
företräde för etterlervande till ar- Storkyrkan. '
dem, som mistat sina föräldrar. O.
betare vidLudvigsbergs
verkstäsom hafva håg' och f"llenhet "tt
der.
'
Wilhelm och Predrfka
Falk~ fortsätta sina .studier "uti något
tIonatIonsfond
(Bruksäg.
Wilhelm
eller tlera af fqljandelimnen,
sll.·
I M1issners
J. A. donattunsfond
il 411,000kr. ~ Förvaltas afStock- Falk) kr. 60,000. Ändamål att åt som rita, måla, gravera, träsnideri,
fattiga
eller
mindre
bemedl.
invåbildhuggeri,
modellering,
praktlsj;'
holms stads ,drätselnämnd.
Dis,:R0neras likasom Fryklunds dona- nare i Sthlm lämna hjälp till be- Kemi, mekanik eller tradgårdsod'tiOl.sfond. Utdelning i poster om redande af egna' hem, till beko- ling; .ingen får komma i åtnju·
stande af utbildning ror vinnande tande eller bibehållande
af .pen50,-100 kr.
'
a!' stadtg utkomst, till värd och sion eller stip., som tillhör 'eller
____________
--..-u-n-d-e-r-h-ll._ll_v_i_d_in_t_r~ä_tl:_a_d_S_j_u_k_d_o_m_:-.2:äller
sig till annan lär", sekt och
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. JGI)' "Fromma. stiftelsers,

I

~nsiorrgk'il~'Sors 'm.'ffi..I fonder.

läS8ll"elllUilfulld 'lili
f.r "'kristna
yon winelir&llds~ 'fOllIt ('Ffili. E
Falirlköt~'l1 io'h"iG• LtDde~o."s,
evang. luth. li\l:a.~. ~
lir v: Willbllralld' Itlo4) I<r:'11$,1l . onat'J:pit kr 6,000.. , Pe~i<lner t.in~
Dyks tond '(Gudmund- D~ 1659) l::!:ar'ti:ll it\lda,!,ål att bi;
ge1):öty,andsl'>orgare'l,ö;\'/;9re~s~tit~i~
kr 600 St'~'r
8lOnet åt blfuöfvanlie,
melse meil l5emedttiJgsl<'omhnsil,o-,
•
•
')J;,".~'.
W
OI~ll via inoni"st'iftarenl!l
möde
nena beslut.
. r!
Flobergsfond
'(!IDldsmed,!>·.F!o- Gode män ror fonden: jU~ ltierilJ.·Ä
W. ,:r,indn(anllS0DS teS\".
~erg 18S0)Jkr,,~;600, ~ens.tlll ClY: det' H:/f WestritIg och gollsitg'areD. :lnente; Kapital
~~,OOOkr.:' Pen-.,
linkor. u \ iF "
•
"lo dl'
,
C L Alin<1vist, Algö.'·\
l
'sionet
trtdel; t. 'n.,tii1 af donator;
Han~sllJiil ':flin\l fflOfgfnjist:' 'Il: ; WlnboDHi penslonilfönd'
(Dbln. ut.~d,d,a perMner.
.
,:
H ••nsson 1659; och 1\l6S)'kr 1,379, proiltän'ka,n C Winbom 11121)kr. ,I i.ojnngci'antz'
·t~stltmente. (To.
Stip:r, '
l'
l'
,
'3,000.
Eiecuto-r testamenti: stads- bakshandl, IilLlVIigCril1tZ187~) l\r:-i'
Hedl"gs
fon\l (M••rgaret\, HIl" bssör
Gotth, Dahterus.
RlilltMl. 4,000', Pensir ät minuthand1.:änkor,
dmg j708) kr. 850. Stip:t ät stu- är anal ••gen till unde?t.
ät ogifta ?Ch deras 'döttrar..
.
.
\
derande vid Upsala uriiv. ,.
" d1Jttrar' s'amt itnkOl" efter df>i1lse
Lunns testamerl,te' (Pernkm ••k.Hed.tröms pensions'fond' (Fabr] ståndllpel'soner med fliretritdosräti
,!ottern B M Lunn ;1840) kf. 1,~70:.
C l;Iedström 181'1)ltr. 4,000. Pens:' tor- .gifvai-innans släktingar y., ,. fens.
ät 2:ne fa~tigl' o. 40·f.riga
At l:IehöfV'aiJ.de1 ~thlm.
,'.
----.'
r"'·
bor~aredöttrar.
_,
Hoc!l.se/jl1ds 'pen.i<lDsfond (Lag-]'
"
.
i'
,.. •
M'aria Gn~tafta 'NotmaJl!l t~!lta-man . ~ !f'J:H'oChSch~ld' 1830) kr [46 91) Borger,~k'alte,s be- ,~.ente •. R ••p'itat5~;000 j(f.~,Ritn~~n.
H,SOO.:Rit~an utgltr tlil2:ne pens:t
•••••••Iingskommission
daraf ,.ska1\ \ anrliliflas tlll ärlIga
a 225 kr. 'M fattiga, ogifta',' öfvet
,.,.,..",
,
"
llens;ioner ~ 200 kr. åt i ~tockhQ1.Ji;ll
SO 'är gamla frUntimmer, hvilkas'.
j3e, [19,51].
e, ,,
• boend~ borgardöttrar,
h,yp.ka f'Y;llt\
råder tillti. Stblms"magisttat
af
Bemedlin!Jd:ommlsltIOJl'e'.D..' lm' W',fr och iLrl' \}J1~de'1lösalefnads:.
litterata 'klassen. •
'.'
skilda medel k'r. 371).419:811,. '
villkor
med
'företrädqsrittt
rör"
J.cobsons
testamente' (O Jacoll· 'Ä8111'hndstestament.fond(Grosah~
lIandtv<;rk!lkl&~sep..s.<iött~llil".··'
~
son 1644)'!<'r, 1,08&:'1i0. ElI1 pens, D Asplund 1804) kr. 124,500. Pensrr' • Nyströms
tIls~ame\l.te' (Grossb. ,
a kr. 54; 37 iitg-ä'r, tm en stude- a '75 kr, till<l61••s roitijiil borgare, C M', Nys1;rÖJIl 1190) F.,37.500.'
randel yngq'
,
tieras änkl)l' Och oförsl>rjda barn -;NuD),era 'Is a\" lIrl, råD't,,'d, ~V '
Jakobsons",o; 'Hattsolltl forid O. m.gtL;, MskilUg~ ,ansiag utgå M· brottningens
sky!ldsh'elll Ach 1[• ..,
Jakobson ~o. .'Mattson' 16HY'fJIT 'Yell·d~lll till TONäke~i! f'Orsa.mlfaf till Stoc'kl/blms sUdsmiSil!ons aF,;"!J
1,087. Stip:r J
'
/I'"
'1Jernösands Btift, dels tijl Frimu- l:/etBlJ.em..,
: f.
'.
li",loos fond (Dorothera Dadou r rebarnhuset.
I Okänd (ett lino;nP,Jlt teet ••mel),t.ll
lUS) k~l'l>OO.Stip:r åt barn' ti,Uh,'
Bergers
stipendlnm
C&:ryd,d' 18~2) kr. 1,500. Pens. til(,en 'f••t~,
tysk8J-försainlll\
t
\
(.I~amh:ssocieteten
till mfune af tig borgare.
~).
JJnndbecks f1onatioDsfond(Hand .. dess '\ledamot Lorentz"W
Be~ger IPetrl)l.iska
fond~n, Jfr.,. H,OOO.
landen A' M"ifllinllWck 11897)],r, 182~) kr: 10,000. Unde'rst.''''i« läro- Rän'tlin, utllär f. n', till åf''tellt~toJ:,1>
310,458: 56. ' SO'pensioner å 150 'kr..•.•• rk låt Böner tm IobemedIYinom lits,edda > )?e'rs.on~r. Efl~r\ deras
årligl;hg åt fattiga Ogifta rrtinlim- kryddkramh:ssociete~en.,'
,1
'ftånf'alle skll,I\,ritbtan
il(rlig,e","uj;:.
.merv Mm fyllt 60 åt',:81li lliinge de
Konsul. Knut Bohn'Rllgoldo:n.aol betaras 'i miJ:ist 4 'hensioner' åt-.
ä.ro boende i Maria f'o"rsanili1ig,f tioll' k'r, 2&,OOO,;'Pensio».era.fllhnp. b~J:iöfvi!ndeborgarli.n,l;:6rel\ero~
Stlifm. Återstående deren af ritn' ~
storlek utdelas åt behöfvlinde bbrga:rilöftr~r. :.
l.,."
~
tan utdelas irligen "'id 'jultidlm' ~ öfverensstämmelse
med berned\KRnSll~eKreteraren
A'lfse~ Pey-.,.
genom Föreningen for\)V·illgllreIi.t l gskommissionensallmitnnafi)re,
rons donation kr. 20,000. Dit ka.
hetens ordnandetf SllilfiI' tnJl'fat· '~krifter:
'pitalet
u
till 25,000 kr. skall
tiga, boende ineml Maiiii1rorllan't1., "I Borgenkapets'
'+'ngkiIdatonil
ritJJ.t'tn ~
tin~en till fyra pen,. I
med betopp om minst. 211l&. till (SthlnisfL,borgerskap"
"1749)•• ki", '"ioner a
_
Onor hvar åt beh'Ya~je. o~
,:.". l~
.,
'l~O,OOo-.Pens:r ""'l'ö kI<i tllI.Jfat- ~fvande
mYhdiga eller omyndiga
Barll tes~6in~nte (Anke'r. Ä'Ma- tiga borgare,.deras,änkoJ."ocli
oför· dpttrar till personer] som i Stockrius.: f. ~6opiniin, lS4.B1'lleh1848)' 'sörjda b.arn.
holnl.,'t'Ö.unIt burskap ellep,till 'f'or·I,
krl"80,H,5. ~Pehll;r i'1SIJfr. åt be- , 'Castelins
toni! {Kryddkramh. A drlning under hand'bland'dem'a~;~
höfvande <1girta fruutdmmer' ii'ld.m: dastelin och hans hustru 1~~ kr, bemedltngskonnntsstonene
'pensl<>;Sthlm, ll"i~""upphätt
IiOlär. .'
1~,00Il,
., pe,n,s:r"til\.ä.nkor q~h Qgi~a nltrer. för, h'Vilkll.me,llan'penBioilil"
lIöllers .~illenilJefoitd (Kämref' -deft~ar' eft~1j <r;,;KryddkrlUW1'" utdeiningsrna
Sär'skildt öU1:!llilåde~i
J Mölle. 1798) 'kr.' 2 400:' Stip:~t~n, .pclet:~. te~aix!'i,tey, " .!i ~. I
olnständi~heter
förelillgli. tu,
..
':ne studebnde
mlWsala
unrr, & 1;10d ~rgs <i leat/i,mente <G'1.t<i·, IA.lma! SchaUns nndedtlidstond
J
Nororor8'Jtestam~ ..••
t&(ötvetsttiln
s 'ell
Ffodberg "f83i~"kr, 3,000, fOl'cbBhIH"'ande k'YilI1lliga-li<'id1rl;'('
Yr Nordflirs' i83S} kr.>1~900. '1'i11 Räntan användes_till litstidsperis:r
t~äden. Kapital 14,000 'kr( J> "d'
entbehötvandeImi1itärllnka.
Jf l' . 'At 2 fattiga borgaränkor,
afhvilk,a
IScJiarps' ll:åfVa (Gro.sh.·· O 'Ag
Norelrnsil.a 4'chilhln .(:in'kef.lL '1!' len,.ena bör vara guldsmed~liilJ{å! Spharp ••' aiivii'lgar 1849~"kr .• ,OO'O'!
..
Nöreen l1S00)1Jl\r. '20,~0iJ'. ·Pen s. 'åt r f."
H~lId
lI,iifve~. Pens:rtill'oongaredöttra.r.
P>',l
råtotga"li.lJ.kOr slfe"'oglltå:'uuntim.
-sliofj;~i.'onfl,jd
al:lJ,an.' J tJ'od. Slden".ooh klidesln'a'illtiaii'-·'
mel',i, Sllilm. I t '~ .~:l l OO,~ "
"lsf'ören. \
l<J:'.~,,600t ~elssocleteltens
penSionsk •••• ' (r>
Seba.ld18 t. t~tänrentll f {J'UBti\i.e!' lens. till en
di.Sidenkramh:ssocieteten
1850)kr.: '"
kabll1<lrllOSebaldts'lln1tatf197yJkP.
: lIedströms
tlistaMlinte
(SIeJe!'!' 28,1lO0.Fensrd>ll>lhlkor oeIi dotti'ar ..
600';Y'Tm rattlg"bOlrh·P
"ri"~ , fl'br. C Hedström 1832) kr,'.lI,boo. ,M·ter dellig, t, Sidell>' och klideB
'Dhåstrilni8' tIInil·'/'Åh'l:6~. :J' 'L ,Pens;n/~
7·oo'kr.Il"'tgå ttll·fatmga
k/1mili:ssociefeten.> 0"'"
, ""~
ThA'sttÖln 1812)'kr. 2W,626, ;P~s,~ ffiiCl~,lOCh pförsörJd'" ba"" eM
l i lSlIlIdbug'
1':soall 1:es1*ill.eJltes "
"' TS >kr~,l\t fatmg ••änköp.o\'dllttr~r
orgllr<hiL'Sthlm. 18"
'O),," ",jj~. ~Kramh&DdIJ 1J Sundberg Pettef8-,l"
ef~l cw.' tjil'nstem. "ch 'bbrgal'iil.i • JJ:.J~41",nden ~el ;1H1'nde~soll.!ispmJ.7-92) .k:I>.i1,OOO!
P"ns~r ät'1>o,o-'~
SthlIlii
"l
[,1
l~j,;
• " ,testamente
kr, 130,000. Aoi.räntan gara' och dera,,'äDlwr. 'J
.'
J~
'I'örnl/l'hts"BfOJid"'(KImuIot'!E()
..jtbetalas
dels en' lirränta, till Al'i SnJldlns, ~iestamentll ,..(iM:llrr'M
TöTnqvist .'l861)"kr. -3,IlOO,.Prein. 'd,onator uts.dd
person, ddl9 'oag pundin 1879) kr.. 24,700. Ank....,llet'
ät litrjnligai',lfsom Tillil'lläld,'fhäg 'lifij,g••·.IJ!jIlD/liou""',.,2()(hllr_or.~ifl
d,öttrat, efter"borgareri<Stll1ID.jmelliil
!ör. ~itiiilier"'Viil:Kåta.l'tna\lä8l'e,,,re-' lI,n:kQr."fter ,mooallos...
"pmllni1 'f"lIreträde för BitleDkrs1llh:äi1ka aeh,g
mentarl11;t'ov.'L,'q "
s' OJO
'ff'ä'll~~~rqm>met,'>i1lo.:lIi manufak' nöttrar.
Wadstroms:' i'ölltl'u,(iJil.ngf>'lin.D"t rbran.scjien.&1 .8 ••"lw,"t".
'"
• S.PD;'1llrgflc
ell,j;il (RandI:,
W~öm
1789) Jtt.. 1l,IMI1'PehS,r , t. d. ~J;~dlq:JintJr;,.s&tlfltete..,
~ Syan/lerg
81~ kr,.,ll.OO.llOO.
tiIldl'lasrIlY}.()\g_lliJJu~trn~:,'eoMl
n8lon.ka88a
(Kryddkramh.-soIlens:r f. me
n6rgare'tSihlm
Ul>PDlI,ttlJ601.är.'1/,.llf"'ivl1a'OCh';'J:1ic~eteten 1175) kr. '70;000. Pens:r samt,!"r
Ii,
~) behor sta~~
aJ' b.o~stån,d"t"f"
)d~-' ~;,__;"'...9 u!!,dWL.
~lI.!iJro
och (iöt a.r.~_ '~'...!'...?~-l'
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G. Fromma. stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

teten pl grund dänf ·upplösas, -iionen, somutgiorde
100'aktier, i. skall minst 200/0 af'räntanårligen
skall fonden tillfallafi'iIIlurarebarJl'
.A.kiiebolo Avesta folkbank. nom. läggas till kapitalei~ tills högsta
huset i Stockholm.
lyd. å 100 kr. ö!verlämnades d. ~1 stipendiebeloppet
obetingadt kan
Hallellgr.ns fond (Apotek. J N dec. 190U&fapotek.i Borlänge Oscar utgå.
H&11engren1836) kr. 2,676, Årliga Lundberg o. h. hustru Hilda Lund.Mnrrays donationsfond (åpoteylintan användes af Direktionen till berg f. Meurlin, med anhål lan, att kare Axel Murrays donationsfond).
nytta och ändarnål för de farma. fondeu skulle kallas apotek. Oscar Donationen 50,000kr. är afsedd att
4euter, som, använda Societeten! Lundbergs donationsfond och för- bereda understöd åt.farmacie kaninstitut.,
Talt. af Apotekare-societetens di- didater, som vid farmaceutiskajn·
Holmströmi
fond (Apotekare rekhion. Fondens storlek är nu stitutet pl ett förtjänstfullt och
Erik Axel Holmströms fond). Till 15,700 kr. Enligt donationsbrefvet berömvärdt sätt idka studier for
minne af apot. E A Holmström skall, sedan från den lrlo afkastn. afläggande af apotekareexamen.
och fru Hilda Holmström, född (00 kr. undantagits, hvaröfver do- Räntan 1 kapitalet användes till
Wikström, har kansli sekr. Gunnar natorerna under ·lifstiden själfva stipendier hvart och ett å 1,000kr.
Holmström och frök. Maria Holm. vilja di sp., återstoden utdelas enl.
~tlssoas
fond (Apotek. H W
ström den lOft 1V!4 öfverlämnat direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons donation) kr. 44.600. Öfkr. 10,000 till apot.-soc. Af den vande änkor och barn efter apot, verlämnades till .åpotekare-Bocielrliga räntan skall 1/5 läggas till och farmaceuter eller till apotekare teten d. 1 febr. 1912 enligt testa,
kapitalet, 2/5 skola. användas till och farmaceuter som själfva kunna mentariskt f6rordnande af. apoteinköp for Societetens bibliotek och anses nödställda.
Efter' donato- karen i Göteborg H W Nilsson.
2/5till en studerande vid Farm.inst. rernas frånftUe eller event. från den Räntan å kapitalet skall användas
Juatelli
fpnd (Apotek. Martin tid, som af dem blifvit bestämd, på så &ätt att fyra femtedelar där-:
Justelius 1813) kr. 80,000. 11. af användes hela afkastningen, sedan af .utdelas årligen till behöfvande
räntan
utdelas till behöfTande 6% af densamma blifvit afsatt för änkor och barn efter framlidna.
apotekare, derasänkor eller oför- att förstärka hufvudstolen, .till apotekare eller till i behof stadda
sörjda barn, 11. till stipendier för ofvan angifna ändamål.
äldre
obefordrade farmaceuter.
tvl stud:de vid Farm. institutet
.ollaDdars fond. Grundkapital Den återstående femtedelen lägges
t och III till tillfälliga underst. U 1,000 kr. till minne af Professor till kapitalet på det att detta må,
behöfvande farmaceuter eller till C G Mosander från en apotekare bibehållas vid sitt Tärde eller för10r yrket nyttiga ändamåL
som den 11. UOO tillhört apotekare- ökas till gagn for uppgifna 'inda·
]lalls fond (Anotek. Chr. Kall 'klren i 60 år. Af räntan utdelas mål.
1897) kr. 4,000. DÅrl. afkastn. till· lrligen t. v. 50 kr. af Professorn
Norrlands
apotekareföreD.illgl
delas en eller flere änkor efter i kemi vid Farmaceutiska inst., doaatloastondl d. 29/5 1895. Af
farmaceuter med företräde för än. till den mest framstående Iärjun- räntemedlen Iägges t. v. Ils till
kor efter farmaceuter från Väster· gen i samma ämne. Återstoden kapitalet och 2;. öfv&rlämnas till
götland..
af räntau på kapitalet, som genom Farm. instit:ts styrelse, att efter
Kerfatedts fond (Apotekare Inge. sammanskott af kamrater till of- samråd med direktionen användas
mar Kerfstedls
donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be- till ngt för institutet eller dess
kr. 5,000 öfverlämnades 'Is 1913till trdlillt fors toradt, lägges tills vi· elever gagnande ändamål.
Apotekare-Societeten. ~O./o af lr· dare till kapitalet.
Genom donaNygren. stipendiefond (Apotek.
liga räntan lägges till kapitalet och tion af, under den 26 Nov. 1906 Gottfrled Nygren d. 161121897) kr.
återstoden utdelas till äldre behöf- aflidne Apotekaren Carl Falk och 5,000. Då de årligen besparade
vande farmaceuter.
'hans hustru, född Gauffin, skall räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
Kulll!'rens fond (Apotek.- K J vid hennes död 16,000 kr. tillfalla utdelas detta belopp af societ:s
Alex. Kullgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några direktion till någon examin. apoRäntan å halfva kapitalet skall år- 'smärre lifräntor skola af ränteaf- tekare till underst. antingen: 1) för
ligen vid mtdsommar- och julbög- kastningen fo.rtfarande utgå under vetenskaplo studier i tn- eller uttiderna med hälften hvarje gäng innehafvarnes lifstid.
landet eller ~) för studier vid ketilldelas »tvenne fattiga, för redlig
Hossbergs fond (Apotek. ~redr. misk fabr.; eller ock till aj belövandel kända farmaceuter, nämli- Mossbergs fond) kr. 50,000. Ofver- ning för epokgörande upptäckt
gen apotekare, provisorer eller lämnades d. 14 dec. 1916till Apo- inom farmaelen. Vid stip:s utdeln.
farmaci e kandidater».
Räntan å tekaresocieteten enligt testamerrte fåstes hufvudsakl. vikten vid stdandra hälflen skall utdelas som af •.petekaren i Göteborg C. Fl. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt ..
stipendium åt obemedlad, 10r dug- Mössberg.
Af räntan skola 415 år- lamhet och karaktär.
lighet känd elev vvid Farmaceut· ligen utdelas i pensioner på 300
Redlnl!'s toad (Apotek. I Reding
institutet, hvilken därjämte tillhör kr. till behöfvande farmaceuter, 18") kr. 5,000. Räntan skall vid.
och minst ett år förut tillhört nå. deras änkor och omyndiga barn. hVlU'jeårs slut tilldelas a fattiga.
gon förening 10r absolut nykterhet. Företräde bör gifvas åt sökande, apotekare eller apotekareänkor.
Vid donationen är fåst det villkor som kunna styrka antingen att
Sandbergs fond (Apotek. A F
att en- donators släkting skall un- donator själf konditionerat hos de- Sandbergs undeestödsfond), Donader sin lifstid erhålla en lifränta ras män eller ock att de själfva, tionen utgör 10,000kr., som örrer·
af minst 4 proc. å kapitalet;
deras män eller fäder konditione- lämnades till 4-potekare.societet:s
Lehmans fond (Apotekare Au- 'at hos honom under en tid af direktion d. ~3 april l!09 af apot;
gust Lehmans fond) h. '5,000stif· minst 2 år. Den återstående femte- i Motala A F Sandberg på hans
tades af Societeten vid dess årssam- delen jämte öfverskjutande ränts- 70 års·dag med den föreskrift, a~
.mankomst den 15 sept. 1910 til medel, som icke jämnt kunna de- årliga afkastn. skall användas till
.hugfästande af apotekare Lehmäns las med 300. läggas till kapitalet. underst. antingen lt sjuka obemednamn och lifsgärning såsom sekre.Murrays lond (Apotekare Axel lade farmaceuter
eller 1t nödterare och ordförande i Apotekare- Murrays fond) kr. 5,000stiftades af .tällda farmaceutänkor och ..dött.
societeten och dess direktion. Af Societeten vid dess ärsaamman- rar, eller åt flitiga. obemedl. stud.
årliga räntan lägges 20 % till ka- komst den 16 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me·
pitatet tills fonden fördubblats. fastande
af apotekare Murrays dellö..
släktingar till donatorn,
Aterstoden utdelas till behöfvande namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek.vkåren,
hafva
elev vid Farmaceutiska institutet,
saf6rvaltare och taxerevisor i Apa- företräde.
som fullgör sina studier för afläg- tekare-societeten. Räntan skall utSebardtl fond (Oarl Wilhelm Segande af apotekareexamen.
Sedan göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000,stiftades af
fonden fördubblats utdelas hela studier 161' apotekareexamens af- Societeten vid dess lrssamman·
räntan ä denna.
.,
.
läggande vid Farmaceutiska Insti- komst den 11 Sept. 190a .till hugLundbergs fond (Apotek. I Oscar tutet. Stipendiet skall utgå med fästande af Hofapotekarens namn
Lundbergs donationsfond}. Dona· lägst 200 kr., högst 600 kr., dock och verksamhet för Societeten uno
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'der·";tjugufemltrigt·
Ordförande'sbp»);
Af Itrligarli.ntan afsli.ttes
'10~ proc'. tiU kapita.let,. hvarefter
återetoden af direktionen fördelas
.i eU el(er liera stipendier för ssu-dieresor- inom eller utom riket af
'-pl apotek. tjlln.tgörande· eller Tid
,Farm. inBtit~ !Iäsorn aeeistent eller amanuens .anställd exam. apo.'tekare, med minst tvåårig TOrk·
samhet efter 'allagd examen. År
1916\ ö:(•.ertämnades afhofapote.
kare Sebardt· 5,~OOkr, att läggas
till fonden, Som därtgenom upp.
lär till 15,000 kr.
, lf aUers tIlnd (Till minne 'af
·;Apotekaren Ja/<<ib Waller 1886)
5,000 kr. Rli.ntan utdela. som belön.företrli.deSTi.
för Ilitigt och
f'örtjltn.tfullt
arbete å Farm. in- stit:alaboratorium,
DfenäfTen,som
· uppmuntran för redbart och frukt.
· bllrande~arbete inomöfrigaunder'ytan:fack Tid inetltntet.
-

efterlli.mIi. lInkor .och oförsörjda e. magistraterltillSli.tta~.;.: ntbet:s .barn e••mt ltt änkor och barn-etter f. ni till 5 änkor:'. ".
.
personer, Bom Ti,d släckning af
-' -.__
. '. "'-d
eldavådor omkommit, li.fTensom åt [4724]:
.,
",
sådana, som Tid eldaläckning blifSjökapUlnssocleteten .'1, Stock.
Tit, skadade.
holm (stift. 1782) kr. 120,00<l..Sjö.
kapt.ssoctetetens deput:e, se [29UJ.;,'
Ledamöterna måste Tara 'burskaps[4716J
ägande sjökapt.r ; Sthlm, och socie-."
Barnmorskornas I Stockholm nn- teten har tflfändamålatt
upptaga,
derstödsrören. (1860)kr, 88,4~8:49, diskutera och-bearara sådana fr •••·
Pensir lit delägarinnor, som fyllt ~or, som beröra sjöfarten etlerSe.0 år och inbetalt 25 lirs afgifter; cietetens 'ledamöters intressen.utf. n. utgå 1~ pens:r å 200 kr. st. dela pens rr åt ledamöter af Ties
ålder s••mt underst. åt 'ledamöter,
[47 19]
deras änkor och' oförsörjd •. barn.
..
'som
däraf äro 'i behof,
.
Johan Anderssons nnderltöd.s.
,
fo.d (Fru 'I'herese Andersson och [4725]'
Herr Knut Andersson 1898) kr,
Sjömannaförenlngen
IStoek.
60,0[5:'30. Sthlms arbeta.refören.; holm (stift. 18.63). Särsk. styrelse,
se .~888]; ärl. räntan utdelas •.id se [2~85J; pehs:r, sjuk- och be~afjultl en till orkeslösa manl, Ie. n:shjlllp samt underst. H•.••"je.jö.
~'t~~~1r~r"~:d::'lf~d~5 år och äro man (af befäl, underbefäl och Ijlan.Kiiaslonska
nnderstödsfonde"
skap), som är svensk undstslte
[47 11]
,
(F'abr, Le •.y Eliasson och hans fru llgor anmäla sig till inträde i r6ren.
Ko •• t,rör •.••ntskallets
ka8Slt, Edeline, (. Salomonsson, 18U) kr. 'Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro
· omfattande: Sjuk· och begrafnmgs- i,282: 52. Sthlms arbetarefören.g,
Sjömannaföreningens
nihl,;; -- .
hjlllplka~sa (stift. af lIere perso- le [3888J; räntan an •.ändes ät före. lIjiilpskassa. Sjömann",iOren:. ety'ner' 1764) kr. 3~,300. Sjuk- och be- ningsledamöter,
som •.••rlt med i relse ; att af fondens räntor och af
"grafn:.hjltlp
åt mani. och kTinnl. minst 10 år, för befrlandetaf ärs. medel insaml. I aparbössor uil~.r
arbetare Tid boktryckeri O. stil- afg. till fören. och dess sjukkaeaa. fören:s sammankomster gif•.••julgjuteri,
,
Hemslöjdsfonden (Ad•.okatfiska- gåf•.or till ledamöters änkor o'clt
Gutenbergska sttftelsen (stift. af len C E Ljungberg 187~)kr. 500:_. barn.
'
,
flere.' personer .IUO) kr: 124,000. Sthlm s arbetarefören:g, se [3388J, [4726]
• Pens-r, i.t manl, o.k •.innl. typogra- räntan användes som prem:r i.t
Stockholms
sjömanshnskassa
"fer ·•••mt stilgjutare.
iOren:sledamöters
barn under iii (Stockholms sjömanshus); vid.sluÄnkehjälp.fonden (stift. af llere år för slöjd. Utdeln. h •.••rje jul.'
tet af U17 eget kapital 7~8,087:41,
personer IS5~) kr. 22,400. lÄnke·
Pensionsfonden (Stockholms Ar· donationer 1917 kr. 307,269:,~9,unhjälp·eftertyflOgrafero.stllgjubre.
betareförening 1812)kr. 202,~82:31, derstöd och gråtialer. Sllrsk:dlJ;'ek.
., . Gemenåam styrelse. .Adr.: KCl. se [3888]; räntan utdela. i decem- tion, se [2' 20J; utbo 1917 i under.
~okiry~keri~t.
,
ber till ledamöter som tillhört for- stöd o. grattaler kr. 54,844:'0. År.
,
.
--eningen i 20. år och därutöfver,
liga understödstagare voro s. ä. '58.
I4'7 12)"...
Stockholms
natioulkasaa
, Typo;raftsb
rÖru.inA'eB (fl.W [47- 201
(Skeppsred. i Sthlm 177~). 31 dec.
Lindström m. 11.18.6)kr. 177,250'60. Stockholms
arbetareröre.lnA'1
1917 kr. 177,178:05. -Sthlms sjö.Sl'rsk. styrelse, se [402I1J;Ijuk- och sjakoch
begrafnlnA'skaoaa manshus direktion, se [2620). Ut.
begrafningshjälp, ,arbetslöahets.,
(Sthlm. arbetarefören:g 1868) kr. betalt underst. 1917 kr. 6;930.
•nödhjälpa.
O.
invalidunderstöd
112,486:16.Särsk. etyrelse, se [3M3];
m. m.
sjuk- och begrafn:shjälp åt kassans
.
ledamöter eller deras stärbhus [4727]
[47 13]
.
1r 1917 utbet.s kr. lr,21l5:- I sjukAngfartygsbefälhafvaresälllka.
,
F. D. Stockholms gas- och elek- hjälp och kr. 3,700 i begrafninc s- pet (1857)c.a kr. 300,000. Slirsk .• tytr;ieitetsverks arb:s sjuk- och be- h"'1
relse, se [41 53]; pens.s- och UJl.
grafningskassal
Nödbjälpsfo-.l.
Ja p.
derst.skassa.
Delä~arnee antal den l maj lfl~:
522 st. Utdelar hjälp Tid trän~ande [4721]
[4728J
.behor, K •.pital 'kr. 16,000. Stj-, \. Stockholms
arb.tarefiirnlngs
.relse : Emil Andersson, ordför. ; tloöreeafdelning(Sthlms
arbetareHandeisilottan.penslollsllllHelge Petersen. sekret.; Axel Ryd· fören:g 1870) kr. 797:~7. Särsk. stalt (K.M ••j:t och Rikets .f;ltän.d"r·
"etröm. kassör, adr.» Tyskbagarec. styrelse, [se 3888]; beklädn. åt 1864)kr. 1,136,138:65., Sär!lk. direk,10" 1 tr.. Telef. Österm. 215•. fattiga barn hurje jul.
tion, se [2950]; pens:berllttigad är.
Ledamöter :1):.A. Landberg. Carl
den, som ,uppnått .55 år; åj;njuter,
Åberg:
[4722]
-medborg . .förtroende o.. Tarit.,~ ~5
år
vid svenskt sjömanshus ~nskr~f47
14J
\
FaA'erbergs
p.nslonslnrättDiB!!,
[
. . (S••delmak:ålderm.
J. Fagerberg ••.•1' samt, utan att hafva .begå}t
, . ~l~tta,lldarnes
sJ..k- och be- ,1810). Pens:r åt obemedlade •.ål. rymn:sbrott, under dessa .år.Idk ••t'
·grafl\l11gsk.assa (Delägame U3) kr. frejd. personer, som äro borgare i sj öfart med svenskt handelsf,arty~,
udsakl. täden, bestämd
jl5,334:04.Sarsk. styrelse, se [3142]; Sthlm deras änkor och oförsörjda däraf huf ••.
' .sjuk-, och begrafn:shjlllp.
barn. '
till minst 150 månader, å utrikes
orter;
år
1917 utdelades
kr.
---'[4723] i -.209,275:85 till 1,973 personer,
Tottles
pe •• lonsfond (Sthlms
G odn'ska pensionsfonden (Segelstads: Brandförsälrr.skontor- 18(7) sömmareänkan K. Godu 1791) kr.
'
"kr. 17',500,Sthlms stads Brandför- 10,976:16. Borgmästaren i Sthlm; [4729]
,
-allkr:skontor s [285';];räntemedlen räntan användes till underst. Ai
lIlasklnlstföreIDllgen; slirsk. sty·
anTänd ••s till pens:" O. ärl.·under- änkor efter ärnbetamän inom Stock- relse, se [4157]; kassabehålln. 'HU
~sWd:åt de '[låbrandförsäkr:konto.
holms 'magistrat samt efter slidan'" 1917:förvaltnrskassan: kr. 10,484:'62;.
__.i,"e.ts:;staY,;t';ppf2;da tornväktares Di v: tjänstemän som af öf••.
erståth. balanserad vinst ä fastigheten: kr.

