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

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

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

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

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

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

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

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

lärares samt deras änkors och barns pensionering [4733-4760]
VII. Fohder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [4762-4768]
VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn [4770-4778)
IX. Fonder för understöd åt civile 'ämbets- och tjänstemän samt där-

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

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn [4821-4820J

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.' .. ,......• [4827-4864]

'Register till samtligafo'luJe1' se [4865J ~ [4878].

I. Af kyrkliga och försanllingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamAI
afsedda fonder. .

[46 01] Stockholms stads
konsistorium.

Se [2001).
Bergstenska fonden (Ånkef. L M

Bergsten 1826)'kr. 5,727:43.' Af rän-
tan utdelas 3 pens:r ät fattiga
prästänkor eller prästdöttrar .

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

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

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

Lagns fond (Dokt:an C U Lagus
18M) kr. 6,259:23. Underst. ät fat-
tiga fruntimmer;

o Poselethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 27,545:86. Stip.
åt studerande. .

Renströmska fonden (Kanslist.
ORenström 1818) kr. 17,938:23.
Pens:r till 7 ofrälse, elv, tjanste-
män änkor, boende inom Klara
församl,

Sahlstedtska fonden (M:ll AL R
Sahlstedt 1868) kr. 1,577:04. Pens,

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

Beronii donation (Handl. K Bo
Beronius 1870), kr. 3,559. Pens:r.

Bersåns, C. D., fond (frkn E Ber- r
sen 1897) kr. 10,540. Lifstidsränta.

Boijeska fonden (Gravör J P
'Bolje) kr. 20,520. 5 pens:r å 150 kr.
utdelas är!. till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgarek!assen i Stor-
kyrkordrs.

Alfred ColJijns fond (1898) kr.
2,531. Barnunderst.

.Nils Wilh. Ekebergs fond
(Grossh, CW Brink 1889) kr. 5.379.
Pens:r.

Eurenii donation (v. 'häradsh.
P. L. Eurenius 1909) kr. 50,487.
Understöd inom församlingen och
ät dess fattiga ä Sabbatsbergs
sjukhus samt ät dem-som frän
försanilingen intagits ä Sabbats-
bergs ålderdomshem.
. Doktor Fr. Fehril minne (Dokt.
Fehrs kenftrmarider 1895) kr. 2,938.
Pens:r.

Hebbes donation (Kg!. Sekr. Ph.
Hebbe 1868) kr. 20,302. Div. ända-
mäl, barnavård m. m.

[4602] Nikolai församlings
, kyrkoråd.

Se [2011J.
A.rfwedsons testamente (Dir. C

Arfwedson 1856) kr. 7,726. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes till understöd ·åt
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom
åt värnlösa barn. .

Arrhenii donation (Handl. A W
Arrhenius 1872) kr. 10,193. Tillbjon
på Sabbatsberg. .

Berggren s,Robertoch Eleonore,
donationsfond (Grossh. och fru R.
Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs·
tidsräntor, pens:r m. m.

Berggrens, Makarne, under-
stödsfond (Grossh. och fru R Berg.
gren 1895) kr. 87,595. Pens:r, till·
I,;!liga understöd m. m. •
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G. Fromma stiftelsers. pensionskassors m. fl. fonder. [4602-4605)
Fatima Hertzers fond (Fru Jea- Schewes testamente (Grossh. användes f"6rbegåfvade afgående

nette Nordlund 1889) kr. 4,282. R F Schewe 1845)kr. 788. Afkastn. lärjungars vidare utbildning.
Pens:r. <iisponeras af förs.s pastor för till- Ludvi!\" Levins fond, kr. 6,000.-

Henrlin8.fru,LouI8e.fond(I9Q0) fäl!iga under~~. Räntan utbetalas till styrelsen för
kr. 5,968. Bidrag till barnkrubbor. .Storkyrkofors:8 harn,krubba Nikolai skollofskolonier.

Håkansons, Na.nna, fonder (Frö- (sarsk. styrelse) kr. 46,420. Bar- Liedbergska fonden (Revisor
ken Nanna Håkanson, 1912): 11 navärd. Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan
kr. 1,000, till bekläknad af fattiga .Suntlgren~ka fonden (f. d. upp- till kläder ät medellösa skolbarn.
konfirmander, 2) kr. 7,166, till un- bördskommiss. Fe Sundgr:n1894) Anrora Llndfeldt8 fond (Julia
derstödjande af församlingens kr. 6,866. Pena-r. Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr.
barnkrubba. 3) kr. 7,166, till un- Söderströms "rond (~komakare· 3,000. Räntan skall utgå till be-
derstöd å 50 kr. M gamla, fattiga älde.;-m. CU So.derström 1871)kr. höfvande lärarinnor inom försam-
sjuka. som sett bättre dagar. 4,12.; '/2 till klader.M fattIga skol- lingen.

Kollektmedelkassan för fattiga baI;n 0sh 1/2 uu tIllfalh~.aunderst. Löfg renska fonden (Ålderm.
Rattvardsbarn (insamI. af förs. '1o!'tlll S testamente (Ankef. A M Löfgren 1826)kr. 75. Räntan, kr.
gnm kollekter) kr. 7,062. Beklädn. To~tm 17~1)kr. 556. Pens:r. 3:75,skall>vidjulexamen utdelas •.
åt fattiga nattvardsbarn. ".llstro.ms testamente (M:ll Mobergska fonden, kr. 1,000.

Kreljs testamente (Assessor F U Wadstr?m 1789)kr. 250. Pen~:r. Räntan skall utgå »ttll Iärarne vid
Kreij 1827)kr. 2,418. Räntan till- Wall s, rru. Dorothea, donatton folkskolan såsom extra arvode •.
delas 2 utfattiga sängliggande för. (Handelskassore,: Th. Wall 1907) Palmers goåfvomedel(Bokbinda-
samlmedlemmar kr. 4,20212 pens. at medellosa frun. remäst. och fru H. 'V. Palmer

Ky~kofattigkaSsan. Särsk. sty- tim!"'er; tillsv.idare lifränta. 1918). Till middagsbespisning af
relse. (Atskilliga donationer) kr. II estzynthh . fond (Konsul W fattiga folkskolebarn.
66,511.MänatI. underst. till fattiga. J E WestzynthlU~ 1889)kr. 23,472. Pastor Prim. J Fr Håhls minne.

Lyckes fond (Fröken L E Lycke Halfva rantan disponeras af pa- Kr. 9,102. Räntan användes till
1911)kr. 21,131. Till beklädnad af stor för tillf. understöd och resten Kraftska skolans bästa.
nattvardsbarn. till~aller Kyrkofattigkassan. Pinchardska fonden (Grossh.

!Ietzgers testamente (Grossh. Wlbergs, Fr., foud (Handl.: Fr. A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
F Metzger 1850)kr. 3,608. Afkastn. Wlb~rg1901)kr. 6,~24. Lifst.vränta. -underst. ät 2 fattiga barn vid
disponeras af församl:s pastor för WICkbergs, A. (.•, fond (Grossh. fors:s folkskola •.
tilWmiga underst. och fru Robert Berggren 1895)kr. Hilda stens underatddsfönd (f.

Mlchaelssons testarn. (Grossh. 741539. Pensir. . d. lärarinnan Hilda Sten, 19.05)
Michaelsson 1825)kr. 546. Pens:r. Zetherstens testamente (Garfv, 2,638 kr, Räntan sökes 1/2-årsvis

Mianet af J. E. Feron och han. JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens. af i behof af understöd varande
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880) Åkerlnnds fond (fr~n Augusta lärarinna vid förs. folkskola.
kr. 2,280. Pens:r och barnavård. Åkerlund) .kr. 3,250; ra~torna ut- Wessmanska fonden (Änkefru

Molins fond (frkn Sofie Molin) delas ärt. tIll 2 aktmngsvarda frun- Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
kr. 6,324 till beklädn. åt behöfv. timmerinomStorkyrkofors.,hvilka Räntan .till kläder och andra för.
nattvardsungd. tillh.församlingen. fyllt 50 är. nödenheter åt de fattigaste flickor

Norstedts fond (M:ll Caroline i folkskolan".
Norstedt 1878)kr. 4,687. Underhäll Westzynthii fond (Konsul
af ett eller flera värnlösa barn. [4604] Nikolai församlings Westzynthius) kr. 1,000. Räntan

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor- skolråd. Se [2011]. till bespisn. af fattiga skolbarn.
stedt) kr. 6,451. Underhåll af värn- Fredrik Wlbergs fond (Handl.
lösa barn. Brandels premiefond (Kommi- Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Afkast-

Oklind girvares fond (1854)kr. nister R. Br~ndel 1909), kr. 1,000. ningen tillfaller lärarinnorna, -den
Räntan användes till premier åt ena efter den andra i den ordning

639. Afkastn. disponeras af för- 2:ne gossar i Kraftska skolan. som af längsta tjänstetiden (minst
saml:s pastor för tillf. underst. Ä. U. Bratts fond (f. d. källarm. 5 är) betingas. Ingen af dem får ät-

Otterska fonden (Änkef. iV! L A. G. Bratt) kr. 5,623. Af räntan njuta understödet mer än ett åri
Otter, f. Edman, 1861)kr. 45,724. utdelas år-l. till beklädnad af fat- sänder.
Pens:utdelning och mänatl. -un- tiga skolbarn kr. 200;när kap. upp-
derstöd till fattiga. gått till 10,000, få 400 kr. utdelas.

Palmers fond (Bokbindaremäst. Bröde~na D:s stipendiefond
och fr'1 H. W. Palmer, 1918), kr. (1918). Arsräntan skall användas [4605] Storkyrkoförsam-
1,006. Arsräntan till barnkrnbban. till ett stipendium. lingens fattigvårdsstyrelse.

Petterssons fond (M:ll SM Pet- J;;kströmska fonden (Snick.-
tersson 1896) kr. 12,838. Pens:r. ålderm, Ekström 1835)kr. 150.Rän- Se [1784].

Pfells testamente (Revisor JE tan 7.50 skall »vid julexamen ut. å ndal s fond (Anna Charlotta
Pfeil 1797)kr. 1,027. Pens:utdeln. delas ät 2:e flickor, som utmärkt Andal) kr. 33,000. Räntananvän-

f. d. Rlddarhe lms-fdrsts ensk, sig-förordning, flit och arbetsamh .• des till underst. vid jultiden ät fat-
penstoaskassa kr. 4,280. 5 pens:r Ernst Elliots fond(Grossh. Ernst tiga familjer, med företrädesrätt
å 25 kr. ElIiot 1914)kr. 15,049. Till Kraft- för lika behöfvande af Storkyrko-

Rogstadii testamente (Änkef. ska skolans bästa, i främsta rum- förs,
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786)kr. met utökande af dess läroämnen. Andersons fond (Fröhand1aren
511. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- Erik Beman Erikssons gåfva Aug. P. Anderson) kr. 2,500. Rän-
fattiga och sängliggande änkor. (framl. Viktualiehandl. Er. Boman tan skall ärligen utdelas i mån af

Scharps gåfvomedel(Grossh.JH Eriksson) kr. 1,726. Årliga räntan behof åt fattiga och i Nikolai för-
Scharp och hans hustru 1888)kr. skall till skolans bästa användas samling boende personer (obero-
2,122. Räntan utdelas årl. till 3 l'lobergska uonattonsronuen ende af skritningsort), hvilka lida
välfrejd.,fattigafamiljerino.mförs. (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. af lungsot och hvilkas sjukdom
Seharps testamentsfond (Grossh. 4,000. "Till fattiga barns hållande blifvit styrkt af distriktsläkaren.

o. fru Scharp) kr. 24,522; a) till i skolan". Skulle sådan behöfvande och sjuk
beklädn. af fattiga nattvardsbarn Karströmska fonden (M:1IEleo- person vistas ä sjukhus och i hem-
af kvinnokönet; b) till skollofskolo- nara P Karström 1865)kr. 4,520. met kvarlämnat hustru och barn
nier för försam!. barn; c) till för- »Till den fond, som i Storkyrko- i behof af hjälp, kunna jämväl
bättrad kost åt förs:s å stadens församt. är grundad för fattiga dessa senare tilldelas understöd
fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga; skolbarn». Ifrän fonden.
d) till utdelandet af ved åt fattiga Kraftska sällskapets stdpendle- Boströms donationsfond (Kon-
församlingsbor. fond, kr. 2,062:50. Afkastningen sul A. G. Boström) kr. 17,200. Rän-
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(4605-4607] G. Fromma. stiftelsers, penslonskassoram. fl. fonder.
tan användes till inköp af mat och r fattigvårdsnämnd. Enligt fattig- utfattiga familjer och änkor samt
ved att till julen utdelas at fat- vårdsnämndens beslut den 14 ok- till inköp af ved att under vin-
tiga inom rörsamlingen. tober 1913 skall fondens ränteme- tern utdelas till de mest behöf-

Brogrens fond (Kronouppbörds- del från och med är 1913tillhanda- vande inom församlingen, dels ock
kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000. hällas Storkyrko församlings fat- till beredande M de mest behöf-

l'ldberg(Fattighjonet Wilh:aEd· tigvärdsstyrelse I6r att i eldighet vande af skolungdomen i Klara
bergs lifräntefond) ko. 675. med testators bestämmelser utde folkskola, så väl flickor som gos-

Engstedts fond (Ankef, Joh:. las bland de fattiga inom förs am- sar af fri beklädnad jämte skodon
Engstedt) kr. 880. Räntan utbe- lingen. och fri bespisning äfvensom till
talas till sädana fattiga inom stor- Stråliles testamentsfood (Kam- anordnande och underhåll af en
kyrkoI6rsamI., hvilka icke ätnjuta rer:änkan H M Strähle 1829) kr. arbetsstuga för flickor och gos-
underhäll af allm. fattigvården. 3,000.2 pens:r till fattiga och sjukl. sar inom församlingen samt till

Falks fond (Änkef. M Falk) kr. öfver 60 är gathla änkor efter civ- bidrag till kostnader I6r skollofs.
800. ämbets- eller tjänstemän med före kolonier frän församltngen,

Geljers fond (Lagmansänkan trl!.desrätt I6r släktingar. Klara rors. Kyrkokassa (Klara
Geijer) 1,500. Änkedrottning JosefIoas fond kyrka 1812)kr. 290. Till de fat-

Godus fond (Segelsöm:änkan C kr. 1,000. tiga jultiden.
Godu) kr. 555. Räntan utgår till Krutmeijers fond (Kansliräd:an
2 ålderstigna änkor eller ogifta B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Un-
kvinnor inom RiddarholmsI6r- derst. åt fattiga.
samlingen. . ,[4607] Klara, församlings ärutmeijer. fond (Kansliräd:an
. Grossh. Carl Reinhold Lundtas k.yrkoråd. Se [2013] . B Krutmeijer 1854)lkr.2,832:41. Åt
minne. (Herr Axel Vallgren) kr. församI. fattdghushjon,
5,000. Efter lifräntetagares död Bagges fond. (M:ll F E Bagge . Ljungmans, Carl, minne (f. d.'
skall ränteafkastntngen i poster 1849)kr. 3,000. Underst. ät fattiga. läsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i
om minst 50 kronor Mhvarje den Brandels fond (Kamrer C.Bran- Klara kr. 1,700. Räntan utdelas
1)mars utdelas till behöfvande in- del 1904)kr. 25,000. Understöd ät till en eller ftere sjuka eller be-
om församl., dock med f'6reträde fattiga. häfvande inom Klara förs.
i6r meriterad person, 80m är eller Bernegaus fond (Kamrer. G W Lundmans fond (lektor Julius
varit anställd hos firman J. P. Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst. Lundman 1913)kr. 2,000. Under-
Brandt och som gör framställning ät fattiga. stöd ät en fattig rör sommarvi-
därom, oafsedt inom hvilken för- Bolins fond (Handl , Bolin 1802) stelse pil. landet. •
samling denne person är boende kr. 544. Till qe fattiga jultiden. Löwens fond (Presid. Frih. J
eller mantalsskrifven. Camlnska testamentsfonden von Löwen 1774)kr. 3,333. ,Rän.

Grossh. J. P. Brandts minne (Assessor L M Camin 1832) kr. tan fördelas, ena hälften mellan
(Herr Axel Vallgren) kr. 5,000. Ef- 750. Räntan 'utgår till »föreningen 12 och andra hälften mellan 20
ter lifräntetagares död skall ränte- Stockholms lärlingshem». iuom förs amI. boende fattige.
afksstningen i poster om minst Cedersrhlöltls fond (Dep:chefen l!lörners fond (Frkn Ulrika Mör·
50 kronor åt hvarje, den 10novem- R Th Cederschiöld 1865)kr.2,000. ner 1810) kr. 1,500. Räntan till-
ber utdelas till behöfvande inom lJnderst. ät fattiga. delas 3:e sjuka, församI. tillhö-
församlingen, dock med företrä- Ekströms donationsf.nd (Gross- randa änkor.
desrätt för meriterad person, som handl, H E Ekström 1832)kr, 5,850.. Nordfors fond (Öfverst:an W
lir eller varit anställd hos firman Räntan utgår tillDröreningenStock- Nordfors 1842) kr. 500. Underst ..
J. P. Brandt och som gör fram- holms lärlingshem». ät fattiga.
ställning därom, oafsedt i hvilken Ekströms fond (Grossh. H E Grosshandlare P. C. Norreus do-
församling denne person är boende Ekström 1842)kr. 20,000. Räntan nationsfond. Kr. 13,852. AfrijIite·
eller mantalsskrifven. utdelas till de mest behöfvande afkastningen skola utdelas gåfvor

Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl änkor och ogifta fruntimmer, till å 100 kr. pr ål', SOm med 50 kr. d.
Hedberg) kr. 4,000. Räntan an- hörande .pauvres honteux» inom 28 jan. och d. 21 juli utbetalas tm
vändes till värnlösa barns upp- församl, mycket gamla, fattiga och sjnkl.,
fostran. Falk. fond (Jungfru Falk 1810) änkor eller ogifta fruntimmer, som

Holmbergs fond (Kryddkramh. kr. 300. Till de fattiga jultiden. uppnätt minst 60år och alla under
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Bän- Goth.r. fond (M:ll Gother 1838) mänga är tillhört Klara förs.
tan användes till förökande af den kr. 750. Underst. ät fattiga. Doktor farl Nyström. fond. Kr.
dagl, kosten I6r ä fattighusen in- Hallgren. fond (Assessorskan 10,000.Räntornaanvändestillfräm.
tagna blinda hjon. Hallgren 1828)kr: 1,500. Underst. jande af den kyrkliga ungdoms-

Kamlings fond (M:ll G Cath•.• åt fattiga. rörelsen inom Klara församllng.
tina Kumling) kr. 1,500. Hallgren. fond (M:l1eM S Hall- Pfeffer-Bredbergs donation.·

Kåberg. fond, kr. 3,000. gren 1841)kr. 1,500. Räntan utde- fond. Kr. 2,000. Ärliga halfva af-
Notstedt.fond (Boktryck. ONor· las till ett eller flera behöfvande kastningen lägges till kapitalet,

stedt) kr. 10,000. fru'nttmmer- roreträdesvis ät sjuka och med återstäende hälft - efter
Peter Wahlströms understöd •• och ofärdiga. afdrag för omkostnader - bekos-

fond. (Exped ..chefen Fr. Ekström Hanes fond (Frkn U E Hane tas en dag af året extra förplägnad
och systern Emma Ekström) kr. 1875)q. 4,000. Till af testator ut- i form af kaffefest e. d. för fattiga
iO,OOO. Räntan skall fördelas emel- sedd pensionär. i församlingen.
lan ålderstigna fattiga och sjuka ., Grosshandlaren Isaak Hirschs Pukes fond (Grefvinnan Puke
inom Storkyrko församling, dock donationsfond. Kr. 5,063:33. Rän- 1884)kr. 1,000. Underst. ät fattiga.
ej i. mindre poster än 40-50 kr. tan afsedd till skolbeklädnad och Rambachs donation (Snick:än-

.Reuekners fond (Änkef. Sofia sommarutrustning åt flitiga, fat- kan E Rambach, f. Dehm, 1881)kr.
Lovisa Reuckner) kr. 11,400. tiga folkskolebarn i Klara försam- 1,000. Räntan utdelas till behöf-

Renckners fond (Bokh. N G ling. vande inom församl,
Reuckner) kr. 2,000. Hoft'man. fond (Hollntend. J. Roos' fond (Majoren Axel Boos

Sjöbergs testamentsfond (Hust- Hoffman 1818)kr. 22,200. Till Sab- 1878)kr. 2,550. Underst. M fattiga.
ru Maria Ulrika Sjöberg) kr. 9,000. batsbergs fattiga. Segercronasfond (Statssekret.-E
Räntan skall ärligen utgå till fat- Hof(man., Ä, dooation.sfond OSegercrona 1781)kr. 5,000.Räntan
tiga 'inom Storkyrko församling i (Slottsarkitekten A Hoffman 1897)Iutgår till 12 dygdiga änkor tillh.
Stockholm, därvid medellösa sjuka kr. 75,000. Till af testator utsedda »pauvres honteux. inom försain-
böra hafva företräde. Fonden för- pensionärer. Återstoden af ränte- Iingen, -;
valtas pil. grund af testamentets inedlen användes dels till under- Skogm""s, Ägnes, fond (Frih:an
bestämmelser af Stockhoims ·stads Istöd ät inom.f'örsamlingen varande A. Skogman 1902~6,500:....Rän-_
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G.· Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
tananvändes till .omedelbar hjälp
'vid sjukdomsfall inom fattiga hem.

IStjern,,'ranatK fond (Änkefru
~tjerngranat 1819)kr. 4,800. Rän-
tan. utdelas åt fattiga änkor med
barn, tillh. församt.

Sundblads fond (Johan & Ma-
tbilda Sundblad 1882)kr. 500. Rän-
tan användes till vård och under-
'håll af Johan & Mathilda Sund-
blads, å Klara kyrkogård belägna
.graf.

T af U,s fond, 1895. kr. 3,000.
R1tntan utdelas till behöfvande in-
-om förs.

• Tvenne systrars testamente.
(1876) kr. 8,000. 'rm af testator
utsedda penstonärer. ..

Llfsparres fond (Ankefru M
Ulfsparre 1876).kr.3,000. Underst
'åt fattiga.

Wadströms fond (Jungfru Wad-
ström 1791)kr. 250. Åt fattiga vid
jultiden. .

Fru Dorothea Walls' donation.
Kr. 4,000, hvaraf ~rliga räntan un-
uer all framtid skall lika fördelas
.mellan två i törsamlingen skrifna
medellösa fruntimmer. med för-
mänsrätt f'6r behöi'vande inom
testators släkt.

'I'h, Westmans fond 119061kr.
10,tJOO.Till äldre hjälpbeuöfvande
personer inom församlingen.

1libergs fond (Frkn C A Wiberg
1897) kr. 13,000. Till af testator
ut!'ledda- pensionärer.

Ährber"" fond (Jungfru M L
Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till 5
)medellösa tjänare at' kvinnokön.

Öber". fond (M:ll C Öberg 1874)
kr. 5,000. Underst. åt fattiga.

r46 09] Klara församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se (1785].
Berendts fond (konsul Simon

Berendt lnll) kr.l0,000: - till fat-
tiga inom Klara enl. styrelsens be-
pröfvande.
. ller""ren!i fond (Hyrkusk. M
Berggren 1857)kr. 7,000. Räntan
anslagen till kläder åt församl:s
mest. nödställda fattighushjon.

Ber"qviMts fOlld (M:ll M C Berg-
qvist 1861)kr. 1,000. PensAill en
ogift dotter, som iörsörjer sin
moder.

1101ios fond (Handl. A Bolin
'1700) kr. 658. Till fattighjonen.

Brobergs fond (Viktualiehandl.
o J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän-
tan utgår i 3:ne pensioner till fat-
tiga inom församl,

Kn ärli" mans fOnd (1785). Kr.
450. Pension till en jirbar flicka
Kr. 600. Till det fattigaste hushåll
med de flesta barnen.

"ond tör tillfallig hjälp (1899)
kr. 1,000. Lifränta trll nämnd per-
SOD, därefter utdelas räntan till
hjälpbehöfv. inom Klara församI.

.'o"Mmoosfolld (Tapets er. C G
.Forssman 18,,8)kr. 1,500. Pens:r
till 2:ne fattiga borgare änkor.

Fnbrmonns fOlld (Hofkällare-
,."äst. P H Fuhrmann 1772) kr.
f>91: 22. Af räntan utgå 7: 78 till

Ad. Fredr. fattigv.-styrelse, resten
till Klara fattighjon.

t;OdllM fond (Segelsöm.änkan C
Godn 1791) kr. 55f>:56. Pens:r till
2:11e fattiga änkor eller jungfrur,
60 år gamla.

1I0lmber~s fond (Kryddkramh.
N Holmberg 18"a) kr. 1,500. Rän·
tan användes till förökande af den
dag!. kosten för il fattighusen in-
tagna blinda hjon.

1I0p'lCnMtedts; 1S0fie,fond (Fru
Adlersparre 1871) kr. 60,0. Till
beredande af lifränta ål fattiga
dickor i KI~ra barnhem och
Tysta skolan.

lIiiJphers fond (Handl. a w aui.
phers 18121kr. 6000. Räntan ror
delas med lika belopp till 12 fat-
tiga änkor med eller utan barn
inom Klara försarnl, .

Isbergs fond (Presidentskan M
G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan
till fattighjonen.

-Iohnsuns f011(1(Generalkonsul
Axel Johnson 1910) kr. 5,000:-.
Räntan till fattiga inom .Klara .

f. d. Kolerofonden, kr. 801: 94.
Till styrelsens godtärinande.

OolatJlI,e Lamurs fOlld (Ankefru
Dorothea Lamm 1914)kr. 0,000:-.
Af räntan 200 kr. till lifränta åt
namngifven person; resten till fat-
tiga inom Klara församläng efter
styrelsens godtfinnande.

Lh-berfs fOlld (Sejlareålderm. J
F Liebert ech hans hustru A S
Weber 18a2)kr. 7,nO: 88. Af rän-
tan 3/4 till fattighjonen, 1/4 till
kapitalet. .

Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
1802)kr. 300. Gäfva till änka med
tIesta barn.

Llndg rens fond (Dir. E Lindgren
18021kr. 500.Gåfva till fattighjonen.

]Jind~re.lIs fond kr, 5UO.Tillmid
dagsmåltdd åt styrelsen.

J.i uumnnssona fond, 1.T.5,OOO:-.
(Bokbindaren J A W Lindmansson
U08.) Räntan till fattiga inom för-
samlingen, efter styrelsens godt-
finnande. l

Lundb lads fond (Hofslag. J
Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva
till familj med barn.

J"'ulliers fond (M:llS M Meu-
nier 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:e
fattiga gummor. ..

Nordströms testamente (Ankef.
EM Nordström 1881)kr. 2,000. Bän-
tan utgår såsom lifränta åt 2:e per-
soner, men efter deras död utdelas
räntan till 2:e ogifta handtverks-
mäst:döttrar inom Klara församt.

l'ihl"rt'ns fond (M:ll U E Pihl·
gren 1813) kr. 1,000. Pens:r till
2:e dygdiga flickor.

QvitlinllS fond (Presid:änkan JW
Qviding 1859) kr. 32.000. Afräntan
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr.
samt kyrkoh. återstoden till behöf-
vande inom Klara försarn!. i pen~:r
om högst 100 kr. och minst 50kr.

lletlogörarens gåfvofond (1905)
kr. 400. Räntan utdelas efter sty .
relsens godtfinnande till fattiga
inom församlingen ...

~"',ölles fOlld (Ankef. Schöne
1889)kr. 2,»00. Räntan öfverlämnas
till skyddslOreningen i Klara förs.

153 AdressKalendern 492'_

A.aB. SVENSKA .METALlVERKEN

Sehumhnrg«, August, lIIinnes·
fond (donerad -afkousul R Schnm-
burg 18U5)kr. 1,240. 1 proc. ,till ..
kapitalet, resten till fattiga inom
Klara församl.

lSetters tröms fond (Karduans-
mak. Setterström) kr. 630. Till
styrelsens godtfinnande.

Sporron"s fOlld (Änk';f. U· E
Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till
fattigJ!jonen. "

ISt"'hle. testamentsfond (Kam-
rersänkan H M Strilhle 1829) kr. I
3,000. Till2:e civ, tjänstemans
änkor, fyllda 60 år.

~ätherbergs fond (Fröken S. C .
Sätherberg 1910)kr. 5,0110:-. Bän-
tan till fattighjon å Sabatsbberg. ~

T.nllelii fOlltl (Kryddkramh, Jo-
han Tunelius 1833)kr. 6,000.·Bän- .
tan tilldelas 4 inom förs amI. bo-
ende fattiga änkor eller jungfrur.

Tgglas' fond (Excel.l. grefve G
af Ugglas 1855)kr. '2,000. Till sty-
relsens godtfinnande.

Wier. fond (Brygg. A M Wiers
änka 1783)kl'. 1,682:24. 27kr. till Ad.
Fredr. 1"6rs:8o.rest, tillKlaraiörs:s
fattigbjon.

[4611] Jakobs församlings
kyrko- och skolråd.

Se (2023].
Alms, Fru, donation (Änkefru

S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till
fattiga inom församl,

Behrens donatton (Gördelmak
J F Behrens) kr. 7(10.»En liten på-
ökning till Jakobs församl:s skole-
präster» (ingår i den rektor o. 2
kolleger tUlk. lön). .

Carlboms douatlon kr. 125. Till
en inom försarn!. boende fattig bor-
garänka med flera små barn.

Oarlstriims donation (Constance
Carl ström) M. 8,000. Till 2 ogifta
äldre fruntimmer i Jakob, tillhö-
rande Pan vres Honteux.

t"al\igalärarinnorsfond (Gross-
handlare J. Meissner) kr. 5,000.
Räntan utdelas företrädesvis till
fattiga lärarinnor.
lIedrtlns fond (Biskop J.JHe(lren)

600. Till böcker åt medellösa lärj.
lIil1ber"s stipendiefond (nOk1tnd

gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
åt medellösa lärjungar.

f.lljt·bl'rgs, Ousta,f Erik och
lIeiena CaUlarina, fond (1882)kr.
15,000. Räntan användes till ut'
deluing bland gifta och ogifta
kvinnor inom Jakobs församl.,
dock ej i mindre belopp än 20 kr.

Lundbergs donationer (kyrkoh:
J G Lundberg 1878)kr. 2,000. -: 1)
Till Jakobs församl.s folkskola.
Räntan utdelas af folkskolans di·
rektion till de flitigaste och or,
dentligaste barnen. - 21Till idiot-
hemmet i Sthlm eller, om det upp-
hör, annat hem i samma syfte. ~
3) Till ett försörjnings- eller ar- -
betahem för blinda och döfstumma.
- 4) 'l'ill Malmqvistska inrättnin-
gen för fattiga barn; förnämligast
fr. J~kobs förs. - 6) Till rädd-
ningshemm:et för vanvårdade tIic-
kor, förnämligast fr -.Jakobs rörs.
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[4612J
Alms fond (Byggmäst. Axel Alm

1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob
jämte ~ andra, att uppmuntra de
arbetande klasserna till flit, ar-
betsamhet och sparsamhet.
. ·Alm~ te~tsl".ot.e(BYl'lgmäst.Ax.
Alm). En fond till uppmuntran
af fiit, ordning och sparsamhet hos
de arbetande klasserna inom huf-
vudstaden, företrädesvis sådana,
hvilkas biträde testator vid byggn:r
begagnat, till lika fördeln, Fonden,
100."00 kr., förvaltas af. Pastor i
J·akob. rörsamt. samt 2 af styrelsen
tör Sthlms stads sparbank utsedda
personer.
. Ragg.s fond kr. 10,000. Till skol-

lotskolonier.

[4611-46 l3J _ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
-6)Till·Jakobsförs:sbal-nkrubba. Bprgenstråh\es fond (Fröken 1Räntan skall ärligen tilldelas fem
- 1) Till Jakoba 1"ors:s-hushälls; Sophia Louise Bergeusträhle 1899).(5) st. verkligt behöfvande perso-
skola. 4;000 kr. Till lifränta ät vissa' ner inom Jakobs eller Johannes

Lundblads donation (CChristina uppgifna personer, hvarefter rän- törsamlingar, nämligen . antingen
Lundbladl865) kr. 500. Underst. tan användes till t!llf"alliga under- åt mödrar,' som förtjänagodä vits-
till 2me nattvardsbarn, en gosse stöd ät sådana fattiga, som ut- ord ifräga om vården af sina barn
och en fli(':ka. skrifvits från sjukhus, men ännu och sina hem eller ock åt -åldriga.
, J.' A.. Heisners fond å 5,000kr., ej erhållit tillräckliga. krafter.f'6r eller sjuka' men till lefn!'4ssät.1;et.
hvaraf årliga räntan utdelas till att med 'arbete sig försörja. oförvitliga. män- PllP-T kvinnor (gär-
fattiga lärarinnor.. . Böttigers fond kr. 500.'Till klä- na, men ej uteslutande bland klas-

Nödhjälpsfonden för värnlösa der åt 8 barn i folkskolan. sen npauvre honteux») boende tn-
Jlickors uppfostran (Fruntimmers. De t:hamps fond 500 kr. Till om nyssberörda församlingar. Uno
skydd.föreningen 1870) kr. 8.600. akollofskolonier. derstöden utbetalas halfärsvis med.
Till förmån för tre värnlösa fltc- Folkskolans lärarepersonal kr. tQ kr. hvardera gången.
kors i Jakobs förs. uppfostran. 8,00n. Till skollofskolonier. Barnhjiilpsfnnden 'Excell. Gref-

Ruckmaos donation (Frkn Ma- Franck.ska fonden (Fru Olena ve C De Geer med 111,000,åtskilliga
ria Ruckman 18871kr. 10.000. Pen- Francke 1895)kr 5,067: 89 till ut- andra församl:sbor med 5,000.
stoner af lika belopp ät 4 obemed- deln. vid jultiden till fattiga fa- 1>186)kr. 15,000. Till mat och be-
lade öfver 60 år gamla och för milj er inom församl., 10,150: 94 klädn. åt fattiga barn.
en hedrande vandel kända frun- till församl:s skollofskolonieroch B.nedi.ks testam.ntst. (Bruksp,
timmer, vare sig änkor eller ogifta. 10,185:76till fattiga folkskolebarns E OBenedicks 1876)kr. 2,000. Till

S.humachers fond (Fru J. A. bespisn. 'h.iälp f'6r de fattiga inom Jakobs
Schumacher 1915)1,0"0kr. Räntan Govenll fond, kr. 4,000. Till skol- forsamltng utöfver hvad dessa enl.
i tvä lika stora delar till julen åt lotskolonier. . fattigv:författningarna bekomma,
tvenne behöfvande familjer eller nankdirllktör. Edv. Heckschers eller för sädana fattiga, som icke!
enskilda inom församlingen. oeh fru fond kr. 7.69:1:96, däraf af fattigv:samhllllena erhålla un-

brhiitzercrant,.skafonden(R'chlit. årliga räntan på bästa sätt använ- derstöd.
zercrantz' stärbhus 1913)10,000'.kr. des till skollafskolonier 1"or fat- . De Geers donatlonstond (Kam-
Till f'6rmån f'6r 2 st.' fruntimmer, tiga barn. marh, frih. C De Geer 1796)kr. 2,500.
80m sett bättre dagar, samt reste- Invigninll'sfonden kr. 575. Till Till fortsättandet och driften af
rande 2 pensioner till ålderstigna stipendier eller beklädnad för folk- förs-s arbetshus.
fruntimmer urarbetarklassen,hvil· skolebarn, De Geers donation.fond (ExceU.
ka af »slikt understöd äro sär KarelIs fond (Kyrkoh. P KarelIs grefve C De Geer 1850)kr. 15,150.
skildt 1"ortjänta.. änka Ch M Hedendahl 1849) kr. Till hyreshjälp åt några fattiga

!Stahre. donation (Komminister 10,000. Kyrkoh:e i Jakobo. Klara; inom för~amlingen.
N J Stahre och hans hustru) kr. underst, ät aflidna prästmäns i Do Geer. douationsfond (Excell.
89,250. Till bchöfvande änkor fattigdom varande barn. grefve C De Geer 1859)kr. 7,500.
eller ogifta personer, företrädes- Lagerströms rund (Komminister Till underst. ät fattiga barn inom
Tis af prästfamilj eller släkt -till C. R. Lagerström och hustru församl., hvilka fyllt 14 är, men
komIilinister Stahre eller hans Emelie 18881.2,500 kr. till beklä- af sjukdom eller annan orsak äro
hustru. dande af fattiga skolbarn inom of'örmögna att sig försörja, samt

Sylikolefonden (.Lärare och Jakobs fö~sa,:,:,ling.. _ såsom t!llf"alligi ~nderstöd ät an-
lärarinnor vid Jakobs och Johan- I,ejss val"oreohetsstlftelse för dra fattiga af hvIlken ä1der som
nes folkskola- 18701kr 1000. Till Jakobs församl:s fattige (Kejser- helst, _hvilka befinna sig uti eJ>
inköp af. materialier fö'; barnens lig hofoptikus ..Benjamin Leja lS64) hjälplÖ~belä~enhet.
undervtsn. i handarbeten samt be- kr. 20,00.0' Sarsk. styrelse med lII••th.lI\a Elll's fond. Storlek
löning ät däri skickliga flickor. ~yrkoh. l Jakob s~som ordf.,. se kronor .20000 .\19/10 1918. • .

N. O. Sörensen s fond förbehöf. [8544]. De!s bespisn, under jul- lIathJlda Kl!!:" do~atlO.nsfond
vande kr 50 000. Till betrörvande helgen af inom Jakobs förs. bo- (27 sept. 1~18)for fattIga sommer-
Inom Jak~b ~edföreträdeför s.k, end~ fattiga, dels till bekllldn .. af skor in.,?m Jakobs försa",;!ing ocb'
Pauvres Honteux. fattiga skolbarn, dels slutl. tIll skall nämnda fond enl. !roken Sel·.

"ahlskogs stipendium (Änkef k?ntan~ underst. _till ~~dan.a b~- ma Elgs te8tament~ förvaltas af
LM Vahlskog 18181kr. 6.000. Un- hofva~.de!. som ~ck.~ ar,? l. na- Jakobs och Johanms fattigvårds-
derst till ynglingar som ägna sig gon valgorenhetsmrattn. mtagna. styrelse.
åt st';'dier för' Iirä.t~rl. ståndet'. '.J,io'lgrensdona!ion (Emil 'Ch Kkholms testamentsfonll (G;~ld.

Ziervog.ls dl",.tion (Justitierå. Lmdgren 1866)kr. 500. Skolrädet sm. lEkholm 1806) kr. 2',522.50.
det C Ziervogel1824) kr 7500. Un- i Jakobs församl, [se 2028]. Till Räntan tillfaller .fattiga medbor-
derst tHI ogifta döttrar ~lier änkor 6 af folkskolans flickor vid .inlen. gares änkor och minderåriga barn.
efter 'ämbetsmän Sjömans fond kr. 2,000. Till be- med 80 kr. hvar ärligen. .

. klädnad ät fattiga skolbarn. En eammal redogörares dona-
"teinerts fond (Helena Catha- lion (Assuransdirektören A. Sun-

rina Steinert 1876)kr. 4,000. Un- deu-Gulfberg 1917)kr. 1,,000. Rän-
der-et. till äldre behöfvande frun- tan skall genom redogöraren och
timmer. endast. efter dennes' godtännande

lSuudens fond (Lasarettssysslo- utdelas till behöfvande inom för-
mannen Anders Sunden 188ö)1.000 samlingen. .
kr. Till kläder och böcker äHat- ~'uhrmaons fond (Hofkällare-
tiga skolbarn. mäst, P H Fuhrmann 17721l>r.388:88•

Wennhergs donation (Grossh, Räntan användes till undfägnad '
Aug. Wennberg l8~8) kr. 5,000. midsommarafton åt fattigb,jonen.
Till f"6rs:. skoltofskolonier. ~'ru Helena Gil Ijams donations·

Wetterbergs donation, kr. 800. fond (förvaltas af Jakobs O. .[0'
Till skollofskolonier. hannes Fattigvärdsstyrelse). Of-

verlämnades den 29 april 1919kr.
[4613] Jakobs och Johan- 2,000, hvaraf räntan företrädesvis

nes fattigvårdsstyrelse. ,~:~:;. ;:::::sd~~ J~l~a~~~:r;:~s~~~
Se [1790J. Iingar boende "pauvres honteuses •.

Carl A.lexandersons fond den I IiOdus testament.fond (Segel.
SO dec. 1919. Storlek" kr. 10,000. söm:änkan C Godn 17911kr. 555:56.
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G.:It'romma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4613-4614J
1d._ räntan utgår.till underhääl.för Sandber,:s testamenlsfond (Xn- Godlnndska beklädnAdsfonden
2:e inom försam!. boende ärbara kef. C Sandberg 1812) kr. 1,275. (Dir. J. Godlund 18(;8) kr. 4,000.
o. välfrejd. hederliga äukoreller Räntan till något fattigt fruntim- Till kläder m. m. åt fattiga skol-
ogifta frunti,mmer, som uppnått 60 mer af bättre stånd. barn.
år, eller ock sådana yngre, som Jo;f·he••este.tamentsfond (Grossh. Godlnnds testamentsfond (Dir.
genom sjukdom eller lyten äro ur- R F Schewe 18451kr. 750. Räntan J Godlund 1868)kr. 4,01)0.Underst.
ståndsatta att sig genom arbete utdelas år!. på Sofiadagen t. förs:s till fattiga o. orkeslösa inom förs.
försörja, fattighushjon. Lagerst röms donntlou (1901,

Gyldenstolpes donationsfond Sdln1zers tpstamentsfond (Frkn Komminister C. n.Lagerström)kr.
(Grefve A G Gyldenstolpe 18Mlkr C v. Schulzer 1845)kr. 300. Rän- 2,500. Till kläder m. m. åt fat-
1,800. Till underst. åt s:e åldriga, tan tilldelas någon behöfvande. tiga skolbarn.
sjuka personer, helst å församl.s Sch ••artzers testamentsfond LiIjebergs fond (Målaremäst. G
fattighus. (Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. E hiljeberg 1887)kr. 45,000. Bän-

Hederhielms testamentsfond 300. Till de fattiga vid jultiden. tan användes till utdeln. vid jul
(Kamrnarrevrrådet G OHederhielm Sundströms Il'åfvomedel (Handl bland änkor och ogifta kvinnor
17~7) kr. 1,00(J. Räntan utdelas C G Sundström 18691kr. 1,900. Bän- inom Johannes' förearnl., dock ej
hvarje 112årtill fattiga, födda inom tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika l mindre belopp än 20 kr. .
Jakobs förs. delar till behöfvande' oeh obotl. Lindgrens donAtion (Emil Ch.

Helins, donationsfond (Änkefru sjukehandl. eller deras änkor, eller Lindgren 18661kr. 500. Till kläder
L Helin 1815) kr. 3,000, Räntan handtverkare eller ock till Jakobs m. m. åt fattiga skolbarn (fliekor).
fördelas lika emellan de från Ja. för:s fattiga i allmänhet. Lundbergs donationer (Kyrkoh.
kobs o.• Johannes förs, å fattigh. Jo;ödorströms t~stam~ntsfond L G. Lundberg 18,8) 1) kr. 2.00')
intagna fattiga. IM:l1S Söderström)kr. 988:12. Bän. till kläder m. m. åt skolbarn. 2)

Holmbergs fond (Kryddlrmmh. tan utdelas Sofiadagen till för- sr. 2,000 till Idiothemmet i Sthhn
N:Holmberg 1853),kr. 1,500. Rän- sam1:s fattighjon. eller, om det upphör, annat hem
tan användes till förökande af den WlI'tterdahls testamentsfond i samma syfte. 3) kr. 2,000 till ett
dagl. kosten för å fattighusen in. iProatmnan C E W::etterdahl 18601försörjningshem tör blinda o. döf-
tagna blinda hjon. kr. 300 Räntan utdelas till ngn stumma. 4) kr. 2,000. Till Malm-

Horns testnnwntsfond (Grefv:an behöfvande i f6rs. qvistska Barnuppfostringsanstal-
A S Horn, f. Blomstedt, lM81 kr II Utin"s testarnent.fond (Änkef. ten. 5) kr. 2.000till Räddningshem·
4,500. Årl. räntan användes till ~1B Witting 17821kr. 430:52. Räntan met för vanvårdade fliekor. 6) kr.
understöd åt s. k. npauvres hon skall årl. Mikaelsmässodagen lika 2.000 till A.-B. Stoekholms Prak-
teux», Isyrmerhet gamla, döfva. fördelas mellan 3:e änkor eller s.ne tiska Hushållskola.
blinda eller annorledes vanföra. faderlösa barn inom lörsaml.,hvilka Lnndblads donation (CChristina

Kihlströms testamentsfontl äro i ömmande och behöfvande om. Lundblad 1865)kr. 500. Underst.
(Slaktaren J G Kihlström 18:1Oo ständigheter. till ett nattvardsbarn, omväxlan-
1834) kr. 3,536:96.' Räntan utdelas Åkerblads denattonsfnnd (Spe. de en gosse och en flicka.
årl. på stift:s dödsdag den 12dec. gelrabr. J Åkerblad 17171kr. 83:33. N"orens donation (Kamrer JNo-
till församl.s fattighushjon. Till jul oeh nyårsgåfvor åt fattig. ren 1837)'kr. 1.500. Underst. vid

Lnndber"stest.melltsfond(För- hjonen. julen till högst 4 inom Jobannes
sta lifmedikus V Lundberg 18!'1) förs. boende änkor eller värnlösa
kr. 5,000: att bilda en fond åt så. barn.
dana nödställda försarnlrsmedl.r . N"ödhjiilp.fonden ro'r värnlösa
inom .Jakobs församl., som icke äro [46014J Johannes försam- flickors uppfostran (Pruntimmers-
berättigade till fattignnderstöd. rings kyrko- och skolråd. skyddsföreningen 1870) kr. 7,000.

N'oreell8 peusiollNfonlltKanslir. Till förmån för två värnlösa flie-
J E Noreen 1803o. 18111kr. 52,50 Se [2025]. kors i Johannes församk upprost- \
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf. Brandelsdon.tion(Annail'IBran· ran.
vande änkor o. döttrar efter tJän. del 17il5}kr. 2,700. Underst. till Rnekmansdonstion(Frkn Maria
stemän af civil-, militär- samt bor. fattig-a änkor Dl •. fl. inom församl. Rucknian 1887)kr. 10,000. Pensa' er
garesiåndet. . »11fadi"rs minne» (Änkefru Ca- af lika belopp åt 4 obemedl. öfver !

N"ormans testnmentsfond (Hus. roline Cadier 19011kr. 52.950:-. 60 år gamla oeh för en hedrande
hållerskan B M Norman 1829)kr räntan däraf 8/4 till pensioner oeh vandel kända fruntimmer, vare
1,500. Räntan utdelas år!. på stif. 1/4 till skollofskolonierna. sig änkor eller ogifta.
tarinnans dödsdag den 8 maj till De Geers don.tion (KCh:a Bfb- Jo;ebsldtsdonation (Justitiekans-
rörs:s fattighushjon. bing, 1783)kr. 2,250. Underst. till lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333.

Okiind lEn okänd gifvares do- 6 fattiga af Joh, förs., af hvilka Underst. till änkor efter civ, tjän-
nationsfond 18551 kr. 3,OnO. Till t änkor. stemän och deras ogifta döttrar
underhåll af fattiga och vanlottade Irlm-nders donation (1873),kr. 16 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
barn inom församt. fl,OOOTill kläder m. m. åt fat- åldern och 12 fattiga änkor utan
P-s donation.fond (1865)kr. 500 tiga skolbarn. uppgifvet stånd.

Räntan till de fattiga inom Jakobs En okänds donation (1897)kr. Stsltres donation (Komminister
församl, 500.Till skollofskolonierna. N J Stahre oeh han hustru) kr.

Reneknerska fonden. (Änkefru En .jnttioårinlC' Jonation (1893) 40,000. Till behöfvande änkor eller
Sofia Lovisa Reuckner 187815,000 kr. 500. Till skollotskolonierua. ogifta personer, företrädesvis af
kr. Österberg-Beucknerska grafven Fonden för fattiga skolbarns prästfarnfl] eller släkt till kom-
,\ Jobannes kyrkogård skall för all bespisande (18il3)kr. 1,200. minister Stahre eller hans hustru.
framtid underhållas. Resterande Franckeskn fonden (Fru Olena Syskolefontlen. (Lärare och lä-
räntemedel användas som tillf FrauekeI89.>kr.1.>,649:9ö).Till skol- rarinnor vid Jakobs oohJohannes
underst. åt fattiga inom Johannes lofskolonierna (18~9) kr. 5,000. folkskola 1870)kr. 1,000. Till klä-
förs. (1"8~& 18ill)kr 10.000till skolbarns der m. m. åt fattiga skolbarn.

bespisande. (18"5)kr. 15,583:80 till Thnns donation (Dro. Fru
Reinstedts don~.tionsfond (Tes- skofbarns hespisande. Thun 1~08) kr. 500.· Till skollofs-

tam:tstagare efter Ankef. M H Bein- Franckeska fontlen (Fru Olena kolonierna.
stedt 18461kr. 8.250. Räntan ut- Francke 1895)kl'. 20.742:25 till ut- lnmans donation (Gustaf &
delas i 5 olika lotter till vissa upp· deln. vid jultiden till fattiga fam. Sophie Uuman 1892)kr. 10000. Till
gifna personer och efter deras död inom, församl., 5,R97,80 till fat- skolbarns bespisande o.bekl ädnad.
till .andra behöfvande, helst änkor tiga sjuka försarnltngamedl:s vår- Wallentins donation (Hildegard
och ogifta döttrar efter ämbetsmän dande i deras hem, 15,646:- till Wallentin lil02) kr. 800. Till skol-
i staten!'! ämbptRv. !'lkol1of~kolollierna. ]of~koloDip-rDA..
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[4614-4611J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Wennberg>< don~tion (grossh. kr. hvarä räntan den 1 april ärl.

Aug. Wennerbe'rg 1'086)kr. 5,000. skal'l utdelas till fattiga borgar-
'nU skollofskolonterna.: änkor eller borgardöttrar . '

Zetlerstpns donation (1836)kr; Carl ~'redrik o. Au"usta Nil.·
15,000. Till kläder m. m. åt fat- son Donationsfond 1920. 10,000
tiga skolbarn. . kronor. I testamente af den 8jnni

1909 hafva- Augusta och O. F Nils·
son testamenterat till l\1~ria tör-
saml. 10,OllOkr. med villkor att all

[4615] Maria församlings årlig afkomst dåraf användes till
kyrkoråd. sjukvärd i fattiga hem inom för-
Se [2035]. samlingen.

l\iorbergs fond (Jungfru AM Nor·
1884 lirs focd 161' fattiga natt- berg 1864)kr. 1,500. Till hederliga [46 17] Maria församlings

vardabarn kr. 1,500. fattiga fruntimmer tnpm församI. f ttl o d t I
Apelgrells fOlld (M:ll S L Apel- "II,lma,llska eller Ostermallska a igvar ss yre se.

gren 18111kr. 1,500. Stip:r ät södra testame ••tstonden (Änkef. W Pihl. Se [1796J.
latinlärov:t till obestämdt antal. man, f. Österman. 1779)kr. 9,036: Abrahamsons Ill'rålltefond (Bada-

BHgstelltsfond. Räntan å 10.000 31. Till pens:r åt 4 änkor. remäst, ~ O Abrahamson 1870,1881,
kronor skall utdelas till fattiga i Wldmnlls fOlld(Grossh, P U Wid· 1893o. 1894)kr. 6,500. För lifränta
Maria församllng med företrädes·' mans dotter och måg R Th Ceder- till barn. företrädesvis från GålÖll
rätt åt sådana 'personer som varit schiöld 1859)kr. 1,000. Åt 2:e in- och i Philipsenska och Malm qviat-
anställda hos firman Lars Monton. om församt. boende borgaiänkor. ska skolorna.

BotiIls eller Schönborg. fond Öhmalls fond (Änkan H Öhman Beklädnadsfonden för fattiga
(Grefve Jan GyUenborg 1831)kr 1791)kr; 800. Stip:r åt södra latin- nattvardsbarn (okända gifvare) kl'.
9,000. Till 3 änkor eller döttrar lärov, till obestämdt antal. '3,084:48. AnvänaesIdrfattiga barn
efter ämbete- och tjänstemän samt inom församI.
2 änkor eller döttrar'af handl, euer) I>rik Bergstedts donationsfond
fabriksidk.; samt 1/6 af årets [46 16 Maria församlings IGrosshandl. Erik Bergstedt 1910)
ränta till kyTkonotarien.. skolråd. kr. 5,000. Till fattiga fabriksarbe-

eabaDi.' fOlld IÄnkan A Cabanis . S~ [2035J. tarefam iljer,
1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda Axel N. Andl'rsson. Donationsrue- Lars Bergstedta fond (Fabriks-
behöfvande inom församI. del å 00,1'00kr. förvaltas af Stock- mäat. Lars Bergstedt 1891) \0'.

Gnstaf Cede.·s Donationsfond holms stads drätselnämnd. Räntan 1,800. Räntan tilL fattiga fabrfks-
191m (f. d. källarmästaren Gustaf utdelas. som understöd åt välartade arbetarefamiljer.
Ceder) 28360 kronor. 'Räntan skall medellösa skolbarn hvilka i minst F'uht-mauns fond' (Hofklillare-
användas till understöd åt de fat· 5 år tillhört församlingen. Under- mäst, P H Fuhrmann 1772)kr. 400. '
tiga i församlingen, i första hand stöden utgå med hög ,t 200 kr. för till förplägnad mtdsommardagsn.
till underhåll och beklädnad åt år. Samma barn må icke inneha af understödstagare å Rosenlunds
f"6räldralöea, fattiga 'barn eller be- understöd i fle,a än 2 år. ålderdomshem.
höfvande änkor. .. Axel N. Anderason. Donations- (Jodns fond (Begelsömmränkau

Dahl<•• i••.••tOlld (Ank'!o"Ch Dahl- fond å 10.000kr. Räntan skall använ- C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un-
qvist 1784)·kr. 337: 85. At en fattig das till premier a 20 och 25 kr. åt derst, åt änkor eller ogifta frim-
änka; pensionären u\~es hvarje år. fattiga men arbetsamma skolbarn timmer, . .