~[471~J
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>':0) 133,40oreservfon'de,i'.', Denna Fonden för de braSili;"nSka"V!ixt··lsom "PÅ e~t .utlnäi'kt: ~ätt'1ril~at
.:f~I\d 9~!'~.
me,d,årl,."tin~gdj rilri~a samling:,s .underhäll ochovård. '
.den ge,ogl'afiska,j'or~l\!l.;'Jl:\v.äl.st.ip, _
"JJi\:ränta tlll~ den uppgår tll1500,000
Regnens zoologh.ka.g"fvome~el
som medaljen utdelås ,~f;S:.enska
' ;;1'.2:0) ,H9,OqOkr.l>esparingsfoll·'
(D:r'A 'lfllegne1l1884l kr. 45,000:"" .sälfsk. för liutrQPolpf:i,och·geognfi.
de;Il;•. .Denna tond ökas genom år1. Räntan användes till främ]. af zoo,
r-r-r-r-r :,; ;_';,,""'r.
.tillagliränt~pårä~t~tills,depupplogisk forskning,
.
i '1j35'] K""".,"'.
",:/
4
- "går tillS,OQO,oOOkr. 3:0) ÅterRto·
Uegnells. donatlon
(D:1' A lf l,
,ung .·,l-a~t1tbruks"den '333,S81:,40'"kr:'utg, den dis.,~egnellI880,
1881,1882)kr,43 •.~OO-,akademien,·'"",
l"
,ponlbla fonden, hvilken icke får Medlen all'\;llndatill
inköp 'af lä,
.,
' ' \""'',~iil kapitaletJörminsk,a~ ,;den, qi~p,g.enh. Kristineberg vid B'Iskebäcks-: ,,Fraf1,1e~,elska~0~!,!J9ne'l (Groso·
,:f~ndens'·~ä~~a~ö.fverläm:t;la.s
4,rl. till kil i o.. för anläggall<le af..-~n zoo- ~~~q.~aren. b10rlt~ ,1~~a~:Q~k~.lL·k~,
.",Let~~rstedtska fören(
"
,
l,ogisk hafs~tatiQn,
""
0,3"0\40 'OF P?p\~k~~lO~ ''\1'1SveTILetterotodtsj{a Inrikes re.est!.
]{osenadlerskapen,sionerna(Pre.
ges,Jordl/r1tlr."
"".; .'"",.
,{
-: pendiet' (Gen.konsul-J' Lettetstedt
id. C A Rosenadler ,1771)1i';,3,000. ,1l.nllll''1!"es, fo~!I Cl'![arjaJp-l'~fina
, '19031,'kr, _28,~00, !jtip, för, ~es6r il pensionsrum för' afkoml:r efter GU!-llaume 18!l~) ,kr,,14,999,:,4,6,,1ill
- ,inom Sverige;; samma bestämmel- Assessorn i Bergskoll. Albr. Bohm. befordra'.'de
;dj,ursk;rd(l,."· ..' . ,
,.~,er som för det utrfkss resesti,Seheelefondonkr.1i,Ooo:.,.... RänHa~lenska
do,n~tr~n$.r:0'itdell
.pendtet,
.., ,,',
•"
tan disp:s växelvis af Farm, Instä- (B;u~sag.
'-\?' Jlil~el1il823), kr,
Letterstodtska
ntdk'es rssestt- tutet oeh Vetenskapsakad:n
till 4,6118,96. For, ,~yttlg~ fpw~ag l
.pendiot (Gen.-kons"LT Letterstedt
und~rst. för dithörande torelrms. 1~.dth\1s~åH~·1 sj(~9.m fkQgS111an.
1860) kr, 100,000. Stip,' åt någon anstältande.
•
tell~,f:, trad!1Mds~nlagg,!.
-svensk man med goda moraliska
Sidenbladhs fond (Öfverdir-, Eli~
Lof'Ven.sklol!lska, dOl1l'tionsfpn.
, egenskaper och utmärkta insikter Sidenbladh 1911) kr. 108,600:' J'ill den (Possesa' 'Ch ~~il'öfv~lls~Öld
-,-:1 ,00. elter tiera vetenskaper.Tör att donators bröstarfving""
och, till 1889), ~r.,~01!!06: 36. i ~.~sestlpen.
'<>ätta honom i tillfalls att, till för- stipendier.,.,!
'.,
i
dium tdl l befotdrande af\,'.'~a!pål..
,
korean af sina insikter, löretaga
Sten ströms
fonrl (Lärov.sadj, en~. l'll!dt)1l,an~ia?y.g!ill'" ,"i-,
,"'~sor i främ.Tänder ; stipendiåt må KOE Stenström 1901) kr. POP:..l..~ ,Stipendl,um, l'iHsson~"'s~llalll"7/
,-tillhöra hvilken samhällsklass som rni stip. för botaniskt ändamål, num", (Bergsråde.t I~ Ascn;a,!,J,851') il.
,r helst.cmen får icke v,"'Fayngre än: 'StipendlnmRerzellanum(Bergs,
kr, 0,9,882:0,4.~hp:rtlU .i,,"ver'nd
\ 2S och icke äldr.!' än .40 år.
'rhdet
,J. L. Aschan 1850)kr. m,100. \andtbruksin·stitut.,\:,:
," . .
])etterstedtskli
släktstipendiet
Stip. till underst. åt yngl:ri'hvilli:a
l'ionnens fond (lfnv, hl.dF~g, lor
,'bild, 1893 af besparingaeäLetter.
ägna sig åt'kemiens studium.
att,hf~ra.Edva,rd:?l01';l)?J;l~.~lDne
stedts fond,1ill pris. föl' öf,ve~sä~t. Sundb~l'gska donatlone/l (Hof- 1864) kr. a~,sF, qS•. ResestlP·r,t111, .
:tlll,lgar (Gen,.konsul, J Letterstedt kvartermäet. E I Sundberg 1780) kr. elever! ut!,ångna från nk,~,ts ~~rdt,186Qt kr. 5~,100.,
.1,200. Pvcmier..
qr~kSll1stltut.,
'.!,'"
'"i
,Llndbomska
\lel(!!1ingen" (Berg:
Söderströmska donationsfonden
, I almgr'ensl\a fondenJPe~: P~lmznäst. G A Lindbom 1814)'kr, 's 600, (Grosshandl. C C Bederström 1904) gren. 1873),kr,,9,1,Q~9.S8.,
,~ka.
,'~h.Räntan'''· a*vändes
årligen til,t.l il. kr. 120,000: -.
För nationaleko- de:~n.s i.rla. dlSP?Slt;l0!1' "r' .~..; 0...
.: ,2 gnl.dmedaljer .som ,tilldelas den, nomtsk vetensKj'plig forskning.
. Sven.ssons .• tlp,en,<!lf,f~nd"(.u;ko.
'utom eller mom akademien .som
J A Wahlbergsmiulle!lmedaljnom~d~r. J. l\![,Sv~n~spn" 1~~0) 1<;1'.
"ngi!'ver någon afhand l. med' nya fond kl'. H,500:-; donerad 1901'af 19,862:.2~. , Sås0'1' /l~p.!pu'.'tr;an bli
-och viktiga upptäckter uti kem, 'änkefru .m. Retziue 'l'ill utdelning e~eve~ Yld la,:,.dtbrnkslIlobt1il.ten o,
. ~ller fysis~,a veten~~apel'Ila.
, af medalj i guld eller sillYer åt per. Jon~~J;llngs lans; land,tbr;u,kss:kola.
,
1,I,\dstroDlS. nllunesfond
kl'. soner, som på utmärkt sätt främWI~e~s)d.o"Il!IOU,sfoutJ (lfab;.A
3,7uO:---~~donera.d "1901 af vänner jat de naturhist. vetenskaperna,
G ~Vlren !~9,6) ~ .. ~,002:-68., .!lll
oc!J,. lälj,:,ngar till. pr?f' el: Lind-'
J A Wahlbergs minnestond b'. belon., a~ folk,s!<ol~lararf{oc,~ 1:,,1'''-,
ström,' Till ett mindre stipendipm 36,700, donerad 1896af änkef. E Ret- r-inner på l!"ndet, som ut~a.rka Olg
. för resor inom landet i s'Jrfte att stus till minne af hennes broder &,n~ll~.~t.vid ..!?)r91:t11~s,~I\ l?l~nte:a.
g~udera de . lägre ever'tebrerade Afi'ikaforsk. Johan -August Wahl- fr~lk~tra.~o?hb~rb:uskarel.,a.gnas~g
djuren, fOSSIla eUer lervande.
berg. Den lIrL räntan disp.s för åt biskötsel ?ch p,:1da håg, .for
'~vcn ~ovens' mInnesfond
kr. 2 på hearandra fö~i. år växelvis af desaa sys~elsa,t;<n,;rt111,aUmog~n.
4,400, donerad 1909 af släktingar Vetenskapsakad. och Svenska Säll- " llergmn"ssonsl,,(
fouden. }F.rn
-och vänner till prof. S Loven till sk. för Antropologi och Geografi Nanna Be:fpuanSS?ll., fod~ ~u;en,
prisbelöning i form 'af medalj öf. som resestip.·
191ft).kr. 2f»)~74: ~~ •. ~)ll :?elon~;ngar,
vertLoven afförtjänstfulla
arbeten ( <P F Wnhlbe"gs sttpeudlefoud
prepue~' och PP',\ror.,lan~fbl'llket8
'i zoologi." , , .'
"
1913, kr, 39,900: _.
och t~adgårdssko}seln_s .uppmunt~1,ll,IDl.troDlsdonntion,(riksarki.
Wallmarkska donattonen (Öfver- ran. efter ak'l'de'!uens fna}'estam.
''f~rlen C G Malmström) kr. 27,000. dir. L J wal lmark 184n kr. 55,100. mande.
.,
._1./
Il
Föl' vet~nskapliga ä.ndaniål,
.: Räntan användes till prtsbelöntn.
[4736],
-". . : , ' , .,(,
VOIlMollers donation (Ryttmäst, gal" för rön och uppänningar, som
'I'hunska stipendiefonden (Kam .
.p. von Moller, 1883) kr, 26,300: -r--, akadem, linner befordra veteneka- mart]. A 'I'Iruu 1731)kl'. 1l2,160: Ii.6.
THl hfränta åt viss person, efter perrias och .näringaruas framsteg lf'örvaltningen g,f ;bol'griHtsfonder.
hvars död donationen 'är stä.Ud till samt till underst. för undersökn:r ha, se [2975];,: två ':t{emst~pendier
Akad:s !ria förfogande,'
. '
'och 1"e801',SOUl aka.dem. anser Ie- åt torftiga. studetand;e :födda i StookPOl'tratt~ondell I(utbruten från da till nämnda mål.
holm eller Småland (dock, ~å.om
F0I-!-den for .yetensk. forskning)
Yega.fonden (sam'l. på föranstal- test. säger: »Medtciu.rör den oTiB,Br
kr .' ~7)jOO" För utföraude af por- tande af Svenska sällsk. föl' antro- het ,jag själf erfarit, updantagen s);
lu.'ätt af Akad:s äflidue eller lQf. pologi och geografi, gnm allm. sub- hvartannat
åJ.: Jämnas ett resestip, '
vande ledamöter.
,
skription inom Sverige, till minne af 4,800.' kr,.' åt en studerande.för
Hegnell!!, Anders FTedrik, bo· at' Vega's kringsegL af Asiens hela Idk. af studier vid utlunnskt untv., ,
;.taniska, gafvomedel (Dr A.lf Rog. kuststräcka
under A E Norden- med: skyldtgbetatt
kvarstaune där
nell .18.72) kr. 97,900: -:
Denna skiölds ledning, 1880) kr, 77,700. 16 mån: Ansökn. jngttvas ~ill det,
/fond . sonderfaller L följ.' 'atdelnn-: Fondens ändamäl är att verka föl' större akad, konalstortet.i Upsala.
l) Sttp.vfonden f, anatäl lande-af re , främjande o. uppmuntran af geo,~ __ .
s.o~·~ botaniskt ändamål till Bra- grafisk forskn. ; dels under namn
~Illen eller annatintertropisktland.
af Vegastipendiet, underst. för före- [473/7J
'
"\".
\~'\
2) B'onden för vetenskapl: bearbeta. tagaride at' forskn:sresor i mindre
Lars ][ ieJ'tas minne (F;~u, W
:af de i Brasilien eller andra inter- kä.nda'\trakter; dels medel för ut. Hierta, f' ~"'röding, 1877)., Särs:':
tropiska ltinder af den Regnellske delande af ell medalj i guld, be· styrelse, se [3555]; ,att verk~ -rör
stipen~ia~ell gjorda ingaUll!!'. 3) nämnd VegaIlljCdaljcn, åt personer, det mänskL tramåb!kridandet
och
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· [4737-4742]

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. :Il. fonder.

detta hufvudsakL gnm att fram.
· kalla och befordra sådana vetenskapl. upptäckter och uppfinningar, sociala fdrbättringar och fri·
sinnade reformer-som kunna bli/va
till välsignelse för mänskligheten
i. allmänhet och aärsk. för Sveriges
lolk.

(4738]
Nobelstiftelsen.
Grundad på
Ingenjören Doktor Alfred Nobels
testamente af den 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af Kungl.
Maj:t d. 29Juni1900. Hufvudfonden
d. 31Dec. 1917kr. 29,789,888:16. Te·
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall ;,årligen utdelas som
prtsbelöntng" åt dem, som undlir
det'törlupna ärethafva gjort.mänskligheten den största nytta. Räntan
delas i fem lika delar, som tillfalla: en del den, som inom fysikens område har gjort den viktigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, som har gjort den viktigaste kemiska upptäckt eUer förbättring; en del den, som har gjort
den viktigaste upptäckt Inom fy.
stologiens ellermedic.inensdomän;
en del den som inom litteratul'en
har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning; och en del åt
den som har verkat mest eller bäst
f'or folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stäende armeer samt bildande och
spridande af fredskongreaser's ,
Prisutdelare och styrelse se [1681J.

[4739]

---

(4740J Direktionenl öfver
Stockholms stads undervisningsverk. Se [2301].
Bergman-~liIIerska fonn en (Sjö.
faranden A Bergman Miller 18SI)
kr. 1,450:11. Till böcker åt fattiga lärjungar vid Katarina realskola,
..
Bes~olT.k.. fonden (Ofv.kam.·j unk, frih. B v Beskow och hans
hustru 1864) kr. 13,597:13. Till
sttp.
Booströmsk •• fonden (Presid. E
Booström 18S5)kr. 1,746:22. Till
böcktr och prem.r åt skolyngl.
Erik Bäckströms stipendiefond,
, se [4742J.
, Höglundska fonnen (riksgäld skommiss. G HÖgltllld 1870) kr.

Erik Bäckströms stipendIefond
(Grosshandl. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
(4741] Högre latinlärover- andra den 27 nov. utdelas till lärjunge
i ö.te kl. som är behöfvanket å Norrmalm.
de, har fallenhet för studier och
Se [2303J.
utmärker
sig i afs, 'på tiit och
uppförande, och får stipendiet Erik Johan Falkmansstipendle·
efter
kollegii
beslut - behållas •.1'
tond (Louise Falkman samt Ivar o.
Sven Falkman 1858)kr. 539. Uno sarmma lärjunge under hela hans
skoltid.
Fonden
förvaltas af Kungl.
derst. åt studerande.
äfver Sthlms stads
Fyra bröders stt pendfefönd
(ra- Direktionen
undervtsrringsverk.
brikör P A Sjögren 19(7) kr.
De ii Brödernas fond (Anonym'
2,923. Understöd åt studerande.
Rektor H. F. Gilljams stfpen- 18'#7)kr. 1,000. Uppmuntran åt väldiefond (Helena GiIljam, lärare artad yngl. vid gymnasium, med,
och forna lärjungar vid lärover· företräde åt obemedl. ämbetsmän ••
ket 1910) kr. 1,516:04. Understöd söner.
J!;lmbladska fonden (Lektor P M
åt studerande.
Rektor C. Lundbergs stlpendle- Elmblad 1871) kr. 1,()()0. Stdp, för
den
i mogenhetsexamen
bäst vits·
fond kr. 3,630. Underst. åt studeordade.
rande.
Frans
Gustafs
stipendium
(Ano·
Kyrkoherde Nyblreu' stfpendiefond (1916)3,903:27 kr. Understöd nym 1883) kr. 2,000. Räntan utdemed fdreträde ror blifvande präs- las till en välartad samt med håg
och fallenhet för studier begåfvad
ter.
Premie- och fattIgkassan
Tid yngl. som af sådant understöd ä.·
norra latinläroverket,
kr. 3,600. i behof .
Carl v. Friesens stlpen(liefon~
Prem:r och underst. åt studerande,
Rabeska fonden (f. d. lärjungar (sammanskott af lärjungar o. vänvid Sthlms gymnasium 1871) kr. ner till statsrådet Carl v. Friesen
!9(6) kr. 3,750 Räntan skall vid
l 117. Underst. åt studerande.
slutet af hvarje läsår utdelas tiU
RIbbingska
stipendiefonden
mindre
bemedlad, f'dr studier väl
(Kammarherren G Ribbing 1868)
kr. 2,261. Underst. åt studerande. begåfvad lärjunge, som under läsåret
allagt
studentexamen fdr att
Ruben Sjögrens stipendiefond
(Fabrikör P A Sjö~ren 19(5) kr. sedan fortiätta sina studier. "
Adrian Göthes premium (sam3,370. ,Understöd åt studerande.
Olof Arvid StrIdsbergs stlpen- manskott af Iärrungar och vänner
diefond (Anna Laura Stridsberg till Adrian Göthe 19(4) kr. 2OQ.
19(8) kr. 538. Understöd åt stu- Räntan skall hvarje höstterminsafslutning utdelas åt en behöfderande.
Thams (Iouatlon (änkef. C Tham vande lärjunge i a.e klassen.
Fyra
bröder
Heijk9ull~jöld"
1865)kr. 372. Böcker åt fattiga lärj.
fond (ltlO) kr. 4,000. Ränzan an'O renska
stipenniefonden
vändes
tlIl
tillflllliga
understöd.
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815.
Lilla Johns premium (Anonym
Understöd åt studerande.
1877) kr. 600. Premier åt 1 eller Z
obemedl. flitige och ordentl. gos[4742] Högre allmännaläro- sar i någon af klasaerna 2-5.
Nymarks~a fonden (Rektor J Nyverket ~ Södermalm.
mark 1762) kr. 100. Underst. åt
Se [2205J.
Anonym gifvares stipendiefond fattiga gossar i Maria. skola.
Semlsekularfonden
(samman(19101 kr. 3,000. Räntan utdelas
årligen till en el. fiera gossar å skott vid sekularfesten 1871) kr.
500.
Stip:r
vid
Sthlm~u~ymna.8ium.
gymna.siet.
Thams donation (Ankef. M C'
AxelM. AnderssonsTestarnents.
foud (1915)kr. 50,000. Ränt ••n ut- Tham 1855) kr. 100. Prem.kaasa .

FINSPONG'S
-

\

gär som stipendier (med lägst ~OO
och högst 400 kr.) till lärjungar i
6:te klassen I. i gymnasiet, som
äro välartade o. i behof af understöd. Fonden stär under Stook.
holms stads lörvaltning.
Erik
Bergstedts
skolfo~d
(Grossh. Erik Bergstedts testamente 1911) kr. 10.000. Årliga räntan.
skal'l vid slutet afhvarje vårtermin
odelad tilldelas en lärjunge, som
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
och utan att behöfva vitra fattig
har behof af understöd.
Folke- Brandels
minlIesgåt'l'.,
(1913)kr. 1,000. Räntan utdelas åt
musikalisktbegåfvadlärjunge,
som
har orgelspelningen under morgenbönen sig anfdrtrodd.

,---,-

I

I

Albert Bonniers stipendiefond
för svenska författare är bildad
dels af ett utaf Albert Bonniers
barn och arfvlngar doneradt oaf·
ytterligt kapital af 150,000kr., dels
.af ett utaf K. O. Bonnier ytterlt.
gare doneradt, likaledes oafytter
.ligt kapital af 75,000kr, allts,). sammanlagdt 225,000 kr., hvaraf räntorna _ med afdrag för sekreterarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola användas till understöd åt på nenskt
språk skrifvande skönlitterära fÖl"
fattare af talang,
___

"I

12.218:74. Till lifräntor,
sedan
s.tip:r.
_
Kniggeska fonden (Änkef. A M
v. Balthasar Knigge 1822)~,795:58.
Räntan lever: s till Ad. Fredr. törs:s
kyrkoräd att för församl:s folkskolor användas.
Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G Lundberg 1878) ,1,,666:
31. Till
stip:r;
.'
JulIusLundmans stlpendlefond,
se [47,1,2].,
Petrejuka
fonden (Skeppsklare~:n P Petrejus 1847)kr. 1,865:16.
Klader.bockermm.ä~.skolungdom.
Wallinska fond.n(Arkeb~skopin.
~a.n.A ,M W:,Um 1847)kr. 6,471.96.
t\p.r .at st••derande.
Al~musska fonden (Kyrkoh. JH
Ålemus 1822)131,707:68. T.ll pens.
fyllnad åt pensionerade lärare.
Se vidare [47404J och [4'1 49J.
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[47 42~47~5~

:J~li"s LU'lClmans8tipe"di.fllDd naturhistoriska ä~nena framståen- premier åt däraf förtjänta lärjun.
,(Lekt.-J Lundman 1899)kr. 10,000. de lärjunge.
·gar.
, i.
Räntan skalI tilldelas en eUer tvä
Elementariistipelldiet~:rl
(gnm
NYlL""!.Jementarskolana )ärare~
oehöfvande, kunniga, lIitiga' och insaml. 1865)kr. 1,000. Ökadt gnm understodsfond
(5;'00 kr. af anoordentliga lärjungar i ll'och 7 klas- donation af en f. d. lärjunge med nym gifvare, 1917) till understöd
serna, eller nyblifna studenter. 1,000 kr. 1888. (Elcmentariistipenåt lärare och änkor efter lI'rare
Fonden förvaltas af Kungl. Direk- diet N:r 2). Underst. rdreträ.esvis
vid Nya Elementarskolan.
iionen öfver Sthlms stads under- åt någon från skolan utgången lärRektor Hugo Hernlunds premte- .
visningsverk.
junge, som studerar vid universi- fond (genom insamling af smärre
181! års gåfvofond (Anonym tet, eller ock åt ngn lärjunge vid bidrag bland skolanslärjungartiIl
1872) kr. 1,000. Underst. och be- skolan.
rektor Hernlunds 60·årsdag den 13 r
lön. åt 1 eUer 2 behöfvande och ..Folke
Jacobsens
stipendium okt. 1908 och sedermera ytterliiliticalätiungar
i 4:e o. 5:eklassen. (Ankef .. Alma Jacobson, f Wahl- gare ökad genom af skolans gym. 1886 ars studenters ~tipeBdie. gren, 1896) kl'. 2,100. Underst. åt nasistf'örb. och målsmän lämnade
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut- • .0 för- studier i naturkunnighet
belopp) kr. 2,700. 2 premier åt lärdelas som stipendium till behöf- särsk, hågad och skicklig Iärjunge jungar 1 lin: III och IV af gym.
vande lärjunge, helst den som till företagande inom landet af en nasiet, framstående i historia. eller
/fJsmma år atl. studentexamen,
resa ,i naturvetenskapl. syfte.
modersmålet,
Hartmansdortfska
stipendiet
Rubenska stipendiet (Bankdtr.
(gnm
tnsaml.
1859)
kr.
1,000.
Un
M. Ruben,IS04) kr. 1,200.
[4743J
Högre realläro- derst. åt medeUöse flitige lär. Ludvig
Uppmuntran åt .lärjunge, hvilken
verket på Norrmalm.
[ungar.
däraf gjort sig förtjänt s • '
\
'
Se [2301J.
Hemmarekska stipendiet (Prof.
Allan Edvard Sall'ers fond (Hof1893 "rs stude.nlers stip •• dle- J Dorpat A Bulmertn cq 1874) kr. stallmässare Edvard Sager och Fru
fond (1893 åts studentklasa, 1918) 3,000. Underst. åt en j'lLttig men Ida Bager) kr. 3,000. För inköp af
kr. 3,500. Stipendfer åt f'6rtjänta tlitig lärjunge vid skolan.
ett skytteptis, hvi lket vid v>'rter·
och 'behöfvande lärjungar.
TlLgc J.nsloBs
stlllendiefond
minens slut tilldelas en af skolans
Allmänna premie- och dipendie.
(Bankdirektör C. Jansson) kr. 1,200 lä.:t:iungar å. gymnasialstadiet .
fonden(KDirektionen öfver Sthl ms • ,hliga räntebeloppet användes på
Sång. och musikpremiefenden
stads Ulldon.-Terk 1880) kr. 8,800; sätt, som af' skolans rektor be- (gnm aflär:jungarnegifnakonserter
Sthlms reallämv.; stip:r och pre- stämmes.»
188!, 1884 och 1888)kr. 1,700. Uppmor åt f'6rtjänta lärjungar.
JBbelfeststipendiet
(genom in- muntran åt i sång eller .musik
Rektor8. Almquist. understöds • saml. 1878) kr. 2,800.\ Underst. åt framstående lärjungar.
',.
.fond, (tillkommen gnnr insamling medellösa lIitiga lärjungar i de tre
Sten och Alvar Thiels fond'
1904) kr. 2,900. Stip:r åt medell. högsta klasserna eller bland de (Grosshandlaren Arthur Thiel och,
lärjungar.
f. d. skolans lärjungar, som under Fru Alice l'hiel 190!l,)kr. 3,000.
)'yra
broder
Heijkenskjölds
hvarje läsår allagt godkänd mogen- Understöd åt barn efter aätden
fond (Okänd utO) kr .• ,200. Un- hetsexamen.
lärare.vid skolan eller åt lIitiga lärderstöd
åt Iiirare och förtjänta
Lektor
Alexander
Skå.bergs jungar, som däraf äro i beLof.
. lärj ungar.
Minne (genom bidrag af 27 forna
Första stipendiefonden (Okänd lärjungar) kr. 770, hvartill hans
1880) kr. 2,600. Stip:r åt medel- änka ytterligare lämnat t,200 kr.
[47 45J Jakobs realskola.
löåa lärjungar.
Uppmuntran åt lärjungar, som vi- .
Gamht r'ealatudenters stipendie. sat sig äga goda kunskaper i botaSe [2313}.
fond (1891 års studenter, 1917)kr. nik och därjämte ådagalagt lIit och
Hiibnerska stipendiefonden(Kol1,(,)50.Btipendier åt behöfvando lär- ~odt uppförande.
. le~" C G Widmark 1868) kr. 1,000.
jungar.
Lektor lJugo Sehmidts stlpen- Underst. åt behöfvande lärjungar.
Lektor Hu!\'o W. Philps stipen- die· och premiefond (genom inKiblbergslw, fonden (/tektor O"
diefond (Okänd 1908)kr. 500. Stip:r samling af äldre f. d. lärjungar; J J{ihlberg och hans hustru gnm ~ '\
åt förtjänta I~ljungar,
vid lektor Schmidts frånf'aUe Ig01) teltamente 1901) kr. 5,000. Räntan
kr. 2,200. Stipendier
å minst får af läroverks kollegiet fritt för[4744J"
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta fogas för .ändamål, sOfu kunna anPender till förmån för lärj. vid klasser, hvilken visat särski ldt in. ses vara af gagn för läroverket,
tresse för, och goda kunskaper dess lärjungar eller lärare.
. '
Statens profskola,
i företrädesvis franska
språket, LlLgerströms stlpendiefond,(Komc
Nya .elementarskolan.
men eljest i öfriga lefvande språk, ministern f. d. kollegan C R LaFörvaltas af, K. Direktionen för geografi, historia, sång och musik. gerström och hans ohustru genom
Sthlms stads undervtemngaverjr.
Äfven premier
i böcker för Ii test. 1883)kr. 5,000. Arsräntan skall
Se [2301J.
Il 30 kl'. 011:\ året ät 1 Il 3 lärj. lttdelas till ett eller flere stipendier
, A.xel A.bramsous
stlpendlum för framsteg i förenämnda ämnen. at lIitiga och välartade ynglingar.
(Grossh. 'Ich Fru Axel Abramson
LndvigochAmandn Ilubenl fond
Lundbergska
stipendiefonden
1897) kr. 1,500. Uppmuntran åt en (bankdir. och fru Ludvig M. Ru- (Kyrkoh. J G Lundberg 1878)Kr.
gnm lIit och berömvärdt uppfö- ben 1907), kr. 2,000. För inköp af ~,OOO.Underst. åt behöfvande lärrande däraf förtjänt lärjunge i ngn tidsenlig undervtsntngsmaterief
af skolans 5 lägsta klasser (före.
Norströmska
sttpenstefonden
j~~~rkellska
stipe';'di~fonden
träde rdr klasskamrater till stif. (-Civilingenjör Claes GNorström
(Prof. G A Manken och hans hustru
tarnes afl. son).
och Fru Alma Nerström, f. BUn- gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
Doktor Otto Ton Friesens pre- sow, 1918)kr ..;,000. Understöd åt en användande saknas föreskrift. Ränmiefond (Btbltotekarten hos H. M. för begåfning, flit och goda seder tan har hittills utdelats i ett eUer
.Konungen, Fil'. dl' Otto von Ftiesen känd, behöfvande yngling i sko ilere stip:r åt lIitiga och sedliga
189gj kr. 3,000. Belön.r L större lans gymnasium (helst till samme medellösa lärjungar.
eller mindre poster för vackra sam- yngling under hans gymnasietid,
1I'idmltr){s fond (Kollega C G
lingar af djur eller växter eller om han gör sig fortfarande däraf Widmark och hans hustru gnm test.
för noggranna skriftl. uppsatser väl förtjänt),
1882)kl'.
10,000. Räntan .användes
rörande naturhistoriska
ämnen.
Nya Elementarskolans
all. till förhöjande af de-pens.r, som
Doktor Patrik de Lavals stipen- männa. premierond
(genom be- för lärare vid Jakobs allm, lärov.
diuDI(gnm insaml.bland Iärjung.ne hållningen af vid läroverket 1900 äro el. blifva å AUm. indragnings.
1889, sedermera ökadt gnm uppre- och 1904 anordnade soareer; ökad staten bestämda att utgå, enl. särsk,
pade gåfvor af Fru E. de Laval) kr. 1905 gnm gåfva af en f. d. mäls- i testam. best:a föreskrifter.
2,100. Uppmuntran at i ngt af de man med 500 kr.) kr. 2,000. Bok·
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af direktionen öfver niei, femte året m~dalj åt fr,ull"t;
Se [2315].,
lärarnas vid olementarläroverken förf', mom elektrQteknikens., omBergman.llilleraka
fl)nden se nyaänke-ochpupillklis.a,ae[2945];
rå(te.
,."
under {4740L
pensionerande af änkor och barn
OfTerlngelljörJl)h.IlDaniel~oit.
Ehrenpåhls stipendiefond (As. efter lärare vid de allm. lärov:n, stlpendiefdnd,
(ÖfveriI\genjör ,J'.
sessorAJj:hrenpåhlochjlanshustru
folkskoleseminarierna, högre .lära- Danielson 1900)kr. 40,oop. Rese1781) kr., 250.,Prem:r åt lärjungar. rinneseminariet, tekn. elementar- understöd åt Tekn. högskolan'safFörv ••~tas af. Katarina försap1lings skolorna, Chalmers tekniska Iäro- gångna eller afgående elever.
,
kyrkoråd.
,
,aill;tatt
i Göteborg, samt K. GymG. de Lavals stipendiefond (Ak·
I!:l\reaii, u",4er~töd~fond (v. ha- nastteka centralinstitutet; skyldig- tieb. Separator 1895), kr. 10,000.
~adsböfd. P L.E!ure111us1909) kr. het att vara delägare i kassan Mig- Stip:r ät Tekn. högskolans elover.
25,000. Underst. åt medelrosa lär. ger hvar och en, som efter regleV. Eggertz ~tip"ndiefond (bild.
jung ar.
.:
. mentets 'utfärdande blifvit rektor af Prof. :{!:ggertzlärjungar m.'1!.
Gråb~rgl "~tiPendiunl (Colieg. eller ·ord. ämnes- eller pensions- 1885) kr. 7,000. Stip:r åt elever vid
Soholze E Gräberg) kr. 500. Prem:r berättigad öfningslärare vid ofvan- Sthlm s Bergskola.
åt i sä"g s1<j.ckligalärjungar. För- nämnda läroanstaltel'.
Blekt";s\,a pröfniB~"nstaUen.
va.ltas af Katarina församlings
honBörsstipendinll'.
(Elektr, ,l?röfky~koråd.
[4749] Kungl. Högre lära- ningsanstalten :\918.)1(r.2,poOjämKatarina
församlings
kyrko.
.,
te ränta till' 1922. Utdelas till" M
råds donation (1814). Till skol.
rmnesemmarlUm.
1922 utexaminerad civ.·ing. trå.\.
böcker ät fattiga skolbarn; utgir
Se [2236].
, fackskolan för elektroteknik.
med 10 lq. ärl. ,
..
Ellen
Bergmans
stipendium
Professor lY. F,elleDills' fond.
Lefllerska ~tipendiet. (Ankef. G (FrknEllenBergman1887)kr.2,~99.
(profess"rW
Fellenius 1911) kr,
Leffter 188fi) lq. 500. Räntan ut- Till underst. för seminarieelever. 5,000. ~tt stip. för afgåendesttl'
delas ät en ,medellös och välartad
Anna Bergströms
stipendium derande från ,fackskolim för \'äg.
yngling om året.
(Fru Anna Bergström·Simonsson OCh vattenbyggnad.
.
Sjätte klass~ns stipendief()lld lse91m7,1nakrr,:e.ll'efi;:2er·.
Till un~erst. för
G,lbson.Cronstedts
sti'pendi"(Lärjungar vid läroverket 1908 o. .'
fond (Ing. C. G. Norström 1899)
senare) kr. 5.18:23. Understöd ät
Hilda Ca~sellis fond (f. d. ele- kr. 20,000. Stip:r M ~eIw· )1ög·
Hil:iunge i klass 6.
..'
vcl .vtd Statens normalskola ror skolans elever .med iOl'!'trädesrätt
Törnqvistll fond se u der '[4696] fticKor) kr. 6,273.' Till underst. för för sl~kting", till slli.kterna Gibsojl,
,
.' .. _'_'-__ '_', n
:'
elever vid Normalskolan.
Cronstedt och NorströlU. .
.
fllldur
Djurbergs stlllendium
AndersHenrik Göranssons fond_
[4746 b] HQgre realläro- (Frh'Il :S:ildur Djm:berlO.1912).kr. (Fru]j; Göransson 1917)1I\r.50,000.
,A
Ö t
l
1436 rin understod for 'sermna Stipendier åt fr'ån bergsskolan urver k e,,,
8 erma m. -, 'rie61~ver.
examinerade eller p", annat sätt
t
Se [23091..
Regina Pll.llins rninne' (Semina· kvalificoradesomiigr>asigåtveten'Ailoo . Abeni.us' ~tipendlefond, rie.elever 188tl och den därmed för- skapligt forskningserbete ,af bekr: ~,OOO'.Årl~ga rantan t~.llfaller enade.JuliaRubensonsfond
(Abra tydelse för svenskt järns och ståls
sås?m stlpe~dmm en r.behofvande barn Nachmanson 1912)kr. 13,168, framstlilhling.
larJunge l 4.de. eller o.te !dassen. Till underst. föl' seminarieelever.
A. N. Holfmans stip"ndiefl",d
Dol<tor.Frodms stipendmm (~'
Seminarieelevernas
hjälpfond (Slottsarkitekten
A N E;offm'an
1,5ilO),.·Rant".medlen u~delas årti: (Seminarieelever) kl'. 12,878. Till 18'1) kr.' 20,000. Stip:r åt Tekn.
ge~ bU behofv~nde larJungar l underst. för seminarieelever.
hög skolans elever.
3:6iO ~~~r 4'de rmge,?-,
Louise Snndens stipendium (Än·
Kristolfer Huldts stipendiel"ond
K.nlar~nnges donatton, kr. 1,000. ker, Christina L Sunden 1S87)kr. (Disponenten K Huldt 1917) kr.
~rhg a ranta» tilldelas en Iärjunge v,395. Till underst. föl' serniuu- 20,000. Stip:r ·åt ordinarie studöl 2:dra eller 3:djo klassen.
rieelever'
rande i fjärde årskursen af fackGnstaf .,Elmqujsts'
stipendie-"
skolans för bergsvetenskap underfond. kr. fi,OOO
.. Arliga räntemed.atdelning för grufvetenskap;
len utdelas såsom stipendier till [4750]
Kungl. Te'kni$ka
, C. J. Hultqvists donation (Hofr.:
förtjänta lärjnngar.
högskolan.
rådet C J Lindencrona 1874) kr.
Per LindsMns stipendiofond,kr.
16000 St·
åt T kn hö k lan
1,050. Årl. räntan tillfaller l el.
Se [2204].
el~ve~. rp.r
e.
ogs o' s
2 lärjungar vid läroverket.
Tho~sten Bergstedts stlpendie
Jo~. E. Kjellbergs stipendi,e, '20. Septeinberfondon, kr. 2,000, fond (Civiling. Thorsten Bergstedt fond (Ankef. Alma Kjellberg 1897)hvflken summa. inom premie- och 1.881)kr 5200 U d t åt fl' k
sr 30000 St"
åt rp kn h'"
pr
fattigkassan .bildar ett stående ka- ~ögskol~n~ el~vern ers.'
e m. sk~lan's eieve/ :
.'
-re...
ogpitat; årl. räntan användes till inJohn
Bernstrdms
sUpendie.
Klemmingskn fondeu, (Ofverdi..
köp af nremieböcker. '
fond, kr .• 0.000. Stip:r åt Tekn, r~ktörV Kleinming med söner 191;:)
lIilm a 'och Car! Edvl1rd Sterk"8 Högskolans elever med företräde h-r.50,000.Stipendier åt studerapi\il,
-stipendief.md (2,000). Årl. rlintån för den, hvars fader är eller haft som uppflyttats i tredje afdelnmutdelas såsom stipendium till nå- anställn. SåSOlU arbetare el1er'tjän~ gen.
. '
gon mindre bemedlad nyblifven stemanhosAktiebolagetSeparitor.
Otto och .lugnsta Lllld~trands
student -eller till ring IV uppfl.
Freddk Björns stipendiefond
stipendiefond
(Änkef. E. A. T.
elev, som ådagalagt be.römligt upp- (Med, fil. kand. K. F. Björn 1914) Lindstrand 1897) kr. 25,000. 'Rese·
förande och v-isat goda anlag, före- kr. 100,000.Resestipendier åt yngre underst. åt utgångna elever från
trli.desviB för studier i 'rnatemattk ingenjörer.
'l'ekn. högskolan.
".
ocli'fysik.
,'Borgafeståndets
donation (BorJoh. lIlehaelsons donation (Jfa·
Widingska donationen (kr.1,380). gareståndet 1866) kr. 6,800. Stip:r briksidk. Joh. l\!ichaelsoll 1866)
Il.li.ntemedlen utdelas till miudre åt Tekniska högskolans elever.>
kr. 5,100. Stip:r U 'l'ekn. högsko/1J61"edl. lärjullgi'r.
C.Brandals stipendiefond (Kam- lans elever. ,
"7]
--.reraren C. Brandel1900) kr. 15,600. enrl Nyströmers fond (Civilin..,"
Stip:r åt Tekniska högskis elever, gen,iör C NystrIimer 1913) kr.
[47
Lärarnas vid elementarlärover.
med rör.träde för testaters anför- 63,086:4;? SUp:r 1I;tfrån högskolan
kennyaänke-oehpllpillkassa(Kgl.
vanter.
.'
utexaminerade
yngre. ing'e'ujörer
regl. 8 dec. 1911) kr. 7,425,741:23.
II. 'l'h. Cedergrens fond (Tele- inom väg- och vattenbJ-ggna\1:s.
Föryaltas af samma direktion som fondirektör H. T ..·Cedergren 190~) facket.
den, hvtlken är rOFordnad rör Folk· kr. 52,500. Under fyra ål' af fem
Samud
Ollens stipendiefond
skollärarnas
pensionsinrättning,
resesUp:er ätsvenska
elektrotek' (Subskription till hedrande af S.
I
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,01vellSminue l874) kr, l5,000, Stip:r
Jehu' Ericslons 'stip~ndiJfcind ,J BeJiediekska. fonde.' (Fru Einm,.'
,åt TekD.,'högsKolans 'elever:
I
(Hioinmitten' ,för ,John ',Ericssonl': Bellr~ct\s)kr,
),ct,~P4:.4~-tid ltF,
'!Ilyggm'åsta.reit Hans.Os~a\"'Rutld'. ,monumentet iStoekholm) kl', 1,000" ärs slut: Se [18'å4];'li\1ftoroeclel'tlll
.q~ists ,och hans" maka .Am'aUa StYrelsen för TekD.,skolan i Sthlm; akoflörskoloirter."'
,
XUndqviSts fondJAnkefm A. Rund- till stip:r' vid, skolan..
' Dnboiska "'onden' '(Han~landen
'lvi.) 1912)kr.l0ii/009;'':'': V3.tiP:r1\,t Ang. Holfmans' stipendiefond
P. G. Dubors) kr. 69,940':27 .-id 1911
TekD..högskolam! elever. '! :
,(Slottsarkitekten A ~ Hoffman) kr. äTSslut. ·SeJ18~J;'.unde~t.1tlsI\01'.'Biimr Seh"':"r~' 'stipendiefond 20,000.' Styrelsen rör.. Telpl. sko- barn Holkst!:olans 15:e o. '16:-ekur·
(Ankef. I;!,S, Sch",artz, f. Sundbläd, lan i Sthlm; .till stip:r vid skolan: ser ellec ..annan undervisn .."ostaIt,
J~,78),b. 6,200:',Stip:råt Tekll·,h1lg· 'H O Rnudqvlsts och Å Rund. som lämpl. liim'''ätt!>s i samband'
skolans elever med fÖl'eträdesrätt 'lvists stipendiefond
(Byggmäst, med folkskl>lan.. .
' " ,', ~' .
I At Jl'tlftarens släktingar.'
H O Rundqvlst och hans hustru
Frl,,,dlän~ets~afonden
(Grossjl.j •
• Ifme',' af ,ChilingeDJören
Au· A Rundqvist) kr. 52,841:19.. Sty- Herman Fnedlä!!der) kr. 27,19t;·4;
,J.i!'Bt"Jj1litn
WiIlielm.Smltt för tek- relsen fOr Tekniska skolan t.stock- vid 1917'års ~lut, Se[1864J;gA:fvo;
'nisk 'nndervtsning (Gen.köusul J. holm-; till sttp:r vid samma skola. medel tJlI skollofs)wlonier. -, ",
i W. Slni~t 19.(4).,~r. ,100,000. Stip:r
Sjöstedtska
fonden (Kyrkoh"N,Elin
HirsehSltlinu" (Ingenjören
,lit T'lltm~k", hOl;skolan. elever.
J Sjöstedt 1856) kr. 63,000.. Sty. Ernst Htrsch)' 'kr. 521J,818:S8 .-id'
KJO\l:t
,-.th Amalia Styft'esstlpen.
relsen 161'TekD..skolan i Sthlm, se 1917 års slut: 'SI"-I)864);'attgenom
(Öfverdir, o. fru ~tyffe 1898) [2206); bildande af en sär\;k ..afdel- DFö~enin!5en för 'StöckholmS'skdl.
,kr,41,IJOO:~Reseunderst: åt TekD.: nmg ror fiick"rs undervisn.d sven- lofaäolonter», utdela. tillskollots'liögsk'.afgA:llgnaelleraUFdeelever·, ska slöjdföreningens
skola eller koloni~r."
""'.
"':
"',
"l'~k.ol~lsli:alnstltRtets·elevers
nuv. Tekn. skolan i Sthlm.
H. snlomolis stipe'lI:diefolld.'(Re"14',elldiefend(subskription
1877) TekDiska skolans allmännasti·
gistratom ,E H H" Salomon): kt.
kr: "1iOOO. Stip:r åt Tekn. hög' pendiefond (Aktieb, Industrtpalat5,209:25, vid 1917 års slut." UtdeI(kojan!l eierer,
.""
I set; 112behållningen af ett tom- las till n~go!l begåfvad elter väl"3: G,. Tör'''lr •. donation [Korn- bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen artad gosse eile;' flicJia"vid någon
mj"'ionslandtmät,
Törner 1874}kr. fOr Tekn. skolan iSthlni; till stäpir af Sf9ckholms 'folksRol"r. '"
!\t;090:' 'Stipj och rese-underst. ät vid samma skola.
'l'elh:t.'högskol ans elever.
Axel
Westins
stipendi.efond [4755]
'K""I S'
' .,
l :iJ~na. '''~nstrijms stipendie~nd
(Byggmiist. Axel Westin) kr; 5,000.
' , ung. , tatskoil(Mim: Svenska' Elektr. A.B. i Vii· Styrelsen för Tekniska skolan i
' toret;'
, "
••ter:l:~ 1899' kr. 10,000, -Stip:r ät Stockholm; till stipa' vid nämnda
A{ de under :K. '13tatskOlrtorets
Tekn. högskol •.ns/elever.
,'.
skola.
förvalbning' rstäende 'fonder upp·
.,:000liti01l',
C"
Yngströms
tagas följ. såsom varande af •.llm
minne \Bruksäg.·· C, 'J. Yn~ström [4752]
'in~e.se.
. . l
,
,
.,
1~07) kr,C,2Q,000' ,Stipendfo.tuts'es,
.,
(
'f.d.Allmäniadöfstunllnstitutet~·
bland' ''Bergsskolans elever eller'
.Byggmästare Johan Andersson$ donationsmedels .f·ond'(öf.•erlämn, j.
personer; ,som: arbeta inom järn· fond (1898, 1904, 1914) kr. 100,000. till K. Statskontorets rorva1tning.
ha:n!l~ringen'.' . ' '" '. ..
.
Nämnd pil ,~ex..personer tlllsa,tt af 1894). De till.fri disposition. ställda
,Bmlisiignre W O.' Orus: dona- Svenska .slo,ldforen,s och .Sthlms donationsfondernas ,ärl.,J:afk astn.
Hon (Bruksäg. ,G. O. Örn '1916)kr. ,arbetareforen:.s styrelser ~,resestip, _ .•ändes .t. v. till en !l,eliör"dÖf.
0,012,,36.. Stip:r åf Tekn. Httgako- på. 400 kr. tlll yngre manl. ,,?ch stumlärarebtldnt,
och dÖfstuID;un.l
lans 'elever för, att i Nqi'ge 'studera kvmnl. arb,etare med beg;1fl)mg dervisn, samt till stip:r ät l;;riTe.
va'ttenkF•.ftsbyggnade!'oeh eleknro- och yrk~ssklCkhgh~!.
.
,
elever. Af andra donationsfonder
.kpmi,sk industri. ..•.
\
Mojoron !lf ..Bj()rllmalls fond utgåf.~. n. Iifräntor Im. pl. '~Ji.' ..'
.
, ,--'
kr, 10,000..Sv. Slöjdförentngens .sty- Ma,l:ts förordnande
",-,vändan.
[4751] T
k' k I l. relse., For elever VId 'I'ekniska det innehålles.i I n,:j.d.,b.refret ,till
'.
' ·e oms a S O an I skolan.,
'.
'
St •.tskont. af ,14.febr.:,18'G-· Vid
..
';Stockholm.
:
. Hamelmannska fonden ~Fabr. J 1917 41's-slut .utgjorde. de till,fJ;i
Clae. Adelsiölds sjlpendleiond
C W Hamelmann, t~~t...lw/. 1882) disposition
stlillld•...fonderna kr,
28,9QO kronor.> S,tyrelsen 'ör tek-, kr. 11,400,Svenska slo,ldf()ren:~st y., 229,42.: 95 och de, öfriga fonderna'
nrsk ••lskolan i Stockholm; tlll ati-: relse •.se [38~3); 2 resesttp.r a 2.0 kr. 318,284:77.. .....
.....
\ pendier:
' . ':'
i ' b. tIll handtverksynglmgar
eJ
Carneglestifte~seDs, ,d'ond
[se
Byggmiistl\rtn :'Johan Anders. öfver 2. A:r,
'.
4827J.
'"
'
'01l~ fond (J~"rn'I'herese.änderaaon,
lVallmarksklt fonden (Öfverdir,
}'ill\enska
testaments'fondell
oQ1i Herr Knut Aildersson) 'kr. L J W"Il,!: •.r." 1847) kr, 19,QOO{l(ommerser4det PE Eil~e'l-l822)
'20•.000.• ,l?tyrelsen 16r 'I'ekn, sko' Svensk" slo,ldforell," styrelse; uno kr. 34,608:'9L Eolkundeiv;isn;s ,lie'·
lån i Sthlm; tlll sttp, vid skolan. derst: tlllyng~mg •.r.,somgifv:ahopp främj.
l.
,.
!!
"Jr,hD, Bernströmsstipendiefond,
?m SI? att bhfva skickl.ige ",armgsJohnsonsk" donationsfonden.:f.
Jn;•. 2~,OOO.
_ 'StYrelsen för Tekni8k~ tdk. fo~ att Idka studleE T.ld Te~. d. svenske,' :0: r 'norske General ..
\ •••kolan i, Stockholm? till stlp:r vid skolan l. Sthlm samt l:'e1o.mng•.r fo~ konsuln i Alexaaidrte J, W John-.
skolari, med företräde för de el~. uppänningar
09.l;' rorbattrmgar
I son 1890)·kr. 236,123:95.
"
ver, hvilkas fäder haft eller hafva n •.ringar och slöjder,
.
Längmanska . dona,tio,usfo,n\!e,ll
,,:nställning hos A.·B. ,Separator..
lJans. Oscar o. AmaJla !lund. (Bruksäg. ,E .T Längman 1859))u;.
• Therese .oeh U. G. Boberghs qvutsfond,1913,kr.51,809.
Namnd 4,872,242:81. Allmänny,ttiga ända,
fond 3;;,000 kr. Styrelsen föl' 'I'ek- på ..se:: personer tIllsatt af .Svenska mäl; får ännu icko dlspoJ:leras .tilln.iSka skolan i Stockholrn till sti- slöjdrörenmgens och 'I'ekntska sko- de af, testator afsedda inrättn:r
pendier."
- ' '-j:
lans styrelser; resestip .•pä 400 kr. m. m.
i',<>1,; "
VIla, '!ramerssUpendlefond
kl'. till manliga och kvinnliga ~tu.
Noreeaske ' .testnmeatsfo/ll1en
~95,000, däraf dock 'tillsvidare rän- derand.e, som utgått från, 'I'ekrriaka (Kansliråde J E Noreen 1811) kr.
tall delvis ,utgår tilllifräntetagare;
skola l St,;,ckho,~ och gen,;,m ~It 23,632:82, " Stipendium till en .elev
styrelsen för .tekniska skolan i 09.h begåfntng daraf g,lort'slg for· vid K. Krigsskolan,
'.",
'
Sto,ckholm; till stipendier.
tJanta.
!IIUlärsiillsknp,ets i Stoc~hpllll
;Baltzar Cro'nstraDdsifond'(Kom.
,
krigsskolestipelldiefond
(1893)kr.
mitten.för åstadkonimandet af en [4753]
,
5,372:83. För llitig obemedlad, elev
värdig minne.vård
öfver skdlans
Adlerska fonden (Fru Charlotta af hvarje lärokurs "vi,dKrigsskolan,
rörste fö,est. k•.pten Baltsar Oron- Adler) kr. 5,303:6. vid 1917 års såsom beklädn •.dshjälp ,~1. u'VP'
strand) kr. 1,GOO.,Styr. f, Tekn. slut. Stockholms folkskoledirek- muntran. '
",.'
",,,
o
/1!l;0lani Sthlm; till,stipendier vid tion se'[18 64);gäfvomedel till ekol·
,Pension.fo,!~en !ör tjäp.ste~,än'
. skol,!!. ,/.
,',
.
lofskolonier.
vid stat.ens Jnr,nv"gar" "/'Ver/1y,t.
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(4755-4767]:

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. {onder.

tades vid 1911 års början till K. [Sialläkare äfvensom beredande af regl. 13 nov. UOS} Kr. 569,3:12:31:.
Statskontoret.
Behållningen
vid fyllnadspension
åt vissa provin- Pensionerande af ord. lasaretts,
1917 års slut kr. 23,366,744:80.
sialläkare.
läkare.
Baltzar V01l.Platens stipe1l..ie.
Folkskollärarllllll
pmtslonsi1l.'
Dötstllmliirarnas
pellSionsa'h
f01l.. (f. d. Statsministern rör ut- rättning
(K. Maj:t och riksda- stalt (K. M:t och riksdagen; Kgl.
rikes ärendena ~efve B v Pla- gen; Kgl. regI. 30 nov. lllii) kr. regI. 8 okt. 1915-) kr, 62,57l>:16.tens änka och Bon 187'7; fonden, 31,358,979:64. Pensionerande
af fensionerande
af personalen vi<J'
förnt under Marinf"6rvaltu:s vård, ordin. lärare vid folkskolorn ••i rio döfstumskolor, folkhögskolor, frtöfverflyttades
till Statskontorot ket; förbindelse till delaktighet stående landtmannaskolor, sinnes1894) kr. 21,868:l>7.Till stip. åt en åligger hvarje skolområde i riket slöanstalter och vanröreanstalterkadett vid alläggandet af exame. för hvar och en ad"dess lärareLiirarlBJlornas pensiOllsanstalt
f"6rutuämn.t.l!liöofficer(1917utilel:s tjänster vid högre folkskola, hurje
(K. M:jt o. riksd.; KgI. regI. 28112
kr. 920:96).
skoldistrikt för dess ordin. lärare- 1910). Kr. 1,331,645:12. PenstoneGrefve Erik, Posses do.ati ••• • tjän:r vid egentlig folkskola samt rande af kvinnI. lärarpersonalen
(Sekreter. i Kl'i~8hofrätt •• den ord. ämneslärarpersonalen vid vid enskilda läroanst:r,
som å'tgrefve C E L Posse 1871) kr. kommunala mellanskolor.
njuta statsunderst. från det under
04,322:81. För ändamål tillh. Riks}'olkskollärarnas
änke· oeh pu-' riksstatens
åttonde
hufvudtitel
arkivets ämbetsvorksamhet.
pUlkassa (K. Maj:t och riksdagen;. uppförda reservationsanslaget till
WestzyIthU testame.tst.nd
(t. Kgl. regl.'15 okt. 187l»kr. 12,48l>,025:enskilda läroanstalter.
f. svenske och norske Konrnln i 61. Pensionerande af änkor o. barn
Si)derströmska fonden (Grosslo.
Barcelona W J S WestzynthillS efter
ordinarie
folkskollärare; F H Söderström 1875)kr. U,Oto.
18'1) kr. 88,411:21. Afkomsten skall skyldighet att vara delägare i kas- Pens. åt reglementariskt oberättianvändas till att förbättra ställ· san åligger hvarje folkskollärare, gade pensionssökande folkskolliintngen for gamla och redliga sta· som efter regl:ts utfärdande bltf- rare.
tens tjänare, hvilka antingen icke .•.it ordin. inneharrare af tjänst
'.
haf .•.a l'ätt till pension eller hvilkaa med delaktighet i folkskollärarnas [4757]
Svenska liirariDllornas pensi.ns.
pension är otillräcklig, äfTensom pens:8inrättn.
till att understödja änkor och barn
Små.kollärares
m. fl. ålder. före1l.1ng (185i) kr. 2,370,472:90:
efter dem. År 1917 beviljade K, derdomsnnderstödoanstalt
(Kgl. Särsk. styrelse, se [M 37J; liftoänta
Maj:t cratitlkationel' från fonden Maj:t och riksdagen; KgI. regi. 22 vid M år.
till belopp af 3,6~i kr,
juni 1892). Behålin. förvaltad af
statskontoret.
Underst. åt lärare
och lärarinnor vid småskolor och [4760]
Philipsenska testamentsfonden
mindre folkskolor; sl,yldighet till
(4756]
Folkskollärarnas
delaktighet
i anstalten
åligger (Grossh. H T Philipsen och hans
hustru,
f Moll, 1811). Särsk. dipensionsinrättning.
Se [2946J. skoldistrikt f. hvarje läraretjänst,
rektion, se [2440]; skolinrättuing;
Extra provinsIalläkarnas
pen- fOr hvilken lönetillskott af allm.
äger
fastigh.
n:r 27 i kl'. Rosendal
.lonskass"
(K. ~r:t och riksd.; medel erhålles.
Lasarettsläkarnas
pensio ••• större i Maria församl., Homsg.
Kgl. regI. 30 dec. 1911)!tr. 48,187:47.
Pensionerande
af extra provin- kallsa (K. M:t och riksdagen; KgI. 31, Ad. Frcdr. tor: N:o 1.

r...

VII.

Fonder

för undervisning

och understöd

åt döfstumma

l4762]

[4764]