Didrlk •• ons tOlld(Ankan H. Dfd- som lämna godt hopp för fram' (Jrlludbergs och Asplllnds fond
riksson 1812)kr. 1,500.Stip:r åt aö- tiden.' (Grossh, A N Grundberg och än-
dra Iatinlärov. till obestämdt antal. IJra.allil fond (O O Gravallius) kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000.
. Femt ••Jlsrs·.'onden (Flere o- kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat- Å.tbehöfvande inom församl,
nämnda 1876) kr. 925. Till fat· tiga skolbarn i handslöjd. Gös"hes fond (Grossh. J H Gö-
tiga inom törsaml. o ,Hammarstrands fond 1.500 kr. sche 1781) kr. 1,500. Under-stöds-

Hall~rell' fOlld(M:ll M'S Hall-: ·Arliga räntan skall allvändas till tagareåRosenlundsålderdom,shem
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till· fattiga skolbarn som medfölja skol- för förplägn. å H. M. Konungens
faller sjuka och ofärdiga frunt.; lofskoloniema. födelsedag. (
tillialligt underst. Banl<direktör och fru Heek- HaglInds fond (Makarne G 1:

Hult •• fOlld (Jungfru A L Hult schers deuattonsfond, 1,700 Kr., och B K. Haglind 1888) kr. 1,400.
1805)kr.1,1l·0.Till fattigas underst., hvarä räntan årligen ställes till Till å Rosenlunds ålderdomshem
till obestämdt antal. församlingens skollofskoloniers sjuk- och ålderdomsrum intagna
·.KoJernfolld, 1853 års (flere stif· förfogande. t'atti!!a personer.
tare 181;3)kr. 3,000. Till barn, hvil- Hirschs, Isaak, fond 5,onOkr. År., Holmbergs fond (Krydpkramh.
kas föräldrar dött i kolera, eller liga arkastntngen skall utdelas af N. Holmberg 1853)kr. 1,500. Bän-
numera åt fattiga. skyddsföreningen e'ller, om den tan användes till förökande af den

Körners· fond (Landtbruk. J G upplöses, af skolrådet till skolbe- dagl.· kosten f"or å Rosenlunds
Körner 1860)kr. 3,000. Räntan ut- klädnad och sommarutrustning åt ålderdomshem intagna blinda
delas åt 6 fattiga blinda eller, om flitiga och fattiga skolbarn. bjon. ..
sådana ej finnas, behöfvande bor- Holmbergs fond (Byggm, J P Galathee Lamms fond (Ankefru
gare eller deras änkor. Holmberg I kr. 15,000. Ärliga rän- G Lamm 1913)kr. 7,QOO.Åt be
. Lörk"s fond (Lovis. Elisab.) kr. tan skall utdelas ddn 11 dec.e l/a höfvande-inorn församlingen.

10,000.. Räntan skall användas till till spädbarnakrubban, 1'8 till ar- C. ,E. och An"nsta Nilssons fond
beklädnad åt de mest behöfvande betsstugorna, l/S till skollofskolo- för fattiga nattvardsbarn. Kr.
kvinnliga nattvardsbarnen i för- nierna. 3,000. Användes till barn inom
sanal. Levins fond (Fabr. J P Levin och församlingen.

!löllers fond (Kamrer J Möller hans hustru 1856) kr. 1,500. Till Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
1796)kr 1,667:67. Räntan tillfaller beklädn. åt sådana fattiga barn, som kr. 125., Inköp åt å Rosenlunds
för lifstiden 3:e änkor efter eiv. i brist däraf ej kunna bevista sko- ålderdomshem här intagna under-
ämbeta-: o. tjänstemän. lan. . stö 'e af »Arndts -paradfs-

Nilsso ns fond I donationsbref .Mpyers fond, (Frkn Jenriy Meyer lus .
af den 38/12 1916 har änkefru 1894)kr. 20,000. Tillmiddagsspisn. (' i fond (Skeppsklarer. P
augnsta Nilsson till minne af sin för fattiga skolbarn. Petrejus 1856) kr. 1,500. ·Gratifi·
aflidne man kyrkovärden Carl NilS-I Netherwoods fond (Bankokom- kationer å testators dödsdag den
son skänkt till Maria ·för~. 20,000 miss. V Netherwood 1867)kr. 200. ·27 okt. till 10 personer.

Till t"ppmuntran åt ett fattigt skol-
barn.

Petrejl fund (Skeppsklarer. p'Pe·
trejus 1847)-kr. 6,000.. ;rill fot ..och
annan beklädn. samt till skrifma-
terial åt fattiga skolbarn.

Törn.bohms testamente (Asses.
sorn och stämpelmäst. E Törne·
bohm 1831)kr. 3,000. Till fattiga
skolbarns beklädn. .
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;G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl: fonder. [46.n"":-4;620J
Pettersson'.rfoiid '(Gro$sh. Axel, Björk'RH C o. Mllri ••, 2,000 kr. graf och till mat och sjukv:sartik·'

Pettersson, 1899) kr. '3;000. Till till Katarina Vestra Barnkrubba. lar åt fattiga sjuka;
fatl,ig" inom församI. efter verkat. K. F. Björn, (1915) kr. 6,800. Söderbergs minne (1904) kr.
direktörens bepröfvande. Till kläder åt tattiga natrvardebarn 257,718. 415 af ränteinkomsten an-

ReucknerR fond (Änkel'. S L lInm.ell Brauuers fond, kr. vandes årligen till vård af barn,
Ueuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas 2,100. Gåfva årl, till sju kl; tjänare till stipendier och till nnderstöd
till behöfvande inom församt. vid kyrkan. , ', åt familjer med många barn, ål·

Rothoft'. fona (Öfverstelöjtn. F Bångs. GlIstav. donation, kl'. derstigna personer med svag syn,
A Rotb,off 1862)kr. 2,000; Till föl" 3,000. Till kläder åt fattiga skol- m. fl.
saml:s fattiga. barn: Söerlllnds. Carl AugIIst, dona·

Sah lberg s fond (Stadsmäk!. J Johan Bäckströms fond till Ka- tionsfond. kr. 482,"(lO,till mva-
Sahfberg 1803) kr. 500. Under- tarins norra barnkrubba 1903 kr. lider o. till sanatorievård för tu-
stödstagare å Rosenlunds ålder- 10,000. \ berkulossjuka.
domshem föl' förplägn.å H. lI1, Krfstlun Calwagens foud (1906) Pru Dorotb.ea Wall (1916) kr.
Konnngens födelsedag. 4,000 kr. Räntan utdelas till fat- 2.800. Till obemedlade fruntira-

SlIndAhls fond [Ilppbördskorn- tiga sömmerskor. mer.
miss. J Sandahl 1878) kr. 2,000. Car lquists; C. J. W.,t'ond (1918) Westerlnnds, Kr. Wilb..• dona-
För behöfvande inom församt. kronor 1,100 till Katarina norra tian, kr. 2,600. Till Kat:a .för-

Stråhl"s testamentsfond (Kam- barnkrubba. sam!:s barn krubbor.
rer.änkan H M Stråhle 1829)'kl'. B. A. Daneltus' fond (1908) ilfver.tröms fond (Kyrkoh. FW
3,000. Till 2:e civ, tjänstemäns 13,400 kr. Gåfvor att till fattiga Öfverström 18651.kr. 12,400. Pensir
änkor, fyllda 60 år. familjer utdelas af församltngs- till änkor efter gesäller o. arbetare.

Elin A Sv.ns mlnuesfend (Ko- systrarna den sista december år·
kerskan 0.0 Jansdotter 1896) kr. ligen.
2,000. Föl' fattiga barn inom för- B. A. Danelins' fond (1908)5,000
saml, kr. till Katarina församlings norra

Sweders fond (Rådman M Swe· barnkrubba.
der 17721 kl'. 1,600. Underst. till B. A. DanelIns' fond (1908)5,000
fattiga klädesgarnsspinnerskor. kr. till Katarina församlings

TjugnfemteJuni.fonden (Okänd västra barnkrubba.
!tifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens Fru' AlIlalia Ericsson (1916)
disposition för fattiga inom förs. 3,600 kr, Till ss ollofskolonier.

Törnemnlls och 'lVistrnnlls mln- UO'AUe .'redenholms rouu (1896)
nesfond (Assessor J A Törneman kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder-
och Professor A H Wistrand 18641 stigna, ogifta fruntimmer årl,
kr.4,OOO.Behöfvande inom församl. IJodus fond (Segelsöm:änkan C

Wertmiillers fond X:o l (Brygg. Godu 1787) kl'. 8,400. Pens:r åt
och Ryttmäst. G Wertmiillel' 1804) änkor m. li.
kr. 2,000. .Uppfostringshjälp för Gråbergs, Colleg" sehnlae , do-
värnlösa barn. nation 500 kr. till stipendier åt

Wertmiillers fond N:o 2 (Brygg. allm. läroverk i Katarina.
och Ryttmäat. G Wertmiiller 18,;41 Änkefru Heurlins t'ond (1904)
kr.2,OUO. Understödstagare å Ro- kr. 5,000 till Katarina församlings
senfunds ålderdomshem för för- norra barnkrubba.
plägn. å testators födelsedag d. Isaak Hlrsehs fond (1917)kl'. 5,100
23 feb .. till Katarina skyddsförening till

Wirtwarhs fond (Ankef. C E klä,der åt skolbarn för sommaren.
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af Johan Leonard lIöijers fond,
räntan användas 400 kr. till un- kr. 27,500. Räntan är anslagen till
derst. (3 å 50 kr., 4 iL 37kl'. 50 öre Kat:a församl:s västra barnkrubba
och 4 a 25 kl'.) åt 11 ofrälse mäns 1904.
-änkor, som äro fattiga och till \ Katllrinl1. Barnkrubbnr, dona-
frejden oförvit!., företrädesvis så- tion kl'. 18,000.
dana, som hafva omyndiga barn Axel Landunlats 71;"rs födelse.
eller sjuk~..föl'äldral' att försörja. dag,fond (1918) kr. 5.400. Räntan

C A Th Adelgrens nrluuesfoud utdelas 16 februari årligen till 5
(Frkn S A A Ädelgren 1897)kr. gamla personer boende i Katarina
1,&~!O.. För behöfvande inom förs. fdr-saml ing ...

O.terg ren. fond (Hamnfogd, L E Frn GnrII Lundholm (1916) kr.
Östergren 1852)kr. 500. Förplägn. 1,~00. Till ekol lofskolon.ler,
vid jultiden åt sängliggande sju ka .'röken Lovisa Elisab. Lrekes
~ Rosenl unds ålderdomshem. fond (1910)kr. 10,000. Till bekläd-

nad af de fattigaste flickorna aJ
nattvardsbarnen.
,.'rökna,rna JllIlanders fond (1902)
Kr. 2.000. Räntan utdelas å'd. till
4,fattiga före iul.

Frn Nenm till er. fond (1906)kl'.
2,500, till Katarina norra barn-
krubba.

Pru Regina Rånlnnd (1916) kr.
600. Till barnkrubba.

~pånJ;;bel"~l"c. ~\, (Fabr. Spång.
berg) kr. 1.400. Till underst. åt
fattiga fader- och moderlösa barn.

John SöderhHI<S fond (l8!14)kl'
18,400, Till middagsspisn. åt fat-
tiga folkskolebarn.

Joltn lSö,lerhergs fond (1894)kr.
12,000. Till underhäll ar testators

I '

•

[4619) Kat"arinaförsamli,ngs
kyrkorad. Se [2033].

~'rn Elina Bay's f. WeitbaCk
rond (1916)kl'. 10,000. Till sjukvård
i fattiga hem.

Beklädnadsfonden, kr. 400. Till
fattiga nattvardsbarn.

Bpxeli us", Dorotea, donatten.kr.
1,400. Till Katarina. norra barn-
krubba.

Bibelfonden kr. 700. Till biblar
och psalmböcker åt nattvardsbarn.

Bjurholms, Anders, (1912) kr.
6,700. Till barnkrubb",.

A.-B. SVENSI(AMETAllVERKEN

[4620) Katarina försam-
lings skolråd. Se [2023].

A 8jnrholms donation (1914)kr.
7,500 till skollofskolonier.

Carl o. ~Iarla Bjiirl<valJs dona-
tion till skouotekolonter kr.·5.000.

B. A. Danelius donatlon (1"08)
10,000 kr. tiU frukostspisning åt
fatt ga folkskolebarn.

Eriksonsfolld (E R Erikson
1823)kr. 6,000. Kläder åt fattig"!
barn i Katar. församl. fattigskola.

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

Rosalie Fr<·denholms fond(1897.)
kr. 2,000. 'Kläder åt fattiga barn i
Katarina folkskola. ..

IJjörrkes dOIl.tionsfond (Ankel'.
O Gjörcke 1874) kr. 2,000. Prem.
åt 1 eUer högst 2 fattiga fader- och
moderlösa skolbarn.

IJjölhmAns fond (1818)kr.. 3,500.
Kläder åt fattiga flickor i Katarina
rors. fattigskola.

lI'i1h. \,o •• nlus fonll till skol-
lotskolonier 1904, kl'. 6,000.

Carl Wilhelm Haemaus fond
(1897) kr. 700. TiU kläder åt fattiga
skolbarn före julhelgen Irvarje år.

F. A. lIammarströms fond. ]n-.
1,000, till förs. skollofskolonier.

Johan lIAnssons fond (1902) kr.
1.500. Till kläder åt skollotskolo-
nisterna. '

Direktör o. Frn Heckscbers
donation, kr. 8,500. 'rill Kat:a
förs. skoUofskolonier.

I'. II. Hesalers fond, kr. 6,000
till förs. skollofskolonier.

KatArina förs. f011 Il till arbets- -,
stu!l'orna, (1900) kr. 3,000.

KlIt.rina förs. fond ·till sko).
lofskolonlerna (1896, 1900) kr,
9,iOO.

IJrossh, o. Fru John LovelIs
fOlld (1910) kr. 6,700. rru Kat:a
förs. skollofskolonier.

lIlIthla.. Lundtus fond (1901)b,
5,000. Till prem. af kläder att ut·
delas vid vårterminens slut åt
fattiga skolbarn.

Jenny lIeyers fond (1894) b.
25,000. Till middagsspisn. åt fat·
tiga folkskolebarn.

Emil i\enmiill.·rs fond (190.)
till skoUofskolonier, kr. 5,000.
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r4620-4621bJ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.' fonder.
Oländ (stift. af en okänd 1829) liållarmästare Adolf Johansons uti gåfvoraf 100 kr. till hvarje fao

kr. 500. Prem. i folkskolan. fond' 3 l!1l9 kr .. 2,5110.'12 afrän-j mtlj. Efter penstonarona död •
P. L. Peterssons fond (l918)kr. tan lägges till kap. till dess detta: ökas i(åfvornas antal. Kapitalet

5,000till Katarina skollofskolonier. vuxit till 5,000. 1/2 af räntan ut-t får ej ökas eller minskas utan all
lIirhters fond (CH Richter 1825: delas till fattiga inom förs., som ränteinkomst skall årligen utdelas.

kr. 1,000. Biblar åt barn. i fattig. gjort sig kända rör hederlig van- Bohman E:snns fond (Yiktualte-
\ skolan, . del, företrädesvis t. personer inom handl, E Bohman E:son ;822)kr.

Fröknarna o Rospns fond 2,700 restauratörsfacket. o-o 1,5110.Vedutd. t. fattigaHörs.IDi·m.
kr. (1909) bfll kläder åt fattiga Då kap. vuxit till' 5,000 kr., ut- Branders fond (Fr}m J F Bran-
skollofskolonibarn. delas hela räntan. ders 1872)kr. 5,000. Pens:r å Ji> kr.

E. ·Törnq.ists fond (Carl 'I'örn- Jllhnsons fond (Johnscn Axel åt ogifta, åldriga och ajukl, tjäna-
qvtst 1861) kr. 2,000. Prem:r åt Generalkonsul 1910)till ändamål, rinn or, Som längre tid tj ,nat i
flickor i Katarina slöjdskola. som af Styrelsen bestämmes, och samma. familj och bo på Sö(l\lr.

Tiirnqvl.ts fond (J Ch 'I'örnqvist hvartm anslag af kommunen icke Bångs fond (Dir. GBång 18M)kf.
1829)kr. 1,300. Prem:r i fattigsJrol. erhålles. Kapital 3 23~:~3kr. 8,.00. Räntan å 6.000 kr. anv. till

Ånkefrn Anlt:a liiihlsfolid(erh. förmån för å ålderdo.i.shem tn-
--- i sept. 1911) kr. 4,79.1: 63. Räntan tagna, sjuka personer. Räntan-å

[4621 aj Katarinaförsam- utdelas åt fattiga (vid jultid). 2,.On kr. anv, till beklädnad af
lings fattigvårdsstyrelse. Letfströms fond (Fattigläk. G A fattiga folkskolebarn.

Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad Floberg. ·fond (Guldsmeden S
Se [I7 95] kost åt understödstagarna å Bosen- Floberg 18HO)kr. 1,500' Pens. åt

A.lml'r.ns fond (AdVOKatfiskalJ Iunds ålderdomshem. en fattig borgareänka.
PAlmgren 1822) kr. 7;'0. Rantan O.car Nils.ons fond 30fto 1917 Fnhrmanns fond (Hotkällare·
utdelas till fattiga eiv, tjänatemäns kr. 500, afkastningen utdelas år!. mast. P H Fuhrmann 1772) kr.
ankor eller döttrar. sedan kapitalet vuxit till 1,0uOkr. 187:33. Till understödstagare' å

Backertskafooden(DirektörCarl till handtverkare eller anka efter Rosenlunds ålderdomshem.
Herman Backert)f. n. kr. 120.848:69 sådan företrädesvis bageriarbetare. Godn. fond (Segelsöm:änkan C
Donators trotjanarinna åtnjuter f"6r N)'ströms ~fond (Rustmäss, C' Godu 1797)kr'.1,333.Pens:r åt heder-
lifstid kr. 1,0000årl.pension. Bänte- Nyström 1817) kr. ;',000. Utdeln. liga, ärbara o. välfrejdade ankor
öfvet!lkott skall utdelas till behöf- till understödstagarna å Bosen- eiler ogifta fruntimmer äfver 60 år.
vande familjer inom Katarina förs. lunds ålderdomshem. Gäderill' fond (Husgerådskam.
uti gårvor af 100 kr. till hvarje fao Okänd (Okänd gifvare 1804) kr.. betjanten A Gäderin 18:J3)kr. 1,500.
milj. Efter pensionärens död ökas 150.. Till understödstagarna å Ro- Till utdelning åt understödstagare
gåfvornas antal. Kapitalet får ej senlunds ålderdomshem. å Rosenlunds ålderdomshem.
ökas eller minska. utan-all ränte- Oxpn/lli fon'hKammarrattsråd:n Holmberl(s fond (Kryddkramh.
inkomst skall årligen utdelas. \ BChOxengiusI853)kr.2,000.Pens:r N Holmberg 1853)kr.l,bOO. Rän-

Bohman K:sons fond (Vtktuafie- åt a.e fattiga fruntimmer. Han användes till förökande af den
handl, E Bohman E:son 1822) kr. Rin/ll)vists rond (Apotek. C.R dagl. kosten för de å Rosenlunds
3,000. Vedutd. t. fattiga i förs, m. m. Ringqvist 1838)kr. 5,000. Förbätt- ålderdomsh. intagna blinda under-

BroDIle. fond (Frkn J F Bran- rad kost åt understödstagarna å stödstagare.
des 1872)kr. 10,000. Pens.r å 75kr. Rosenlunds ålderdomshem.. dollllsons fond {Johnson 'Axel
åt ogifta, åldriga och sjukl, tjäna· St.,inmetz' fOlld (Grosah , J F Generalk nsul 1910) till ändamål,
rinnor; 80m längre tid tjänat i sam- Steinmetz 1865) kr. ~,OOO.·Utdeln. som af' Styrelsen bestämmes, och
ma familj och bo pil Söder. åt understödstagarna åRosenlunds hvartill anslag afkummunen icke

Broströms fond (Källarmäst, O ålderdomshem. • erhålles. Kapital 1,666:67 kr.
Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt Stokoes f.ond, ben. Stenbergska Ny.tröms tond (Rustmäst. C Ny-
understödstagare å Rosenlunds ål· Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) ström 1817)kr. 2,500. Utdeln. till
derdomsh. kr. 3,000. TUl utdeln. åt 10fattiga understödstagare å Rosenlunds äl-

Burmans, Åxel och NRnnie, fond inom församl. hvarje år. derdomshem.
Direktör A Burman 1911). Arkast· Stråbles testamentsfond (Kam- Oxengt! fond (Kammarättsråd:u
ningen användes tilljulgåfvor; 116 rersänkan H M Stråhle 1829)kr. BOhOxengiusI85:<)kr 1,000.Pens:r
-däraf ttllägges årligen kapitalet 3,000.. Till 2:e eiv. tjänstemans åt 8:efattiga t:runtimmer.
( 10,000kr.). änkor, fyllda 60 ål'. . lliol(l).l,ts fond (Apotek. C R

Bållgs fond (Dir. G Bång 1854) Törnl)vists fOlld (Kamrer. C Ringqvist 1838)kr.2.5l10. FörMtt-
kr; 17,000.Utdelning åt understöds, Törnqvist 1866)kr.10,066:67.1~0kr. rad kost åt understödstagare å
tagare ii Roseulunda, ålderdoms- 66 öre utdelas till understödsta- Rosenlunds ålderdomshem.
hem. ." garna å Rosenlunds ålderdoms- !loo,' fond (Haudelsbokh. J C

Målahn;i"t. C. J. W•.Ca.rJq"ists jiem och rörsörjniugetagarna hvar- Roos 1818) kr. 1;000: Förbättrad
fon. 1 kr. 1;018:06 -'- afkastningen je år 14/12 (testators dödsdag), 12 kost åt sjuka understödstagare å
utdelas till fattiga vid julen. Ikr. till underh. af testators graf; Rosenlunds ålderdomshem.

GOdn..s fo.n~ (Segetsömiänkan C återst, användes till förbättrande Tenl'sjröms fon!1 (Kamrer.C A
Godu 1780) kr. 150. Utdein. till af_understödstagarnas kost. Tengström 1864) kr. 10,100. 'A
understödstagare å Rosenlunds ål- Ostbergs f01101 (Ofvervägaren F J rantan utdelas 4 pens:r a 50 kr.
derdomsh. <= ;-=: Östberg 1'813)kr. 4QO. Pens. åt en till fattiga änkor och 4 a;,Okr. till

Gäderins fond (Husgerädskam. kvinna bland pauvres honteux. kvinnl. tjänstehjon, som längre tid
betjänten A Gäderin 1833)kr. 3,000. tjänat inom samma familj; å,ter-
Till utdeining åt understödstagare stoden användes till underhåll åt
å Boaenlnnda.åldecdctnähem. f4621 b] Sofia församlings understödstagare å Rosenlunds

Hedströms fond (Stdenfabr, C ålderdomshem.
Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln. fattigvårdsstyrelse. Se [t795bJ TörnqrbiR fOi'" (Kamr. C Törn-
bland understödstagare å Bosen- AImgreus fond (Advokatfiskal J qvists 1866)kr. 4,533:33.Förbättrad
lunds älderdomshem, 75·kr. tällde- P Alrngren 1822, kr. 300. Räntan kost till understödstagarna ii Ro-
las år!. åt dessa. .. utdelas till fattiga otv. tjänstenläns senlunds ålderdomshem samt

Holms fond (Ankef, Johanna änkor eller döttrar. extra -förp'lägnad hvarje år 14112
Lovtsa Holm 18~5).Kr. 20,000. Af· Back,'rtska.fonden(DirektörCar1 till å försörjningsinrättningen tn.
komsten användes till beredande Herman Backert) f. n. kr. 60.421:35. tagna.
afpens:r il. 50 kr. åt medellösa och IDonators trotjänarinna iltnjuterför :/Ietberstens foml (Garfv, J H.
för hederlig vandel kända frun- lifstid kr. 1,000årl. pension. Bän- Zethersten lH86)kr. 750. Julkost
,timmer.,~.ogifta eller änkor. inom teöfverskott skall utdelas till be-I åt undetstöde:tagarna ä Rosen
1(~tarina f'6rsaml. höfvan~~ familjer illorn Sofia törs .. lunds ålderdom~hem.. .
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
.Ö.tt>rgrens foncl (Hamnfogd. L

E Ostergren 1862) kr. 5"0. För·
lllägn. vid jultiden åt sängl. sjuka
å Rosen1unds ålderdomshem.

(4622] Sofia församling$
kyrkoråd.

Fond. till hurukrubba - 10,000
kron-or.

J ohau Leonard miijers foud J.
I..I. Hb~jer och hans hustru, 1863
121500'kronor Räntan är anslagen
till en barnkrubba.

Fond till ny barnkrubb ••10,000
"kronor. Räntan är anslagen till
en barnkrubba.

p abriköreu ~latthi3s Lunnlns
fond (190015,000kr. Afkastningen
akall . -utbetalas i penstoner åt [)

,alderstigna, minst 55 år gamla be-
'hofvande personer.
.. K)Tlwherden Fredrik Wilhelm
OfverstrQlIIs ronu, (Kyrkoherden
Fr. W. Ofverström 1865) 7.922 kr.
Pensioner till änkor efter gesäller
och andra arbetare.

KristinaLoriSll Oalwageus fond
(Fröknarna Erique och Sofie Cal-
wagen 1!l04)2,000kr. Afkastnlngen
utdelas årligen vid jultiden i belopp
<om 20 kr. till fattiga, ogifta söm-
merskor.

Kamrer Brnuders foud. (Kamre-
raren Hans Adolf Brander 1869)
1,000 kr Gåtvor till någon sjuklig
och behöfvande tjänare vid kyrkan.

Fond till hihlar ,.t fattiga natt-
vardsbarn, 300 kr.

Foud till bel<1ii<lnad af fattiga
",.ttn·rdsbaru. 150 kr,

John Siiderhergs fOIHL(Fabriks-
idkaren John Söderberg1893)21,666
kr. Afkastningen användes till be-

I spisning af fattiga skolbarn.
B. Å. Dauelii dunatlonsfonn.

(Gäfva af grosshandlare B. A. Dane.
lius stärbhusdelägare 1908)kr .6,666'
()7• .Afkastningen utdelas till fattiga
familjer i belopp om 3;;-40 kr. an-
tingp,n kontant eller in natura.

Sl)åug-bergs rund. (E'abrikören
Carl Fredrik Spångberg 18201kr.
(i90:34 Afkomsten an-vändes till un-
·derstöd ,åt fattiga fader-lösa skol-
barn.

;iui<efru Doroten Dexelius fond.
(Änkefru Dorotea Bexeltus stärbhus
1910) kr .. 666:67. Till understöd af
barn krubba. ~

Frökeu Lovlsn Ells'abetll Lyckes
f·oud.(Fröken Lovisa Elisabeth Lyc-
jres stärbhus 1910)5,000kr. Afkom-
sten användes till beklädnad af fat-
tiga fl icke-r- af nattvardsbarnen.

Ehrenpåles fond. (Pegid Eliren.
påle och h. h .. 1721) 250kr. Till
rattiga skolbarn Tid Katarina real-
skola.

Fab·ni;reu Anders lljnrholms
fo ud, (Fabrikören A.Bjurholm1914)
kr. 3,333: -S3. AfkoIDPten skall an-
vändas till underb äll at barnkrub-
bor och barnhärbih-gen,

Meilieofilosofie kunrllrlatcn K.F.
B.jöru. fond. (Med. nl.Jcand. K. F.
Björn 1~15)kr. 3,333:33. Afkastn in-
gen användes till fattiga nattvards-
barns beklädnad.

Änkefrn Gurli Katariuil Char·
Io trn Lnndho lms, född Broman,
foDd. (Änkefru Lundholm 1914)kr.
715: 5~. At'kaatningan användes till
skoltorsko lonter.

Fru ÅmaIia fatariua Wilhelmi·
ua Er lcsons, född Cederbergvfuud.
(Fru Amalia Ch W Erieson f. Ce-
derberg 1913). Kr 1,777:90. Afkast-
ningeu utdelas till fattiga barn
inom församlingen för skollofsko-
Ionivistels-.

~'ru Dorothea Walls rtonatioDs·
fond. (Theodor Wall 1910)kr. 1,360.
Arkastuingen utdelas till någon i
församlingen skr-Itven medellös
kvinna med förmänsrätt för be-
hötvande inom Wall« släkt.

Friikeu Re~ina llåillunds foud
(kr. 228:87\:' 2:'3 kr. Räntan är an-
slagen till barnkrubbeverksamhe-
ten.

Mak.rne WesterInuds foud
(l,26iJ:52). Rantan är anslagen till
barukru bbeverksamhet.

Mltkarne Westerlunds fond
(7,58114). Räntan är anslagen till
diakonissornas f6rsamlingsverk-
samhet.

[4623J Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [2015].
Bomans fond (Kammarskrifv. E

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

1<:1.lkvarn.foudeu (Grosshandl. l;'
G Althainz 1903)kr. 61,596:30. .Af
räntan äro medel årligen anslagna
till af donator bestämda personer.
Återstående räntemedel skola ut.
gå dels till i nöd stadda personer,
som varit anställda hos A. Svan-
berg & C:os kvarnaktieb. under
viss tid, och dels till pensioner.

.I1all"reus fond (1\1:111\1.SHall·
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga
fruntimmer.

Klerckska fouden (Skrädd. Sv.
Klerck och hans hustru 1883) kr.
0,000. .Att bispringa fattiga inom
församl.

Lagermans testamentsfond
(HandL J LagermanI780)kr. 2,500
Till sängliggande fattiga och för-
äldralösa barn inom församt.

Lindb lads testamen tsf ••n-l (Ltf-
medikus C .A Lindblad 1822) kr.
2,000. Till änkor efter ståndsper
soner eller borgare; företrädesvis
,lt släktingar.

Oli.änd (DEn okänd välgörares
gåfva», donerad under kyrkoh.
Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol-
barns beklädn. Denna fond har
mottagit ett belopp af 1,000 kr.
h vilka lagts till fonden, hvilken där-
för Dumera bokföres till 5,000 kr.

Sjöstedts testnmentsfond (Rep-
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans
hUSFru 1815) kr. 5,000. .Af räntan
utbetalas medel åt fattige inom
förs., som äro sjuka, ålderstigna
eller harva flera barn, företrädesvis
fattiga gesäller af "Repslagareäm-
betet" och deras hustrur.

[4621 b-4626 aj
smittR testnment.fond {Gene-

ralkonsul J W Smitt 1899l kr.
20,000. Bänteafkastn. utdelas till
behöfvande inom församt.

Yäst.ermalms kommnnalföre-
nings gåf"a (1911)kronor 4,1~0: 71.
Af rantan ut delas 80°10 åt -behöf-
vande i6rsamlingsbor år Kungshol-
men, hvilka oförvålladt kommit i
misär.

[4624J Kungsholms försam-
lings fattigv~rdsstyrelse.

Se [1786].
Carlgreus fond (Sergeant J Oarl-

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

GOllus fond '(Segelsöm.ankan L
Godus 1791)kr. 4,000:46 till 3 penarr
åt änkor eller ogifta fruntimmer i
församl.

Hulmbergs fund (Kryddkramh.
N Holmberg 181;3) kr. 11,000:-.
Rantan användes till utdeln. åt
blinda fattiga hjon.

J" G:R fond kr. 4,000. för an-
vändande efter styrcl.sens godtlin-
nande, företrädesvis för välartade
fattiga barns uppfostran och vårds

KUDll"sholms GilIt's foud kr.
1.734: Bl Räntan skall använda.
till beklädnad af ett eller flera fat-
tiga barn tillhörande Kungsholms
församling antingen vid julen eller
ock till utrustning för vistelse vid
sommar- eller skollofskoloni.

G. W. Linrtqub-ts fond. Räntan
utgår till fattiga iuom Kungsholms
församling c:a 10 personer.

!löTJers foud (Brukap. J Ph 1\1öl-
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
inom eller utom fattighuset.

)Jöllers foud tBruksp. J Ph Möl-
ler 1801) kr. 500. Till fattighus-
hjonen. ,

]Iöllers four! (Bruksp, S 1\1öller)
kr. 5,000:-. Till fattiga barns upp-
fostran och vård.

Noniens fOnd (Kanslirådet J E
Noreen 1811) kr, 2,800:-. Till ut-
deln. efter godtfinnande.

Okänd (Anses vara Grossh. Po-
meresche 18261 kr. 6,5BO:-. Till
fattiga och värnlösa barns upp.
fostran och vård.

Hoos' fonr! (HandelsbokhvT C
Roos 1818)kr. 9,000:_. Förbättrad
kost åt sjuka fattighushjon. .

SMgm.ns fond (Trädgårdsmast.
Stagman 1826)kr. 5,000. Till för-
plägn. af fattighushjonen' samt 3:ne
pensa' il 30 kr. och ä:e il. 15 kr.

T'hnr mnn ths fond (M:1lA Thar-
mouth 1850) kr. 6,400. Till kläder
åt fattighjonen, synnerl. gamla
tjänare. "

'l'orkens fönd (Kapt.JBv.Torkeo
t813) h-r. 1,200. Till sjuka och
slingliggande inom fattighuset.

[4626 aj Hedvig Eleonora
församlings kyrkorlId.

Se [2027].

ll.tilda Andersons foud. (Frö-
ken Matilda Anderson 1915) kr.
S..G78 'I'Hl fattiga.
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[4626a-4626c] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 11..fonder.
Stenb~ggeriidkaren C Andel" ät sädana fattiga och välartade nctor Johansonsfond för ogifta,

sons orb hans hustrus fond barn, som vid församl.s folkskola sjukliga och behäfvande, ordent-
(1890)kr. 1,400. Räntan •till hjälp åtn.inta nndervtsn. liga fruntimmer öfv~r 50 ärs ålder.
och understöd åt församl:s fattiga SJö,t"lts fond (Prosten N J Sjö· man'talsskrifila i Stockholm, SOUl
och' i främsta rummet till änkor stedt 1856)kr. 3,000. Till barn- söka sitt dagsuppehälle genom
eUer fattiga arbetare». krubba och småbarnsskola. sömnad i andras hem (Grosshand-

Barnkrubbans fond (Änkef. .'redrik och lIaria \Vesterlings laren J. C. V. Johanson 1913)kr.
Erika ;Nyberg 1892 och 1893)kr. fond (1909) kr. 500. Räntan ut- 10,267:41. 80 proc. af räntan ut-
1,333:33. Rlintan ti'llgodokommer delas årligen den 6/u till en be- delas i årliga pensioner å 50 kr.
församl:s barnkrubba. hofvande familj. 'ictor Jobansons fond ror be-

BeelllDns fond (M:ll A Beethun Kassör Sten Herlog lVldborns höfvande uppassare (server-ings-
och Änkef. W Brandt) kr. 2,400. donation (1900) kr. 500. Till Ull- kypare) (densamme 191:J)kr. 10,000.
Till julgåfvor åt fattiga fruntimmer. derstöd ät en fattig sjuk försam- Räntan utdelas, hufvudsakli'gen lID,

Brandelska donationen (M:ll A lingsmedlem. der vintern, i understöd (till mat,
S Braadel 1867och Kamr, C Bran- Widings fond (Kyrkoh. L PWi· kläder, husrum).
del 1900)kr. 33,333:33. Af atkast- ding ·1814)kr. 4,225. Afrlintan ut- Johannes ..och Angnsta Kast·
ningen skall ena hälften användas delas pens:r, il-50, 35 el. 30 kr., åt mans fond (Anketru Augusta Kast-
till bidrag åt fattiga skolbarn inom inom förs amI. boende tjänstemäns( man, 1902) kr. 3,"00. Arliga' rän-
församlingen och den andra hälf- änkor eller döttrar, hvarvid de efter tan skall gnm förs:s kyrkoherde
ten, efter anmälan af någon för- prästmän I1l'fva företräde. utdelas till fattiga inom föraam-
saml:s medlem och kyrkorådets Daniela Ost~rgrpns fond. (Frö- lingen.
pröfiling ror hvarje gäng, till un- ken Daniela Ostergren 1913) kr. J.A.I,indbolrnsfond(l!'öreet.för
derstöd åt behöfvande och helst i 1,666:66.. .'I'ill fattiga. brefbärareexp.J.A.Lindholm1894}
form l\f tillili.lliga mindre gärvor Knllt O.ter~rens fonll. (Frö- kr. 10,000. Till uppfostran af inom
idr att lindra oförvällad verklig ken Daniela östergren 1913) kr. rors. rodda barn af icke äktenskap-
nöd samt, där utsikt förefinnes, 1,666:66. Till fattiga. lig börd.
att genom penningehjälp en arbet- Otto och Augnsta Lindsirands
sam och nyttig medlem kiln åt fond (Änkef. ,Emilia Aug. Lind-
sanlhäUet åt.ervlnnas. strand 1896) kr. 15,000. Till Ull"

S Edgrens fond (Änkefru Sofia [4626 bJ Engelbrekts rör- derst. åt omedl. ålderstägna, akt-
Edgren, 1903)3,3~3:33. Till under- samlings kyrkoråd. niDg.värda fruntimmer ...
stöd åt fattiga inom 16rsamlingen. .IIorbergska fonden (Ankefr. A.

Enber!!,s fond (Grossh. G M En- Se [2029]. C. Morberg 18851kr. 666:67. Räl>-
berg 1909).10,0110 kr. Räntan an- \ Steubnggeriidkaren C. Andel'.- tan användes till beklädn. af obe-
vändea till inköp af kläder till sons och bans hustrus fond medlade; välartade nattv!!rdsb"",,-

,fattiga barn. inom församlingen (1890)kr.1,400. Räntan .till hjälp Erika Nj'bergs fond (Ankef. E-
Louise Heurllns fond (Änke- och understöd åt för-samles fattiga Nyberg 1888) kr. 5,000. .Till jul-

.fru L. Heurlin 1898) kr, 1,666:67. och i främsta rummet till änkor gårvor åt fattiga i 16rsaml.
Understöd åt barnhem och barn- efter fattiga arbetare», G Olssons fOllll (Vaktmästaren j
krubbor. Barnkrubhans fond (Änkef. Förmyndarekammaren GustafOls-

Johannes;.och Augnsta Kast· Erica Nyberg 1892) kr. 1,3~3:34. son 1911)kr. 1,000. Till julgåfvor
mans fond (Ankefr. Augusta Kast Räntan tillgodokommer församl:s M.fattiga barn.
man, 1902) kr. 3,000. Arliga rän- barnkrubba. Piehlska fonden (Bageriidkaren
tan skall gnm förs: s kyrkoherde Behöivande sömmerskors fond C F Piehl och hans hustru 1913)
utdelas till fattiga inom försam- (Fröken Sophie :Dahlström 1910) kr. ii.OOO.Till inköp och utdelning
Iingen. kr. 4,QOO.Till fattiga sömmerskor. af ved. .

Flory LIndblads understöds- Braadelska donationen (Fröken !'jöstedts fond (Prosten N. J_
fond (D:r. A Llndblad 1909) kr. A. S. Brandel 1867 och Kamr. C. Sjöstedt 1856')kr. 3,000. Till barn-
10.000. Räntan utdelas halfårsvis Brandel 1i100)kr. 33,333::H. Af krubba och småbarnsskola.
till 2-4 församlingen tillhörande atkastningen skall ena hälften an- Borllmä,starinnan Reate t'Jricbs
personer inom pauvres honteux- vändas till understöd medels be- fond (kr. 2.000). Räntan använde ••
klassen. klädnad eller föda eller på annat till 'en verkligt behöfvande per-

J A Llndholms fond (Förest. 161' sätt ät fattiga skolbarn inom för- son elier familj l 16rsalllingen », ,
brefbärareexp. J A Lindholm 1894) samlingen och den andra hälften, Wadströlllska fonden kr. 30l>.
kr. 10,000. Till uppf. afinom förs, efter anmälan at någon församka Räntan användes till julgMvor åt
rödda. och hemmahörande barn medlem och kyrkorådets pröfning fattiga fruntimmer.
af oäkta börd. 16r hvarje gång, till understöd ät W"sterlllllllska fonden kr. 1,321;:

Okända gifvares fonII, (1912- behöfvande och helst i form af till- 11. Till barnkrubba.
13)kr. 10,500. Årliga atkastningen iålliga mindre gäfvor fär' a'tt lindra Widings fonll (Kyrkoherde L. P.
utdelas genom kyrkoherde och oförvållad verklig nöd samt där Widing 1814)h..550. ,Af räntaD
diakonissor till fattiga inom för~ utsikt förefinnes, att genom pen- utdelas premier till folkskolebarn.
samlingen. Dingehjälp im arbetsam ocb nyttig ·Ostergrenska fondeu (Fröken

Otto och A.ngnsta Lindstrands medlem kan åt samhället återvin- Danicla Östergren 1na) kr. 3.333:33.
iopd (Änlj:ef. Emilia Aug. Lind- nas, Till ved åt fattiga inom törsam-

. strand. 1896),kf .. 15,900. Till un- S. Edgrens fond (Änkefru Sophie lingen,
derst. ät obemedl ..ålderstigna, akt- Edgren, 1903)3,333' 33·.Till under-
ningsvärda fruntimmer... j stö.d åt fattiga inom församlingen .

.IIorbergska fonden. (Ankefr, A. Ankefru Ferms fond kr. 500. ( 2 ] O r-'
.C. Morbe~g 188Ö)kr.666:66. Rän- Räntan till julgäfvor åt fattiga 46 6c scars orsam·
..." användes till beklädn.affattiga fruntimmer; I !ings kyrkoråd.
nattvardsbarn. __ Falckers och Barcks fond (Änke. [Se 20 31J.

Eri~a Nybergs fond (Ankef. E fru C C Barck 1867)kr, 2,000. Till Stenhu ••gerii,lkar~n C Ander-
Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul- någon i torftiga omständlgheter SonS och hans hnstrus fond
gåfvor åt fattiga i församl. varande kvtnna, som genom sitt (18901kr. 1,400. Till fattiga och j
,Makarna Piehls fond (Bagaren arbete försör.ier åldriga föräldrar, främsta rummet till änkor etter

O. F. Plehls o. h. h. 1911)kr. p,OOO. i första rummet moder. . fattiga' arbetare.
TiU inköp af ved åt behöfvande Louise Heurlins fond (Änkefru Barnkrubbens fonrl [Ankefru

SeJenil fond (KäUar/,mäst.' C L L. Heurlin 1898)kr. 1,666:66. Un- Erika Nyberg' 1892 och 18i13)kr,
Se1enius 186ö) kr. 1,666:67. Till der.töd åt barnhem och barn- 1,333:33. Till barnkrubban å Öster-
inköp 'If mat, kläder och böcker krubbor. malm.
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, G. Fromma stiftelsers.ipensiouskassors m.1L fonder.
'Branrlelska rlon.tionen (M:ll A .. Knnt Östergrens och Daniela

S Brandel 1867och Kamr. C Bran Ostergr.·n, fo·nller (1902). Hvarje
del 19.00)~ .•33,3~.3:ÖS. TIll fattiga fond uppgår till kr. 1,666:66. Till
skolbarn inom forsamlihgen och de fattdua i forsamlfnzen Utde-
tillf'a!.Iigt uD!lerstöd. las denö 17 dec. och 1°DO~·.

.Brollol,sg"fv"fonden (anonym
gifvare 1908, 19091kr. 2,000. Till
en brud på hennes bröllopsdag.

Ditlrin"sk:t f'onden (1919) kr.
UD 000. Företrädesvis till yrkes-
ntblfdrrlug för fattiga gossar i
Oscars församling.

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

S " Fries' Minnesfond (1918)kr.
si.ooo. -. Fondens medel ännu
ej tillgängliga.

Lonise Hour'Ifns fond (Änke·
ru L, Heurlin 1898) kr. 1,666:67.
Till Östermalms barnkrubbor.
. Johannes .. och Angnsta Kast.
mans fond (Ankefru Augusta Kant-
man, 1902och 1911)kr. 3,000. Till
fa.ttiga: inom församlingen.

Johanna I.inolbergs f,md (Frö-
ken Joli.anna Lindberg 1889): Till
vårdanstalter idr sjuka barn. Ännu
ej utredt belopp. Fonden gemen-
sam för flera församlingar i Stock-
holm,

J A I.Indholms fond (Förest. för
brefbärareexp. J A Lindholm 1894)
kr. '10,000. Till understöd åt oäkta
barn mellan 10-14 år lefter vissa
bestämmelser. I

/ dtto och Angnsta Undstrnnds
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
strand 1896) kr. 20,000. Till fyra
~~;.fae~~ntt~::;~gna, aktnings.

Morb.·rgska fonden (Änkefr. A
C Morberg 1885) kr. 666,67. Till
fattiga nattvardsbar-n.

Erika l\yhergs fond (Änkef. E.
Nyberg 1888)kr. 3,000. Till fattiga
i församt.

Carl ~'redrik och .farolina ('hr l-
stina Plehls fund (1895, 190t) kr.
5,000. Till ved åt de fattiga' ut.
delas 17 januari. '

Byggmastare Ritters fond
(1909). Kr. la3,500. Till vård och
uppfostran af fattiga värnlösa barn
företrädesvis tillhörande Oskar~
församling.

Selenii fond (Källarmäst. S L
Selenius 1865) kr. 1.666: 67. Till
fattif(a skolbarn.

Sjöst.dts fond (Prosten N J Sjö-
stedt 18.6) kr. 3,000. Till barn-
krubba och småbamsskola.

Ornaments bildhuggaren Carl
Petter SöderNt.römS och hans
I!us~rn Lovisa' Söderström., född
Arnk, fond (fröken Laura Söder-
ström 1921l)kr. 12,334:24. Räntan
skall användas till rörmån för f::tt-
tiga barn, företrädesvis föräldra-
lösa, eller ock de, som mistat sin
t'~der. Af fonden utgå därjämte
tlllsv.idare två lifräntor å 200 kr.
hvar. I

Kassör "ten Herlog Widboms
fond (1900) kr. 500. Till två fat-
tiga.' f..'.~

Widings fond (Kyrkoh. L P Wi-
ding 1814)kr. 641>.Till fattiga barn
på Djllrf(ård~n. \

[4627 aJ Hedviq Eleonora
församlings skolråd.

Se [2027].
llIakarna Björkmans fond.

(Stärbhusdelägarna efter major A.
Björkman, änka l~lij) kr. 1,000
Beklädnad af fattiga folkskole- och
nattvardsbarn.

Flickskolans slöjdafdelnings
fond (bild. gnm besparingar afgäf.
vomedel) kr. 2,OH6:67. Närmare be-
stämmelser om andamålet saknas.

Lindgrenska fonden (Kommis-
sicnaren J G Lindgren 1882)kr
41,024:24. Till kläder, skodon och
belön:r åt fattiga skolbarn.

C O Lnudbergs tond (Byggmäst,
C O Lundberg 1897) kr. 3,000.
Underst. åt gossar vid försarnl.is
folkskolor, hviJka visat flit och
läraktighet; och skola sådana, som
hafva fattiga f'6räldrar eller sakna
fader, hafva företräde.

Kassör St~n lJerlog Widbom.
donation (lnOO)kr. 3:1334. Bespi-
sande af fattiga folkskolebarn.

[4627 b] Engelb~ekts för-
samlings skolråd.

Se [2029].
Flickskolans slöjdafdelnln~s

fond (bild. gnm bespar-ingar af
gåfvomedel) kr. 2,066: 66. Till sti-
pendier åt flickor med godt vits-
ord, särskildt i handarbeten.

J.lndgrenska fonden (Kommis-
sionären J. G. Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder och belön:r åt
fattiga skolbarn.

C O Lundber-gs fond (Byggmäsb,
C O Lundberg 1897) kr. 4,000.
TlII understöd åt gossar vid för-
saml:s folkskolor, hvilka visat flit
och läraktighet: och skola sådana,
som hafva fattiga föräldrar eller
sakna fader, hafva företräde ..

Kassör sten Herlog Widboms
donlttion (1900)kr. 33:1:~3. Bespi-
sande af fattiga folkskolebarn.

tinst:tflleJers fond (Prokuristen
G. Meyer 1913) kr. 1,000. Bidrag
till utgifter för skotlotskoloni inom
Engelbrekts försarul,

Louise ~Iatild" I>.:rilmLnndvafls
fond (Folkskollärarinnan L. M. E.
Lundvall1915) kr.l.OO.J.Till Engel-
brekts forsamt. skollofskolonier.

SelenIi fond (Källaremäst. S L
Selenius 1865) kr. 1,666:66. Till
inköp af mat, kläder och böcker
åt sådana' fattiga och välartade
barn, som vid församl:s folkskola
åtnjuta undervisn.

l>.:oIu:trdoch SopiIie Heckschers
fOlldkr. 7,6~3:96. Till Engelbrekts
församlings skollotskolonier för
fattiga barn.

A.~B. SVENSKA METALLVERKEN

l4626e-:-4628al
[4627 e] Oscarsförsam-

tings skolråd.
Se [20nl].

.l G Bratts fond (Källarmast..
A G Bratt 1905)kr. 5,700. Till be-
klädnad åt fattiga barn på Djur·
gården.

~-Iiekskolans sllijdafdeJninge-
fond kr. 2,100. Till arbetsstuga å.
Ostermalm. .

Bankdirektör o.h Pru E. He.k-
schers fond kr. 7,600. Till skol'
Iofskolonier för fattiga barn.

Grusshandlaren l~"ak II irMchs-
fond (1917)kr. 5,000. Till skolbe-
klädnad och eommarutr-ustntng åt:
fattiga folkskolebarn.

Llmlgreuska fonden (Kommis-
sionären J G Lindgren 1882) kr.
42,000. Till kläder och skodon M'
fattiga skolbarn.

C O I,nndhergs fond (Byggmli.st.
C O Lundberg 1897)kr. 3 100. Till'
preruter åt tre gO~F:ar i fo1.kRkol'aD

NJbergska fonden (Makarne Ii
C o. A V Nyberg .. 18G8)kr. 4.000_
Till t'attiga barn på Djurgården.

p Perterssons fond (Handl. O-
Pettersson 18901 kr. 3 100. Till
fattiga barn på Djurgården:

Kassör Sten Herlog Widbo.m&-
fond (1900) kr. 500. Till fatti"".
folkskolebarn. "

Oscars för.samlings skydds ,
forening. '

Folins fond (V Foltn 1910) kr.
r,OOO. Till barns sommarvistelse.

Grossh"ndlaren Isaae Hlrsehs-
donation (1917)kr. 10,000och 5000,
Till fattiga och sjuka. DOD~tiO-~:~~n~;:a~~n~~~~.tvånamngltne,

>Märtas julgiifv"" (Dompros-
tinnan .1IIelins stärbhus 1"10) kr.
!j,000. Till beredande af julglädje-
åt fattiga barn. .

Pauvres honteux' hyresfond
(1911). I denna ingår öfverste Heij-
kenskjölds gåfva af 17,01J0kr. är-
191~.

Axel Pohls insamlingsfond. kr.
15,000, till de fattiga.

Gr ••t~ Poignallt~ minnesgåfv •.••
kr. 1,"00, för beredande af som- .
marvistelse åt medellösa barn.

Axel I~oo.'· IIn.h·rstödsfond ror
med.nösa s. k. bättrefrnntim-
mer (1912). Kr. 2,000. Utdelas 24-
sept.

~etterwalls donation (Fru Emmy
Setterwall f. Fagerlund 19091 kr.
5.000. Till underhåll och vård at'
fattif(a barn.

Mändiga'ledamöters fond (Bil-
dad af ständiga ledamöters afgifc

ter å 50" kr. person). Till under-
stöd åt fattif(a.

.Maka.rna. Tammelins minnes-
fond kr. 1,000, till de fattiga.

[4628 a] Hedvig Eleonora
församlings fattigvårdssty-

relse. Se [1792].
Ahlströms fond (Apotekaren ]S'.

W. Ahlström 1904)kr. 330. Rän-
tan skall utdelas till fattiga barn .
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40628a-"462&] G. Fromma stiftelsers,_pensionskassors m. fl. fonder .
..bplands foad (Handl. A Asp-, St~"bprgs fond (Fabrikören .Jo-

Jund 1784) kr. 270. För inr. af han Stenberg 1907)kr. 5,0~0. Till
• tt fattighus på Östermalm. församI. fattiga.

Beklädnad.f. rör fatti!!'a skol· Siith ••• tröms fond (Karduans-
-o•. nattvard.bDrn Inom rö rs, kr. mak. J Sätherström '1828). Fonden
.<l,n8n. Räntan användes till be- utgöres af fastigh. n:r 8 i kv. Hä-
klädn. åt fattiga skol- och natt- ,gem· större, Klara .f'6rsaml.; till
vardsbem. utdeln. åtgamta, sängliggande män

Bollinans fond (Viktualiehandl. o.: kvinnor, samt fader- o. mod~r.
E Bohman) kr. 1,000. Till under. losa .:barns underh.åll. Afkastntn-

-1Jtöd åt fattiCJ'3 inom och utom gen fordelas t. v. Hka mellan Hed-
-.fattighuset. b c vig Ele?nora,. Oscars och Engel-

David.onsfond (Värdshusidk. brekts forsamllJ~ar. -
Magnus Davidson 1903)kr. 2,500 ---
Räntan skal.l-utdelas till försam- [4628 bJ Engelbrekts. för-
'lingens fattiga.

EkJnads fond (Fabrikören J L samlingsfattigvårdsstyrelse.
Eklund 1908). Till hindrande af Se [1793Jy
iiaberkelsmitta bland i örrigt friska Ahlströms fond (Apotekaren N
barn i behöfvande familjer, kr. WAhlström 1904) kr. 335. Bän-
:2'~:i~;~on. fond (Änkef. L K Ch tan skall utdelas <till fattiga barn
Eriksson"1866) kr. :j'33:2n.Till för. Asplunds ·fond· (Handl. A Asp.

lund 1784) kr. 265. För inr. af
~~:~llan 2 ålderst. fattiga frun- ett. fattighus på Östermalm,

Falks ~ond (Änkefru M Falk 1796 Beklädnadsf. rör fattiga skolb.
inom förli. kr. 6,385. Räntan an-

·kr.233:33. Till underst. åt fattiga. vändes till beklädn. åt fattiga skol.
Fnhrmanns fond (Hofkällare- och nattvardsbarn.

mäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:33. Bohmans fond (Viktualiehandl.
Till förplägn, af fattighushjonen E Bohman) kr. 1,000. Till under.
midsommarafton. stöd åt fattiga utom fattighuset.

GOdns fond. (Segels5mm:änkan Davidsons fond IVärdshusidk. [4628 e] Oscars försam-
-OGodu) kr. 280. Till underst, åt Magnus Davidson 1903) kr. 2,500.
fattiga.. - Räntan skall utdelas till försam- lings fattigvårdsstyrelse.

Gnm••lins, Sofia, fröken, fond l' f tt· d k kli" t å Se [1794].
a.ooo kr. Årliga räntan utdelas till ~~Ii~~\e~o~~~t i"frä:'n:ta ~~':n:;t Ahlström. fond (Apotekaren N
hjälpbehöfvande Beloppet lämna- komma Djurgård:s fattiga till godo. WAhlström 1904) kr. 3n5. Till
odes d. 24'5 191~. . • }'abrikör J L EkInnds fond kro. barns tillfalliga vård och under-

HaJs fond (Fr-ih.an C Ray 1859) nor 1,666:66. Räntan afsedd att häll.
kr. 165. Till rörbättrande af fattig- användas till hindrande af tuber- Asplunds fond (Handl. A Asp
hushjonens kost under sjukdom kelsmitta bland i öfrigt friska barn lund 1784) kr. 265. Utdel. vid

Hellmans fond (Assessor Hell- inom behöfvande f'!emiljer. julen till å ålderdomshem intagna
man) kr. 170. Till jul- och nyårs- Erikssons fond (Ankef. L K Ch personer, tillh. Oscars församl.
.:gåfvaåt fattighushjbnen. Eriksson 1866) kr. 333:~4. Till Beklädnallsf. för fattiga skolb

Holmbergs fond (Kryddkramh fördein. mellan 6 ålderst. fattiga inom förs. kr. 6,385. Räntan an
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- fruntimmer. .. ,vändes till beklädn. åt fattiga skol-
'lan användes till förbättrande af Falks fond (Ankef. M Falk 1796) och nattvardsbarn. .
<len dagl. kosten rör de å fattig- kr. 3~3:34. 'I'Hl rmderat. åt fattiga. Bohman-Krtessons fond (Vik·
busen intagna blinda hjon. Fnhrmanus fond (Mofkällare tualiehandl. E Bohman) kr. 1,000.

nf.e Jönssons fond. kr. 1,500. mäst. P H Fuhrmann 17721kr 61. Halfva räntan midsommar till
'Till medellösa äldre personer med Till förplägn. af fattighushjonen åld ..hemmen, andra h1ilft. till fat-
:god vandel, hvdlkn ej åtnjuta sär- midsommardagen. 'tiga familjer.
skild fattigv. Godns fond (Segelsömm.änkan Boströmska fonden. Kapital

·I\åhergs fond (Änkef. Althea C Godu)kr. 285. Till underst. åt 20,628:78, användning: mat o. ved
Kåberg 1889)kr. 1,040.Räntan disp. fattiga. ' till julen. .
af fattigv.·styr. HaJS foud (Frih:an C Hay 1859\ Davidsnns fond (Värdshusidk.