All.ä •••.a inlltitntet
fiir dir.
stum...
(Protokolls sekret. P A
Borg, under beskydd af Drottning
lIed .•.ig Elisabet Charlotta 1810).
Sedan detta institnt 1 aug.1894
1I-pphört och dess lägenheter,
lt,.ggn:r o, mventarier örverlättts
p~ 1:10döfstumskoldistrlktet, hafva
institutets fonder, enl. K. llaj:ts
bref af • aug. s. å., ofvel'lämnats
till Statskontoret att af Stat.kontoret t. T.·f'orvaltas. Angående anvindandet af den behållna ",rsaf·
kastningen af della fonder har K.
llaj:t lämnat föreskrift 14 febr.
l8!6. 8e .•.idare [475.J'
~~~~~:
dg;~:u~\~k~:d~~~:J(r!i
utgångselever
dels till fortsätt·
ningskurser m. m. för äldre döfstumma,

Arltetshe,umetrörblindaiStock.
helm 1912 uppgått i De blindas
förentng, se [3687];

[4763]

r4 7 65 J
lföreningen "»}'ör BUndas "äh
(stift. 1885) har till syftemål att
söka befrämja de blindas såväl
andliga som lekamliga väl, hvarför den genom sin styrelse till
behöfvande blinda utdelar arbetsmaterialier och verktyg samt lämnar bidrag till elever vid arbets
skolan i Kristinehamn.
Förenin·
gen utdelar ock med blindskrift
tryckta böcker. Fören:s fonder
uppgå till kr. 265,000.

[47 66 a]
Döl'stnmförenlngen IStockholm
(liG8) kr. cia 40,000. Särsk, styrelse,
se [3691];att medelst lån eller gM,
vor understödja döfstumma ledamöter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlåning åt ledamöterna eller gnm föredrag o. diskussioner verka 'upplysande.

KUllgI. inlltltntet
och förskOlan rer ItUJlda å Tomteboda, lyder under af Kungl. Ma.j:t förordnad direktion le [2296]. Tillg. (enI.
1917 :11'8 bokslut, tuklusrre under
läroanstalten
lyda,nde donationsfonder kr. 871,938:88) kr. 1,'508,429:
,4,,7,hvaraf fastigheters bokförda [4766 b]
De döfstummas Allmänna Sjuk.
v1j.Tde584,200 kr.
och Begrafnlngsk'Ulsa (1~03) kr.

och blinda.

81,000. Styrelsens. säte i Stock
holm. A~~.eratt lamna sjuk- .och
begrafn:.hjalp,.
moderskapshJa~1?
och ersa~tn. for olycksfaU åt" dofstumma'
Svenge: ~rsa.fg:ft , kr.
klass l och kr. 12. 60 l klass n.

'

[4767 a]
Allmänna donationsfonden,
l~"
der under Kungl. Direktionen öfver Institutet
för blinda; tillg.
(enl.1917 års bokslut) kr. 223,212:22;
af afkastningen afskilj as äeligen
5,000 kl'. för att, efter af Kungl.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främj.' af blindundervisn.
ID. m.;'
återstoden af fondens afkastu. erter afdrag af utgående lifräntor användes af Direktionen till främj.
af de blindas själfverksamhet.

[4767 bJ..

Understodsf.lldan,

lyder under

IKungl.
Direktionen öfver Institutet för blmda; tdllg , (enl, 1917
års bokslut) kr. 167,238:49; afkastn.
användes till främj, a.f de blindas
.jälfverksamhet ID. m.
.Eril(a Axelsons fond, lyder under
Kungl. Direktionen öf'ver Inaritutet för blinda; tilJg. (enl. 1917års
bokslut) JU'. 55,628: 38; af'kastn.
användes till frä mj. ,af de blindas
själfverksa.mhet, friplatser m. JU"
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[4767~4771] 1:,...,' "

afkastn. användes till främj, af de fond, kr. 1,219:36; . J C o; E A "
llal\md~rs fOlld,kr, 1,2'36:to, I,; E.
Bukinanska
Stiftelsens ränte· blindas själfverksamhet m, m, '
Lyckes fond, kl', 12,323:54: lyda' j ,
under Kungl. Direktion. öfver In~
~i~~t\':o~~:d, öllv~~rI':~~~fe~nEr
[4767 e]
stitutet ror blända: afkastn. använ- \
blinda; tillg, (enl. 1917års bokslut)
Samuel Enanders
donations·
kr, 14,702:72; till främj, af de blm- fon,d kr .. 125,437:38, J 111Bonne- des till främj. af de blindas själf
'
.ilas själf:verksamhet m. m;'
. dals fond kr. 5,342:03, Hanna Roo.' verksamhet.
-"
af Hjelmsäter fond kr. 9,656:96, [4768]
F Skogbergs fond kl', 18,068:20,
De blindas f'orenings sjnkkasseH Seippels, f. Roth,' fond kl', fond, bild. gnm friv. gåf~or) läm· -('I.
[4767dJ \
27,539:78, Johannes och Augnsta nar enl. stadiast regl, - ~jukhjäl,,' ,
Erik •• Carolina' Nybergs, född Kastmans fond kr. 20,279:40 samt åt behöfvande sjuka blinda inom
S,öderberg, donationsfond;
lyder I:lSchrays donationer kr. 4,971:03, fören. Fonden, Bom vid 1918 Ars
under KungL Direktionen öfver H Hornemans f!lnd kr. 6,248:72; början nppgick till omkr. 180,000
Institutet för blinda; tillg. (enl. ~'rn . F Dahlins, f. Littke, fond, kr., förvalfas af De blindas 161'
C A Wahlbergs ening. sbyrel.se, se' [3687].
1.91\ års bokslut) l", 131,i77: 39'; kl', 20,000:-;

'.(4767cJ

Je

VIII.

Fonder rÖr understöd

åt konstidkare

samt deras ä~koj. och barn.,

(4770] Kungl. Akademien Söd.rller~s donation (ÖfTerin·
- d e f'ria k onst erna. tendent,
G Söderberg 1~73) kr.
ror
1,040. Till belön:r"A-hö/<tidsdagen,

sikus J •.••n Boom 1861)kr. 1,000.\
För pianospeln.
•
}'olke Brandelslulnnesg"f"a
Se [1626J.
Uno' Trollis fond (Doktorinnan (Fil Dokt. Robert Brandell912) kr.
"Aka~el1l.iens penslonskassa(upp- S Hellman 1880) kr. 9,235. Stip:r 1,015. För pianospein.
aoromen genom inllutna expost- åt elever.
Doktor Ernst Fogmalls ' donationsmedel.
KgI. regi. 1897) kr.
P.O.Winqvlstsdonationkr.40,01l.
tionsfond (fru-Cartn Fogman1907)
:324;581. Pens. till akademis proW. lfohlfahr~.
minne (Fröke. kr. 5,203:20.Till elever och f.d.ielefessorer, lärare och tjilnstemän FredriqueWohlfahrt1892)kr,1l,061, ver i valbhornablåsntng.
.'
samt deras änkor och barn.
Till elever,
F. A. Frleb.rgs stipendiefond
'AJ,ademlens särskilda
unäerGeme.samma reservfonden kr. (Musikdir. F A Frieberg 1902) kr.
stödsfond
(Groaah, B E Dahl· 32,664.
5,357:50. För konservatorieelever
'4;ren' 1874) kr. 102,828.,Rese· och
C. A. Webers fOlld kr. 52,637. Hammarins stlpendlefond'(Fru
studtesttprr, belöningar å högtids. Till elever.
E Hammarin, f Casparson, 1872)
da1~i:~~eseoch Knnt Anderssons
kr. 20,000. För underst, åt"kon·
fond (1898)kr. 24,586. Till elever. [4771]
Kungl. Musikaliska se~::~:il:sd~~::{Öll till Ma:erSka
Ton Beskows donation (ÖfT:akademien.
kvartettsaflskapeta
byggnadsfond
kam:junk. frih. B T Beskow 1864)
[Se 1627J.
(1894) kr, 43,819:39,
kr. 10,050. Till stip. Atkonstnärer. Fru Euphrosyne Abrakamssens
lIellllel stipelldlefond (K. sekre, Boberghska fonliell A. 50,010. gåfvofond (Grosshandl. Au/(. Abra- ter, J Ph Hebbe 1852)kr. 3,000.
Roberghska fonden Il (Godsäg, hamsson 1869)kr. 25,000. Underst. Till befrärnj. af orgamstbtldn.
och Fru O G Bobergh 1880) kr, åt s;tngelever vid Konservatorium.
Händelskastlpendiefonden(l'l'Of.\
10,050. Till pris eller uppmuntran
Ablströms stipendiefond (Mu- J A Josephson 1871) kr. 500. För
för elever.
sikdirektör J A Ahlström 1907/kr. primavista sång o. harm. kunskap.
Gahl1l.s donation (Ritiär. P J 2,090. Understöd åt konservatorteJohan 'Leonard Höljers stfpen-Gahm 1826) kr. 3,020. Till belö- elever.
dium (Fru Julia \lustina Höijer,
"ingal' å högtidsdagen.
Akaolemlens stipendiefond (Mu- f Westee, 1800,kapitalet ötverlumProfessor C. Grunllströllls ati- sikaliskaakadom.1856)1<r.19,420:50. nadt 1904) kr. 4,180. Fqr studer. '
':Pen diefond 4,082-.
För obemedl. konservatorre-elever, yngling vid Konserva.torium.
, >-_
Hotfmanska fonden (Slottsarkit. 80m visa llit och framsteg,
KOBservatorleelevernas grail'ond\
.l. N Hoffman 1~~7)kr. 30,478. Till
Benedleks", Elllma,Ankefru,stlkr, 388:40.
••Iever i byg~nadsskolan.
pendlefond (18~0)kr. 5,000. UnderKnhlanska arffiDgarnas stipen.
RInmansons fond (K~mman'iltt s- stöd åt konservatorieelever.
'ietond (Hedvig och A Kuhlau
-radet C L Kinmanson 1~74) In'.
Bergmans gåfvofond (Lärar:n samt Evelina Falenius, f Kuhlau,
36;231.' Stip:r till målare o. bfld- Ellen Bergman 1880) kr. 6,t31i. U66) kr .. 1,000. För Tiolinspeln.
huggare,
Föl' sång,
Ruhlaus stipendiefond (Grossh.
JennyLillds stl,endiefond (Fru
Borgs fond (Organist P A Berg C L Kuhl,m 1860) kr, 1,000. För
.Jenny Lind-Goldacbmidt 1876)kr, 18'3) kr. 1,500. Till berrämj. af pianospein.
\
102,888. Resestip., omväxlande å,t orgauistbildningen.
Al~ce Lennmarks
donation.·
•••ålare, skulptör eller arkitekt.
Berliner Liedertafels sttpendle- fOlld (Fröken Alice Lennmark U16)
Luadgreas,
Egron, prisl1I.adal fond (Tyska manskören Berliner kr. 4,023. För understöd åt f. d.
<uppkomna gnm inkomsten för ut- Liedertafel1910) kr. 2,366: 09. För konservatorieelev;
f. n. lifränta..
ställn. af Egron Lundgrens arbe- elev.
..
Jellny Linds stipendiefond (Fru
ten 187') kr. 8,224. Guldmedalj åt
H. Ber"alda fond (Ankef. Hed- .Ienny Lind-Goldschmidt 1876 (1.'-1'.
akTarellmålare.
vig Ber ••ald 1884)kr. 4,050f. under- 119,199:29; rosestipendium.
)Ieije,:s dOIatloI ~Öf.••rdirekt. st. åt konservatorfeta elever; f. n.
Johan Lindegrens minne gm.
G Meijer 177i) (fastighet).
Till Iifränta,
insamling 1914. Kr. 1,281:46. Preakadera.s iurättn, a. behor,
TODBeskews stipenlllefond(ÖfT:' mier till elever i komposition och
. Pipars donatio. (Hofintendent. kam:junk. Frili. B T Beskowo. kyrkomusik.
T M Piper 1820) kr .. 21,422. Till }lalin v. Beekow 1864) kr. 24,200, Lindströmsstlpendiefond(Grossanvändande af akademien.
Reeestdp.
handl. E E Lindström 1864) kr.
Louise nantel'skiölds
fond kr.
Oscar Rolanders stipendiefond 1,500. Föl' vtotin- och vtoloncett~,703.
(Professorskan
Ester
Bolunder speln.
lUltllinga dOll.atioll (Kanslträdet 1915) kr. 5,225:-.
Till elever å
Lomell·lllolins
stipendln"l kr.
G Ribbing 1I0~) kr. il,030. Till olika instrument.
10,966:06. För violinvielonstii>:r åt elever Tid läraT.
. van Booms stipelldlefo.d (Mu·. cellspeln.
~
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G. 'Fl'ororna stiftelsers,

heU,'1l1ldllla118 ~ond(v.H&r&dsh.
A Lundwall 1898) kr. 106,492:87.
För' uppför.
,st<:lr1'8.musikvel'k.
IIt'/lkens
stlpendlefonll '(Prof.
Gusfaf Mankell 1871) kr. 1,000; flit·
orgelspein.
lIazors fond (Grossh. J Mazer
1846)' kr. ]O,OOOl37.Till uppehålIande-af ett kvartettsällskap.
"
\
I1chaelssons fond (Grossh.,Aug.Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
\uppehållande
af nyss nämnda
kvartettsällskap.
Xetherwoods
stipendiefond
(Bankokomm. V Netherwoodl867)
kr. 200. Fpr. violtn- och vrotoncellspeln. , '
J1enriette,Nissen's stipendiefond
(Professor S,ie~fJ'iedSaloman 1880)
1<1'.10,450. FöJ; underst. åt en Kon.
servatorieeley.
-:
~'redrika stenhammar,S stipeadiefond (gm insamling 1881) kr.
10.4[,0. Dramatisk sång.
Wilhelm och ililma Svlldboll\s
,Stipendiefond (Fru Hilma Sved.
bom 1906) kr. 40,000:-r--", För elever.'
k
t
.0\1 'k'
.•
S"ll
a s cape s ••. SI ens mnner
i (löte!l0rg
stip.mdlefond
kr:
13,:)25:20.
, d
d
d
'I'am,lIIsstipen iefon och Wi elr'~~:n;~~l~'~ti~~~n'ka~~~kGPW~
, t
1880) Ja'. 4,~72:74. l!löj·
j) A 'l' Westmans stipendiefond

af

pensionskassers

till hofk~pell stel', deras 'lJlkor
llarn

mi fl. fonder.

0'1 relse,
se
derstöd;

t

---

[4776]

[47, 73]

[3023]; aJsedd till' Ull" i

Artisternas och lItteratöreraa",
'
enskHda
kassa pensionsrorening
(Al.mster o. lit~
Nordqvist
1876~ teratörer
1847) kr.
305-156:54.
styielse,se [3021J. Särsk. direktion, se [3032j; pens.
nöd-, hjalp- och till åldriga armster och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.
\
[47 7 Kl
'
"
,De sceniska artisternas
under- ,
~J
,
. stödsfond
kr. 93,000. SärsR. sty·
Ida Berger.
Legat kr .. 2,400'lrelse se [30U].
(Under du'. af K. t:s pens.inr.)
,
Axel Ehnlnnds penslonsfol/-d kr. [4777]
--,66,900. (Under direktion af K. 'I'ea'.
trarnes pensionstnrättning.)'
Ilramatiska '!ch m~slkahska ar
Carl ~'redrik Lnndqvists fondltls.ternas
.penslOnsrorenlBg i!ea.
kr. 3,069., (Under dir. af]~. Teat:· ter dir.
J. ~eland 1857). IlUg.,
nes pens:inr.)
Vid .1r-:191 l:. års . slut. omkr.
kr:
~•• d. J1lindre teaterns pensions. 368,3<>6.Sars!,:. dll'ektlOn, se [80l7l·' ,
fond (Edw. Stjernström) kr. 104,000. att, så långt förening.s tlllg:r me .
(Under direkt. för K. Teatrarnes gifva, utd~la pensa' a 3()Oa 400!?'.
pens:inr.)
ärl.: I:varJiimte ,,:,nde.':fo,:en:s for ..
KgI. Teaterns arbetares och he- valtn. ar stalId NodhJalpsfond med
tjäntes
sjuk. och begrafnlngskapit~lkl'.17,575, !'-v&>:afrlinbnutllassa (Frih. G F Akerhielm 1828) ri~~e~:ll underst., at nödstallda arkr. 122,000.(K.TeatrarnespenslOns.
" ','
.
d
.
kassas direktion); sjuk. och begrafSvenska teaterrorbna
et. (shft;
n:shjälp samt. under<it. åt K. tea- den 4 november 1894), tradde .r.
terns arbetare och betjänte.
ve~ksamhet den l ..Janu",:'l 189••
Kgl. '.I'eatrarne. penSionslnri'tt.
Forbundets uppgift ar att vid stdan
mng 1<1'.3,981,000. Särsk, direk- om Sl~ •ekOnO~ngka verksamhet. -,
tton, se [3013]; pens.r.
s?m ~år ,:,t på en spar:, sjuk.
Svenska teaterns dOnationsfond begraf'n.shjälpa- o. understödsfond
kr. 50,000 (tillh. Kg!. Teata'arDe"j samt p~ns ..kassa, yara en ~entra;:
pens.kåasa). •
.
punkt for svenskaldkar.~af8~enlS~
(v.' Häradshöfdmg D A 'f Westman
n' SvenSons donationsfond: kr ,konst. Metuemsantalet ar 610,sam1906)I<r:6,27(1. För en elev i ptano. 23000
Under' direkt
för KgI' manlagdatillgångar
kr. 688,856:29.
spelntng.
'fea4'~rnes pena.Inr.
.
. (Slh2 ]917). Se f. Ö. un'\"r [8098].
Operakörens
(Kapellmäst.
d
kr. 28,000. Särsk.
begrafn:shjälp,
låneinrättn.

J.:.

~ff~~~

,

[4772]"

, , ,

[4771'!1

KgI. llotkapellets
pensjonsin- [4775]
Svensk:!, Ilnbliciste".lIs
pearittning
(H. M. Konungen gnm,
Operabalettens
ensklida kassa sionsklls.",
understödsförenin!,
nåd. bref 1816) Ja'. 102,719:53. (Stegf'r-ied Saloni.an och Af wtlt- (1901) kr. "57,176:52., gärak., st)··
SHI'8k. direktion, se [3016J;pens.r man 1883) kr. 39,800 Sär~k. sty· rej.sc , se [0034]'1

IX.

Fonder för pensioner och understöd åt civile ämbets- och tjänstemän
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.'
c."

\

[47,81-] Civilstatens
änke- och pupillkas sa,

mäns i fattigdom/efterl.
änkor o.
barn; ansökningar till nya pensnemottagas icke.
, :
Se [2943].
:
Civilstatens penslonsinrättl'lngs
Civilstatens
änke- och 'Pnplll. t;iänstemannafond.
(Offentl., inkassa (16rutvarande Civilstatens rättn. 1826). Pens:r ät civ. ämbetspensionsinrättning)
'/, 1918 kr. o. tjänsteman vid fyllda 60 l5u) är.'
23,ö05,575:iJ6.(Offent!. inrättn.1826,
omorganiserad
111 1908.) PenstoUnder civilstatens änke- och puner åt CiT. ämbets- och tjä.nstemäns
änkor och barn, Pensioneringen pillkassas f'6rvaltning itro ställda
från kassan, däri inbegripen jäm- nedannämnda fonder m. m.
von Beskows
pensionsfond
väl förutvarande Civilstatens enski'lda, anke- och pupfljfond, upp- (Öfv:kam:junk. rrth. B v Beskow
gick år 1917 till kr. 782,198:H och o. hans hustru M v Beskow, f af
uppehålles, förutom genom arkast- Wählberg,1864) 'It 1918kr. 6,400:29.
ningen af kapitalet, genom bidrag 2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor
af delägarne. Från kassan bestrt- eller oförsörjda döttrar.
Bonuedal- Wallmarkska
fonden
das därjämte pensionsutgifterna å
Civilstatens allmänna änke- och (f. d. Kammarrådet J M Bonnedal
pupillfond samt å Civilstatens pen- o. hans hustru Hilda Carolina Antonia Bonnedal, f Wallmark, 1867
sionsinrättnings tjänstemannat'ond
och 1876). t/, 1918 kr. 22,882:83.
\(SCii~~:t~iens a~miinna inke· och Tre pens:r till lika belopp att
pupIllfond. (Offentl. inrättn. 1798). företrädesvis tillfalla änkor och
Pemr:r åt civ. ämbets· oeh tjän.te· barn efter i mindre goda ekono-

rniaka omständigheter aflidne ä,llIii-'
bets- och tjänstemun i Kungl. Kammarkollegium.
Civilstatens
kapltIll. och lIfränterörsäkrlngsan~t
••lt (Ci-.ilsja·
tens fullm. med at' R. Maj:t faståt.
näd, regl. 1866, förnyadt 28 sept.
1883)t/t 1918kr. 1,941,67;;:13. Att antingen åt deläg:s söner samla kap.
till utdeln. på' en gång eller å "i,sl<
päförhand bestämda tider, el. ockitt
deras hustruro. döttrar ber: a lifr:a
vid vis. ålder, dock ej före 40 ål',
Från och med 1900 årf!l ing. ktm.
na nya delägare ej vinna iutrndei anstalten.
Ells pensionsfond (Kamrer. CarL
Gust. Eli 1889)'/, t918 kr. 37',109:ss,
Till pension. åt behöfvande änkor'
och barn efter tjänateman i K.
Generalpostet:n
o. Sthlms post.
kontor, tillhör. 4, 5 och 6 penses'klasserna i pens:sinriittn:s regI. el.
motsvar. kla ss er i blifvande regi •.
Elstedtska penlllonsfonden(stift ...
1857af en ämbetsman, hvilken anh.
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G.:~=Froril1na$tltte18eiS:i
;ip~I!-~ionsk~~~ol's;m,
.~~'fo!l~ei':l '[47,S.;I:·:;;;1JIlOJ\

. ' ,
'I"
".
" .
,
få' ~~ra okäfill)}/i 1:118'kr;'5,76'3:
7;;<, ,Osca,r:, orh' Maria ,WI,klan.ders, P'UPillIP'~sa~~.R~,rj., ~1~7"\~f.
AIkastn:)l användes
tIll underst. understodsf'ond.
(Örverkontroltör. ser pens.r at telegrafverk~ts tian,;
itt civ.. ,ämbets· o. tjänstemäns be, O. W.WiklanderI913) kr, 101,206:15 stemäns änkor o. ,?"inder~.riga,ba~;u,
hofvande a.nkor, med f'6retJ.'ädeföl' vill 1917 års slut. Dir: ror stat. kr. ,2,480,077:80; st,,:tsbid~ag. ~.4.,79l?
.dem,« eom- äga, tleravmtnderårtga
[ärnv, änke- o. pupillkassa;
se' Ur. år!...,
__ ,_'_'_:'.J . }',,'" ..b~~ äfveneom: i6r:äldralösa, oför- [29..48]underst. till i behof varande
',',
,-.".J':'" .;,.,_":,:r~.'~,_'~.•[,,·..t":i~l,:;l,: • ,
8örjda:b~rn, af',samma; samhälls- iStockholmlmantels'skrifna
änkor [4784].
"v.,'
•••.
;
klasB.~; l ~n';' :'-'\ l';'.'" "",
'," o?hofOrsörjdadöttrareftt;r
aflidna
Svenska ,p,,'stDlaJlnafö)"eui.t.lg~ •• :\'
-Flleeuska "donat)onsfondflr,lla. delägare i stat. jlLrnv.' änke- p. (1877) kr. 16,000., ,Sär~k,;styre!.e" ~
'(Ko)iimerse,r.,PJillsen1822} II! 191~ pupillkassa.
se [211951;sjukhjälp åtposttjäns,W.
kr. 198,9,8: 4;;. Pensa' och gratdfik.r. 'Frlinekelska
donatlonsf'onden
män samt j>egrafnjngshjillp ät "n.', ,
åtfattigaciv:iimbets·o.tjänsteplän;
(Maskindir. E Fränekel 1873J kr. höriga,
.
äfvensom :'tt .deras efterl: änkor-och ,2;000. Dir. 161' Statens jilrnvä
barIJ; pröfn:srätt tillk, K..;~1aj:t. gar's': änke· Och ",pupillkassa,
se [47 85J
'
Gafva af en .gammal tjanste.
[2948J;' underst. till '2:e ur Statens,
'..
,.' ,I" .
Ulan (en gammal tjänsteman 1830) järU'vagars änke- och pupillkassa
Svens~!a Postmltnnaforbill/det,,;
'1, 19,!!>;l~lh~~~!jl!\il:4,5
. .J!ör~ö~',j~:s: pens,'änko'r;··
"; 'nnder~todsf'o-"d
kr. 8O\000,UU'
hu.~j'?r ~,1Vr",wpe.t~\.o.
tJrnstelp-ap.
San,lbergs fond (Ingenji;r C P ,st.?d,,"h,beho~~an~:e .me~
l f'l:H~gdOlljf\~tel'!. änkor-och ll\fn· ,san~oerg' 1886) kr. 2.000. 'Dir; 'för Jroryalt'ts,~r;for\1und~~1'y,r
• ·t ,'.1"
der;rlga ~~rn. ,'..
"
"
. Stat," 'järnv. änke·' o. pupillkasså'
Br,q~aR8ka., ~assa'l' ,(do
d. ai .
KgI. <'1G,?ta,.hof'ratts ..penslolls. se [2948J; understöd till banbetjä- Eostdl,r.S A.Broman1862) ., j,qoo"
fond, ,(K., ,~aJ:\ och ~ota hofratt ning med stor familj.
,
Begrafn:~hJalP'. an .•posttJ\iD:~temr
183!) ,)1t}9Js kr.15,50.~: 42, Pens:r
Fondell f'ör tillfälliga understöc! af L !il', ~ St)1lm; 10l;val~as ,!f ~!''t~;!.
åt ~fa.ttigilomefterl: ankor.o.barn
kr. 4,683:17. Dir. fMi Stat. järn •.. sans styr~!~~."
",
, ,,'
".:
eftei',alljpets. oc.)1tjallsteman mom änke- o. pupillkassa se [2948J; unJ-'ostb~tJante,s i. •~1'Ockh?I~~e •••••
Got.a, hofJ:att. \' •.. '
.' . ,.
derst, till ,behöfvande järnvli'gs. s,kHda begrafnin,g81',aSSa,!<r. ,6,,~~?(
ijaa,k;skfl, 4on~tlOJleD .(v"PI'eSl~. män och deras familjer.
Fo;-v:s af kassans, s,t~.rel~e.<,;,;.
" I'\~j
M :Etaak 1831)~Il 1918,kr. 43,~~3:70,
~llVorthska f'onden (Jrru Soffit, stockholms
brefbarares
aJl~.e~
P~n,s,r.Mt_~jV:"ampet~~
och Jj.anste· Elworth 1893) kr. 1,000.' Dir, för och pupillkas~a kr. 6,8,9OQ·)\,or~
'""ns ,anljor 9,c4 barn" ~lsppn~ras Stat. järn v, änke- o. pupillkassa se va~tas af 'J;;as~,afiss.tyre~~~.", "
l
lor ,Clvif~,t~te,ns,"',!ke. o.. PJl;lnll. [2948]; tillf. underst. ät behötvanSvenska postma!,naforbun~e,ts>,
ka~s'ls, o,ehof., " ., ,
" . .' .' de banvakter vid statens järnv.
sj,uk. I o, .. be,gI;afnll~gsk~ss,a" ,kr~
\sber871,p'ensl~nsfQnd (Pre.sld. l
Schumburgs
mlnnesf'oud ' (vfee 27,000, Forvalt:as af ll:ass:,ns,siYr
Svea,hof.r. P);; I~ber!? 1854) lit 1918 konsuln m. m. R. H, Schumburg relse.
, ,
.
,Pens:r, ~t "q.k~r el 13P5) kr. 1,290:10. Dlr. fOr Ståt.
""./
,..s,amt tql Pp· järnv., änke- o: pup,illk.ssa'se
[4786]
"
..
~one~ efter eda; [2948J;'underst. till i behofvararida
'l'uUstatens en8kilda penslons- ..
lUOter "..
.
,doms,to'ien el1'!r pensionstegare vj<i statens järnv:' inrättning
(K. MaJ:t,s brer. 1805]'
Svea hofratt. 'O, ,. r:
."
Croustodts d\matlO'Jlsf'ond (Ge. VId 19]7 'Ars slut kr. 1,890,;;28:99.
L,angs ,pel\slOnsfond (M.l\ S.E ueraldir. grefve R Cronstedt 1896),Särsk. dtrektion,' se [2954]; penserLang 1840 o. 1843) 111 1918 kr. kr 2000 Dir for Stat [ärnv' ärtke:ät
änkor och barn efter aflidn •••
14,560:~2. P~ns;r ,ät.·4 ogifta frun- o. 'p,ipilikass~ so)2948]; u~derst. tjän~timle! iaJvlU.·ei tullverket".
\
t~m?I
e~~,_,aQ~IC?} ; l ,~orf't1ga\om; t~n,behofvande anka efter stats-.,
--_.
v'
,"'\
standlg~ete,';'. ,\.
''''
järnvä;::sman:
'['A 8'7]
,L,
Llnd~ dona;tlonsfond (Postrnäat:
Eurens mlunesfond (Baudrrv-D
.••.
,1
!i.ansLlll~'l889JlI1191~kr·~,078:82,
M Eurens ä'nka 18~9) kr. 1,000:-'. 'J~~nkontl!.rets.
tJanstel!,aus.,Q~
rlll .. pens.sunderst. åt 4:, högst 6 Dir. 'för Stat. jäl'nv. änke- o. pu betjanlngs'lInk~:
o'b.p.~pllakassa..
behot>:ande ankor och barn efter pillkassa se [29 48]; underst. till (Jar;'ko,,;torets tJ,anste,:,,":n18.13Jkr.
posttJ~nsteman,
att utdelas helst banvakt e)ler änka efter sådan.
26~,316:61. Sty~else.;)
t.Jan~te.
tlll oltka 101')1~arJe är.
. ,Chr, -Iohnssous fond (öfverban- manjpens.r
åt.Jamk?ntorets t,län··
. Qti,djngs "9n~tlons,fond-'(y.jP):e, mäst; Johnssons änka 1900) kr.' atemuns.o. betJapte.S,ank,,!r'{. ba~~
SId., l Kammarkolt. B C!QVld~ng 1,000., Dir., föl' Stat. järnv. änke.
.
'
o.hanshustrnJ~hallna":ll!J,~I~lna
o. pupilfkassarse [2948]; underst. {4788] ':,h,
'"
'
Westman 1838) Il1~18 kr. 6!689.81. till fyra behöfvande änkor efter
Buakostatens
änke. oeh }lupill:irl, gr,atifikatl?n åt ank.a. ~fter QlV, banvakter vid statens jlLrnv. ,i kassll,l (Riksana ' Ständers Banco"mbet~",an llif. tromans va~'dlghet,
Hahrs ,mlnnesgåfm (Örverdirek- Ful!mäktige och' Cornmtssariern ••.
so:m,aldrIg tJ"nat mom krlgsstän- -tör Mauritz Hahr 1902).kr, 2;000. i Rilniens'Stänite,rs Banco 1748)'kr.
det.; ,1.'"c.
.\
,- ,.'
~ '.
'
Dir. för Stabs.järnv. änke •. b. pUJ 1',217,249:öB. SJi.;.rl:;lk. styrelse, se·
af-9'uneldsi~o,'\latlOJls(ond (Stat.s. pillkassa se, [2948]; underst, 'tiU [~9,63); pens-r itt R.ik~pankens tjänc
komm; C.E,af fupel?,1861) ~1119<8vid statens järnv, traftkafdeln. stemäns och vaktl>etjäntes änl<o1';"
~r.-64,D04.42, .;olSp. fO;rCIVll~tatsns 'ahställd manI. eller kvinnl. tjän· o. .minderårtga barn, samt ,ogjfta,'
,,~~, o. ;puPIUkass~s brhof.
steman' hvilken behöfver besöka döttI;ar .etter fyllda· '50 :tr: '
~rnqv.IBts ~.~ation~fond (Kam· brunns. ollor badort.
,
~"
re. 1 K",mmal'koll· C TornqVlst·
Bar)lens undersWdsfönd (Öfver- ["7 89J ,I'"
"
, "C
1~6l),,~J'{1918 kr -.~4,398:70. ,Dl~l'" dir. Victor Klemmmga 'donation
i
Änke, oeh :pupillkassan
'vid>'
fo1' CIVIlstatens ä!,ke. o. p:UPll~,.1905)'kr. 2,000. Dir. för Stat. järnv. &Iksbankensafdelningskontor
O;!'
kassas lIehof.. ' '3l"
" '':'
. unke- o. pupillkassa se [2948J;'un· pappersbr,uk (Rikets Ständer 185!)',
(ie11o", Jlåd"b~ef, J,186,i,ar be derst. ät fattiga'bameneraflidna
kr: 551,7:17:30,' Styrelse:' Hrr full.:."
lltamd,t, a~~ slstnaIIll;l_d~tv~ fo~~~r stats banemän.
.
skola utgora grundfond 101'CIVIl.
mäktige ,i Riksbanken, se' [16·11];.,f
statens kap,it,al', o.' lifjorsäkring,~,
,pens:r åt linkor ocn'barn, dels efter'anstalt [se ofvan]."
[4783] i
,
tjänstemän och'betjänte'Tid
f .. d.
, \
Telegraf'v,erkets Pllnsionslnrlitt.
bankodiskontverket och dels efter- I
'" " 1 ,',.-.~~'~' -"
nlug samt änke- och pupillk ••••••• ~~d~~~ ~:~k~fd~lningSkontor~n o.
[4,7:82J,', "
".
'"
(senaste KgL regl:e 1,7juni 1908).
,', "
Stl'tenB'. jlirnvligårs ',ällke- o•. Geme,,:sam :.dire.ktion,.se [2956];..aJ [47 90]
-,,--,.-, .
"
pU'pill,kassa:,(Staten 187~); yid 1911 penslonslnrat,tnlng,en
(bOl..
'
.
,,
års,. slut kr. 28,318,550:,91. Pensio· 111 1875) för telegrdpersonalens
I,Uksg,iildskQntorets än ••••, oelo
Jlcring.af' afl:e ,de,lägares' änko1' o. pensi<mering kr. 9,484,280:89; stat\<· ,pulllllkass,a, (bild. vid 1800-;-1810>,
'b,,,:rril
",
.bid"ag kr. 352,910'~3; b) änke· och ärs riksdag»)u'. ~165,Gpo.. .Il ka~c"
\l

te

?-. , ','

.
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Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. 11. fonder.

och med är 190. tillfaUa de stad- pens:r a kr.l50 till vederbör1. begade afgifterna föl' Hofleverantörs· visade ~edeUöoa o. verkI.,fattiga,
diplom kassan. Visningsmedel af hv""afhalftens.k.pauvres~nt~ux.
Sthlms o. Drottningholms
slott \ TOn lVill~brandska un~erstöds.
tillfalla äfven kassan.
fonden (Frth.an UUa v WIUebrand J
Uti nämnda belopp ingår af Än· 1860) kr. 100,OOO.-Afräntan u~e.'
kef. H J Åkerström teot. fond las pens:r a kr. 200 tlU fath!:a.
I J.47 95] Förvaltningen af 7,000 kr., hvaraf räntan utgår i S i6reträdeovi~ gamla sjuka eUer
borgrättsfonderna.
pensioner, som tilldelae fattiga sjukl, fruntimmer.
Se [2975j.
'
änkor o. döttrar efter vid K. hof-'Bergska foutlen (Hofbetj. Hal- vet anstäUda personer,
"vardBerg1709)kr.3,80D:38. Underst.
[4~2;Jrskapets
änke·oc. pupill-'-åt änkor o. barn efter betjänte vid [4797]
. -Strömsholrns slott o. stuteri.
Änke· och pnp'illkusaB
Tid kassa. Se [2961J. Stift. 1874, enl.
Kgl.
regi.
6
nov.
s.
å., ror beredande
Flachska fonden (Förste Hof· Stockholms stad. åmbetaverk (K.
marskalken E Flach'1878) kr. 1,108: regI.'/51902)kr. 21798 803:77.Särak. af pens. åt delägares änkor och .
minderäriga
barn.
äldre ogifta.
<03. Räntan utdelas till två afske- direktion,
se [2967; j att bereda
dade personer, som tillhört Hof- pens:r ät delägares änkor o. barn. obemedI. barn, som gnm sjukdom
äro
urståndsatta
att
sig
nödtorftevets Iivrå- och ekonomistater .
ligen försörja, och ogifta döttrar
Gntermuthska
fonden
(Elsa
efter
uppnådda
55
är.
Den
,1 maj
Gutermuth, f Willamsberg, änka [4798]
etter C F Gutermuth, 1703) kr.
Understöd.föreningen
PoU.· 1918utgjorde behälln. kr.14,337:573:
16,hvaraf
gr",nd/onden
kr.
9,048,629:
17,075:56. Underst. åt ringare hof- personalens i Stoekholm enskilda
46 och tillskotts/onden kr. 5.288,943:,
betjäntes fattiga barn samt fattiga begrafnin!;s.
o. understöd.kassa
70. Från förstnämnda fond, som
"'nlmr efter hofbetjlinte.
kr. 8.760: 59.
, Hnmbleska
testamentsf.nden
PollilpersonaleBs
i Stockholm utgöres af aUm. medel och inkomst
af
lediga prästsysslor, utgå pens:r
(Eva Humble, f HoUenius, 1787) enilkilda ä"ke- och 'pupillkassa
'kr. 3,458:77. Underst. åt änkor och (stift. 9 maj 1883) kr. 255,222:47. till alla berättigade efter lika grunder;
vid pens:r från sistn:e fond,
'barn efter betjänte Tid K. hofvet Särsk, direktion,-se [2971J. Under-och vid Ulriksdals slott.
stöd åt aJ!. polismäns änkoro. barn. som bestär af delägares efter lön
beräkn.
afgifter, tages hänsynäfven
'Plattnska testamentsfonden(Fru
till delägares senaat innehafda
A M Plätin, f Norberg, 1819) kr.
lön.
Pens:a
utgå ej med ngt på
\1.6,400:76.Underst. tiU2/. åt fattiga [4799]
Hebbts penslonilfond (Bruksp. förhand bestämdt belopp, utan de
anom hoftörsaml., 1/. till ett stip.
ras
storlek
är
beroende på den be200 kr. åt studerande af Små- A Hebbe 1824) kr. 15,000. Direkt:n
ritkn. inkomsten för hvarje' år lif·
öfver Strandbergska läkareinrättn.,
~ands nation i Upsala.
vensom
på
antalet
pensialotter.
Spetz'ska
fonden
(Slottsförv. se [3535J. Af räntan utgä ärI. 9
inträder när lönein
ii' Spetz 1765) kr. 9,743:25. Uno pens.r å 100 kr. till fattiga änkor Pensionsrätt
komst.
af
den
afl:e
deläg:s
syssla
-derst, åt K. Hofstatens
ringare el. oföraörjda döttrar efter ofrälse
frånträdes.
Föl' utbek. af pens.
'betjänings fattiga änkor samt fao civ. ambets- och tjänstemän.
- i 'senare hälften af febr. månad
-der- och moderlösa. barn.
- bör för pensionär årl. under
jöTstafhäl/ten aj Jöreg. nov. 'månad
,[4lg~6kofstatenil
gratialkassa
[4801]
Förvalt.nin.!Je~ !ör anmälan ske medels aflämn:e af
f. pens.s beviljandenödigahandl:r,
Hofpredikant-erna J G Flodin o.
Groenska
fattlgforsor]i landsorten hos vederb. pastor o.
-C W Strang 1787).. kr. 189,823:83
ningsfonden och Willei Sthlm i kassans lokal, Mäster·
{den 1 Jan. 1918). Sarsk. dir.ektion,
brandska understöds.
samuelsg. 10. Pensionär, som gnm
-se [29771; kvartalaanderatöd
tlU
egen försummelse blif'vit vid "Penvid dödsfallet i hofreta tjänst vafonden. Se 13066J
s.sberäkn. utesluten, i6rlorar sin
rande eUer pensionerade betjäntes
'Ir08Dska
fattigfdrsörjnings,••nkor o. barn under 18 är; årl. fonden (Bergsrådet
A H Green pens.srätt för det år, berälm:n af~
~åfva af konungen 225 kr.
Frän 1839) kr. 184,000. Afräntan utdela~ sett.
saf'Orvaltllre,' se [296.]; pens:r At
änlwr och b ••rn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Rlksgäl.dskontoret och f. d. Generalasatetenskontoret.

.å

X.

Fonder

för understöd

,{48 04] Armens pensions.
kassa. Se [2941J.
Ärmeus änke· och pupillkassa
-(Krig. betälet 1817). Pens:r åt änkor
"O.
barn efter armens ämbets- o.
-tjänstemän; kapital o. förbindelser
\-<ifvertagna af Armens nya änke- o.
pupillkassa.
Ärmens nya änke· och pupillkas. a
(Krigsbefälet
1883) kr.
16,692,314:97. Pens:r åt armens
) "li.mbets- och tjänstemäns änkor o.
:barn; statsbidrag: kr .132,4.7 år 1917.
Antal pensions tagande stärbhus
-d. 31 dec. 1917:1,2.3. I pupill uu.
lägg utdelades föl' år 1917222a 7.kr.
(olf:sbarn), 441 a 30 kr. (und.off.slJarn\, ttl ls, kr. 29,880.
. Armens pehsionskail8a (Krigs be·
'lälet 1756) kr. 3,747,794:38. Pens:r
:åt armens riitmbets· och tjänste~

FINSPONGS
,--~--------

åt militärer

samt deras

män; statsanslag
till fyllnadspens:r m. m., för år 1917 (rörstagsanslag) kr. 3,500,000.
Kapteu O lY Dahlgrens fond.
Enligt testamente den 16 december
1908skaU testators halfsyster uppbära lifstidsränta å fondens kapital kr. 31,862:23. Etter hennes död
skall räntan användas till pensioner åt fattiga änkor och of6rsörjda
barn efter offfcerare och underofficerare vid Svenska armen.
Gret'vinnan
Horns
stiftelse
(Grefv.an A S Horn, f Blomstedt,
185~)kr. 777,064:47. Pens:r tt milttäre ämbets- och tjänstemäns i fattigdom ertert. ä.nkor och barn; företrädesvis åt fattiga änkor och döttrar eller ryttmäst., kapt:r, löjtn:r
och underlöjtn:r. (309 pens:r å 150
kr. ut!:l\ f. n.)
Konungens enskilda fond. Pens:r

änkor och barn.

åt ~nkor och barn efter afl. mi li
tärpersoner;
åt af framI. H. M:t
kon. Oskar II och hans företrädare
utsedda pensionärer. 137 understödstagare ål> 1917. Nya sökande
å fonden mottagas ej.
lIilitäränke· pensions staten, All·
l1IäBJla.
Pens:r åt militäre ämbetso. tjänstemäns1 fattigdom efterl:e
änkor och barn; pensträtten grnndar sig på mannens eller faderns
bestältn., bouppteckn, samt sökan
des fortf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änkeoch pupiIlkassa.
Stiftel.en Carl och Amelie Ahl·
gr ens,~ ålderdomshelu,
Gränna.
(Ofverstinnan
A S Ahlgren 1910)
Fri bostad i Ahlgrenske, gärden i
Gränna åt pens:e officerare med
företräde för dem som ~iänat vid
Smålands grenadj okär och Smål:s
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Fromma stiftel~ers, pensionskassors

:l1Usai-reg. ,eller ock änkor och af-koml. efter sådana officerare. Äf-ven'lifräntor
till af testatrisen
.nämnda .personer,
Svenska härens officerares och
underofficerares minnesfond.(Bil.
i -äad 1906) med ändamål att utdela
'-tillfalliga understöd åt änkor samt
fader· och moderlösa barn;hvilkas
män eller fäder tillhört svenska
hären. Behållning 311t2 1917 kr
':23,033:55.

m. fl. fonder.

och l/i Som -'pens. åt änka efter
underoffice vid regem.t
'v olontär~n Grefve G~staf Nlh
Conrad vo'! Bosens pensions. och
gratlflkatioRsfond
(gMva af stärbbuset efter nämnde volontär) kr.
2,049:29. Samma direktion. Årl.
räntan utgår med 1/! som ständig
tillökn. i pens. el. tillfallig gratie
fikatton till pensionerad
underofficer från regem.t el. ock som
pens. el. gratifikation till änka efter sådan undeeofficer, och andra
1/2 lika med 01'van el. till änka
efter en i tjänst afi. underofficer
;.(4805J Kg!. Svea lifgarde. el. till uppfostringsh.iälp åt ngt el.
I
Drottningens
hos,ital (grundl. några fattiga barn till dylik under.
i805 af en »Människovän») kr'. officer vid regem:t.
Skolfonden. kr. 10,098:39. Bildad
.,,:a 76,000. Direktion, se [3072J.
kr' t'
f"" j' d
Räntan användes till årl. pens:r å 18 1
b
r, 2 gnmsu s rptaon or ar vo e
-och understöd åt afskedadt under- till en skotlärarebetattuiug, .hvllken numera ej tillsättes, sedao
beräl o. manskap af STea lifg.
folkskola blifvit närbelägen.
Af
räntan utgår en del som julgåfvor
i kläder m. m. åt skolbarn Inora
[4807J
regem.ts församl., efter sekund.
Kronprinsessan
Josefinas pen- chefe,n. bestämmande.
'3ionslnrättn.
vid K. Göta lif.
;1!'arde(stiftad 1823 af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens förmälning) kr. 120,000, Särsk direk- [48 lOJ Kgl. Svea artillerition, Be [2983J. Pensionering
åt regementes pensions- och
underofficerare och manskap inom
understödskassor.
eegem.tet,
I1)'grells stipendiefond
(Gene.
räladjutant Hygrell och hans hu,
stru 1833). Prem. åt fatt. skolban
[4809J
Kungl. lifgardet inom Kg!. Svea art ..reg.; kapita
\
till häst..
let ingår i soldat-barnhuakassan.
,
lIarcklinska fonden (Änkef. C E
Lifgardets
tin häst pensions- ,Marcklin 1851). Underst. åt officerskassa (gåfvor och tillskott af offi- änkor el. döttrar,
cerare 1851; samt 'ärl. afgifter af
Musikkårens
enskilda
kassa
underofficerare med Tederlikar) kr. (Muaikpersoualen
vid Brea art.·
H8,3H: 07. Särsk. direktion, se reg:te 187.). Begrafn.hjälpvti.ll del.
r2~80]. Pens; till afskedadt undee. ägarnes stärbhus samt tillf"alligt
befål och manskap.
underst. åt delägare och pensioner
Prins Oilkars hospitalinrättning
till afskedade delägare,
vill Kgl. Ufgardet till häst (GMe
Understöd.förllningen
Kungl,
vor och tillskott af officerare 1816) Svea art.·reg:tes officerskårs pen.
1..7. 47,271: 14. Samma' direktion. sionsf'iirening
(Officerskåren vid
Pens. och underst. åt afskedadt Svea art.-reg. 1850). Pensionering
underbefäl o. manskap, dess änkor af f. d. officerare vid Svea art.-reg.
och barn.
\
Penstons- och gratlalkassan
för
UOilenltergska' fonden (GMva underofficerare och manskap (Offifrån stärbhuset efter afl. Under- cerskåren vid Svea art.-reg. 1850).
Iöjtrr.Rosenbergjkr. 1,330:05. Regr- Utdeln. af pensioner och underst.
tets pens:kassas direktion. Räntan åt afakedade underoräoerare, konutgår till pens. åt änka efter i staplar, trumpetare och artilleristjänst Jafl.underofficer Tidregem:t. ter.
\.
Untlerlöjtnant
CIaes Erik PeyRudebeckska stiftelsen (Öfverrens p ••• tens- och gratifikations.
ste Rudebeck samt battericheferna
tentl (Ilåfva från nämnde under- vid Svea art.-reg:te 1860). Pens. åt
r,' änkor och barn efter underoffice110I·j.1nS·amPmOYarodn"~ekstt',~o,rnbh.
RUia)nktan
3u't8b7e9_i
~'
rare vid regem.t.
talas årl. 6 j ul i med !/I som gratiSoldutbarnhuskassan
(Officersiikationåt
afskedad underofficer kåren vid Svea artillerireg.).
FatI
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'

•
'
Konungens milltärhospltals.
och,:
medalj fond er Militärhospitalsfon·,
den utgöres af: 1) efter 1813 .och
1814 årens krig af ensk, personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
skänkta större belopp, 3) af kommerserådet Pc Ftleen donerade medel; Modal.ifonden, stift. af konung Karl XIV Johan. Båda fonderria harva gemensam direktion
se [30701· Från Militärhospitals.
och Medaljfonderna hafva under
1916penser ,el. gratifik:r till omlfr.
17,500 kr. 'utgätt till i fattigdom
stadda änkor O. oförsövida döttrar
~,J
efter befäl, underbefäl . och civ,
t.iänstemän vid armen och flottan,
Nya pens:rum komma hädanefter
icke att tillsättas, utan skola, i mån
af hittills varande pensionärers
afgång, alla underst. frän fonden: .
utgå. under form at' gratifikationer. Medaljfonden är afsedll att"
bereda underofficerare och gemenskap i armen och. flottan, hvilka
deltagit i Sveriges senaste krig och '
erhållit medalj för tapperhet
i
fålt, en årlig pension, men då
ingen innehafvare af sådan medalj numera finnes i lifvet, utgår
större delen af fondens ~·ii.nteaJ4 ~
kastn. såsom underst. från Militär~
hospitalsfonden.

[4815J
J{onungens hOilpitai (Sthlms
stads borgerskap O.magistrat 1796)
kr. 353,400. Särsk, direktion, se
[3071J: Pens:r åt afskedadt man'.
skap vid armen: a) efter Tissa. åre
tjänst el. de, som blifvit skadade;,
b) andra fattiga, lytta och lemlösa.
som utan eget förvållande blif.it
vanföra samt ej kunnat Intagas på'
fattighus; år 1917 utdelades 10,~6l)
kr. till 450 personer.
.

[48 171

"

lIautJtoisternAS nnderstödå...als-sa (stift. den 28 nov: 1M9 HiT i
armens och flottans tjänst vamn:.
de eller därstädes förut ••nstiilHll
musiker af underofficers' grad) k,r,
14,174:92. Särsk. styrelse, se [3021).
Utbetalar t. v. begratn.shjälp T'd
delägares dödsfall och tillfälligt
understöd till delägare el. de •••.
änka.
.

undervisning
och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn;

'.

[4821 J Karolinska Institutet.

\

>I

tiga soldatbarns 'beklädn. och nnderhäll.

AC1'olska fonden (Prof. C Santes- . Karol. instilmtet stud. med.Randfson 1879) kr. 10,000. Stipendier åt dater,
,
Se [2208J.
studerande
vid Karolinska instiBenetlicks"stipendiefond
(Kam'
AbelInsfond
(Prof. Hj, Abelin tutet.
marh. A· W Benedicks 1861) 'kl",
1882) kr. 6,000, Stip:r åt atu deAltins fond (Stadsläk. 111L Al· 38,000. Till vid Karolinska insti'
~~
K"rolinska institutet.
.tin 1877) kr. 6,100. Stip,,' åt vid tutet studer:l;l!lde med. kandidater.,

MYNTRÄKNAREN
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Ragnar
BruzelluI'
stfpendieCaroliue A.ndriette Nobeis (ond sätta Sällskapet i tilllälle att befond (Prof. "Bruzelius 1902) kr. (A Nobe11890) kr. ;;0,000. Underst, löna värdefulla, af s•.ensk,a med11,704:31. Stipendierätmed.kandirör experisnentell medio. forskning. borgare förf. till täilan infamnal1edater,. som studera vid institutet.
Caroline Åndrlette Nobels re- skrifter ofver ämnen tillhörande-·
Bylundska
testamentsfonden
servfond kr. 45,156:54. ,
det
medio .. forskningsområdet.
(Apote:k. E Bylund .1818),kr,,3.000.
Pediatriska
klinikens
1>ib1l0- TlIftingsskrift skall ••••ra Inlämu.
Till •.underhäll och. förökande af teksfond kr., 0,000.
,till
Säl).skap:s sekreterare före 1:>.
samlingarna ooh bibliIlteket vid
A. Uognells foud för baruklinik
jan.'
'.
Karol. institutet.
(D Å J Regneli18711)kr. 20,000. lför
Pasteuj-s-feuden
(Svenska LäLotten von Ulibens fond kr. klinisk undervisn. i barn"-Mdern. karesällskapet m. fl.) kr. 40,551):SS'
10,000.'
sjukdomar bl. bllofninom2-8årvid
(däraf medaljfonden kr. 10,182:01,
t'rn Wllholmina
BIortas stl. Kronprlns:sanLo"isa.vllJ.·d"nstalt.
forskningsfonden
kl'. 5,424: ,~2.
pelultefond.till
understöd åt mmA.nders Uetzll litlpondiefond och stipendiefonden kr. \!Q,000:-l·
dre bemedl. kvinnor som ägna sig (Svenska läkare.ällskapet lS62) b. liar till ändamål ~tt främja forskn.
Attandläkarekonsten kr. 18.01[;:06. 32.000. Stfp:r till studerande Tid på bakteriologiens och hygienen.
Biertas stipendiefond (Frökn:a Karol. inst .• amt till underst. f'6r område. Medel af f~nden~.r"nto,.
H och A Hierta 1873) kr. 15,000. vetenskapl. forskningar och resor. fä använda. dels rör utdelande
Stip:r åt kTinnor, som studera
BOOliaf Hjelm.iitera stipendie. SällsK:S Pasteursmedalj i gnid åt.
medtein.
fond (Kammarh. A Roos af Hjelm' forskare, som gjort ~ig förtJänta.
lIagnus
Russ' sttpeudtefond sitter 1862) kl'.• ,000. Stip:r åt stu- om bakteriol.s eller hyg:s rram(Prof. M Huss' forne lärjungar derande vid Karol. institutet.
steg, dels till resestrp.r rör studier
1863) kr. i,100. Stipendier åt vid
'Professor
Carl J, UOSlilLuders i utlandet i bakt", ..tol, ell~r hyg.,
K•••.ol.inst ..studerande med. kandi- donationsfond (1893)kl'. 13,998;69. dels' ock till främjande af vetendater.
För ändamAl' som läl'arekollegium skapl , t'prskningar inom. nämnda
Dr Carl Iläggstriim. sttpeudle- ••nser gagna de medicinska veten-. områden.
"
'.
fond (Dl' Carl Häggströms testa- skaperria.
"A.nd.
Robius' fond, kr. 44,07,1:6.
mente 1911) kr. 38,448:42. Stipen8amlioDl stlpendiefqnd
(Bok- (däraf medalj- och reservfond kr.
tJi er ät med. kandidater, .000 töre- handl. A Samson 1887)kr'.13,267:46. 14,074:67; anatomiska stipendieträdes 'fis ägna sig åt studiet af ötip:r At med. kandida.ter, som fonden kr. 20,000 och fysiolobarnsjukdom ••r eller obstetrik och studera vid institutet.
giskasUpendiefondenkr.10,000:-l.
!,'YUekologi.
Stulile,fonden fill' kvinnilgn. IIIC· är afsedd att främja atudiet ••f deKarolinska institutets pediatri. dletue ~t,ud. h-r. 50,000.
.'
I
••etenskaper,
i h•.il:kas fjänst Anska fond (Don. af okänd gen. pro!lvenskn. kirurgers iilsn.miing d. iters.R~tzil1s •.erkat, i fr'iimsta rumfessot I Jundell) kr. 12,000:- För 2 IIUll·S..\ 916' kr. 20,000.
met den normala anatomien, därbarnavärdsändamå].
b. O. Orlls donation kr ..4,533:78. näst älven fysiologien.
KarolInlika institutets
reservProfessor och fru E. ÖdmansBerzell'ls.follden
kr. 9,866:41.
fond. (Dr A F RegnelI 1886) kl'. sons denntf ou (1910) kr. 5,888:79. Ur denna fond utdelas',hvart10:eär'
;;:1.124:44. Disponibla afk"stningen
Fonden föl' KonsniO. };kmnns sällskapet. Berzeltua-medalj i guld
skall an""ndas till.befrämj. af den professur h-r. 200,000:-.
åt någon af de forskare, som gemedicinska forskningen och dess
nom sina arbeten mest bidragit tilt
tillgodogörande sll vM föl' under- [48 22]
framstegen inom den llledicinska.
'f'isn:n som för litteraturen.
kemien.
_ Kirurgiska
klinikens
blblio,
Wsnerska feitamentsfencIen (LifGlIun!' r t'orssners fond (öfverteksfond
(Professor John Berg medikus. Wener 1813) kr. 6,244:60 lämnad 1916)kr. 2,61&:So. har till.
1911) kr. 10,000:_. Till preml.me- vid U17 är" slut. Medicinalstyrel- ändatnål att genom sin ränteafration och inbindning af ldrur- sen, se [lli 48]. Till stipendier;
kastning främja studier inom ingfska, tidskrifter.
värtes medicinen och dess hjälpKlrnrgiska Itipeudiefonden (Do- [~8 23) S
k Läk
"" vetenskaper.
nation af okänd, psend. »Amicus.·
vens a a aresa ~ Nachmansonskll fondeu (Fru
gnm Prof. C ,J Rosasuder 1870)kr.
skapet. Se [S949].
'Rosa E. Naohmansons testament ••
10,000. Stip:r it 1 el, 2 unge män,
.l. Pris- och sti.,..ndiefond.,,:
18 oktober 1913) kr. 50,QOO,
har till
som vid instätutet idka eljer nyltSvenska LikaresällsJut,etsjubiuppgift att genom, sin ränteafkast.
gen därst. afslutat sina med. studier 'leumsfond (stift. 27 april 1Si8 till ning frlimja den oto-jaryngolegtska
och ådagalagt synnerl. flit jämte erinran af Sällsk:t. 50-l1ri~ verk- vetenskapen.
intresse och fallenhet rör kirurgi samhet) kr. 27,321:13 (däraf prisLitterära
fonilen (bildad 190i)'
och oftalmiatri.
fonden' kr. 22,500: - och medalj- kr. '21,044:24 flar Vll ändamäl att
A.4. Kjellbergs
stipendiefond och reservfonden kr. 4,821: 13), har stödja och fri,mja Sällskapets 1it~.Pr~f:sänkan Therese
Kjellberg till ändamål att genom sin afkast· terlira verksamhet.
l884\ kr. 12,100:34. Stip. till med. ning sätta sällsk. i tHlrälle att
_I
'
kaadidat eller licentiat, som stu- utan ansökan belöna värdefulla, af
IJ'. Undersllid.•jond,,·:
derar vid institutet.
svenska medborgare förf:e skrifter
Schanmkell'ska understöd..fO'Jl'
Ljungbergo ,iipendiefolld(Fältöfver ämnen tillhörande det me, den (A.sessor J.E Schaumkell1SaS)
U'k. N J Ljungberg 18(6) kr. 48,000. dic. forsknrsområdet.
kl'; 192,983:Hi, har till ändamål att
Resestip. för med. doktorer.
Regnellska ,rioronden (D:r An- bereda understöd
åt behöfvaDde
(lIlr. Lovens f••nd (f. d. prof. Chr. ders Fr. Regnell, gnm gMvobref änkor eller oförsörjda barn efte})'
Loven UOS) kr. 18,4~7:87; till be- 26 mars 186&)kr. 27,O~6:31. Hvart afftdna sveneka Iäkere ; fonden harr
främjande arf torskntng inom fysio- 4:de ;tr, fr. o:'" ffi. le70, utdelas 4 ökats genom en mängd större och.
Iogä, experimentell farmakedyna- års ränta som prisbelön, 101'sådan mindre gilfvor afläk"re och andra.
.mfk och ry.iolo:;;s:k kemi.
skrift.somefterfore'!q'lf'(enpröfn.
Jakob Levertins fond (1888)kr;
l' H .ll.almst."s stipendieroll.d befinnes därsf förtjänt. Hvilken 1,684: 52. Räntemellien utdelas
(Prof, P H Malmsten 1876)kr. i.OOO
.••. ensk medborgare
som helst tillsammans med Schaumkeilska.
StipendierltTidi:est.nyblifnemed
.. äger a.tt om priset täfla. Tä.:ft.in,s- fondens ränta.
licentiater.
sklift skall •.ara inlämn. till Sällt'. C.biS fond (Sjökapt. F Cub"
.• F&llden för P H Jlalmstens pro- skapets sekreterare före 15jannari d. 6 dec. 1888) kr. 0,000. RäntefessKr kr. 101,846:M.
under det för prisets utdein. best. medlen utdelas tillsammans med
M11llnesfonden (:rheres Anders- äret.
Sohaumkellska fondens ränta,
son 1911) kr. 21.4>00. .Efter viss
A.lvarenga do PiaBhl's prillfonll
Läkare.nödhjälp.foad.1I.
(ltlifritntetagares fränfälle skall af- (Prof. i Lissabon med. d.r P'-F da skilliga .venska läkare 1S55) kr.
kastningen användas till stipendier Costa Al•.•.renga) kr. 28,212:07, hal' 32,977:67. Understöd:tt nödställd ••
ilt kviolnliga medicine kandidater. ,till ändamM att gIlm sin arkastn. svenska läkare, sa'1't ät behö-f-
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·.aild~ änkor eller 'oi6rsÖljda barn "Kamiatfonden
(Svenska Hkare I
' ..•.c. d/"illa /i>nde~".,
l \
;.,ft& alJilln'l/svenska läkare; 'fon, 190:lJkr. 76,860:,H. ÄrafSedditi!lUn'l
Socia1a'ft)nden'
(af"189Ö,,:n,
·<le~ 'uIlpkom' genbm,.n:pplö ••n. af derstöd åt 'nödställda svenska Ia- :I 55I:'96/"Dsss' "ändanu'tll, ll,;i>litt
ii~!rs:;nrättningsJi' fötisvsnsb
lä· kare.',
'.
,
f;ämja det'ka;tIiratHga·."'amlllfvet
.~e.J '~!.q;rnd 'af fö.ru~var.~~d~~d.~l-R~,gnar
9~h Helena Bruzeltus' inom sä,llskaipet~t ".,:'., r , ,'~"r!{J
"'Zare .lorb.~h~ll gJ':'l'd.es.o111 f'lr. u'nderstödsfond(Ä.nkefru
Profes-}" GrothskO:' fonde", (af' 1897)',kr.
lIlånsr~tt for dsras', efterlefva~~e. sonkan Lott Y Bruaelius H'O:!)kr. 6,939: 66 är afsedd atj'bekosh"nya
•. Lmdblads,'fond
(Dr 4. LI,,;d. lU,420~,4), hal' ttlt ändamäl att be- upplagor "åf'Dlärob'ok"f'ör'barh.
blad '1999)~.10,~51:2L \understod reda understöd åt behöfvande än-. morskor.D
' '"
j,
åt. :li?'d~~ällda s~~ska"läkare
.a!lit' kor eller oförsöl:jda barn efter af-'
/' '
•.'
:i\t '1jehofvan~e änkor .eller ofor- lidna svenska Iäkare.
t,
"
'.ls'aÖ~Ja·dr'e!';,~1'r'l':,'eft
..e'r,:"'IIidn,~.vens~~
Th.Hl,.as~'
fond. (Doktor Th. [4824] ""
,
"
lp
Jaeobisk'lt testam8ntsC'lIide'Il(:V".
"Vi'ii~ent 'oeh'l\ouis'e' I,ndbeJ:Is, Hwass . ,1912) kr. 59,000, Ränte- 'teririiirläk. A Jacobi 186').kr.13,90,O.
:Pensionsfond (Lifmediku.'VinceIit
at:k",.tmugell skall .framd.eles, a,~- Direkt, öfver 'Veterinärhögskolai)
.I"undbfrg 18!.) kr. 65,336:17! ÅrL, vandas, såsom ar fO}'eskl'lfvetfor genom dess-rekter. Se [2218].' Re
ajiilltan 'användes till peu.ir'äSOO R. .ocb H. Bruzelms understod s-: sestip. utdelas hvart 3:e &11'''1'
4-.
:kr.:'~t~beh~fv'ändc",ä:nkoreneroiör. fond.
,
är till en ·ung.veterlnärläkal!O' , '"'o
'söljda barn efter aflidna svenska
Diemlll'ska f~n"en(insamlad
af
, ',,, ".
1;ilf8r~.
, )'.
Dr Diemer bland svenska.' bad~,
--, -, r:
"C. 'Hägg'~triitiJ.sfond (DrC Hägg- gäster i Aachen, öfverlämnad till
,,', .
, ,", ,
sttÖln 1909)kr. 28,604: l!.!ÅTI'. rän,/svenSka Läkaresällskapet 19(3) kr. [48261 ",
,.
,', I(~"
iåli'använde's 'till pens.rä aoo 1<1',8,865:'79. Afs'edd till understöd "'t
Svenskas.jukskot6rskoI;l1~,&Ii·
'åt" 'lieliöfvilnde'änkor eller'. oför- 'personer af svensk nationalitet mjinna pens'l01lsf'årening(189~)k.",
,,?rjda bam .•f~er afiid,nai'Sf~!lSka ,~ör genourgående af brunngkute", 2,000,000. ~ärs1<..s.tITelse.,
'.se (~5, Oj
läkare .. ,""
-'. h,
) Aachen..
Llfränta'vnl f,.lld •• GOår.
.,.1<);,
"~j:

.

l

. ',
"/

i\,

,

,

.~.

"v '

XII.· i=onde'r~'tör., diverse ändamål, Riddarhusetsfond.er,

tri. iL,,;

se [1.6~], tingar' tUi; gifvar,innan el."h(}.ll~~~""j
,~~,i
,CJ~~ne~iest'jffel,5en.'
beloppet. afl.:e mab. företr.ädesl,'lirtt.
,~allske~ miljaraörEm ! .åridrew' 'earTherll!bergsl\a,., testameatsto».
,
/
den, (Hand.elskassör.en,J (['4..'erngel1g
'/,egie,'d"Jl.eradf ,Ji:apitaI230,000dol1!21) kr, 5,400, Understöd \\,t '!)e'
!~l'!(~)ill)d~p~per);
som förvaltas
höfvande änkor, f'6reträll,esvis. ~å.
i'it ~atsKontoret och hvars ränta [
]
,
lUtvilndes till belönande af hjälte- 4830
Allmänna änke- och dana, som. af.änk", ,0cl\PltIlUll;:as·
san 'åtnjuta, små.pens:l· oeh',ll"f\:a
modiga handlingar, ',jii)."skildträdd.
pupillkassan i Sver·ige,
flera oförsörjda barn.".:'.1
" .
lling af andras ltf med rtsk afeget,
Se [29591.
l.
.,flarnt ,Jlnqe)."stöd åt anhörigå till . Allmänna änkt. och pupllJka ••
som
" <ctem,l
ornkommtt under rädd- SAn,)Sl'uig'HStift.1784; l'egl.1916,
,
. ,,~. -, <,
';lihg~ar!>ete.. (Stadg~r af 69kt. fonder c.a 14,000000"kr.) har,till [4832] ,Kgl. P.Iitriofi8l<~'
J;~ll ) Sv. f'orf.•sam.l. nor 104). Sty- ändarnål att"'t svenska undersåtar,
Ielsen, utse,dd af K.M.t, sam."man. som icke uppn,l1tt 60 år samt med,
sällskapet,!
'[:1750].'" ,
tr~~e,:,) S,tockh~~m, ~mst,,3,ggr
afseende å hälsotdllatånd pröfvaa
Branders donation (Kan:n'er~ il
)lr!wen,. (l fe!>~.,.j;um , och, okt.), till f'örslikr. antagl., lärnnattllfulle
A, BranUer1869) kr.'l'2;ooo;,Ränta'1l
:~ty:re~'1:,:{{~~~rapl~ral~rY~d,~lP..d. att antingen mot viss afgift1på. en anv'äIides'ltill utdeln. af- sälIsk;~
1l;l~n:" o.r~f.! . A~en~a:Q~~e nnms- gång el. mot årl , premir ,Tinna. för- medaljer
urr : framstå'ende'; , inI lt.ern1J·.~~vls1~Jn~~~.Kretera~el!
«?~~l 'säkr. för beredande af pensioner duetritdkare eller tr~tlgär,asodTitre.\
, B~rg, v. ordf .. DIsponente11ft!. dr dels till efterlervande änkor och
Br'alldstlldsmedleJl.'lCR"BerCh"
\
~Jalmar ~undbohm; f. G~l1el:~:di' barn dels ock till annan person 1778.,.J'~Baltliåsaril:)liggi;o·.Jilirts
~,!'ktpr~lf F 1, H Pegelow, FO),ste oberoende
af .skyldskapstörhål- hustru 1795 m, 'II'.)kr;'I{)',OOO·"'Räu.
aifwe~kl1s med. dr C A V Flens- lande. Vinst tillfaller de försäk- t••n användes till underst, åt't"r'
1)~r~;'FrokeD E?~a. wed-,~e~g;.8J~. rade i form af å'l'~igt:il~växt af pare o. andra f'atttga·'pei.~soner 1),1:
kap~en R. V Edliud,. Yrke.mspek. pensionen.
,.
landet, som'hemsöl<ts af eldsvåda'
t~lsen froken Kersttn Hesselgren.
Bohmanska
testitmentsfondenoch
ej äga rätt till brandåtodsSekr. o. k,mrer:Jur.
kand. G. Un" (Grossh. F O'Bohman 1767) kr. understöd'
";,
.. ,'"
'f
ilen, adr, A,-B. Stockh~In;S·:Han,. 2~2,24f: _.
Understöd åt sjuka,
Ebersteinska,'
Seh9ttegka'l'och ' '
,,''1elsballk.
barn af delägare iAllm. änke- och Kulmanska' donationern •• '(FI'u;a
i." C '
,'-,---'-T,,,",,
pupillkassan i Sverige.
OGA C Eberstein O. M C, Schofte
l; i b k k
t t
t f d
m. fl. 1799,'18Q7och'}811)kr. 2;.00: .
'r 4,828J
, '. ' . :.'.
"
'"c,
,..1',
S ae s a es amen s on en Räntau -ufdelas 'årl. tHl,li6,mg' 1ft'åt
t
" "
,'",
(~nkefru S M Mannerheim, f. Gris·
,
.
"~Ab~Rll,E,~ile,,b.lolll1lg,(Fr!'lns. .back, pm];,r
6,750. Understöd åt 2:ne fattiga och dygdiga"flickör äl
m.annen Em jeR bi 1886)k 1)"11\ b höf
de
k
11 f d
h den arbetande 'klassen. f :i:01"1
l
.,.', , , . ",1
"q,,_'R
r, "'y.
e o van e all 0,' e er a er- oc
I'nd'he'e'ks'do'natio"n' (O'.'f'v'.-k'"
'.' ,
i\r~',~vtdel.as, 200, sronor :antingen moderlösa barn.,
.
..•
'w
,.•.•
Mjn' bi;,15n,,#A .•~ftsk,:.~6ka,pten "Sehmans'lia
'p,ensionsfonden junk. A Itudbeck 1802) ,kr.' 1':006, '
il,ä:D:grelar,t, som.underIöreg. "'ret (M:llerna Augelina,o. ida Sehman Till' sttp:r åt skicklig,jordbru1iare
fran öfverhänganae, .far ••. ,,,ddat 1882) .kr. 8,718:.,.
Pensrr ät,fat. inom Skarnborgs län. ' ,
." /
\-;I'.J\.0ppsb~,s.ä,ttn.
i'-~,hvilliepspmhelst tiga frunttmmsj-, som icke äro el.
'I'hurgrens pensionsfond, (tei.t:e
",,,,tlpnalttet,,el. om tillf'alle.till.dsn- ,varit gifta.
.
af M:ll Charlotta Colla:nlj.el'j. kr.
na anviindning ej gIrvss, säsom.uuSvaanlklt testamentsfonden
(An- 3,00(1, Till' underst, 'åt aJdriglt 'o.,
derst. ,åt ä~or efter ~ve:fl,s;k~
Isjö- kef. A M 8vaan, f.Vo1ckamer, ,1763) fattiga tjänare.'
,\
r,. ,I -l)
''Pärl el., /i~kare, ~0P1 tinder utöfn ,kr. 18,000:-. Räntan är anslagen
K. Patrfotiska SliUilklip.etifsamt·
ilr ,sitt Yrke fullJl\\' döden och-er- till .pensrr åt I'at~ga ,linkor af god liga tillgångar
(Inberäknadt 01'·
,' .•rl:: oförs.9rjda barn. - Uppg. i äm- fI;ejd,. hvilkas män' varit anställda vanstående fonder) utgö'ra omkXiIig
llst,AnsändasafK.,\lfaj;\s
vederbö- i s.tatsnS·,t.iänst, utan afaeende på 200,OOOl<ronor;·,
j'
J: "
rande-_ befallningsh.
mre l juli stånd eL vistelseort; och äga släk •.

[48271";';"

,.i"

\"
Är "arruiti.

tih Kommerskollegium,
som sedermera utdelar

Se

I

1

ä

,
,
F /jA IVK E;i~1NGSM ASK I N er«.
,

,
r

'~e

annons

sid. 76. '-------------.--

[4833-4835]

G.. fromma

stiftelsers, 'Pensionskassors m. fl. fonder.

'[48 33] Di~ektionen öfver

KJnUJlg Karl Jollans donation
Frillerre Oscar Alströmers fonIIl
(1515)kr. 7,500. Räntan utgår med (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alströ·
S [3"47)
•
G pens:r å 60 kr. ror år åt be- mer 1884)kr. 19,845. Lirstidsränta.
e o .'
höfTande, som genom en bättre
Ilofmarskalken
J F Aminolfs.
Till minne af framI. Pres'lden- uppfostran blifvit urståndsatta att och dess Fru A C AmiJlolfs donate" K J Berg (donation af okänd sig med gröfre arbete försörja el. tionsfond, kr. 15,290. 3 pens:r iJ.
28/5 1905) kr. 5,102. Till pensioner att i fattighus kunna intagas.
155 kr.
il. JOO kr. åt 2 fattiga s. k. bättre
Levins donation (v Presid. C A
Berg von Linde-fonden (Frkn
fruntimmer i Stockholm.
Levinjämtearfvin~arl849)kr.5,048.
Henriette Berg T Linde o. AssesBerggrens, R C. Grosshandl., Af räntemedlen utgå 3 pens:r å som August Berg v Linde) öfverl.
testamentsfond
1895 kr. 83,347. 75 kr., och bör vid pensionsttll- 1897-98, kr. 10,095. Lttstidsränta.
Pens:r på samma villkor som från sättning till testators släktingar
Ber!\'cnsljernllka
fonden,
kr.
Nödhjälpskassan.
tagas viss hänsyn.
114,221. Stip:r och pens:r.
Bohman l\:sons testamente (VikLundals testamente (M:ll C ,T
Berghmanska fonden, kr. 1n,10G;
tualiehandl. E Bohman E:son 1827) Lundal 1824) kr. 1,500. JPens:r åt Id~utom kr. 70,345i fastighet. ll:
kr. 5,000. Af räntan skola utgå 2 2 änkor el. oförsörjda döttrar efter stip:r och 5 pens:r.
pens:r Ii.100 kr.
präster vid sin död anställda i
von Beskorraka fonden, kr. 7,054.-.
Brnkspatronen
J A Bångs oeh Stockholm.
2 pens:r il 110 kr.
I
~'rn U J, Bångs, född Lnth, do·
Nerdlanderli testamente (StadsBetIlUllska fonden, kr. 22,912.
nation å 10,000kr. till Nödhjälps- majoren E Nordlander 1842) kr. 11 pensa- a 60 kr.
kassan i Sthlm enl. donationsbre! 75,000. Pens:r å150 kr. åt 22 änkor
Btldtska fonden (1914)kr. 12,520.
a! 22 dec. 1881 med anledn. af ett eller döttrar efter borgare i Sthlm, Lifstidsränta.
25:årigt lyck!. äktenskap. Fondens samt 5 änkor el. döttrar efter clv.
Generalmajoren
O n Björnstorlek Idr närvarande kr. 12,329. ämbetsmän vid hufvudst:s rerk,
sljernas fond kr. 226,935. Stipen7 pe••s:r, iL80 kr. hvarjepens., till
Nödhjälpskassan
i Stoekll.olm diee och pensioner.
sådana inom' Sthlms stad bosatta (Prosten P Norman i Ösmo o. kyr-, von Blockska fonden, kr. 18,721behöfvande personer, utan afseen- koh, Ahman m. fl. 1768)kr. 471,362: 5 pens:r 60kr. 0.7 pens:riL 25kr.
de på samhällsklass, hvilka gnm i4. Utdelande af underst. till i
Boijeska fonden (1913)kr. 68,950.
obotlig sjukdom, olyckshändelse Sthlm boende fruntimmer tillh. Stip. el. årligt understöd för ett år ..
eller ålderdomssvaghet
äro ur r Pauvres honteux; 1917 utdelades
Thurow
Gustaf Bolten"tern ••
ståndsatte att sig Idrsörja o. icke kr. 20,031: - till 100 personer.
familjefond'
(1901) kr. 213,624.
äro .1. kunna anses Tara föremål
Prais' testamentsfond
(Friller- Afk,.stn. utbetalas till släktfören .
.. Idr den egentl. fattigvården.
rinnan A M Preis 1810)kr. 6,000. Bondeska fonden (Grefve Gustaf
Dahlgrens donation (Bankokom- Räntan rordelas i 4 pens:r iL7~ kr., Trolle·Bonde 1885) kr. 24,577. .åfmiss. C P Dahlgren 1891)kr. 40,000. 2 till änkor af frälse och 2-afofrälse kastn. skall t. v. läggas till kapi16 pens:r på samma villkor som stånd.
.
talet.
fl'än Nödhjälpskassan.
Roo"piggs testamente (Änkef. C
C. A. Branns och J. Braun ••
Dahlgrens, Charlotta Wilhelml. M Roospigg 1839)kr. 17,250. 7 pen- fond (191G)kr. 10,604. 2 pens. i\na, fröken, understödsfond. 1895 s:r af växlande storlek till fattiga 100 kr. 1 stip. iL200 kr.
kr. 2,062. 1 pension å M kr.
änkor el. ogifta fruntimmer.
. Bungeaeroaska
fonden,
kr.
Diedrichsonska
donationerna
Rutha testamente (Änkefru B C 31,610. F. n. 12 gratifik:r a 80 kr
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru) Ruth 1803) kr. 2,136. 2 pensir å 60 för 1 år.
•
10;. 55,487. Af räntan utdelas 45 kr. företrädesvis U fattiga prästCarlesonska familJ fonden (1996)
pens:r ä il kr.
änkor.
kr. 78,643. LifstidsrlLntor.
Falcks testamente (M:ll B Ch
Grosillt. J H Seharps och Frn
Carlesonska
stipendiefoude ••
Falck 1815) kr. 6,200. Räntan ut- Clara Scharps donation, kr. 25,250. (1896)kr. 360,052.3 stip: 5,000kl'.
delas till 2 i Sthlm boende fattiga, 5 pensioner å 150kr. åt s. k. bättre
Cronhielms af Flosta fond (1913)
Tälfrejdade, oförsörjda juvelerare. fruntimmer i Stockholm.
kr. 86,946. 3 ekiperingsbidrag a
döttrar el., oin sådana ej finnas, till
SohJRS testamente (Bankokom- 1,000 kr.
.
guld. eller sHfverarbetares döttrar miss:änkau U Sohm 1842). Af fonMagnns Gear!\,Danckwardts peJl.med 150 kr. till 'hvardera,
den utlämnas årl. 12pens:r å 60kr. sionIifond. kl'. 3,87i. 2 pensioner
\ Flob.rgs fond (Guldsmed. S Flo·
TImelIs testamente (M:ll U Ti· a 60 kr.
berg 1822) kr. 1,500. 1 pension å mell 18311 kr. 6,000. Räntan ande Bergs, G JUoch JUS, foad
100 kr.
Tändestill4pens:ril75kr.,afhvH·
kr. 21,928. Afkastn. skall t. T.läg·
Graans testamente (Kryddkr.-h. ka 2:ne tilldelas »öfver 50år gamla gas till_ka'pitalet.
C D Graan 1836. kr. 22,170:. Af fattiga döttrar, den ena efter civ.
De la Gardiesk •• fonden (1901)
räntan utgå 5 pensioner ä 100 kr. el. militär tjänsteman och den an- kr. 45,034. 4 pens.
och 4 pensioner il 75 kr.
dra efter borgersman I Sthlm n,
Friherrarne Duwalls fond (1913)
Hagbomska stiftelsen för Pnu'Jlörneltohms testamente (Asses· kr. 13,483. Pens:r till stift,sjungvres Honteux (M:lle C U Hagbom som o. stämpelmäst. ETörnebohm frur.
1833) kr. 20,077. Räntan utgår med 1831)kr. 116,841. Pens:r till änkor
~'riherre A G von Dilbenl fU.e
lO pensioner å 100 kr. åt ofardiga och ogifta döttrar efter civ. tjäns· (1897)kr. 6,200. Lifstidsränta.
eller sjuka och behöfvande frun- teman vid Sthlms stads styrelses
Lotton von Dilbens fond (1907
timmer med bättre uppfostran.
juridiska verk samt pens: r till fao kr. 5,477. 2 pens. a 100 kr.
Hedström"ka testamentet(Fabr.
briksidk:s änkor o. bgifta döttrar
von Diiben.Tersmeden.r,allerC Hedström 1832)kr. 6,000. Rän- i Sthlm.
stedtska fonden (1909)kr. 30,469"
tan är anslagen till 4 pens:r iL7ö
3 pens:r å 400.
kr. åt änkor och oförsörjda barn
DUekerska fonden (Crefve C F'
efter civ. tjänstemän vid Sthlms [4835] Riddarhusetsfonder. Diicker 1885)_kr.150,994.20 pensirjuridiska verk.
" 200 kr.
Isaergs donattonsfond (Frk.1Ha.
Se [4051].
Ehrenborg.Beiherllka
fondu,
riaCharI. Isberg) kr. 44,930. Pens:r
Adelns Diskussionsklubbs V·ad· (19'9) kr. 17,519. 2 pens:r.
ror pauvres honteux. 8 il 100 kr. stenastiftsfond kr. 5,873. 2 pens.
En onämnd viilgö.rareli fond, kr.
\ och 8 å 50 kr.
å 100 kr.
19,488. 6 pensa'
110 kr.
Jna!\'ltblads testamente (Prosten
Adelskölds, ClaeIl, fond (1909) Gyllenllergska fonden (Godsäg.
B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000 kr. 14,$il1. Afkastn. skall t. vc Iäg- .E J Gyllenberg 1977) kr. 237,1 9.
2:ne pens:r å 75 kr...
gas till kapitalet.
30 /(ratif:r iL 120 kr., 2 stip:r il.
Xnigges donationer (Ankef. A
Adliga kadettskolefonden
kr. 500 kr., 1 stip. å 900 h. m.-m.
M B Kni~~e) k••. 13,086. 11 pen- 194,283. Stip:r å olika belopp och
Gyll~nborgsl,afonden,kr.34,78.8.
stoner å 60 kr.
. för flera ändamål.
15 gratifik:r " 75 kr.
'
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[4835J

. Gyllenbååtskafonden,
kr! 4,202.
Löffens"jöldska
fonderna, kr. Renterslljölds pensionsfond,(Reu·
1 pens. iL 130 kr.
'.
477,546. 1 utrikes sttp .•• 4,000 kr. terskjöldska fonden}' kr .• 5,464.'41',
Fröken
Emilie Gyllencreutz'
och s, undervisn.vettp.r
iL 1,800kr. pens. a 600 kr.
",
c'"
fond (1895)kr. 1,228.1 pens. ar ränt,
Mörnersila
släktfonden
(1911), 'Kammarherren
Johan AxeIRen.
understöd inom släkten kr 29400 terskiiilds pensionsfond (1870)kr.
Frökeu
Emilie
Gyllencrentz'
Grefve H S Mörner'; o~h 'ban~ 78,206; 4lifstidspens:r"
500kr. oclj,
fond N:o 2 (190S)kr. 3,016. 1 pens. makas stlp.fond (1907)kr: 10,207. 1 sUp. a öoo kr.
,
Fröken 'Kerstin
Gyllencrentz' Afkastn. skall t. v. läggas till
Öfvel'stelöjtnanten
C G I1enterL
t'ond (1906) kr. 25,691. 8 pens r.
kapitalet.
slljöld.
pensionsfond
(1899) kr...
Fröken S L L Gyllenrams fond
Gret've J A Hörners fond (1902) 1(;,.008. Pens.r.
.
(1882)kr. S5,948. Pens:r till gifvar kr. 43,65;;. 2 pens.
Ofverstelöjtnanten
C G Reute"..'
innans närmaste anhöriga.
Mörnerska fonden (Änkef. J O slljilds
stipendiefond
(1899)"kr:
Hagermanska
fonden (1883) kr. Mörner 1869 o. 1872) kr. 8,946. 2 20,314. Stip:r.
",
36,HO. Pens:r till gifvarens när- pens .•• 90 kr. o. 2 a 45 kr.
Fröken S A Ilibbings fo"d (189">'
maste anhöriga.
Bankokommissarien
'Vilhelm kr. 48,479. .Lifstidsränta.
Hamiltonska
släktfonden
(bil. Netherlfoods testameutsrond,
kr.
Riddarhustorgsfonden
(1911)kr •.
dad 1891) kr, 120,487. Pens:r inom 10,623. "2 pens:r a 150 kr.
298,537. 15 pens:r samt tillf"ålliga.
släkten.
von Nolckenilka rondeu (1~6)' understöd.
Hammnrskjdldska
släktfonden
kr. 13,170. 6 pens:r.
Fröken .\Iathilda Rldderburgs,
(1911)kr. 10,495. Understöd inom
Nordenslljöldskaunderstödsfen.
släktfond(1916) kr. 68,592. Pens:r.
släkten.
den (bildad 1897)kr. 6.282. UnderCarl Urik Roos' at"Hjelmilätei'<
August von Hartmansdorlfs stl. stöd inom släkten.
"
donationsfond, kr. 47,056;5pens:r
Ileudlefond, kr. 113,530. Akadem.·
Olivecrentzska fonden (1913)kr. a 300 kr.
'
stip:r
800 kr.
32,395. 2 stip. il 500 kr.,
.'röken, C,'I1oos' af JIjelmsät.v
Pru Brita M von Hauss'lfolll's
von Otter·Prlntzensköldska
fon. donationsfond, kr. 5,052. Lifstids-t'ond; kr. 34,137. 4 pens.rå 200kr. den (19141,kr.43,l24. 3 pens.o.zsttp. ränta.
' ,
.'röknarnavonHauss,volll'sfontl
Oxehufvudska fonden (1~07)kr.
~'röken Hanna Roos' aflljellll.~
(T Hausswolrfska fonden)kr. 43,308. 42,989. 1 pens. a 600 kr. 1 pens. säter
donationsfond
(1880) kr."
i pens:r" 225 kr. o. 1 pens. il. 36kr. a 500 kr.
1 stipend, iL 500 kr.
23,;;73. 2 pens:r a 420 kr.
Heljkenskjiildska
tedam.
och
Palmstiernskafonden(Frökn:n.
~'röken Hanna Hoos' af Hjelm.
gåfvofonden (1912). Kr. 823,636:- Selma o. Asta Palmstjerna 1888) säter testam.vfond kr. 20;1,532;Z:
Lifstidsrantor.,
kr. ~,196. l pens, a 320 kr.
pens., 2 stip. å 1,000 o. 3 sUp, å,
\ Carl Johan Hiertas fond (187~) Pauliska
fastighetsfonden
500 kr.'
•
kr. 12,678. 1 pens. 150 kr.; återat. (Kammarjunk. O G Pauli ; ötverl.
Kammarherren
Carl Roos' afl'
ränteafkastning
Iägges till kapita- 18~4)kr. S77,968. Lifstidsräntor till Hjelmaäter fon~ (1890) kr. 99,597.,
let, som enl. gåfvobrerret bör ökas af testator utsedda personer.
Pensioner.
till 25,000 kr.
Pautlska
lösörefonden
(Kamat' Sandebergska fonden (1908)'
Hårdskafonden(Änkef.JCHård
marjunk. O G Pauli; öfverL 18~4) kr. 20,O~;;. Pens.
af Thorestorp'!J.888) kr. 17,476. 2 kr, 270,024. Pens.r
200kr. AkadSasskafonden (Majoren JF Sas,,"
pens:r il 300 kr.
.
stip:r, 5 a 800kr. samt 4 krlgsskole- och hans hustru G A Nisbeth 1S.S)
I)lrika Christina Högmarks te· stip:r ;'1,000 kr.
kr. 39,266. Pens:r.
'
stameutsfond
(1869 o. 18U) kr.
von Platanska .läktfonden (bilGrelliga
Schell'erska stiftniu- /
,1108L 4 pens:r a 100 kr.
dad 1893) kr. 80,623. Pens:r inom gen, kr. 61,734. 13 pens:r a 150 kr'
Klingspors,
:Uathilde, Gret'vin· släkten.
Schelfers, C, kapten, fond kr." '
~adnsr'a..rnOtnad.
(1912). Kr·11C,560. LifsMajoren Nils Georg Psilander·
32,393. Lifstidsränta .
ti
• kölds douationsfond för adliga
von Sehewensk a Istipendlein •.
..vou Kothen·Rlbblng.ka
t'onden frnntimmer (Kammarh. J. F. Psi- rättningen (Agent G B v Schewen.
(Ankef. v. Kothen, f. Ribbing, IS8i1) landersköld 18751kr. 20,789. s pens, m. d. 1721) kr. 38,161. 2 stip:r il
kr. 2,2~4. En pens. af räntan.'
Majoren !'iiIs Oeorg Psflanäer500 kr.
.'
Fröken Jnliana Charlotta La- skölds pellsionst'oud för adehlllän
1I0trröken Carolina von Sehulgercrantz' do.natioufond
(Lager- (Kammarh.J F Psilandersköld1378, zers donationsfond (v Schulzerska.
å

å

å

~F~~t:ka fondIen)kr. 7,020.1pons:n krp:ri~:~er:ktld':ka
fonden N:o 3 fOF~Ö~~:Se~J~~~ ~0r;.er:"I~h8:i:-•.
Lefrenska londen,
kr. 22,380. (Kammarh.JE'Psilandersköld1884)
fend, kr. 18,4;;2; L'lttstddsränta
••
~1:ij~~Il~:~ls~·fOnden,;"'.11,270.
2 pensir a 188 kr,
Grehinnan
Ål Le'lfeDhall,t.
f.
Sparre fond(18~9)kr.10,500.2pens:r
a 200 kr.
_
vonLielVQ.8ka.fonie.~kr.77,596.
1 pens. iL 450kr. o. 13pens.r liOkr.
l.illlecrenska
foaden (Frökn:a
S M o. M O Lilliecrona l~G~) kr,
13,031:. 3 pens.r ~ c.a 200 kr.
Lil.ienstelpilka foadeD (1897)kr.
61.005. Ldfsttdsränta.
A och CiIII.h.tlil af Hagolty gåf.
vofoad (Fru Abela, Lind af Hageby
1894) kr. 22,503. 1 pens. o 1 stip.
Å och C .\I Liuds af J1ageby
testamentsrond
(1907) kr. 22,071.
2stip. a 400 kr.
Linden.rcronas- af KlIntelter~1i
donationsfond
(Öfverstelöjtn. G.
L Lindenererona o. h. h. Hedvi;
af Klinteberg
1901) kr. 124,312.
Pens:r och 1 stip.
Linnerhjelmska
fo"den,
kr.
~.!?
pens:r a 100 kr.
å

'MYNTRÄ

krpsh~~.ier~?ÖYd~ll~ :gn~~"" N:o 4 6°~c~~itzercrantz"
Adolf Victor,.
(Kammarh.JFPsilandersköld1-~M)
fond (1912) 1 pens. iL 1,200 kr., 9
kr. 8,149. 5 pens. 45 kr.
pens.
600 kr., kr. 171:,052.
..Psilander.köldska
fonden N:e Q
\"lctor
Schiitzererantz'"
pen •.
(Ankef.' Patl auderaköld f. Isb erg, stonsfond (19ISlkr.ll,502. Afkaatn.
lUO) kr. 9,506. Llfstddsrärrta.
skall t. v. läggas till kapitalet.
.
Queckfoldt. ItosencraDtz.ka fn·
llctor
Schiitzerrranlz'
stipen~
doa, kr. 73,008. 4 stip:r a 20' kr., diefond (1913) kr. \1l,21l6. 1 stip
S pens:r
200 kr. o. a hand pen- a 500 kr.
ningar it 120 kr.
C och P von Sehwertus t'ond"
Qaeokfeldtska
penillon.fonden
(1900) 'kr. 70,739. 1 lifStidsränta ••,.
(Hofrättarådet O S Queckfeldt 1175l 300 kr.
\
kr. 14,2M. Ltf'stddsränta.
de Silentzilka fonden, kr. 10,751.
lIueckfeldtflka stipendlefolltleD 3 pens:r iL 75 kr. o. 1 a 30 kr.
(Hofrättsrildet C S QueckfeldHl75)
Silt'verbergska fondon,kr.35,765;
kr. 12,9(i9 Lifstidsränta.
15 pens:r
85 kr.
Stiftsfröken
Jlaria: ChaTJeUa
Silt'veratolpes,
Å., Gen:major-Qveckfolllts fond (1541)kr. 26,607. och fru fond för descendenter
3 pens:r " 200 kr.
(1917). Afkastn. t. v. till kap.
I{ehnbergska fondon (Majt>l"e... SIJfve •.swärdslla - släktfonde",
OG Rehnberg 1887)kr. 11,428. F-rån (1912) understöd inom släkten; kr.