Lindholm. fond (F dpostförvalt. kr. 170. Till förbättrande af fattig- Magnus Davidson 1903)'kr. 5,000.
.J Aug. Lindholm 1896)kr. 3,010 hushjonens kost under sjukdom. I mån af behof till fattiga på Djur-
'Till sådana. konvalescenter, som Helfmans fond (Assessor Hell- gården: återstoden till fattiga i den
utan skydd och tillg. utskrifvas man) kr: 165. Till jul- och nyårs- öfriga församlingen.
frän Sabbats bergs sjukhus, födda gårva åt fattighushjonen. Fabrikör J L Eklnnds fond· kl.'.
-och tillh. Östermalms eller Ladu- -Holmbergs fond (Kryddkramh. 1,248:07. Sedan för fondens till·

, ;gåtd~laD'ds område. N. Holmberg 1853)kr. 500.. Bän- växt förfar-its efter donators före-
.tnk ••frn Erika NJbergs fon.l, tan användes till förbättrande af skrift, utdelas behållnmgen efter

ikr.l,H~5.Till fattiga inomförsamI., den dagl. kosten för de å fattig- behof åt friskt barn ~tuberkelsjuk
företrädesvis till julen. husen intagna blinda .bjon. familj. ..

Qviding. fond (Justrtierådsänkan Hultgrens fond (Ankan A B Erikssons fond (Ankefru L K Ch
Ch. Qviding) kr. 1,000: Årl. räntan Hultgren 1866) kr. 600. Till sty- Eriksson 1866) kr. 333:33. Ut-
tilldelas ett äldre fruntimmer, som relsens godtftnnande. delas d. 28 jan. till två fattiga
;lr att hänröra till pauvres honteux. l ifve Jön~sons fond, kr. 1,500. jruntlmmeroe, ..

Ho.elii fond (Repslag. O Rose- Till medellösa äldre personer med ·}'alks fond' (Ankefr. M Falk 1796)
lius) kr. 290. Räntan utdelas till god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- kr. 333:33.,' Utdelas midsommar
fattighushjonen. skild fattigv. .. och jul ..afl"'stor till fyra fattiga

Mymans fond (Gujddrag. J Ry- Kåbergs fond (Ankef. Althea som ej åtnjuta fattigvård. .
man 1784) kr. 1,630. För inr, af Kåberg 1889)kr. 430. Räntan disp, Fuhrmanns fon,j -(Hofkällllre-
ett fattighus på Ostermalm., af fattigv.-styr. . mäst. P H Fuhrmann 17121kr. 61.

Sporrong. fond (M:ll A Maria Lamms fond (Lamm, Galathee) Utdelas som mids6mmargåfva till
Sporrong 1862)kr. 250.Till utdeln. kr. 5,000. Räntan utdelas till fat- den äldsta- fr. Oscars rtirsamäl.
åt ålderstigna,. välfrejdade f8ttiga ..·•.tiga,-illilmA"<irsa'llllingen. Sabb. lUil.-ltem

Lindholm. fond (F d postf"6tvalt. ,.
J Aug. Lindholm 1896)kr. 3,020.
Till. sädana konvalescenter, som
utan skydd och tillg. utskrifvas
från Sabbatsbergs sjukhus,födda
ocu tillh. Östermalma eller Ladu-
gårdslands område.

Meyerska donationsfonden kr.
40000.

Änkefru Erika Xybergs fond,
kr. 1,3:JO.Till fattiga inom fdraamf.,
företrädesvts till julen.

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

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

Hymans fond (Gulddrag, J. By-
man 17841 kr. 1,627:39. För inr.
af ctt fattighuapå Östermalm. '

Sporrongs. fond (M:llA Maria
Sporrona 1862)kr. 250,'l'ill utdeln,
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Stenbergska fonuen kr. 5,025.
Till utdelning bland de fattiglliri-
om föraaml lugen.

'Säiherströms fond (Karduans-
mak. J Sätherström 1828). Se un-
der [4628 aj.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
för redligt och ordentligt lefverne
kända obemedlade fruntimmer af
bildad sambätleklass.

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

Bankdirektör och Fru Heck-
sehers donation. Donerat kapital,
hvarå räntan användes såsom bi-
drag till skollofskolonier inom
Adolf Fredriks rörsamling.

HeorIins donation (Xnkefru L.
HeurIin 18~8) 1,700 kr .• hvaraf' rän-
tan lämnas till församlingens barn-
krubba.

1<;lisDaniel Heömans minnes-
fond. Doneradt'kapital, hvaraf en
del af räntan 50 kronor utdelas
till en konfirmand.

Komminister U E Hööks ocb
Fl'O J Hööks fond (1883) 5,000 kr.,
däraf räntan efter underhåll af två
grafvar utgår till en släkting, och
efter dennes. fr.ånfalle till årI. un-
derstöd ät fattiga, blinda, ofärdiga
eller annars af svår sjukdom hem-
sökta pers. Af återstående ränte-
afkastning lämnas 1/3 till Gustaf
Vasa och 1/3 till Matreua' förs.

Jernbergska donationen (Frö-
ken Carolina Jernberg, död lHOl)
kl'. 1,200, hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i församlingen.

Klefhäcks fond, kronor 10,000
Räntebeloppet användes till klä-
der ät beböfvande barn i -konfir-
mattonaåldern.

Ljun~löf", donation. (Fröken C
1\1 Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med
räntan bestridas ntgift:a för n.Ad.
Fred. församl-s symöte». [4630 bJ Gustaf Vasa för-

Fr. Au!(usta Pf l t z douatio n, samlings kyrkoråd. Se [2019]
Donerat under kyrkorådets for- f' Ad If d .k
valtning ställt kapital, hvurå rän- • d. o Fre 1'1 .s kyrko·
tan i poster Ii 1>0kr. skall årligen skolas fond, kr. 400.
den 2 December utdelas till verk- Barnkruubefond-n, kr. 400.
ligt behövande ålderstigna inom Brneunlerska fondeR. Kr. 20~OOO
torsamlingen. Räntan användes till hyreshjälp

Prubsts donation (~I:lI Ch. W åt fattiga i Gustaf Vasa den l
Probst 1867) kr. 3,500. 11'1. räntan oktober.
fördelas emellan 2 verk!. behöf- Ji.:Handerska donationen, so
vande änkor el. döttrar till handt- [4-630 aj. .
verksborgare inom Adolf Fredriks Gustaf' "n-sa, Kummnnalfiirc-
rörsanal. 1/2 förv. af Ad.. Fr-edr'., nlugs .rond, kr. 1,000. Af.konl'sten
1/4 af G. Vasa och 1/4,aflVlatteus' i~~d:få barns sommarvtstelse på
förs. . ."

[4630 a] Adolf Fredriks Allgnst IleinlIOlds fond, kr. 10,000. (jrnndens fond,(Kammarrättsrå·
församlings kr.rkoräd. Rantebeloppetutdelas bland tatttga det Grundenjfonderas. Omkring

. S [ IIllom Ad. Eredr. fors. 600 kr.
e 2017. Rur-kmaus donation (Fl'kn]\-J Hartm.ns fond. Kr. 750. Till

Uarnkrnbhefonden, kr. 400. IRuckman 1887) kr. 2",000_ Till Ad. böcker och kläder åt 2 fattiga skol-
Ena.nderska donationen (Posses- Fredr. församl. barnhem, Yllen öm barn.

stonaten Samuel Bnander, död detta upphör, skall tonden delas Heurfins douation. (Xnkefru L.
19001 kl'. 111',142, hvaraf årliga lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf Heurlrn 18~8) kl'. 1,650. Till barn-
räntan skal l användas till under- Vasa och l\iatteus 'församling al. hem eller barnkrubba.
håll af Filenska grafvensamtåter-r AugI1sta A. SandelJs fond för Hööks fond, Be [46S0 aj.
stående räntearkastning lika delas behörvande obotligt sjuka Inom Jt'rnhergl'lka donationen (Frö-
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa Adolf Fredriks församling. Rän- kon Carolina Jernberg, död 1901)
och Matteus församlingar att an-I torna (omkring 2,000 kr.) skola kr. lJ200.hvaraf årliga räntan skall
vändas till församlingsverksamhet användas 'tdl.l understöd åt inom af kyrkoherden utdelas bland fat-
11varom.kyrkostämman har att be- församlingen ~oende obotligt sju- tiga och sjuka i församtingen.
sluta. ka personer, som äro i behof af J'l\~erquists (HandlandenR, H.

-"'fn CaroHn.I, Desidcrin Frie- understöd, men icke äro intagna Tla~erqnht) fo.ur!~ kr. 11,200. '
lJelS,. född Granberg. dOlHltiOU. s-I på f'ÖrSÖrjl.liUgSinrättllil1g. Ansök- Petterssons (rru fal"ol Ina Wil ..
rond. Doneradt, under kyrkorådets ningar, ställda till kyrkorådet, in helmlua Pettersson) med ränta
förvaltning ställdt kapital, hvarå gifvas årligen senast den l Nov. omkring 21800 till barnhem.
räntan 2 gånger årligen af kyrko- St,'nb,·rgs donation. (HandI. A. Prousts donation (M::ll Ch. W
rådet ntelela. till tvenne .oglit", Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan Probst 1867) kr. 1,7~0. Årliga rän·

NAVIGATORL.OGGEN Begär offert och illustrerad Katalog
INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR· STHLM

Godus fond (Segelsömm.änkan
-O Godu) kr. 285. Utdelas tilljulen
-till en änka, som fyllt 60 år.

lIays fond (Frih:an C Hay 1859l
kr. 165. Utdelas vid julen åt en
sjuk vid något af älderdornahem-
men.

Hellmans fond (Assessor Hell-
man) kr. 165. Utdelas julafton till
ålderdomshemmen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
:o< Holmberg 1853) kr. 500. Ut-
delas vid julen åt blinda 'vie] nä-
~ot af ålderdomshemmen.

"ifve Jö"ssons fond. kr. 1,500.
Utdelas vid behof till fattiga, som
"j åtnjuta allmän fattigv.

. Kåbergs fond (Änket. Althes
E:åberg 1889) .1.--".530.• Disp •. affat,
-tigv..diakonissan mot redov, (p'i
våren l.

UndI101ms fond (E'dpostförvalt.
.J. Ang. Lindholm 1896l kr. 3,020.
Till fattiga sjuka, utskr. fr; Sabb.
sjukhus, födda å Östermalm och
tillh. Oscars församI.

Löt"hsttömloi fund (Maria Kristi-
.na) kr. 636. Disp. af fattigv.-dia-
ko))issan mot redov. (på hösten).

Ankefru Erika i\yhergs fond,
kr. 1,Sa5. ~fil1 fattiga inom för-
saml., till julen.

Hos"lii fond (Repslug. O. Rose-
lius) kl'. 286: 67. Räntan efter 6
'0 lo bet. till prästerna vid ålder-
domshemtnen, hälft. tillhvartdera

Hymans ' foud (Gulddrag. ,I Ry-
man 1784) kr. 1,630. Utdelas vid
julen till å ålderdomshem intagna
personer, tillh. Oscars församl.

Sporrongs fond (M:ll A Mario
Sporrang 1862) kr. 256. Utdelas d. 28
febr. till ålderstigen fattig, som ej
hni- fattigunderstöd.

Fahrikör' Joh. stenb"rgs fond,
lir. 5.h2l-1: 25. Räntan utdelas till
de mest behöfvande såsom extra
hjälp vid trängande behof.

siitherströllls fond. Se under
4628 al. Utdelas vid behof till
gamla 'och sjuka samt till föräldr-a-
'l ösa barn.

Ida Weijlands fond kr. 1,079: H.
Sedan 1/2 % tillagts kapitalet, ut-
delas räntan till fattiga på Djur-
gården i poster om minst 15 kr.

[4628c-4630b]
skall användas föl' fattiga skol-
barns beklädnad.

\\·.III"s fon,l, Emma och M F
(1879) kr. 2fJ,nOO. Till Ad. Fred:s
församI. barnhem; f. n. utgår lif-
ränta med 800 kr. Föl' öfrigt samma
bestämmelse för framtiden 80m
vid -Buekmans donation.

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

Westins fond för ålderstigna.
(Byggmäst. Axel Westin 1885) kr.
20,000, hvaraf räntan efter 5 0/0 på
gifvarens dödsdag utdelas i lotter
af 50 kr. till behöfvande ålder-
stigna och välfrejd. fattiga; sedan
1/3 (2 år 350' kl'. och' det tredje 300
kr.) lämnats till Gustaf Vasa och
Mattens föra. hvardera för ena-
handa ntdelning.

W,'st ins fond för fattiga barns
b,'klädnad. (Byggm. Axel Westill
1885) kr. 44,44~. Af afkastningen
utgår 1,000 kr. som intecknad. ränta
till nästföregående fond och af
återstoden lämnas 1/3 till Gustaf
Vasa och lis till Mattens förs. för
utdelning hvarje julafton.

Wickholms stiftelse (Lump-
handl. P A Wickholm 18••0) kr.
2,100 Räntebeloppet användes dels
till underhåll och beklädn .. åt för-
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s
försorg, dels till kontanta bidrag,
som af kyrkoh:n utdelas bland d.
mest behöfvande inom försarnl.

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



H630b~4632aJ G. Fromma stiftelsers, pensionskessera m, fl. fonder.
·tan titdelas.till en verkltgtbehör- Besplsnlngsfonden, h,:377. 'TilIlf~"msteg i mÖjd. "- .För samma, ,
vande änka el. dotter till en handt- frukost åt de .fattiga.ste folkskole· äDda.mål använde.s räntan å Ek-
verksborgare i församl, barnen. dahls fond å 100 kr. .

\Stenbergs donation (Handl.A, Biiärnhlelms fond (Kamrer N schwartz' stiftelse, 1<).'. 700. An:
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan G Bäärnhielm 1875) kr. 300. Till vändes lika med Schwartz' stiftels~
skall användas för fattiga .skol· skolpremier a 2-5 kr. för fram under r4B31 aj. ' '
barns beklädnad. steg i 'slöjd. - För samma ända- "TimeH. fOll,I, kr, 500. Användes,

'fal1ln. fond, kr. 700,Ti,l1 pre mål användes räntan å ' , ,,' lika med Timells fond under'
mler i folkskolan. Jfr [46ÖO a.] I<:kdabl. fond ä, kr. 100.' [4631 al. ' ,

We"tins fond för ålderstigna, se 1IIeljerbergs fond (Folkskorein- '
'[4630 aj .' speletören C J Meijerberg 187!j)kr [4632 ] Ad If F d 'k f-

Wickholms stiftelse, kr. 2,200, 100. Till premie åt någon välartad . a o re. rl s Or-
Räntan användes på samma sätt gosse vid vårterminens slut. samlings fattlqvärdsstyrelse.
Bom Wickholms stiftelse under Ruelemans donation (Fröken M Be [1787J.
[4630 aJ.' \ Ruckman 186~)kr. 500. ,THl klä- IAbelins fond (Prof. 'Hj. Abelin

lh~rens (Kerstin och Ehren- der och böcker ät fattiga skol- 1873)kr. 1,000. Räntan utdelas den
frid) fond/kr. 1,000. Afkomsten barn. 22maj till en fattig, rör-gudafruktan
utdelas af kyrkoherden till fattiga Schwartz' sUftelse (Kontrollör och hel1rande vandel känd, familj.
till Jul. O Schwartz 1861)kr. 600. Tfll söm- Bayards fond n:r 1 (K~mrer D

Åkerlnnds fon'd (Fröken Au- nadsundervtsn.s förbättrande i 161': Bayard 1833)-kr. 1,500. Till. en
gnsta Åkerlund 1882) kr. 1,500. saml:s skola. ~Idr. ogift dotter af ämbets-,
Räntan utdelas'd. 9 sept. till ett Tl",el1s fond (M:ll U Timell tjänste· eller borgersmän m. fl.
äfver 50 är gammalt hederl, frun- 1825) kr. 500. Till premier ä 5-10 Ba)'ards fond· n:r 2 (Kamrer I.' '
timmer. kr. åt läri. i församl:s flickskolas Bayard 1833) kr. 500. Till sängl.

högsta aid. ' på fattigh. ;
R.klädnadsfond tör' f~ttig,,·

sl>olbarn kr. 1,800.
';Berggrens fond (HYrkusk']\;1

Berggren 1857) kr. 500.. Till klä-
der åt de mest nödställda fattig·
hushjonen. ..

I<'alks fOnd (Ankan M Falk 1796)
kr. 150. Till underst. ät fattig~_

Fil';en. fond (Kommerserådet P
E Fileen 1822) kr. 6,000. Till fat-
tiga änkor i Stockh.

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1791) kr. 280.. RäntaI\ till·
faller fattig.. änkor, eller ogif~"
fruntimmer; minst 60 år gamla.
eller sådana, som utaf sjukdom
eller lyten icke kunn ••försörja' sig

Holmbergs fond (Kryddkrarnh,
N Holmberg 1853)kr. 500. R~n-
tan användes till förökande af den
dagl, kosten för ä fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Holmurens fond (HusägareI\ N.
R. Holmgren 1915) kr. 1,000. Rän-
tan utdelas _årligen till fattiga ,
församltngen , -.

Lamms' fond (Ankefru ,GLamm
19i3Jkr. 5.000. Räntan utdelas till
fattigaf rdrsamling~n" under vill-
kor att den allmänna uttaxeringen
därigenom icke förminskas. ,,
, LeljonllDfvuds fond n.r l(Kapt.

frih. A _ Leljonhufvud 1831) kr.
300. Till nödställda likar Inom
rörsamt. ' .

Leijonhnfvuds fond n:r 2 iKapt:
frih, A Leijonhufvud 1841)kr. 150.
Till sjuka och gamla pä fattighus

, d. 7 jan. o. 11 aug.
[4631 e]'MaUellsförsam- FJ,.Lr~~~:J~ ~Oc';.d~~~~a~~å;~~Ä·~

lingsskolråd. Weber1832) kr. 2,400. Till på fattlg-
[Be 2021J. hus intagna 23 juni och 24 dec.' ',c

Besparade räntors fond, kr; Lnndgrens (ond (Kammarjt!nk
2,1;00,användes till inköp af sko- O v. Köhler och hans hustru 1857
don åt de fattigaste folkskolebar och 1867) kr. 1,900. Pensir åt fat-
nen. " tiga änkor, ej under 60 är, 'företrä-

Skolrädet disponerar för under- desvis åt dem, hvilkas män tillh.
stöd åt fattiga skolbarn äfven rän- tjänstem:klassen, '
tan å 400 kr. (l'. af f. d. Adolf ~ordeu.tolp"s fo.,d (Kammar.
Fredriks kyrkskolas fond), en be- rådet Fr. Nördenstolpe 1815) kr.
splsning,fond ä 400kr. och Lind- 300. Till blinda på fattighuset
bergs don.tlon (18!j8)å 200 kr. eljes sjuke o. sängliggande,

Bä,trnhj •.lms fond (1875)kr. 350. Norgrens fond (Frkn A D L
Till skolpremier å. 2~1; kr. för Norg~~n'!l884) kr. 10,800." Till un- ,

. [4630 e] Matteu!5!försam- [4631 b] Gustaf Vasa för·
lings kyrkoråd. samlings skolråd.

[Se ~02lj. [Se 2019J.
llarnkrubb"fonden, kr. 400. Bespara~e räntors fond.kr. 2,500,
Beklädna~sfonden f'öl' fattiga användes till inköp af skodon ~t

skolbarn, kr. 800. . de fattigaste folkskolebarnen.-
Enand~l'ska donationen" se Skolrådet disponerar äfven räntan

[46so aj. å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf Fredr.
, Hartmans fond, kr. 760. ~il1 kyrksko1as fond) för understöd åt
böcker och kläder åt 2 fattiga fattiga skolbarn, och en bespis-
skolbarn. nlng,'fond il 4()0kr.

He'Jrlins donation (Änkefru L. A.f Enanders fond, 400 kr. till
lIeuTlin 1898. kr. '1,6.>0. Till barn, pension. Jämf. Gustaf Vaaa Förs,
hem eller barnkrubba. kyrkoråd. '

Hööks fond, se '[4630 aj. Bäärnhjel111s fond (1876)kr. 350.
Jernbrrg,ka dunatlunen (Frö· Till skolpremier å 2-5, kr. för

ken Carolina Jernberg; död 1901) framsteg i slöjd. _ För samma
kr. 1,200,hvaraf årliga räntan' skall ändamål användes räntan å Ek.
af kyrkoherden utdelas bland fat- dahls fond å 100 kr,
tiga och sjuka i församlingen Heckschers fond, (Bankdirektör

LIndbergs donation (Änkan Edvard' Och fru Sophia Heckscher)
Lindberg 1858)kr. 200. Till klä- kr. 8,000. Afkomaten till skollots-
der åt fattiga skolbarn. kolonier. ' .. I ,

Betty. Nymatmsfond ä kr. 2,000, L l t f d (H dl d
hvarat årsr~nta.n tillfaller försam- agerqn s s on, an an enG. R. Lagerquist) .11,200kr.
lingens barnkrubba. Westlns fond, fastighet som för-

Probsts. donation (M:U.Ch. :''1. valtas af Adolf Frefilr. Församling.
Probst 1867)kr. 1,750. Å~hga r~n· Afkastningen, cirka 1,000 kr. till

,tan utd~las till en verklIgt behof., fattiga barns beklädnad. '
vande anjl:a ell",r do~ter tIU en Schwartz: stiftelse, kr. 700. An-
handtv~rksborgarel fors. . vändes lika mcd'Bohwartz' stiftelse

Wall,ns fond, kr. 700. Till pre-: under r46~1 al '
Ulier i :folkskolan. Jfr [4630 a.] TimelIs 'fond~ kr. 500. Användes
" W~.tlllS fond"r, se [4630a.] lika med' TimeUs fond under

Wtckholms stiftelse, kr. 2,200. [4631 ål
[Räntan användes pä samma sätt ' .
som' Wickholms stiftelse under

, [4630 aj,
!kel'lunds fond (Fröken Au,

gusta; Åkerlund 1882) kr. 1,500.
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett
äfver 50 år gammalt hederl. frun-
u~:n;mer. . "

[4631 aJ'Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se r~017J,
Besparade l'äntors fond, b.

2,349. Bäntan användes till inköp
'.af skodon ät de fattigaste folk-

.. iiltole'bar.nen.
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Se annons ilkartong sId. '344b.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder .
•terat, åt törsamlingen tillhörande· änkor ej under 60 år, f6reträdesvis Lnndgrens fond (Kammarjunk.
personer intagna å Sthlms stads åt dem, hvilkas män tillh. tjän. C v. Köhler och hans husteu.tssr
fattigv. iIirättn. stem:klassen. och 1867)kr 3,132:31. Pensrer åtfat-

Okänd (I80.) kr. 65. Till sjuke 1'\ordenstolpes fond (Kammar- tiga änkor ej under 60 år, företrä .
-o. sängliggande på fattighuset. rådet Fr. Nordenstolpe 1811)kr. desvts åt dem, hvilkas män tiflh.

Ileinholds fond (Bag, E. Betn- 3fJO. Till blinda på fattighuset, tjänstem:klassen ..
hold 1S16) kr. 7.0. Räntan utde- eljes sjuke o. sängliggande. i'\orden.to1Iles fond [Kammar-
las d. 12 maj till en inom 1"61'. i'\orgrt'ns fond [Fr'kn A D L rådet Fr. Nordenstolpe 181•• kr.
-saml. boende, Stockholms kom. Norgren 1884)kr. 10,000. Till un- 300. Till blinda pä fattighuset,
mun tillh. behöfvande, helst af derst, ät personer intagna ä Sthlms e!jes sjuke o. sängliggande.
llorgerlig härkomst. stads fattigv ..inrätta. Nordströms fond (Änkef. O NI

Stl·nbergs fond (Plätslag.J sten- Okänd (1805) kl'. 10. Till sjuke Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-
berg 1897) kr. 5,600. Räntan ut- o. sängliggande på fattighuset. betalas som pens. åt en fattig bor-
-delas såsom extra hjälp till myc- Reinholds fond [Bag. E. Rein- garedotter inom församt.
ket behöfvande. hold 1816) kr. 750. Räntan utde- I'\orgrens fond (Frkn A D I,

Tndåns fond (Hand!. A E Undsn las d. 12 maj till 2:e inom för- Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-
1837) kr. 1,000. Till en nödställd sam!. boende, Stockholms korn- derst, ät personer intagna å Sthlms

aflV;,';~~~,esst;:n~i (Änkefru E S C g'o~~erl~~hhä~;:~~~~nde, helst af stötsä~~tt:f;05\u:tt~5. Till sjuke
Wallin 1899)kr.13,333:33. Till pen- !I~' Sjö'!,'ists fond kl'. 3,800. o. sängliggande på fattighuset.
,;loner ät fattiga personer inom Till fattiga iförRam!. St_nbergs fond (Plåtslag. .7
rörsaml., företrädesvis ät blinda. Stenbergs fond (Plätslagaremäs- Stenberg 1~97)kr. 5,500. Räntan

Westmans fonti (Ryttmäst. J taren Johan Stenberg 18971 kr. utdelas såsom extra hjälp till myc:
Westman och hans hustru 1804och 5,600. Till mest behörvande såsom ket behöfvande.
1815) kr. 900. Till Inträdessöji. extra hjälp vid trängande behof I'ndens fonti (HandI. A E Unden
pä fattighus till dess de kunna I'ndens fond (HandI. A E Unden 1837)kr. 1,OUO.Till så mänga nöd,
bl ifva intagna. 1837)kr. 1.000. Till Råmänga nöd- ställde af ofrälse stånd, som, af:

Wästfelt. fond (Änkan M Wäsi· ställde af ofräfse stånd, som af rän- räntan kunna erhålla .0 kr.
felt 1872)kr. 667. 'l'ill uppfostran tan kunna erhålla ..50 kr. Wallins .fond :Änkefru E S C
<tf fattiga barn inom församI. Wallin. fond (Ankefru E S C·

1
Wallin 1099)kr. 13,333:34. Till pen.

IWallin 1899)kr. 13,p33:33. Till pen-j sioner åt fattiga personer inom
sioner åt fattiga personer inom Iförsami., företrädesvis å,t blinda.
församl. , företrädesvis åt blinda. Westmans fond (Ryttmäst. J

f4632 b] Gustaf Vasa för- Westmans fond (Ryttmäst. J Westman och hans hustru 1804,1808
samlings fattigvårdsstyrelse. Westman och hans hustru 1804och bch 1815) kr. 900. Till inträdes

1817)kr. 900. Till inträdessök. på sök. på fattighus till dess de kunna
Se [1788]. • fattighus till dess de kunna blifva blifva in tagna,

Ilayards fond N.:o l (Kamrer D intagna. Wä,tfelts fond (Änkan MWäst·
Bayard 1833) kr. 1,500. Till åldr, Wästfelts fond (änkan M Wäst· relt 1872) kr. 666. Till uppfostran
-ogifta döttrar af ämbets-, tjänste- fslt 1872).kr. 661. Till uppfostran af fattiga barn inom försam!.
-eller borgersmän m. fl. af fattiga barn inom församl.

Bayards fond N:o 2 (Kamrer D
Ilayard 1833) kr 500. TillsängI. • --- d l' 46 34] Skeppsholms för·
påB~kt:~~~'adsfond för fattiga [4632 e] Matteus forsam- eamllnqakyrko- oehskolråd.
"kolbarn kr. 1,800. lings fattigvårdsstyrelse. , Se [2065J. .

Berggrens fond (Hyrkusk M Se [1789J. 'I Asklings fond (Konteramiral C
Berggren. 1857)kr. 500. Till kläder Bayards fond 1'\:0 l (Kamrer D F Askling) kr. 300.Arl. räntan utde-
,.t de mest 'nödställda tatttghus- Bayard 1833) kr. 1,500. Till åldr. las ät änka efter ngn arbetare af tim-
bjonen... ogifta döttrar af ämbets-, tjänste· mermansstaten el. några båtsmän.

Falks fond (Ankan M Falk 1796) eller borgersmän m. fl. Billbergs fond (Kapt.-löjtn. S B O
ssr. 150. Till underst. åt fattiga. Bayards fonti N:o 2 (Kamrer D Billberg) kr. 1,27U.Ar!. räntan till·

Fileans fond (Kommerserådet P Bayard 1833) kr. 500. Till säng!. delas ngn obemedl., f6reträdesvis
E Ftleen 1822) kr. 6,015:63. TIll på fattigh. sjuklig kapt.·löjtn:s änka.
t·attiga änkor i Sthlm. Beklädnadsfond f'or fattiga Blomstedts fond (Kommendören

"otius fond (Segelsöm:änkan O skolbarn kr. 400. C J Blomstedt) kr. 3,000. hl.rän·
Godu '1791) kr. 280. Räntan un. Berggrens fond (Hyrkusk M I tan utdelas åt i fattigdom etter-
faller fattiga änkor, eller ogifta Berggren 18.1) kr. 500. Till klä· lämn. änkor efter tjänstemän, som
fruntimmer, 60 år gamla, eller så- der åt de mest nödställda fattig. tillh. K. Fiottans Sthlma-stataon.
<lana, som utaf sjukdom eller ly. hushjonen. Dahls fond (M:ll iiI O Dahl) kr,
ten icke kunna försörja sig. Bollins fond (Brygg. O G Bollin '570. ÅrI. räntan utdelas till ngn

Holmbergs fond (Kryddkramh. 1862) kr. 1,400: TiU fattiga skol- behöfvande änka eUer faderlösa.
N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- barns beklädn. barn efter en flaggkonstape!.
tan användes till förökandeaf den Falks fond (Änkan M Falk 1796) Falks fond (Änkef. ]\1 Fafk) kr.
-dagl, kosten f6r ä fattighusen in- kr. 2UO. Till underst. åt fattiga' 500. År!. räntan delas mellan 10
tagna blinda hjon, Fileens fond (Kommerserådet P st. fattiga änkor.

Leijonhuf"uds fonel N:o l (Kapt. E Ffleen 1822) kr. 5,841:82. Tili ~·rilllau. {onti (Carolina Friman)
l'rih. Ä Leijonhufvucl 1831)kr. 300. fattiga änkor i Stockh. kr. 2,000. Ar!. räntan tilldelas ,4
Till nödställda likar inom församl. Holmbergs fo ud (Kryddkramh. behöfvande cfftcers- eller underorä

Leljonhufvurls fonti N:o 2 (Kapt. N Holmherg 185") kr. 500. Rän· cers-änkor,
frih. A Leijonhufvud 18(1)kr. 150. tan användes till f6rökande af den .'Uip och Berta Tammelins
Till sjnka ocu gamla på fattighus dagI. kosten f6r il fattighusen In- I fond il 1,000 kr, ÅrI. ränta till·
.d..7 jan. o. 11 •ug, tagna blinda hjon. Idelas de fattiga. .

Lieberdts fond (Sejlareålderm. J. Leijonhnfvntls fond (Kapt. frih. TrolleR foud (Öfverkommiss. l
F . .Lieberdt och hans hustru 'AS. C Leijonhutvud 1831)kr. 600. Till .[r. Flottan O J 'I'rolte) kr, 7,600.
Weber 1832)kr. 2,OUO.Till på fattig, nödställda likar inom församI. Ar!. räntan tilldelas en fattig änka
bus intagna 23 juni och 24 dec. Lieberdts fond (Sejlareälderm. J efter ctv. tjilnstemanvid K. Flottans

Lundgrens fond (Kammarjunk. F Lieberdt och hans hustru A S Stnlma-station. '
C v. Köhler och hans hustru 18;)7 \Veber 1832)kr. 2,318:81. Till på Emma och GUll,tavaWiggma ••.
och 1867)kr. 2,5114.. Pens:r åt fattiga. fattigh)ls intagna 23juni o. 24 dec. fond kr. 1,000. ArI. räntan till·



[4634-4638J G. -Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl, fonder.
ielas 4 fattiga änkor, företrädesvis Ehlert och, fru .1857)kr. 1,000•. Pa., 'Lieberts ,fond (Sejlareålderm.· j
inom K. ];1lottans civilstat. stor,och,förest.·"Räntan.till-ännu F,obiebert och hans.hpstru' A,S

. Iervande släktingar." o',·.. Weber 1832)kr I"ÖOO., Pastor och.
[4636J'Brännkyrka försam- ~'!s.he •• te.tamente (Kapt, Joh. mrest. T!.ll Tyska skolan... .
.'. _ P Fischer 1772)kr. 1,1;66:70. fastor Lindstroms, "'na,fon.I(Ankefru

IIngs ky' ko- och Skolråd. och föreständ. Till husfattiga. Anna Lindström, f. Wieting, 1907}
Benllt For.bergs l/inne.fond, ~·raenck.ls, Lonis, donation till. kr. 2,000. Till de mest behöfvande-

kapital kr. 25,000;räntan användes Tyska Hemmet. Kr. 10u,000.(Afl. af församlingens fattiga. Pastor .
. till fortsatt utbildning af fattdgä: Bankdirektören Louis Fraenckel Joh:a I.oho. le!l'at (1708)kr. 700~

barn samt till rekreation ä landet 1911). Räntan utbetalas f. n. till en Pastor i Tyska församI. För fattiga'.
for fattiga barn, bankdirektören Fraenckels anför- Lohes t ••stamente (A Lohe p';9»

Bånl<ska fonden, kapital 1,500 vant under dennas äterstäende Llfs- kr. 500. Pastor och förest. TiU
kr. Räntan till kyrkans underhåll. tid. Förvaltas af Tyska Hemmets Tyska skolan.

Scharpska .fonde~! kapital ..3,000 styrelse. .. Lohes Ad., testamente (17ö9).
kr .. Ran~an uu beltladnadsbjalp åt Fnhrmanns fOlld (Hofkallarem. Pastor. 'Xl'. 700. För fattiga.
fa~ga läsbarn.. P H ~hrmann ~.772)kr. 1,~00.Ty. Lohes, Joh:a, testameute (17'i8).

!lelenil fond, kapI~al 2,000 .kr. ska forsamI. 6 forest: och 3 testa- Pastor och förest. Kr. 000. 'För'
Hälften af räntan. en utdelning me~tsexekutorer. TIll fat.~Iga. skolundervlsn.
bla,;,d å ålderdo~shemmet mtagna .1Ih1'malln. fOlld (Hofkallarem. :lIiUlers testamente (Kommerse-
fa~.tlgS'; 2:~ra h~.lften un nskol- p..H Fuhrm~n 1772) kr. 31,000-rådet J.C MUller 1832) kr., 7,000.
ma,staren VId",Brannkyrk:a». Fore~t.._..8alllt 3:ne eXt'cutores·~?sta. Förest. Till fattiga.

"\oll~t.,ka :rondell~'kapftal- 15,000-mentä, 12 gossar erhälla kla~er, P".tor Kai,er.fond. Förest. TiU
kr.. Räntan tIll sloJdunderVlsnm· skodon, skolafgift och lasmatenaI kyrkokören kr 600-
gens befrämjande .'lIhrmalln. fond (Hofkällarem. . :

p H Fuhrmann 1772). Tyska fdrs:s Ramha~ks donahon(Snick:änkan
6 förest:e samt s.ne executores E Ramback, ~:Dehm, 1880)kr. 1,000.

[4637J Bromma försam- testamenti. Donationen består af ~astor ?och,fore~t. Rä~.tan utdela s.
. k h fasta egend. 20 Svartmang. tIll behofvande mom törsarnl.

!lngs kyr 0- oc skolråd. Oarve ••s dnnatlun (Fru J'E Gal" ~elnl1old.Kecli"rs d••••••tl ••n(Au;:
Bromm" sk••lf ••nu, Kapitall 0<)0ven ,872)kr 1000 Pastor ochförest Remhold och Oarl Becker 1900j

kr., räntan användes till premier Till behöf •....,;,defruntimmer . kr. 11,311:01. Pastor och förestån-
åt nattvardsbarn som genom l!it Orot1l. t •• ta mete (Grossh J H dare.
~~h.!10dtuppförande gjortsig däraf Groth. 1780)kr. 1~,000.Förest: Till ; Kein1lold.~,Ferdinand, donation
forljanta. 6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 år tIll ~yrkokoren,;-kr. 1,000.

, gamla köpmän. l~olll1lolds testameate (Bag. E
[4638] Tyska församlingen. OiihbtorlT.te.tamete (Kapt. J Rem~.old 1876) kr: ~,500. Pastor

J Gllhlstorff lS70) kr. 1,000.Pastor och ~orest. TIll futtiga.
[Se 2038J. ochförest. Till behöfvande sjömän .RelD1Iold~,Aog~,t, minnesfl?nll

Fredrik G AUhalnz testamente och deras änkor. ior Tyska forsamlmgens diakontas-
ror i behof stadda församlingsbor Oösche.fond(Grossh.,J:HGÖsche r:~rening. Kr. 10,000. (A!!. direk-
med företräde for i_TY"klandrödda 1782)kr. 2,661:84. Pastor och förest, tor~n A Rem!>old 1911.) Af den.
män, livilka råka;" obestånd, eller Pens:r till 4 afsigk:a gamla borllare.årlIlla afkastmngen tIllfa~la 20~kr.
ieras oförsörjda änkor och barn. Oö.c1lesfond(Grossh.J HUösche årlIgen Tyska Hemmet atlll brod».
Kr. 50,000. Pastor och förest. (a. 1781)kr. 1,500. Pastor och törest. Resten till Dtakoutssröreutngen föl"
11 nov. 19081. \ Till husfattiga. dess ändemål. Förvaltas al'Diako-

Heinr. 'Oottlieb Baumgardt« Hebbes legat (Kommerserådet S nisst:0reningens styrdse.
telt.mente for kvinnliga fattiga .B Hebbe 1792;kr. -700.Förest . .!för .It.mhold., AU!lnst, mlnnesfoud
kr. 2,000. Pastor och förest. (den fattiga. for Tyska .Hemmet .. Kr. 10,1100.
3 nov. 1895). . Uehbes testamete (Bruksp, A (Afl, DIrektoren A Remhold 1911.)

Carl och Kllsaheth Beckers !!iil. Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. Räntan skall a,;,vända'!. till bere-
'.rbol·hzeit.fond (1896d. 28nov.) Till medellösa,församl:smedlem:r, d~de af en frIplats a Hemmet,
'kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska föl'eträdesvis barn. . _ Forv!'lt. af'Tyska Hemmet.sst~relse.
tirsaml:s kyrkosångforen.,.dia-ko' ·,H.bbe. festa mente (Kommerse- ..RelDbolds~."ngu~t, nllnne.f~nd
nfssfören., Tyska Hemmet, skoltofs- rådet S B Hebb e 1803jkr. 3,000. for Tyska forsa~mlfens. latti\la.
lwlonien samt "Sprachcursus", . Föreat. Till husfattiga: Kr. 10,000. (Al! DIrektoren A Rem-

B•••ko.vs testamente (Bruksp, H Holm. legat (B Holm 1804)kr. hold 1911.) Räntan skall årligen.
]il"Beskow'1833) kr. 7,500. Förest. 000. Förest. För fattiga. d. 20 juni o. 2!l december geno!"

, TUl skolan. lIöl.fners legat (Nikolaus Höpf- kyrkoherdens .forsorg utdelas tIU
Generalkonsnl Blanrk.Stiftung ner 16~6).Pastor i Tyska förs. Jo'ör de f,,:ttlga.~ Forvaltas af Skydds-

(upprättad af församlingsledamö- fattiga; donationen består af'egend forenlD~en. . ,
ter t. minne af Gen:konsul O Il St. -Nyg., kr. 2,IIOOutdel.f. n. ärl, Itohlheh. donation (Kyrkoh.J'
Blancks 70 åra-dag d. 15 okt. 1910) Kastman"., Johllnnes och "D. Rohtlieb ...t864) kr. 2,246:~.4. TiU
kr. 3,000. Räntan utdelas ärl. d. gu.te, nnderslödsfalld for ålder. kyrkobetJanmg och deras ankor.
Ii okt. t. två fattiga frunt. (pau- stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast- v. Sehewens testamente (J B v.
.•••es honteusesj tillh. församlin. ningen skall användas till bere- Schewen 1756)kr. 970.Pastor. Til}
Pastor och förest. dande af friplatser å Tyska Hem- fattiga.

Brenuers I.,,&t (O H Brenner met. Förvaltas af Tyska Hemmets lSchlnke1s testamente (Kom-
1762)kr. 260. Pastor i Tyska !<il" styrelse. ., merserådet D v. Schinke1 18(7)kr.
SllIJll. För fattiga. Kell"ers testamente (Fru D Kell· 3,000. Pastor och förest. _Till be-
-Adolf Bllrcbardstiftnng (20juni ner 1747)kr. 000. Till fattiga barn. höfvande skolgossar.

1106). Till Tyska Hemmet. Kr. Klrchrlllgtl le"at (17M) kr. 200 Schlacht..rs. Wilhelm, StlftODg-
1,500. Donationens afkastning an- Pastorn i TyskaförsS'ill!. För fat· 1909 Kr. ~1,400. Sot Gertruds
vändes till en festmiddag ior Hem- tiga. skyddsforening. Afkastningen ut-
'!Dets pensionärer på donatorns Kleinsorg. testamente (Fru M E går t. v. som lifränta. .
iodelsedag den 20 juni. Förvaltas Kleinsorg 1781;)kr. 3,137::0. p.astorl S"hlotthlluers legat (Fru M
af Tyska Hemmets styrelse. och. förest. Till obemedl, flickors Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor

B"ng. te.tllmente(Jo'ru M DBång uppfostran. i Tyska rörsaml För fattiga. '
U74j kr. 250. Pastor och iorest. KlIod•• donation (F Knoch 1883)I l"'hmldts logat (P Schmidt 17å1)
Till en stnderande yngling. kr. 500. Pastor och förest. i Tyska Ikl;. 200. Pastor i Tyska -församl•
• Ehl ••rt>; te,tan •••"lo (Kapt. H E .rorsamI. Till fattill8. För fattiga. • .'
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G. Fromma stiftelsers, pe. sionskassors m. fl. fonder- [4638-4655}
Seholtz' testamente (J A Scholtz SfarbDM' testamente (Fru L D Att understödja företrädesvis tiH

1766) kr. 500. Pastor i Tyska för- Starbus 1174) kr. 1,260. Förest. Sthms kommun hörande personer
saml. Till fattiga. Till fattiga. af mosaisk trosbekännelse, hvilka

lit'holt>" testampnte (J A Scholtz Stof'ks legat (Fredrik ••..Stock ägna sig åt vetenskapl. studier, åt
1756)kr. 899:15. Pastor och äldste 1806)kr. 4,5('0. Förest. För fattiga slöjd eller handtverk ..: Särskild..
rörest. Till studerande. Sturms fond (Fru Sturm 1817)kr. fonder och stipendier.

S~'humhurgs, August, nrlnnes- 281000. Pastor och förest. Till. be- };manuelBe-nllix's1ippndipfond.
fond, donerad af konsul R. Schum- höfvande handtverkaränkor. . Styrelsen ror Israelitiska Ynglmga.
bnrg 1895. Kr. 1,269:18. Pastor TJ'.ka försami. fattigkassa, kr. töreningen. Årliga räntan utdelas
och förest. 1 procent till kapita- 9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. till studerande judisk yngling.
let, resten till Tyska förs:s dia- Tyska /lemmet: Egendomen Nr Albl'rt Bonnters fond. Styrcl-
konissfören. 5 Tallkotten, inköpt 1911 f. Tyska sen för l~raelitiska Ynglmgarör-

Srhumburgs, Au!\'ust, mlnnes- Hemmets räkning. Tax. 310,0011kr. eningen. Arliga räntan ntdelas till.
foad, donerad af konsul R. Bchum- Förvaltas af Tyska Hemmets sty· judisk yngling, som ägnar sig åt
bnrg 1895. Kr. 625:72. Förvaltas relse. handtverk.
af Tyska Hemmets styrelse. 1 pro- thlens legat (A C v. Uhlen 1755) ~'riedländersstipendinm(Grossh.
cent till kapitalet, resten till Tyska kr. 125. Pastor i Tyska församl, H Friedländer). Styrelsen r: Israe-
Hemmet. för fattiga. litiska Ynglingafören.; årl. räntan

lSebnmburl\'s, AUl(nst, minnes. Wraugels testamente (Frkn M utdelas till yngling, tillh. Sthms
rODd.donerad af konsul R. Schum- B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor Mosaiska församI., såsom lärlintt'
burg 1895. Kr. 634:59. Pastor och och förest. Till fattiga. ägnande sig åt studier i prakt.
rörest. 1 procent till kapitalet, Friedrich Wilb.lm o. Anna handtverk eller slöjd.
resten till Tyska kyrkokören. liaria Zimmt>rltla.noN donatiun Hueo Gehers sttpendtum, Sty-.

S.humburgs, August, minnes- (SI/I 1899 kr. 1,000, SI/t 19115kr. relsen för Israelitiska Ynglmga-
fond, donerad af konsul R. Schum 1,000, atlt 19119kr. 1,0IJO,'5'91912 lingaföreningen. Årliga räntan ut-
burg 1895.'Kr, 634:59. Pastor och Kr. 1,000, 31111914kr. 1,000, 17/11 delas till kvinnlig eller manlig stu-
törest. 1 procent till kapitalet, 1915, kr. 1,000.) Till Tyska Hein- derande vid svenskt uuiversttee.
resten till Tyska förs amI. ferie. met. Förvaltas af Tyska Hemmets eller högskola. Stipeudiaten skall
koloni. styrelse. tillhöra mosaisk församltng, helst

lSrhumbnrgs, Robert, donation, den i Stockholm.
kr. 1,328:18 Förvaltas af Tyska Oscar Hl rsehs fond. Styrelsen.
Hemmets styrelse. 1 procent till [4640] Mosaiska försam- för Israelitiska ynglingaf'6ren.
kapitalet, resten till Tyska Hem- Årliga räntan utdelas till stude-
met. . lingen. rande judisk yngling med företrä-

S.böt,,' t9stamente (Carlo. Anna Se 12083]. desrätt åt den som idkar tekniska
Schiltz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000 Diverse fonder c:a 1,900,000 studier eiler skön konst.
kr. som grundpenning till Präst- kr. Seligmanns stipendlnm (Dr L.
änkefond och 1,000 kr., f'ör hvars Seligmann). Styrelsen f. Israeltti-
ränta beredes kyrkans stipendiater ska Ynglingafören.; årl. räntan
"ein lustiger Tag". Förest. [4641) Stockholms Mosai- utdelas till judisk yngling, ägnande-

Srhlfart.ers testament,fond (E skafo.rsaml:ssJ·ukhJ·älps-och sig åt vetenskap,skönkonst,·slöjd .
••..Schwartzer 1808)kr. 300.. Till de eller handtverk.
fattiga. begrafningssällskap T.kniskt sttpendlum, Styrelsen

Max l\ieverts donation. Kr. (1788) kr. 96,000. Särsk. styrelse f. Israelitiska Ynglingaföreningen.
2,000, 8 maj 1913. Till firande af se [3140]; att vårda och under. Årl. räntan utdelas till judisk yng ..
Tyska Hemmetsinstiftelsedag (\7 stödja sjuka samt ombestyra be. ling, ägnande sig åt tekniska stu ..
mars 1891). Förvaltas af Tyska grafn. af all. mosaiska trosbekän- dier.
Hemmets styrelse. nare; ledamotsafgift är 10 kr. år!.,

!lax Sioverts minnesfond. Kr. men underst. lämnas utan afse. [4645]
20,000, I juli 1913. Till en friplats ende på ledamotskap i sällskapet. KIlI("Htröms, Enfemia M.v., .tU ..
i Tyska Hemmet Förvaltas af telae (Statsminister L v Eugeström,
Tyska Hemmets styrelse. 18201kr. 4,000, samt sedan år 188S·

.Max~ie'ert8 donation till Tyska stadens lösepenning för fattigstu-
f'6rsamlingens diakonissförening. [46 '42J gan kr. 4,000. Katolska försarnl.s-
Kr. 5,000, 1 juli 1913. Förvaltas . IMraelitlaka ynglingar6reningen kyrkoråd se [2U79]. Underst. ät fat-
af Diakonissföreningens styrelse. (1819). Särsk, styrelse se [3560). tiga änkor af katolska bekännelsen ,

[Il, Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar,
lm. fl. dylika asyler.

[46 53] Drottninghuset. Knlggeska fonden (Änkef. Kuig.
ge, Anna !\faria v. Balthazar, 1822)

Se [3501J. kr. 25,000. Räntan fördelas i pens:r
Drottningbuaet (Konung Karl till »i verklig nöd stadda ogifta

X1:s Drottning, Ulrika Eleonora, fruntimmer eller änkor af medel-
antagl. 1682).Intagn, och försörjn. klassen», med villkor att de äro
af ålderstigna, sjukl., i to.rftighet »kända att vara af obe11äckadv.an·
stadda änkor och döttrar efter civ. del», med företrädesrätt rör ogifta
och militäre ämbets- och tjänste- sökande af nämnda. egenskaper.
män, präster, borgare samt sådana- Brandelaka fonden (M:ll A. S.
hofbetjänter, hvilka icke burit Braadel lH67 o. f. d. kamreraren [46 55]
livr.; dock må direktionen, där O. H. Brandel 1904) kr. 82,000 A.Hylet för pauvres hODt~tlX.
särskilda omständigheter därtill Räntan fördelas i pens:r till me- Särsk. direktion se [35031.(Grefv:an.
iåranleda, intaga jämväl änkor och dellösa fruntimmer; donators aläk- Ch. T. Schwerin, f. Lntencranta,
dötträref'ter andra personer, hvilka tingar samt deras efterlämnade 1860). Asylets tillgångar d. SI't~.
innehaft en med de nyssnämnda änkor äga föraträde !ramlar öfr. 1"19 kr. 1.213,77~:97. Beredande af'
fikarbad sa.mhiillsstäUning. sökande. [boatad och delvis röda åt aktuings-

barnh.us

[46.54] ..
Konung Oskar I:s mlnn~ (Anke-

drottning Josefina 1873) kr.
66t.822. Särsk. styrelse se [3499].
Hem för mindre bemedlade frun-
timmer, ogifta eller änkor, af
ståndeper-sonaklassen mellan 5Qo-
och 70 år gamla.
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4655-4659]
",ärda fruntimmer
sonsklassen.

~.--

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors ID. fl. fonder.
af ståndsper- vlllfioejd. fattiga änkor eller ogifta 20,000. RlIntan utgår t. v. at af

döttrar efter borgare; f. D. är pen- 'donatorerna utsedd ·person.
sronärernas antal 9. SophieLoniNeMoliDste~t3mel1te

Ohmans' testamente (Fru Hedv. (1881) kr. 20,000. Räntan utgår
Öhman 1791)kr. 3;206:19. Räntan t. v. ät af donator utsedd person.
tilldelas 8 borgareänkor. August Reinholds millnesfoud

(Direktör Aug. Reinhold o. h h.
Alma Reinhold 1911) kr. 10,000.
Räntan användes dels till hand-
penningar vid midsommar åt gubb.
husets pensionärer och dels till,
ekiperingshjälp åt någon behör-
vande pensionär.

Johan Angust Strömbergs te-
stamente (Tobakshandlaren J A
Strömberg J9171 kr. 23.969:27.
Räntan utgår tillsvidare åt af do-
nator utsedda personer.

Zaeh. Sylverts donation (Hof-
gravören' Z Sylvert 1805)kr. 1,500.
Räntan anvä.ndes som pension åt
någon behöfvande guldsmed eller
juvelerare. t""""''''

B. J. och M. M. Tranas tpsta-
mente (Kamrer B J och Fröken M
M Trana 1~04) kr. 30,000. Räutan
utgår tillsvidare åt af donatorerna
ut sedd IiFräntetagare.

Målal'lnä.taren S. Wagners do-
nation (18841 kr. 3000. Räntan
användes till extra ffuoplägnad åt
gubbhusets -pensionärer den 22
oktober hvarje år.

[46 :57] Borgerskapets
! änkhus.

Se [1951J.

<d,,~~rf:'1~:r:dsr '~fe~~åll fr'ft: [4658] Borgerskapets
-derstdgna borgareänkor i Sthlm, gubbhus.
Eget kapital vid 1H20års början kr: Se [1951].
1,244,579:44. Antalet intagna änkor
uppgår f. n. till 53 st. Borgerskopets gubbhus grun-

Sargs testamente af:ll J J dadt år 1788 för underhåll af ål-
Berg 1836)kr. 35\000. Räntan an. derstigna borgersmän i S'thlm.
,slagen till pensir å 1;;0 kr. åt 12 Eget kapital 'vid 1920 års början
ogifta fattiga och ålderstagna bor. kr. 2,614,5Vl:76.' Antalet. intagna
gardöttrar. pensionärer uppgår f. n. till '60.

Lleberd ts fond (Sejlareälderm, J F. G. AIthainz' testamente (Gross-
F Lieberdt och hans hustru A S handlaren F G AJthainz 19101kr
Weber 1832)kr. 6,4W: 41. Handpen- 59,600. Räntan anslagen till pen-
ningar ,vid midsommar och jul åt sioner åt behöfvande ålderstigna
..:ä änkhuset intagna ä'nkor. personer, som vunnit burskap i

J AWUudmanssous understöds. Sthlm.
(<lnd kr. 3a6,"'68:53. D. och Sara Berlitz' donation
.J & lY J.lndm ans sons byggnad.. (Sidenkramhandlaren D. llerlitz

fond kr. 251,6"1:99. 1841)kr. 4,500. Räntan användes
l'aters;;ns tostamente (Grossh. som ekjpertngshjälp åt någon å

'W G' Paters en 1664) kr. 137,000. gnbbhuset' intagen behövande
.Räntan utgår i pens:r å åOkr. pr år kramhandlande i första. rummet
till änkor och döttrar efter bor- aiden- eller klädeskramhandlaude.
.gare i Sthlm.. Grosshandlaren Jacob Kureulus'

Paulls testamente (Grossh, Nie nnderstödsfond (vice Hänadshöf-
Pauli 1781)kr, 20,000. Räntan ut- ding P L Eurenius 1910)kr. 60,000.
delas till hufvadstadens fattiga Räntan användes till understöd ---,-, •
borgares och fabrikörers änkor, åt ålderstigna, behöfvande bor- [46 59] Allmänna barn-
.'äfvensom orkeslöse, sjuke och be- gersmän i Bthlm,
höfvande borgare och fabrikörer i rarl .'allunaull donation (Gross- huset.
.Sthlm, handlaren C Falkman I~07) kr. Se [3401]. . .
. Paul Daniel Pommeresehes tes- 5,000.. Af räntan utbetalas' dels Allmänna. barnhuset I Stock·
-tament •• Kr. 10,000. Handpeunin- en lifränta till af donator utsedd holm (Drottning Kristina 16a7)kl'
gar vid jul åt ä änkehuset Iutagna person, dels ock ekiperingsbidrag 6,564,399:33. Vård och uppfostran
'änkor. r åt behöfvande inträdessökande å af värnlös a barn.

Hktor Ramstedts donation kr. gubbhuset. Knut Bernhard Beronii fond
-aO,488:06. Räntan utgår t. v. åt af C. 11•• 'rodells testamente (Ål. (HaI\dl. K. B. Beronius 1876)kr.
-donator utsedd person. dermanneri C H Frodell 1816) kr. 5,000. Understöd till barnhusbarn,

Schröders testamente (Grossh, 1.1>00.Handpenningar vid jul och hvi1ka ådagalagt flit och anlag fÖl'
Georg Schröder 1871)kr', 120,955:36. midsommar åt å gubbhuset in. studier eller för inlärande af något
Pens:r åt fruntim. af borg. klassen. tagna borgare. jTke eller handtverk.

Johan Augnst Strömberll's testa- J. D. Grönstedts donation (Vin- Branuts olond' (Generaldtr, J N
';::~=~~d~'11,9~f l~h~t~~t':~~i~ handlaren J D Grönstedt 1878)kr. ~~f:,dtåt181O)u~~c:t~~~rai~li~a~~:
personer. 2,000. Räntan anslagen.till.extråat husbarn.

Säfbohms testamente (Snickare- förplägnad under julhelgen I<:kstrands fond (188,0)500 kr.
ålderm, D. SäfbOhm)kr. 750 Hand· gubbbusets pensionärer. Räntan användes till samma ända-
penningar åt å änkehuset intagna MIs Holmbergs donation (Han d- mål som St. St. Sparbanks fond.
·snickareänkor.' landen N. Holmberg 18601kr. 4.00,0. Fouden till minne af Hugo

Tidmarks och SUl\dins Pen- Räntan anslagen till pensioner åt Fåhr.pus (afsatt af Barnhusets
'slonstond (M:ll S M Sundin 1859) ordentliga och behofvands fattiga medel 1888)kr. 2,500. Understöd
kr. 20~,719:80. Pens:r å 3COkr. till- handlande: som från K. B. Beronii fond.
-delas för i behof Stadda fruntim- J. F. Lieberths testalnente(Sej· tiondretska fonden (Kapt, Jean
mer af den s. k. bättre samhälls- lareåldermannenJFLieberth1s32) Louis Gondret 18115)kr. 44,697:20.
'kIassen, hvilka, födda i Sthlm och kr. 6,22;;. Af räntan utdelas "'4 .För att underlätta och bisträcka
minst 30 år gamla, äro ansingen vid jul och midsommar åt gubb- i nöd och armod stadda mödrars
-blmda eller »i sina händer förla- husets pensionärer och lägges 1/4 barns intagande och värd.»
-made ell. förvridna, så att de icke till kapitalet. •.• llöökska fonden (Komminister
kunna sig med arbete försörja,». Bokbi"darmastaren J. A. W. K E Höök och hans hustru 1900)
. An"a Wikströms fond kr. 51,144: J.indmanssons understödsfond kr -5,000. Insättning i ränte- och
·45. Pens:r å 300 kr. utdelas efter (1909) kr. 406,550:63. kapitalf'drsäkr:sanstalten i Sthlm
-samma grunder som gälla för Tid- Bokbinflarmästaren J. A. W. till beredande af Iifränta ät: i Ad.
marks och Sundins pensionsfond, LludmallssoJ.s byggnadsfond 1909 Fredr. församl. födda bambusbarn
-med den ändl'ing att' villkoret att kr. 211.733:Ol. af mankön.
-vara född i Stockholm bortfaller. Anders J,öfströms donation' J,jnugerantzska testameatsfen-

Carl WikstrÖmS donation, kr. (Klenemedsäjdermannen ~ A Löf- den (Tobakshandl. P Ljungcrantz
, ;lS9,630. • ström 183);) kr. 1,"'00. Handpen- 187;;) kr. 287,81[,:57._ Inlösn. å
: Zeltersten P:s testamente ningar vid ~u!' och midsommar barnhuset af sådana fattiga barn,
.(Kryddkramh. E Zettersten P:ns \ till å gubbhuset intagna pensto- tillh. Sthlma kommun, som eljes
1836)kr. 16,000. Af räntan. tillfa1- närer. icke kunna utan afgift intagas.
"ler 1/4 änkhusef och de öfriga Fröknarna E. A. o. J. C. Ma- Fru E Unds af Hageby tond
1l/4 utgå som pens:r iL 75 kr. ilt landers testamimte (1903) kr. (Fru E Lind af Hageby 1904)kr

FINSPONGS METALLVERKS A-.-E3.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. ti. fonder. [4659-4679]

'400. Understöd åt f. d. barnhus- . Lenabergs fond (M:ll SofiaAlber- åarbetshemmetförsinnesslöakvin·
barn. tina Lennberg 1890) kr. 2,478:-. nor å Rörstrand 90) samt semina-

Nybergs fond (Kollega J A Ny- Räntan användes till inköp af rium för lärare (f. n. 12 elever).
berg 1897)kr. 2,000. Underst. som strumpor.
fr. K B Beronii fond. Lieberdts fond (Sejlareålderm. J

J B Scharps fond (1905)5,000 F Lieberdt 1832)kr. 9,090:-. Rän-
kr. Räntan användes till samma tan utdelas till å ålderdomshem-
ändamäl som St. St. Sparbanks met intagna personer af tysk na-
fond. tionalitet.

Stockholms Stads Sparbanks Terrades fond (Språklär, Alex-
fond (1860) 20000 kr. Insättning andel' Nadi Terrade ooh hans hu-
t ränte- och kapitaltörsäkrtngs- stru Lovisa R 'I'errade, f. Ström-
anstalten i Sthlm till beredande bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan an-
al' lifränta ~t flickor vid 05 år. vändes för inköp vid jul af bröd
~"'W~nnerqvistska fonden (Gross- till samt!. å ålderdomshemmet in-
handlaren J G Wennerqvist 1829) tagna personer.
kr. 161,000. Understöd för Oral" Unmans fond (Generalkonsul
diga och lytta barn, till dess de GustafUnman) kl'. 12,487:-. Rän-
fyllt 18 år. tan utgår f. n. till en af General-

U 111von Willebrands fond konsul Unman namngifen person.
(1860) 7,500:-. Räntan användes Webers fond (Fru Mathilda We-
till samma ändamål som St. St. ber 1908) kr. 11,725:-. Räntan
Sparbanks fond. skall med 9fl0 utdelas till å ål-

derdomshemmet intagna personer l

f'dreträdesvis från Jakobs och Ka-
tarina församlingar l och l/lO tdl.I-
lä@as kapitalet.

Östergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren) kr. 009:16 Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuka
å ålderdomshemmet tillh. Nikolai
f'örsaml:s afdelning.
[4661] ~-

Frimurarebarnhuset å Krilitine·
berg (Frimuraresamfundet 1703)
kr. 2,088,917:14, däraf fastigh:ns
bokförda värde kr.264,455:30. Särsk.
direktion, se [3409]. Till vård och
uppfostran inom inrättn. af fat-
tiga värnlösa barn; 166 barn, 117
gossar och 4.9flickor, vårdas f. n.
å inrättn.

illed. dr C. Hnhns testamente
af 1896 å 20,000 kr.

[4662] ~-
Prins ('arls uppfostriu/l:siurätt.

uiug f'or fattiga och värnlosa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J O
Wallin o. Understäth. O. af Vann-
'}Vist 1833) kr. 688,000,däraf fastdg-
hetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se
[34·05].Vård af fattiga o. värnlösa
barn i Sthlm.

[4660] Styrelsen 6fve;' Sab-
batsbergs ålderdoms1lem.

Se fI801].
Benedickska fonden (Änkef.Em.

ma Benedicks, f. Benedlcks) c.a kr.
21,827:-. »För bildande af "" fond,
hvars afkastn. bör användas till
beredand'e af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.»

Eklunds fond (Johann ••Kri.tina
Eklund 1892)kr. 2,730:-. Räntan
skal! med s/( utdelas till å ålder-
domshemmet intagna personer trån
Klara församl. och 'I. tillägga.
kapitalet.

Kurenii fond (v. Häradshöfd. P
L Eurenius) kr. 10,870:-. Räntan
skall användas till inköp af skor
och strumpor ior å hemmet in-
tagna personer.

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

Kjermans fond (Fröknarna Anna
och Maria Kjerman) 0,960. Räntan
skal! årligen tilldelas tre kvinnor,
intagna å hemmet, som därar kun.
na vara i största behor,

Lagerqulsts fond (Grosshandlare
G R Lagerquist) 5,600:- Räntan
skall årligen användas till kaffe
och bröd åt understödstagarna vid
4ärtill lämpliga tdl.lfäl le'n,

[4663 a]
Föreningen för sinnesslöa barns

vård (Prof. N G Kjellberg, fll.
dl' O von 'Feilitzen m. fl. 1869).
Särsk styrelse, se [3640]. Uppfest-
ran af sinnesslöa barn (f. n. vårdas
å SIagsta140 barn, å Rickomberga
arbetshem 85, åKarlsvik 32 och

[4663 b]
Föreningen för bistånd åt lytta

och vanföra (Prof. A Wide Dl. fl.
1891)kl'. 898,667:28. Särskild sty-
relse, se [368IJ. Behandhng, vård,
utbildning af vanföra genom Van-
föreanetatten; med poliklinik, sjuk-
afdelning (03platser), skol- o. upp-
fostringshem (40 platser), yrkes-
skolor med elevhem (90 platser).

[4664]
Malmqvistska barnupprostrtngs-

anstalten i Stockholm (Klocka-
ren J P Malmqvist o. hans hustru
1852och 1803)kr. 983,483:52. Särsk,
styrelse, se [3622J.Attlämnafattiga
o. värnlösa flickebarn undervisn.,
vå<d och uppfostran i öfrigt; för
de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges ärl. afgift till växlande
belopp.

[4665]
iIIurheekska stiftelsen (Präst-

mannen Peter Murbeck 1747) kr.
361,704. Andamål : dels att sörja
föl' Stockholms kommun tillhö-
riga, inom äktenskapet födda, fat.'
tiga flickors uppfostran i guds-
fruktan och rena seder samt rör
att de förvärfva praktiska kunska-
per, dels att åt Stockholms korn.
mun tillhöriga äldre (öfver 60 år)
torftiga kvinnor lämna varaktigt
understöd. Särskild direktion se
[9408].
[4666]

Välgörande Fruntlmmers-säjl-
skapet (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703].
Kapital omkring 26,000 kr. Årl.
inkomsterna, jämte räntor, utgöras
af bidrag från Drottningen och
Prins Carl samt ledamotsafgifter,
tills. omkr. 2,800kl'. som dels efter
af kyrkoherdarna i Stockholm in-
gifvet förslag utdelas till fattiga
fruntimmer (omkr. 2,000 kr.), del.
anslås till understöd föl' flicksko-
lor (omkr. 500 kr.).

[4667] Femöref'öreningen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. Särsk.
styrelse se [3633J. Grundande och
underhållande af barnhem i den
Svenska Lappmarken.

~.r var förlagdt till BJörkvik vid
Algöfjärden i Värmdö församling.
Ål' 1902 vistades den 14 Juni-Bl
Augusti eller under 77 dagar 28
barn däraf 24 flickor och 4 gossar
å stiftelsens hem, detta år förlagdt
å Gällnö i Värmdö törsamläng.

Ål' 1903 vistades den 14juni-29
Aug. eller under 75 dagar 33 barn,

20 VASAGATAN 20•
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III. Fonder för understöd åt barn.
[4670] åt dem som härstamma från Bo-

Cavalli.Holmgrenska Stiftelsen huslän - till glädje och uppmun-
(stiftad af Grosshandlaren A F tran för dem samt till gagn i fy-
Oavallt-Holmgren på hans 50·års· siskt, nioraliskt och socialt hän-
dag den 27maj 1901med en grund- seende. Särskild styrelse, se [3404].

.plU af 20,000kr.) har till ändamål År. 1901 vistades den 17 Juni~27
att bereda ett sommarhem i Stock- Augusti eller under 70 dagar, 25
holms skärgård åt välartade obe- barn däraf 19 flickor och .6gossar
medlade skolbarn - med foreträde ,å stiftelsens hem som under detta

154 AdreSSKalendern 192-/.
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[4670-4679] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
däraf ,24 flickor o: ~ gossar, 'åstif·
telsena hem, detta år på den natur-
sköna Argboda ö vid Kanholms-
fjärden i Värmdö för samling.,

I Stiftelsens hem å det 1904 tn-
köpta hemmanet Kalisvikvid Vindö·
ström i Värmdö församl. vistades
år 190416/s-1/0 (77 dagar),40 barn,
dåraf 25 :flickor och 15 gossar;

år 19050:6-i2,S (73dagar) 42barn,
näml, 26 flickor och 16 gossar;

årI90616/6-"/8(67 dagar'43barn,
däraf 24 flickor och 19 gossar;

år 190718/6-10J.8(63 dagar)44barn,
däraf 24 flickor och 20 gossar;

år t90816/6-S0/8(77 dagar)42barn,
däraf 25 flickor och 17 gossar ;

år190916/6,iS/8(68dagar)44barn,
däraf 23 flickor och 21 gossar;

årI91016/0-.4/8 (68dagar)48barn,
däraf 22 flickor och 26 gossar'

år 191117/6-31/8(75dagar)50barn,
däraf 34 flickor och 16 gossar;

år 191216/6-'-/8(75 dagar)48,barn,
dåraf 3il flickor och 13 gossar; l

år191318/6-1/9 (76dagar) 50barn,
däraf 26 flickor och 24 gossar;

årl91417/s-27/0(103dagar)33barn,
däraf 18 flickor och 15 gossar.

år 191516/6-6/0(82 dagar)45 barn,
däraf 26 flickor och 19 gossar.

årI91614/6-s0/8(78dagar)53barn,
däraf 31 flickor och 22 gossar.

år 1917 familjekoloni. Barn
med mödrar.

år 1918 Ilemensamt med Matteus
församt. 26'6-10/s(55dagar)46barn,
däraf 25 flickor och 21 gossar.

år 1919gemensamt med Mattens
församl. 16/6-1°/8 (65dagar)39barn.
därafl8 flickor och 21gossar.

år 192016/S-1/0 (78dagar) 16barn,
däa-af 7 flickor och 9 gossar samt
dessutom familjekoloni barn med
mödrar.

med 1,000 kr. af en af hufvudsta-r Alltsii. ,m'l'manlagda utdelningen .
dens affIi.rsmän till minne af 25· under gångna ~50 år (1870-'/919)
årig affarsverksamhet i Stockholm, M. 448,505: 65.
såsom en grundplåt till en skodona-
fond, hvaraf högst 1/2:årsräntan [46 71)]
användes til] skodon åt i »Jultom- Alm8, Axel och Softa, stIfte1st> .
tame» anmälda barn, som ej er- (Byggmäst. A Alms änka, 1874),
hålla fullständig beklädnad och grundfond vid 1919 års slut kr.
~~;;'gi~~ ~t~~~e~ s::ä~~~foo~t r~:1,160,000, öfriga tillgångar kr.
samlade medel den 31 dec. 1919 417,240:61. Särsk. styrelse, se·

[8542J. Har till ändamål att åt
till kr, 44,808:19. Af ett stärbhus flickor, som sakna behörig om-
som önskade blifva onämndt fick vårdnad, bereda ett hem, där de
»Jultomtarne» 1911emottaga 5,000 'erhålla' kristlig uppföstran och
kr. samt likaledes samma år af god handledning samt sålunda
stärbhuset efter sällskapets heders- danas till redbara och dugliga
ordförande, grosshandlaren Johan kvinnor. Ansök. om inträde ställes
Joh.ansson, en testamentarisk do- till styrelsen och kan ingifvas af
nation uppgående till kr. 8,116:92 vederbörI. kyrklig eller kommunal
samt en donation af fröken Da- myndighet eller känd enskild per.
niela Östergren å 5,090 kr, 1917 son. Säkerhet skall ställas för er.
stärbhuset efter fru Rosa Nach- läggande af årligt uppfoatringsbt-
manson 5,000 kr. 1920en donation drag, t. v. bestämdt till 200kr. pr
af grosshandlaren Aug, Holts 5,000 elev, att utgå t. o. m.15. året. När.
kr. ,1919 års inkomster och utgir- mare upplysn.lämnas afstyrelsens
ter balanserade med kr. 16,097:66. ordf. prof. C. Sundberg, Handt-
Sällskapets samtliga tillgångar ut-, verkareg. 3.
gjorde den 31 december 1919 kr.
160,089:7~, [4676]w, A. Benedicks fond (Kam-

marh. W ABenedicks 1870) ka-
pital: omkr. kr. 84,000. Vård och
uppfostran af fattiga basn, som
antingen förlorat någon af sina
Iöräld,rar eller i följd af deras sjuk.
dom eller oordentlighet sakna nö-
dig vård o. tills. i hemmet.

[4673J
Fattiga barns vänner (Frih:an

Cederström, f, v. Cederwald,1841)
kr.21,000. Särsk. styrelse, se [8621J.
Medlen användas nu blott till ut-
ackordering af barn. Sedan 1888
har sällskapets bestämda inkomst
ökats med räntan af 2,000 kr.,
hvilka genom test. tillfallit säll-
skapet vid fru frih:an Rosa Oxen-
stiernas, f. Mtckelson, död år 1892
o. med räntan af 5,000 kr. som ge-
nom testamente efter änkefru Clara
Scharp tillfallit sällskapet samt
.00 kr. testamente efter bruks-
patron Achates Lindman, 1903.
Sällskapets kapital utgör f. n,
30,000 kr.

[46771
Sällskåpet »Till uppmuntran ar

öm och sedlig modersvård». Sär--.
skild nämnd, se [8782]-'4Räntan.
jämte årsafg. användes till un-
derst. dels kontant till belopp af
minst 20 kr. dels med kläder m. m.
åt hustrur eller änkor, hvilka ägna
sina minderåriga, äkta barn en öm
o. sedlig modersvärd och äro stadda
i behöfvande omständigheter. Un-
derst. utdelades under maj månad
år 1919 till 154 mödrar.

[4671]
Sällskapet »Ire fattigas vänuer»
(Grossh. J E Törnqvist m. fl. d.
8/51826) kr. 119,000.Särsk. styrelse,
se [8705]. Räntan användes dels
och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn. , dels ock till smärre
underst. åt behöfvande; räntan å
3 000 kr. utdelas till 4behöfvande
af kvinnokön; dessutom utdelas
år!. 600 kr. i poster om 10 a15kr.
enl. C. E. Möllers test. 600 kr.,
ränta å Nordlanders fond, utdelas
i 6 poster •• 75 kr.

[4674] "
Säll8kapet Barnavännerna. S~r.

skild direktion, se [3625J. Sällsk:s
ändamål är att, i regel strax före
jul, bekläda behöfvande skolbarn
i åldern 61/2-14 år. Tillg. ut-
gjorde d. 80 juni kr. 171,186:08.
Ledamotsantalet var samma dag
5,410 (1,848ständiga ledamöter och
4,062 årsbetalandej. Ständig leda-
motsa/gjt 60 kr., Ii.rsa/gi/t 5 kr.

[4672] År 1919 utdelade SällskaMt be-
Sällskapet Jultomtarne (stiftadt klädnader till 600 skolbarn 161' en

af 17 unge män julaftonen 1870) kostnad af kr. 62,767:79. Dessut-
har till ändamål att årligen sön- om 2 omgångar kläder och 63 da-
dagen före jul utdela fultstän- gars Ikolonivistelse åt 30skolbarn
dig beklädnad åt fattiga, välartade för en kostnad af 18,790:28, Sam·
skolbarn inom hnfvudstaden. Sär- manlagdt kr. 81,54807. ,
skild direktion se [3628]. År 1870 Under sällskapets 50·åriga verk-
bekläddes 1 barn, 1920 125 barn, sambet (1870 2"8/1~1920 SO/6) ha
hvarjämte skodon utlämnats till fullständiga beklädnader tilldelats
137 barn. Under hela verksam- 7,232 skolbarn samt partiella be-
hetstiden harva kläder utlämnats klädnader till ytterligare 4.,708barn
till 7,684' barn för en kostnad af (= 11,940 beklädda skolbarn) 161'
kr. 242,833:45. Fonderna ökades sammaulagdt kr. 382,693:82. Dess- [4679]
1893 med 8,000 kr. genom testa- utom under somrarna 1911-1919 Telefondirektören H. T. Oader-
mente af ingenjör Ludvig Jerving 30 st. kolonibarn ror en kostnad grens uppfostringsfond (Telefon-
under namn af Mathilda Jervings af kr, 65,811:81 {inklusive 2 om- direktören H. 'D. Cedergren och
fond och den 25 september 1896 gångar kläder pr barn 'årligen). hans hustru L Cedergren, fö'dd_.
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[4678] ,
•Köhler8 premtefond-, kr. 1,867:04.
Räntan utdelas som prem. åt folk-
skolebarn, som gjort goda fram-
s~eg i simning vid Sthlms stads
bad- och siminrättning.

Ludv. Eurenll fond fllr under-
visning I simning, kr. 11,060:95.
Räntan användes af Stockholms
Simeällskap för undervisning i
simning under vintrarna, åt folk-
skolebarn, f folkskoornas simhall-
lar.

Ludv. Eurenii fond för sImkon-
stens befrämjande, kr. 5,580:48.
Räntan använde. af Stockholras
Simsällskap i enlighet med testa-
tors föreskrifter .



•

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4679-4688J
p;.gelOW) har till ändamål att be-I hålla hjälp till sin utbildning, men Ining,. skola kunna göra en god m-
reda tillfalle . till god uppfostran som VIsa stor begåfnmg och. om sats l vårt lands ekonomiska el!er
för obemedlade barn ~ företrädes- hvilka deras lärare hysa särskilda Intellektuella utveckling. Ansök-
vis från Stockholms folkskolor - förhoppningar att de, om de er- ningar inlämnas under september
som icke på annat sätt kunna er- hålla en tillfredsställande utbild- och oktober månader.

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

[4681J Serafimer lasaret- Grefve Clas Horns donations.
t d· kti fond (1822)kr. 12,500. Till förmånte s rre lon. f. Sthlms läns afdelning af sjuk-

Se [3330]. huset Endast räntan får använ-
Berendts, S., Konsul, fond, das. .

40,000 kr. (1911). Ränteafkastnin- Sejlareåld~rmannen J. F. [,le-
gen användes af lasarettets direk- berdts och hans hustrus dona.
tion till understöd åt be~öfvande tionsfond (1827) kr. '8,770:22 vid
pattenter VId deras utskrtfning. 1919 års slut. Frisäng f. en sej-

n. F. W:s fond (1901)3,000 kr. lareämbetet tillh. person.
Räntan användes på sätt direktio-
nen bestämmer till understöd åt
medellösa personer, som under-
gått operation för kräfta,

Norlunds, Lotten, Fru, fond
(1895och 1912)för fr. K. Serafimer-
lasarettet utgående konvalescen-
ter. Kapital med kapitaliserade
räntor (år 1917) 20,243kr., hvaraf
räntan utdelas åt från lasarettst
utskrifna, verkl. behöfvande, för
att sätta dem i tillfalle att genom
lämplig föda eller vistelse i stär-
kande luft vid brunnar eller bad
söka återvinna hälsa och krafter.

Prof. R. Bruzelii fond (1900)
1,014 kr. och

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

RegnelIs, A. F., Dr, stipendle- [4686]
fond. Doneradt kapital (1863)kr. [ . t Ph'l' f F" k l
10,000, som med tillväxt genom ~ane l ~psons.,. • ranc. ~ ,
kapitaliserade räntor vid 1918,års stl_ftelse (v. Haradshofd. W..Philtp-
början utgjorde kr. 12,034. Arl. son 12.~,000kr.) Styrelse. Foremn·
räntan använd. till 2:ne lika stora Igens f9'" bistånd åt lytta och van-
stip. att tilldelas 2medic. kand:er, Jora S'2Y~lse, kostnadsn-ia ban.~a-
Bom tjänstgöra vid Seraftmerlasa- ger åt mindre bemedlade vanfora
rettet. Stip:a, f. n. 240kr. hvartd. [3304].
få innehafvas högst 1 år samt sö-
kas skriftl. hos vederb. förest. f.
medic. eller kirurg. kliniken.

underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. säl lsk. , är vär-
derad till 120,000kr. ochdärbefintl.
inventarier till kr. 14,988:57.

Byggmäst. Johan Anderssona
fond (1898)kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördshusets ändamål.

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg,
G F Berndes 1876)kr. 9,767:28. Un-
derst. åt fattiga barnatöderskor.

Frn M. Berggrens foud (Grossh.
R C Berggren 1894)kr. 5,000. Till
förstärkande af K. SällBk:ts resp.
fonder.

K. F. Björns fond (Med. fil.
kand. K. F. Björn) kr. 00,000.

H. Brandels fond (kamreraren
H Brandel 1904)kr. 61,174:98.

B. A. DaneIii donationsfond
(Gäfva af arfvingarna efter grOSB-
handlaren B A Daneltus) ur-
sprungligt belopp 10.242:22 till
förmån för fattiga barnaföderskor.

sam. Enanders fond (Bruksäga-
ren Samuel Enander 1902) kr.
110,349:12.Befrämjande afSällBk:ts
barmhärtighetsBtiftelser.

C. R, .'orsgrens fond (Gross-'
handlaren Carl Robert Forsgren
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
SällBkapets barmhärtighetsstiftel-
ser.

A. Granholms tond (Fabrikör A
Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj.
af Säll.kapets barmhärtighetsstif
teiBer.

Grefve Gyllenborgs fond (Pro-
tokollssekr. Grefve C A D Gyl-
lenborg 1808) kr. 8,000. Gratifik:r
åt gamla orkeslösa tjänare o. tjä.
narinner för långv.,. trogen tjänst.

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

H. Lovens fond (Presidenten H
Loven 1908) kr. 10,8,10:- till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

Fabrikören P. A. Sjögrens me-
daljfond, (Fabrikören P. A. Sjö.
gren 1919)kr. 1,000.

{'Iaes Wahluuds fond (Bruks.
ägaren C Wahlund 1918)kr. 3,046.

A. O. Walleubergs fond (Bank-
dir, A O Wallenberg 1870 o. 1884
med 1,000 kr. hvard. gången) kr.

[4688] Kungl. Sällskapet ~i~~~~~~~~~~~~~:,::~~ah~11~':
Pro Patria. till »täckande af utgifterna för

Se [3359]. barnbördshuset» och med den
K. Sällsk:ts samt!. tillg. 1 Jan. andra till »understöd åt fattiga

1920 utgjorde kr. 698,694:13. barnaföderskor och deras barns .
Barnbördshuset Pro Patrla Aug. Wennbergs foud (Grossh.

(Grundad t af Assessor C Ram- Aug, Wennberg 1889) kr. 60,000;
ström 1174). Intagande och vård af Befrämj. af Bällsk:s barmhärtig-
barnaföderskor, samt att anskaffa hetsstift:r.
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[4682]
Gymnastisk.ortopediska Instdtu-

tets fattigfond (Prof. N. Åkerman
m. fl. lS27) 20,090 kr. Direktionen
f; Gynm.-ortop.-instit.,_ se [3393J.
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida af kroppslyten.

[4683]
Stockhulms sjukhem (stift. gen.

gåfvor 1867) kr. 5,605,769:07 (1/1
1920). Särsk. styrelse se [3373].

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

•'rlherre B. von Beskows och
hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,670:64 vid 1919års slut. Rän-
tan användes till förmån for sjuk-
huset i sin helhet.

[4684]
Kronprinsessan Lovisas vårdan.

stalt för sjuka barn. Polhemaga-
tan 30. (Med. Dr P. Elmstedt m.
fl. 1854)kr. 2,005,283. Särsk, dtrek-
tion, se [3350]. Vård af sjuka
barn; under det sista året vårdade
1,488 barn; vid polikliniken 4,841.

[46 &5]
Sabbatsbergs brunnslasarett

(Prof. E. Gadelius under medver-
kan af brunnsgäster vid Sabbata-
bergs hälsobrunn 1807)kr. 47,100.
Sär-sk. direktion, se [3391J. Att
åt fattiga sjuka brunnsgäster be-
reda kostnadsfri bostad, föda ocb
läkarev . under den tid de begagna
sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb,

[4687] Allmänna barn-
bördshuset.

Se [3306J.
Allmänna barnbördshnset (1852)

kr. 1,350,587:03, däraf fastighets.
värden kr. 862,096:74.

Asylen för fattiga barnafdder-
skor och deras barn, Samma sty-
relse som vid Allm. barnbördshu.
set, se [3356J. (Bildad af Bene-
dicksska asylerna och Nödhjälps
fonden.) Med en kapitalbehålln
vid 1918 års slut af kr. 969,327:68.



[4688-4696J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Henric Westman s fond (Kapte-

nen H.J L Westman 1916 0.1918)
kr. 5,000.
[4689J
Strandbergska Iäkarelm-ättnln-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c:a 260,000 kr. Särsk. direktion,
se [S'3']. Understödet, som !'e.

står i fri Iäkarev., medika-m. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren- utgått till öfver 350 personer
årligen.
[4690J --
Föreningen för sjnkvård i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,

se [3647j. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna. hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun.
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
teus och Johannes församl:r.

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

[4693J
Berendts, S. understödsfond.

(Konsul SBerendt l886och1911) kr-
50,000. Öfverstäth:ämbetet ror Po-
lisärenden, se [1683]. Till hyres-
bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid aöst- och värflyttn. till ett be-
lopp af högst 2. kr.

[4694J
Frykluuds, Joh~.nna Charlotta,

donationsfond. (Ankefru Johan·
na Charlotta. Fryklund 1904) kr.
75,000:-. Förvaltas af Stockholms
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, företrädesvis till SÖIU·
merskor.
Jaques Lamms nnderstödsfond

å 30,000 kr. Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnäm nd. Dis-
ponibla räntan utdelas till nöd-
lidande personer i Stockholm sär-
skildt från Maria församling med
företräde för efterlefvande till ar-
betare vid Ludvigsbergs verkstä-
der.
Meis.ners, J.A., donationsfond

å 40,000 kr. - Förvaltas afStock·
holms stads drätselnämnd. Dis-
poneras likasom F'ryklunds dona-
tionsfond. Utdelning i poster om
50-100 kr.

vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan .•

Wili1elm och Fredrika Falks
donntionsfond (Bruks äg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. Ändamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillralligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att error-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstal-
les hvarje år är donators födel.se-
dag den 20 Dec.

[4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthllhs

åtadde~e~~k~sö~:x:a~'::ri~~~~~~
___ tjänstem. v. Sthlms stads verk el.'1 inrättningar, och hälften åt dem,[4695] Stockholms magl- hväkas rader tillhört fabr-iks- eller
strat. konstnärsidkare samt trädgårds-

Se [1701]. .m~~~:e'm~~~~ si~P:~c~t~~s~~rti~i
Ahilötskatestamentsfonden(As- ,hälften hvardera i synnerhet åt
sessor O AhIH;5i'1740)kr. 9,050:23. dem, som mistat' sina föräldr.ar o.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm som harva håg och fallenhet att
boe~de ålderstigna, bräckliga och fortsätta sina studier uti något
fattiga p!:rsoner. eller flera af följande ämnen, så-

!.hlstromska testamentsfonden som rita, måla, gravera, träsnideri,
(Skepparen M Ahlström 1790)kr. bildhuggeri, modellering, praktisk
27,200. 12 pens:r a 66 kr. 67öre till Kemi, mekanik eller trädgårdsed-
underst. för af testator uts:ajung- Iing ; -tngen får komma i åtnju-
frur, deras anhöriga el. andra utsed· tande eller bibehållande at' pen-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor. sion eller stip., som tillhör eller
FlodinlIka stipendieinrättningen håller sig till annan lära, sekt och

(Borgmäst. S C Flodin 179.) 31:12 läsaresamfund än vår kristna
1911 kr. 177,001:.8. Underst. till Ievang. luth. lära.» '
st.ud~~a!,de vi~ Upsala ..univ:t. och Dyks fond (Gudmund Dyk 1609)
Lmkoprngs hogre allmanna Iärov. kr. 600. Stip:r.

Helmfeidtska sttpendtefonden Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
'Riksrådet Baron Simon Grundel berg 1830)kr. 3,500. Pens. till civ,
Helmfeldts änka MH v. Parr 1683· änkor.
81/12-1912 kr.49,267:56.Sthlms magi) Hanssons fond (Borgmäst, H
strat och en af densamma utsedd Hansson 16.9 och 1663)kr 1 379.
eirektör. Understöd åt studerande Stip:r. '

Hedlngs foud (Margareta He-
ding 1708) kr. 8.0. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.
Hedströms pensiousfond (Fabr)

C Hedström 1822)]no.4,000. Pens:r
åt behöf'vande i Sthlm.
Hochschilds pensiousfond (Lag.

man J H Hochschild 1830) kr
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
a' 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla. fruntimmer, hvilkas
rader tillh. Sthlms magistrat af
litterata. klassen.
Jacobsons testamente (CJacob-

son 1644) kr. 1,080:50. En pens.
a kr. 54:37 utgår till en atude-
rande yngl.
Jakobsons o. Mattsons fond C.

Jakobson o. Mattson 1644) ,(kr
1,087. Stip:r
Ladons fond (Dorothera Ladou

1748)kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska försami
Lundbecks donationsfond(Hand·

landen A M Lundbeck 1897)kr.
330,4.8: 5.. 30 pensioner å 150kl'.
årligen åt fattiga ogifta rruntim-
mer, som fyllt 60 år, så länge de
äro boende i Maria församling i
Sthlm. Återstående delen af rän-
tan utdelas årligen vid jultiden
genom Föreningen for välgören-
hetens ordnande i Sthlm till fat-
tiga, boende inom Maria f6rsaml.,
med belopp om minst 2. kr. till
hvarje.
Marii testamente (Änkef. AMa·

rius, f. Koopman, 1846 och 1848)
kr. 80,14•. Pens:r a 75 kr. åt be-
höfvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnått .0 år.
Möllers stipendiefond (Kamrer

J Möller 1798)kr. 2,400. Stip:rtill
2:ne studerande vid Upsala univ.
Nordfors testamente (Öfverst:an

W Nordfors 1838) kr. 1,900. Till
en behöfvande militäränka.
Noreenska fonden (Änkef. L F

Noreen 18.0) kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm.
Sebaldts testamente (J'usti tie-

kansler C Sebaldts änka 1797)kr.
600. Till fattiga barn.
Thåströms fond (Ankef. F L

Thåström 1832) kr. 2.,626. Pens:r
IJ. 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter crv. tjänstem. och borgare i
Sthlm.
Törnqvists fond (Kamrer C

Törnqvist 1861)kr. 3,000. Prem.
åt lärjungar, som visa särd .. håg
för studier, vid Katarina lägre ele-
mentarlärov.
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[4688-4696J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Henric Westman s fond (Kapte-

nen H.J L Westman 1916 0.1918)
kr. 5,000.
[4689J
Strandbergska Iäkarelm-ättnln-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c:a 260,000 kr. Särsk. direktion,
se [S'3']. Understödet, som !'e.

står i fri Iäkarev., medika-m. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren- utgått till öfver 350 personer
årligen.
[4690J --
Föreningen för sjnkvård i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,

se [3647j. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna. hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun.
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
teus och Johannes församl:r.

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

[4693J
Berendts, S. understödsfond.

(Konsul SBerendt l886och1911) kr-
50,000. Öfverstäth:ämbetet ror Po-
lisärenden, se [1683]. Till hyres-
bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid aöst- och värflyttn. till ett be-
lopp af högst 2. kr.

[4694J
Frykluuds, Joh~.nna Charlotta,

donationsfond. (Ankefru Johan·
na Charlotta. Fryklund 1904) kr.
75,000:-. Förvaltas af Stockholms
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, företrädesvis till SÖIU·
merskor.
Jaques Lamms nnderstödsfond

å 30,000 kr. Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnäm nd. Dis-
ponibla räntan utdelas till nöd-
lidande personer i Stockholm sär-
skildt från Maria församling med
företräde för efterlefvande till ar-
betare vid Ludvigsbergs verkstä-
der.
Meis.ners, J.A., donationsfond

å 40,000 kr. - Förvaltas afStock·
holms stads drätselnämnd. Dis-
poneras likasom F'ryklunds dona-
tionsfond. Utdelning i poster om
50-100 kr.

vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan .•

Wili1elm och Fredrika Falks
donntionsfond (Bruks äg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. Ändamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillralligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att error-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstal-
les hvarje år är donators födel.se-
dag den 20 Dec.

[4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthllhs

åtadde~e~~k~sö~:x:a~'::ri~~~~~~
___ tjänstem. v. Sthlms stads verk el.'1 inrättningar, och hälften åt dem,[4695] Stockholms magl- hväkas rader tillhört fabr-iks- eller
strat. konstnärsidkare samt trädgårds-

Se [1701]. .m~~~:e'm~~~~ si~P:~c~t~~s~~rti~i
Ahilötskatestamentsfonden(As- ,hälften hvardera i synnerhet åt
sessor O AhIH;5i'1740)kr. 9,050:23. dem, som mistat' sina föräldr.ar o.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm som harva håg och fallenhet att
boe~de ålderstigna, bräckliga och fortsätta sina studier uti något
fattiga p!:rsoner. eller flera af följande ämnen, så-

!.hlstromska testamentsfonden som rita, måla, gravera, träsnideri,
(Skepparen M Ahlström 1790)kr. bildhuggeri, modellering, praktisk
27,200. 12 pens:r a 66 kr. 67öre till Kemi, mekanik eller trädgårdsed-
underst. för af testator uts:ajung- Iing ; -tngen får komma i åtnju-
frur, deras anhöriga el. andra utsed· tande eller bibehållande at' pen-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor. sion eller stip., som tillhör eller
FlodinlIka stipendieinrättningen håller sig till annan lära, sekt och

(Borgmäst. S C Flodin 179.) 31:12 läsaresamfund än vår kristna
1911 kr. 177,001:.8. Underst. till Ievang. luth. lära.» '
st.ud~~a!,de vi~ Upsala ..univ:t. och Dyks fond (Gudmund Dyk 1609)
Lmkoprngs hogre allmanna Iärov. kr. 600. Stip:r.

Helmfeidtska sttpendtefonden Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
'Riksrådet Baron Simon Grundel berg 1830)kr. 3,500. Pens. till civ,
Helmfeldts änka MH v. Parr 1683· änkor.
81/12-1912 kr.49,267:56.Sthlms magi) Hanssons fond (Borgmäst, H
strat och en af densamma utsedd Hansson 16.9 och 1663)kr 1 379.
eirektör. Understöd åt studerande Stip:r. '

Hedlngs foud (Margareta He-
ding 1708) kr. 8.0. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.
Hedströms pensiousfond (Fabr)

C Hedström 1822)]no.4,000. Pens:r
åt behöf'vande i Sthlm.
Hochschilds pensiousfond (Lag.

man J H Hochschild 1830) kr
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
a' 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla. fruntimmer, hvilkas
rader tillh. Sthlms magistrat af
litterata. klassen.
Jacobsons testamente (CJacob-

son 1644) kr. 1,080:50. En pens.
a kr. 54:37 utgår till en atude-
rande yngl.
Jakobsons o. Mattsons fond C.

Jakobson o. Mattson 1644) ,(kr
1,087. Stip:r
Ladons fond (Dorothera Ladou

1748)kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska försami
Lundbecks donationsfond(Hand·

landen A M Lundbeck 1897)kr.
330,4.8: 5.. 30 pensioner å 150kl'.
årligen åt fattiga ogifta rruntim-
mer, som fyllt 60 år, så länge de
äro boende i Maria församling i
Sthlm. Återstående delen af rän-
tan utdelas årligen vid jultiden
genom Föreningen for välgören-
hetens ordnande i Sthlm till fat-
tiga, boende inom Maria f6rsaml.,
med belopp om minst 2. kr. till
hvarje.
Marii testamente (Änkef. AMa·

rius, f. Koopman, 1846 och 1848)
kr. 80,14•. Pens:r a 75 kr. åt be-
höfvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnått .0 år.
Möllers stipendiefond (Kamrer

J Möller 1798)kr. 2,400. Stip:rtill
2:ne studerande vid Upsala univ.
Nordfors testamente (Öfverst:an

W Nordfors 1838) kr. 1,900. Till
en behöfvande militäränka.
Noreenska fonden (Änkef. L F

Noreen 18.0) kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm.
Sebaldts testamente (J'usti tie-

kansler C Sebaldts änka 1797)kr.
600. Till fattiga barn.
Thåströms fond (Ankef. F L

Thåström 1832) kr. 2.,626. Pens:r
IJ. 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter crv. tjänstem. och borgare i
Sthlm.
Törnqvists fond (Kamrer C

Törnqvist 1861)kr. 3,000. Prem.
åt lärjungar, som visa särd .. håg
för studier, vid Katarina lägre ele-
mentarlärov.
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~. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4696-4698]
Wadströms fond (Jungfrun U Iutbetalas dels en [ifränte till af f. d. Slden- och klädeskramhan·

Wadström 1789)kr. 11,150. Pens:r donator utsedd person, dels ock delssocietetens pensionskassa (f;
tilldelas »10 gamla jungfrur, som årliga pensioner å 200 kronor till d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr v
uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2 änkor efter medellösa köpmän i 23,000.Pens:r till änkor och döttrat
af borgareståndetD. främsta rummet inom manufak- efter deläg. i Siden- och klädes-

von lViIlebrands fond (Frih. E tur branschen. kramh:ssocieteten.'
M v. Wil.lebrand 1854)kr. 115,000. f. d. Kryddkramh ••societetens :Sundberg l':sons testamente
Har tIll andamål att bereda pen- pensionskassa (Kryddkramh.vso- (Kramhand!. J Sundberg Petters-
sioner åt behöfv~nde!. i6reträ~es. cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r son 17~2)kr. 1,~00. Pens:r åt bor-
VIS Inom stiftarene moderneslakt. och underst gare och deras ankor.
Gode män Ior fonden: justdtierå- .... • Sundins testamente .. (M:ll L M
det Hj. Westring och godsägaren Fab~lkoren J~llll G. Lmderoths Sundin 1879)kr. 24,700. Ankor eller
C L Almqvist, Algd. dOD"tIOn kr 5,700.. !.'ensloner .tIll döttrar efter borgare i Sthlm, med

'finboms pensionsfond (Dom. behofvande borgare,I ofverenssta!". företräde för sidenkramh:änkor och
prostänkan C Winbom 1821)kr. melse med bemedhngskommiss!o- döttrar.
3,000. Executor testamenti: stads· nens beslut. Svanbergs testamente (Handl.
kassör Gotth. Dahlet-us. Räntan J. A. W. Llndmanssons testa. A Svanberg 9/S 1887) kr. 300,000.
är anslagen till underst. åt ogifta mente. Kapital 50,000 kr. Pen- Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
döttrar samt änkor efter ofrälse sioner utde!. f. n. till af donator samt for deras i behof stadda
ståndspersoner med företrädesrätt utsedda personer. änkor och döttrar.
r6r gifvarinnans släktingar. Ljungcrantz' testamente (To- f. d. Tobakshandelssocietetens

bakshand!. P Ljungcrantz 1873)kr. pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.sso-
4,000. Pens:r åt minuthandl:änkor cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r

[4697J Borgerskapets be- och deras döttrar. :till änkor och döttrar efter tobaks'
dl' k .. Lunns testamente (Perukmak.. handl.

me mgs OmmISSIOn. dottern B M Lunn 1840)kr. 1,740. Törnebohms testamente (Asses-
Se [1951]. Pens. åt 2:ne fattiga o. 40.åriga Bom och stämpelmäst, E Törne-

Bemedlingskommissionens en- borgaredöttrar. bohm 1831)kr. 106,500. Räntanär
skilda medel vid 1920 års början Hejm.Misdorf. fond (Gross- anslagen till pens:r :i. 75 kr. åt
kr. 380,431:39. handlaren J Misdorf 1918) kronor änkor och barn efter medlemmar
/Asplunds testamentsfond(Grossh. 20000. Av räntan ntbetalas dels af Sthlms borgerskap (ntom fa-
D Asplund 1804)kr. 124,500.Pens:r lit~äntor till av donator utsedda brikstdk.), hvarjämte för särsk, af
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare, personer, dels ock gratifikationer testator bestämda ändamål utbe-
deras änkor och oförsörjda barn å 100 kr .. som vid jultiden utde- talas 600 kr. ärt.; dessutom utgå
m. fl.; åtskilliga anslag utgå äf· las till behövande bland borgar. särsk. anslag såsom till Ortopedi.
ven dels till Torsåkers rörsamt. af klassen, tillhörande Katarina och ska institutet m. fl. '
Hernösands stift, dels till F'rimu- S:t Gertruds församlingar. .M•• ', och Emma Wallins pen-
rarebarnhuset. Maria (Jnstafva i'i ormans testa. sionsfond kr. 265,211. Pensioner

Bergers stipendlefond (Krydd- mente. Kapital 50,000kr. Räntan utdelas dels till af stift.arne ut-
kramh:ssocieteten till minne af däraf skall användas till årliga sedda pensionarer eller slaktIngar
dess ledamot Lorentz W Berger pensioner å 200 kr. åt i Stockholm efter dem, dels ock till fattiga
1829) kr, 10,000. Underst. vid läro- boende borgardöttrar hvilka fyllt borgare i Sthlm, deras änkor och
verk åt söner till obemedl. inom ÖOår och äro i mede'llfiea Iefnads- oförsörjda barn.
kryddkramh:ssocieteten. villkor med företrädesrätt för L. J. narodeIls testamente ., \

A. W. Billmans l1åtva (Ingenjör handtverksklassens döttrar. (Handlanden L J Warodell 1863)
A W Billman 1919)kr, 5,375. Nå- Nyströms testamente (Grossh. kr. 1,437,500.Sedan af ränteinkom-
gon pension utgår tillsvidare icke C M Nyström 1790) kr. 37,500. sten.30,000 kr. tillfallit Warodells
utan lägges räntan till kapitalet. Numera 2/S af ärl. räntan till arfvtngar, skola 'Is af den åter-

Konsul Knut Bohmans dona- Drottningens skyddshem och 1/8 stående inkomsten utdel.as i pen-
tion kr: 25,000. Pensioner af Iämp- till Stockholms stadsmissions ar- sicner åt borgare, deras ankor och
lig storlek utdelas åt behöfvande betshem. barn samt 1/8 läggas till WarodelIs
i öfverensstämmelse med berned- Okänd (ett anonymt testamente fond för uppförande af »arbets-
lingskornmissionens allmänna töre- 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- och fattigbostäder i hufvudsta-
skrifter. tig borgare. den •.

Borgerskapets enskilda fond Petrtntska fonden, kr. 44,000. L. J. WarodeIls fond for ullpro.
(Sthlms borgerskap 1749) kr, Räntan utgår f. n. till af testator rande af arbets- och fattIgbostader
150,000. Penarr å 75 kr, till fat- utsedda personer. Efter deras i hufvudstaden. Kapital 316,200:45
tiga borgare, deras änkor och oför- frånfälle skall räntan årligen ut- kr.
sörjda barn. betalas i minst 4 pensioner itt Westerbergstestamente(Trakt .»

eastelins fond (Kryddkramh. A behöfvandeborgaränkorellerogifta dottern C M Westerberg 18~0)kr,
Castelin och hans hustru 1836)kr. borgardöttrar. 20,176. p,ens:E tIll b0j'garedottrar.
15,000. Pens:r till änkor och ogifta Kanslisekreteraren Alfred Pey- . F. d. Vmskanks,socletetens pen·
döttrar efter f. d. Kryddkramh.s- rons donatton kr. 22250. Då ka- stonskassa. Kapitalet 15,000 kr.
societ.s ledamöter. pitalet uppgår till 25;000kr, skall är. öfverlämn:. till Be,;"edlingskom-

Flodbergs testamente (Guld- räntan utga antingen till fyra pen. ~,sslOnen d,ar .penslOner utdelas
smed S Flodberg 1837) kr. 3,000 sioner å 300 kronor livar åt be' tfll pens:berattIgade.
Räntan användes tilllifstidspens:r höfvande myndiga eller omyndiga
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilka döttrar till personer, som i Stock-
den ena bör vara gutdsmedsänka. holm vunnit burskap, eller till ror- [46 98J Grosshandelssocie-

f. d. Handelsf'öreningens öfver· delning under hand bland dem af tetens deputerade.
skottsfond (öfverlämnad af Han bemedlingskommissionens pensic- Se [2615).
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000. när-er, för hvilka mellan peusions- Grosshandehsocietetens enskil-
Pens. till en minuthandl. utdelningarna särskildt ömmande da medel vid 1919 års början kr.

lJedströms testamente (Siden- omständigheter föreligga, 3,307,90'5:76.
fabr. C Hedström 1832) kr, 3,000. Alma Schalfns understödsfond Brobergs pensionsfond (M:ll I
Pens:r å 75 kr, utgå till fattiga ror behöfvande kvinnliga bodbi- C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
änkor och oförsörjda barn efter träden. Kapital 84.000 kr. till en ogift grosshandl:dotter.
borgare i Sthlm. Scharps gåfva (Grossh. C A 6rosshandelssoeietetens pen.

Handlanden Axel Hindersons Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. stonskassa (Grossh:ssocieteten
1estamente kr. 130.000, Af räntan Pens:r till borgaredöttrar. 1815) kr. 1.1"".0&" Pen." till
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fonder.[4698-4710] G. Fromma stiftelsers, penslonskassors m. fl.
grosshsndl., deras hustrur, änkor Idirektion, se [3006J.Pens:tagarne
och omyndiga barn samt ålder- äro omkr. 53.
stigna ogifta döttrar i Sthlm.' • ---

Hagboms testamente (M:ll C U
Hagbom, 1833)kr. 18,000.6 pens:r å [4703J
150 kr. till fattiga änkor och ()g\.fta .Hande18bokhållarnes penslons-
döttrar efter skeppsklarerare eller förening (1869)kr. 650,000. Särsk.
om sådana ej finnas, efter gross- styrelse, se [3009];pens:r.
handlare. .

Pens,sfond för fattiga f.,d. sjö·
kapt.ner, deras iinkor o. döttrar
'(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 305,264:93. Pens:r till burskaps-
ägande sjöka tenersamt gratifik:r
till burs de sjökapt:s än.

. kor och na ogifta döttrar.
Petrejls en (Skeppsklarer.

pPetrejus 1847)kr. 7,500. 2 pens. il
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
änkor och ogifta dattrar .

[47 lOJ Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [4081;.)
Apotekare,socletetens kassa. So-

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd åt behöfvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under år 1917 har i under-
stöd åt kårmedlemmar och de-
ras anhöriga utgått ett samman-
lagdt belopp af cirka 20,000 kr.,
hvarjämte till stipendier o. d. ut-
delats cirka 3,000 kr.

Apotekare·oocietetens otudlestl-
pendium f'"örexaminerade apote-
kare~ Apotekare-Societeten beslöt
vid sin årssammankomst den 11
september 1912 att under två på
hvarandra ioljande år utdela ett
stdpendtum på Lzuukr. Under tredje
året göres uppehåll, hvarefter std-
pendiet under de båda följanda
åren åter utgår o. s. v.

Stipendiet utdelas till farma-
ceut, som efter aflagd apotekare-
examen önskar blifva i tillfälle att
idka fortsatta studier på det kem.-
farmaceutiska, farmakognostiska,
kemiska eller botaniska området.
Studierna skola bedrifvas företrä-
desvis vid Farmae. institutet eller
ock vid annan högre undervisnings-
anstalt i in- eller utlandet och fort-
gå. under minst sex månader samt
resul tera i en afhandling af den
omfattning studieplanen angifver.

Balkenhansens fond (Apotekare
Rolf Balkenhausens donattons-
fond) stiftades genom donation af
apotekaren i Norrtälje Rolf Bal-
kenhausen, som 1919 till societe-

[4701J ten öfverlämnade ett belopp af
Mlnut.handelsföreningens pen • .50,000kronor. Efter donators död

stonskasss _ nnder.tödsförenlng skall 1/5 af den årliga afkastningen
(flera minuthandl. 1874)434,286:91 ~~~t~~e1~n:aJ'~f~~e; t~ä~e1:/l~~
~hS~~s:~r~t::else se [3007J.Pens:r utdelas till i behof varande änkor

eller till myndig ålder icke komna
barn efter tvenne apoteksinnehaf-
vare, 80m af direktionens samtliga
medlemmar anses hafva ådagalagt
en mer än vanlig arbetsamhet och
fört en i allo hedrande vandel.

[4699J Direktionen öfver
fabri ksfattigkassan.

Se [3549].
BIsncks fond (8 M Blanck 1873)

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

Oasperssons pensionsinrätt.nlng
Fabr. P A Oaspersson 1850) kr.
20,641:67. Pens:r till arbetare vid
sidenfabr:r.
. Fabriksfattigkassan (Sthlms fao
briksidk. 1752) kr. 299.163:85. Uno
derst. åt fabriksarbetare.

vall der Ostenska fonden (Fa
br:sänkan M C van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrfkssoeieteten.

PSllllsks fonden (Grossh. och
fabr. Chr. Pauli 1807) kr. 2,791:31
Underst .' till arbetare vid yllefa·
brikerna.

f. d. Stämpelafglfts· eller den
s. k. Ballksssall (Sthlms fabrtks-
idkare 1770 års hallordning) kr.
72,250:-. Underst. åt fabrikörer
samt deras lInkor och barn.

Söderbergsks fonden (Fabr. P
Söderberg 18:;0) kr. 1,673:25. Un-
derst. till /2:ne strumpfabrtkaar-
betare. •

Törnebohmska fonden (Stämpel·
mäst. assessorn ETörnebohm 1831)

. kr. 3,732. Underst. till afl. fabriks'
-tdkis och tabriksarb.s fattiga barn
under 16 år.

[470oJ . .~
Bok- och mnstkhandlarnes pen-

sions- och under8tödsf"örening
MusikförllIgg. A Hirsch, bokband!.
J J Flodin m fl. 18:;S)kr. 872,519:41.
Särsk, styrelse se [3043J. Pens. åt
delägarna samt understöd åt be-
höf'v'ande.

[4702J
Yiktualiehandlarnes penslons-

lnrättlllng. JKapitalbehålln. den
':!12 1919. kr. 895,883:19. Särsk.

[4705J .
f. d. Bryggareämbetetsl Stook.

holm penslonskasss (f. d. Bryg-
gareämbetet 1848). Särskild sty-
relse, se [;'003J;pens.r och underst.
åt delägare.

[4706J
f. d. Skomakareämbetet eller n.

v. Skomakaremästaref'"örenlngen I
Stockholm (Okänd) kr. 500,000
Särsk, styrelse, se [3001J;pens:r,
sjuk. och begrafningshjälp.

Borgströms fond. Genom do-
nationsbref öfverlämnades den 11
juli )1918 af apotekaren i Karls-
krona J. A. Borgström till apote-
karesocieteten ett belopp af 40,000
kronor, hvars ärliga afkastning,
sedan 15 procent af densamma
lagts till kapitalet, skall utdelas i
poster om minst 200 kr. Bom un-
derstöd åt obemedlade legitime.
rade apotekare eller änkor. och
minderåriga barn efter legitimerade
apotekare.
Collianders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850)kr. 600. »Till den
i St15.lmbildade fond f"6runderst.
åt fattiga apotekareänkor».