fonden utgå 3 pens:r a ,100 kr.
8,379.
Reuterskltild-Xordenf'alkska
fonKapten B och -f•.n G Sparres ar<
den, kr. 37,271. 1 pension.
Rossvik donationsfond
(1911) kr.
Uofmarsllalken
Honrik Fabl"" 90,788. Lirstidsränta.
I
å

å

å
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[4848]
,
.stjerncreutzSka
fonden,.
kr. [4840]
.;n,616·; 22 gratifik:r a,80 kr., hvflPauUska donationsfonden
(An·'
Föreningen till minne uf kokef.
Ch.
Pauli
17S9)
jämte
sgend.
uung
Oskar
l
och
drottning
Jose·
Ik" få'hppbäras under 6 Ik
, , StJerncronska fonden,Rr.33,585;
n:o 24 Svartinang. tax. värd. 31)5,000fina (efter inbjudn ... stift:s fören.
kr.
Fonden
förvaltas
af
Dir.
f.
gnm
subskription.
Ankad);ottning
'1l Eens:r a 350 kr.
. Sl,jerpgranat-Jlrufwesk"
ronden Norra friv . aebetshuset, se [3517J; Josatina skänk'te 30,000 kr. 1873);
((1917) kr. 29,248. l krigsskolestip. pensrr 50 kr. utdela. ti1l23Qänkor, Särskild styrelse, se 13637J; att
)i4;jerngranatska'
fonden,
kr. som fyllt 38 år, och hvtlkås män till vård emottaga gossar emelvarit företrädesvis präster el. bor- Ian 10 och 15 års ålder, hvllkcbe\1,(;:032.
1, .pens. '\
.: StJernsied,tska
, . sIäktfond k gare, samt a 2. kr. till 74 f~der- gått brottsliga handlingar eller åda.H91'!).kr. ,,5,47(;:-.' A,fkastn. skall och -moder'Iösa Iliekor under 16 år galägt gJ:öfre vanart, aamt: att dem
samt af äkta börd. Fondens redo- uppfostra till gudsfruktan ochart. Y. läggas till kapitalet.
von StockonstromsJo;a
fondon görare: Jansson, Herm., 12 Kam- betsdnglighet; åf6.ren:s åkerbrukskoloni Hall inom Östertälje socken
(Bruksäg.Axel v Stockenström 1894) makareg. 1 tro
Jennyo. Alida Rossandersdona·
afSthlms,län vårdades under 1916 i
!kr. 7,269. Ett stip. å 240 kr.
, Str,åleska fondon, kr. 44,147; 19 tlon för företrädesvis dem som varit medeltal per dag 174.77 gossar. -Förlärarinnor, f. n. 8 pensionsrum a. eningens tillgångar utgjorde den
~Qns:r·~ 75 kr.
~1 december 1917 619,777kr. l:J öre,
ThamisJ;.a donationen (Kommer- 200 kr.
d':raf på åkerbruks kolonien Hall
"'~rädet S Tham 1727)kr. 11,278;
belöpte sig 506,089 kr. 42 öre
"'äntan lägges t. V. till kapitalet.
Elisabeth Charlotta Tersmedens [4841]
.ilonatlonsfund (1913) kr. 14,598. 2
Akttobolaget Stoekhol»lS Prak.
tliJstidsräntor.
tiska UnshiUIsskola.
Särsk. st y- [4849]
11ammnrskiöld·lti sens~l.ölds ka
Tersmlldenska fonden,kr, 17,047;' relse se [22O1J;uppfostrar- välartade
stipendiifonden
(1842)' kr. 7.0;000.
" pens:r.
,
16 års flickor till tjänarinnor.
Särsk, styrelse, se [3559]; år!. utTersmedenskasläktfonden
(1914)
__
~
betaln. af stipendier, att rördelas
ikr. 5.860: Afkastning~n skall tills [4842]
mellan A~1:illeri-och 'Ingenjörhög·
, vidare laggas tl11 kapltalet.
"'n
..•
d
..
Utterm"rcks. Z lit, fröken, doSa sk!'pet DD!nodlJdao e~."an- skolans samt Krigshögskolans ele,aationsfond (1910) 1.-r.2,i30. .Lifs- ner n (af K. MaJ:t 1816 faststallda ver.
etdsränta.
stad!!ar) kr. 212,000. S"rsk. dlWachtmeloterska
släktfonden
rektion, se (3707). Penaioner och [4850]
.(1913) kr. 13,624. Understöd inom underst. ät pauvres honteux.
Drottningens skyddshelllnumera Drottning
Sofias Skyddshem.
.släkten.
(Hertiginnan Sofia af östergötland
Vadstona adlitl'a jungfrustift,
[4843] Diakonissanstaltens
1860) kr, 98,617,10; sär-sk. direk'lir. 454,79~; 72 pens:r a 100 kr.; 163
styrelse.
tion, se [3523J; företrädesvis 'att
:l'0ns:r å 50 kr.voch 15 pensir till
upprätta
från fangelset fri~li13
•.,lika belopp.
Se [2255]
~'riherrinnan A, von Vegesneks,
i;i~~~~o;.
hemmet vtstas hÖ~Rt
Sjnkhusets
frisängsfonder
kr.
tf. Sergel, donationsfond,
kr. 46,824;
208,713:20.
il' pension o. lif~tidsrä:nta.
Sjukhemmets frisängsfonllerkr .
[4852]
--..
"
ven VegoslUlkska fouden (Fru
'Carolina von Vegesack 188~) kr. 231,679: 6.9,
J oseftnahemmet (Ank.drottning
Z5,2S6;lI)ens. a. 200 kr.
Josefina 1872) kr. 277,863. Särsk,
von VoA'esacks, .Jenny, penstons- [4844]'
styrelse, se [3.09J; hemmet 'beAlmgrens JlensioJlsfond (Advo- stämdt för fattiga af katolska bofond (1910) zr. 13,892; 2 pens:r a
katfiskal J PAlmgren 1811)kr. 531. kärruelsen.
225 kr.
se
[15641;
lVlllferonska fonden, kr. 25,444; Kommerskollegium,
1l penarr a 35 kr. O. 4 pensir a räntan användes till underst. . t [4853]
torftiga
änkor
efter
all.
skickl.
äm20 kr.
Kniperska
pensionslnritttllin.
Generalmajoren Otto von Wulll'· betsmän å bergsstaten.
gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
..,ronas fond (1913)kr. 70,753. Uno
1780)'kr.
131,686:
-; särsk. dtrek[4845]
.deratöd inom släkten.
tion, se [3065J underst. ät fattiga
Björckska
stipendiefonden
U'iistfells, Dlärtha !lagdlllena,
o.
ä1dCl'stigna
ogifta
fruntimmer,
:dOll3ttonsfond (1906) kr. 10,083; (Grossh:n S Björck 1802) kr. 200. företrädesvis dem af'bQr~erl.stånd;
Samf. Pro Fide & Christianismo,
~2lifstidsräntor.
1917
uMelades
kr.
6,370:-'
till 7l
ÅI,erhiolmska
fendan
(Fröken se [3573J; stip:r till skollärare.
personer.
Underst. utdelas gnm
'Ulla Åkerllielm 1883)kr.. 11,052; 1
kamreraren i Anm. änke- och PU-\
[4846]
-wens. o. 1 lifstid.ränta.
Brudgåf,'efonden
(Stift. af ko- ptlfuasaan i Sverige. Nya ansöknung Oskar 1 till åminnelse arkron- ningar mottagas icke tällavidure.
prtneessan
Lovisas
förmälning
ltiddarhusets
samtL fohde~ upp· 1850) Öfveratåtlr., Pastor prim., De[4854]
-(-J
I':ä till ett bokfördt, belopp af puterad för stadens fattigv.·styrel·
~,50(jJ6]9 kr,
K. Kommerskonor.:1i armböss.·
se. Brudgätva af 150 kr. åt 5 dyg·
diga och ärbara brudpar, som år medel (kgl. bref 29/10 1686) kr.
Iigen 19 juni i Storkyrkan samman- 13,051: 14. JU'kastu. användes, pä
[4836]
förslag af vederb. bergmäst., till
Lutten Wennbergs
fond för 'viga-s.
underst. ät fattiga o. i' arbete
'i1.iälpbehöfvande (1884)kapital c.a [4847]
,
skadade grufarbetare.
. 44,000kr. Särsk, direktion, se{{l538J; Drnkeska
tostnmen~foJld.n
Södermanlnnds
läas grufkassa
fonden är afsedd till: 1) inlösen (Ltnkrä.rnaren Jonas Drake 1783)c.a (kgl. bref 2';6 1912)kr. 401: 36. ue.
. .och underhäll af 1 el. 2 viirnlösa, 40,000 kr. Af styrel.en:
Klädes- dela.s samtidigt med armböseem eddörstumma eL blinda barn i därför handl:e L Eug. 'Vestin, Handels- len till ålderstigna ochfattiga gruflämplig anstalt el. barnhem; 2) bokh. G W:son Munthe och Bage- arbetare eller deras änkor, i träm.
underst. åt sädane fattige välfrejd. riidkaren Carl G Schröder öfver- sta r-ummet sådana, som tillhöra
personer, som genom sjukdom el. lämnad till Föreningen för Väl·
annan of6rTållad olycka äro i be- görenhetens : Ordnande (F. V. O.). Södermanlands Hin.
Klbbe fattigkaua
(kgL bref 'In
"hof af en tilltlillig el. ögonblicklig Afkastn. användes till små pensrr
1892) kr. 5,761: 03. Underst. åt fat'hjälp.
ät äldre fattiga fruntimmer.
tiga grufarbetare från företrädeså

(

•

,FINSPONGS
METALLVERKS
A.-B.
____
-'----'"-BERIDARBSANStilATAN
17-·---------

,\

(

I

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl.' fonder.
;iS Alseda, Skede och Ökn~, Hvetand •• ~amt Skirö eeh Nye socknar i Jönköpings län.
- Lerbäcks' Bu!!'slalfs )lah.öres
kassa (kgl. brefU'iI 1891)kr. 10,196:
18. Underst. åt, ålderstigne' och
fattige gr'ufarbetare.·
.Nora Bergslags lIalmöreli kassa
(kgl. bref 1S,S 1891) 'kr. 3 006: 39.
Afkastn. användes till underst. åt
ålderstigne o. ·fattige grufarbetare.

{4856a] Svenska allmänna
·
dd f-'
'
dJursky
s orenmgen.
Se [3802].
. ·Adelskölds.
CIaes.
donati,on
major, Stockholm, (1908)kr. 5,000:
Arwidssons. 1'1, donation. (Häl'adshöfdin/!(, 11(2) kr. 10,000)
Berglunds, C W. donation (Kronofo$de, Upsala 1887) kr. 4,000.
Berll'lnnds.
Magdalena
('krl·
stina .1Charl. donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250. ,
BJörkmani do•••~lon (Frkn, Mal·
mö 1881) kr. 5,OQO.
'
.Björns, Karl Fredrik. donation
'(Med. fll. karrd., Stockholm 1915)

k~~

Rosellsk~ fonden kr. 3,940: -.
Från fonden tilldelas tjänare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
synnerL ömhet mot husdjur.
loijöbergs,
HeMne,
donation
(Frkn, Strängnäs 18114)kr. 1,000:
Smitts, ,J. lV; donation (Gene.
ralkonsul, Sthlm 1905) kr. 5,000
Svahns,
Johannes,
donation
(Växjö 1908) kr: 5,000.
Stenbecks,
FredrIk och hans
hustrus, född Elfotrand, donation
(Godsägare, Gäfle, 1910) kr. 10,000.
Säterberg's,
Herman o. S C,
donation (Stockholm 1910)kr. 5.000.
'I'halins,
Robert
donation
(Grossh. Djursholm 1911)kr. 1,000
Walls, Marie Lonise, donation
(Frkn, Sthlm, 1916) kr. 7,6n:64
Åbergs, Carl, donation (Bagare.
mästare, Uppsala, 1913) kr. 5,000.

[48 56cJ Svenskaallmänna
kvinnoföreningen till
d]urens skydd.
Berwalds,

Se [3806].
Hodvlll', Fn, d •••••

'[4854-4868]

se [35131; stip:r till skol.

[4858j

,

stockholms
allmänna skyddil.
förening, kr. 105,652:21. Särsk ..di.
rektion, se [3710];. inkomsterna,
.som bestå af räntor och friy. btdrag, utdelas åt behöfvande,
••

[4859]

-->.-

'.

Stockholms Skyddsförening för,
frlglflla(stift.päinitiiltivafSthlri>.s
arbetarefören.1819). Särsk. styr:se',,
se [37a8]. Bar till ändamäl attftål1
äterfall i brott söka bevara frigif .
ne, företrädesvis yngre för Lagången straffade, värnlösa fångar, som'
under fängelsetiden ingifvit för.
hoppningar om framtida välförhälIande, att mildra 'den allm, fördemen o. oviljan. hos arbetsgifvare '
o. arbetare gent emot straffade
personer samt att ekonomiskt 'o.
moraliskt stödja /å ••
familj, då
särskildt behof i sådant afseende
föreligger. Grundfondsm'edlennpp .
gå f. n. till kr. 15,741:20.

g,.

bnkL~

BJörnstjerna.,
O !I, donation
Gerleska donationsfonden
kr.
Generalmajor,
Stockholm, 1906, 56.000.
,
'kr. 6,000.
I
118ur1l1l1. Loul •• , Fru, dona.
Bratts, Sigrld, donatlo.
(Frö· tlon kr. 2,000.
ken, Varberg 19"8) kr 4,850..
Häggs, \ Ictorine, Fröbn,
do.
von BraRas, "astine, dona~lon Ration kr. 19,025
(Frkn, Ystad 1914) kr. 1,000.
Verkargnm ••tt gratis sprida djur.
.11:
•••• (,arolIna t1ona~lon. IFrkn, sk;rddslitteratur,
införande af för.
Sthlm 189. och 1900) kr. 11,454.
bättrade slaktmetoder,
populära
Er18ol'l, Helena Ho.riksdottor,
fö,re1äsningar i djurskydd landet
donatlo,n (Änka, !nge 1891) kr. rundt, iuspektioner rörande dju1,009.
rens behandling o. vård' m. m.; har
. Eurenlus', P L, do.atlon
(Hä- inrättat
en anstalt för smärtfritt
I radshötd.,
Sthlm 1910) kr. 1O,/:~0.aflifvande af smärre husdjur (se
Gorles, Christina Uustafva, rAn· Häg'l(s-anstalt),
kefrn, Stockholm 1903)och Uerles,
Jllhan Häggs donationsfond kr.
Carl I'r (Xylograf, Stockholm 1u031 "5,3~9:12. Öt'verrevsor: Zethelius,
do.atlon kr. 65,520.
Otto, major.
UrönvRlIs, !larla,don8tion(Fru,
Johanna Häggs djurafllfnlngs.
Stockholm, 1909)kr. 5,000.
fond kr. lU,18I: 16.
Hlrsrhs.haak,donation(Grossh.
Mgnellis, lIulda, fru. donation
Sthlm 1n1) kr. ::'0,000,
Holmhergs, Fredrik eeh Laura, kr. 2000 rör spridande at' djur.
•
I
1) k
000
skyddslittera~ur.
<lonat on·IGäfle 19 4 r. 5,.
""enska skolornas djllrskydds.
Hägl(s, Johan, donation (Visby förening. Johan Häggs donation
U13) kr. 52,200.
11äggs.
\ letortne,
donation kr. 15,150.
(Frkn, Visby 189~) kr. 20,000.
Janssons,IH1helmlnaUustafva,
[4856 d] Nordiska Djur-donation (F'rkn, Dalarö 1895)kr.500.
skyddsföreningen i UpKarlssons, CarIJohan,ol"h han.
.hustrn
Ida Clmrlotta do natloll
sala och i Stockholm•
(Gårdsäg ,Kalmar 1916)kr.4,051:31
tirundfonde'l' :
. Llndb"rgs, E l, donatlun IStry.
C. P. Barowlaks fond, 5,a20: 33.
;kerska, Sala, 19011kr.L, no: -.
makars fond, 2,291:98. (Å
Llndbergs, ' Henri ka, donation denna donation uppbär donator
(Frkn, Strängnäs 1885) kr. 1,000. under sin Iifetld 4 proc. ränta.)
Lindmanssoas,
J. A.
donaHäggs, \ Ietortna, ~'röken, te.
tiOll (Bokbindaremäst., Stockholm tamentsfond
kr. 20,000.
1909) kr. 10,000.
lIiistviins fun,1 kr. 200:36.
\ »Okänd, som med egen hand
Jervlngs,
M.,
testamentsfond
"plöjer .111jord. (18U1)kr! 500.
kr. 4,649: ss.
Ox/·nsli,·rnas,
lIllda, donation
Dj urvänners fond för spridnlnl:
Frih:a, Stockholm 191Z) kr. a.ooo af tidskriften
Djur.kyddet
kr.
Petterssons. II S donation (söm- 424: a2.
merska, Sthlm 1916)kr. 486:UO.
Phllips'lns,
Carl David, uona- [4857]
'tton (KOnSHl, Sthlm 189U)kr. 500.
Uudbeckska
stipendlefouden
Platen_, Ludv, von, donattoner
(Frih. Öfverste A Rudbeck 1802'kr.
·(Frih., Sthlm 1904) kr. '66,900.
250. Samf. Pro Fide & Ohrtstra.

'1:1''
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Se a"nons sid. 7~.
4d" essk~lender" 191.9.

---

[4860]
Stiftelsen

f"
l tj..
.
or gam a anarin.
nor. Började sin verksamhet 1883..
~ärsk. direktion, se [3505J; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, aBostadafonden och Pensionsfonden.
ntg.
tills. 1,867,397:35.Friahusrnm med
vedbrand el. årl. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä·
narinnor 90 och utdelas pens:r till
3a2 sådana.
'

[4861]

.

SällSkapet till dygdigt och troget tjänstefolks helö,uande(Grefve
C A Löwenhielm 1828, kr. 158,000.
~ärsk. direktion, se [3771]; belön:r
och pens:r at ålderstigna tjänare
från åtsk. fonder, hvaribl. l asparsouska fonden (Änkef. A C, Oasparson, f. Hamberg! å 15,000kr. är
den största. De öfriga fonderna
äro å 1,500 o. 1,000 kr.
'

[4862]
Sällskapet
DTIll arbetsftlten8
befrämjaude.
kr. 16,000.i Särsk.
direktion, se [38'81]; räntemedlen
jämte årsafg:r användas till anskaf.
fande af arbete åt obemedl. fruntimmer.

[4863]

--

,

Timmermans.Ordens
hem, Nya
Eri,ksberg u, d. Ttmmermaris-Ordens hospital inrättadt år 1.96).
Särskild direktion, se [3515]. De'
å hemmet intagna erhl111afri bo;
stad (enskildt rum) uti den. tör ändamåletunder åren 19i2~1913 upp· .
förda stenhusbyggnaden å Ordens
egendom Nya Erikeberg N:o l Noc,
keby. Pensionärerna erhälla dess-:
utom fri kost, skötsel, tvätt, värme,
elektr. belysning, bad, läkarevård ,
af hemmets läkare, medikamenter
samt dessutom ett månatligt penningebidrag och en del olika gr~
tifikationer. Åhemmet finne,: p~a!~

':FRA IVO, d:" .'
1. _

,

[4863-4864]

G.' Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. \

·tör \6<l,pensionärer och där intagas
f"oreträdesvis äldre ordenaledamötel'l men dessutom äfven andra
personer, i synnerhet, enl. Ordens
statuter, sådana, SOJIlr krig eller,
under byggande blifvit skadade.
Orden bestrider begrafningskostnaderna för, dem som å hemmet
afIida, men i olikhet med hvad
eljest är 'brukligt. gör icke anspråk
på hvad de afiidne vid dödsfallet
efterlämna, hvanorutoJIl penstoner och. gratifikationer tilldelas i
beho! stadda ordensledamöter eller
deras efterlämnade närmaste anhöriga. 'Den särskilda penstonsfonden, 80m är i stigande, lämnar,
"fter gångbar ränta, årliga pen-

stoner å' hvart 10,000·tal af fondkapitalet. Tillfälliga pensioner o.
gratifikationer utdelas dessutom
vid jultiden hvarje år till ett belopp af 10-0.11,000kr. Kostnaderna
per, år beräknas ror hemmet numera komma att belöpa sig till
omkring kr. 70,000.

[4864, a]
Nollerothska stiftelsen (Ulrika
Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan inskrifn:safgift af 800 kr. erlagts, underst.
åt i Sveri.ge, Norge el. Danmark in-

födda kvinnor, så. ~änge,de. enl.
företedt intyg af' tjänsteman, äro
välfrejd. och lefva ogifta, gnm utdelande af pens:r och, intill dess
pens. tillträdes, utbetalande af al.
af den ränta, som till inskrifn:Bfonden infiyter f"orden erlagda Inskrifn:safgiften.
Tillsv. 3&pens··
rum, hvaraf 33 äro besatta.
FonderYid1917 års slut209,953:-

[4864 b]

--

Svenskarnes i Karlsbad fond.
Ett stip., som fr. »Konung Oskars
stiftelse D årl. tilldelas 1 el. 2 behörvande svenskar; hvilka i Karls·
bad måste söka bälsans återYin·
nande.
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Rllgi~ter ö(,:er fonder, fromma stiftelser

ITi;

m.

. [4~65]

[4865J

Register

.. ' <,

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m,
Ob s.I Förteckning

å hu/vudafdelnin,qarna,

se före [46QIJ.

.lbelins fond •••••• : ••••• 4632 a, 4821/Anderson, Axel N., donationsBarnkrubbefonden ••.••• 4630'a, b;c
Abenius Allan stipendiefond 4746 b
fond
" 4616 Barnmorskefonden.. •••••. .••• 4716'
Abrahamsons lifräntefond •.. 4617 - Axel N., donationsmedel
4616 Barnmorskornas i Sthlm un• .Abrahams on s gåfvofond ..••..
4771 Anderssons; Axel N., testa.
derstödsi6ren ...•••••••••.•••
471G
Abramsons stipendium •.•...
4744
mentsfond
4742 Barowiaks, C. P., fond .••• 4856,d
Aerelska fonden ••......••••...
4821 Andersons, C., fond .•. 4626a, b, c Baumgardts, H. G., testam. 4638'
Adelns Diskuss:klubbsWadAnderssons,Johan, fond 4688,
Bayards fond 4632 a, b, c å 2 stllllen
. stenastifts fond ...•••••••••
4835
4751, 4752 Becker.Sffberhoohzatts
fond 4638
Adelskölds, Claes fond •••.•• 4835 Anderssons, Johan, underBaethuns fond ......•.•••.••••
~6 26a,
-- Claes, donation ••..•......•
4856a
stödsfond .•.•••...•........•.•
4719 Behrens donation •••..••.••••
4611
Adelskölds, Claes, stipendteAnderssons, Mathilda, fond 4626a Behöfvandesömmerskorsfond4626b
,fond ....••..••...•...•.••...
4751 Anderssoua, Therese o. Knut,
Beijerska donationen •.••.•••• 4734
Adelsköldska fonden.........
4734
fond........................
4770 Beklädnadsfonden för fattiga
1853 års kolerafond •.••••..••
4615 Anonym gifvares stipendienattvardsbarn ••...•••••••..•
4617
1872 års gåfvofond •••••••.••••
4742
fond ......•.••....••••••••..
4742 - skolbarn ...•..•••••• 4628 a, b,~,
1884 års fond •••••..•.•••••••••
4615 Antells donation ••....••....
4733
4630 c, 4632a,b;e
1885 års studenters stipendieApelgrens fond ••••.••••••••••
4615 Bemedlingskommissionen
•.• 4697
fond ..••••....•••..•....••
4742 Apotekaresoeieteten
..••••••• 4710 Benedieks E., fond •...•. 4660, 47.58
1893 års studenters
attpenApotekaresoeietetenskassa...
4710 - W. A., fond •••••.••••.••••
4676
diefond
4743 -studiestip ..••.••......••••••
4710 - stipendiefond .•.•.••.••••••
4821
Adlerska fonden .••....•••••
4753 Arbetshemmet f'or blinda ••. 4768 - Änkefru Emma, stip.-fond 4771
Adliga Kadettskolefonden ••. 4835 Arfwedsons testamente •••••• 4602 - testamentsfond .•.•.•••.•••
4613
Adolf Fredriks församlings
Armbössemedel,
KommersBenedickska asylerna ...•••••• 4&87
kyrkoråd •••.•••••.•••••••••..
4630a
kollegii •.••••••.••••.•••.•••
4854. Berendts fond ......••.......
4609
- skolråd •••.••.•••.••••••••••
4631a Armens pensionskassa •••••• 4804 Berendts, S., understödsfond
4693
- fattigvårdsstyrelse •.••••••• 4632 a - llnke- o. pupillkassa......
4804 - konsul, fond...............
4681
Ahllöfska testamentsfonden •. 4695 - nya dito ••••••••••••••.•••
4804 Berg K J, Till minne af fram- I
Ahlstrands testamentsfond •.. 4734 Arnbergs donation •.•...••....
4734
lidne Presidenten
••.••.•.
14833
Ahlströms fond •..•••••• 4628a, b,e Arrhenii donation •••••••••••• 4602 Berg von Linde-fonden ••.••. 4835
- stip.fond •.................
4771 - fond ...•••••....•.••••.••...
4734, Bergenstjernska fonden •••••• 4835
Ahlströmska testamentsfond
469il Artisternas o. litteratörernas
Bergenstråhles fond ••••....•
4612
'Akademiens för de fria konpensionsfören •••.••••.••••••
4776 Bergers Ida legat •.••••.••..•.
41'74
sterna pensionskassa
4770 Artisternas,Dramat.o.musik.,
Bergers stipendium'.
/4697
- reseunderstöd
....•••..•••
4734
pensionsförening •••... •••••• 4777 Bergerska donationen ...•••• '.: 4733
- sllrsk. understödsfond
••• 4770 - De sceniska, understödeBerggrens,
M., fond 4609,
Aktieb. Prakt. hushållsskol.
fond ..••••••..•...••..•••••••••
4776
4632 a, b, c, 4688
för flickor ••••••••••••.•.•••
4841 Arwidssons, N., donation •.. 4856a - Makarne, understödsfond
4602
AlImllnna barnbördshuset ••• 4687 Asklings fond .•......• , •.•••• ~. 4634 - Rob. o.Eleonore, don.-fond 4602
- barnhuset •.•.•••.•••
4659 Asplunds fond ••••••••• 4628a, b,e - R. C., grossh., test.fond ... , 4833
- donationsfonden
...•••.•• 4767a - testamentsfond •••••••••••• 4697 Berghmanska fonden •••.•••••• /4835
- f. d. döfstummeinstitutets
Asylen för pauvres honteux 4655 Bergianska stiftelsen ••••.•...
4.784
don ..medel ......•.•••••••.•.
4755 - för fattiga barnaföderskor
Berglunds, C. W., donation 4856 a
- Inst. för döfstumm •••••••• 4762
och deras barn ....•...•.••
4687 Berglunds M.e.C., donation 4856 a
- militllrllnkepens.-staten ••• 4804 Axejsons, Erika, fond
4667 b Bergman-Millerska fonden
4740
- premie- o. stipendiefond.
4743
Bergmans gMvofond ...•••••••
4771
- änke- och pupillkass an..
4830 Baekersta fonden ••......••..
462l Bergmans, Ellen, stipendium
4749
Almgrens fond •••.•••••••••••
4621 Backmanska stiftelsen
4767e Bergmanssonska fonden ••• 4735
- pensionsfond......
•.••••••• 4844 Bagges fond ..•.••••.•••• 4607, 4612 Bergqvists fond. •••..•••••••••
4609
Alms, fru, donation .••••••••• 4611 Bankostatens änke- o. pupillBergs fond .•••••••••••••••••
4771
- fond ••••••••••••••••••••••••
4612
kassa •••••••••.•••••..•••••••
4788 - testamente .••••••••.••••••••
4657
".- stiftelse ••••••••••••••••••••.
4675 B••nkska legatet ••.••••..•.••••
4734 Bergska fonden •.•..••••••••••
4795
- testamente ...•••••••••••••..
4612.Barnavllnnerna'
.•••••••.•••••
4674 Bergstedts fond ...........•..
4615
Almquist", S., stip.-fond ••• 4743 Barnbördshuset, Allmllnna..
4687 Bergstedts, Erik, donatronsAlströmers fond •••••••••••••••
4835 Barnbördshuset Pro Patria .. 4688
fond ...••••..••••••.••...•••
4.617
Althainz' Fredrik G. testaBarnens understödsfond ..••• 4782 -Erik,
skolfond ••••.•••••••
4742
mente •.•••••••......•••••••••
4638 Barnhjlllpsfonden •.••.•••••••
4613 - Lars, fond
••••••••••..•••
4617
Altins fond •.••••••.•••••••••••
4821 Barnhusinrllttn.,
Allmänna .. 4659 - Th., stip.-fond ...•••.•...••.
4750
Alv••rengadoPianhysprisfond
4823 Barnkrubba. Katarin a,fonden
Bergstenska fonden ...•••••..•• 4601
Aminoffs don ationsfond •••••• 4835 f'or ••.••....•..•.•....••.••.••
4619 Bergströms,Anna,stipendium
4749
Andals fond' ••••••••••••••••••
4605 Barnkrubbas,
LadugårdsBerliner Liedertafels stipenAp.d"rsons fond ••••••.••••••••
4,60p, lands. fond
.••.•• : •• 4626 a, b, c t diefond •..•..•.•...•••••.
J •• '4771

:>•.•.•

MYNTRÄKNAREN
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öfver fonder, fromma stiftelser

In. m.

Civilstatens
pensiouainrättBernegans fond •••..••••••••••
4607 Bostäder åt vissa judar i
nings ~nstemann'afond
••• 4781
Bernströms J, stipendiefond
4750, . ·Stllhu. Stiftelse för •.••..••.
4640
.
4751 Botins elter Schönborga fond 461. Colliandero fond ...••••••••••••. 4710
460%
Beronii donation ...•••••• 4602, 4669 Braconierska fonden •••.••.•. 4630 b Collijns fond •.•.•.•••••.•••••.
Cramers, U., fond •••••••••••• 4751
Berzelianum, stip .•••..•.•••.•
4784 Brandels. Folke, miunesgåfva
Berzelius-fonden
•••••.••••••
4823
4742, 4771 Cronhielmo af Flo.ta fond .•. 4885
4782
Bersens, C. D., fond •..•••..•
4602 - donation ...........•...•
4614, 4734 Cronstedts donation •.•.•.•.•
Berwalds, H., don .••• <1171,<l86Gc - fond .•.•.•••••••••.••••
4607, 4688 Cronstrands, Baltzar, fond •.• 4751
4823
Beakowska
tronen ..•.•.
<1733 - premiefond
••.••••.••.•.••
4604 Cu~es fond •.•.•.••••.•••.•••
_ fonden •.•••.•...•.•.•..•••••
4746 - stipendiefond •.••.••.•.•..••
4aO
4634
_ stipendiefonden
<1734 Brandelaka donationen 4626, a, b, c Dahl. fond .•.•.••.•••.••••.••••
4833
Beskows test ••mente •.•..•.•.
468 - fonden •.•••••••.•.•.••.•••.
4662 Dahlgrens donation ..•••.•••••
von Beskows don ••ti;)n •.••.• <1770 Branders don ation •••.•.••.•.•
4g32 - C. W., fröken, understödsfond ...••••.•.•••••••.•.••.•
4833
_ B., o. h. h.s don at.-fond <1683 - fond •.••.•.•.•.••.••.•
4622,4696
~ stipendiefond
•.•.•••••.•.
4771 - mamsell, fond •.••.•.•••.•
4619 - O. W .• Kapt., fond ••••.• 4804
Dahlina,
F.,
f.
Littke,
fru,
von Beskowsk •• fonden •.•.•• 483. Brandes fond •...•.•.••.••.••••
4621
fond ••.••....•.•.•.•..•.••.•
4767e
von Beskows pensionsfond .. 4781 Brandstodsmedlen •••.••••••.•
4832
.••••••• 4615
Besp arade räntors fond 4G31 a.b.c Brandts fond ••••. : ..••••.••.••
4659 Dahlqvists fond.......
Bespisningsfonder •••••• 4631 a. b,« - J. P., grosshand!., minne 4605 Dahlström. fond •••.•.•.•••• 4626 b
4835
Bethunska fonden •••••••.••••
4835 Bratts, A. G.• fond ••• 4604, 4627 c Danokwardts pensionsfond...
Bexelius', Dorotea, änkefru,
- Sigrid,·donation
~.. 4856a Danelius, B. A., fonder ••• 4619,
4620.
4622.
46S8
fond ••••..•••.•.••.••.
4619. 4622 Brauns, C. A. o. J. fond
4825
4620
Bildtaka fonden ..•.••••••.•••
4835 von Brauns, Jv..tine,donation
4856a Danellus, Elin, fond.........
Danielsons,
Joh.,
stip
..fond..
4750
Billbergs fond •.••.•••.••••.•
4634 Ilrefbärares,
Sthlrns, linkeBjurholms, A., fond 4619, 4620.4622
o. pupillka •• a •.•.••.•••• ,•.• 4785 Davidsons, M., fonder 4628 a, b, e
de
Bergs,
G.
M.
o.
M.
S.•
fond
4836
Björckska .tipendiefonden...
4845 Brenuers legat •.•.••••.•••.•.
4688
Björkmans, Alf, major. fond 4752 Brobergs fond ..•.•.•.••••••.••
46U9 De blindas förening. sjuk.
kassetond
•.•.•.•.••.•.•••.
,
4768
_ donation ............•.•.•.••.
4866a - penstonsfond •.•.•.•.••.••.•
4698
4612
_ Makarnes fond ..........•.•.• 4621 a Brogren. fond .•••.•.•.••.••
4605 de Ch ••mps fond •••.•.•.••••
De
döfstummas
alhn.
sjuko.
Björns, Karl Fredr .• donation ,4688. Bromanska sjuk- o. begrafn.begraf11i)lgokassa (1903) ••• 4766 b
4700, 485Ga
ka ss an •..••. ; •.••••.••.••••.••
4785
467l
_ K. F. fond ..•..•.•••••••.••
4622 Bromma skolfond ••.•.•.•.••.
4637 .De fattiges vänner».........
Björn.tjerna s, O. M., generalBroströms fond •••.••.•.•.••.•
4621
~: ~::r~dl~~aa~i~~~~:::::::::
~~
major, fond ••.•.•••• ;4835.4856 a Brudgåfvefonden..............
4846
Björn.tjern.k ••donationen .•• 4783 Bruzelii, R., fond •..••. 4681, 4821 - donationsfond .. 4613 å 3 ställen
4836
Bl
k f d
469t --R. o. H., pens.-fond •.••.• 4823 De la Gardieska fonden......
»De nödlidande. vänner»...
4842
BI:~~k~ g~~e;~ik~;;~';i;' ';iifi:
f. d. Bryggareämbetets i Sthlm
de
Lavals,
G.•
stipendiefond
4750
ung ..•.•.•.•.•.•.••.•.•••.•.•.
4638
pen'f!0nska asa •.•.••.••••••••
4705
Blaire-Bruoes W., donation.
4733 Brönopsgåfvefonden ••••••••• 4626c - Pateik, stipendium ..•••••• 4744
Diakonis.anstalten.
.tyrelse
4843
Blinda. fören.s Bjukka.sefond 4768 Bungencronska fonden.......
4835
4615
_ Tlil, Fören för .......•••.•.
<1765Burchard, Adolf, .tiftung ••• 46:JS Didrikssons fond..............
4833
Blind.inotitutet ••..•.•••••.•.•
4763 Burmans,Axelo.Nannie.fond
4621 Dit·drichsonska donationerna.
Diemerska
fonden............
~S23
'Von Blockska fonden •••••.•.•
4835 Bylundska testamentsfonden
4821
Dunanders
donation.........
4614
Blomstedts fond...............
46 1 BBYänzantiJnsAka
reUseL·tipendie.t... 47834 Div, fonder Mosaiska f'6rs:o 4640
Boberghs, Theres. och C. G.,
g., . . o. . ., donatton 4 33
Djurbergs
HUdur
stipendium
4749
fond
4751 - fond •.•..•.••.••
4621 ä 2 ställen
ST. allm. 4856 a
Boberghska donationen......
4770 - testamente ...••••.••.•.•••••
4638 Djurokyddsfören..
Bohman E:sons fond 4604, 4621, Bångska fonden •.••••....••.•.
4636 Djurvänner. fond •.••••.••••• 4856 d
4823
4628 a, b, c Bäckströms fond •••••••.•••.
46 19 do Ptanhys prisfond ••.•.••••
- stipendiefond •.•.••••. 4740, 4742 Drakeska testamentsfonden .•' 4847
Dramat. o. musik. artist. pen~~=:~:k~:.~:t~~~J~~~:::
Bäärnhie1ms fond •.•••• 4631 a, b c,
sionsförening............
.... 4:777
Drottningens ho.pital.........
4805
Bohmans teota)llente.........
4833 ~~~~~~~·f~~~~•. ::: ::: :::: :::::
Boijeska fonden ••.•.••• .4602,4835
Cadiers', R, minne ••.•.•.•.
4614 Drottn, Bofias skyddshem •.• 4850
Vrottninghuset
•.•.•.•••.•.•••
4653
Bok- o. Musikhandl. pen s.-för. 4700 Oalwagens, Kristina Lovisa,
4153
Bol ••nders, Oscar, stip.cfond ••• 4771
fond .•.•.•.•.•••••••.••.•••
4622 Duboiska fonden •.•.•.•.••••••
Bolins fond •.••.•••••.••.• 4607. 4609 _ Sophie o. Signe, fond ....
~619 Duwadla, Frfherrarne, fond .. 4836
Bollins fond .••.••.•.•.••
4632 b, c Oamtnska testamentsfonden .. 46U7 v. Dubens, A. G., fond •.•.•• '4835
Boltensterna,
Th. G" fam.Carlboms donation •.•.•.•••.••
4611 - Lotten, fond .•.••.••. 4821, 4835
fond.. •.•••.•••.••••••••.•••••
483i Caclesouska familj fonden •.• 4835 v. Diiben·Tersmeden· Lanerstedtska fonden............
483.
~~:::k;'O~~;;~ii~;;~,;
•• ::::::
stipendteronden •.•.••.•••••
4835
4836
Car-lgrens fond .•.•.•.•.••••.•.
4624 Diickerska fonden............
4696
Boman, se äfTen Bohman.
Carl Johans donat., Konung 48ä3 Dyks fond •.••.•.•.•.•.••.•••.•
Bondeska fonden ..••••.•••.•.•
4835 Carlqvists, C. J. W"fond. 4619, 4621 Döl'stumf'6reningen i Sthlm 47r.6a
Döfstuminstitutet
•.••.••••••.
4762
':~~~:g:~."w~iJ.:~r~~~~ ·f~;;d.
4W8~ Carlsona, C. A.• fond ••.•••••• 47a4 Döfstumlärarnas pensionsanBonrrlera, Alb.• stipendiefond
Oarlatröms donation ...•....
4611
.talt
•••.••.•.•.•.•.•.••.•.••
4766
Carnegiestiftelsen
•.•....•.•.... ' 4827
161' svenska f'6rf"'ttare ••.•.• 4739 Oåsparsouska
fonden •.••••.••
4861
van Booms stipendiefond ••. 4771 Oaspurssons pensionstnrättn
4699 Ebersteinska, Schotteska och
Kulmanska donationerna.,;
4832
Booströmska fonden •.•.•.•••
4740 Cassellis fond ••.•.•••.••.•.•
4749
46O.
,Borgareståndet.
donation ••• 4760 eastelins fond ...•.••.•.••.••••
4697 Edbergs lifl'äntefond.........
Borgerskapets
bemedlingsCavallt-Holmgrenska stiftel..
4670 Edgrens S., fond •••••. 4626 a, b. c
Edlundoka donationen .•.•••• 4734
konimission
4697 Cedergrens, H. T., Telefon·
- en~~~da fond •.•••• ;........
:::~
dir. uppfostr.fond
•. , •.•••• 4679 Eggertz'. V., stipendiefond •. 4700
- gn
us.....................
_ fond •..••.•.•........•...........
47.0 Ehl.erts testamente ...•••. ••.•• 4638
fonden 483l;
- änkehu.
•. •••.•.••.••.•.••
4667 Cederschiölds fond .•.••.•.•.•.
46Ul Ehrenborg·Reiheroka
Ehrenpales fond •..........
4622
Borgrättsfonderna,
Förvalt·
Civilstateno änke- o. pupillningen af...........
••••.•.•••
4795
fonder..............
••.••••.•.
4781 Ehrenpåhls stipendiefond •.. 4746a
Ekdahls
fond
•.•.•.•.•.••
4631a,
b, c
Borgströms fond
4710 - änke- o. pupillkassa •••••. 4781
Boströms don:fond' •.•. 4605.4628 c - {örsäkrinl1:sanstalL........
4181 Eko, Oarolma, donation •••••• :4856 a'
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E!<ejJergs; .NUs WUll., fQnd .•'
Fehrs, Fr., dOktor; ;"inne...
46~! Fl,treninge,nförbistå1;\l!åtl)'tta··.
,
Ekllolms :testamentsfond .•; .• 4613 F'ellenius, W.• Profoss or, fond 4750'. o. .vanf..•....•..•.•..••.
, .•. 16'll b
)<;kltlndsfond ..•.; •••...... / ••• 4628a Femte Mars.fonden ....•.• :::. 46li - för bltadås väl ......•.•..•.•
~65
Eklunds fond";...... .••.• ••.••.• 4660 FemöreI6reningen............
46.f '- f'ir sinnesslöa bar;ns vård 4663 a.
.,.....J. L.,Fabrikör,
fond 46 28b, c Ferms. änkefru, fond ••.•.• 4626b - för sjukvård i fattiga: hem 46'90,
. Ekstrands .:fond .•...•••..•.•..•
4659 Fernerska belöningen ..••...••
4734 r-r- till minne af Oskar I och
Ekst>'öms donat,ionsfond
..• 46117Ferons minne .......•..••....•
~602
J98efina ..•.•••..•• ;.; •.•.~.• ,. 4848
- fond : ..•.•• ; •.•....••..•..••..
46117.Fileens fond .•••.••••...
46B! a;b, c Förmyndarkammaren
...•..•• , 4696,
Ekströmsk~ fonden .t..
46jJ4 FUeenska donationsfonderna
47811.FörBta Stipen.diefonden ...•.•.• , 4,743
Eldkvarnsfonden '
..••.....
4623 - testamentsfonden .••.....•
470.
Ele!<triska
Pröfningsanstal·.
:Fisehers testamente..........
4~38
.
",tens honnörsstipendium ... 4750 Flaehska fonden...
. ....•
4795 Galtms donation ...r •••••••••••••
4770
Elementariistipllndiet
;..•.• '.' 4744 Flickskolans slöjdafdelnings
G,;mla realstudenters stipen.
E,lejDentarlärarnes' änke- och
fond , ..•.••.••...•...•.
4" 21 a, b, c
diefond .•......
:........
4744
".pupillkassa..................
4747 Flobergsfollder4604,4621,46 96,4833 Garvens donation .•• ; •..•..•.• ,46'38
Elgs, Mathil\la, dona1;ionsfond 4&13 Fl.odoergs testamente
••...• .4697 Geijers fond ..•••.• ., :...........
4605
-I<~liasson;;ka··underst6dsfond. 4719 Flodinska stipendiemr ..•.•..
4695 Gemensamma
reservfonden
47'70.
Elliots, Ernst, fond .••••.••• 4604 F-16rmanska belöningen......
4734 Georgiska fonden ...•••.••. :... 4601
Ells pensionsfond •.•.•..• , ... 4781 Fogmans, Ernst, donationsGerles, C. G; o.C.F., donation 4856a
Elmbl"ds)l:a fonden .....•.••••
474t.
fond .•..••.••••..•...••..•••
4771 Gibson-Cronstedts stip'Aond 4750:
Elmlunda.Axelvpenstonstond
4774 .Folckers o. Bareks fond ..•... 4626b Gilljams, G.. F., rektor, sti,
Elmquists Gustaf stipendieFoltns fond •.•••.......•.•.••
46270
pendiefond· ...•.••. : .•• ·•••..• ,. 4 7 4 1(
. fond .~•••••.•••....•..•.•..•
4746 b Folkskolanslärarepersonal.
.• 4612 Gjörckes donationsfond ••...•
4 6 20
Elatedtaka penstonsfonden ... 4781 'Folkskollärarnas
penstonsinGjöthmans fond .•.•..•.•.• , ••. 46tO
Eh.!'rths donation............
4782
rättning....................
4.756 Godlunds testamentsfond. ... ~614·
Enanderaka donationen 4630 a, 4688 - änke- och pupillkassa...
4756 Godlundska beklädn.sfonden
4614
Enanders, S., donationsfond 47g~ e Fond för tillf'ållig hjälp •.. 4609 Godus fond 4605, 4609,.~617, 46'19,
J Enbergs fond, •.•.•••••.•.•
46_6 a _ för Katar.skollofskolonier
4620' 4621 ä 2 st., 4624, 4628 a".b, c,.
Eneroths fond ...........•••...
4710 __ till barnkrubba
4622'
, /
4632 a, b,
En gammal redogcrares dona_ till biblar I1t n~tt:';:b~;';;' 4619. - testamentsfond .•• : •.•••.•••••.. 4fHa
tion
4613
.
.. 4622 Godu-ska pensionsfonden ...•. 4723'
Enielorekts
församlings fat_ till kläder åt
.. 4619, Gondretska fonden ..'...•••.. ,. 4659,'
trgvärdsaty relae .•.••.•••.•
4628b
4622 Gothers fond .•.•..•.•• , .• ;\.\.,4607
A.,

~~~·:~~~~·~~~nd·~~:::::
"\::J~.

s.t~~~~~~~.::::::
I ::-~~: -

~·n~~:~~~~~~~
till ny barnkrnbba...
462~
Enke-, se Änke-.
- till pens. at ·f. el. sjö- 4698 Graans testamente •.• , .......•
483?
En)itrjunges donation ..••.• 4746b
kaptener.....................
Granholms, A., fond: .••. ; .•• ,4688
En ökänds donation •••.••••• 4614 Fonden föl.' Katarina barnGravallii fond ••••~••.•...••..•
461G
En onämnd välgörares fond, 4835
krubba
...•.......•......•••
4619. Grillska donationen .....•.••••
4734
En sjuttioå~ings douation...
4614 ~. för KonsulO. Ekman. pro&risbackska test:tsfondell....
4830'
ltn' ärlig mans fond...........
460S
fessur
:. ........•. ..•..
4821 Gro·enskafattigi6rsörjnAond.
4801,
" Ericsson Amalia, Fru .. 4619, 4622 - för P. H. Malmatens proGroashandelasoctetetens pen-'
-s, John, stipendiefond
4751
ressur ..••.............•...••
4821
stonskasse ....•.....•.••.••.•
4698
Jilri:(isons,E.R.,fond 4620 å2 ställen - ~6r i~~~.~l~ders~öd·t·•• •
4477~~
Grossh, 'Carl 'Reinhold Lun- '460.'
Erikssons fond •..•.••.. 46~8 a, b, c -'- or l a . un ers.
dins minne..................
v
Ersaons, Bonden, änka Helena
- för vetenslmplig forskning 4734 Grosah, J. P. Brandts minne '4605
Henriksdotters donation .•• 4856a - till medalj för vetenskapl. 4734 Groths testamente ...•.•..••.•
4638
:·Eurenii donation ...•...•••.•
4602
ai·beten.....................
Grothskafonden .....•.•••.••.•
,4823:
-,fond
.•...• ~..•.•.•.•••.••.••
4660 - till minne af Hugo FåbrGrundbergs.o. Asplunds fond I 4611:
- understödsfond
.•.•.••••• ,474(~a _ ~~\~
46;)9 Grundetröms,
C., Prof., sti-'- Ludv. fonder .•••.....•...•.•
4670
pendicfond •...............
41'70.
-r- P. L. donation
...• ·.••••• 4856 a
K. .J. Berg ••••.•..•..•.....
4833 Gråbergs fond
",..
46~9
Burens mitinesfond ......•..
4782 Forsbergs,Bengt, minnesfond 4636 Gråbergs stipendium ........• 41460.
Extra provinsialläkarnes penForsgrens, C R, fond ....•
4688 GrönvalIs, Maria, donation 48 56 a
atonskassa •.• ; .•..•..•.•••.•
4756 Forssmans fond .....••....•...
4609 Gubbhus, Borgerskapets ....• 4658
kl
Forssners, Gunnar, fond ...•. 4823 Guillaumes fond .•.•.••.••••••
4735.abri sfattigkassan ..•.•.••.••
4699 F~enekels, Louis, donation 46:J8 Gumrelius', Sofia, fond .. ;, '4628,a
.Fagerbergs pensionsinrättn .. ,4722 Fraenekelska donationen •.. 4731\ Gustaf Vasa förs:s fattig.
.I
l
Falcks testarnente .•.•..•...•.
4833 Franckeska fonderna ... 4612, 4614
vårdsstyrelse.. ...•..••.•.••
46 ~b
Falks fond 4605, 4607,4628 a, b, c Frans Gustafs stipendium ... 4742 -- kyrkoråd •.••....••....•.•
: 46~Ob
4632 a, b, c, ·4634 Fredenholms fond ....•. 4619, 4620 Gutenbergska stiftelsen......
1711:
Falks, Wilhelm o. Fredrika,
Friebergs, F. A., stip.-fond
477 Guthermuthska fonden ..•...• ;:,79;;
donationsfond.....
....•...••
4695 Friedländers stipendium ..•. 46421Giihlstorffs testamente.......
46 3S
Falkmans, E. J., stip.·fond...
4741 Frtedländerska fonden •..•.•
4753 Gyldenstolpes donationsfond
4613'
Fattiga barns vänner ...••••••
4673 v. Friesens, Carl, stipendteIGyllenbergska fonden ....••..•
4835
Fattig~ Iärartnnors fond, .. ! 4611
fond •••.•..•..••..••..•...••
4742 Gyllenborgs fond .••.•...••••.•
4688
. Fattigvårdsstyrelser:
.
- Otto, premiefond •...•••••
4744 Gyllenborgska fonden ..••.•••• 4835
- Adolf Fredriks •.•.•.•.•• 4632 a Frimans fond............
.•...
4634 Gyllenbååtska fonde~.........4835
- Engelbrekts , .•••.•.•••.•
462~b Frim.urarebarnhuset .•• :.,•.•. 4661 Gyllenereutz' fonuf835å
stitlle~.\
,- Gustaf Vasa .•.•.•.••.••
4632b Frodms, dokt., stipendium
4746b - Kerstin, fond ........••.•..•
4835
,- 'Hedvig Eleonora' ..••••.• 4628 a Fru Hanna B:s fond.........
4688 Gyllenrams fond..............
4835
- Jakobs och Johannes' ... 4621 Fruntimmerssällsk.,
Vitlgör. 4666 Gymnastdsk-ortoped., inst ..•.• 4682
- Katarina ...•••.•.••.••..•..•
4613 Fryklunds, J. C., donat, fond 4694 Gåfva af en gammal tjitnste- Klara .•••.•..•.•...••...••.•.
4609 Fränekelaka donationsfonden
4782
man ...•..•.••.••• , .•.••.••••.•
4781'
7 Kun!'sholms ...••••.•...•.•
4624 Fröknarna Malanders fond ... 4619 Gäderins fond ...•..• !' •••••••. 4621
- Mana .....•..••.••.•...•.•.••
46]7 Fullrmanns fond 4609,46'13,4617 Göranssons, Anders Henrik,
-' Nikolai .•••..•.•...•.•.••..•
4605
4621, 4628 a, b, c, 4638 s s stäVen
fond
'
, ....• AHO
-' Oskars •••.•.•••. , •....•...•
4628 c Fyra bröder Heijkenskjölds
Gösehes fond 4617, 4638 il 2'stitl,len
-;-'S;t Matteus ..••.....•.•...
4632e
fond ....•.••...•.•.•...
4742,4743 Göta hofrätta pensionsfond' .. '.4781'
. - l;\torkyrko
4605 Fyra Bröders stipendiefond
4741 Götalifgarde;Pensionsinr.
vid' 480

~i~;;.~·~·f·P~.~~·i·ci~il·t~·~

/

L'

I

1

>o'.................

F7I R.A'NKERfNGSM
---------~---._~

ASKINEN
Se annons

sid. 76.

"F R A IV C'O'!

[4868]

Register öfver fonder, fromma stiftelser

Hl.

m.

474.2 l;nilbergsstipendiefond
•••••• 4611 IJacobsons stipendium
4744
4733 Hindersons Axel testamente
4697 - testamente ..•..••.............
4696
Hlrschs, Elin, minne ..•.••.••
4753 Jakobsons och Mattsons fond 4696
/,Iaakska donationen ••••..••• ,4781 - lsaak, donation ... 4856 a, 4627 d Jakobs realskola ....••.......
474»
Hagboms testamente ..• ,•...••
4698 - Isaak fond ... 4616, 4619, 4627 c Jakobs o. Johannes' försam- '613'
Hagbomska stift. ror Pauvres
- Oscar fond •...••..••••••••
4642
lings fattigvårdsstyrelse .••• ~
honteux ...•.••... ; ••••• ·••.•.• 4833 Hjertbergska donationen •.••• 4733 - kyrkoråd ..••.•..••••••....
:. 4611
Hagermanska fonden ••••••••• 4835 Hochschilds pensionsfond ••• 4696 Janssons, Tage, stip. fond ••• 4744
Haglinds fond ..•••••••••..•.••
4617 Hoffmans, A., donationsfond
4607 Janssons,
W. G., donation 48560.
Hagmans fond •....••••......
, 4620 Hoffmans fondo ..... : ...••••..
4607 Jenny Linds stipAond .. 4770,4771
'Hahns donation ••..••• ;..••.••
4734 Hoffmans stipendiefond ..••..
4750 Jernbergska donationen 4630 a, b, c
- C., testam .••....•••.••.••
4661 Hoffmans,Aug.,stipendiefond
4751 Jervings, M., testam.·fond ••• 4856d
Hahrs minnesgåfva
4782 Hoffmanska fonden
4770 J. G:s fond ..•...............
4624
Hallengrenska fonden .....•..•
4710 Hofkapelletspensionsinrättn.
4772 Johan Hanssons fond ..•...
4620
Hallenska donationsfonden ... 4735 Hofstatens gratialkassa .••.••• 4796 Johannes församl:s kyrkoråd
4614
Hallgrens fond ••• 4607 å 2 ställen Holms fond ••••••..••••......
4621 Johanssons fond •••••..•....
4660
Hallgrens, M. S., fond 4615, 46:23 - legat .......••..••••..•••••••
4638 - Victor, fonder
4626b
Hamelmannska fonden .•••••• 4752 Holmbergs,
Fredrik o. Laura.
Johnsons Jond
4609 0.4621
1
Hamiltonska släktfonden ..•'•• 4835' dona tion ....••..•••••.....•.
·4856 a Johnsonska don.-fonden
4755
HammarinS"stipendiefond
.•• 4701 Holmhergs fond 4605, 4609,4613, Johnssons, Christer, fond
4782
Hammarsktöld vjttselfsohöld4617,4620,4621, 4624. 4628a,b,c,
Josefinahemmet ••••...••.••..•
4852
ska stipendiefonden ...•....
4849
4632, a, b, c Joseänas, Kronprinsess., penHammarskjöldskasläktfonden
4835 - J. P., Byggm., fond......
4616
sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
4744
Hammarstrands
fond.........
4616 Holmgrens fond ..••.•...•..••
4632 al .lubelfeststipendiet ••........••
4672
Hammarstrands,
F. A., fond 4620 Holmströms fond ..••......••
4710 '.Jultomtarne •....•...••....••.
Handelsbokhåll.
pens.-fören.
4703 Hoppenstedts, Sofie, fopd .••• 4609 Jungblads testamente
. 4833
4601,
Handelsflottans pens.-anstalt
4728 Horns donationsfond ......•••
4683 Jungbladska fonden
4710
f. d. Handelstöreningens
öf- stiftelse ..•.......••....••.••
4804 Justelii fond ..••........•......
verskottsfond.. ••••••••••••••
4697 - testamentsfond. ....••••.•..
4613 Järnkontorets
tjänstemäns
Hanes fond ...........••..•..
4607 Hornemans, H., fond .•.••• 4767e
änke- och pupillkassa ••....
4787
Hanna B:s fond, Fru •••...•••
4688 Huldts, Kristoffer, stipendieJönssons, Vtfve, fond 4628 a, b, c
Hanssons fond ..•••••....••••••
4696
fond
4750
Hanssons,
Johan, fond
4620 Hults fond •••..•..••••••••••..•
4615 Kadettskolefonden,
Adliga
4835
J;iartmansdorffska stipendiet
4744 Hultgrens fond .••..••..••••
4628, b .Kadsers, Pastor, fond
4638
v. Hartmansdorffs stip.-fond
4835 Hultqvists donation .........•
4750 Kalls fond ..................•••
4710
Hartmans fond ....•••..
4630 a, b, c Humbleska testamentsfonden
4795 Kamratfonden ror nödställda
-, Hassells donation ...•.•..••.•
4771 Hushållsskolan,
Prakt .•••••.
4841
sv. läkare ..••...••..•••....
4823
von Hauswolffs, Frl!, fond... 4835 Huss', Magnus, stipendiefond
4821 Kamrer Branders fond.... ..• 4619
- Fröknarna, fond .....•..•••
4.835 Hwass, Th., stiftelse ...•••...
4823 KarelIs fond .••...•....•...••
., 4612
Hautboist. understödskassa .. 4817 Hiibnerska stipendiefonden .. 4745 Karlqvists C. J. W. fond ....
4619
Hays fond .........••••••
4628 a, b. o Hiilphers fond ...•••••...•.••••
4609 Karlssons,
Carl Johan, och
.H. E .• :s donation
....••...
4856a Hygrells stipendiefond ...•..•
48iO
hans hustru Jda Chai-lottas
Hebbes donation..............
460 Håhls, J. Fr., minne, Pastor
donation
48&,6a
-legat
....•....••••••..•.....
4638
Prim ..................•....••
4604 Karl Johans donat., Konung 4833
- pensionsfond...............
4-799 Håkansone, Nanna, fonder •• 4G(l2 Karolinska inst. reservfond ... 482]
- stipendiefond...............
477l Hårdska fonden...............
4835 - institutets pediatriska fond 4821
- testamente .•.••• 4638 å2 ställen Häfströms, C., fond •.•..•••.
4620 Karströmska fonden ..•••..••..
4604
Hedbergs fond ••....••••...••
4605 Häggs, Johan, donation ....• 4856 c Kastmans, Johannes och AuHederhielms
testamentsfond
4613 - Johanna, donation
4856 c
gusta, fond ..• 4626 a, b, c•.47 67 e
Hodings fond ..•.•..•••...••..•
4696 - Victorine, don ..•••.• 4856a, c, d - --, understödsfond
4638
Hedrens fond .••••••••••.•••.••
4611 Häggmanska fonden .••••..•••
4601 Katarina arbetsstugors
fond 4620
Hedströms fon •••••.•.. 4620, 4621 Häggströms C, fond
4823 - barnkrubba. fonden för ..• 4619
- pensionsfond ....••...•••.••
4696 - Carl, dr, stipendiefond ..• 4821 - församlings
fattigvårds- testamente ...•.•••••• 4697, 4833 Händelska stipAonden ...•.•
4771
styrelse ...••.•..••....••••
462J
Hedvig Eleonora församlings
Hästväns fond ......•..•••...•
4856 d Katarina kyrkoråd .....••....
4619
fattigvårdsstyrelse ••.•••••. 4628 a Höglundska fonden ..••••.•..•
4740 - kyrkoråds donation .....••• 4746 a
- kyrkoråd
.•••....••..••.•
4626a Högmarks testamentsfond •.• 48'll5 - realskola ...•••..•••..•....
4746a
-;-,skolråd .....••.•.•••......
4627 a Högre allm. lärov. å Öster- skollofskolonier,
fond för 4620
Heijkenskjölds,
fyra bröder,
malm .•..............•.......
4746b Kellners testamente ..........•
4638
fond •••...........•..•
4742,4743 - å Södermalm .........••••••
4742 Kerfstedts fond ...••.........•
4710
Heijkenskjöldska
testam. o.
- latinlärov. II Norrmalm ..• 4741 Kibbe fattigkassa •..•........
4864
gåfvofonden
.••••.••.•••.••
4835 - lärarinneseminarium
.•...•
4749 Kihlbergska fonden
47 Jr)
Helins donationsfond.........
4613 - readläroverket .......•....••
4743 Kihlströms testamentsfond...
4613
Hellmans fond ...•.•.....
4628 a, b, c Höijers fond..................
4619 Kindevalls fond .....•........
4688
Helmfeldtskastipendiefonden
4695 - Johan Leonard fond......
4622 Kinmansons fond •.......•••...
4770
Hemmets, Tyska, byggn.sfond
4638 Höijers stipendium ..... '., .•• 4771 Ktrchrtnga legat .............••
4638
Hemslöjdsfonden ..•••...•••••.
4719 Höpners legat ......••..•.....•
4638 Ktrutgiska klinikens biblioHernlunds,
R, Rektor, preHööks, C. E. o. J., fond ..••. 4630a
teksfond ..••••••........••...
4821
miefond ...•••..• ;
4744 Höökska fonden .....•.......•.
4659 Kirurg. stipendiefonden ..•••• 482J
Hernmarckska stipendiet ...•• 4744
Kjellbergs, Ad., stip.·fond ..• 4821
Hertzers, Fatima, fond.......
4602 Ida Bergers legat ..........••
4774 Kjellbergs, John K, stip. fond 47M
Hesslers, P. H., fond
4620 Institutet för blinda .....••••
4763 Klal'a församlings tatttgvårdsHeurlins, Louise, fond 4602,4619, - för döfstumma, Allm ..••
4762
styrelse .....•••.•.•......•••••
4609_
4626 a, b, o, 4630 a, b, r, 48560 Invigningsfonden
•••...•....•
4612 - kyrkokassa ....•.•.........••
4607
Helimans. Elis 'Daniel, minIsbergs donationsfond ...•.•••
4833 Klefbäcks fond
4630 a
nesfond
:..........• , ••.. 4630 a - fond ....•••.•...............•
4609 Kleinsorgs testamente ..••...•
4638
Hiertas, OartTohau, fond , ,', 483. Isbergs pensionsfond ...•••••.
4781 Klemmingska fonden •.......
4750
- Lars, minne ...••••••••.•...
4737 Israelitiska ynglingafören ...•
4642 Klerekska fonden ...••.•...•• :. 4623
- stipendiefond .. :...•• :......
4821
-Kltngspors,
Mathilda, fond 4835
- W., stipendiefond ..••.....
4821 Jacobiska ;estamentsfonden .. 4824 Knigges donationer •...........
4833
Göthes, Adrian; premium.~.'
Götiska förbundets donation
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pensionsföre.Kntggeska fonden ••. ;;. <1653,<1740LeIDerska stipendiet .••••••.• <1746a Litteratör~rnas
ning, Artisternas och ••, ••• '4776
Knipersk •• pensionsinrättn...
<1853Lerrenska fonden..............
4835
••..••••
4823·
Knochs donation .•••••.•••••••
<1638 Lehmans fond •.••.•.••.•••••
4710 Litterära fonden.......
4821
Kn"-t Bernh. Beronii fond...
<1659 Leijonflychtska fonden ••••• .48 35 Ljungbergs stipendiefond...
••• 4697
· Kolerafond, 1853 ärs..........
4615 Leijonhufvuds
fond 4632 a, b å 2 Ljungcrantz' testamente
test.-fonden
4659
f. d. Kolerafonden •••..•••.•••
4609
ställen, 46 32 c Ljungcrantz'ska
Kollektmedelkassan
för fatLejas välgörenhetsstiftelse..
• 4612 Ljunglöfs, C M., donation' ••• <1630a
·tiga nattvardsbarn..........
4602 Lennbergs fond...............
4660 Ljungmans minne •.. " •.•••••• '4607
Lohes legat ..•.••• ,............
'46,38
Kommerskollegii
armbösseLennmarks, Clary, donations<1638,\:
4771 - testamente .....••.•.•••.••••
. medel. •••.•.•.•••.•••••.••.••
485<1 fond ....................•.............
Ad.,
testamente
...••.•••.••
4638
Konservatorieelevernas
grafLerbäcks Bergslags Malmöres
•.
•• ••.•..•••• '4638
• fond ...••..•.••.•.•.....•.••.•.
kassa .......••.••••..•.•.••.•
'4854 - Joh:a,
4771
Lomell-Molins
stipendium
•••
4771
Konsistorium, Sthlms stads 4601 Letterstedts fond .•• 473<1å 3 ställen
Loubatska donationen ...••••• 4733
Konstakademien •.•••.•..••••••
4770 - fond till pris för öfverätt·Konst16rvandtska pets kassa ... 4711
ningar .........•....•••.•.•••••
473<1 Lovens, Chr., fond •••..••••••• '4821,
- H., fond
.•.•••.••.••.••..•
4688
Konung Karl Johans donat. 4833 Letterstedtska fonden till rörmån för Vallerstads förs. 4734 - John, grossh. o. fru, fond 4620
- Oskar 1:8 minne ...••••••••• /4654
..••.• ,•.• 4734
-Konungens enskilda 'fond ..•. 4804 - föreningens fonder •..•••.••
4734 - Sven, minnesfond
Lunds testamente.............
4697
- hospital, •••.•.•.•..••..•...•
4815 Letterstedtska inrikes resestä4833
- militärhospitalsoch mependiet ...• .•...•.•.•.•••••.••
4734 Lundals testamente ..•••.•••..
.daljfonder ......•••...•.•.•..•
4814 - utrikes resestipendiet ...•• 4734 Lundbecks donat.-fond •••••• 4696
v. Kothen-Ribbingska fonden 4835 - släktstipendiet .•.•.••.•..••
4734 Lundbergs donationer 4611 o. 461<1
4613
Xraftska
sällskapets. stipen-Lettströms fond .•••..•••..••.•
4621 - testamentsfond ••••••.••.••
4627 a, b,
·diefond ...• _
. '4604 Lewenhaupts ·fond .••....••...
4835 _ C. O., fond .•.•...••
- Lundbergs, Oscar,-fond...
<l71(
Kraks donation
_......•.
4734 Levestins
Jacob donattons4823
'Kreijs testamente ••........•••
4602
fond .•..••.•.••.•.•.•.•..•••
4823 - V. och L., fond .••.••.•••
4740 I
"Kronprfnseeean Joaeflnas penLevins donation .•••.••.•.••.••
4833 Lundberg~ka fonden •.•••••••
.; .• : •..• 4745
sionsinr. vid Göta lifgarde 4807 - Ludvig, fond •..•..•..••.••••
4604 - attpend iefonden
••• 4611,4614"
Kronprinsessan Lovisas vård- J. P., fond ......••.••...•..
4616 Lundbladsdonation
4609
4683 - fond .•...••.•.•.•.••..••.•.••
anstalt 161'sjuka barn ...• 4684 Lieberdts o. h. h. donationsf.
Krutmeijers fond 4607 å 2 ställen Lieberdts fond .•. 4609,4632 a, b, c, Lundgrens fond .••.•• 4632 a, b"c
Egron.
prismedel.
.•...•.••
4770
f. d.· Kryddkramhandelssocie46\8.4657,4660
4619
4604 Luudholrns ....•.•••.••.••..••..
"tetans pensionskassa .•••••• 4697 Liedbergska fonden •.•••••••
Gurli
K.
Ch.,
fond;
....•.
'4622.
'Xuhlaus stipendiefond .•.•••• -4771 von Liewenska fonden.......
4835
\Kuhlauska arfv:s stipendieLifgardets till häst pens.kassa
4809 Lundins, Mathias, fond 4620, 4622
- Carl Reinhold,
grossh., \
. fond ...•....•.••..••.••.....••
4771 Lifgardet till häst, Prins Osminne ••~••••••••.. ~..........
4605
Kullgrens fond ....•..••. , •..• 4710
kars hospitalsinrättning
vid 4809
Lundmans,
Jul.,
stip.-f.
4740. 4742
Kumlings'fond
.••.••••••..•.•
4614
4605 Liljebergs fond ..•••.•.••..•.••
- fond ,...•..••.............
~.•• '460,
Kungl. Svea lifgarde .•...•.••
4805 Lfljebergs, Gustaf Erik och
4774'
Helena Cathartna;: fond....
4611 Lundqvists,CarlFredrik.fond
'Kungsholms församlings fat·tigvärdsstyrelse ...• ; ••••.•.•
4835 Lundvalls, L. M. K, fond ••• 4627b
4624 Liljenstolpeska fonden ...••.
LundwalIs,
Axel,
fond
......•..
4771
·-' kyrkoråd ..•••.•..••.••. .'•.•• 4623 Lilla Johns premium ...•••..•
4742
4602
fonden ..••.• '.. 4835 Lyckes fond ••.....•••••••••••
46\1l Lilliecronska
- Gilles' fond .• :...•...•.•.•.....
4659 Lyckes Lovisa 'Elisab~, frö·. \ " l
'Ktihls, Aug:a, Ankefru, fond 4621 Linds afI-Iageby, E, rru.fond
ken, fond ..•... 4615,4619, 4622
Kyrkofattigkassa, Nikolai.. ..• 4602 - A. o. C.l\-1.. gåfvofond ... 4835
sjuk- och beKyrkoråd:
i
- testamentsfond
..•.•.....•
4835 Lykttändarnes
grafn.-kassa ....•.•••.••.•••••
4714
- Adolf Fredriks
.•..••...
4630a Linds donationsfond..........
4781
·- Engelbrekts
4626 b - Jenny, stip.-fond
4770, 47~ Läkare-nödhjälpsfonden .••.•• 4823 ,
Svenska...
4~23
- Gustaf Vasa ., ....•.•..•
4630b Lindbergs donation
.••...
4630 c Läkaresallskapet.
4755
4856 a Längmanska donationsfonden
- -Hedvig Eleonora ••.••••••
4626a - E A, donation ....••.....•
4156
4856 a Lärarinnornaspensionsanstalt
- Jakobs •..•••.•.•.•.....••••
4611 - H., donation .••...•...•.
'- Johannes' •.•• ;.; •..•.•.••..
4614 - Johanna, fond .•..••••••.• 4626 c - pensionsförening. Svenska 4756
.- Katarina ..•.•..•.••..••...••
4619 Lindblads testamentsfond...
4623 Lärarnas vid elementarläroverken änke- o. pupillkassa
4757
4823
'- Klara .•.••...•.•..••.••..•..•
4607 - A, understödsfond ....•.••.
••• 4626 a Läroverk: Högre latinlärover- Kungsholms •....•.•.•..•.•
4623 - Flory, understödsfond
ket å Norrmalm •.•.•••...••
4747 j,
4734
- Maria ........•.••••••.••.••••
4615 Lindbomska belöningen......
4741
'- Matteus ...•..••.••..•..••
4630c Liridegrenx, Johan, minne ... 4771 - äSödermalm .•.•.••.•.•.•..
- Högre realläroverket å NorrKlinte'- Nikolai.. .•.•..••..•.•.••••..
4602 Lindenercronas-af'
malm
.•........•.•.•.••.•...•
'4743
bergs
donationsfond
..
...
.
4835
'- Oscars
....••..•••.••••••
4626c
4745
'- Skeppsholms...............
4643 Llnderoths, John G., donation
4G97 - Jakobs realskola •.••.•.•.•
Käbergs-fond
.. ·.4605, 4628'a, b, c Lindfeldts, Aurora, fond .•. 4604 - Katarina realskola ...•.•.. 4746a
Köhlers premiefond .......••
46 78 Lindgrens donation ...•• 4612, 4614 - Nya elementarskolan .••••• '47444604
4609 il 3 ställen Löfgrenska fonden .....••.•.••
Körners fond .••.•.•........•••
4615 - fond............
Lindgrenska fonden .•• 4627 a, b, c Löfvenskiöldska -fonden 4735, 4835
Löthströms
fond
....•.•.
\
.•
4628c
Ladous fond .....•.••.•.••.•.••
4696 Lindholms fond.... ..4628
a, b, c
4607
Lagercrantz" donationsfond..
4835 - J. A., fond ........•
4626 a, b,c Löwens fond ...•.• : .•.•.•.•••.•
Lagermans testamentsfond ... 4623 Lindmanssons, J. A. \V., bygg4695
Lagerströms donation .... ;....
4614
nadsfond ••....••.•...•••.••••
4657 JIagistraten i Sthlm ..•...•.•.
.'-fond
...••.•.... " .......•••...•
4612 -- donation ..........•........
4856 a Makarna 'I'ammelins minnesfond. . . . •. . . . .. . .. . • . • . ... 4627 c (
4609
stipendief6nd
..••......•.
4745 - J. A. W. fond •••............
4697 l\ialanders, .Fröknarna, fond 461~
Lagus fond .....•.•..•..••...•.•
4601 - J. A. W, testamente ••...•
4657 - J.C. o. E. A.• fond •.•.•• 4767 fl
Lamms, Galatee, fond 4609, 4617, - J. A. W., understödsfond
4,624 Malmqvistska barnuppfostr.·4628 b o. 4632 a Lindquists, G. W., fond.....
,anstalten.....................
4664
- Jaques understödsfond . .. 4694 Lindstens stip ..fond .•.•••..•• 4746b
Lindstrands,
O. o. A., fond 4626 Malmstens, P. H., fond .••••• 4821 ';/'
Landquists,
Axel,75 års fö- professur, Fonden för .•.• 4821
ft,b,e,475'O
delsedags fond.; ......•...
4619
4638 Malmströms donation . .-... ~', 4734
Landtbruksakademien
....•.•.
4735 Lindströms, Anna, fond ....••
4619
•.•.••..•...•.•
4734 Mamsell Branders fond......
'Langs pensionsfond ..••.•....
4781 - minnesfond
'4762
Lindströms. stipendiefond •..• 4771 Manilla döfstumskola.........
L-asarettsläkarnas
pensions4771
4756 Linnerhjelmska tonden ..•... , 4835 Mankells stipendiefond......
kassa' •••...•... : ....•........
h
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Mal1kell.ka atipendtefonden .. 47.45 Nikolai förs:s fattigvård ss tyOxehnfvudska fonden •••••.••• 48l11;
Maria förs:. fattigv:.t.yr
•.. 4617
relse •..•.••.•••••.••••••..••
5463 Oxenstternas,
Hilda, don. 4856Jl.
- kyrkoråd ..••.••••.••••••••
, 4615 - kyrkofattdgkassa .....••••.••
6U2l
- skolråd.....................
4616 - kyrkoråd....................
4602 Pallma, Regina, minne.......
474~
Marii testamente ..•••••.••••••
4696 - skolråd ..••••••••••.••••.•.••
4604 Palmgrenska fonden .••.••••••• 4786
Marck1in.ka fonden ••••••••• 4810 Nilsson Aschanianum Stip ... 4735 Pafmstjernska foudeu ••••••••• 4811l>
Maskinistföreninijen..........
472~ Nilsson. fond
4615, 4710 pasteurs-fonden...............
482l;
Mathias Lundin. fond 4619, 4620 - Oscar, fond •..•....•••.•..
4621 Pastor Kai.er-fond
..••••••••
4618
lIIatteu.
församlings
fattig.
Ni.sen., Henriette •• tip.-fond 4771 Pastor Prim. J. Fr. Håhls
värdsstyrelse ••••.•..••••.••
4632c Ncbels; C.. A .•. fond ...••••.•.•
4821
minne
••.•••.••••••••••••••
4~04
- kyrkoråd ••.•.••••.•••.••.•
4630c - C. A., reservfond .••••••..
4821 Patersena fond ..•••••••••••••••
4667
Mattsons fond, Jakobson. o. 4696 Nobelatiftelsen ..••••••..••••••
4788 Patriotiska .ällskapet. Kgl ... 4812
Mazer. fond ..•• '...............
4771 von Nolekeriska fonden......
4835 Paulrs testamente ••••.•••••.•
4637
Meijer. donation..............
4770 Nollerothska atiftelsen .••••• 4864a Paultaka donattonsfonden .••• 4844>
Meijerberg. fond •••••••.•.•• 4631 a Normens fond ..•.•••••••••.••••.• 4731; - fa.tighet.fonden
.......•..•
481i>
Mei.ner., J. A.o donationsfond
4694 Nora Bergslis Malmöre. ka ss a 4854 - fonden .........•..•••.••.•.•••
4699
Meyer.ka donat.-fond .•.•.• 4628b Norberg. fond ..•.•..•••.•.•..•
4615 -lö.örefOI!den
•..•....•..•••.•
4815
Metzger. testamente ..•••.•..•
4602 Nordenskjöldaka understödsPauvres honteux, A.ylet för 4656
Meunier. fond ....•.•.• .(.•••••• 46p9
fonden •.•..•••••.•...•••.•.
4835 - hyresfond ....•••.•••••••••• 4627"
Meyer., Gust., fond •••.••.•. 4627 b Norden.tolpe. fond .•• 4632 a. b, c - Hagbom~ka stiftelsen rör 4838
- Jenny, fond ...•........ 4616,4620 Nordfors' fond ....•••.•.•••••••
4607 Paykulls, .Lincoln. minne ..• 4681
M. F. W:. fond ....••• , ••.••.•
4681 - testamente ...•.•••••••••••••
4696 Pediatriska klinikens bfblios
Michael.ons, JOh., donation. 4750 Nordiska Djurskyddsförenintekatond
,. 482l.
Michaelssons fond .••.•••••.••
4771
gen i Upsala o. Sthlm .•• 4856d Pensionsf:d f. fattiga.sjökapt.
4698
- testamente .••••.•••..•••..••
4602 Nordlanders testamente ••••.• 4833 Pensionsfond. f.. tjänstem. v.
Militäränkepensionsstaten,
Nordström. fond .•••••••.•••• 4632 c
stat. järnvägar
..•• .•.••.••
4755
Allmänna ..••••••••••••.•••••
4804 - testamente •••••••••••.••••••
4609 .Penstonstonden
47l!)
Militärhospitalsfonden.. .•••.• 4814 Norens donation...............
4614 Pensions- o. gratialkas.an för
Militärsäll.k.
i Sthlm kr igsNoreens fond; .•••••••.•••.•.••
4624
underofficerare o. manskap 48l()
ekole.tip.-fond ...•.•.•••••••.
4755 - pensionsfond ••.•..•.•••••••
4618 P-s donationsfond ..••••• _ •• 4613
Millerska fonden ..•••••••.•••• 4746a Noreonska fonden ..••••.••.•••
4696 Petreji fond •••••••••••• 4616,4617
f. d. Mindreteatern.pens.-fond
4774 - testamentsfonden . .•••••••• 4756 Petrejiska fonden 4698,4740 0.4697
Minnesfonden .......••••.•••••
4821 Norgrens fond .••...••• 4632 a, b, c Petterssons fond ••••••.•.•.••••
4617
Minne af J. E. Feron o. hans
Norlunds, Fru Lotten, fond 4681 - H. F., donation .•...••..
4856a
hustru
....•...••.•........•
4602 Normans,
Maxia Gustafva,
- L. T. fond
4620
Minuthandlarl'jfören.
pena-.
testamente ••.••.•••••.••••.
4697 - P., fond .•.•••••••.•.•.•••
4627c
kassa .••.••••••.•••••••••••••
4701 Normans testamentsfond •... 4613 - S. M., fond ..';.......•......
46~
Mobergska fonden ••••.•••.••.
4604 Norra latinläroverket .••••••.•
4741 Peyrons, Alfred donation ... 4697
Modersvärd, Sällsk .. föl' uppNorrlands apotekaref"örenings
Peyrons pensions- och gr atimuntran af •••.•••.•.••.•••.•
4677
donationsfond ...••••••••.•••
4710
fikationsfond ..••••••••••••.••
4809
Molin. fond .•••••••••..••.•••
4602 Norstedts fond .••••••••• 4602,4605 Pfeils testamente ..••••••••••••
4602
Montelius', Oscar, donation 4733 Norsta-ömeka stipendiefonden
4744 Philipsensk •• te.t.-fonden ..••• 476\}
Morbergska fonden .... 46%6a, b,c Nya elementarskolan ••.•••.••
4744 Philipson s, Carl David, don. 4866a.
MosiIiska församl:s fonder ••• 41040- elenentarskolans
lärares
- Harriet, sttrtelse •••••••..
468&
. Mosanders fond ••••.•..•...••.
4710
understödsfond
4744 v. Philps, H W., Lektor, stiMos.bergs fond
4710 -s allm, premiefond ..•.•••.•
4744
pendiefond ..••.•••.•..••.•••
4743
Murbecks inrättning för fatNybergs, Erika, fond •.. 4626 a, b, c, Piehls fond, Carl Fredrik och
tiga flickor. uppfostran ...• 4665
4628 a, b, c. 4767d
Carolina Ohråettna ...•....• 4626 a, c
Murray. donatc-fond •••.......
4710 - fond ..••••••••.•.•...•.•.••
4659 Pieblsk •• londen ,
46261>
- fond
.....•...•••••.......•..
4710 Nybergska fonden ..•..••...•
4627c Pihlgrens fond .....••••.••..•.•
4609
Musikali.ka akademien, KgJ. 4771 Nyblreus' stipendiefond
4741 Pihlmanska eJ. Östermanska
- -s stip.-fond...............
477l Kygrenska stipendiefonden...
4710
testamentsfonden. ..••.••••••
46l.5
Mu.iken. vänners, Säll.k., i
Nymalms, Betty. fond •.•••. 4680c Pinchards fond .••••••.•••.••••
4604
Göteborg, stipendiefond •.• 4771 Nymarkska fonden ...•..•.•••.
4742 Piper. donation ...••••.•.•..••
477t>
Musikkårens ensk. kassa ••. 4810 Nyströms fond .••••••..•....•
4621 v. Platens, Ludv., don ..•.••• 4856a
Musikstipendiet. Säng- och ... 4744 - testamente ••••••..••••.•.•.•
4697 - Baltzar, stip.dond .•••.•.••
475.
Miillers testamente ....•••••.
4198 Nyströmers, Carl, fond ......•.. 4750 v. Platenska släktfonden •.••• 4831>
lIärtas julgåfva..........
.., 4627c Nödhjälpsfonden .:. ••• 4611 o. 4614 Platinska testamentsfonden .. 4791>
Möllers fond ... 4616, 4624 (3 olika) Nödhjälpskassan i Sthlm .....
4833 Pohls, Axel, insamlingsfond 4627 c
- stipendiefond.........
4oG96
Poignants.Greta.mtnnesgärva
4627c
v. Möller. donation ..••••.•...
4734 Okänd 4609,4613, 4617. 4620, 4621, Poltspersonal-s i Sthlm änkeMörners fond •••.•.••••••••..•••
4607
4628, 4624, 4632 a, b, c, 4697
och pupiljkassa ..••..••••••
4791'0
- H. S., grefve, o. hans
Okänd gifvares fond
4602 -ensk.begrafnings·o.undermaka. stipendiefond .•..••
4885 »Okänd, som med egen hand
atödskaasa .•••...•.••••••••.•
4798
_ J. A., grefve, fond •.•••••..
4885
plöjer sin .iord» •..•.•..••••
4856a - ensk. änke- o -,puprllkassa
4791'0
Mörnerska fonden ..•••••...•.•
4885 Okända gifvares fond
4626 a - pensionstnrättntng .•••••••• 4798
- släktfonden.
........•....
4835 Oltvecreutzska fonden
4835 Pommeresches,
Paui Daniel,
Olasons fond .......................• 4626b
testamente................
465.
Nachmansonska fonden ••.••• 4828 Onämnd välgörares fond, En 4895 Portrllttfonden
••..••..••.•...
4734
Nattvardsbarn,
BeklädnadsOperab ••lettens ensk. ka.sa...
4775 Po •• es, Erik, donationsfond
476ifonden föl' fattiga...........
4617 Operakörens enskilda kassa., 4773 Possiethska fonden............
4601
- Kollektmedelkassan föl' fat·
Oseengit fond..................
4621 Poatbetjäntes enskilda begraftiga...............
.•••.•.••.••
4602 Oscars
församlin:s
fattiguingskassa. ••••.••••••.•..•.•
4785
Netherwood. fond ..••••••••••
4616
vårdsstyrelse
••••..••••.•
4628 c Postmannaförbundets,
Sven_ atipendiefond .•.•.•••••••..•
4771 -församI.
skyddsfören
4627c
ska, sjuk- o. begrafn ings- testamentsfond ..•••.••.••••
4835 van der Ostenska fonden .•..• 4699
kassa •••••••••• ,..............
478l>
Neumiillers, E., fond till skolOtterska fonden •••••••••••.•••
4602 Postmannaföreniug.,
Svenska 4784
lofskolonier..................
4620 von
Otter-Prtntaeusköldska
Prakt. nushällsskol. f. flickor 484l
- Änkefru, fond till Katarina
fonden
4835 Preia' testamentsfond ••••••••• 48311
barnkrubba ..••••••.•..••••••
4619 Owens. Samuel, .tlp.·fond .•• 4710 Premiefond. föl' skogsplanter .• 4731>
("
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Premie·o. fattigkassan
N:a
IRoos, 'Axel,' understödsfond 4627CISChUltZeS testamentsfond .• ;. 4613:
Latinläroverket .•••.• ; •.•.•• 4741 Roos' fond ...••.••• 4607.4621,4624
v. Schulzers doni>ti\>I!s.f.OIid 48U.
Premie- och stipendiefonden,
Roos' af Hjelmsäter don.-fond 4835 Schumachers fond,
,. 4611
Allmänna ...•••••.•••.•.••.•••
4743 - C., donation •••..•••••..•.•.
4835 Schumburga, Aug .• donatio'
Prins 'Karls uppfostr. inrättn.
- Carl. fond •••..••..••••.•••.
4835
n:er inom tyska förs .•. ~•••• 4638
, för värnlösåbarn ,••. ; •.•••. 4662 - H .• donationsfond •.•.•.•.•
4835 - Aug., mmneafond
••..•• 46
Prins Oskars hospitalsinr. vid
-H .• testamentsfond •••••..• ) 4836
4638' ä 4 ställen
,
L'ifgar1iet till häst; .••••••••.. 4809 - Hanna, fond ...•....••.•.•.
4767e - R., donation •.•••••.•••••••
463l>
Probats donation- ...••• 4630 ••, b, c ""'stipendiefond ...••.•.•••.•. ; 4821 - mimIesfond
4782.
Professor Carl J. Bosaanders
Roospiggs testamente ...•.•.••
4833 SchUrer v. W••ldheims fond..: 4830,
"
don~ti0nsfond •••••••••••.•••
4821 Roselii fond .•..•••.•.•.•. 4628 a, b, c SchUtz' testamente ••..••••.•.•
4638
- E. Odmanssons fond •••••• 4821 RoseIlska fonden .•••.•.•.•.•• 4866a SchUtzercrantzj Adolf Victor,
Pro Patria ••••••• ,•••.•.•.••••••
46i8 Rosens, Fröknarna, fond .••• 4620
fond
4836, 4611
Prästerskapets änke· och puRosenadlerska pensionerna...
4734 - Victor pens.fond
48U.