Eneruths fond. Fonden, som
stiftades 1917 genom testamente
af apotekaren i Skellefteå C. H.T.
Eneroth, uppgår till cirka 170,000
kronor. Af dess afkastning skola
årligen utdelas understöd i poster
om 2,000 kronor till sådana apo-
teksinnehafvare, s om vinnlägga sig
om ordentlig bokföring och hvil-
kas årliga omsättning icke örver-
stiger 19,000 kronor, för- 'att sätta
dem i stånd att aflöna ett biträde.
Den del af fondens afkastning, som
ej jämnt kan delas med 2,000, läg-
ges tilJ,.kapitalet, tills detta blifvit
sä stort, att .ytterl.igare ett under-
stöd på 2,000 kronor kan utdelas
o. s. v. Fonden förvaltas tills vi·
dare af apotekaresocietetens direk ...
tion, men när en penstonstnrätt-
ning för afgående apotekare trädt
i verksamhet, skall denna öfver-
taga dess förvaltning. Skulle apo-
tekaryrket i en framtid få utöfvas
fritt i Svertge och apotekaresocie-
teten på grund däraf upplösas,
skall fonden tillfalla frtmurarebarn-
huset i Stockholm.

Frögrens ,fond. Enligt testa-
m~nt'e af apotekaren i Tumba Emil
Frögren erhöll apotekaresocieteten
efter hans år 1920 inträffade från-
fäl le ett belopp af 5,000 kr. År-
liga räntan på detta kapital skall
utdelas till behöfvande farmaceu-
ter eller änkor eller barn efter fat-
tiga farmaceuter.

Hallengrens fond (Apotek. J N
Hallengren 1836)kr. 2,675. Årliga
räntan användes af Direktionen till
nytta och ändamål fdr de farma-
ceuter, som använda Societetens
institut.

BolmströJl1s fond (Apotekare
Erik Axel Holmströms fond). Till
minne af apot. E A Holmström
och fru Hilda Holmström, född
Wikström, har kanslisekr. Gunnar
Holmström och frök. Maria Holm-
ström den 1°/1 1914 öfverlämnat
kr. 10,000 till' apot.-soc, Af den
årliga räntan skall 1/5 läggas till
kapitalet, 2/5 skola användas till
inköp f"orSocietetens bibliotek och
"J/5 till en studerande vid Farm.inst.

Justelli fond (.Apotek. Martin
Justeltus 1883) kr. 30,000. l/a af
räntan utdelas till behöfvand e
apotekare, derasänkor eller oför-
sörjda barn, l/S till stipendier ior
två stud:de vid Farm. institutet
och l/S tiR tillfälliga underst. å~
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
-behöfvahde farmaceuter eller till C G Mosandel' från en apotekare bibehållas vid. sitt värd",eller för-
-för yrket nyttiga ändamål. som den 1(91900 tillhört apotekare- !ökas till gagn för uppgifna ända-

Kalls fond (Ap'otek. Chr. Kall kåren i 50 år. Af räntan utdelas mål.
1897) kr. 4,000. »Irl. afkastn. ttll- årligen t. v. 50 kr. af Professorn Norrlands apotekaref'örenlngs
-delas en eller Ilere änkor efter i kemi vid Farmaceutiska inst. donation8fond d. 29/. 1895. Af
farmaceuter med i6reträde för än- till den mest framstående lärjun- räntemedlen lägges t. v. lIs till
kor efter farmacepter från Väster· gen i samma ämne. Återstoden kapitalet och 2/s öfvertamnas till
götland.» , af räntan på kapitalet, som genom Farm. instit.ts styrelse, att efter

Kerfstedts fond (Apotekare Inge. sammanskott af kamrater till or- samråd med direktionen användas
-mar Kerfstedts donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be- till ngt för institutet eller dess
kr. 5,000 öfverlämnades 'Is 1913 till tydligt förstoradt, lägges tills vi- elever gagnande ändamål.
_Apotekare-Societeten, 20% af år- dare till kapitalet, Genom dona- Nygrens stipendiefond IApotek.
liga räntan lägges till kapitalet och tlon af under den 26 Nov. 1906 Gottfrled Nygren d. 16/12 1897) kr.'
-återstoden utdelas till äldre behöf- allidne Apotekaren Carl Falk och 5,000. Då de årligen besparade
vande farmaceuter, ! hans hustru, född Gauffin, skall räntemedlen uppgå till 1,000 kr.

KnIlgrens fond (Apotek. K J vid hennes död 15,000 kr. tillfalla utdelas detta belopp af societ:s
Alex. KulIgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några direktion till någon examin. apor

. Räntan å halfva kapitalet skall år- smärre lifräntor skola af räntear- tekare till underst. antingen: 1) för
"Iigen vid midsommar- och julhög- kastningen fortfarande utgå under vetenskap!. studier i in- eller ut-

. -tiderna med hälften hvarje gång innehafvames lifstid. landet eller 2} för studier vid ke-
-tilldelas »tvenne fattiga, för redlig' !lossbergs fond (Apotek. E:redr. misk fabr.; eller ock till 3)belö-
vandel kända farmaceuter, näralt- Mossbergs fond) kr. 50,000. Ofver- nlng för epokgörande upptäckt

.gen apotekare, provisorer eller lämnades d. 14 dec. 1916 till Apo- inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
.farrnaoie kandidater». Räntan å tekaresocieteten enligt testamente fästes hufvudsakl. vikten vid sti
andra hälften skall utdelas som af apotekaren i Göteborg C. F. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt-
stipendium åt obemedlad, för dug- Mössberg. Af räntan skola 4/. år· samhet och karaktär.

-lighet känd elev vid Farmaceut- ligen utdelas i pensioner på 300 Redlng8 fond (Apotek. I Reding
-institutet, hvilken därjämte tillhör kr. till behöfvande farmaceuter, 1869) kr, 5,000. Räntan skall vid
-och minst ett år förut tillhört nä- deras änkor och omyndiga barn. hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
gon förening för absolut nykterhet. Företräde bör gifvas åt sökande, apotekare eller apotekareänkor.
Vid donationen är rast det villkor som kunna styrka antingen att Sandbergs fond (Apotek. A F
.att en ,donators släkting skall un- donator själf konditionerat hos de- Sandbergs understödsfond). Dona-
·der sin lifstid erhålla en lifränta ras män eller ock att de själfva, tionen utgör 10,000kr., som öfver-
af minst 4 proc. å kapitalet. deras män eller fäder kondition e- lämnades till Apotekare-soctetet.e

Lehmans fond (Apotekare Au- "at hos honom under en tid af direktion d. 23 april 1909 af apot.
gust Lehmans fond) kr. 5,000 stif· minst 2 år. Den återstående femte. i Motala A F Sandberg på han •

.tades af Societeten vid dess årssam- delen jämte öfverskjutande ränte- iO-års·d'ag med den föreskrift, att
mankomst den 15 sept. 1910 till medel, som icke jämnt kunna de- årliga afkastn. skall användas till
hugfastande af apotekare Lehmans las med 3001 läggas till kapitalet. underst. antingen åt sjuka obemed-
namn och lifsgärning såsom sekre- Murrays rond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller åt nöd-

-terare och ordförande i Apotekare. Murrays fond) kr. 5,000 stiftades af ställda farmaceutänkor och -dött-
, societeten och dess direktion. Af Societeten vid dess årssamman- rar, eller åt flitiga obemedJ. stud .
. årliga räntan lägges 20 O/otill ka- komst den 15 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me·
pitalet tills fonden fördubblats. fastande af apotekare Murrays dellösa släktingar till donatorn,
Aterstoden utdelas till behöfvande namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek ..kåren, hafva
-elev vid Farmaceutiska institutet, saförvaltare och taxerevisor i Apo- företräde.
som full~ör sina studier för afläg- tekare-socteteten, Räntan skall ut- Sebardta fond (Carl Wilhelm Se-
gande af a):lOtekareexamen. Sedan göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000, stiftades af
fonden fördubblats utdelas hela studier för apotekareexamens af- Societeten vid dess årssamman-
räntan å denna. läggande vid Farmaceutiska Instd- komst den 11 Sept. 1903 »till hug-

Lundbergs fond (Apotek. Oscar tutet. Stipendiet skall utgå med fastande af Hofapotekarens namn •
Lundbergs donationsfond). Dona- lagat 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten un-
tionen, 'som utgjorde 100 aktier i skall minst 20 010af räntan årligen der tjugufemårigt Ordförande-
Aktiebol. Avesta .folkbank, npm. läggas till kapitalet, tills högsta skap n). Af årliga räntan afsättes
lyd. å 100 kr. öfverlämnades d. 31 stipendiebeloppet obetingadt kan 10 proc, till kapitalet, hvarefter
dec. 1909 afapotek. IBorlänge Oscar utgå. återstoden af direktionen fördelas
Lundberg 0.. h. hustru Hilda Lund- Mnrrays donationsfond (Apote- i ett eller flera stipendier för stu-
berg f. Meurlin, med anhållan, att kare Axel Murrays donationsfond). dieresor inom eller utom riket af
fonden skulle kallas apotek. Oscar Donationen 50,000 kr. är afsedd att på apotek tjänstgörande eller vid
Lundbergs donationsfond och för- bereda understöd åt farmacte kan- Farm. instit. såsom assistent el-
valt. af Apotekare-societetens di- didater, som vid farmaceutiska in- ler amanuens anställd exam, apo-
rektion, Fondens storlek är nu sUtutet på ett förtjänstfullt och tekare, med minst tvåårig verj<:.
15,700kr. Enligt donationsbrefvet berömvärdt sätt idka studier för samhet efter aflagd examen. Ar
skall, sedan från den årl. afkastn. aftäggande af apotekareexamen. 1916 öfverlämnades af hofapote-
400 kr. undantagits, hvaröfver do- Räntan å kapitalet användes till kare Sebardt 5,000 kr. att läggas
natorerna under lifstiden själfva stipendier hvart och ett å 1,000kr. till fonden, som därigenom upp-
vilja disp., äterstoden utdelas enl. Mlssons fond (Apotek. H .yr går till 15,000 kr.
direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons donation) kr. 44,500. Of- Wallers fond (Till minne af
vande änkor- och barn efter apot. verJämnades till Apotekare-Socie- Apotekaren Jakob Waller 1886)
och farmaceuter eller till apotekare teten d. l febr. 1912 enligt testa- 5,000 kr. Räntan utdelas som be-
och farmaceuter 'som själfva kunna mentariskt f6rordnande af apote- lön. företrädesvis för flitigt och
anses nödställda. Efter donato- karen i Göteborg H W Nilsson. förtjänstfullt arbete ä Farm. in-
remas frånia.l1eeller event. från den Räntan å kapitalet skall användas stit:s Iaboratorrum, men äfven som
tid, som af dem blifvit bestämd, på så sätt att fyra femtedelar där- uppmuntran för redbart och frukt-
användes hela afkastningen, sedan af utdelas årligen till behöfvande bärande arbete inom öfriga under-
f>% af densamma blifvit afsatt för änkor och barn efter framlidna visn-tack vid institutet.
att förstärka hufvudstolen, till apotekare eller till i behof stadda [47 11]
ofvan angifna ändarnål. äldre obefordrade farmaceuter.

M083nders fond. Grundkapital, Den återståeude femtedelen lägges KOJlstf'örvantskapets kassor,
1,000 kr. till min~e af Professor till kapitalet på det att detta må omfattande: Sjuk· och begrarnmgs-
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[4711-47:30J G. Fromma stiftelsers" pensionskassors m. tI. fonder.
'bjälpskassa(stift. år 17M)kr. 35,200. 5,294:78. Sthlms arbetarefören.g, skap), som är svensk undersåte
Sjuk- och begrafn:shjälp åt manI. se [3888J; räntan användes åt före. äger anmäla sig till inträde i fören.
och kvinnl, arbetare vid boktryc- ningsledamöter, som varit med i Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro
kerier o. stilgjuterier i Sverige. minst 10 år, för befriandet afårs- Sjömannaf"öreningens nöd.

Gutenbergska stiftelsen (stift. år afg. till fören. och dess sjukkassa. hjälpskassa. Sjömannaf"6ren:s sty-
1840) kr. 124,800. Pens:r åt manl. Hemslöjdsfonden (Advokatfiska- relse; att af fondens-räntor och af
O. kvinni. typografer samt stilgju- len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-. medel insaml •.i. sparbössor under
tare i Sverige. Sthlms arbetarefören:g, se [38-881,fören:s sammlJnkomster gifva jul-

Änkehjälps[onden (stift. år 18M) räntan användes som prem:r åt gåfvor till ledamöters änkor och
kr. 24,300. Ankehjälp efter typo- förenieledamöters barn under 15 barn.
grafer o. stilgjutare. år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

Gemensam styrelse. !Adr.: Kg!. Iluderstddsfdrenlngen (Stock-
boktryckeriet. holma, Arbetareförening 1912) kr,

204,259:71,:se [3888J; räntan utde-
las i december täll Iedambter-som
tillhört föreningen i 20 år och där-
ntöfver.

[4712]
Typografiska föreningen (H W

Lindström m. 11.1846)kr. 217,939:93,
Särsk. styrelse, se [4213J;sjuk- och [47 2,0)
begrafningshjälp, arbetslöshets-, Stockholms arbetarefdrenings
nödhjälps- o. invalidunderstöd sjuk. och begrafniugskassa
m. m. (Sthlms. arbetarefören:g 1868) kr.
[47 13] 114,016:55.Särsk, styrelse, se [3Sli8);

F. D. Stockholms gas- och elek- ~l~~ti,~~~rbertl-:::~~~; ~;::b~~~
tricitetsverks arb:s sjuk- och be- År 1919utbet:s kr. 8,870:75 i sjuk.
grafningskassas Nödhjälpsfond. hjälp och kr. 3,100 i begrafnings-
Delägarnes antal den l maj 1914: h "'l
522 st. Utdelar hjälp vid trängande, Ja p.
behof. Kapital kr. 16,000. Sty-
relse: Emil Andersson,' ordf6r. ;
Halge Peter sen, sekret. ; Axel Byd-
.ström, kassör, adr, :..Tyskbagareg.
'10, 1 tro Telef. Osterm. 2356.
Ledamöter K. A.ILandberg, Carl
Åberg. /

[4714J
, .Lykttäudarnes sjuk· och be-

, grafnlngskassa (Delägarne 148)kr.
16,289:69.Särsk. styrelse, se [3142];

, sjuk. och begrafn:shjälp.

[4715J
Totties pensionsfond (Sthlms

stads BrandI6rsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlms stads Brandför-
säJoo:skontor se [2855);räntemedlen
användas till pens.r o. år!. under-
stöd åt tornväktares efterlämn. än-
kor och oförsörjda barn samt åt
änkor och barn efter personer, som
vid släckning' af eldsvådor om-
kommit, äfvensom åt sådana) som
vid eldsläckning bJifvit skadade.

[4716J
Barnmorskornas i Stockholm un-

dcrstödsf"oren. (1860)kr. 126,256:84.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt

. 60 år och inbetalt 25 års afgifter;
f•• n. utgå 23 pens:r å.200 kr. st.

[4721) -,
Stockholms arbetaref'orenings

tioöresafdelning (Bthlms arbetare-
fören:g 1870) kr. 776:95. Särsk.
styrel.ae, [se 3888): bekläda. åt
fattiga barn hvarje jul.

[4722) -- "
Fagerbergs pensionsinrättning

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830). Pens:r åt obemedlade väl·
frejd. personer, som äro borgare i
Sthlm, deras änkor och oförsörjda
ogifta döttrar öfver 50 år.