o,~

I

o,

psy~~~~::~Öid;k~·f~~d~,;;~·:.
Publicist. penstonsfören., Sv.
Pukes fond.....................

:m

~o~~s~~;~.:,:~.n~~~~-';titik;; •. 48 09
4778
tionsfond ...•.•.•••••••••••••.
4809
4607 Bossanders,
C. J.,
don.fond .••..•...•••••.•.•.•.........
4821
Queckfeldt. Rosencrantzska
- Jenny o. Alida donation...
4840
fonden
4885 Rothoffs fond..... .••••.•••••••
4617
Queckfeldtska'pensAonden...
4835 Rubens, Ludvig o. Amanda
-stip.-fonden
.•.............•.•.
4835
fond •.•.•...........................
474i
\ Qveckfeldts fond ...•.•. !
4835 Rubenska stipendiet •••.••••• 4744
Qvidings donationsfond ..•••. 4781 Rubensons fond ..................•.
4749
- fond ••••••• ,•••.•• 4609, 4628 a, b Ruckmans donation •..•.....
4611
4614. 4630 a, 46 31 a
Babeska fonden .•••••.•.•.••••
4741 Rudbecksdonation •••••••••••.
4832
Ragnar Bruzelius'
stip.fond 4821 Rudbeckska stipendiefonden
4857
.Rambaeks.donatton ..••• 4607.. 4638 Rudebeckska stiftelsen ••••.•. 4811
Ramstedts, 'Victor, donation 4657 Rundqvists, Hans Oskar och
Redingska fonden, .•••..•••••..
4710
Amalia, fond •..•.•.•. 4750, 4751,
Redogörarens gåfvofond .... '; 4609
4752
Begnelfs, A" fond för barnRuths testamente ...•...•..••.
4833
klinik •.••.••.•••.•. '•••..•••.•
4821 Rymans fond •...•••..
4628 a. b, c
- donation ....•• : ••••.••••.••••
4734 Rådlunds,
Regina, Fröken,
- gåfvomedel. .•.• 4734 å 2 ställen
fond
4622

.1......................

= ~~:~~~::·~tip~;;~i~f~rld::
tm

'4G'si

Sch~~~~' ss~~:~~~e.~~~~
a~~~~ •
- Bemy, stipendiefond •...•. '47iO '
Schwartzers test.-fond ... 4613" 4838.
Schweder.vse Sweder.
v. Schwerina, C. o. F., fond 4835
Schönborgs fond. Botins eller 4615
Schönes fond •.•••.•••••.•...••
'4609Seba1dts donation .•.•.•.••.•••
4614.
- testamente ••••••••.•••.•.•••
'4696
Sebardts'10nd ...•...••••.•.•••
47,10>
Begeroronas fond ....•••.•.•••• ' '4607
Sehmanska pensionsfonden..
4830- '
Seippels, H. f. Both, fond ••. 4161e
Selenii fond .........•...............
4.636
- testamente ...........•.••.
4626a,cSeligmanns stipendium •.•••• 4642 I,
Seminarieelev. hjälpfond ..••• 4649'\
Semisekularfonden......
•••••. 4742
SeptemberfondeJl.20·:de •.•••• 4146 b: j
Serafimerlasarettets direktion 4681
Setterströms fond .•.••..•.•.•• , 4609Settervalls donation
4G27C

Rönlunds, Regina fru, fond .. 4619 ~i~~nS~t;'e~~so~o~~äd~~jd.~:;;h::4734
Rehnbergska fonden 1887.•.• 4835 Sabbatsbergs brunnslasarett.
4685
societetens pensionskassa .. 4-st.
Beinhold-Becker donation •.• 4638 - ålderdomshem •.•.•.•.•.•.
4660 Sieverts, Max, donation
463SR~lo·nnhdoelrd.S.,
.•,.A.U
••~.u
••~,t
.•..m
.. m.·
••n.e.s
••.' 4638 Bagers, Allan Edvard, fond 4744 - minnesfond
,
4flSl"
•
-Sah'lbergs fond .•••.•••••..••••
4617 Signeula.Hulda.fru.donatäon
40856e- Ferdinand. donation .....
4638 Sahlstedtska fonden .•.•••••.•
4601 Silfverbergska fonden •.•••.•••
4810>
- fond ....•.••••••
4630 a, 4632 at b Salomons, H., stipendiefond
4753 Stlfverstolpea, . A'J gen.major
.- testamente •.••••..•.•••.••••
4638 Samsons stipendiefond ..••••• 482]
och fru, fond .,
4831>
IBeinstedts donationsfond ..••• '4613 Sandahls fond ...••..•••••.••..
4617 Silfverswärdska
släktfonden
4830.Rektor C. Lundbergs stipen- 4",41 Sandbergs donation
4782 de Silentzska fonden •.•••. : •• 4835
diefond ..•••••...•.•.•••••..
- fond ••...•.•.•.••••.••..••••
4710 Sinnesslöa. barns vård, För·
Renströmska fonden .••.••••..
4601 - testamentsfond ••••..•..•••
4613
eningen för .........•..•.•.•.
4663a
\ Retsii stipendiefond .••••••••• 4821 af Sandebergska fonden •.•.•. 4835 Sjukvård ifattiga hem. Fören.
.
Betztus", And .• fond •.•.•....
4823 SandeIls, Aug:a, foad
4630a
fö, .•.••..•...••.•..••.•.•.•••.
46900Reuckners fond 4606 å 2 st.,
Sas ska fonden., •..••••••••••..
4835 Sjätte klassens stipAond ..... 4746L
4613; 4617 Schalins Alma, understöds-.
Sjöbergs. H., donation ..•••••• 4856••
Reuterskiöld-Nordenfalkska
fond ..........•......................
4697 - testamentsfond
' 460••..
'fonden
•.•..•.•...••.••..••
4835 Scharps, J. H., fond
4659 Sjögrens,Ruben,stip.fond
••• 4741
.ReuterskiÖlds,J.A .•pensionsf. 4835 - gåfvomedel .........•.•.•.•.•
4602 t'. d. Sjökaptener. Fond för
",
- Louise. fond •••••.••.. ~•.•. 4770 - gåfva •.•••••.•••••.•.•.•.•••.
\ 4697
pensioner åt ..•.•.•.•.•.••••.
4698Reliterskjölds,C.G.,pensionsf.
483~ - testamentsfond
...•...•.••.
460~ Sjökaptens-societeten i Sthlm, 4124
- stipendiefond ....•••••••.•.•
4835 Scharpskadonationen •.. 4733. 4833 Sjömanna'oreningen ..•.•.•.• ;. 472:>- H. F., pens.-fond
14835 - fonden
, 4636 - dess-nödhjälpskassa .•.•.•.
472:>
Ribbings donation .•••........
4770 Schaumkellska
understödsSjömans fond..................
4612:; ,
Ribbings, s..A~, fröken, fond 4835
fonden ...•.••.•.•..•.•.•..•••.
4823 Sjöqvists, H. F .• fond •••••• 4632 1>Ribbinf:ska stip.·fonden •.•.•. 4741 Schcelefonden ....•.. 1" ••••••••
4734 Sjöstedts fond •.. 4626 a , b, c, 4751 "Bichters, C. H •• fond •••.•.•.•
4620 Scheffers fond ......•••.•.•..•••
4835 - testamentsfond .•••••.•.••..
4623
f. d. BiddarholmsförsamfinSchefferska stiftningen ....••••
4835 Skogbergs, F., fond .••••...• 476':' e
gens ensk .. pensionskass ••.. 4602 v. Schewens testamente •.•••• 4638 Skogmans, Agnes, fond ••••.. 46t7
Riddarhusets fonder .•••••.•.•
448833~
v. Schewenska stipendieinr .. 4835 Bkogsplantering, Premiefond.
'.
Riddarhustorgsfonden
" Schewes testamente ...••.•.•..
4602
för .•.••.••......•.....•.••.••.
4731>
Ridderborgs.
Mathilda, frö- testamentsfond .•...•.•••.•.•
4613 8kolbarn.Beklädnadsfond
för
ken, släktfond ..' .. .;... .....
48 35 Schinkels testamente.........
4638
fattiga ...•.•..••. 4628, 4632 a, b, e
Riksbankens afdelningskont.
Schlachters. Vilhelm, stiftelse 4638 Skolfonden.. ....•.••.••.•••••.•
4809
änke- och pupillkassa •.•••. 4789 Schlotthauers legat
, •.. 4638 Skollofskolonier,
Katarina,
Riksgäldskontorets
änke- och
I
Schmidts legat •.•.•.•.•.•••.•
4638
fond för •.•••.•.•••••••••..•.
46'2~
pupillkassa..................
4790 Schmidts, Hugo, stip.- o. preSkolråd, Församlingarnas:
Ringqvists fond... ••••••.•.•.•
4621
mieforid •...................
4744 - .Adolf Fredriks
.:.......
4631 a•.
Ritters, Byggm., fond •••.•• 4626c Scboltz' testamente 4638 å 2 ställen -- Hedvig Eleonora •........... 46273!.
Robrnsbelöning •••.••••••.•••.
4828 Schotteska m. m. don .••••••
4832 - Jakobs •...•..••.•.•••••.....
4611
ltogstadii testamente •••.•.•.•
4602 Schrays, G, donation
4767 e. - Johannes' •.••••.••.•.•.•••••
4614
Roht.1iphQi1"~ation .•••.••..•
46~Q
R('hröiler~ te!"ltamente •...•....
4R:i7 - l\a.tarina ...................•.
' 462~
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Register 'öfverfo'nder,

'Skolråd, Maria ......• ,.
- Nikolai •.•.•.•.••.•...••..••.
_ Skeppsholms
,1. d ...Sko,,:,ak.-ämb. (Skomak.·
mast ..fören.)
·,.s~ånbergS, Alexander, minne
-S yddsröreuing, Sthlms alltn.
- för frigifna, Sthlms
,Smitts testamentsfond
- A E. V., minne
u

from~a

stiftelser

4616 'Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602
4604 - fattigvårdsstyr .....•....•..
4605
4634 Strandbergska
Iäkareirrrättningen ....................•..•.
46S9
4706 Stridsbergs, O. A., stipendie47H
fond ••.................•.•.•
4741
4858 Stråh1es testAond 4605,4609,4617,
4859
4621
4623 Stråleska fonden ........•.....
4835
4750 Strömbergs, Johan August,

äid~~" a

m. 'm.
Söderbergs, Charl. o. Johanna, minne ....•......•..•...
Söderbergska fonden
Södermanlands
läns
grufkassa
Söderströms fond .....•......
- testamentsfond
Söderströmska donationsfonden ........•....•.•.....•...•.
- fonden

46l~
'4699
4854
4602
4613
4734
4756

k.;.;~;,iig~

.&ni~~i'ltr~~::iO::; .. ii."
4856 St~:;:::~:~
"fÖ~:..
4657 Sörensens, N. G., fond
'" . 4611
domsunderstödsanstalt..
... '4756
med .. stud •...............•
182i T. afU:s' fond ..........•.....
4607
;Sociala fonden ........•.........
4823 Sturms fond ......•..........•.
46a8 Tamms o. Widegtens stip.-f. 4771
"Sohms testamente............
483S Styffes, Knut o. Amalia, stip."I'ammel ins, Filip o. Berta, fond 4634
"Soldatbarnhuakassan
4810
fond •.......•.•.•...•.•...•.
4750 - Makarna minnesfond
4627 c
. soopska fonden ...........•....
4601 f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
Teaterns,Kgl.,arbetares
sjuk'-Sparres af Rossvik. Kapten BHallkassan
.•..•....•.......•.
4699
och begrafningskassa •...•.
4774
och. fru G, donationsfond
4835 Ständiga ledamöters fond .... 4627c Teatrarnes, Kgl., pens.-inr.
4774
':Spetz'ska fonden .•.•..•.....
4795 Sundberg Praons testamente
4697 Tekniska högskolan
4750
Spörrongs fond .....•....
4609,4628 Sundbergska donationen ...•.• 4734 - 'skolan ..•.•...•..•.........
4751
a, b, c Sundens fond ••.....•.•.•.•....
4612 - skolans allm, stip.-fond ... 4751
-,spångbergs fond
4622 _ Louise; stipendium
•.....
4749 Tekniskt stipendium ..•.••...
464~
Spångbergska test.-fonden
4619 Sundgrenska fonden..........
4602 'I'eknol, instit:s elevers stip."Stagmans fond.................
4624 Sundins testamente...........
4697
fond....................
.••.•..
47"O
Stahres donation ......•. 4611, 4614 _ pens.-fond, Tidmarks och 4657 Telefondir.
H. T. Ceder"Starbus testamente ....•.......
4638 Sundströms gåfvomedel. .....
1613
grens uppfostr.fond
.....•
4679
'Statens järnvägstrafiks änkeSvaanska testamentsfonden ., 4830 Telegrafverkets pens.-inrättn.
, och pupillkassa
4782 Svahns, Johannes, donation 4856 a
samt änke- och pupillkassa
4783
Statskontoret ........••.....•..
4750 Svans, Elin A., minnesfond
4617 Tengströms fond .....•..•.....
4621
.'3teinerts fond ....• ..•..•...•
4612 Svanbergs testamente.......
.. 4697 Terrades fond..................
4660
Steinmetz' fond u .........•...
462] Svea Art. reg:tes officerskårs
'I'ersruedens,
Elisabet CharSteris, Hilda'.UIlderstödsfond
4604
pensionsfören
4810
lotta, donationsfond
..•...
4835
"Stenbecks,Fredrik, "donation 48,,6a Svea Artilleriregementes penTersmedenska fonden
4836
Stenbergs, A., donation .•• 4630a, b
stonakassor •...•••••..•.....•
4810 ~ släktfonden
4836
'_ Johan, fond
,. 4628a,c; 4632 Svea Lifgardes fond ••..•....
480" Thalins, Robert, donation •.. 4856a
a. b, c Svedboms, 'Vilhelm 0.- Hilma,
'I'hams donation
4741, 4742
:8tenbergska fonden
'4628b
stipendiefond .....•..•.•..••
4771 Thamislj,a donationen:
483;;
_ stift., seStokoes fond.
Sweders fOid ...........•.....•
4617 'I'harmojrts fond ..........•....
4624
StenhammarsvB'redrika,
8tiSvenska allm. djurskyddsförThernbergska test.-fonden...
4830
.pendium
4771
eningen ..•...••....••.......
4856a Thiels, Sten och Alvar, fond 4744
'Stenströms fond.u
·4734 _ härens officerares o. un'I'Iruns donatlon.c ,v, ••••••••••
4614
"Ster-hys Htlrna och Carl Edvard
derofficerares
minnesfond 4804 Thunska stipendiefonden
4736
stipendiefond
4746 _ kirurgers insamling
4821 Thurgren8pensionsfond
4832
-Sttftelsen Carlo.' Amelte Ahl_ kvinnoföreningen till djuThåströms fond...............
4696
grensålderdomshemGränna
'4804 rens skydd ..•.•••.•.........
4856 c Tidmarks o. Sundinspens.-f.
465•
. _ för gamla tjänarinnor
4860 _ Läkaresällskapet ...•......
4823 Timellsfond •.•... 4631 a, b,e, 4833 ,
'Stipendium Berzelianum
4734 _ -s jubileumsfond ......•..
4823 Timmermansordens hem •.. 4863
_ Nilsson 'Aschantanum
4735 _ Lärarinnornaspens.-i6ren.
4757 Tjugonde Septemberfonden .. 4746b
-Stjerncreutzska fonden.......
4835 _ Postmannaf6rbundets
UDTjugufemte Juni-fonden......
4617
Stjerneronska fonden.........
4836
derstöd,sfond...............
4785 Tjänarinnor, Stift. för gamla 4860
"Stjerngranats fond •...•....•.••
4607 _ Postmannaföreningen
4784 Tjänstefolks belönande, Säll·.Stjerngranat-Drufweska fon.
_ Publicist:s pensionskassa,
skapet till
4861
~ den ..•...............•........
483.
understödsfören
:
4778 f. d. Tobakshandels-societet.
'Stjerngranatska fonden.......
4836 :....Sjuksköterskornas
allm.
pensionskassa...............
469.
Stjernstedtska
släktfonden
4835. pens.cförening
4S26 Torkens fond ...........•....•.
4624
v. Stockenströmska fonden..
4835 _ Teaterförbundet
4777 Totties pensionsfond •.•......
471.
~thlms allm. skyddsfören .... 4858 _ Teaterns donationsfond
4774 Toutins testamente .........•.•
4602
~ Arbetaref:s sjuk- och beSvenskarnes i Karlsbad fond 486 4b. Troilis, Uno, fond............
4770
, grafningskassa
4720 Svenssons stipendiefond
4736 Trolles fond ........•....
,;
4634
· _ Arbetaref:s tioöresard .•..
4721 _ W., donationsfond
4774 Tullstatens ensk. pens.-inr
4786
'_ bretbär.s änke- o. pupill.
Syskolefonden ...•...•.
4611'0. 4614 af Tunelds donationsfond
4781
, kassa ..•..•............•..•..
478. Sång- och musikstipendiet
4744 Tunelii fond ..•....•..•.•.•....
4609
_. );.örm~'lldarkammare
4696 Säfbohms testamente
46,,7 Tvenne systrars testamente
4607
._ gas- o. elektricitetsverks
SMIsk. Barnavännerna
4674 Två makars fond
4856d
. arb. nödhjälpsfond, 'f d .... 4713 _ »De 'fattigas vännen......
4671 Typografiska föreningen......
4712'
._ Magistrat ...•••....•.......
4695 - uDe nödlidandes vänner» 4842 Tyska församl. .. , ...•.•....•.
4638
_ Mosaiska förs:s sjukbj.- o.
- till 'dygdigt
och troget
- fattigkassa
......•........
46:\8
· begrafningssällskap •....•..•
4641
tjänstefolks belönande ....••. 4861 - hemmet
4638
_ Nationalkassa
:. 4726 _ till uppmuntran af öm och
Törnebohmstestamente
••.•.• 4616.
._ Sjukhem
4683
sedfig modersvår~
4677
/
4697,4833
_ Sjömanshuskassa
4726 _ »Jultomtarne» ..•. , ......•.
4672 Törnebohmska fonden
4699'
_ Skyddsfören. för frigifna:. 4869 _ Pro Patria .......•.....•....
4688 Törnemans o. Wistrands mm'_ stads konsistorium
4601 _ »Tillarbetsfiit:s befrämj.»
4862 ,nesfond ....•...............•
4617
_ stads' sparbanks fond
4669 Säterberg's Herman ochS.C
Törners donation
4750
._ stads undervisningsverk
4740
donatton
·•... ~•••.•.... 4856a Törnqvists donationsfond
4781
'_ stads' 'ämbetsverks änkeSätherströms fond
4609,4628 - C, fond
4620, 4621, 4696
och pupillkassa ;....•..•...
4797
.
a, b, c - J C, fond .......•....•....••.
4620
· .locks legat
·....•....•...•.
4638 Söderbergs donation
4770 Ugglas' fond ......•.........••
·4609
~ok""s fond
4621 - John, fond 4619 å 2 ställen, 46.22 Uhlens legat
4638
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Ulfsparres fond...............
4607
Undans fond
4632a"b,c
Underlöjtnant Peyrons pens.och gratifikationsfond.. ..•.
4809
Underofficerarnes
vid Svea
artillerireg:te pens.-kassa .. , 4810
Understödsfonden för Nikolai
Folkskolas lärarinnor......
4604
Understödsfonden för blinda 4767 b
Understödsfören.
Polispersonalens i Sthlm ensk. begr ..
o. understödskassa.........
4798
Undervisn. verk,. Sthlms stads 4740
Unmans donation............
46 14
- fond ........•..•..............
4660
Uttermarcks,
Z. M., fröken,
" donationsfond...............
4835

fonder, fromma stiftelser

Wenerska testamentsfonden..
4822
Wennbergs, Aug., fond
468~
- donation .........•••
4612 0.4614
- Lotten, fond...............
4836
Wennerqvistska fonden
4659
Wenströms, Jonas, stip.vfond 4750
WertmUllers fonder ....•......
4fi17
Wessmans fond
4fl04
Westerbergs donation .......••
4612
- testamente
.......•....•••
4f;97
Westerlings, Fredrik o. Maria,
fond ••..•...••••....•..•••..
4626a
Westins, Axel, stipendiefond
4751"
- fond för fattiga barns beklädn.
: •..........•••.....•
4630a
- fond för ålderstigna
46 30a
Westmans, D A T, donation .. 4771
-

fond ....•..•.••.••.•..

4632 a, b,c

m. m.
Vougtska fonden
.'
. 4636
Wrangels testamente .....•••.
4638
Wnlfcronska fondeu ..........•
4835 ,
von Wulfferonas, Otto, Gen.major, fond .... , •..........•..
483.
Välgörande ,fruntimmerssäll·
skapet........................
4666
Vänskapsförbundets
sjuk. o.
begrafn.·kassa...............
4730
Västermalms Kommunalförenings gåfva
'4tl23
Wästfelt~ fond ..•.. ,
4632a, b, c
Wästt'elts, Märtha Magdaiena,
donationsfond ....•.••.•• ~... 48 35~
Yngströms,
C J, donation,
till minne ..•........
'...•..•
4750
Zetherstens fond............
..•. 4621
- 'testamente
: ..• 4602
Zetterstens donation
4614
Zettersten P:s testamente •.• 4657
Ziervogels donation .........••
4611
Zimmermanns donation ...• .; 4638
Åbergs, Carl, Bag.onäst., donati0t'
·4856 a
Ahrberlls fond
, ....•....•
4607
Åkerblads .donationsfond ..•.. '.~6U
Åkerhlelmska fonden ......•••
~835
Åkerlunds fond......
4602.
4630 b, c
Åleniusska fonden •..
4740
Ångfartygsbef.'sällskapet..
.. , 4727

- Th .. fond
4607
'IVA Benedicks fond
4676 westaynthtt fond
4602,4604
Wachtmeisterska släktfonden
4835 - testamentsfond
47;)5
Wadstena adliga jungfrustift
4835 Vetenskapsakademien ........•
4734
w'adströms fond ..•... '4607, 4696 - reseunderstöd
4734
- testamente ........•.....•..•
4602 Wetterbergs douation
4612
Wadströmska fonden
'4626b Wibergs toud..................
4607
Wretterdahls teat.cfond
4613 - Fr., fond ........•...
4602,4f104
Wahlbergs, C A,'fond
4767e wtoaberga, A C, fond
4602
~ J 'A, medaljfond
4734 Wiekholmsstiftelse .....• 4630 a, b, c
-.J A,minnesfond
...•.......
47a4 Widboms donation ... 4626 a, 4627
- P F, stipendiefond ........•
4734
a, b, c
Vahlskogs stipendium
4611 - fond
4626c, 4630a
Wahlströms,
Peter,
underWidegrens stipendiefond .....
4771
stBdsfonQ. ..•••••••.•••••..•
4605 Widings fond
4626a,b,c
Ädelgrens mtnuesfond ,.•••.
4617
Walls fond ...............•.....
4619 Widingska donationen ..•.... 4746b AnkedrottningJosefinas
fond' 460"
- 'Marie Louise, donation
4856a Widmans fond........
46li; i\nkehjälpsfonden
. 471l
- Dorothea, fond
4602, 462~ Widmarks fond ..•..........
., 4745 Anke- och pupillkassan
vid
Wallenbergs, A 0, fond., .....
4688 Wiers fond ................•....
4609
Rik.lbankens afd.sköntorv,",
4789
- K A, fond ... :..................
4619 Wiggmans, E o. G, fond ..•.. 4634 - vid Sthlms st. ämbetsverk.
4797
"Va~len~ins. Hlldegard, dona\Viklanders, Oscar o.: Maria,
4nkehus, Borgerskapets.' ••..• 4657
tion ........•............•.....
4614
understödsfond ..••••••......
4782 ,A,rlig mans fond, En .....• ·;.. 4609
WalIerska fonden ..........•..•
4710 Viktualieh. pensionsinrättn
4702
. WalliIls fond 4630 a, b, c 112 ställen von Willebrands fond
4696 gbergs fond ..•..........•.••..
407
4632", b,c - understödsfond •...........
4801
...:.......
1\'1 F och Emma, pen- U M, m. ä., fond
4659 O~~~a~~nOa~~o~·,..~~~.~e.~~~~.~. 4821
'.1 "sionsfoud
•••.•....••..••..•
4697 Winboms pensionsfond •.....
4696 Öfvering. Johan Danielsons
WIlllinska fonden
;
4740 Winqvists, P 0, donation
4770 .. stip.fond
"
" •..
Wallmarkska donationen....
4734 Vinskänkssocietetens
pens.·
Ofverströms fond .. , ....••.. , ..
"':'" fonden
,
4752' kassa ........••........•.....
4697 - Fr-edrik Wilhelm 'fond ..•
WarodelIs, L J, fond
4697 Wirens donationsfond.........
4735 Ohmans fond ..............•.•..
-- testamente
;
4697 - A G, fastighetsdonation
473. - testamente .... ~••...•...• ~~.
Webers fond ..•..•....••......
4660 - stipendiefond ......•..•..•..
4741 Örns, G. O., bruksäg., dona- C. A., fond
4770 Wirrwachs fond
4617
tion
47·50, 482t
Vega-foriden.t
; ..........•.
'4734 Wistrands fond, Törnemans o. 4617 Östbergs fond ............•
, •..• 4621
von Vegesacks, A, f. Sergel,
Vitterbetsakademien
4733 Östergrens fond ... 4617, '4621, 4660
don.vfend
•........•......••
4835 Wittiugs testamentsfond
4613 - Knut'o. Daniela fond ••.•4626 a, c
-- Jenny, pensionsfond •• t ••• 48:-15Wohlfahrts, W, minne ...•..•
4770 Östergrenska fonden ........•• 4626 Il
,"'on Yegesackska fonden ..••.•
4835 Yolontären von-Rosens pens .
Östermalms förs., se Hedvig
Weijlands, Ida,foud ........•
'4628 c
och gratifikationsfond
4809
Eleonora.
o

u
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