[4723)
Godn'ska penslon.sfonden (Segel-

sömmareänkan K. Godu 1791)kr.
10,976: 16. Borgmästaren i Sthlmj

~~~~ef::rvä~~:~S~~ =::~c~~
holms magistrat samt efter sådana
civ. tjänstemän 80m af öfverståth.
O. magistraten tillsättas; utbet:s
f. n. till 5 änkor.

[4724)
Sjökaptenssocieteten i Stock·

holm (stift. 1732)kr. 202,000. Sjö.
kapt:ssocietetens depnt:e, se [2987].
Ledamöterna måste vara burskaps-
ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie-
teten har till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå·
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn.
som däraf äro i behof.

[4719)
JOh,n Anderssons uaderstdds-

fond (Fru 'I'herese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr,
50,3H: 43. Sthlms arbetarefören.;
se [3888J; ärl. räntan utdelas vid ---

,jultiden till orkeslösa mani. le- [4725)
damöter, som fyllt 55 år och äro' Sjömannaf"oreningen I Stock.
i behof af understöd. , holm (stift. 1863)•. Särsk, styrelse;

EliassonskIt understödsfonden se [2985): pens:r, sjuk. och begraf·
(Fabr. 'Levy Eliasson och hans fru n:shjälp samt Underst. Hvarje sjö.
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr. m~n (af befäl, underbefäl och.man-

[4726)
,,<Stockholms sjömanshu8li:ItS8a
(Stockholms sjömanshus); vid slu-
tetaf 1919 eget kapita! 809,900:'98
donationer 1918 kr. 3<14,566:11,un-
derstöd och gr~tialer. Särsk. dtrek-
tiön, se [2&20): utbo 1918 i under-
stöd O. gratialer kr. 52,907:-. h.
liga understödstagare voro s. å.
G40 st. '
,.,' Stockholms ,nationalka8S&
(Skeppsred. i Sthlm 1772), 31 dec.
1918 kr. 178,494:75. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [2620J. Ut-
betalt underst. 1918 kr. 6,1~0_

[4727] ,
Ångfartyg8befälhafVares~llska-

pet (18ii7)c:a kr. 440,000. Särsk. sty-
relse, se [41 53): pens.s- och un-
derst:skassa.

[4728J
Handelsfiottans pensionsan.

stalt '(K. Maj:t och Rikets Ständer
1864)kr. 1,117,687:78. Bärsk. direk-
tion, se [2950]: pens.berättdgadäc
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende O. varit i 2ö
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes.
orter; år 1919 utdelades kr.
279,414:09 till 1,971 personer.

[4729)
M:askinistf"oreningen. särsk, sty.

relse, se [4157J;kassabehålln. Sila
1919:f"6rvaltn:skassan:kr.17,598: 65.
balanserad vinst å fastigheten: kr.
2,362:59; bibliotekskassan: kr,
6,052:03; sångkörsfonden kr. 77:66:
fru Emma Wennerlöfs fond: kr.
9,724:95; understödskassan: kr.
69,731:17; nödhjälpskassan: kr.
43,341:74; friårsafgifts- O. begraf-
ningskassan: kr. 35,330: 16; öfver ...
ing. C A Lindvalls fond: kr.
12,412:98;sjukkassan: kr. 50,568:46.

\
[4730J

Vänskapsförbundets Sjuk. och
Begrafnlngskassa, (V.F. 1865)kr.
19,782:92. Särskild styrelse, se
r3115):sjuk- och begrafningshjäLp
ltkassans ledamöter eller deras
stärbhus! År 1919,utbetaltes kr.
8,011:- i sjukhjälp och kr. 2,200.i
begrafningshjälp.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.
---------- BERIDARBSANSrilATAN 17 '



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

[4733] Kg!. Vitterhets-, Hi- 38,900:-. Räntan utgår till under- GrIllska donationen (Bruksp. J
storie- och Antikvitets- stödjande af zool. studier. W Grill 1863)kr. 62,600:-. Fonden.

akademien. Arnbergs donation kr. 24,700:- gafäSredr.bildandetaf en zoologisk träd-
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J

AntelIska donationen (test. af W Arnberg Hahns donation (Med. dr Con-
Dr H ~ Ante~l, afiämn. 18~6)kr. Arrhenins' fond (Prof. S Arrhe- rad Hahn 1896)kr. 27,700:-, till un-~d~:,hf. anttkv. och numtsmat. nius 1'904)kr. 6,900.- Till förstär- derst. ror vetenskapl. forskn:r el

Berge;ska donationen (Tullror- ~:~~~etaf Letterstedtska resesti- ler resor.
valt. i Göteborg C G ~.ergers test. Bankska legatet (Josef Banks Kroks donation (Läroverksad-
1~83)~. 290,000. A.-frantorna. an- 1792)kr. 1,600. Säsom tillökn. pä junkten Th O B.N Krok) kr. 30,200>
~~nd.~B.. 1000 J::r.,for .~rk~olog~ska lönen till Bergianske läraren. för växtgeografiska. undersöknin-
förelasn.r, d!'t öfrtga for historteka Beijerska donatiouen (af Bok. gar inom Sverige. '
'Ich antikv, ändamål, efter.utgifts. förläggare Frans Beijer insamlade Letterstedts fond (Gen:konsul J
stat, som ror hvart. är bestammes. 1884)kr. 11,600. 'l'Ill främj. af Riks- Letterstedt1860) kr. 18,000:-r-', Ban.

Besk0'!VskadonatlOnen(Öfverste- musei mineralogiska institutions tan ansläs till ett pris för utmärkte
kammarlunk. B v Beskow 1880)kr. syften författare och viktiga upptäckter.
10,000. Underst. '16r yngre, obe- '.. Lstterstedts fQnd (Gen:konsul J
medl. och förtjänte forskare inom Berglanska sttftelsen (Prof. P J Letterstedt 1860)kr. 10,200:-. Ban-
de vetenskaper som tillhöra om- Bergius 1784). Donationskapitalet tan utgär i o. för särsk. makspåtig-
rådet tör akade~:B verksamhet. 8,333: 33 kr", egend. Bergiilund, till gande vetenskapl. undersök:n:rsamt:

BjörnsjJernskadonatiQnen(test. Pllbllci nytta och till en skola 16r äfven till andra ändamäl, beroende'
af Generalmajor O M Björnstjerna tradgärdsskotselns eller hortikul- detta pli.Vetenskapsakademien.
1!06) kr. 10,000. Uppmuntr. tili turens upphjälpande i riket under LeUerstedts fond (Gen:konsul J
författare inom dekunskapsgrenar namn af Bergianska trädgärdssko- Letterstedt 1860)kr. 20,400:-. Ti1J'
som utgöra föremäl för akadem:~ lan. inrättande å Serafimerlasarettet ar
ver~.s~mhet..' . Beskowska stipendiefonden sängar ror nödlidande sjuka resan-

GotIska rorbnndets donation kr. (Öfv:kam:junkare B v Beakow och de, företrädesvis frän främmande·
2,0~; för antikv. ändamål. hans hustru 1864) kr. 24,700: -r-', land.

Bjertbergska don~tlonen (Pro. Tili ett stip. ät någon ung, förtjänt Letterstedts fond till pris för'
tokollssekreter. E GHjertbergs test. och obemedlad vetenskapsidk. öfversättningar m. m. (Gen:kon-
1888), kr. 254,000; för Statens hi. Bomanska donationen (Kapten sul J Letterstedt 1860)kr. 19,600.
stonska museum och kgl. mynt. C E Boman och hans hustru Hil- Af räntan utgär 400 kr. ärl. för
kabinettet. dur f. Boheman 1909) kr. 91,000. öfversättningar tili svenska sprä-

Lonbatska donationen (gäfva af Till lifräntor och därefter ror riks- ket af något rorträftiigt utländskt
hertig J F de. Loubat i Paris 18.89)museets entomologiska afdelning. arbete; äterst. ställes till Akade-
kr. 20,000; räntan utdelas hvart Brandelska donationen (Kamre- miens fria förtogande .
• :te är f. bästa under senaste o är raren C H Brandel1900) kr. 1~8,200. Letterstedtska fonden till rör·
utkomna, på svenska, norska eller För riksmuseets botaniska och mån rör Vallerstads rörsamling-
danska rorf. arbete öfver Amerikas entomologiska afdelningar. m. m. (Gen:konsul J Letterstedt.
arkeologi, etnograji, historia eller Byzantinska resestipendiet (En- 1860)kr. 30,600:-. Räntan använde",
myntknnskap .. (N,asta g~ng 1922.) voyön P O v Asp 1803)kr. 30,000. till premier och anskaffande afböc-

Osear:ll.ontehus donatden (gäfva Upsala univ.: för 3 af 9 på hvar- ker ät skolbarn, till uppköp af böc-
af riksantfkvarien O. Montelms och dr rT ä' t . . ker för sockenbiblioteket i valler-
hans fru, .f. Reuterskiöld, !,913)kr. t~te~skoa~·s~:a~.~e:;,;:p;;;~d~~~~~ stad samt till belön:r ät folkskole-
50,000. Rantan) hvar:af..storre de- år uppbär år-l, räntan; under de lärare inom Linköpings stift.
len .r. n. u~gär som hJTanta, skall öfriga 6 åren utses stipendiater af Letterstedtska Föreningens fon-
användas tIll understöd eller pen. U l' r der (Gen:konsul J Letterstedt 1861)-
sion åt e. o. tjänstemän vid Aka. ipsa a l~IV., som orvaltar dona- 1:o} 138,451 reservfonden. Denna.
demien, samt till tryckning af tronskapttalet. fond ökas med ärl. tiliagd ränta,
arkeologiska arbeten; hvartfemte . C A Carlsons fond 0,200 kr. för pä ränta titls den uppgärtmoOO,OO()·
är utdelas ett pris ror rortjänst- rlk~museets verteb~atafdelnlllg. kr. 2:0) 601,717kr. besparlagsron-
fullt arkeologiskt arbete. Edlnndska donattonen (Prof. E den. Denna fond ökas genom årl.

Seharps'ka donationen (test. af Edlund 1880)kr. 39,900: -. Rän- tillagd ränta på ränta tills den upp-
grossh. J H Scharp och hans fru tan användes till prisbelön:r eller gär till 0,000,000kr. 3:0),Återoto-

'f. Westman, 1902)kr. 100,000 fö~ underst. för forskn:r pä de fysiskt den 339,081:40 kr. utg. den dls-
den historiska vetenskapens främ- matem. vetenskal?:s område, . ponibla fonden, hv~lken icke fär-
jande (större delen af räntan ut- Ferrnerska beloningen (Kans'll- till kapitalet förminskas; den disp.
gär f. n. till en lifränta). rädet B Fermer 1796)kr. 3,400:-. fondens ränta öfverlämnas årl. tilb

W. Blalrs.Brnce's donation Premieutdeln. Letterstedtska fören.
(don. af Fru Carolina Benedäcks- Flormanska belöningen (Prof' Letterstedtaka inrikes resestf-
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall A. H Flonnan 18.38)kr. 7,900: -. pendler (Gen:konsul J Letterstedt '
användas för arkeol. forskningar TJlI prrs oc.~ belon. .. . 1903) kr. 40,000. Stip. för resor
och gräfningar på Gotland) sär. Fonden for reseunderstod (dir. inom Sverige; samma bestämmol-
skildt i och nära Visby. Sahlgren m. fi. samt tillskott af ser som för det utrikes reseatt-

---- Akad.) kr. 38,800. Stip:r till pendiet.
[4734] K I V t k belopp af 1,300 kr. utdelas ärl. till Letterstedtska utrikes resesti-

ung. e ens aps- yngre naturforskare för utförande pendlet (Genc-konsu l J Letterstedt·
akademien. af resor inom Sverige med ända- 1860) kr. 100,000. Stip. ät någon,

Adelsköldska fonden (Major mäl att undersöka landetsnaturför- svensk man' med goda moralisk ••
Olaes Adelsköld 1904och 1906)kr. hällanden. egenskaper och utmärkta insikter
66,800. Till medalj för vetenskap- Fonden för vetenskaplig forsk- i en eller flera vetenskaper, ror att·
liga arbeten och till utrikes rese- ~ing (anonyma gifv.) kr. 375,400:-. sätta honom i tillfalle att, till 16r·
stipendier för ingenjörsstudier. Ökas under gifv:nas lifatdd genom kofran af sina insikter, företaga,

Ahlstrands testamentsfond (Bi. räntans läggande till kapitalet. Iresor i främ.länder; stipendiat må
"bliotek .r A AhlRtmnil lR~l\ kr. (Se Porträttfonden). tillhöra hvilken samhällRklass som
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,.(4734-4738] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. 6.. fonder.
nelst, men får icke vara yngre än Stipendlnm Berzellannm(Bergs·'lkr. 63,755:39.Stip:r till elever vid
:15 och icke äldre än 40 är; ,råd,et J_L. Aschan 1850)kr. 32,200. landtbruksinstituten.

I Letterstedtaka släktstipendiet Stip.till underst. åt yngi:r, hvilka I Nonnens fond (Friv. bidrag C6r
'bild. 1893 af besparingar å Letter- ägna sig åt kemiens studium. att hedra Edvard Nonnens minne,
-stedts fond till pris för öfversätt· Sundbergska' donationen (Hof- 1864)kr, 34,238:-. Resestip:r till
:ningar (Gen..konsul J Letterstedt kvartertnäst. E Sundberg 1780)kr. elever, utgångna från rikets !J>ndt-
,1860)kr. 53,100., 1,200. Premier. bruksinstitut.

LIndbomska beWningen (Berg. Söderströmska donationsfonden Palmgrenska fonden (Per Palm-
:mäst. G A Lindhom 1814)kr. 5,700. (Grosshandl. C C Söderström 1904) gren 1813)kr. 93;584:06'. Till aks-.
Räntan användes årligen till 1 a kr. 124,500:-. För nationaleko- .dem:s fria disposition. ,
"2guldmedaljer, .som tilldelas den, nomtsk vetenskaplig forskning. Svenssons stipendiefond (Eko.
'Utom aller inom akademien, som J A lVaWbergs minne81llodaJj. nomidir. J M Svensson 1890)kr.
ingifver någon afhandl, med nya fond kr. 3,600:-; donerad 1901af 20,426:19. Såsom uppmuntran till
-oeh viktiga upptäckter uti kom. änkefru E. Retzius Till utdelning elever vid landtbrnksinstituten o.
-eller fysiska vetenskaperna. af medalj i guld eller silfver åt per- Jönköpings läns landtbruksskola.

Lindströms minnesfond kr. soner, som på utmärkt sätt främ- lVirens donationsfond (Fabr. A
4,200: -, donerad 1901 af vänner jat de naturhist. vetenskaperna.' G Wiren 1896) kr. 8,481:54, Till
-och lärjungar till prof. G Lind- J A WaWb~rgs minn,esfond·kr. belön. af folkskolelärare och lära-
atröm, Till ,ett mindre stipendium 37,700,donerad 1896af änkef. E Bet- rinnor på landet, som utmärka sig
1'ör resor inom landet i syfte att zius till minne af hennes broder gnm att vid skolhusen plantera
••tudera de lägre evertebrerade Afrikaforsk. Johan August Wahl· fruktträdoch'bärbuskarel.ägnasig
-djuren, fossila eller lefvande. berg. Den årl. räntan disp:s Cor åt biskötsel och sprida håg ror

Sven Lovens minnesfond kr. 2 på hvarandra i6lj. år växelvis af dessa sysselsättn:r till allmogen.
-4,500, donerad 1909 af släktingar Vetenskap sakad. och Svenska Säll· Bergmanssonska fonden. (Fru
-och vänner till prof. S Loven till sk. 161'Antropologi och Geografi Nanna Bergmansson, född Wiren,
,l'risbelöning i form af medalj öf- som resestip. 1916)kr. 29,476:55',Till belöningar,
'VerLoven af förtjänstfulla arbeten P.' lVahlbergs stipendiefond premier och pris, för landtbrukets
i zoologi. 1913, kr. 45.900:-. och trädgårdsskötselns uppmunt-

Malmströms donation (riksarki· lVallmarkska donationen (Öfvor. ran efter akademiens fria bestäm-
..•arien C G Malmström) kr. 27,700. dir. L J Wallmark 1847)kr. 55,100. mande.
:För vetenskapliga ändamål. Räntan användes till prtsbelöum- A.·B. Separators lncernodlings-

von Möllers donation (Ryttmäst. gar 161'rönoch uppfinningar" som fond (A.·B. Separator 1917) kr .
.P von Möller 1883)kr. 27,500:_. akadem. finner befordra veteneka- 103,140:20. Ränteafkastningen till
'Till lifränta åt viss person, efter pernas och näringarnaa framsteg åtgärder för befordrande af lucern-
hvars död donationen är'ställd till samt till underst. för undersökn:r odlingen i landet och främst i dess
Akad:s fria fdrfogande. och resor, 80m ,akadem. anser le- mellersta delar.

Porträttfonden (utbruten frän da till nämnda mål. Gnstaf Linds Stipendiefond 1919
Fonden för vetensk. forskning) Vegafonden (saml, på föranstal- kr. 1,545:28 för trädgårdselever.
.kr, 28,300. För utförande af por- tande af Svenska sällsk. ror antro-
-trätt af Akad:s aflidne eller Ief- pologi och geografi, gnm aIlm. sub-
-vande ledamöter. . skription inom Sverige, till minne

RegnelI,Il, Anders Fredrik, bo- af Vega's kringsegI. af Asiens hela
'tanlska gåfvomedel' (Dr AF Reg- kuststräoka under A E Norden·
'IlelI 187~) kr. 112,500:-. Denna skiölds ledning, 1880) kr. 78,600.
"fond sönderfaller i följ. afdeln:r: Fondens ändamäl är att verka för
'1) Stip.·fonden f. anställande af'ra- främjande o. uppmuntran af geo-
'''01' i botaniskt ändamäl till Bra- grafisk forskn. ; dels under namn
-stlten eller annatintertropisktland. af Vegastipendiet, underst. loriore·
'2)Fonden i6rvetenskapl. bearbetn. tagande af forskn:sresor i mindre
'af de ~ Brasilien eller andra inter- kända trakter; dels medel r6r ut-
tropiska länder af den Regnellske delande af en medalj i guld, be-
cStipendiaten gjorda, insaml:r ..· 3) nämnd Vegamedaljen, åt personer,
Fonden r6r de brasilianska växt- som på ett utmärkt sätt främjat
samling:s underhåll och vård. den geografiska forskn.; såväl stip.

RegnelIs zoologiska gåfvomedel som medaljen utdelas af Svenska
,(D:r AF RegnelI 1884)kr. 45,400:-. sällsk. 161'antropclogi och geografi.
:Räntan användes till främj. af zoo-
logisk forskning.

RegnelIs donation (D:r A F
Regnell'1880, 1881,1882\kr. 43,400.
Medlen använda till inköp af Iä-
genboKristiAlberg vid B'Iskebäcka-
kil i O. 161'auIäggande af en zoo-
logisk hafsstation.

Rosenadlerska pensionerna(Pre·
std. C A Bosenadler 1111)kr. 3,000.

. .:3 penstonsrum för afkornlrr efter
Assessorn i Bergskoll. AIbr. Behm,

Seheelefondenkr.17,800: -. Rän·
tan disp:s växelvis af Farm. Inatt-
futet och Vetenskapsakad:n till
'UDderst. ror dithörande forskn:s
.anstältande.

Slden,bladhs fond (Öfverdir. Elis
Sidenbladh 1911)kr. 109,400. Till
donators bröstarfvingar 6ch I till
:stip.endier.
_ Stenströms fond (Lärov:sadj.

-.:KOEStenström 1901)kr. 5,400:-.
Till stip. för botaniskt ändamål.

l
[4735] Kungl. Landtbruks-

akademien.
Fraenckelska donati onen (Gross-

handlaren Moritz Fraenckel) kr.
6,126:06 16r publikation om Svezi-
ges jordbrnk. ,

GniIlanll\es fond (Maria Joaefma
Guillaume 1868)kr. 16,401:50. Till
befordrande, af djurskydd.

BalIenska donationsfonden
(Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
4,837:69. För nyttiga i6retag i
landthushåIIn., såsom skogsplan-
tering, trädgårdsauIäggn.

Löfvenskiöldska donationsfon-
den (Possess. Ch E Löfvenskiö'ld
1889) kr. 21,051:24., Beseettpen-
dium 'till befordrande af ändamäls-
enl. landtmannabyggn.

Stipendinm Nl1sson.Aschanlll-
nnm (Bergsrådet L Aschan 1851)

[4736]
Thnnska stipendiefonden (Kam.

martj. A-Thun 1131)kr.114,883:~3.
Förvaltningen af borgrättsfonder-
na, se [29751; två hemstipeiJ.dier
åt torftiga studerande f"6ddai Btock-
holm eller Småland (dock, såsom
test. säger: »Medicin,för den oviss-
het jag själf erfarit, undantagen»);
hvartannat år lämnas ett resestip.
af 4,800 kr. åt en studerande för
idk. af studier vid utländsktuniv.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån. Ansökn. ingifvas till det
större akad, konsistoriet i Upsala,

[4737)
Lars Biertas minne (Fru W

Hierta, f. Fröding, 18~1). Särsk.
styrelse, se [3555]; att verka för'
det mänskl. framåtskridandet och
detta hufvudsakI. gnm att fram·
kalla och befordra sådana veten-
skap!. upptäckter och uppftnnin-
gar, sociala förbättringar och re-
former som kunna blifva till väl-
signelse för mänskligheten i all-
mänhet och särskiIdt för Sveriges
folk. Ansökn. före l mars eller
1 nov. l

[4738J
Nobelstiftelsen. Grundad på

Ingenjören' Doktor Alfred Nobels
testamente af, den 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af Kungl.
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1918kr. 29,923,426:22. Te-
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall .ärligen utdelas som..
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.G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4738-:4742]
'. prtsbelöning åt dem, som under Åleninsska fonden (Kyrkoh. J H Folke Brandels minnesgåtva

det förlupnaårethafvagjortmänsk- Ålenius 1822)184,622:54. Till pens. (1913) kr. 1,000. Räntan utdelas åt
ligheten don största nytta. Räntan fyllnad åt pensionerade lärare. musikalisktbegåfvadlärjunge,som
delas i fem lika delar, som till-o Se vidare [4744] och [17 40]. har orgelspelningen nnder mor-
fallal: en del den, som inom fy- gonbönen sig anf6rtrodd.
sikens område har gjort den vik- Erik Bäckströms stipendiefond
tigaste upptäckt ellernppfinning; [4741] Högre latinlärover- (Grosshandl. J A Bäckström 1903)
en del den, som har gjort den vik- kr. 10,000. Räntan skaU med ena
tigaste kemiska upptäckt eUer för- ket å Norrmalm. hälften den 18 maj och med den
bättring; en del den, som har gjort Se [2303]. andra den 27 nov. utdelas till lär-
den viktigaste npptäckt inom fy. Du Rietzstipendiefond (Jngeniör junge i 5:te kl. som är behöfvan-
siologiens ellermedicinensdomän ; Hj Dn Rietz) kr. 2,000. För fram- de, har fallenhet för studier, och
en del den som inom litteraturen steg i biologi. utmärker sig i afs. på flit och
har producerat det utmärktaste i Erik Johan Falkmans stlpendte- uppförande, och får stipendiet ~
idealisk -riktning; och en del åt fond (Louise Falkman samt Ivar o. efter kollegii beslnt - behållas af
den som har verkat mes el.ler bäsj Sven Falkman 1893) kr. 539. Un- samma lärjunge nnder hela hans
för folkens förbrödrande och af- derst. åt stnderande. skoltid. Fonden förvaltas afKungl.
skaffande eller minskning af stå- Fyra bröders stipendiefond (fa- Direktionen öfver Sthlms stap
ende armeer samt bildande och brikör P A Sjögren 1907) kr. undervisningsverk.
spridande af fredskongresser>. 2,923. Understöd åt studerande. De 6 Brödernas fond (Anonym
.Prisutdelare och styrelse se [1631]. Rektor G. F _ Gilljams stäpen- 1877) kr. 1,000. Uppmuntran åtväl-

diefond (Helena Gilljam, lärare artad yngl. vid gymnasium, med
och forna lärjungar vid lärover- företräde åt obemedl. ämbetsmäns
ket 1910) kr. 1,516:04. Understöd söner.
åt studerande. Elmbladska fonden (Lektor P M

Rektor C. Lundbergs sttpendle- Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för
fond kr. 3,630, Underst. åt stude- den i mogenhetsexamen bäst vita-
rande. ordade.

Kyrkoherde Nyblreus' stfpendle- Frans Gv-stafs stipendium (Ano-
fond (1915)3,903:27 kr. Understöd nym 1883) kr. 2,000. Räntan utde-
med företräde för blifvande präs- las till en välartad samt med håg
ter. och fallenhet för stndier begåfvad

Prenrle- och fattigkassan vid yngl. som af sådant understöd är
norra latinläroverket, kr. 3,500. i behof.
Prem:r och underst. åt studerande. Carl v. Friesens stipendiefond

RabeskR fonden (f. d. lärjungar (sammanskott af lärjungar O. vän-
vid Sthlms gymnasium 1871) kr. ner till statsrådet Oarl v. Friesen
1,117. Underst. åt studerande. 1906) kr. 3,750 Räntan skall. vid

Ribbingska stipendiefonden slutet af hvarje läsår utdelas till
(Kammarherren G Ribbing 1868) mindre bemedlad, för stndier väl
kr. 2,261. Underst. åt studerande. begåfvad lärjnnge, som nnder läs-

Ruben Sjögrens stipendiefond året aflagt studentexamen för att
(Fabrikör P A Sjögren 1905) kr. sedan fortsätta sina studier.
3,370. Understöd åt studerande. Adrian Göthes premium (sam-

Olof Arvid Stridsbergs stlpen- manskott af Iärjungar och vänner
diefond (Anna Laura Stridsberg tiU Adrian Göthe 1904) kr. 200.
1908) kr. 588. Understöd åt stu- Räntan skaU hvarje hösttermins-
derande. afslutning ntdelas åt en behöf-

\Thams donation (änkef. OTham vande lärjnnge i 3:e klassen.
1865)kr. 372. Böcker åt fattiga 1ärj. Fyra bröder Heijkenskjölds

Wirenska stipendiefouden fond (1910) kr. 4,000. Räntan an-
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815. vändes till tillfälliga understöd,
Understöd åt studerande. Lilla Johns premlnm (Anonym

1877) kr. 600. Premier åt 1 eUer 2
obernedl . flitige och ordentl. gos-
sar i någon af klasserna 2-5.

Nymarkska fonden (Rektor J Ny-
mark 1762) kr. 100. Underst. åt
fattiga gossar i Maria skola.

Semiseknlarfonden (samman-
skott vid seknlarfesten 1871) kr.
500. Stip:r vid Sthlm~.gymna.inm.

Thams donation (A,nkef. M C
Tham 1855) kr. 100. Prern.kass a .

Jnlins Lundmans stipendiefond
(Lekt. J Lundman 1899)kr.l0,0D0.
Räntan skall tilldelas en eller två
behöfvande, kunniga) flitiga och
ordentliga lärjnngar i 6 och 7 klas-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl. Dir-ek-
tionen öfver Sthlms stads under-
visningsverk. .

1872 års gltfvofond (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be'
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjungar i 4:e o. 5:e .klassen.

1886 års studenters sttpendte-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-

[4739]
Albert Bonniers stipendiefond

för svenska författare är bildad
dels af ett utaf Albert Bonniers
barn och arfvingar doneradt ear-
ytterligt kapital af 150,000kr., dels
af ett ntaf K. O. Bonnier ytterli-
gare doneradt, likaledes oafytter-
ligt kapital af75,000 kr, alltså sam-

, manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens aflöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an-
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för-
fattare af talang.

[4740] Direktionen öfver
Stockholms stads undervis-

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

·faranden A Bergman Miller 1831)
kr. 1,517:55. Till böcker åt fat·
tiga lärjungar vid Kata-rina real-
skola.

Beskowska fonden (Öfv.kam.·
junk. frih. B v Beskow och hans
hustru )864) kr. 13,873:13. Till
stip.

Booströmska fonden (Presidx E
Booström 1835) kr. 1,810: 20. Till
böcker och prem:r åt skolyngl.

Erik Bäckströmsstipendiefond,
seJ4742J. 10,728:57.

öglundska fonden (riksgälds-
kommiss. G Höglund 1870) kr.
12,233:65. Till lifräntor, sedan
stip:r.

Kniggeska fonden [Äukef', A M
V. Balthasar Knigge 1822)~,950:98.
Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s
kyrkoråd att för församl:s folk-
skolor användas.

Lundbergska fonden (Kyrkoh. J
G. Lundberg 1878) 4,689: 82. Till
-stip:r.

JuUusJ,undmans stipendiefond,
se [4742]. 10,250:-.

Petrejiska fonden (Skeppekla-
rer:n P Petrejus 1847)kr. 1,946:78.
Kläder.böcker m m.åtskolungdom.

Wallinska foudent.årkebiskopiu-
nan A M Wallin 1847)kr. 6,686:36.
Stip:r åt studerande.

[4742] Högre allmännaläro-
verket ~ Södermalm.

Se [2305].
Anonym gifvares stipendiefond

(19101 kr. 3,000. Räntan utdelas
årligen till en el. flera gossar å
gymnasiet.

Axellll. Anderssons 'I'estaments-
fond (1915) kr. 50,000. Räntan ut-
går som stipendier (med lägst 200
och högst 400 kr.) till lärjungar i
6:te kl asaen L i gymnasiet, som
äro välartade o. i behof af under-
stöd. Fonden står under Stock-
holms stads förvaltning.

Erik Bergstedts skolfond
(Grossh. Erik Bergstedts teetamen-
te 1911) kr. 10,000. Årliga räntan
skall vid slutet af hvarj e vårtermin
odelad tilldela s en lärjunge, som
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
och ntan att behöfva vara fattig
har behof af understöd.
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L4742-4745J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.fL fonder .
.vande lärjunge, helst den som 'ElementariistlpendietN:rl (gnm
eamm a år afL studentexamen., ineaml. 1865)kr. 1,000. Ökadt gnm

fl'. d. 'ltipendiaters stipendium donation af en f. d. lärjunge med
'(1919). Räntan utdelas till förtjänt 1,000 kr, 1888. (Elementartisttpen-
lärjunge. . diet N:r 2). Underst. roreträdesvis

Carl Otto Granströms stlpen- åt någon från skolan utgången lär-
dlefond (1919) kr. 1,000. Räntan junge, som studerar vid universt-
•••tdelas till gymnasist som ådaga- tet, eller ock åt ngn lärjunge vid
lägger intresse ror o. god kUB· skolan. .
skap i biologi. ..Folk;e Jacobs'ons stipendinm

.(Ankef. Alm a Jacobson, f W:>hl·
gren, 1896) kr. 2,168. Underst. åt
en ror studier i naturkunnighet
särsk. hågad och skicklig lärjunge
till företag ande inom landet af en
resa i naturvetenskap!. syfte.

Hartmansdor1fska stipendiet
(gnm insaml. 1859) kr. 1,114. Uno
derst. åt medellöse flitige lär-
jungar.

Hernmarckska stipendiet (Prof.
J Dorp at A Bulmerincq 1874)kr.
3,038. Underst. åt en fattig men
flitig lärjunge vid skol an.

Tage Janssons stipendiefond
(Bankdirektör C. Jansaon) kr.1,Oö1
DÅrliga räntebeloppet användes på
sätt, som af skolans rektor _be-
stämmes.»

Jnbelfeststipendiet (genom in-
saml. 1878) kr. 2,848. Underst. åt
medellösa flitiga lärjungar i de tre
högsta klasserna eller .bland de
f. d. skolans lärjungar, som under
hvarje läsår aflagt godkänd mogen-
hetsexamen.

Carl K,jellbergs stipendiefond
kr. 2,066. R'ltntan skall användas
).till främjande af undervisningen i
matematik och fysik inom läro-
verket».

Pehr Olof Zethelins sttpendle-
fond kr. 5,249. Den årliga räntan
skall utdelas åt atgäende lärjunge,
som är i behof af understöd för
fortsatt teoretisk eller praktisk ut-
bildning.

Lektor Alexander Skånbergs
Minne (genom bidrag af 27 forna
lärjungar) kr. 770, hvarti1l hans
änka ytterligare lämnat 1,600 kr. [4745] Jakobs realskola.
Behålln. 1919 kr. 2,287:49. Upp-
muntran åt lärjungar, som visat Se [2313].
sig äga goda kunskaper i botanik Hiibnerskastipendiefonden(Kol-
och därjämte ådagalagt flit och lega C G Widmark 1868) kr. 1,000.
godt uppförande. Underst. åt behöfvande lärjtmgar.

L'ektor Hngo Schmidts stlpen- Kihlbergska fonden (Rektor O
die· och premiefond (genom in- J Kihlberg och hans hustru gnm
samling af äldre f. d. lärjungar; testamente 1901) kr. 5,000.'Räntan
vid lektor Schmidts fråmalle 1901) får af läroverks kollegiet fritt för-
kr. 2,509. Stipendier å minst fogas för ändamål, som kunna an-
50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta ses vara af gagn lör läroverket,
klasåer, hvilken visat särskildt in- desQ lärjungar eller lärare.
tresse för och goda kunsk aper Lagerströms stipendiefond (Kom-
i idreträdesvis franska språket, ministern f. d. kollegan C R La- -
men eljest i öfriga lefvande språk, gerström och hans hustru genom
geografi, historia, sång och musik. test. 1883)kr. 5,000. Årsräntan skall
Äfven premi er i böcker ror 15 litdelas till ett eller flere stipendier
å 30 kl'. om året åt 1 å 3 lärj. åt flitiga och välartade ynglingar.
för framsteg i förenämnda ämnen. Lnndbergska stipendiefonden

LndvigochAmandaRilbensfond (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) lIT.
(bankdir. och fru Ludvig M. Bu- 2,000. Underst. åt behöf'vande lär·
ben 1907), kr. \2,600. För inköp af jungar.
tidsenlig undervisningsmateriel. Mankellska stipendiefonden
, Norströmska stipendiefonden (Prof. G A Mankell och hans hustru'
(Civilingenjör Claes GNorström gnm test. 1871) kr. 1,000. Om dess
och Fru Alma Norström, f. Bun. användande saknas föreskrift. Rän-
sow, 1918)kr.4,974, Understöd åt en tan har hittills utdelats i ett eller
för begåfning, flit och goda seder flere stip:r åt fiitiga och sedliga
känd, behöfvande yngling i sko· medellösa lärjungar.

[4743] Högre realläro-
verket på Norrmalm.

Se [2307].
Första stipendiefonden (Okänd

1880) kr. 2,600. Stip:r åt medel-
lösa lärjungar.

Allmänna premie- och stlpendle-
fonden(K.Direktionen örver Sth'ltns
stads unden·.-verk 1880) kr. 8,900;
Sthlms reallärov.; stip:r och pre-
m:r åt Idrtjänta lärjungar.

Rektor S.Almqnlst. nnderstöds·
fond (tillkommen gnm insamling
1904)kr. 3,000. Understöd åt be-
hö/vande lärjung ar.

Lektor Hngo W•• Philps stfpen-
diefond (Okänd 1908) kr. 500. Sti·
pendium åt förtjänt lärjunge.

Fyra broder Heljkenskjölds
fond (Okänd 1910)kr. 5,700. Uno
derstöd åt lärare och förtjänta

lä~~:'1:rrealstndenters stlpondle,
fond (1891 år.' studenter, 1917)kr.
1,100. Stipendier åt behöfv ande lär-
jungar.

1898 års studenters stlpeadle-
fond (1893 års studentklass. 1918)
kr. 3,500. Stipendier åt rortjänta
och behöfvande lärjungar.

18940 års stndenters vid Högre
reaJläroverket i Stockholm stt-
pendtefond (189~års studentklass,
1919) kr. 3,900. Stip. åt behöf-
vande begåfvad lärjunge.

(4744) -- ,
Fonder till förmån för lärj. vid

Statens profskola,
Nya elementarskolan.

Förvaltas af K. Direktionen lor
Sthlms stads undervisningsverk.

Se [2301].
Axel Abramsons stlpendinm

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,664. Uppmuntran åt en
gnm flit och berömvärdt uppfö.
rande däraf Idrtjänt lärjunge i ngn
af 'skolans 5 lägsta klasser (före.
träde ror klasskamrater till stif·
tames afl. son).

Doktor Otto von Friesens pre-
miefond (Bibliotek arien hos H. M.
Konungen, Fil. dr Otto v,onFriesen
1899) kr. 3,044. Belön:r i större
eller mindre poster för vackra sam-
Iingar af djur eller växter eller
Idr noggranna skrift!. uppsatser
rörande naturhistoriska ämnen.

Doktor Patrik de Lavals stipen-
di/lm (gnm insaml. bland lärjung:ne
1889, 'sedermera ökadt gnm uppre-
padej gåfvor af Fru E. de Laval) kr.

.2,341. Uppmuntr an åt i ngt af de
naturhistoriska ämnena framstäen-
ao lärjunge.

lans gymnasium (helst till samrne '
yngling under hans gymnasietid,
om han gör sig fortfarande däl"af
väl förtjänt). .

Nya Elementarskolans all.
männa premiefond (genom be-
hållningen af vid läroverk:'X 1900-
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gåfva af en f. d. måls-
man med 500 kr.) kr. 2,140. Bok-
premier åt däraf' Idrtjänta lärjun-
gar.

Nya Elementarskolans lärares
nnderstödsfond (5,259 kr. afano-
nyn> gifvare, 1917) till understöd
åt lärare och änkor efter lä.rare
vid Nya Elementarskolan.

Rektor Hngo Hernlnnds premie-
fond (genom insamling af smärre
bidrag bland skolans lärjungar till
rektor Hernlunds 60·årsdag den 13
okt. 1908 och sedermera ytterli-
gare ökad genom af skolans gym-
naststförb. och målsmän lämnade
belopp) kr. 2,894. 2 premier åt lär-
jungar i ring 111 och IV af gym-
nasiet, framstående i historia eller
modersmålet.

Rnbenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,296.
Uppmuntran åt »lärju nge, hvilken
däraf gjort sig förtjänt ».

AUan Edvard Sagers fond (Hof.•
stallmästare Edvard Sager och Fru
Ida Bager) kr. 3,395. För inköp af
ett skyttepris, hvilket vid vårter-
minens slut tilldelas eILaf skolans
lärjungar å gymnasialstadiet. .
,Sång. och 'mnsikpremiefonden
(gnm aflärjungarne gifnakonserter
1882, 1884 och 1888)kr. 1,803. Upp-
muntran åt i sång eller musik
framstående lärjungar.

Sten och Alvar Thlels fond
(Grosshandlaren Arthur Thiel och
Fru Alice Thiel 1909) kr. 3,074.
Understöd åt barn efter afliden
lärare vid skolan eller åt flitiga lär-
jungar) som däraf äro i behof.
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G.. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. Ii. fonder. [4745-4750]
Widmarks fond (Kollega C G 1919 års premiefond, kr, 7,526. RergsingenjörF.O. Carlinstond

Widmark och hans hustru gnm test. Af fondens afkastning utdelas pre- (Bergsingenjör F. O. Carlin 1919)
1882)kr. 10,000. Räntan användes mier vid hvarje läsårs slut åt rör. kr. 5,000. Stp:r åt bergskolans ele-
till förhöjande af de pens:r, som tjänta lärjungar. ver.
för lärare vid Jakobs allm. lärov. Nyblifna studenters sttpendle- Borgareståndets donation (Bor.
äro el. blifva å AlIm. indragnings· fond, kr, 500, Räntan utdelas vid gareståndet 1866)kr. 6,800. Stip:~
staten bestämda att utgå, enl. särsk. vårterminens slut till elev i gym· åt Tekniska högskolans elever.
i testarn. best:a föreskrifter. nastet. C.Brandels stipendiefond (Kam-

--'- [4747] --- reraren C. Erandel1900) kr. 15,900.
[4746 ] K tar-i I k'l Stip:r åt Tekniska högsk.s elever,. a a arlna rea s o a. Lärarnas vid elemeutar läruver- med företräde för testators anför.

S~ t2315). ken nya änke- och pnpillkassa(Kgl. vanter .
• Bergman.iII.I erska fonden se regI. 8 dec. 1911) kr. 8,186,428:88 Cederbulms stipendiefond (Sub.
lln~er [47040]. •. Förvaltas af styrelsen ror statens

Ehrenpahls sotlpendlefond (As- anstalt för penaionertug af folk. skription 1919) kr. 551:32. Stip:r'
AEh hl h h h tr "åt Tekn. högskolans elever.sessor renpa ~c a~s. us u skollärare m. fl.; pensionerande af H~ 1'11. Cederp"rens fond (Tele.

1781)kr. 250. Prem.r åt Iärjungar, änkor och barn efter lärare vid de n

Förvaltas af Sofia församlings aUm lärov-u folkskoleseminarier. fondirektör H. T. Cedergren 1909)
kyrkorå~; .. .' na,hÖgrelä~a~illlleseminariet,tekn. kr. 52,500. Under fyra år af fem

Eurenll nnderstodsfond (v. ha- elementarskolorna Chalmers' tek- resestip:er åt svenska elektrotek-
radshöfd. P L E~renius 1?09) ~r. ruska institut sa~t Gymnastiska ~J~i.'ft~~å~'~:k:~~e~~it~~~a~~:
26,090. Underst. at medeUosa lär- centralinstitutet ; skyldighet att råge,
)uGg~r.. vara delägare i kassan åligger hvar Ofveringenjör Jnhan Danielsons

rabergs ,StIp~ndi.um (Colteg.. och en, som efter reglementets ut- t· d' f d (Of' '" J
S.ch.o!", E Gr.åbe.r,,)k,rt>. 500. Prem".r färd ande blifvit rektor eller ord. s ipen te on vermgenJor.t ä k kl l F Danielson 1900)kr. 40,000, Bese-a l s ng s l~ 19:;t al'J",-:~~ar.. or- ämnes- eller pensionsberättigad öf- understöd åt Tekn. högskolans af.
valtas af Katarina församlings ningslärare vid orvanuamnda läro- gångna eller afgående elever.
J,yrkorå~. ". anstalter.Katartna forsamlings kyrko- G. de Lavals stipendiefond [Ak-
råds donation (1814), Till skol. tieb. Separator 1895), kr, 10,000.
böcker åt fattiga skolbarn; utgår [4749] Kungl. Högre lär-a- Stip:r åt Tekn. högskolans elever.
med 10 kr. årl. rinneseminarium. v. Eggertz stipendiefond (bila.

Lefflerska stipendiet (Änkef. G Se [2236]. af Prof. Eggertz lärjungar m. fl.
Leffler 1885) kr. 527. Räntan ut. EllenBergmansstipendium(Frkn 1885)kr. 7,050. Stip:r åt elever vid
delas ät en medeUös och välartad Ellen Bergman 1887)kr. 1.1.635:33 Sthlms Bergsko!.a,
yngling om året. Till underst. för seminarte elever. Elektrislm profningsanstaltens

Sjätte klassens stipendiefond Anna Bergströms stipendium honnörsstipendiulDi (Blekte. pröf-
[Lärjungar vid läroverket 1908 o. (Fru Anna Bergström. Simonsson ningsanstalten 1918.UKr. 2,000jä'ä'
senare) kr. 525:8i;, Understöd åt 1917)kr. 2,543:33. Till underst. för te ränta till 1922. tdelas till o r
lärjunge i klass 6. semtnarieelever. 1922 utexaminerad civ.ving. fran

'rörnqvists fond se under [4696]. Hilda Cassellis fond (f. d. ele- fa~k::fe~~~/Ö{v.elF~i~~~i~:k·fon~.
ver vid Statens normalskola ror (Professor W Fellenius 1917) kr.
flickor) kr. 6,308:40. Till underst. 5,050. Ett stil'. för afgående stu-
fdr elever vid Normalskolan. derande från fackskolan för väg·

Hildur Djnrbergs stipendinm och vattenbyggnad.
(Frkn Hildur Djurberg 1912) kr. . 6ibson-Cronstedts sttpendle-
~;:;~e~~:"e~~illunderstöd för semt- fond (Ing. C. G. Horström 1899)

Regina Palli'ns minne (Semina- :~I;~~O~'ev~;i;;,redä~ö,?;,~~de~~~i
rieelever 1884)och den därmed för- för släktingar till släkterna Gibson,
enadeJu lla Rubensons fond (Abr-a- Oronstedt och Norström.
ham Nachmanson 1912)kr. 13,566: Anders Henrik Görans,sons fond.
20. Till ,underst, för semmarieele- (Fru E Göransson 1917)\kr.50,000.
ver. Stipendier åt från bergsskolan 'ut-

Seminarieelevernas hjälpfond examinerade. eller på annat sätt
(Seminarieelever) kr.H,389: 83. Till kvalificerade Som ägna sig åt vesen-
underst. :for semtnarteelever. skapligt forskningserbete af be-

Louise Sundens stipendium (Än. tydelse för svenskt järns och ståls
kef. Christina L Sunden 1887) kr. framställning.
5,487:72. Till underst. för semina- Fr. Hesselgrens stipendiefond
rieelever. (civ. ing. Fr, Hesselgren 1916)kr,

150,000.Stip:r åt 'I'ekn. högskolans
elever ev. nyss afgångna ingen.
jörer.

A. N. Ho1fmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A H Hoffman
1897) kr. 20,000. Stip:r åt Tekn.
högskolans elever. .

Kristo1f~r Huldts stipendiefon"
(Disponenten K Huldt 1917) kr.
20,000. Stip:r åt ordinarie stude-
rande i fjärde årskursen af fack-
skolans för bergsvetenskap under .•
afdelning för grufvetenskap.

C. J. Hnltqvists donation (Hofr.·
rådet O J Lindenerona 1874) kr,
16,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever. .

Jolm och Jollannn Håkanssons
donn.tlon (J. o. J. Håkansson 1919)
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(4746 b] Hq.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [2309].
Allan Ab~nins' stipendiefond,

kr. 1,000. Arliga räntan tillfaller
såsom stipendium en behöfvande
lärjunge i 4:de eller å.te klassen.

Doktor Frodins stipendinm (kr.
1,500). Räntemedlen utdelas årji-
gen till hehöfvande lärjungar i
3:dje eller 4'de ringen.

En lärj unges donation, kr. 1,000.
Årliga räntan tilldelas en lärjunge
i 2:dra eller 3:dje klassen,

Gustaf Elmqujsts' stipendie·
fond, kr. 5,000. Arliga räntemed-
len utdelas såsom stipendier till
förtjänta lärjungar.

Per Lindstens stlpendfefondj kr.
1,050. År1. räntan tillfaller 1 el.
2 lärjungar vid läroverket. ['4750] K I T . k

20. Septemberfonden, In.. 2,000,I L u.ng. eknis a
hvilken summa inom premie. och . hogskolan.
fattigkassan bildar ett stående ka- Se [2204].
pital; årl. räntan användes till In- Thorsten Bergstedts stfpendte-
köp af premieböcker. fond (Civiling, Thorsten Bergstedt

Hilma och Carl Edvard Sterkys 1881) kr. 5,200. Underst. åt 'l'ekn.
stipendiefond (2,000). Årl. räntan högskolans elever.
utdelas såsom stipendium till nä- John Bernströms stlpendle-
gon mindre bemedlad nyblifven fond, kr. 1l0.000. Stip:r åt Tekn.
student eller till ring IV appfl. Högskolans elever med företräde
elev, som ådagalagt berömligt upp· för den, livars fader är eller haft
förande och visat goda anlag, före- anställn, såsom arbetare eller tj än-
trädesvis för studier i matematik stemanhosAktiebolagetSeparator.
och fysik. Fredrik Björns stipendiefond

lVidingska donationen (kr.1,380). (Med, fil. kand, K. F. Björn 1914)
'Itäntemedlen utdelas till mindre kr, 100,000.Resestipendier åt yngre
bemedl. lärjungar. Inaenj örec.
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kr. fiO,OOO. Stp:r åt Tekn. ~hög-
asolans elever.

John .. E. Kjellbergs stipendIe-
fond (Ankef. Alma Kjellberg 1897)
kr. 30,000. Stlpir åt Tekn. hög-
skolans elever. ..

Klemmingska fonden. (Ofverdt-
rektörV Klemming med söner 1917)
n.50,000. Stipendieråtstnderande,
Som uppflyttats i tredje afdeInin·
gen.

I<'. d•. rörste aktuarien D. l,
Kruhs' fond (f, d. aktuarien D.
A. Kruhs) kr. 18,800. Till under-
stöd åt elever eller för inköp af
undervisningsmateriel för facksko-
lan för bergsvetenskap.

Otto oeh Aug'!osta Lindstrands
stipendiefond (Ankef. E. A. T.
Lindstrand 1897) kr. 25,000. Rese-
underst. åt utgångna elever från
Tekn. högskolan.

Joh. }(jchaelsons donation (Fa-
briksidk. Joh. Michaelson 18661
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko-
lans elever.

Carl Nyströmers fond (Civilin-
genjör C Nyströmer 1913) kr.
63,866:83. Stip:r åt från högskolan
utexaminerade yngre Ingenjörer
inom väg- och vattenbyggnads-
facket.

Professor Odelstiernas stlpen-
diefond (Bergsing. Alb. Bergström
1920) kr. 2.000. Stip:r åt elever i
bergsskolans fjärde årskurs, hvi lka
som hufvudämne studerat järnets
metallurgi.

Samuel Owens 'stipendiefond
Subskription till hedrande af S.
Owens minne 1874)kr. 15,000.Stip:r
4t Tekn. högskolans elever.

A. J. Bomans fond (Dir. A. J.
Roman 1919) kr. 20,000. Resestf-
p:m åt elever som genomgått den
kemiskt tekniska afdelningen vid
högskolan.

Byggmästaren Hans Oscar Bund-
'lvists och hans maka lmalia
Bnndqvists fond (Änkefru A.Rund-
qvist 1912)kr. 105,000:-. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.s

Remy Schwartz' stipendiefond
(Änkef. D. S. Schwartz, f. Sundblad,
1878) kr. 6,200. Stip:r åt 'l'ekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
At stiftarens släktingar.

Minne af Civilingenjören Au-
~t EmU Wilhelm SmItt tör tek-
nisk 'undervisning (Gen:konsul J.
W. Smitt 1904) kv100,000. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

Knnt och A.malia Stylfes stipen-
dlefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn.
högsk. afgångna eller afg:de elever.

Öfverståthåll.ren GnstafTamms
stipendiefond (öfverståthållare G.
Tamm 1919) kr. 10,000. Stip:r åt
elever i bergsskotans tredje och
fj ärde årskurser.

TekJlologiakainstltntets elevers
atipendiefond (snbskription 1877)
kr. 27,000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever. I

J. G. Törners denatton (Kom-
missionslandtmät. Törner 1874)kr.
47,000. Stip:r och reseunderst. åt

•Tekn. högskolans elever.

Jonas 'fenströms stipendiefond
(.A1lm. Svenska Elektr. A.B. i Vä-
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

Donation till C. J. Yngströms
minne (Bruksäg, C. J. Yngström
1907) kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans elever eller
personer, som arbeta inom järn.
handteringen. . .

Hrnbägare G. O. Örns dona-
tlon (Bruksäg. G. O. Örn 1916)kr.
4,000: -. Stip:r åt Tekn. Högsko-
lans elever tör att i Norge studera
vattenkraftsbyggnader och elektro-
kemisk industri.

[4751] Tekniska skolan
Stockholm.

Claes A.delskölds stipendiefond
28,000 kronor. Styrelsen för tek-
niska skolan i Stockholm; till att-
pendier.

Byggmästaren Johan Anders·
son.s fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knnt Andersson) kr.
20,000. Styrelsen 16r Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip. vid skolan.

John Bernströms stipendiefond
kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska
skolan i Stockholm? till stip.r vid
skolan, med företräde f'6r de ele-
ver, hvilkas låder haft eller harva
anställning hOBA.·B. Separator.
. Therese och O. G. Boberghs
fond' 35,000 kr. Styrelsen för 'I'ek-
niska skolan i Stockholm till sti-
pendier.

Ulla Cramers stipendiefond kr .•
19&,000,däraf dock tillsvidare rän-
tan delvis utgår tilllifräntetagare;
styrelsen för tekniska skolan i
Stockholm; till stipendier.

Baltzar Cronstrands fond (Kom-
mitten för åstadkommandet af en
värdig minnesvård öt'ver skolans
f'6rste förest. kapten Baltzar Oron-
strand) kr. 1,.00. Styr. f. Tekn.
skolan i Sthlm; till stipendier vid
skolan. .

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

Ang. Holfmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
20,000.- Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.

H O Hnndqvists och A Rund-
qvists stipendiefond (Byggmäst.
H O Rnndqvist och hans hustru
A Rundqvist) kr. 52,847:19. Sty-
relsen för Tekniska skolan i Stock-
holm; till stip:r vid samma skola.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
J Sjöstedt 1856) kr. 63,000. Sty-
relsen för' Tekn. skolan i Sthlm, se
[2206]; bildande af en särsk. afdel-
ning iår flickors undervisn. i sven-
ska slöjdf'6reningens skola eller
nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

Tekniska skolans allmänna stl-
pendiefond (Aktieb. Industripalat-
set, 1/2 behållningen af ett tom-
bolalotteri) .kr. 3,000. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sthlm; tillstip:r
vi~,samma skola .

Axel Westins stipendiefond
(Byggmäst. Axel Westin) kr. 5,000.
Styrelsen för Tekniska ·skolan ~
Stockholrn ; till stip:r-vid nämnd a
skola.

I

[4752] .
Byggmästare Johan Anderssons

fond (1898, 19M, 1914) kr. 100,000.
Nämnd på sex. personer tillsatt af
Svenska slöjdförenis och Sthlms
arbetarefören:s styrelser; resestip.
på 400 kr. till yngre man!. och
kvinnL arbetare med begåfning
och yrkesskicklighet.

illajoren !lf Björkmans fond
kr. 10,000.Sv. Slöjdf'6reningens sty-
relse. För elever vid Tekniska.
skolan.

Hamelmannska fonden (Fabr. J
C W Hamelmann, test. 19/41882)
kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse. se [3883]; 2 resestip:r a 2.Oc
kr. till handtverksyngttngar ej
öfver 25 år. " '

lVallmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1841) kr. 19,000
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, somgifvahopp-
om sig att blifva skicklige närings-
idk. f6r att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och f'6rbättringar i
näringar och slöjder.

Hans' Oscar o. Amalia Rund·
qvlsts fond,1913, kr. 51,859.Nämnd
på sex personer tillsatt af Svenska.
slöjdf'6reningens och Tekniska sko-
lans styrelser; resestip. på 400 kr.
till manliga och kvinnliga stu-
derande, som ntgått från Tekni ••ä
skola i Stockholm och genom flit.
och begåfning däraf gjort sig för-
tjänta.

[4753]
Adlerska fonden (Fru Charlotta,

Adler) kr. .,316: 27 vid 1919 års-
slut. Stockholms folkskoledirek-
tion se [1864];gäfvomedel till skol-
lofskolonier ..

Benedickska fonden (Fru Emma:
Benedicks) kr. 10,511:94 vid 191!'·
års slut. Se [1864]; gärvomedel till
akollofskolonier.

Dnboiska fonden (Handlanden
P. G.Dubois)k1'. 70,037:70 vid 1919'
års slut. Se [1864];underst. åt skol-
barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur-
ser eller annan undervisn ..anstalt,...
som Iämp]. kan sättas i samband
med folkskolan.

I<'riedländerska fonden (Grossh ..
Herman Friedländer) kr. 27,439:.2-
vid 1919 års slut. Se [18641;gäfvo-
medel till skollofskolonier.

ElIn Hlrsehs minne (Ingenjören
Ernst Hirsch) kr .• 22,124:.9 vid.
1919 års slut.' Se [18641;att genom
DFöreningen för Stockholms skol-
lofskolonier» utdelas till skollofs-
kolonier.'

H. Salomons stipendiefond. (Re-·
gistratorn E H H Salomon) kr.,
5,696:38 vid 1919 års slut. Utde-'
las .till någon begåfvad eller väl-'-
artad gosse eller flicka vid någon.
af Stockholms folkskolor.
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G. Fromma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder. [4755--:4766bl'
[4755] Kungl. Statskon- Pensfnnsfunden för tjänstemän Kgl. regl. 30dec. 1911)kr. 78,723:50.

toret. vid statens järnvägar öfverflyt- Pensionerande af extra provin-
tades vid 1911 års början till K. sialläkare äfvensom beredande af

Af de under K. Statskontorets Statskontoret. Behållningen vid fyllnadspension åt vissa provin-
förvaltning stående fonder upp- 1919års slut kr. 26,830,248:78. sialläkare.

~~t':s;~~j· såsom varailde af ••11m. foBndalt(zf·ardvSo~:::::~~sSte:Pf~~d~~. ka~:~ar(~tt~~:~~~~~li<;d!g~~s.,I~ngt:
f.d.Allmänna döfstumlnstltntets ., .rikes ärendena grefve B v Pla- regI. 13 nov. 1903)kr. 717,421:84..

donationsmedels fond (öfverlämn. tens änka och son 18'i7; fonden, Pensionerande af ord. lasaretts-
till K. Statakontorets förvaltning förut under Marinförvaltn:s vård, läkare.
1894).De till fri disposition ställda öfverflyttades till Statskontoret Döfstnmlärarnas penslonsan-,
donationsfondernas årl. afkastn. 1894).kr. 21,893:54.. Till stip. åt en stalt (K. M:t och riksdagen; KgL
användes t. t. till en del för döf· kadett vid afläggandet af examen regI. 8 okt. 1915) kr. 27,295:55.
stumlärarebildn. och döfstumun- förutnämn.t.sjöofficer(1919utdel:s Pensionerande af personalen vid)'
dervisn. samt till stip:r åt Iärare- kr. 941:24). döfstumskolor, folkhögskolor,.
elever. Af lindra donationsfonder Gretve Erik Posses donations. landtmannaskolor, sinnesslöan-
utgå f. n. lifräntor m. m. - K. fond (Sekreter. i Krigshofrätten stalter och vanföreanstalter.
Maj:ts förordnande ang. användan- grefve C E L Posse 1871) kr. Lärarinnornas pensionsanstalt
det innehålles i nåd. brefvet till 54.095:19. För ändamål tillh. Btks- (K. M;jt o. riksd.; Kgl. regl. 28/12;'
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid arkivets ämbetsverksamhet. 1910). Kr. 1,891,537:48. Pensione--
1919 års slut utgjorde de till fri Westzynthil testamentstond (t. rande af kvinnl. lärarpersonale ••..
disposition ställda fonderna kr. f. svenske och norske Konsuln i vid enskilda läroanst:r, som åt-
227,059:80 och de öuiga fonderna Baroelona W J S Westzynthius njuta statsunderst. från det under-
kr. 318,284:77. 1891)kr. 88,622:60.Afkomsten skall riksstatens åttonde hufvudtite1'l

Carnegiestiftelsens fond [se användas till att förbättra stäl l- uppförda reservationsanslaget til13
4827]. ningen för gamla och redliga sta- enskilda läroanstalter.

l<'ileenska testamentsfonden tens tjänare, hvilka antingen icke Söderströmska fonden (Grossh •..
(Kommerserådet P E Ftleen 1822) harva rätt till pension eUer hvilkas F H Söderström 1875)kr, 15,000_
kr. 36,031:07. Folkundervisn:s bo' pension är otillräcklig, äfvensom Pens. åt reglementariskt oberätti-
främj. till att understödja änkor och barn gade pensionssökande folkskoUä-

Johnsonska donationsfonden :f. efter dem. Ar 1919 beviljade K. rare.
d. svenske o. norske General- M:aj:t gratifikationer frän fonden
konsuln i Alexandria J W John- till belopp af 3,780 kr.
son 1890)kr. 270,637:78.

Längmanska donationsfonden
(Bruksäg. E J Längman 1859)kr.
5,288,964:96. Allmännyttiga ända-
mål; får ännu icke disponeras till
de af testator afsedda inrättn:r
ffi. m.

Noreenska testamentsfonden
(Kanerträdet J E Noreen 1811)kr.
23,830:37. Stipendium till en elev
vid K. Krigsskolan.

Militärsällskapets I Stockholm
krigs.kolestlpendlefond (1893)kr.
5,852:33. Föl' flitig obemedlad elev
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan
såsom beklädnadshjälp eL upp-
.muntran.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döf~tumma och blinda •.
[4762] . [4763]

Allmänna institutet för döf· Kungl. institutet och försko·
stnmJlla (Protokolfssekret. \ P A lan för blinda å Tomteboda, ly-
Borg, under beskydd af Drottning der under af Kungl. Maj:t förord-
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). nad direktion se [2296]. Tillg. (enl.

Sedan detta institut 1 aug. 1894 1~19års bokslut, inklusive u.nder
upphört och dess lägenheter, Iäroanstalten lyd:-nde donatlO.ns:
byggn:r o. inventarier öfverlåtits fonder kr. 930,4~0.11)kr. 1,021,.637.
på 1;a döfstumskoldistriktet, harva 51.. h varaf fasttgheters bokforda
institutets fonder, enl. ~. Maj;ts värde 584,200kr.
bref af 9 aug. B. å., öfverlämnats
till Statskontoret att af Statakon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behållna åraaf-
kastningen af dessa fonder hal' K.
Maj:t lämnat föreskrift 14 febr.
1896. Se vidare [4755].

Ilanilla döfstnmskola kr. 50,000.
Användes dels till understöd åt
utgångs elever dels till fortaätt-
ningskurser m. m. för äldre döf-
stumma.

[4756] Statens anstalt för
pensionering af folkskol-

lärare m. fl.
K. regi. 31 dec. 1919. Kr.

53,830,127:85. Tjänste· och familje-
pensionering för lärarkåren vid
folkskolor m. fl. andra läroanstal-
ter, distriktsveterinärer, sjukskö-
terskor, barnmorskor, hefattnings-
havare vid hushållningssäUskap

m. fl.
Extra provinsialläkarnas pen-

sionskassa (K. lVI:t och riksd.;

[4764]
Arbetshemmet rör blinda i Stock.

holm 1912 uppgått i De blindas
förening, se [3687J.

r4765J
Föreningen D För Blindas väl»

(stift. 1885) hal' till syftemål att
söka befrämja de blindas såväl
andliga som lekamliga väl, hvar-
för den. genom sin styrelse till
behöfvande blinda utdelar arbets-

[4757]
Svenska lärarinnornas pension ••..

föreningunderstödsförening(1855),.
kr. 2,670,141:34. Särsk. styrelse..
se [3037.];IIfränta vid 54 år.

[4760]
Phllipsenska testamentsrondea-

(Grossh. H T Philipsen och hans.
hustru, f Moll, 1811). Särsk. dt-
rektion, se [2440]; skolim·ättning;.
äger fastigh. n:r 27 i kv. R080ndaL
större i Maria försarnl., Hornsg, ..•
31, Ad. Fredr. torg N:o l.

materialier och verktyg samt läm-
nar bidrag till elever vid arbets-
skolan i Kristinehamn. Pörenin-
gen utdelar ock med blindskrift
tryckta böcker. Fören.s fonder'
uppgå till kr. 351,000.

[4766 a] . .
Döfstnmröreningen i Stockholm·

(1868)kr. c:a 70,000.Särsk. styrelse,.
se [3691];att medelst lån eller gå!..
vor understödja döfstumma leda-
möter, som äro sjuka eller åldriga..
eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlä-
ning åt ledamöterna eller gom rö-.
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

[4766b) .
De döfstummas Allmänna Sjuk.·

och Begrafningskassa (1903) kr ..
76,000. Styrelsens säte i Stock-
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1476&b~4771J G. Fromma; stiftelsers, pensiorlskassors
holm .. Afser att lämna sjuk- o~h EriknAxlllsOnsfond,lyder.under
'begrafn:hjälp, moderskapshj.älp Kungl.. Direktionen öfver InstitU-
'Och ersättn. får olycksfall åt döf- tet ror blinda; tillg. (enl. U19 års
stumma i Sverige. Årsafgift 11kr. bokslut) kr. 58,641:.18,;.afkastn.
i klass l, 18 kr. i klass Il och kr. användes till främj. af de blindas
."20:50i klass III. själfverksamhet, friplatser m. m.

[4767 a]
Allmänna donationsfonden, ly-

-der under Kungl. Direktionen ör
-ver Institutet för blinda; tillg.
.(enl.1919års bokslut) kr. 237,555:86;
,af afkastningen afskilj as årligen
5,000 kr. för att, efter af Kungl.
Maj:t fattadt beslut, användas för
främj. ·af blindundervisn. m. m.;
'återstoden af fondens afkastn. ef-
-ter afdrag af utgående lifräntor an-
vändes af Direktionen till främj.
.af de. blindas själfverksamhet.

t4767bJ
Understödsfonden , lyder under

K.ungl. Direktionen öfverTnsti·
iutet för blinda; tillg. (enl. 1919

, .ärs bokslut) kr. 161,482:98;afkastn,
.användes till främj. af de blindas
.13jälfverksamhet m. m.

L4767eJ
Backmanska Stlftelsenll. ränte·

medels fond, lyder under Kungl
Direktionen öf'ver Institutet för
blinda; tiltg. (enl. 1919års bokslut)
kr. 1,988:74; till främj. af de blin-
aas själfverksamhet m. m.

[4767 dJ
Erika Carolina Nybergs, född

Söderberg, donationsfond; lyder
under Kungl. 'Direktionen öfver
Institutet för blmda ; tillg. (enl.
1919 års bokslut) kr. 131,0li'l:96;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksamhet m. m.

~~_'
[4767 ej

Samnel 'Enandere donations.
fond kr. 125,033:02, J M Bonne-

m. fl. fonder.
dals fond kr. 5,723:.58,lJanna Koo.•'
af Hjelmsäter fond kr. 10,3'46.:72,
F Skogbergs fond .kr. 12,283:61,
H Selppels, f.Roth, fond kr ..
26,816:05, Johannes och Angnsta
I):a.tmans fond kr. 20,741:84 samt
(/ Schraysdonationerkr. 37,165:62,
H Hornemans .fond kr. 6,695:03;
Fru F Dahlins, f. Ltttke, fond;
kr. ~ 20,000:-; C ,A Wahlbergs
fond,- kr. 1,306:·45; J C o.E A
]ialanders fond. kr. 824:38; L.E.
Lyckes f()nd, kr. 13,099:'24; S JF
Elgs fond ,3,185:'43; J. Dantels-
sons I'Jlnd kr. 3,571:98; Fröken
AnnalitVihströms minnesfond kr.'
25,33~:77; lyda under Kungl. Di-
rektion. öfverlnstitutet för blinda;
afkastn. användes till främj. af de
blindas själfverksa~het ~. m.

[4768J
De blindas förenings sjukkasse.

fond, bild. gnm fr~v. gåfvor, Iäm-
nar enl , stadfäst regI. sjukhjälp.
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1920 års
början uppgick till omkr •.206,000
kr., förvaltas af De bländas lår
enings styrelse, se. [3687'].

Fonder för undesstöd åt konstidkare sa~t deras änkor och barn •, \

{4770J Kungl. Akademien stälIn. af Egron Lundgrens ar?e.
för d,efria konsterna. ~~~;r8e\.~~~~r~.154.Guldmedalj åt

,Se [1626]. \ Meijers' donation' (Öfverdirekt.
fl-"Akademiens penslonskassa(upp- G Mejjer 1775) (fastighet). Till
kommim genom influtna exposil akademis inrättn. o. behof,

. tionsmedel. Kg!. regl. 1891) kr. PIpers donation (Rofintendent.
:ll34,452.Pens. till akadem:s pro- T M Piper 1820) kr. 22,687. Till
fessorer, lärare och tjänstemän' användande af akademien.
<lamt .deras änkor och barn. Lonise Rentersldölds fond kr.

Akademiens sär.klld,a under- 1,186. .
.stödsfond (Grossh. B E Dahl- Ribbings donation (Kanslirådet
gren 1874) kr. 106,714. Rese- och G Ribbing 1809) kr. 6412. Till
-studiesttp.r, belöningar å högtid~. stip:r åt elever vid läro:'.
-dagen. Söderbergs donation (Öfvet-in-

Therese och Knut Anderssons tendent. G Söderberg 1873) kr.
'fend (1898)kr. 24',786.Till elever. 8,549. Till belön:r å högtidsdagen.

von Beskows donation '(Ofv:- Uno Troilis fond (Doktorinnan
kam:junk. frih. B v Beskow 1864) S Hellman 1880) kr. 9 820. Stip:r
'kr. 10,687. Till stip. åt konstnärer. åt elever. • ' '.

Boberghska ~onden A. 51,48?: P.O.Wlnqvist8donatlonkr.42,538.
Boberghska fonden B (Godsag. W. Wohlfahrt. minne (Fröken

.och Fru. O ~ Bobergh 1880) kr. FJ,'edriqueWohlfahrtl892)kr.12,312.
10,687. TIll pns eller uppmuntran Till elever.
för elever. Gemensamma reservfonden kr.

Gahms donation (RitIär. P J 7 933.
Gahm 1826) kr. 3,216. Till belö· /' C. A. Webers fond kr. 56,594.
'Bingar å högtidsdagen. Till elever,

Professor C. Grundströms str- .1. Nordenfalks minne 3,614:
pendiefond 4,186. . Hllda Oxeutiernas fond 14221.

Holl'manska fonden (Slottsarkit. 11tställningsfonden 55,499. ;
A N Hoffman 1897) kr. 32,921.~ill .
elever i byggnadsskolan. .

Klnmansonsfond(Kammarrätts· [477,1] Kung'I. Musikaliskarådet C L K:iJ).manson 1874) kr.'
:38,631. Stip:r till målare o. bild: • akademien.
huggare. :t 1:;. . [Se 1627].

JennY Linds stipendiefond (Fru Frn Euphrosyne Abrahams.oIS
Jenny Lind·Goldschmidt 1876)kr. gåfvofond (Grosshandl. 4ug. Abra-
115638.. Reaestip., omväxlande ,åt 4amsson'1869) kr. 20,00Q. Underst.
målare skUlptör 'eller arkitekt. ät'sång~lever vid Konservatoxrum,

.: LundgrenS, Egr"n, prIsmedel ' Ahlströms, stipendiefond (Mu-
,(uppkomna glim inkomsten ror ut· sikdirektör.J A Ahlström 1907Jkr;

v VIII.
2,090. Understöd åt. konservatoi-ie-
elever. ,

Akademiens 8tip,en!liefond(Mu.
sikaltska akadem.1806)kr.20,125:25.
För obemedl. konservatorre-elever,
som visa :flit och framsteg •

Benedlck~' foud (Carl Benedicks
1880) kr .. 7,575:22. Enligt akad:s
bepröfvande, ,,\

Beuedicks', Emma, Änkefrn,stl.
pendiefond (1890)kr. 5,000. Under-
stöd åt konservatorieelever.

Bergers fond (Tullförvaltare .c
W Berger 1869) kr. 35,407:63. TIll
de ändamål, akad. finner1ämpli·
gaste.

Bergmans gåfvofond (Lärar:n
Ellen Bergman 1880) kr. 12,035.
För sång.

Bergs fond (Organist P A Berg
1863) kr. 1,500. Till befräm], af
organistutbildningen.

Berliner Lied~rtafels sttpendle-
fond (Tyska manskören Berliner
Liedertafel1910) kr. 2,385:'09. För
elev. .. I

H. Berwalds fond (Ankef. Hed-
vig Berwald 1884)kr. 4,050f. under-
st. åt konservatoriets elever; f. n.
lifränta. •

von Beskows stipendiefond(Öfv:-
-kam:junk. Frih.B vBeskowo.
Malin v. Beskow 1864)kr. 25,500:·-.
Resestip.

Oscar Bolanders sttpendlefend
(Professorskan Ester" Bolander
1915) kr. 5,225: -r-, Till elever å
olika. instrument. .

van Booms stipendiefond (Mu-
sikus J van Boom 1861)kr. 1,000.
För piano'sp:..e.•ln_. -'-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
Fofke Brandels minnesgåfvs ilIichaelssons fond (Grossh. Aug.

(Fil Dokt. Robert Brandel1912) kr. Michaelsson . 1871) kr. 3,000. Till
1,015. För pianoapeln. uppehållande af nyss nämnda

('arlens fond IFredrika Oar'len , kvartettsällskap.
född Hamilton, 1~74)kr. 3,821:83 Holena Jlnnktells fond (Fröken
Enligt Akad:s bestämmande. Helena Munktell1919) kr. 15,000:-.

Doktor Ernst Fogmans dona- Till stipendier efter akademicns
tionsfond (fru Carin Fogman 1907) prövning.
kr. 5,738:20.Till elever och f.d. ele- Heh-na Mnnkte]]s minnes fond
ver i valthornsblåsning. (Donator. som önskar vara okänd,

F. A. ~·rieb.rgs stipendiefond 1920) kr. 20,000:-. Enligt akade-
"(Musikdir. F A Frieberg 1902)kr. miens fria förfogande.
..5,432:50. För konservatorieelever. Conrad 'Sordqvlsts fond (Hof-

Julius Giinthers och }~ugenie kapellmäst.are Conrad Nordqvist,
Olaeson» stipendiefond (fröken 1920) kr. 30.000:-. Till uppmunt-
Eugenie Olaeson, 1918)kr.28,000:-. r-an och understöd åt förtjänta ele-
Till understöd och uppmuntran ver i kammarmusik och orkester-
.åt konservatorieelever. spelning.

Hammarins stlpendlefoud (Fru ;\etherwoods stipendiefond
E Hammarin, 'f Casparson, 1872) (Bankokomm. V. Netherwood 1867)
kr. 20,000. För underst. åt kon- kr. 200. För violin- och violon-
servatoriets elever. cellspein.

Harmoniska Säflskapets fond Henriette Nissen's stipendiefond
(Stockholm 1865)kr. 3.179:54. För (Professor Siegfried Saloman 1880)
inköp af musikalier. . kr. 10,450. För underst. åt en kon-

Hassells donation tillllfazerska servatorieelev.
kvartettsällskapets byggnadsfond Oxenstiernas fond (Frih. Hilda
(1894) kr. 46,978:39. Oxenstierna 1905\kr. 13,150:-. För

Hebbes stipendiefond (K. sekre- tonkonstens befrämjande.
·ter. J Ph Hebbe 1852) kr. 3.000. Fredrika Sten hamnrars stlpen-
Till befrämj. af organistutbiidn. dlefond (gm insamling 1881) kr.

Händelskastipendiefonden(Prof. 10.450. Dramatisk sång.
~ A Josephson 1871) kr. 500. För Wilhelm och Htlma Svedboms
;primavista sång o. harm. kunskap. stipendiefond (Fru Htlma Sved-

Johan Leonard Höijers st lpen- bom 1906) kr. 40,000:-. För ele-
dlum (Fru Julia Justina Höijer, ver.
f Westee, 1900,kapitalet öfverläm- Sällskapets Mnsikens vänner
nadt 1904) kr. 4,180. För studer. l Göteborg stipendiefond kr.
.yngl.ing vid Konservatorium. 13,834:40.

Konservatorieelevernas gralfond Tamms stipendiefond och Wide·
kr. 386: 90. grens stipendiefond (Bruksp. C

-Ruhlauska arfvingarnas stipen- A Tamm 1865 och Kassör G Wi·
-diefond (Hedvig och A Kuhlan degren 1880) kr. 4,002:74. Flöjt-
samt Evelina Falenius, f Kuhlau, bl åan.
1866) kr. 1,000.' För violinspelu. D A T Westmans stipendiefond

Kuhlaus stipendiefond (Grossh. (v Häradshöfdmg D A T Westman
(j L Kuhlau 1860) kr. 1,000. För 1906)kr. 6,270. För en elev i piano.
ptanospelu. spelning.

A·lice Lennmarks .\donations.
fond (Fröken Alice Lennmark 1916)
kr. 4,02R:-. För understöd åt f. d.
konservatorieelev; f. n. lifränta.

Jenny Llnds stipendiefond (Fru
..TeDDYLind-Goldschmidt 1876) kr.
127,784:54; resestipendium.

Joha,n Lindegrens minne gm.
ånsanåing' 1914. Kr. 1,345:36. Pre.
mier till elever i komposition och
kytkomusfk.

Lindströms stipendiefond(Gross.
hand!. E E Lindström 1'864)kr
1,500. För violin- och violoncell·
speln.

Lomell·Molins stipendinm kr.
11,116:06. För violtn- och vtol on.
cellapeln.

Axel Lnndwalls fond(v.Häradsh.
A Lundwall 1898) kr. 101,955:87.
För uppför, af större musikverk.

illankeIls stipendiefond (Prof.
Gustaf Mankell 1871) kr. 1,000; 16r
orgelspein.

JlIltzers fond (Grossh. J Mazer
1846) kr. 10,000:37. 'fill uppehäl-
lande af ett kvartettsällskap.

[4772]
KgI. Hofkapetleta penslenstn-

rättning (H. M, Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 722,445:26.
Särsk. direktiou, se [3015J;pens:r
till hofkapellister, deras änkor o.
barn.

[4773]
Operakörens enskilda kassa

(Kapel1mäst. C Nordqvist 1876'
kr. 38,000.Särsk. styrelse, se [3021].
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp- ocb
Iåuetnrättn,

[4774]
Ida Bergers Legat kr. 2.500.

(Under dir. af K. t:s pens:inr.)
Axel Elmlunds pensionsfond kr.

68.200. (Under direktion af K..Tea·
trarnes pensionsinrättning.)

m. fl. fonder. [4771-:"-4778J
Csrl Fredrik Lnndqvists fond:

kr. 3,000. (U)nder dir. af K. Teat-
nes pens :inr.

Kgl. Teaterns arbetares och be-
tjäntes s luk- och begrafnlngs-
kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)
kr. 133,000.(K.Teatra nes pensions-
kassas direktion); sjurk- och begraf
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

Kgl. Teatrarnes penstnnstnrätt,
ning kr. 4,200,000. Särsk. direk-
tion, se [3013]; pens:r.

Svenska teaterns donationsfond
kr. 50,000 (tillh. Kg!. 'I'eatrarnes
pens.kassa).

W Svensons donationsfond kr .
27,400. Under direkt. 16r Kg!.
Teatrarnes pens:inr.

[4775] .
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will-
man 1883) kr. 40,700. Särsk. sty-
relse, se [3023J; afsedd till Ull-
derstöd.

[4776J
Artisternlts och Htteratdreruas

pensionsförening (Artister o. Iit-
teratörer 1847) kr. 312037: 41.
Särsk, direktion, se l30321; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De sceniska artisternas under-
stödsfond kr. 110,000. Särsk. sty-
relse, se [3019].

[4777J
IIramatiska och mustkaltska ar-

tisternas pensionsrorening (Tea-
terdir. P. J. Deland 1857). Tillg.
vid 1919 års slut omkr. kr.
385,340. Särsk. direktion, se [3017];
att, så långt förening:s tillg:r med-
gifva, utdeia pens:r å 300a 400kr.
årl.; hvarjämte under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 17,685,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tister.

Svenska teaterrorbundet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1895.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet,
som går ut på en spar-, sjuk-
begrafn:shjälps- o. uuderstödsfond
samt pens ..kassa, vara en central-
punkt för svenska idkare afscenisk
konst. Medlemsantalet är 707; sam-
manlagda tillgåugar kr. 477,466:31
(3'112 1919). Se f. Ö. under [3098].

[47781
Svenska publidsternas pen-

slnuskassa, underNtötlsförening
(1901) .kr-, 613,781:70. Särsk. sty-
relse, .se[30 34].

155 Adresskalendern -1.921.
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[4781-4782J G; 'Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl. fonder.

IX. Fonder fö,!' pensioner och understöd åt civile ämbets- och tjänstemän
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. '

[4781J Civilstatens Från och med 1900års ing, ktlh. Törnqvistsdonatlonsfond (Ka":;·
.. k h '11k na nya delägare ej vinna inträde rern i Kammarkoll. C Törnqvist
an e- <lo PUPI assa. i anstalten. ., _. 186~) 'I, 1920 kr. 36,235:09. Dtsp.
, Se [29·43J.... ElIs pensionsfond (Kamrer. Carl för, Civilstatens änke- o. ,p'ipilk

Civllstatens änke· och pnpill. Gust. Ell1889) '/,1920kr. 38,83?:10. kassas behof. ,. , '.~
kassa (förutvaraude Civilstatens Till pension. åt,behöfvaude änkor G;en,om·nåd.'brefa'/s1866 är be-
penstonstnrättntng) l/l 1920 kr. och barn efter -tjänstemän i K. stämdt, att sistnämnda tv~ fonder-
26,677,124:32. (OffentLinrättu.1826, Generalpostst:n o. Sthlms post- skola utgöra grundfond för Civil"
omorganiserad 1'1 1908.) Pensto- kontor, tillhör, 4, 5 och 6 pens.s- statens kapital o. lifförsäkrings-
ner åt eiv. ämbete- och tjänstemäns klasserna i pens:sin:vättn:s regl. el anstalt [se ofvan]. .
änkor och barn. Pensioneringen motsvar. klasser- i bhfvande' regI.
från kassan, däri inbegripen järn- UstedtskapensionSf(lnden(stift.
väl förutvarande Civilstatens en- 1857ar en ämbeternan.hvtlken anh. [47 82J
skilda änke- och pupillfond, upp- få vara okänd} '/,,11120 kr.5,8H9:07. statens 'Järnvägars änke- o.
gick år 191,9till kr 985,013:S4 och Afkastu:n användes 'till underst. pnpillkassa (Staten 1872);vid 19i.e>
uppehålles, förutom genom afkast- åt civ. ämbets- o. tjänstemäns be- års slut kr. 3~,472,01l2:68. Pensio-
Dingen af 'kapttalet; genom bidrag höfvande änkor, med företräde för nieving af ar:tl:edelägares änkor o,
af delägarue. Från kassan bestni- dem, som äga :tlera minderåriga barn.
das därjämte pensionsutgifterna å barn, äfvensom rotäldralösa oför· Osc"r orlt' Jlaria lVil<lander~
Civilstatens allmänna änke·o.ch sörjda barn af samma sarnhädl.s- nnderstödsf9nd. (Öfverkontrotlör-
pupillfond samt: å Civilstatens pen- klass. O.W.Wiklander 1913)kr. 103,853:SG
siorisinrättnings tjänstemannafond Flleenska donationsfonderna 'vid BIS års slut. Dir. 16r stat.
(se nedan). . (Kommerser. P Ftleen 1822)l/t 1920 järnv. änke- o. pupillkassa,' se

fivllstatens allmänna änke- och kr. 201,496:03. Pens:r och gratifik:r '[2948],underst. till i bebofvitrande
pupillfond. (Oäentl. inrättn. 1798). åtfattiga civ. ämbeta-o.tjänsternän, ~ Stockholm mantalsskrifna änkor
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste- äfvensom åt deras efter!. änkor och och oförsörjda döttrar efter aflidna.
mäns i fattigdom efter!. änkor o.. barn; pröfn:srätt till:K. K. Maj:t. delägare i stat; järnv, änke- o.
barn; ansökningar till nya pens:r (låfva af en gammal' tjänste. pupillkassa. .
emottagas icke. man (en gammal tjänsteman 1830) FränekeIska d.mationsfondelll
Civilstatens pensionsinrättnings 1/1 1920kr. 291,101:65. Försörjn.s- (Maektndtr. E Fränckel 18,,3)kr.

tjänNtenl8nnafond. (Offentl. in- hus för civ. ämbets- 0_tjänstemäns 2,000 Dir. för Statens ' järnv&
rättn.1826). Pens:r åt civ, ämbets- i fattigdom efter!. änkor'och min- gars änke- och pupillkassa. se
o., tjänstemän Vid fyllda 60 (M) år. deräriga barn. 12948]; underst. till 2:e ur Statens

Kgl. (löta: hofrätts 'pensions. järnvägars änke- och pupillkassa
fond (K. Maj:t och Göta hofrätt pens. änkor. '

Under cIvilstatens änke- och pu- 1831) '/,1920 kr. 15,7,14:69. Pens:r . Sandhergs fond (Ingenjör ,.Cp
pillkassas förvaltning äro ställda åt i fattigdom efterl. änkor o. barn Sandberg 1886) kr. 2.0"0, Dir. ,:!'ör
nedannämnda fqnder m. ID. r' efter ämbets- och tjänstemän inom Stat.. järnv. änke- o. pupillkassa
, von.Besko"s pensionsfond Göta hofrätt." se [2948]; understöd till baubetjä-

'(Öfv:kamljunk .. fr-lh, B v Beskow .Iaakska donaf,ionen '(v. Presid. ning med stor familj.
,0:. hans hustru !VIv Beskow, f af MHaak 1831}11, 1920kr. 43,893:75. Fonden för tiHfällil!'annderstö<t
Wåhlberg,1864) 'It 1920kr. 6,506:40. Penarr åt civ. ämbets- och tjänste· kr. 4,966:37. "Dir. för Stat, järnv.
2:ite pens:r f. ämbetsmäns änkor mäns äIikor och barn. Disponeras jtnke- o. pupfltjrassa se [2948]; un-
eller ofötsörjda döttrar.' för Civilstatens änke- o. pupill. der~t,till beböfvande järnv.ägs~

Bo.unedal·WalImarkska fonden kassas behof. ' " män och deras familjer. -,
(:t'. d. Kammarrådet .1M Bonnedal Isbergs pensionsfolld (Presid. I Elwor thska fonden. (Fru Soäe.

, O'. hans hustru Hilda Carolina An- Svea hofr. C E Isberg lSM) 1/,1920 Elworth 18~3}kr. 1,000. Dir. för
tonia Bonnedal. f Wallmark, 1867 kr. 48,697:72. Pens:r åt änkor el. Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se
och 1876). l/, 1920 kr. 23,246:92. oförsörjda döttrar samt till upp- [2948]; tillf. underst. åt -behöfvan-.
Tre pens:r till lika belopp att toatringshjälp åt Söner efter Ieda- de banvakter vid statens ~ärnv.
roreträdesvis tillfalla änkor och möter i Högsta domstolen eller -Sehumburgs minnesfond, rvlee
barn efter i mindre goda ekono- Svea hofrätt. konsuln m.' m. R H l'chml1burg:
miska omständigheter aflidne äm· I,angs pensionsfond (M:1l S E 1895)'kr. 1,'17: 88., Dir.' ror Stat;
bets- och tjänstemän i Kungl. Kam- Lang 1840 o. 1843) '/" 1920 kr. järnv. änke- o. pupillkassa se
markollegtum, 14.766:21. Pens.r åt 4 ogifta frun- [2948]; underst. till i behofvarande

Juds doktor H Cavallis döna- timmer el. änkor i torftiga om- penstonstagare vid statens järnv.
tlonsfond'(Jur. D:r H Caval1i 191~1ständigbeter. , .' fronstedts donationsfond (Ge·'
", 1920kr. 102,183:19. Till under- Llnds donationsfond (Postmäst neraldir. grefve R Oronetedt 1896~
stöd åt' fattiga Ilnkor och barn ef- Hans Lind 1889)'1,1920kr. 6,138:59 kr., 2,000.-Dir. för Stat ..iärn:>. änke- ,
ter allldna i statens tjänst anställda Till pens.sunderat. åt 4, högst 6 o. pupillkassa se [2948J; .underst.
civila ämbet~. eller tjäI\stemän behöfvande änkor .och. barn efter till behöfvande änka efter stats ..
med företräde för personer, fötlda posttjä,nstemän, att utdelas helst jämvägsman,'
i Kronobergs eller Malrnötrua' län. till olika iOr,hvarje år , Eurens minnesfond (Bandir, D
Understöd utdelas först sedan fon- Ilvidings dona~ionsfond (v. Pre. M Eurens änka 1899)kr. 1,000:-'.
den uppnått 125,01)0kr. I' sid.' i Kammarkoll. B C Qviding. Dir. för Stat. järnv. änke- o. pu-

Ctvtlstateus, kapital, och. IIf· o. hans hustru Johanna Wilhelmina pillkassa se [2948]; underst. till,
ränteförsäkringsanstl'lt (CivfIsta- Westman 1838)'Il 1~20kr. 6,787:48 banvakt eller änka efter sådan.

, tens rullm .. med af K. Maj:tfastst. Årl. grattäkation åt änka efter civ Chr. Johnssons fO'\t! (ötverban-
Då.d.• 'regL"1866, förnyadt 28 sept. ämbetsman af tromans värdighet, mäst, Johnsons änka 1900' kr.,
1883)'It 1920kr.1,920,679:76.Attan, som aldrig tji\nat inom.krtgsstån- 1,000. Dir. för Stat. järtiv. änke-
t!ngen åt deläg.s söner samla kap. det. . ". .' o. puptltkassa ue [2948];. underst,
ttll utdeln. påjen gäng eller å vissa af Tnnelds d'o'!ationsfond(Stats -;,till fyra beböfvande änkor efter
på förhand bestämda tider, el. ock åt komm, CE ai' Tnneld .1861) II, 1920 banvakter vid statens järnv.,
d?ras hustrur o. döttrar ber: a lii'r:a Ikr. 67,948:03. Disp. för Civilstatens Ilahrs minnesgåfva (Ofverdirek. ,
v,d viss ålder, dock ej före 40 ~r ·.änke· o. pupillka'sas behof tör M.TIritz HaQr 19021kr. 2,000.
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G." Fromma stiftelsers, pensionskassors ni. fl. fonder.
Dir. för Stats.järnv. änke- o. pu- [4789) [4797] I
pillkassä se '[2948J; underst. till j Änke. och puptlfkassan vid Änke. och pupillkassan vid
vid statens järuv. trafikafdeln. Rikshankens .afdplningskontor o. Stockholms stads ämbetsverk (K.
anständ man!. eller kvinnl. ~iän- pappersbruk (Rikets Ständer 18.H) regl.9/5 lU02)kr. 3.210,115:17.Särsk.
steman hvilken behöfver besöka kr. 551,7t7:30. Styrelse: Hrr fult. direktion, se [2967]; att bereda
brunns- eller badort. _ _ mäktige i Riksbanken, se [1611}; pens:r åt delägares änkor o. barn.

Barnens understodsfond (Öfv.er- pens:r åt änkor och barn, dels efter
dir. 1Victor Kle~ml.~gs do~.~ti..on tjänstemän och betjänte vid f. d.
1905)kr. 2,000. Dn. for stat. jarnv. bankodiskontverket och dels efter
änke- o. pupillkassa se [2948]; un- sådana vid afdelningskontoren o.
derst. åt fattiga barn efter aflidna Tumba bruk.
statsbanemän.

(4783)
Telegrafverkets änlle· och p".

pillkassa avser pens:r åt telegraf-
verkets tjänstemäns änkor o. min-
deråriga barn kr. 2,897,612:53;stats-
bidrag 34,225,kr. årl.

[4790) ~-
lliksgäldskontorets änke- och

pupillka •• a (bild. vid 1809-1810
års riksdag) kr. 176,000. 3 kas-
saförvaltare, se [2965J; pens:r åt
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f d. Generalassistans-
kontoret.

[4795) Förvaltningen af
borgrättsfonderna.

Se [29nj.
Bergska fonden (Hofbetj. Hal-

YardBerg 1709)kr.3,854:21.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänt.e vid
Strömsholms slott o. stuteri.

[4785) I Flaehxka fondeu (Förste Hof·_ Imarskalken E Flach 1878)kr. 1,122:
\ Sve~s\\a Postmannaforbnndets, 19. Räntan utdelas till två afske-
understodsfolld kr. 90,000. Under· dade personer, som tillhört Hof·
st.?d åt beho~vande medlemmar. vets Itvre. och ekonomistater.
Forvaltas af forbundsstyrelsen. Gntermfithska fouden (Elsa

Bro~ans~a kassau (donerad af Gutermuth, f Willamsberg, änka
Postdir.B A.BromanI862)Jn::H,000. efter C F Gutermuth, 1703) kr.
Begrafn:~hJalp t.'U. posttjänstern. 17,263:49. Underst. åt ringare hof-
af l. gr, i Sthlm, förvaltas af kas- betjäntes fattiga barn samt fattiga
sans Atyr~l~e. ." änkor efter hofbetjänte.

J.'0stbetJante~ l Storkholm en- Humbleska testamentsfonden
s~I1da begrafnmgskassa kr. 6,000. (Eva Humble, f Hollenius, 1787)
Fo!'v:s af kassans stJ;.relse... kr. 3,544:13. Underst. åt änkor och

Stock!l0lms brefbararps ank.e- barn efter betjänte vid K. hofvet
och pupillkassa kr. 83.000. För- och vid Ulrtksdals slott.
va~tas aj ka~sans styr~I.~e. "latinska testameutsfonden(Frn

Svenska I ost~a!,uaforbnndets A M Platin, f Norberg, 1819) kr
~nk- O,.. begralDlngskassa kr. 16,750:89 Underst. tillS!s åt fattiga
~7,000. Forvaltas af kassans sty- inom hofförsaml., Ils till ett stip.
relse. a 200 kr. åt studerande af Små-

lands nation i Upsala.
[4786) xpetzskn fonden (Slottsförv.

Tullstatens enskilda pensious- P Spetz 1765) kr. 9,908:12. Uno
inrättning (K. Maj:ts bref 1805)Iderst. åt K. Hofstatens ringare
vid 1919 års slut kr. 2.501,259:55. betjänings fattiga änkor samt fa-
Särsk. direktion, se [2954};pens.r der- och moderlösa barn.
åt änkor och barn efter aflidna .
tjänstinnehafvare i tullverket.

[4784)
Svenska postmannaföreningen

(1877) kr. 16,000. Särak. styrelse,
se [2995J;sjukhjälp åt posttjänste-
män samt begrafningshjälp åt an-
höriga.

[4782-4802'1

[4798]
J:nderstödsföreni ngen Polis-

personal-ns i stockbolm enskilda
begruf'nlngs« o. nnderstödskassa
kr. 7,047:64.

Polispersonalens I Stockholm
ens IdIda änke- och pnpillkassa
(stift. 9 maj 1883) kr. 270,4911:22.
Särsk. direktion, se [2971J. Under-
stöd åt afl. polismäns änkor o. barn.

[4799) ~- •
Hebbes pensionsfond (Bruksp..

A Hebbe 1~24)kr. 15,000. Direkt:n
öfver Strandbergska-läkareinrättn.,
se [35il5]. Af räntan utgå årl. 9
pens:r å 100 kr: till fattiga änkor
el. oförsörjda döttrar efter ofrälse
civ. ämbets- och tjänstemän.

[4801) Förvaltningen för
Groenska fattigförsörj-
ningsfonden och Wille-
brandska understöds-

fonden. Se [3066J
Groenska fattigforsörjnings-

fonden (Bergsrådet A H Groen
loil9) kr. 185,000.Afräntan utdelas
penarr å kr 150 till vederbör!. be-
visade medellösa Q. verk!. fattiga,
hvarafhä1ften s.k.pauvres honteux,

von ll'lllebrandska understödM-
fouden (Frih.an Ulla v Willebrand
1"60) kr. 10(1,000.- Af räntan utde-
las penser a kr. 200 till fattiga,
företrädesvis gamla sjuka eller:
sjukl. fruntimmer.

(4802)
Prästerskapets änke-ocb pupill.

kassa. Se [2~61]. Stift. 1874, en!.
Kg!. regi. 6nov. s. ä., för beredande
af pens. åt delägares änk'or och
minderåriga barn, äldre ogifta-
obemedl. barn, Bom gnmsjukdom

--- äro 'urståndsatta att sig nödtor1'te-
[49 76) Iigen försörja, och ogifta döttrar

KgI. Hofstatens gratlalkassa efter uppnådda 55 år. Den 1 maj
[47 87] Hofpredikanterna J G Flodin o. 1!12"ntgjorde behål1n. kr.14,639,365:

Jiirukontorets tjänstemäns o. C W Strang 1787) kr. 217,019:20 41,hvarafYTuudjond." kr. ~,186,512:
betjänings änke· och pupillkassa (den 1 jan. 1918). Särsk. direktion, 56 och tittskottefonden kr. 5,4"2,802:
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr. se [2977J; kvartaleunderstöd till 85. Från f'~rstnämnda fond, som
266,77~:"2. Styrelse: 3 tjänste· vid dödsfallet i hofvets tjänst va- utgöres af allm. medel och inkomst
män; pens:r åt .Järnkontorets tjän- rande eller pensionerade betjäntes af lediga prästsysstor, utgå pens.r
stemäns o. betjäntes änkor o. barn. änkor o. barn under 18 år. Från till alla berättigade efter lika grun-

. och med år 1905 tiUfaUa de stad- der; vid pens:r från sistn:e fond,
[47 88) g~de afgifterna för.H~fleverantörB- som består af delägares efter lön

Bankostatens änke. och pnpill- dtp lom kassan. V~sUlngsmedel af beräkn. afgifter, tages hänsynäfven
kassa (Riksens Ständers Baneo. Sthlms o. Drottningnolms slott tiU delägares senast Iunehafda,
Fullmäktige och Commissarierne tillfalla ..äfven kassan. . .. lön. Pens.s utgå ej med ngt på'
i Riksens Stånders Banco 1748)kr. Ut, nämnda belopp mgår af An- förhand bestämdt belopp, utan de.
l 2294R9.14. Särsk. styrelse Be kef. H J Akerstrom test. fond ras stoi-lek är beroende på den be'.
[29 6.1J;pens:r ~t Riksbankens tJän. I7,000.kr., hvaraf räntan utg.år i 3 räkn. inkomsten för hvarje år äf·
stemäns och vaktbetjäntes änkor Ip'ensloner, ..Bom tI~ldela:8 fattiga Ivens?m ~å a:nta~~t pe~S:8!.ot~.,
o. minderåriga barn samt ogifta ankor o. dottrar efter Vid K. hor- Penstonsrätt Inträder nar lonem

. döttrar efter fyllda ,",O år. I vet anställda personer. kom st. af den afl:e deläg:s sYBsla
. __ .__ frånträdes. För utbek. af pens.
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,[4802-4810]
,

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl, fonder.
- i .senare hälften af febr. månad 'If. pens:s beviljande nödigahandl:r, I egen försummelse blifvit vid pen-
- .bör för pensionär årl. under i landsorten hOBvederb. pastor o. s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
.törsta hälften af föreg. nov. månad i Sthlm' i kassans lokal, Mäster· pens:srätt för det år, beräkn:n af·
anmälan ske medels aflämn:e af samuelsg. 10. Pensionär, som gnm ; sett.

I

Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.x.
[4804] Armens pensions-

kassa. Se [2941j.
Armens änke- och pupillkassa

(Krtgsbefälet 1817). Pens:r åt änkor
o. barn efter armens ämbets-. c.
tjänstemän; kapital o. förbindelser
öfverJ;agna af Armens nya änke- o.
pupillkassa. .

Armens nya änke· och pupill·
hssa (Krigsbefälet 1883) kr.
18,491,981:99. Pens:r åt armens
ämbets- och tjänstemäns änkor o.
barn; statsbidrag: kr.140,539år 1919.
Antal pensionstagande stärbhus
d. 31 dec. 1919:1,351. I pupilltill-
Iägg utdelades för år 1919248 Ii. 100
kr. (off:sbarn), 442 Ii. 40 kr. (und.-
off:sbarnl, tills. kr. 42,480.

Armens pensionskassa (Krtgsbe-
lålet 11å6) kr. 3,747,794:38. Pens:r
åt armens ämbets- och tjänste-
män; statsanslag till fyllnads-
pens:r m. m., för år 1918(förslags-
anslag) kr. 3,500,000.

Juris Doktor Cllvallis dona-
tlonsfond. Genom testamente .af
den 8 septem ber 1913 har fram-
lidne juris doktor Per Axel Hen-
rik Cavalli donerat 100,000kr. till
bildande af en särskild fond be-
nämnd Juris Doktor Cavallis do-
nationsfond att ställas under för-
vattning af Armens nya änke- och
pupillkassa.

Fondens ändamål är att sedan
kapitalet uppgått till 125,roOkr.
bereda pension åt fattiga änkor
eller barn efter aflidna officerare
i svenska armen. med visst före-
träde för efterlefvande till den,
som i lifstiden tillhört Kronobergs
regemente.

Kapten O W Dahlgrens fond.
Enligt testamente den 16december
1908skall testators halfsyster upp-
bära lifstidsränta å fondens kapi-
~l kr. 31,862:23_Efter hennes död
,skall räntan användas till pensio-
ner åt fattiga änkor och oförsörjda
barn efter offfcerare \Och under-
officerare vid Svenska armen.

Grefvinnan Horns stiftelse
(Grefv.an A S Horn, f Blomstedt,
1858)kr. 785,637:65_Pens:r åt mili-
täre ämbets- och tjänstemäns i fat-
tigdom efterl ..änkor .0ch barn; före-
trädesvis åt fattiga änkor och dött-
rar efter ryitmäst., kapt:r, Wjtn:r
och 1,lnqerlöjtn:r. (213 pensir å 150
kr. utgå f. n.)

Konungens enskilda fond. Pens:r
åt linkor och barn efter afl. mili-
tärpersoner; åt af framl. H. M:t
kon. Oskar II och hans företrädare
utsedda pensionärer. 126.undarv
stödstagare år 1919.. Nya sökande
å fonden mottagas ej.

Illlltiiränke· penstonsstaten, All·
männa. Pens:r åt militäre ämbets·

o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e
änkor och barn; pene-rätten grun-
dar sig på mannens eller faderns
beställn., bouppteckn. samt sökan-
des fortf. behof. Förbindelserna
öfvertagna af Armens nya änke ..
och pupillkassa.

Stiftelseu Carl och Amelie Ahl·
grens . ålderdomshem, - Gränna.
(Öfverstinnan A S Ahlgren 1910)
Fri bostad i Ahlgrånake gården i
Gränna åt pens:e officerare med
företräde för dem som tjänat vid
Smålands grenadj:kår och Smål:s
husarreg. eller ock änkor och .1!'f-
koml. efter sådana officerare. Af-
ven lifräntor till af testatrisen
nämnda personer. .

Svenska härens olficerares och
underofficerares minnesfond. (Bil-
dad 1906) med ändamål att utdela
tillfallIga understöd åt änkor samt
fader- och moderlösa barn, hvilkas
män eller fader tillhört svenska
hären. Behållning 31/12 1919 kr.
24,911:68.

[4805] Kgl. Svea lifgarde.
Drottningens hospital (grundl.

1805 af en »Människovän») kr.
c:a 76,000. Direktion, se [3072J.
Räntan användes till årl, pens.r
och understöd åt afskedadt under-
befäl o. manskap 'af Svea lifg.

[4807]
Kronprinsessan Josefinas pen-

sionsinrättn. vid K.LGöta lif·
Il"arde (stiftlId 1823af officerskåren
till hågkomst af Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000, Särsk direk-
tion, se [2983J. Penatenering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[4809] Kungl. lifgardet
till häst.

Ufgardets till häst pensions.
kass~ (gåfvor och tillskott af offi-
cerare 1851, samt årl. afglfter af
underofficerare med vederlikar) kr.
157,806:11. Särsk, direktion, se
[2980J. Pens. tillafskedadtunder-
befäl och manskap. .

Pr lns Oskars hospitalinrättning
vid Kgl. Lifgardet till häst (GM·
vor och tillskott af officerare 1816)
kr. 48,877: 15. Samma direktion.
Pens. och nnderst. åt afskedadt
underbefälo. manskap, dess änkor
och barn.

Rosenbergska fonden (Gåfva
från stärbhuset efter afl. Under-
löjtn. Rosenberg),kr.1,336: 58. Reg:-
~ets pens:kassas direktion. Räntan

utgår till pens. åt änka efter i
tjänst a:fl.underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey.
rons pensions. och gratifikations.
tond (gåfva fl'ån nämnde under-
Wjtn. Peyrons stärbhus) kr. a,894:
70. Samma direktion. Räntan utbe-
talas årl. 5 juli med 'Is som grati-
fikation åt afskedad underofficer
och lis som pens. åt änka efte•.
underofficer vid regem:t.

Volontären Grefve Gustat Nih
Conrad von Ilosen. penstons- och
gratifikationsfond (gåfva afstärb-
huset efter nämnde volontär) kr.
2,059:29. Samma direktion. ÅrL
räntan utgår med 1/2 som ständig
tillökn. i pens. el. tillfällig grati-
fikation till pensionerad under-
officer från regem:t el. ock som
pens. eL gratifikation till änka ef-
ter sådan underofficer, och andra
1/2 lika med ofvan eL till änk\;
efter en i tjänst afl, underofficer
el. till uppfostringshjälp åt ngt eL
några fattiga barn till dylik under"
officer vid regem:t. '

Skolfonden. kr. 10,169:03.Bildad
är 1821gnmsubskriptlonför arfvode'
till en slwllärarebefattning,. hvil-
ken numera ej tillsättes, sedan
folkskola blifvit närbelägen. Af
räntan utgår en del som julgåfvol'
i kläder m. m. åt skolbarn Inom
regem:ts försarnl., efter sekund-
chefens bestämmande.

[4810] Kgl. Svea artilleri·
regementes pensions- och

understödskassor.
Hygrells stipendiefond (Gene-

raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1833). Prem. åt fatt. skolbarn
Inom KgI. Svea art.-reg.; kap.ita
let ingår i soldat-barnliuskaesan.

J1arckIlnska fonden (Änkef. O E
Marcklin 1851). Underst. åt officers,
änkor el. döttrar.

Musikkårens enskIlda kassa
(Musikpersonalen .vid Svea art.-
reg:te 1816). Begrafn.bjälp till del-
ägarnes stärbhus samt tillIalligt
underst. åt delägare och pensioner
till afskedade delägare:

UnderstÖd.föreningen Kuugl.
Svea art •.reg:tesofficerskårs pen-
sionsförenlng (Officerskåren vid
Svea art.-reg. 1850). Pensionering.
af f. d. officerare vid Svea art.-rel(.

Penstons- och gratialkassan för
underofficerare och nianskap (Offl-/
cerskåren vid Svea art.vreg. 1850).
Utdeln. af pensioner och underst.
.åt afskedade underofficerare, kon-
staplar, trumpetare och artilleris.
ter. , .

Rudebeckska stiftelsen (Öfver-
ste Rndebeck samt battericheferna
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. Ii. fonder.
vid Svea art.vregrte 1860). Pens. åt
änkor och b am efter underoffice-
rare vid regem:t.

Soldatbarnhnskassan (Officers.
kåren vid Svea arttllerireg.). Fat-
tiga soldatbarns beklädn. och un-
derhåll.

[481O-4822j
1919pens.r el. gratifik:.r till.omkr'j [48 15J
18,500 ~r. utgått tIll__1 fattI;,dom Konnngens hospital (Stblms
st,adda an~or Q. oiorso:Jda dottJ:ar stads borgerskap o. magistrat 1196)
efter befal, underbefal och CIV. hel' 354100 Särek direktion se
tjänstemä:> vid armen och flottan. [3011).' Pe;'s:r åt ~fskedadt ~an-
~ya pen~.r':l:m komma hada~efter skap vid armen: a) efter vissa års
icke ~ttbllsattas, utan skola, l mån tjänst el. de, som blifvit skadade;
af .hlttIlls varande pe~slOuarers b) andra fattiga, lytta och lemlösa,
afgang, alla underst. iran. fond~n ,som utan eget förvållande blifvi t
utgå under. form a.~ gr~tl1ikatlO- vanföra snrnt ej kunnat intagas på
ner. Medaljfonden al' afsedd att fattighus; år 1U19utdelades 10,900
bereda underofficerare och gemen- kr till 450 personer
skap i armen och flottan, hvilka' .
deltagit i Sveriges seuaste krig och [48 17J
erhållit medalj för tapperhet i Hautbotstemas understödskas-
falt, en årlig pension, men då sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
ingen innehafvare af sådan me- armens och flottans tjänst varan-
dalj numera finnes i lifvet, utgår de eller därstädes förut anställd
större delen af fondens räntear- musiker af underofficers grad) kr.
kastn. såsom underst. från Militär· 10,338:11. Särsk. styrelse, se [3027J.
hospitalsfouden. Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid

delägares dödsfall och tillf;Uligt
understöd till delägare el. dess
änka.

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

[4821 JKarolinska Institutet. trädesvis ägna sig åt studiet af i kastuingen användas till stipendier
barnsjukdomar eller obstetrik och åt kvinnliga medicine kandidater.

Se [2208]. gynekologi. Caroline Andriette Nobels fond
Abelins fond (Prof. Hj. Abelin Karolinska institutets pedlutrf- (A Nobel 1890)kr. 50,000. Underst.

1882) kr. 5,000. Stip:r åt atude. skit fond (Don. af okänd gen. pro- förexperimentellmedic.forskning.
raride vid Karolinska institutet. fessor I Jundell) kr. 12,000:- För Caroline Åndriette Nobels re-

Acrelska fonden (Prof'. C San tes- barnavårdsändamål. servfond kr. 45,156:54.
son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt Karolinska institutets reserv- Pedintriska ldinil<eJls biblio-
studerande vid Karolinska inatt- fond (Dr A F Regnell 1883)kr. teksfoud kr. 5,000.
tutet. 5iJ,124: 44. Disponibla afkastningen Konsul Perssnus stipendiefond

Professor J. Allllqvists fond kr. skall användas till befrämj. af den kr. 3,UOO.
9,008:68. medicinska forskningen och dess A. Regnells fond för barnklinik

Altins fond (Stadsläk, M L Al· tillgodogörande så väl för under· (D A J Reguell1876) kr. 20,000. Föl'
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid visn:n som för litteraturen. klinisk undervisn. i barnaålderns
KaroL institutet stud. med. kandi- Kirurgiska klinikens biblio· sjukdomar bl. baruinom 2-Mårvid
dater. teksfond (Professor John Berg Kronprins:sanI .•ovisas vårdanstalt.

Benedicks' stipendiefond (Kam. 1911) kr. 10,000:-. Till prenume- Anders Ketzii stipendIefond
marh. A W Benedicks 1861) kr. ration och inbindning af kirur- (Svenska läkaresällskapet 1862)kr.
30,000. Till vid Karolmske tnett. giska tidskrifter. 32,000. Stip:r till studerande vid
tutet studerande med. kandidater. Kirnrg-isl<a stipendiefonden (Do- Karol. inst. samt till underst. för

Ragnar Bruzelius' stipendie- nation af okänd, pseudo »Amicus» vetenskapl. torskningar och resor.
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. gnm Prof. C J Rossander 1875)kr. Roos af Hjellllsiiters stipendle;
11,754:31.Stipendier åt med. kandi- 10,000. Stip.r åt 1 eL 2 unge män, fond (Kammarn. A Roos af Hjelm-
dater, som studera vid institutet. som vid institutet idka eller nyli- säter 1862) kr. 5,000. Stip:r åt stu-

Bylundska testamentsfonden gen därst. afslutatsinamed. studier derande vid Karel. institutet.
(Apotek. E Bytund 1818) kr. 3,000. och ådagalagt synnerL flit jämte Professor Carl J. Rossanders
Till underhåll och förökande af intresse och fallenhet för kirurgi donationsfond (1893)kr. 13,998:69.
samlingarna och biblioteket vid och oftalmiatri. För ändamål som lärarekollegium
Karol. institutet. Ad. Kjellbergs stipendiefond anser gagna de medicinska veten-

Lotten von DHbens fond kr. "Prof.sänkan Therese Kjellberg skaperria.
10,000. 1884)kr. 12,100:34. Sup. till med. Samsons stipendiefond (Bok-

Fru Wilhelmina f1iertas sti- kandidat eller licentiat, som stu. haudl. A Samson 1887)kr. 13 267:46.
pendtef'ond till understöd åt min- lierar vid institutet. otip.r åt med. kandidate~, som
dre bemedl. kvinnor som ägna sig Ljungbergs stipendiefond (Fä lt- studera vid institutet.
åt tandläkarekonsten kr. 18,015:06. läk. N J Ljungberg 1866)kl'. 48,000. Studicfonden för kvinnlign. me-

Hiertas stipendiefond (Frökn:a Resestip. tör med. doktorer. dicinc stud, kr. 50,000
H och A Hierta 1873) kr. 15,000. Chr. Loven. fond (f. d. prof. Chr. Svenska kirurgers Insamlmg d.
Stip:r åt kvinnor, som studera Loven 1903) kr. 13,497:87; till be- 2 mars __'916 kr. 20,000.
medicin. främjande af forskning inom fysio- b. O. Oros donation kr._~,533:78.

Mag-nns Hnss' stfpendlefond logi, experimentell farmakedyna- Professor och fru E. Odman8·
(Prof. M Huss' forne lärjungar mik och fysiologisk kemi. sons donation (1910)kr. 5~888:79.
1863) kr. 5,100. Stipeudier åt vid 1'. H. Jlallllstens stipendiefond Fnnden för KonsulO. J<:klllans
KaroLinst. studerande med. kandi. (Prof. P HMalmsten 1876)kr. 5,000. professur kr. 200,000:-.
dater. Stipendieråtvi<linst. nyblifne med.

1\ Hwass' dountton 50,000 kr. licentiater.
(1919)(för vetenskapliga ändamål). Fonden för P. H. Jlalmstens pro-

Dr Larl lliiggströlIIs sttpenule- fessur kr. 101,846:3,>.
fond (Dr Carl Häggströms testa- MInnesfonden (Theres Andera-
mente 1911) kl'. 38,448:42. SUpen- son 1911) kr. 21,000. Efter viss
dier åt med. kandidater, som före· lifräntetagares frånrane skall af·

[4814]
Konungens mllttärhospltals- och

medaljfonder 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 korn-
merserådet P. F'ileen donerade me-
del; Medaljfonden. stift af ko-
nung Karl XIV Johan. Båda fon-
derna hafva gemensam direktion
se [3070J. Från Militärhospitals-
och Medaljfonderna hafva under
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[4822J
Wenerska testame ••tsfonden (Lif'-

medikus Wener 1813) kr. 6,960:45
vid 1919 års slut. l\ledicinalstyrel·
seu, se [10 49J. Till stipendier.
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[4823-4826J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4,823] Svenska Läkaresäll- flnnnar Porsaners fond (öfver- C. HäggströlIls fond (DrC Hägg-

skapet. Se [3949]. Iilmnad'1916) kr. 2,S24:42, har till ström 1909)kr. 60,342:98. Årl. rän-
ändamål att genom sin ränteaf- tan användes till pens:r å 300 kr .

...[. Pris- ork stiJf/1;ndielonde'l': kastning främja studier inom in- åt behöfvande änkor eller' oför-
Sven.ka r,äkaresä .tsjnbi. värtes medicinen och dess hjälp· sörjda barn efter atlidna svenska

lenmsfond I.tift. 27 1858tili vetenskaper. läkare.
erinran af Sällsk:ts -årtga verk- Nachmansonska fonden (Fru I{amratfonden (Svenska l"kare
samhet) kr. 27,062:73 tdäraf pris- Rosa E. Nachmansons testamente 1902)kr. 95,346:85.Ärafseddti'll un-
fonden kr. 22,500:- och -medalj. 180ktober1913)kr.52,149:18,bartill derstöd åt nödställda svenska Iä-
och reservfonden kr. 5,062:73),har uppgift att genom sin ränteafkast- kare.
till ändamål att genom sin afkast- ning främja den oto-Iaryngologiska !lagnar och Helena Brnzelins'
ning sätta sällsk. i tillf"alle att vetenskapen. lInderstödsfond (Änkefru Profes-
utan ansökan belöna värdefulla, af ~'rithiof Lennmalms fond fstif· sorskan LottY Brusehua 1~02)kr.
svenska medborgare f'6rf:eskrifter tad 1918) kr. 15,3,7:55, bar till 112,111:51, bar till ändamål att be-
öfver ämnen tillhörande det me. ändamål att genom sin räntear- reda understöd åt beböfvande än-
die. forskn:sområdet. kastning sätta Sällskapet i tillfälle kor eller oförsörjda barn efter af·

l!egnellska pris fonden (D:r An- att utdela pris åt yngre forskare lidna svenska läkare.
ders Fr. RegnelI, gnm gåfvobref för förtjänstfulla arbeten öfver Th, Hwass' fOlld. (Doktor Tb.
26 mars 1866)kr. 27,036:31. Hvart ämnen, tillhörande det neurolo- Hwass 1912)kr. 51,997:50. Ränte-
4:de år, fr. o. m. 1870,utdelas 4 giska, försäkringsmedicinska eller afk:astningen skall framdeles an"
åra ränta som prisbelön. för sådan sy:filidologiskaforskningsområdet. vändas såsom är föreskrifvet får
skrift, som efter 16reskrifven pröfn. Litlerära fcudeu (bildad 1901) R. ocb H. Bruzelius' understöds-
befinnes däraf 16rtjänt. Hvilken kr. 42,360:54 har till ändamål att fond. ,
svensk medborgare som helst stödja och främja Sällskapets lit- Tor och Al:nesLambergs under-
äger att om priset tätla. Tätlings- terära verksambet. stöd.fond (Dr T ocb fru Agnes
skrift skall vara inlämn. till Sätl- Lemanderska föreläsnlllgsfon. Lamberg) kr. 61,693:63, har till
skapets sekreterare före Läjanuari den kr. 20,100:- (stiftad 1~07och uppgift att bispringa nödställda
under det 16r prisets utdeIn. best öreertämnad 1919)bar till ända- svenska läkare äfvensom beböf-
året. mål att genom anordnande af före- vande äukor och oförsörjda barn

Alvarenga do Piallhys prisfond läsningar i kirurgi och bygien efter svenska läkare. c
(Prof. i Lissabon med. dir P.F da främja kännedomen om nämnda ('arl och AllIla ~'lellsburgs pen-
Costa Alvarengajkr. 28,450:70,har vetenskapers utveckling ocb till- sionsfo,nd (Dr C, och fru Arina
till ändamål att gnm sin afkastn, lämpning. Flensburg) kr. 10,000:-. Årliga
sätta Sällskapet i tillfälle att be- _.. alkastningen skall utbetalas till
löna värdefIllla, af svenska med. B. Usuierstödsfonder: läkare eller läkareänkor i behöf-
borgare förf: till tätlan inlämnade Schaumkell'ska understödsfon- vande omständigheter.
skrifter löfver· ämnen tillhörande dell (Assessor JE Schaumkelll~33) 1919 års lIIoderslödsfond (Dr
det medic. forskningsområdet. kr. 202,039:83,bar till ändamål att F. Lönborg) kr. 33,625:-. Årliga
T&tIingsskrift skall vara inlämn. bereda understöd åt behöfvande afkastningen skall utbetalas till
till Sällskap:s sekreterare rare 15 änkor eller oförsörjda barn efter behöfvande änkor och oförsörjda ,
jan. aflidna svenska läkare; fonden har barn efter svenska läkare.

Pasteurs-fond.m (Svenska Lä. ökats genom en mängd större och DiemerSka fonden (insamlad af
karesällskapet m. tI')'kr. 41,318:34 mindre gäfvor afläkare och andra. Dr Diemer bland svenska bad-
(däraf medaljfonden kr. 15,659:40, Jakob Levertins fond (1888)kr. gäster i Aachen, öfverlämnad till
forskningsfonden 'kr. 5,M8: 94 1,684: 52. Räntemedlen utdelas Svenska Läkaresällskapet 1903)kr.
och stipendiefonden kr. 20,000:-r--], tillsammans med Schaumkellska 9,581:86. Afsedd till understöd åt
Har till ändamål att främja forskn. fondens ränta. personer af svensk nationalitet
på bakteriologiens och hygienens ~'. ('nbås fond (Sjökapt. F Oube för genomgående af brunnskurer
område. lIiedel af fondens räntor d. 6 dec. 1888) kr: 5,000. Bänte- i Aachen.
få användas dels 16r utdelande af medlen utdelas tillsammans med
Sälls.K:sPasteursmedalf i guld åt Scbaumkellska fondens ränta.
forskare, som gjort sig förtjänta Utkare.nödbjälpsfonden (Åt-
om bakterio!:s eller hyg:s fram- skilliga svenska läkare 1855,..rrr.
steg, dels till resestip:r 16rstudier 82,830:09. Understöd åt nödställda
i utlandet i bakteriol. eller hyg., svenska läkare samt åt behöf·
dels ock till främjande af veten- vande änkor eller o16rsprjda barn
skap}, forskningar inom nämnda, efter atlidna svenska läkare; fon-
områden. den uppkom genom upplösn, af

And. Getzins' fond, kr. 46,786:50,pens:inrättningen för svenska lä·
(däraf medalj- och reservfond kr. kare, hvarvid af förutvarande del-
16,786:50; anatomiska stipendie- ägare förbehåll gjordes om för-
fonden kr. 20,000 och fysiolo'l månsrätt 16r deras efterlefvande.
giska stipendiefonden kr.10,000:--), A. Ltndblads fond (Dr A Lind-
ar afsedd att främja' studiet af de blad 190»)kr. 10,151:21. Understöd
vetensaaper, i hvilkas tjänst An· åt nödställda svenska läkare samt
-dersRetzius yerkatJ i främsta rum- åt behöfvande änkor eller oför-
mes den normala anatomten.stär- sörjda barn efter afiidna svenska
näst ät'Ten fysiologien. läkare. I

Berzelias·fonden kr. 10,663:31. Yineent och Louise J,undbergs
Ur denna fond utdelas hvart 10:eår pensionsfond (Lifmedikus Vincent
eällskapets Berseltus-medalj i guld Lundberg 1886)kr. 66,999:49. Årl.
åt någon 'af de forskare, som ge- räntan användes till pens:r å 300
nom sina arbeten mest bidragit till' kr. åt behöfvande änkor eller oför-
framstegen inom den medicinska sörjda barn efter afiidna svenska

\ ken:i.ien. läkare.

C. Öjriga junder.
Sociala fonden (af 1891) kr.

3,838:79. Dess ändamål är att
främja det kamratttga samlifvet
inom Sällskapet.

flrothska fonden (af 1897)är af-
sedd att bekosta nya upplagor af
»lärobok for barnmorskor.»

[4,824]
Jaeobiska testamentsfonden(Ve-

terinärläk. A Jacobi 1869)kr. 13,900.
Direkt. öfver Veterinärhögskolan
genom dess rektor. Se [2218]. Re..
sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e
år till en ung veterinärläkare.

[4826]
Svenska sJnksköterskornas all-

männa psnsionsförenlng (1895)kr.
2,000,000. Särsk. styrelse, se [3050].
Lifränta vid fylld'" 50 år .

•
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder:

XII. Fonder. för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
(4827] 1231,212:-. Understöd åt sjuka a 100 kr. åt 2 fattiga s. k. bättre

Carneuiestiftelsen. Stiftelsen är ba~ af deläg~re i ~llm. änke- och fruntimmer i Stockholtn.
grundad af den amerikanske mil- pupi llkassan l Svenge. Berggrens, U C, fjrosshandH,
liardören Andrew Oarnegie, hvfl- ..••risbackska testamentsfonden testamentsfond 1895kr. 83,lH1:40..
.ken donerat ett kapital af 220,000 (Anken-u S lVIMannerheim, f. Gris- Pens:r på samma villkor som från
dollars (i värdepapper) som för. back, 17771kr 6,750. Understöd åt Nödhjälpskassan.
valtas af statskontoret~ Fondens behöfvande änkor eller fader- och Bj urhulms fond (Bryggaren An-
afkastning användes till utmär. modertösa barn. ders Bjurhohn och hans hustru
kelser åt personer, som räddat Sehmanska . pensionsfonden Elioabeth Bjurholm 19071. 6 pen-
andras lif med risk af eget och (.M:llerna Angehna o. Ida Sehman sioner a 100 kr med samma vill-
särskildt till understöd åt 'anhö- 1882) kr. 8,90i: -. Pens.r åt fat- kor som för .Nödhjälpekassan. .
riga till dem, som omkommit under tiga; fr,,:~tiJnmer, som icke äro el. Bohman E:sons testamente (Vik-
'utförande af sådana fredliga hjälte- va~'t gifta. . .. tualiehandl. E Bohman E:son 1827)
bragder. Stiftelsen förvaltas enligt Svaanska testamentsfonden (An- kr. 5,000. Af räntan skola utgå 2
al'. Kungl. Maj:t den 6 okt 1911 kel'. A M Svaan, f.Volckamer, 17631 pens:r a 100 kr.
fastställda stadgar och företrädes kr. 18,000:-r-', Räntan är anslagen Brandts fond (Änkefru .vtlhcl-
af en styrelse hvars ordförande bil pens:r åt fattiga änkor af god miua Brandt 1876) kr. 15,000:~.
'O'Chvice ordför~nde utses af Kungl. ~rejd, hvU~.~ män varit anställda 41pensioner iL 100 kr., 6 a' 75 kr.
Maj:t. Styrelsen sammanträder l statens tJanst. utan afseende på Samrna villkor som för Nödhjälps-
m,iust 3 gånger årligen (febr. juni stånd el. VIstelseort; och äga släk- kassan.
och okt.) och be;;z,tåraf: K~nter- tingar till gifvarinnan el. hennes Boucklska fonden, hufvudsak-
amiral Arvid Lindman, ordf.; Arne. atl:e man företrädesrätt. llg en en fond för Levinska släk-
rikanske mtnistem: f. Revisions. Thernbergska testamentsfon- ten, 1835. Kr. 18,203:41. 4 pen-
sekreteraren Carl Berg, v. ordf.; den (Handelskaasöreu J 'l'hernberg sioner a. 225 kr.
Disponenten fil. dr Hjalmar Lund. 1821) kl'. 5,400. Understöd åt be- Brukspatronen J A Bångs och
bohm; f. Generaldirektören F V hötvande änkor, företrädesvis så- Fru U IJ Bångs, född Luth, do-
H Pegelow; Fröken Ebba Wedberg; dana, som af änke. och pupillkas nation å 10,000 kr. till Nödhjälps.
Sjökapten' R V Edlind; Yrkesin: san åt~J.ut~' ~må pens:r och hafva kassan i Sthlm enl. donattonsbrer
-spektrisen fröken Kerstin Hessel- flera oförsörjda barn. af 22 dec. 1881 med anledn. af ett
gren; och Redaktören Erik Bo- 25:årigt lyckl. äktenskap. Fondens
ström; Sekr. o. kamrer: Jur, kand. storlek för närvarande kr. 12,506:45.
g~l~~~t':;nadr. A.-B. Svenska Haa- [4832] Kg!. Patriotiska så~~~~s;~~O~~·I~:r~~a~e~~·~~u~/

sällskapet. Se [3750]. behöfvande personer, utan afseen-
Branders donation (Kamrer. H de på samhällsklass, hvilka gnm

A Brander 1869)kr. 12,000. Räntan obotlig sjukdom, olyckshändelse
användes till utdeln, af sällsk:s eller ålderdomssvaghet äro ur-
medaljer till framstående yrkes. ståndsatte att sig försörja o. icke
idkare eller trädgårdsodlare. äro el. kunna anses vara föremål

Brandstodsmedlen (C R Berch för den egentl. fattigvården.
1778. J v Balthasar Knigge o. hans Dahlgrens donation (Bankokom-
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Rän. miss. Ci P Dahlgren 1891) kr.
tan användes till underst. åt tor- 40,279:95. 20 penarr a 100 kr. på
pare o. andra fattiga personer på eamrna villkor som från Nödhjälps ..
landet, som hemsökts af eldsvåda kassan.
och ej äga rätt till brandstods Dahlgrens, Charlotta Wilhelmi·
under-stöd. ua, fröken, nnderstödsfond. 1891;

Ebersteinska, Schotteska och kr. 2,109:35. 1 pension å 100 kr.
Kulmanska donationerna (Fru:a Diedrichsonska. do,nationerna
el A C Ebereteiu o. ]\f eSchotte IDir. G F Diedrichson o. hans fru)
m. fl. 1799, 1807och 18171kr. 2,500. kr .• 5,487. Af räntan utdelas 33
Räntan utdelas årl. till hemgift åt pens.r ä 80 kr.
ä.nc fattiga och dygdiga flickor af Falcks testamente (M:ll B Ch
den arbetande klassen. Falck 1815) kr. 6,200. Räntan ut-

ltndbecks donation (Öfv..kam .. delas till 2 I Sthlm boende fattiga,
junk. A Rudbeck 1~02) kr. 2,000. vältrejdade, oförsörjda juvelerare.
Räntan användes tIll strprr åt skick- döttrar el., om sådana ej finnas, till
Hg jordbrukare inom Skaraborgs gujd- eller silfvm:arbetares döttrar
lan. med 150 kr. till hvardera,

Thnrgrens pensionsfond (test:e Ploborgs fond (Guldsmed. S Flo.
af M:ll Charlotta Collander) kr. berg 18221kr. 1,500. 1 pension å
3,000. Räntan användes till un'1100 kr.
derst. åt åldriga o. fattiga tjänare. Graans testamente:(Kryddkr.-h.

Carl Fredrik Björns dunattons- ~. D Graan 1836. kr. 22,170. Af
fond: Pensioner 'å 800kronor till rantan utgå 8 pensioner å 100 kr.
ålderstigna tjänarinnor från Btock. Hagbomska stiftelsen för Pau-
holm; utdelas första gången år vres Honteux (f"I:lle C U Hagbom
1921. 18331kr. 20,101:76.!täntan utgår med

10 pensioner å 100 kr. åt orardiga
eller sjuka och behörvande frun-
timmer med bättre uppfostran.

Hedströmska testamentet(Fabr.
C Hedström 18321kr. 6,000. Rän-'
tan är anslagen till 4 pens.r il. ,75
kr. åt änkor och oförsörjda barn
efter civ, tjänstemän' vid Sthlms.
juridiska verk.

[4828]
Bobins, Emile. belöning (Frans-

lJ'annen EmileRobin1886)kr. 5,210.
Arl. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre! fart, som under föreg. året
från . öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. at'hvilken som helst
nationalitet, el. om ttl.lfäl.letill den-
na användning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn
.af sitt yrke funnit döden och ef-
serl. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
till Kommerskollegium, se [1.64],
som sedermera utdelar beloppet.

{4830] Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959J.
Allmänna änke· och pupttlkas-

san i Sverige (Stif't.1784; regl. 1916,
fonder c:a 14,000.000kr.) har till
ändamål att åt svenska undersåtar,
som icke uppnått 60 år samt med
afseende å hälsotillstånd pröfvas
till försäkr. antagl., lämna tIllfalle
a.tt ant.ingen mot viss afgift på en
gång el. mot årl. prem:r vinna för-
säkr, för beredande af pensioner
dels till efterlefvande änkor och
barn dels ock till annan person r4833] Direktionen öfver
oberoende af skyldskapsrörhål. L _ ...
lande. Vinst tillfaller de försäk-! Nödhjälpskassan.
rade. i form af årlig tillväxt af! . . Se [3547].
peneronen. TIll minne af framI .•Prostden-

llohmanska testamentsfonden I ten K J Berg (donation af okänd
{Grossh. If O Bohman 17671 kr. 23/51905)kr. 5,215:00.Till pensioner
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[48B3-4835J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

Höglunds, Revisor John U. borgardöttrar, äfven födda i Stock- .: farlesonska familj fonden (1896f
minne. (Änkefru Jenn;y; Scherdin holm. kr. 78,649. Lifstidsräntor.
1910) kr. 4,100:-. 1 a 2 pensioner TlmeIIs testamente' (M:ll oU Ti· farlesonska stipendiefonden
till fattig. i Stockholm bosatt änka mell 1831) kr. 6,000. Räntan an- 11896)kr. 372,300.3 stip. it5,OOOkr.
l b d ti f d (F k M vändes till 4 pens:r å 7ökr .. afhvil Cronhielms af Flosta fond (1913)

ria- C~~;l. o~:be~:)~. 46,~72:1;: ka 2:ne tilldelas »öfver50 år gamla kr. 87,949. 3 ekiperingsbidrag il
Pens:r för pauvres honteux. l fattiga döttrar, den ena efter civ. 1,000kr. -
pens. å 400 kr. 11 pens:r å 100 kr. el. militär tjänsteman och den an- Magnns Georg Danekwardts pen-
och 4 pens:r å 50 kr. dra efter borgersman i Sthlm». sionMond, kr. 4,001. 2 pensioner

Törneoohms testamente (Asses· il 60 kr.
Jungblads testsmente (Prosten som o. stämpelmast. E Törnebohm de Bergs,. G 111oeh 111S, fonli

B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000 1831)kr.117,9~0.:84.Pens:rtillänkor kr. 23,997. Afkastn. skall t. v.Täg-
':ne pens:r å 70 kr. och ogifta döttrar efter civ. tjäns·. gas till kapitalet .
. Knlgges donationer (Änkef. A temän vid Sthlms stads styrelses De la Gardleska fonden (1901)0
M B Knigge) kr. 13,086. 6 pen- 'uridiska verk samt pens: r till fao kr. 46,410. 4 pens.
sioner å 100 kr. briksidk:s änkor o. ogifta döttrar Friherrarne Duwalls fond (1913)

Konung Karl Johans donation i Sthlm. kr. 13,938. Pens:r till stiftsjung.
U815) kr. 7,000. Räntan utgår med T'ddenberas fond (Konsul A frur. _
3 pens:r å 100 kr. och 1 å 70 kr. Uddenberg 1919),pensioner för när- Friherre Å G von Dilbens fond
rör år åt behöfvande, som genom varande till belopp af 240a 400kr. (1897}kr. 6,202. Lifstidsränta.
en bättre uppfostran blifvit ur- Wikströms fond (1874), Fröken' Lotten von Diibens fond (1907)
ståndsatta att sig med gröfre .ar- Anna Helena Wikström, kr. 15.000. kr. 5,087. 2 pens. il. 100 kr.
bete försörja el. att i fattighus Af fonden utgå 10 pensioner ii,70 von Irilben-T'ersmeden-Lnlfer-
kunna intagas. kr., samma villkor som för Nöd· stedtska fonden (1909)kr. 30,885.

Levlns donatden (v Presid. C A hjälpskassan. • 3 pens:r å 400.
Levinjämtearfvingar1849)kr.5,048. --- Dilckerska fonden (Crefve C F
Af räntemedlen utgå 3 pens:r å [4835] Riddarhusets fonde.r. Dttcker 1885)kr. 156,012.20 pens:r
76 kr., och bör vid penstonstdlj . a 200 kr.
sättning till testators släktingar Se [4001]. Ehrenberg-Belherska donatlo-
tagas viss hänsyn. Adelns Diskussionsklubbs Vad· men (1899)kr. 17.7H9. 2 pens:r.

Lundals testamente (M:ll C .1 stena.tlft.fond kr. 6,023. 2 pens. .Knonämnd välgörares fond, kr.
Lundal 1824)kr. 1,MO.Pens:r åt å 100 kr. . 19,709. 6 pensir a 110 kr.
2 änkor el. oförsörjda döttrar efter Adelskölds, Claes, fond (1908) Gyll.nbergska fonden (Godsäg.
präster vid sin död anställda i kr. 16,264. Afkastn, skall t. v. läg- E J Gyllenberg 1877)kr. 238,807.
stockholm. gas till kapitalet. 30 gratif:r a 120 kr., 2 stip:r Il

Lundmarks donation (Fröken Adliga kadettskolefonden kr. 50~ kr., 1 stip. å 800 kr. m. m?
W. Lundmark 191~). En pension 198,083. Stlp:r å olika belopp och Gyllenborgsl.afonden,kr.35,792.
lI.200 kr. åt person, tillhörande för i1era ändamål. lo gratitik:r a 75 kr.
den så att säga högre pauvres- Friherre Oscar Ålströmers fond Gyllenbååtska fonden, kr. 4,347.
honteux- klassen. (f. d. Statsrådet frih. Oscar Alstro- 1 pens. a 1~0 kr. /

Nordlanders testamente (Stads- mer 1884)101'.19,8:;:;.Lifstidsränta. t'rökenEmilieGyllencrentz'fon'"
majoren. E Nordlander 1842) kr 110fmarskalken J F' Åmlnolfs N:r 1(1890)kr. 1,228.1 pens. afränt.
76,000. Pens:r å100 kr. åt 22 änkor neh dess Frn Å C Åminotl's dona. Fröken Emilie Gyllencreutz'
eller döttrar efter borgare I Sthlm, tionsfond, kr. 15,920. 3 pens:r a fond :0\:0 2 (1903)kr. 3,018. 1 pens.
samt 5 änkor el. döttrar efter clv. 155 kr. Fröken Kerstin Gyllencrentz'
ämbetsmän vid hufvudst:s verk. Berg von Linde.fonden (Frkn fond (1906) kr. 26,170. 8 penarr.

l'iödbjälpskassan I ..Stockholm Henriette Berg v Linde o. Assea- Fröken S L L Gyllenrams fonot
(Prosten P Norman i Osmo o.!<:yr· som August Berg v Linde) öfver!. (1882)kr. 35,908.Pens:r till gifvar-
koh. Åbman m. il. 1760)kr. 483,613: 1897-98, kr. 10,097. Lit'stidsränta. innans närmaste anhöriga.
60. Utdelande af underst. till i BergenstJernska fonden, kr. Hagermanska fonden (1883)kr
Sthlm boende fruntimmer tillh. 117,427. Stip:r och pens:r. 36,134. Pens:r till gifvarens när-
Pauvres honteux; 1919 utdelades Berghmaaska fonden, kr. 67,554 maste anhöriga.
R. 21,920: - till 327 personer. förutom kr. 200,000i fastighet. 3 HamIltonska slaktfonden (bil!

Preis' testamentsfond (Friher- stip:r och 5 pens:r. dad 1891)kr. 120.046.Pens:r inom
rinnan A M Preis 1810)kr. 6,000. von Beskowska fonden, kr. 7.269. släkten. .
Räntan rördelas i 4 pens:r il. 75 kr, 2 pens:r a 110 kr. Hammarskjöldska släktfonde ••.
l! till änkor af frälse och 2af ofrälse Bethunska fonden, kr. 24,006. (1911)kr. 21,031. Understöd inom.
stånd. 11 pens:r a 60 kr. släkten.

Roospiggs testamente (Änkef. C Bfldtska fonden (1914)kr. 12,023. Augnst von Hartmansdorlfs stl-
MRoospigg 1839)kr. 17,200. 1pens. Lifstidsränta. pendlefond, kr. 118,477.Akadem.-
å 150 kr. och 7 penarr å 100 kr. Generalmajoren O M Björn. stip:r a 800 kr. .
till fattiga änkor el. ogifta frun- stJorna. fond kr. 235,400. Stipen- ~'rn Brita M von Hansswolll'8-
timmer. dier och pensioner. fond, kr. 35,618. 4 pens.r a 200kr.

Unths testamente (Änkefru B C von Bloekska fonden, kr. 19,701. ~'röknarnavonllausswolll'sfond.
Ruth 1803)kr. 2,136. 1 pens. å 100 5 pens:r a 60kr. 0.7 pena.r å 25kr. (v Hausswolffska fonden)kr. 44,009.
kr. röreträdesvis åt fattiga präst- Boijeska fonden (1913)kr.71,330. 7 pens:r a 225 kr. o. 1 pens. a36 kr.
änkor. Stip. el. årligt understöd för ett år. lIoijkenskjöldska testam. och.

Grossh.J H Schnrps och Fru fla- Thurow Gustllf Boltensterns gåfvofonden (1912).Kr. 880,398:-
ra Seharps donation, kr. 24,915:73. familjefond (1901) kr. 214,286. Lifstidsräntor.
6 pensioner å 1.0 kr. åt s. k. bättre Afkastn. utbetalas till släktfören. Carl Johan Hlertas fond (1879}
fruntimmer i Stockholm. Bondeska fonden (Grefve Gustaf kr. 13,566. 1 pens. a 150kr.; återst.

Sol1ms testamente (Bankokom- 'I'rolle-Bonde 1885}kr. '26,894. Af· ränteafkastning lägges till kapita ..
, mlss:änkan U Sohm 1842}.Af fon- kastn. skall t. v. läggas till kapt- let, som enl. gåfvobrefvet bör ökas

den utlämnas årl. 10.pens:rå80kr. talet. till 25,000kr.
SVBnström testamente (1869)kr. f. A. Branns och J. Brauns lIår(jska fonden (Änkef. JCHård

24,00,0:-. Räntan utgår till 6 pen- fond (1916) kr. 10,788. 2 pens .. a af Thorestorp 1888)kr. 17,897.. 2
stoner •• 75 kr. till i Stockholm 100'101'.1 stip a 200 kr. pens:r il 300 kr.

b
f'0adddaarml'ä!Jsitfatraedoötcihrarda.~milläsatilidtnl.lalBungeneronska fonden, kr. l}rika Christina Högmarl.s te-

32,735. F. n. 12 gratitik:r a 80kr stamentsfond (1869 o. 1874) Jv.
ogifta. minst 40 år gamla fattiga för 1 år. 11.30fl.4.pens:r il 100 kr.
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G. ,Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4835J
lUingspors, ilIathilde, Grefvin· , von Plåtenska släktfOnden (bil. Sasska fonden (Majoren JF Bass.

nan, fond (1912).Kr. 1C,614.Lifs- dad 1893)kr. 82,121. Pens:r inom och hans hustruGANisbeth1866)
tidsränta. släkten. kr. 40,715. Pens:r .
..vOn Kothen-Ribbingska fonden Pri~tZRkiilds, Osenr och Erik Greftiga Schelferska stiftnin·,

(Ankef. v. Kothen, f. 'Ribbing, 1888) donattonsfond (1918) kr. 20,415. gen, kr. 63,913. 13 pens:r a 150kr
kr. 2301. En pens. af räntan. 12 peps. a 80.kr. . . Schelfers, C, kapten, fond kr.

:.. lIla]oren ~Jls Georg Pstlander- 35,445. Afkastn , t. v. till kapttalet..
Froken ,JnlIan~ Charlotta La- skölds donationsfond för adliga von Schewenska stlpendletn-

gererantz donatIOnsf0..nd (Lager- fruntimmer (Kammarh. J. F. Psi- rättningen (Agent G B v Schewen-
~rantzska fonden)kr.1,502.1pens:n landersköld 18151kr. 20,859. 3pens. m. fl. 1721)kr. 39,710. 2 stip:r a
a 75 kr. Majoren ~ils Ueorg Pstlander- 500 kr.

Lerrönska fonden, kr. 23,263. skölds pensionsfond för adelsmän Hoffrdken Carolina von Sehnl-
3 pens:r å 200 kr. (Kammarh.J FPsilandersköldl.l78, zers donationsfond (v Schulzerska.

Leijonllyehtskafonden,kr.1l,582. kr. 19,288. 3 pens. fonden) kr. 1,276; 1 pens. a 80kr ..
2 pens:r il. 188 kr, Psilandersköldska fonden ]\';0 Il }'röken Schiirer von Waldheim ••

Grefvinnan A Lewenhanpts f. (Kammarh.J F Psilandersköld 1884) fond, kr. 18,96f; 1 lifstidsränta a
Sparrefond(1899)kr.lO,673.2pens:r kr. 8,5öl. 4 pens. a 90 kr. 600 kr.
a 200 kr. Psilandersköldska fonden N:o 4 Schiitzercrantz', Adolf Victor.

vonUewenskafonden,ln·.79,494. (Kammarh.JFPsilandersköld1~85) fond (1912)1 pens. a 1,200 kr., 9
1pens.a450kr.o.13pens:ra150kr. kr. 8,451. 5 pens. 45 kr. pens. a 600 kr., kr. 179.120.

Lillieeronska fonden (Frökn:a ..Psilandersköldska fonden N:o;; 'ictor Schiitzercrantz' pen •.
S l\'[ o. M C Lilliecrona 1869)kr. (Ankef. Psilandersköld f. Ish erg, stonsrond (19[3)kr.l.2,581;.Afkh.stn.
13,045. 3 pens:r a c:a 200 kr. 1890)kr. 9,510. Lifstidsränta. skall t. v. läggas till kapitalet.

Liljenstolpska fonden (1891)kr. Qneckfeldt.Hos.ncrantzska ron- \ ictor Schittzerernntz ' stfpen-
61,018. Lifstidsränta. den, kr. 14841. 4 stip:r il. 20Pkr., diefond (1913) kr. 22,214. 1 sup.

A och C U Linds af Hageby gåf. 9 pens:r il. 200 b. o. 3 hand pen- a 500 kr.
vofond (Fru Abela Liud af Hageby ningar a 120 kr. (; och ~' von Sehwertns fond
1894)kr. 22,740. 1 pens. o 1 sttp. Qneckfeldtska pensionsfonden (1900) kr. 16,787. 1 lifstidsräuta il.

A och C ;n Linds af lIageby (Hdfräbterådet C S Queckfeldt [875) 300 kr.
testamentefond (1907) kr. 22,988 kr. 14,289. Lifstidsränta.
2 stip. a 400 kr. Qneckfeldtska stipendiefonden de Silentzsl,a fonden, kr. 11,387.

(H fr..tt 'd t C S Q kf Idt 187') 4 pens:r il. 15 kr. o. 1 a 30 kr.Llndenererunas- af Klintebergs 0:- 3'ra e. . uec e o Silfverbergska fonden,kr.36,46;;
donationsfond (Öfverstelöjtn. G. kr., ~.,9,? .. Llfstidsranta; 15 pens:r a 85 h.
L Lindenererona o. h. h. Hedvig Stlft~froke? Maria Charlotta
af Klinteberg 1901) kr. 127,321. Qveckfeldts fond (1841)kr. 27,886 oc~ilf;;,~st;~:~G'fö:"de~c~'::3~~jt~~
Pens:r oeh 1 stip. 3 pens:r a 200 kr., . )

LlnJlerhjelmska fonden, kr Rehnbergska, fon~en (MaJt,reu (1917 kr. 5,143. Afkastu. t. v.vtil l
29,734. 10 penair a 100 kr. CG Rehnberg 1881)kr. 11,893. Från kaPSilfverswärdsl<a släkt fonden

I,öfvenskjöldska fonderna, kr. Fonden u~g.ä3 peus:r ~ 100 kr. (l.912)understöd inom släkten; kr.
501,558. 1 utrikes stip. a 4,000kr Helltersklolt~l\ordenfalkska f'on- 8,387.
och 3, undervisn ..stip:r å 1,800 kr. den, kr. 37,?ll". 1 pensl.on. K t B h f G

Hörnerska släktfonden (1911), 1I0f'lIla~~.kalkell l!eorJk F~blali Ap en oc ro· Sparres"
understöd inom släkten, kr. 29,419, Rente~skjolds penslOnsfond.,Reu· Rossvik donationsfond (1911)kr

Grefve II S Hörners och hans terskjoldska fonden) kr. 66,004. 4 90,793. Lifstidsränta.
makaS 'stfp.fond (l.907)kr. 11.170 pens. a 600 kr. Stjerncrentzska fonden, kr.
.afkastn. s.kall t. v. läggas till Kan.I!narherre!I J oh,an Axel Reu- 52,9n; 22 gratifik:r å, 80 kr., hvfl-

. t k Id "f d (1870)k ka få uppbäras under Går.kapitalet. er"~uo ~ pensrons on. r. Stierncronska fonden,kr.B4,601;
G f J• ".. f d (1902) 80,,31; 4hfstldspens:raoOOkr.oeh 3 pens:r a' 3"Ukr.re ve A •• orners on 1 stip. å, 500 kr. u

• kr. ~4,162. 2 pens... Öfverstelöjtnanten C GRenter. Sljerngraua.t-Drnfweska fonden
Mornerska fonden (Ankef. J C skjölds pensionsfond (1899) kr. (1917)kr. 30,660. 1 krigsskolestip.

Mörne~ 1869 o. 1871)kr. 9,260. 2 H,)73. Pens:r. Stjerngranatska fonden, kl'.
pens. a 90 kr. ? 2 ~ 45 kr., Öfverstelöjtnanten C GRenter. 16,270. 1 pens.
, Bankokemmtssartea WIlhelm skjölds stipendiefond (1899) kr. Stjernstedtskn sHiktfondelt·

Netherwoods testamentsrond, Jo.'. 20,502. Stip:r. (19B) kr. 6,995:-. At'kastn. skall
11,038,2 pens:r a 150 kr. Fröken ISÅ Rihhings fond (1896) t. v. läggas till kapitalet.

von Nolckenska fonden (1896) kr 48484 Lit'stidsränta von xtoeksnströmsx» fonden
kr. 13,727. ,~ pens:r... Rhtdarl;!Istorgsfonden'(l911) kr. (Bruksäg.Axel vStockenström18V4)

Nord~nskjoldska understodsfon- 301,396. 15 pens.r samt tillfiilliga kr. 1,464. Ett atlp. a 240 b.
den (bfldad 1891)kr. 6,408. Under- understöd. Stråleska fonden, kr. 45,3)!;;22
stÖd,inom ~läkten. Friiken .Il:tthilda Ridderborgs pens:r a 75 kr.

Ohvecrent7.ska fonden (1913)kr. släktfond (1n6) kr. 70,232. Pens.r, Thamiska donationen (Kommer-
33,609. 2 stlp., a 500 ln:: tar! llrik Koos' af lIjelmsäter serådet S Tham 1727)kr. 12,411;

vonOtter.Pr!n~zenskoldskaf~n. donationsfond, kr. 48,419;16pens:r räntan lägges t. v. till kapitalet.
den (19141,kr.49,627. a peue.o.zsttp. il. 300 kl'. Elisabeth Charlotta 'i'ersmedens

Oxehnfvndska fonden (1907)kr. }'röl,en C. Roos' af lIjelmsäter donalionsfond (1913)kl'. 14,430. ?
43,766. 1 pens. il. 600 kr. 1 pens. donationsfond, kr. 5,053, Lirstida- Itrsttder äntor,
il. 500h. 1 siipend. å 500 kr. ränta. 'I'ersmedenska fonden, kr. 11,Of;8;

Palmstiernska fonden (Frökn:na Fröken Hanua Roos' af' Hjelm· 2 pens:r.
Selma o. Asta Palmstjerna 1888) säter donationsfond (1880) kr. Tersmedenskasläktfonden (1914)-
kr. 9,408. 1 pens. a 320 kr. 24,078. 2 pens:r a 420 kr. kr. 6,422. Afkastningen skall tills

Panliska fastighetsfonden Fröken Hanna Roos" af IIjelm. vidare läggas till kapitalet.
(Kammarjunk, O G Pauli; öfverl. säter testamo-fond kr. 224,500;2 Lttermareks, Z i1l, fröken, do-
1894) kr. 2,045,128. Lifstidsräntor pens., 2 stip. å 1,000 o, 3 stip. å nationsfond (1910)kr. 2,632. Lir,-
till af testator utsedda personer. 500 kr. tidsränta.

Panliska lösörefonden (Kam- Kammarherren Carl Roos' af Wachtmeisterska släktfon<len
marjunk. O G Pauli; öfver!. 1894) lIjelmsäter fond (1890)kr. 100,789. (1913)kr. 79,913. Understöd inom.
kr. 332,849. Pens:r a 400kr. Akad- Pensioner. släkten.
stip:r, 5 a 800kr. samt 4 krtgaskole, af Sandebergska fonden (1908) Vad.tona adliga jnngfrustift,
stip:r iL 1,000kr. kr. 20,:;99. Pens. kr. 470,206;17 pens:r a 100kr; 158
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{4835-4853] (l Fromma stiftelsers, pensionskassors m. H. fonder.
pens.r 50 kr. och 15 pens,:r til,l/ Stadgar stadfästade af K. .Maj:t Samf. Pro Fide .I: Chris~:,nismo,
<llika belopp. den 3 april 1816] kr. 186,000. Uno se [3573]; stip:r till skollärare.

Friherrinnan A. von Vege.acks, derstöd ä 40 kr. till 152 och ä 60 [4846] ---
f.Sergel,donation,fond, kr. 48,514; kr. till '6 pauvres honteux. e •

l pension o. IIfstidsränta. ,Anrepska fondelI (Beata Maria Brudgafvefonden. (Sfift. af ko-
VOn regesackska fouden (Fru Anrep, f. Hierta, 1881) kr. 11,»24, nung Oskar! till ~mmnelse~kr~m,

CarolIna von Yegesack 1885) kr. 8 pensioner å 100 kr. »åt åldriga, pnnsessan LOVIsas ron;nalnitlg
-5,381; 1 pens. a 200 kr. välkända, behöt'vande änkor eller 1850)Ofve.rståth., Paator prfm., De-

VOnVegesacks, Jenny, penslons- ogifta döttrar efter civila och mt- puterad for stadens fattIgv.·styrel-
fond (1910) kr,-14,282; 2 pens:r å litära tjänstemän» äfvensom »åt s~. Brud~åfva af 150 J>r.åt ö dyg-
225 kr. åldriga och orke-lösa fattiga frun- diga och ärb:>-rabrudpar, som är

Wulfcrollska fonden, kr. 21,578; timmer samt företrädesvis f(ån· li!l'en19juni t Storkyrkan samman-
3 penarr a 35 kr. o. <l pens:r a skflda hustrur med eller utan VIgas.
'lO kr.. barn». ,[4847]

GelleralmllJoren Otto VOnWnlff· A. & Ii. Brs fond (protokolls- Drakeska testamentsfonden
.,ron~, f?nd (1~.13)kr. 10,151. Uno sekr. Arvid Bergendahl och :r. h. (Linkrämaren Jonas Drake 1183)c:a
ders!od inom s!!,kten. . Ulla B., ,r. Rosencrantz, ~89a) ~r. 40,000 kr. Af styrelsen: Klädes.

-Was.tfells, llartha lIIagdale1l-a, 1,000. Räntan utdelas ärhgen trll handl:e L Eug. Westin, Handels.
do~atIons.fond (1906) kr. 10,084; en I?auvre honteux. bokh. G W:son Munthe och Bage-
'l lIfstrd~rantor. .. Dtmanderska fönden (~tads- riidkaren Carl G Schröder öfver-

!k~rhlelmska fonden (Fro~en majorskan Anna Helena Diman- lämnad till Föreningen för vsi-
U,la ÅkerhI.el~ 18~3)kr. 11,295, 1 der, f. Nyman, 1816.1kr. 4.,41~. 2 görenhetens Ordnande (F. V. O.).
pejjs. o.} Itfstadsränta. , • pens.r å 100 kr. tIll nvälkända Afkastn. användes till smål'penser

Ornskolds, Klint, donatfons- handlandes eller tabrfksldkares åt äldre fattiga fruntimmer
i'ond (1918) kr. 20,098. 2 Hfstdds. inom Jakobs eller Joh:s rörs. bo- ,.
Täntor. ende änkor eller döttrar, hvilka [4848]

åtnjutit vårdad uppfostran, men .·öreningen till minne af ko.
genom olycka råkat i fattigdom •. Dung Oskar J och drottninlå Jose.
Företräde rör släkting till donator fina (ef'ter inbjudn. stift:s fören.
el. hennes man. gnm subskription. Änkedrottning

Fagerbergs donation (sadelma- Josefina skänkte 30,000 kr. 1813);
karålderman Jacob Fagerberg i8~0) särskild styrelse, se [3637]; att
kr. 3,000. Fagerbergska pensions- till värd emqttaga gossar emel-
inrättningen lämnar årligen 6 % lan 10 och 15 års ålder, hvilka be-
därå till .sällskapets verksamhet. gått brottsliga handlingar eller åda-

Knigges gåf.a (änkefru Anna galagt gröfre vanart, samt att dem
Maria von Balthazar Knigge, f. uppfostra till gudsfruktan och ar-
Thorson. 182)( kr. 1,500. Under- betedugttghet ; åfö.ren:s åkerbruks-
stöd å 15 kr. utbetalas i septemb. koloni Hall inom Östertälje socken
till fem pauvres honteux inom af Sthlms län värdades under 1918i
Adolf Fredriks förs., efter föralag medeltal per dag 115gossar, For-
af kyrkoherden: eningens tiUgånl(ar utgjorde den

Carl och Sofie Lnn.l.tröms fond 31 december 1919 kr. 626,790:54"
tbrukspatron Carl Lundström 1917) däraf på åkerbrukskolonien lfall
kr. 5,000. Af räntan utgår t. v. belöpte sig kr. 540,412:60.
lifränta. _

Ström.ka fonden (Catharina
Sofia och Antoinetta Susanna Ström
1876)kr. 20,308. 8 penstouer å 100
kr.] ät »medellösa ogifta döttrar
efter aft ci-v'ile ämb. o. tjänste-
män».

WarodeIlska fonden (handl.
Lars Johan WarodeU1863)kr. 2,1'00.
Pension å 100 kr. till nen fattig
prästänka af Storkyrko eUer St.
Clara i6rsamlings prästerska p".

Riddarhnsets samtl. fonder upp-
gå' till ett bokfördt belopp af
kr. 12,105,185~

(4836]
I,otteu Wennbergs fond för

Iljälpbehöfvande (1864)kapital c:a
44,000kr. Särsk, direktion, se [3538];
fonden' är afsedd till; 1) inlösen
och underhåll af 1 el. 2 värnlösa
döfstumma el. blinda barn i därf"ör
lämplig anstatt, el. barnhem; 2)
underst. åt sädane fattige välfrejd.
personer, som genom sjukdom el.
annan ororvällad olycka äro i be-
hof af en tillf"lilligel. ögonblicklig
hjälp.

-[4840]
Panliska donationsfondllD (Än·

kef, Ch. Pauli 1789)jämte egend.
n:o 24Svartmang. tax. värd. 355,000
kr. Fonden rorvaltas af Dir. f.
Norra friv. arbetshuset, se [3517];
.Jlens:r a 50kr. utdelas till 301änkor,
-som fyllt 38 år, och hvilkas män
varit företrädesvis präster el. bor-
.gare, samt å 25 kr. till 14 fader-
och moderlösa flickor under 16år
samt "If äkta börd. Fondens redo-
görare: Jan'sson, Herm .. 12 Kam-
makareg. 1 tr.

Jenny o. .lllda Rossanders dena-
tion förf"öreträdesvis dem som, varit
lärarinnor J f. n. 8 pensionsrum a
200 kr.

[4841]
A.ktlebolafet Stockholms Prak·

tiska HDshallsskela. Särsk. sty.
relse se [2251];uppfostrar välartade
}(: ärs flickor till tjänariI\Ilor. '

(4842] Sällskapet De n,öd·
Jidandes vänner.

Se [3197]
..I.llmänn& m. fl. egna fonder

[;franske språkmästaren Louis Pa-
ban, konung Carl XIY'Johan m. fl.

[4849]
11ammarsklöld. Hisellschö Idska

stlpendilfonden (1842) kr. 10,000.
Särsk, styrelse, se [3559]; årl. ut-
betaln. af stipendier, att rordelas
mellan' Artaltert- och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[484-3] Diakonissanstaltens
styrelse. .
Se [2255J.

Sjukhusets frisängsfonder kr.
236,463:20.

~jukhemmets frisängsfQJlder,ltr.
292,012:86. .

[4850]
Drottningens skyddshem nume-

ra Jlr"ttning Soflas Skyddshem.
(Hertiginnan Sofia af Öst.".giitland
1860) kr. 98,617:10; särsIl;:. direk-
tion, se [3å23J; företrädesvis att
upprätta från fängelaet frigifn••
kvinnor; i hemmet vistas högst
12,kvinnor.

[4852] ', .
Josefinahemmet (Ankedrottning

Josefina 1872) kr. 271,863. Särsk.
styrelse, se [3509]; hemmet be-
stämdt ror fattiga af katolska be-
kännelsen.

[48'44]
A.lmgrens pensionsfond (Advo-

katfiskal'J PAlmgren 1811)kr. 531.
Kommerskollegium, se [15641;
räntan användes till underst. åt
torftiga änkor efter afl, skickl. äm- [48 53]
betsmän ä bergsstaten.

, Kniperska .pensiOBsinrättnin ..
gen (Änkef. C Kniper, f. Wittt'oth,

stipendiefonden 1180)kr. 133,717:-; särsk. direk-
Björck 1802)'kr. 200. tion, se [3065Junderst. åt fattiga

[4845]
Björckska

(Grossh:n S

FINSPONGf:j METALLVERKS A.-B~
-- .•..••-----..;....-- BERIDAREBANSt1lATAN 17 ••

I



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4853-4860J
o. ålderstigna ogifta fruntimmer, Hlrsehs, haak,donation(Grossh. rundt, inspektioner rörande dju-
f'6reträdesvis dem afbbrger!. stånd; Sthlm ln7) kr. ~O,OOO, rens behandling o. vård m. m.; har
1918 utdelades kr. 6,150:- till 65 Holmberg" Fredrik och Laura, inrättat· en anstalt för smärtfritt
personer .: Underst. utdelas gnm donation (Gälle 1914)kr. 5,000. allifvande af smärre husdjur (se
kamreraren i Allm. änke- och pu- Hä~~s, Johan, donation (Visby Hä!(!(s anstalt).
pillkassan i Sverige. Nya ansök· 1913).kr. 52,200. Juhan Häggs donationsfond kr.
ningar mottagas icke tillsvidare. Häggs.. , letortne, donation ~ö,399:12. Ötverrevsor: Zethelius,

___ (Frkn, Visby 1899)kr.. 20,000. Otto, major.
Janssons, 1\ IlhelmillaOnstafva, Johallna Häggs djnraflifnings-

[4854] donation (Frkn, Dalarö 189ii)kr.500. fond kr. 10,000: -.
K. KommerskolIegii armbösse- .JOl'hnick, ~Jn,ria, donntion (Öf- SignelIls, Hulda, fru, donation

medel (kgl, bref 29/10 1686) kr. versttnna, Stockholm, 1918) kr. kr. 2000 för spridande af djur.
13,051: 14. Afkasån, användes, på 25,000. skyddslitteratur.
f'örslag af vederb. bergmäst., till Karlssons, Carl Jollltn. oeh hans ..Sve~ska skolorna'! djnrskydds.
underst .. åt fattiga o. i arbete hustru Idn Charlottn 'dollntion forenlOg. Johan Häggs donation
skadade grufarbetare. (Gårdsäg., Kalmar 1916)kr. 4,852 kr. 15,750.

Södermanlands läns grufkassa Ltndb-rgs, E A, donatton (Stry-
(kgl. bref 2"6 1912)kr. 401:86. Ut. kerska, S'ala, 1907)kr. 1,731: -.
delas sallltidigt med armbössem ed- Lindbergs, Henrtka, donation
len till ålderstigna ochfattiga gruf- lFrkn, Strängnäs 1885)kr. 1,000.
arbetare eller deras änkor, i frärn- Lindmanssoas, J. A. lV., dona ..
sta rummet sådana, som tillhöra tion (Bokbindaremäst., Stockholm
Södermanlands län. 1909)kr. 10,000.

Klbbe fattigkassa (kg!. bref 4/11 •Lundstedts, ~laria':Lovisll, dona-
18n) kr .• ,761:03. Onderst. åt fat. tton (Ankefru, Strängnäs, 1919)
tiga grufarbetare från företrädes. kr. 9,516: -.
vis Alseda, Skede och Okna, Hvet- .Okänd, som med egen hand
landa samt Skira och Nye sock. plöjer ,in jord. (1897)kr. 500.
nar i Jbnk6pings lan. O.x~nstif·rnas, Hilda, donation

Lerbäcks BerA'slags lIlaImöres (Frth.a, Stockholm 1912)kr. 3,000.
kassa (kgl. bref lil/31891)kr. 10,696: Petterssons, H S donation (söm-
18. Underst. åt ålderstigne och 'mersk~, Sthlm 1916)kr. ~87.
fattige grafarbetare. . I'hlhpsons, Carl DaVId, dona-

Nora Bergslags )Ialmöres kassa tlnn (Konsul, Sthlm 1899)kr. 500.
(kgl. brer 18'3 1891) kr. 3 006: 89. Platens, Ludv, von, donnttoner
Afkastn. användes till underst. åt (Frih .. Sthlm 1904)kr. 58,125.
ålderstigne o. fattige grnfarbetare Ilosellskafonden kr. 3,990: -.

Från fonden tilldelas tjänare med
tjänstetid af minst 10 år belön. f.
synnerI. ömhet. mot husdjur.

Sjöbergs, Helöne, donation
(Frkn, Strängnäs 18"4) kr. 1,000.

Smitt" J W, donation (Gene-
ralkonsul, Sthlm 1905)kr. 5,000

Svabns, Johannes, donation
(Växjö 1908)kr: 5,000.

Stenbecks, Fredrik och hans
hustrus, född Elfstrand, dnnatlon
(Godsägare, Gälle, 1910)kr. 10,000.

Säthcrberg' s, Herm an(Professor)
o. S. C.• donation (Fröken, Stock-
holm 1910)kr. 5.000.

'lhaltns, Robert donation
(Grossh, Djursholm 1911)kr. 1,000.

\VaUs, lUarie Louise, donatlon
(Frkn, Sthlm, 1916)kr. 7,673.

Zetterströms, Gust.fva, dona-
tion (Fru, Stockholm 1918) kr.
5,000.

Åbergs, Carl, donation (Bagare-
mästare, Uppsala, 1918)kr. 5,000.

(4856a] Svenska allmänna
djurskyddsföreningen.

Se [8802].
Adelskölds, Claes, donation

major, Stockholm, (1908)kr. 5,000.
Anvidssons, N, donation (Hä-

radshöfding, 19C2)kr. 10,000.
Berglnnds, C W. donation (Kro·

nofogde, Upsala 1881) kr. 4,000.
Berglunds. lIIagdalena ('hri·

iltina Charl, donation (Fröken,
Stockholm 1901)'kr. 250.

Björkmans donation (F'rkn, Mal-
mö 1887)kr. 5,000.

Björns, Karl .'.redrlk. donation
(Med. fil. kand., Stockholm 1915)
kr. 9,100.

Björnstjernas, O 111,donation
Generalmajor, Stockholm, 19061
kr. 5,000.

Bratts, Sigrid, donatlen (Frö·
ken, Varberg 19'18)kr. 4,850.

von Brauns, Justine, donation
{Frkn, Ystad 1914) kr. 1,000.

Eks, ('arolina donation, (Frkn,
Bthlm 1899 och 1900)kr. 11,454.

Erss.ons, ~.elena -\lenriksdotter,
donahon (Anka, Ange 1891) kr.
1,000.

Enrenins', P L, donation (Hä.
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10000.

Gerles, Christina Gnstarva, (Än.
kefru, Stockholm 1903)och Oerles,
~arl .'1' (Xylograf, Stockholm 1908)
donation kr. 55,520.

GrönvalIs, Maria,donation (Fru,
Stockholm, 1909)kr. 5,000.

Hallanders, C. J. 111" donation
(f';6kapten, Stockholm 1918) kr.
45,296:10

[4856 c] Svenska allmänna
kvinnoföreningen till

djurens skydd.
Se [3806J.

Berwalds, Hedvig, Frn, dona.
tion kr. 1,875.

Oerleska donationsfonden kr.
55.000.

Henrlins, Lonise, Fru, dona-
tion kr. 2,000.

Häggs, \ Ictorine, Fröken, do-
nation kr. 19,025

Verkar gnm att gratis sprida djur.
skyddslitteratur, införande af för-
bättrade slaktmetoder, populära
fÖT'pläl':lningar i djur-skvdd landet

NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog
INSTRUMENT A.·B. NAVIGATOR -_STHL,IYL

[4856 d] Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

Grundfonder: .
C. P. Barowiaks fond, 5,920:89.
Tvänne makars fond, 4,150:37.

(Å denna donation uppbär donator
under sin lifstid 4 proc. ränta.)

Hägg", lictorine, .'röken, te·
stamentsfond kr. 20,000.

Hä,tv;;ns fund kr. 854:03.
Jervings, M., testamentsfond

kr. 4,981: 67.
Djurväns fond ror spridning

af tidskriften Djnrskyddet kr.
509:26.
[4857]

lIndbeckska stipendiefonden
(Frih. Ofverste ARudbeck 18021kr.
250. Samf. Pro Fide & Ohristda-
nismo ; se [8578]; stip:r till skol-
lärare.
[4858J

Stockholms allmänna skydds.
förening, kr. 106,853:91. Särsk. di-
rektion, se [37lOJ; inkomsterna,
80m bestå af räntor och friv. bi-
drag, utdelas åt behöfvande.

[4859]
stockholms Skyddsförening för

frigiflla (stift. på initiativ afSthlms
arbetarefören. 1879).Särsk. styr:se,
se [8738J.Har till ändamål att från
återfall i brott söka bevara frigif-
ne, företrädesvis yngre för 1:a gån-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välf'örhål-
Iande, att mildra den allm. fördo-
men o. oviljan hos arbetsgifvare
o. arbetare gent emot straffade
personer samt att ekonomiskt o.
moraliskt stödja fånges/amilj, då
särskildt behof i sådant afseende
f6religger. Grundfondsmedlen upp-
gå f. n. till kr. 15,741:20.

[4860] ---
stiftelsen för gamla tJänarin·

nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [85051; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, aBostads-
fonden och Pensionsfonden» utg.
tills.l}9341726-:79. Fria husrum med
vedbrand el.. årl. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä-
narinnor 100och utdelas pens.r till
835 sådana.



[4861-4864 b] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4861] egendomNyaEriksbergN:olNoc· per år beräknas för hemmet nu-'

Sällskapet till dygdigt och tro. keby. Pensionärerna erhålla dess- mera kommå att belöpa sig till
get tJänstefolks belönande (Grefve utom fri kost, skötsel, tvätt, värme omkring kr. 90,000.
e A Löwenhielm 18281kr. 182,000. elektr. belysning, bad, läkarevård
Särsk. direktion, se [3777]; belön:r af hemmets läkare, medikamenter
och pens:r åt ålderstigna tJänare samt dessutom ett månatligt> pen-
från åtsk. fonder, hvaribl. F. O. ningebidrag och en del olika gra-
Strömwalls fond å 22,000 kr. och tifikationer. Å hemmet tinnes plats
Casparsonska fonden (Änkef. A tör 00 pensionärer och där intagas
CCasparson, f. Hamberg) å 10,000 företrädesvis äldre ordenaleda-
kr. äro de största. De öfriga fon- möter, men dessutom äfven andra
darna äro å 1,500 o. 1,000 kr. personer, i synnerhet, enl, Ordens

statuter, sådana, 80m i krig eller
under byggande blifvit skadade.
Orden bestrider begrafningskost-
naderna för dem som å hemmet
aflida, men i olikhet med hvad
eljest är brukligt, gör icke anspråk
pä hvad de aflidne vid dödsfallet
efterlämna, hvarf6rutom pensio-
ner och gratifikationer tilldelas i
behof stadda ordensledamöter eller
deras efterlämnade närmaste an-
höriga. Den särskilda pensions-
fonden, 80m är i stigande, lämnar,
efter gängbar ränta, årliga pen-
sioner ä hvart 10,OOO·talaf fond-
kapitalet. Tillfälliga pensioner o.
gratifikationer utdelas dessutom
vid jultiden hvarje år till ett be-
lopp af 10·all,OOOkr. Kostnaderna

[4862]
Sällskapet »Till arbetsflitens

befrämjande» kr. 16,000. Särsk.
direktion, se [3881]; räntemedlen
jämte årsafg:r användas till anskar-
fande af arbete åt obemedl. frun-
timmer.
[4863]

Timmermans.Ord ens hem, Nya
Eriksbeng (t. d. 'I'tmmermans-Or-
dens hospital inrättadt är 1796).
Särskild direktion, se r3010]. De
å hemmet intagna erhltlla fri bo-
stad (enskildt rum) uti den. f6r än-
damålet under ären 1912-1913 upp-
förda stenhus byggnaden å Ordens

"

[4864 a] •
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn,la
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068].
Stiftelsen lämnar, sedan inskrifn:~-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
åt i Sverige, Nor~ el. Danmark in-
födda kvinnor, sa länge de, enl,
i6retedt intyg af tjänsteman," ärG
välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
delande af pensir och, intill d68S
pens. tillträdes, utbetalande afs/4
af den ränta, som till Insärtm.s-
fonden inflyter för den erlagda in-
skrifn:safgiften. Tillsv. 36 pens--
rum, hvaraf 35 äro besatta.

Fonder vid 1919års slut 211,07p:-

[4864 b]
Svenskarnes i Karlsbad fond. ,

Ett stip., som fr. :&KonungOskars
stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be-
höfvande svenskar, hvilka i Kar1.-
bad måste söka hälsans återvin-
nande .

•

. ~
FINSPONGS METALLVERKS A.-S.
----------S.INDA".IIAN •• A.TAII,7-"-----------



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4865]

(4865]
Register

öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å huf'Vudafdelningarna, se före [4601].

;'

A.belins fond •••..••••••• 4632a, 4821 ålmquists, S., stip..fond ... 4743 Bankostatens änke- o. pupill-
Abenius Allan stipendiefond 4746 b Alströmers fond......... •.•.•. 4835 kassa •••• ••.•••..•.•.•.• ••.•. 4788
Abrahamsons lifräntefond... 4617 Althainz' Fredrik G. testa- Bankska legatet............... 4734
Abrabamsons gåfvofond .•.•.• 4771 mente •.•.•.•.•...... 4638,4658 »Barnavännerna •.••.••.•.•.•.• 4674
Abramsons stipendium •.•.•. 4744 dltins fond •.•.•.•.•.•.•.•..••. 4821 Barnbördshuset, Allmänna .• 4687
A.crelska fonden........ .••••. . 4821 Alvareriga do Pianhys prisfond 4823 Barnbördshuset Pro Patria.. 4688
Adelns Diskuss.klubbs Wad· Aminoffs donationsfond ..•.•• 4835 Barnens understödsfond ...•• 4782

stenastifts fond ...•..•.•.•. 4835 Andals fond .•.•.•.•.•..•..••• 4605 Barnhjälpsfonden •.•.•.•.•..• 4613
Adelskölds, Claes fond •.•.•. 4835 Andersons fond •.•....•.•.•.•. 4605 Barnhusinrättn., Allmänna .. 4659
- Claes, donation 4856a Anderson, Axel N., donations- Ba:.nkrubba, Katarina, fonden
Adelskölds, Claes, stipendte- fond.. .. ... .. .. ..... .. .. ... 4616 for........................... 4619

fond :•..•..•.•..•.•.•..•.•.. 47 51 -- Axel N., donationsmedel 4616 Barnkrubbas. Ladugårds-
Adelsköldska fonden •.••.•... 4734 Anderssons, Axel N., testa- lands, fond •.•.•.•.. 4626 a, b, c
1853 års kolerafond •.•.•••••. 4615 mentsfond.......................... 4742 Barnkrubbefonden ••.•.• 4630a, b,c
1872 års gåfvofond •.•••.••••.• 4742 Andersons, C., fond ... 4626a, b, c Barnmorskefonden •.•.•..•.•.• 4716
1884 års fond •.•.•.•.•••.•.••.• 4615 Anderssons, Johan, fond 4688, Barnmorskornas i Sthlm un-
1885 års studenters stipendie· 4751, 4752 derstödsf"6ren................ 4716

fond 4742 Anderssons, Johan, under- Barowiaks, C. P" fond 4856d
1893 års studenters stipen- stödsfond .•..•..•............. 4719 Baumgardts, H. G., ·testam. 4638

diefond •...............•.. 4743 Anderssons, Mathilda, fond 4626a Bay's, Eltna, fru, fonel .•. ,.. 4619
1894års studenters stipendie· Anderssons, Therese o. Knut, Bayards fond 4632 a, b, c å 2 ställen

fond •.•.....•...•.•.••.•.•.• 4743 fond •....•.••.•.••...•....•. 4770 Becker-Silberhochzeits fond 4638
1919 års premiefond ...•.•••. 4746b Anonym gifvares stäpendie- Baethuns fond .•..•.•..•.•.•• 4626a
1919 års understöds fond 4823 fond .........•.•.....•...... 4742 Behrens donation •.•.•.•.•.•. 4611
Adlerska fonden •.•.•..•.•.. 4753 Anrepska fonden 4842 Behöfvandesömmerskorsfond4626b
Adliga Kadettskolefonden •.. 4835 Aruells donation ....•.•..... 4733 Beijerska donationen •....•.•. 4734
Adolf Fredriks församlings ,\,pelgrens fond............... 4615 Beklädnadsfonden för fattiga

kyrkoråd •.•.•.•.•.•.•.•.••••. 4630a Apotekaresocieteten •.•.•.•.• 4710 nattvardsbarn •.•.•.••• 4617,4619= m~~å".i'~~~~•.~~~~.::::::::: 4:6'l~1~~P~t~~~::~~~~~~~~~n.~~~.s.~~:::~m- skolbarn •. ••.46·iö·~,4m2a~,~,c~
- fattigvårdsstyrelse •.•.•.•.• 4632a Arbetshemmet för blinda •.. 4764 Bemedlingskommissionen •.. 4697
Ahllöfska testamentsfonden .. 4695 Arfwedsons testamente ••.•.. 4602 Bendix', Emanuel, Stipendte-
Ahlstrands testamentsfond.. . 4734 Armbössemedel, Kommers- fond •.•.........•...•....... 4642
Ahlströms fond ...•.•... 4628a, b,c kollegii •.••.••.••.•.•.••.••. 4854 Benedicks fond •.......•...•. 4771
- stip.fond ...•..........•... 4771 Armens pensionskassa ••..•. 4804 - E., fond ....•.•.•.•.•.. 4660,4753
Ahlströmska testamentsfond 4695 - änke- o. pupillkassa •.•.•• 4.804 - W. A., fond •.•.•.•.•.•.•.• 4676
Akademiens för de fria kon- - nya dito ••.••.••.•.•..•.•. 4804 - stipendiefond ..•.•.•.•..••• 4821
"stema pensionskassa •.•.•. 4770 Arnbergs donation .•.•.•....•. 4734 - Änkefru Emma, stip.-fond 4771

- reseunderstöd 4734 Arrhenii donation 4602 - testamentsfond 4613
- stipendiefond ..•.••.•..•. 4771 - fond •.•.•..••.•.•..•••.•.•.. 4734 Benedickska asylerna ..•.•.•.• 4687
- särsk. understödsfond 4770 Artisternas o. litteratörernas Berendts fond 4609
Aktieb. Prakt. hushållsskol. pensionsfören •.•.•.•..•.•.•. 4776 Berendts, S., understödsfond 4693

för flickor 4841 Artisternas,Dramat.o.musik., - konsul, fond 4681
Alexanderssons, Carl. fond 4613 pensionsförening 4777 Berg K J.,'l'ill minne af fram-
.Allmänna barnbördshuset 4687 - De sceniska, understöds- . lidne Presidenten 4833
- barnhuset ..•.•....••..•.••• 4659 fond •.•.•.••...••...•.•.•.•.•. 4776 Berg von Linde-fonden •..••• 4835
- donationsfonden •...•..•. 4767a Arwidssons, N., donation .•. 4856a Bergendtthls, A. & U., fond 4842
- f. d. döfstummeinstitntets Asklings fond ...•.•.•.••.•••.•. 4634 Bergenstjernska fonden •.•.•. 4835

don.-medel. ...•.•..•.•.•.•.. 4755 Asplunds fond •.•.••.•. 4628a, b,c Bergenstråhles fond •.•.•.•.• 4612
- m. fl. egna fonder ..•... 4842 - testamentsfond •.•.••.•.•.. 4697 Bergers fond ..•.•.........•.•. 4771
- inst. för dörstumma .••••. 4762 Asylen för pauvres honteux 4655 Bergers Ida legat •.••••••.•.. 4774
- militäränkepens.-staten •.. 4804 - för fattiga barnaföderskor Bergers stipendium........... 4697
- premie- o. stipendiefond. 4743 och deras barn ••....•.•.•. 4687 Bergerska donationen ...••.•.• 4733
- änke- och pupillkassan 4830 A. & U. B:s fond .....•.•.•.. 4842 Berggrens, M., fond 4609,
Almgrens fond •.•••. 4621 a, 4621 b Axelsons, Erika, fond 4667b 4632 a, b, c, 4688
- pensionsfond ....•.••.•••.•. 4844 - Makarne. understödsfond 4602
Alms, fru, donation 4611 - Rob. o.Eleonore, don.-fond 4602
- fond •.•.••.•.•.•.••.•.•.••.• 4612IBackertska fonden 4621 a, 462tb - R. C., grossh., test.fond ..• 4833
- stiftelse.' •.••.•.•.•.••.••.•. 4675 Backmanska stiftelsen ~ 4767c Berghmanska .fonden •.•.•••.• ~8733~
- testamente ...••.••••.•.•..•. 4612 Bagges fond ••.••••.••••. 460., 4612 Berglanska stiftelsen •.•.•.•.• ~ ~
Almqvists, J. Prof., fond ... 4821 Balkenhausens fond •.•.•...• 4710iBerglunds, C. W., donation 4856a

A.-B. SVENSKA METAlLVERKEN ~~an~o~:å~a~t':n;s~d~34~~~



[4866J Register öfver fonder, fromma stiftelser In. m.
Berglunds M.O.C., donation 4856a:Bok-o.MusikhandI.pens.-iör. 4700 Bäckströms fond •.••••••..•. 4619
Bergman-Millerska fonden ... 4740' Bolanders, Oscar, stip.-fond ••• 4771 - stipendiefond .•: •••••• 4740, 474Z
Bergmans gåfvofoud .•••••••••. 4771 Bolins fond •••••,••••••.•.• 4607, 4609 Bäärnhielms fond •• ; ••• 4631 a, b c,
Bergmans, Ellen, stipendium 4749 Bollins fond ••..••••••••.• '4632 b, c Böttigers fond •••••••••••••.• 4612
Bergmanssonska fonden ••• 4735 Boltensterns, Th. G., fam.· •.
Bergqvists fond •.•••••.••••••• 4609 fond ..•••••••••••.••.•••••••• ; 483i Cabanis fond •••••••••••••••••• 4615
Bergs fond •••••••••••••••.•• 4771 Bomans fond •.•••••••••••••••• 46n Cadiers', R., minne ••••••••• 4614
- testamente .•••••••••••..•••• 4657 Bomanska donatipnen •••••• 4734 Galwagens,KristinaLovisa,fond4622
Bergska fonden •••.•••.•..•..• 4795 Boman, se lifven Bohman. - Kristina, fond .••.••.••..•• 461&
Bergsingenjör F. O. Carltus Bondeska fonden ..••••.••••• \,. 4835 Oaminska testamentsfonden .. 4607

fond .....•.•.•..•..••••••••. 41ii0 Bonnedals. J. 'M, fond •.•••• '4'167e Carlhomsdonation .••• ~•.••.•• 4611
Bergstedts fond ..........•.. 4615 Bonnedal-Wallmarkska fond. 4781 Carlens fond •..• .'.•.•.•....•.• 4.71
Bergstedts, Erik, donations- Bonniers, Alb., fond •.•..•.•. 4642 Carlesonska familjfonden •.• 4831>

fond ••.•••.•.••••••••••••••. 4617 Bonniers, Alb.,stipendiefond I - stipendiefonden •.••.••••••• _ 4835
- Erik, skolfond •••••••••••• 4742 iör svenska författare •.•..• 47.39 Carlgrens fond ..••.•.•••.••.•• 46Z4
- Lars, fond •••.•.•.••••.•• 4617 van Booms stipendiefond ••• '771 Carlins, ·F. O., foneI •.•.••••• 475()
- Th., stip.-fond ••••••••.••• 4750 Booströmska fonden •..•••••. 4740 Carl Johans donat .. Konung '833
Bergstenska fonden ..•.••••.•. 4601 Borgareståndets donation ••• 4760 Oarlqvists, C. J. W., fond, 4619,
Bergströms,Anna,stipendium 4749 Borgerskapets bemedlings- 4621 a.
Berliner Liedertafels stipen- kommission ....•••••.•••••••• 4697 Oarlsons, C. A., fond ••••••••• 4734

diefond ..••...•.•.••.••.•.•• 4771 - enskildafond ••••••.•••••••• '697 Oarlströms donation 4611
Berlitz', D. o. Sara, donation 4658 - gubbhus .•.•.•.••••.••••.•••• 4658 Oarnegiestiftelsen •.•............ 4821

. Bernegaus fond............... 4607 - änkehus •..••.••. ••••.•.•• 4657 Casparsonska fonden......... '861
Bernströms J, stipendiefond 4750, Borgmästarinnan Beate Ul- Oaeparssonapensionainrättn 4699

4751 richs fond ....•••.••..... 4626b Cassellis fond •.••.••••••••.• 4749
Beroniidonation .•.•.•.•• 4602,4659 Borgrättsfonderna, Förvalt· Casteltna.fond •.•.•••••.••.•••• 4697
Berzellanum, stip............. 4734 ningen af............ •••.•.••• 479. Cavalli-Holmgrenska stiftels. 46'70 ~
Berzelius-fonden •••••••. •.•• 4823 Borgströms fond.. 47JO Cavalli.s, I;l., jur. dr., dona- .
Bersåns, C. D., fond •.•...•.• 4602 Boströmsdon:fond ••. 4605,4628c tionsfond •..•..•. : •. : 4;81,4804
Berwalds, H., don .•.• 4171, 4856c Bostäder åt vissa judar i Cederbloms stipendiefond •• 475()
Beskowska donationen •.•.•• 4733 Sthlm, Stiftelse för •.••.•.•• 4640 Oedergrens, H. T., Telefon-
- fonden •••••.•.•.•.•••.•••••. 4740 Botins eller Schönborgs fond 4616 dir. uppfostr.fond •.••.•••• '679
- stipendiefonden 473\ Bouoklska fonden ••••••.•.•.• 4833 - fond •..••••.•... c •.••••••••.•.•.• 475()
Beskows testamente •••••.••• 4638 Braconierska fonden; ••.••••• 4630 b Ceders, Gustaf, donationsfond 4615
von Beskows donation •••.•. 4770 Brandels, Folke, minnesgåfva. , CederschiöIds fond .•.•.••••••• 4607
- B., o. h. h:s donat.-fond 4683 4742, 4771 Civilstatens änke- o. pupill-
- stipendiefond .•.•••••••••• 4771 - donation ........•.•.•••. 4614, 4734 fonder •.••••••••••••.•••••••.• 4781
von Beskowska fonden...... 4835 - fond .•••.•••••••.•.•••. 4607, 4688 - änke- o. pupillkassa...... 418.1
v,on Beskows pensionsfond ... 4781 - premiefond .•••..•..•.•••• 4604 - försäkrihl(sanstalt •••.••.•• 4781
Besparaae räntors fond 4631 a, b, c - stipendiefond............... 4750 Civilstatens pensionsinrätt-
Bespisningsfonder .••••• 4631 a, b, c Brandelska donationen 4626, a, b, enings tJänstemannafol).d ••• 4781
Bethunska fonden! •.•••••.••.• 48S5 - fonden •.••..••.•.•.••••••••. 4653 Cotltanderafond ..•.•.••••••••• 4710
Bexelius', Dorotea, änkefru, Branders donation •••.••.•.•.• 4832 Collijn~ fond ..•. ,•.•••••••.•.••. 4602

fond •.•••••••••••••.•• 4619, 4622 - fond •••••••.••.•••.••. 4622,4696 .Cramers, U., fond •••••••• ·•••• 4751
'Bibelfonden ....•......•.•.... 4619 - mamsell, fond ••.•..•.•.•. 4619 Cronhtefms af Flosta fond ..• 4835
Bildtska fonden ..•.•.•••••••. 4835 Branders fond •.•••• 4621 a, 4621 b Oronstedts donation ••.•.•••• 478Z
Billbergs fond •••...•.••••••• 4634 Brandstodsmedlen •.•••.•••... 4K32 'Oronstrands, Baltzar, fond... 4751
Bilhnans, A. W., gåfva ••.••• 4697 Brandts fond •.•.••••• 4659,4833 Oubes fond ••.••••.••••••.•.• 4823
Bjurholms, A., fond 4619, 4620, - J. P., grosshand!., minne 4605

4622, 483~ Bratts, A. G., fond •.• 4604, 4627 c Dahls fond •.••.••••.••• : ••••••• 4634
Björckska stipendiefonden •.• 4845 - Sigrid, donation •.'•.•••.• 4856 a Dahlgrens donation •.•••.•• ' •. , 4883
.Björkmans, Alf, major, fond 4752 Brauns, C. A. o. J. fond.v.,',; 4835 - C. W., fröken, understöds- ./
- donation .;...........•••••••• 4856a vonBrauns,Justine,donation 4856a .'fond •...•••.•.•••.••••.••••• 4833
- Makarnesfond .............•• 46Z7 a Brerbärares. Sthhns, änke- - O. W., Kapt., fond •.•.•. 4804
Björkvalls, C. o. Maria, dona- o. pupttlkassa •.•.••.••••••• 4785 Dahlins, F., f. Littke, frn,

tion •.•••.•.•.•.••••...•. 4619, 4620 Brenners legat •.•.•.•.••••••• 4688 fond •..••..•.•...•.•..••••.• 4767'e
Björns, Karl Fredr., donation 4Q88, Brobergs fond................. 4609 Dahlqvists fond... •••• ••••••• 4615

. 4750,4832. 48.6a - pensionsfond •.•••••.••••••• 4698 Dahlströms fond •.••.•.•.•••• 4626b
- K. F. fond ..•.•.•••• 4619, 4622' Brogrens fond •.•••.••.••••• 4605 Danckwardts pensionsfond ... 41S35
BjörnstJeruas, O. M., general- Bromanska sjuk- o. begrafn.- JJanelius, B. A., fonder ••• 4619,

major, fond •.•••.••• 4835, 4856 a kassan •..•••••••••••.•••.••••• 4785 4620, 4622, 4688
BjörnstJernska d~nationen... 4733 Bromma skolfond •••••••••••• 4637 Danelius, Elin, fond ••••••••• 4620
Blancks fonn •.••••••••••••.•. : 4699 Broströms fond •.••••.••••• '621 a Danielssons, J., fond •.•••• 4767 e
Blanck, generalkonsul, stift- Brudgåfvefonden •.•••••••.•.•• 4846 Danielaons, Joh.; stip ..fond .. 4760

ung ....••••••••••••.••••••.••• 4638 Bruzelii, R., fond :••.•. 4681, 4821 Davidsons, M., fonder 4628 a. b, c
Bladre-Bruces W., donation. 4733 - R. o. H., pens.-fond •••.•• 48Z3 de Bergs, G. M. o. M. S., fond 4835
Blin.das fören:s sjukkassefond 4768 f. d. Bryggareämbetets i Sthlm 'JJe blindas förenings sjuk.
- väl. Fören för ........•.••.• 476. pensionskassa ••••••.•..•..•. 4705 kassefond •.••.••••••.•.•••• 476S
Blind·institutet •.•.•••••.•••.• 4763 Bröderna D:s stipendiefond 4604 de Champs fond ••••••.•.•.• 4612
von 'Blockska' fonden •.•.•.•.• jl83. Bröltopsgåfvefonden •.••••••• 4626c De döfstummas allm. sjnk- o.
Blomstedts fond ...•••••••.•.•• 4634 Bungenoroneka fonden ••••••. 4835 begrafningskassa (1903) ••• 476&b
Boberghs, Therese och C. G., Burehsrd, Adolf, stiftung ••• 46~8 »De fattiges vänner» ••••••••• 4671

fond....................... 4751 Burmans, Axel o.Nannie, fond 4621a De 5 brödernas fond ••••••••• 4742
Boberghska donationen •••••• 4770 Bylundska testamentsfonden 4821 De Geers donation ...•••••••.• 4614
BOh.mail 'E:sons fond 4604, 4621 a'l Byzantdnäkatreaestdpendief ... 4734 - donationsfond .. 4613 å 3 ställen

\', 4621 b,,4628 a, b, c Bängs, Gustaf, donation •.• 461» De la Garddeska. fonden •.•.•• 4835
Bohmana. Knut, donation ..•. '4697 - J. A. o. U. L., donation ••• 4833 »De nödlidandes vänner» ••• 4842
Bohmanska test:tsfonden •.•• 4830 - fond .. .4621 a å 2 ställen, 4621 b de Lavals, G., stipendiefond 4750
Bohmans testamente •.•••.••. 4833 - testamente ..•.•••••.•.•.•••• 46il8 - Patrik, stipendium ..•••••. 4744
~Oijeska fonden •.•..•.•. 46 02. 483. Bång.ka fonden ••.•• ;...••.••. 4636 Dtakontsaanstalterrs .tyrelse '8~
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Fond till barnkrubba 462:t
- till biblar åt nattv.-barn .. 4619,

462Z
- till kläder åt ,,4619, 462Z
- till ny barnkrubba ....... 4622
- till pens. åt f. d. sjö-

kaptener..................... 4698
Fonden för Katarina barn-

krubba •..•.....••...••..••• 4619
- för KonsulO. Ekmans pro-

fessur.......................... 4821
- för P. H. Malmstens pro-

fessur 4821
- för reseunderstöd '......... 4734-
- för tillfäl!. underst. ........ 4782
- för vetenskaplig forskning 4734
- till medalj för vetenskap!.

arbeten 4734
- till minne af Hugo Fåhr-

seus 465~
- till minne af Presidenten

K. J. Berg 4833
Forsbergs, Bengt, minnesfond 4636
Forsgrena, O R, fond ..••• 46'88
Farssmans fond 4609
Forsaners, Gunnar, fond 4823
Fraenekel s, Louis, donation 4638
Fraenckelska donationen ••. 473;)-
Franckeska fonderna ..• 4612, 4614
Frans Gustafs stipendium... 474Z
Fredenholms fond ...... 4619,4620-
Friebels, Oaroltna, fru, dona-

tionsfond 4630a
Friebergs, F. 'A., stip.-fond 4771
Friedländers stipendium ..•• 4642
Friedländerska fonden •••••. 4753'
Fries, S. A., minnesfond .. , 4626 c
v.Friesens, Carl,stipendiefond 4742"
- Otto, premiefond .•••..•.. 47H
Frimans fond............ 4634
Frimurarebarnhuset ..••.•.•• 4661
Frodells, L. B., testamente 465&
Frodins, dokt., stipendium 4746b
Fru Hanna B:s fond 4688
Fruntimmerssällsk., Viiigör. 4666
Fryklunds, J. O., donat. fond 4694
Fränckelska donationsfonden 4782
Frögrens fond .. ...... ... .... 4710-
Fröknarna Malanders fond... 4619
Fuhrmanns fond 4609,4613, 4617

4621b, 4628a, b, c, 4638 å 3 ställen
Fyra bröder Heijkenskjölds

fond 4742, 4743
Fyra Bröders stipendiefond 47H
Föreningen för bistånd åt lytta

o. vanf 4663 b-
- för- blindas väl 4761>
- för sinnesslöa barns vård 4663 a
- för sjukvård i fattiga hem 4690'
- till minne af Oskar I och

Josefina...................... 48,48,
Förmyndarkammaren 46~6.-
Första Btipendiefonden....... 4743'

Gahms donation 4770'
Gamla realstudenters stipen-

diefond 474;>
Garvens donation .•...•••••••• 4638
Gebers, Hugo, stipendium... 4f>42'.
Geijers fond 4601>
Gemensamma reservfonden 4770
Georgiska fonden 4601
Gerles, O.G, o. C.F., donation 4856a
Grbson-Cronatedts Btip.-fond 471>CY
Gilljams donat. fond, Fru He-

lena 461~
Gilljams, G. F., rektor, stt-

pendiefond......... 4741
Gjörckee donationsfond " 46'21lo
Giöthrnan a fond 462.'
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NAVIGATORLOGGEN Begär offert och l l l ustr erad Katalog
, ,', " INSTRUMENT A.·S. NAVIGATOR· STHLM.

En gammal redogörares do-
nation 461.3

En lärjunges donation...... 4746 b
En okänds donation 4614
En onämnd välgörares fond. "'835
En sjuttioårings donation... 40 14
En ärlig mans fond........... 4609
Ericsson Amalia, Fru .. 4619, 4622
- s, John, stipendiefond....... 4751
Eriksons, E. R., fund 4620 ä 2 stäHen
Erikssons fond 4628 a, b, c
Erasons, Bonden, änka Helena

Henriksdotters donation .•• 4856a
Eurenii donation .•..••.••... 4602
- fond "... 4660
- understödsfond 4658, 4746a
- Ludv, fonder 4670
- P. L. donation 4856a
Eurens minuesfond 4782
Extra provinsialläkarnes pen-

sionskassa 4756

Didrikssons fond-,; 4615
Dldr-lngska fonden 4626 c
Diedrichsonska donationerna 48 il:J
Diemerska fonden 4823
Dimanders donation ...•. _.... 4614
Dimanderska fonden......... 4842
Div. fonder Mosaiska förs:s 4640
Djurbergs Hildur stipendium 4749
Djurskyddsfören .• Sv. allm, 48f>6a
Djurvänners fond 4856 d
do Pianhys prisfond 4823
Drakeska testamentsfonden.. 4847
Dramat. o. musik. artist. pen-

sionsidrening .....••. ~....... 4777
Drottningens hospitaL........ 4805
Drottn. Sofias skyddshem... 4850
Drottninghuset 4653
Duboiska fonden 471)3
Du Rietz Rtipendiefond 4741
Duwalls, Frtherrarne, fond.. 48 aä
v.. Diibens, A. G., fond ...... 4835
- Lotten, fond ......... 4821., 4835
v. Dtiben-T'ersmeden- Lal ler- Fabriksfattigkassan 4699

stedtska fonden 4831) Fagerbergs donation 4842
Diiekerska fonden............ 48Hi'! Fagerbergs pensionsinrättn.. 4722
Dyks fond '.,...... 46~f; Falcks testamente............ 483ll
Döfstnmföreningen i Sthlm 41(;63 Fafks fond 4605, 4607, 4628 a, b, c
Döfstuminstitntet .....•.....• 47 f}? 4632 a, b,c, 4634
Döfstumlär:s penstonaanstalf 475ti Falks, Wilhelm o. Fredrika,

donationsfond .........•. ~.... 4695
Ebersteinska, Schotteska och Falkmans, Carl, donation... 4658

Kulmanaka donationerna •.• 48H2 - E. J., stip.-fond 4741
Edbergs lifräntefond 4605 Fattiga barns vänner 4673
Edgrens- S., fond· ".0. 4626a, b, c Fattiga lära.rinnors fond.... 4611
.EdlundAka donationen ....... 4734 Fattigvårdsstyrelser:
Eggertz', V., stipendiefond .. 471>0- Adolf Fredriks 4632a
Ehlerts testamente 463R - Engelbrekts 4628b
Elrrenborg-Reih erska fonden 4831) - Gustaf Vasa 4632b
Ehrenpåles fond 4622 - Hedvig Eleonora 4628a
Ehrenpåhls stipendiefond 47463 - Jakobs och Johannes' 4621
Ekdahls fond 4631a, b, c - Katarina 461ll
Eks. Oaroltna, donation 4856a - Klara 4609
Ekebergs, Nils Wilh., fond .. 4':02 - Kungsholms 4624
Ekliolms testamentsfond 4613 - Maria 4617
Eklunds fond 4628a - Nikolai 4605
EklundBfond 4660 - Oskars 4628c
- J. L.• Fabrikör, fond 4628b, c - Sot Matteus 4632c
Ekstrands fond 4659 - Storkyrko 4605
Ekströms donationsfond 461)7 Fehrs, Fr., doktor, minne... 4602
- fond 46t'7 F-ellenius, W., Professor, fond 4750
Ekströmska fonden ,' 4604 Femte Mars·fonden........... 46 15
Eldkvarnsfonden 462<l Femöreföreningen 46"7
Elektriska Pröfningsanstal- Ferms. änkefru, fond 4626b

tens honnörastipendium 4750 Fernlerska belöningen 4734
Elementariistipendiet 4744 F'erons minne 4602
jJlementarlärarnes änke- och Fileens fond •••...•.•••• 4632 a, b, c

pupillkassa.................. 4747 FileenAka donationsfonderna 4781
EIgA,Mathilda, donationsfond 4613 - testamentsfonden 4700
- Mathilda, fond 461ll Fischers testamente 4fi38
- S. J, F., fond 4767e F'Iachska-fon den 4795
Eliassonska understödsfond. 4719 Flensburgs, Carlo . .Anna,pen-
Elliots, Ernst, fond 4604 stonsfond . .. .. . ..... .. ..... 4823
Elis pensionsfond 4781 Flickskolans slöjdafdelnings
Elmbladska fonden 4741 fond 4',27 a, b,c
Elmlunds.Axel.jienstonsrond 4774 Flobergs fonder 4604, 4621 b, 4696,
Elmquists Gustaf stipendie- 4833

fond 4746 b Flodbergs testam,ente 4697
Elstedtska pensionsfonden 47~1 Flodinska stipendieinr .•••••• 4695
Elworths donation...... ...•. 4782 Flormanska belöningen...... 4734
Enanderska donationen 4681b, 4688 Fogmans, Ernst, donatrona-
Enanders, S., donationsfond 4767e fond 4771
Enbergs fond 462fia Fotekers o. Bareks fond 462fib
Eneroths fond 4710 Folins fond 46270
En gammal redogörares dona- Folkskolans lärarepersonal. . . 4612

tion 4613 Folkskollärarnas penstonaln-
Engelorekts iörsamlings fat- rättning, se Stat. anstalt

tlgvardsstyrelse 4628b för pensionering affolkskol·
v. Ene:eströms stiftelse .••.•• 4645 lär. m. fl.
.Engstedts tond 4605, Foud för tillfällig hjälp 4609
Enke-, se Anke·. - för Katar-rskoIlotxkol orrier 4fl21)



[4868] Register öfver fonder, fromma stiftelse, m. m.
Godlunds testamentsfond. ••• 4614
Godlundska bekJädn:sfonden 4614

-Godus fond 4605, 4609, 4617, 4619,
4621 a, 4621 b, 4624, 4628 a, b, c,

4632 a, b,
- testamentsfond. .•.•.•.•.••• 4613
Godu'ska pensionsfonden ..•• 4723
Gondretska fonden............ 4659
Gothers fond.................. 4607
Govenii fond ..•••••••..••..••. 4612
Govenius' fond -..u. 4620
Graans testamente............ 4833
Granholms, A., fond .••••.••• 4688

<Oranströms, Carl Otto, sti-
pendiefond ••••..•••.•••.•..• 4742

GravalIii fond................. 4616
Grillska donationen........... 4734
Grisbackska test:tsfonden .••• 4830

·Groenska fattigförsörjn.-fond. 4801
-Grossheadelasocietetens pen-

sionskassa................... 4698
Grossh. Carl Reinhold Lun-

dins minne.................. 4605
Grossh. J. P. Brandts minne 4605
Groths testamen te.. •• .. •••.. • 4638

-Grotbska fonden............... 4823
Grundbergs o. Asplunds fond 4617
Grundens fond (Kammarrätts-

rådet Grunden) ...••••.•.•.. 4630 b
Grundströms, C., Prof., sti-

pendiefond. . .. . .• . .. . .. . . . 4770
Gråbergs, Collega Scholae,

donation.. ..•..••••....••.•. 4619
-Gråbergs stipendium 4746a
-Grönstedts, J. D., donation 4658
GrönvalIs, Maria, donation 4856 a
Gubbbus, Borgerskapets ..•.• 4658
Gnillaumes fond 4785
-Gurnailfus", Sofia, fond 4628 a
'Gustaf Vasa förs:s fattig-

vårdsstyrelse.. .. •• . .. •.. •• . 4632b
- kommuna!förenings fond 4630 b
- kyrkoråd •.......••..•..•.. 4630b

-Gntenbergska stiftelsen •••••. 4711
Guthermuthska fonden .•.• , •• 4795
-Gnhlatorffs testamente....... 4638
Gtrnthers, Julius o. Olaesons,

Eugente, stipendiefond .. 0 4771
-Gyldenstolpes donationsfond 4613
Gyllenbergska fonden ...•••••• 4835
-Gyllenborgs fond.............. 4688
Gyllenborgska fonden ....•• ;.. 4835
'Gyllenbååtska fonden......... 4835
-Gyllencreutz' fond 4835 å 2 stälten
- Kerstin, fond ......•..•...•• 4835
Gyllenrams fond .....•.....•.. 4835
Gymnastisk-ortoped. inst. .•• 4682
Gåfva af en gammal tjänste-

man....................... •••. 4781
-Gädezins fond 4621 a, 4621 b
-Göranssons, 'Anders Henrik,

fond. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. 4750
-Gösches fond 4617, 4638 å 2 ställen
-Göta hofrätts pensionsfond.. 4781
-GöteIifgarde.Peneionsinr. vid 4807
-Göthes;· Adrian, premium ... 4742
-Götiska förbundets donation 4733

Haakska donationen ••.•.••.. 4781
.Hagboms testamente ..••..••• 4698
.Hagbomska stift. för Pauvres

honteux .•••..•..•..••••••..•• 4833
.Hagermanska fdnden. _o...... 4835
.Haglinds fond................. 4617
Hagmans fond .••........•... 4620
:Hahns donation ...•.•.••••.••• 4734
- C., testam. •••..••••••..•• 4661
Hahrs minnesgåfva ..••..... 4782
.Halldnders, C. J. M., donatton-ts ss a
.Hallengrenskll. fonden......... 4710

Hallenska donationsfonden ... 4735 Hochschilds pensionsfond ••• 4696
Hallgrens fond ..• 4607 å 2 ställen Hoffmans, A., donationsfond '607
Hallgrens, M. S., fond 4615, 4623 Hoffmans fond ........•••••.. 4607
Hamelmannska fonden ...••.• 4752 Hottmans stipendiefond ., •.•. 4750
Hamiltonska släktfonden ...•• ,4835 Hoffmans.Aug., stipendiefond 4751
Hammarins stipendiefond .••. ,4771 Hoffrnanska fonden .•..••••• 4770
Hammarskiöld -Risellschöld- Hofkapellets pensionsinrättn. 4772

ska stipendiefonden......... 4849 Hofstatens gratialkassa....... 4796
Hammarskjöldska släktfonden 4835 Holms fond ••.••••••••••••••• 4621a
Hammarstrands fond ..••..•.. 4616 - legat ..••...••••.••••.••.••..• 4638
Hammarströms, F. A., fond 4620 Holmbergs, Fredrik o. Laura.
Handelsbokhåll. pens.-f"6ren. 4703 donation .......•••••.••...•• 4856 a
Handelsflottans pena-anstalt 4728 .Holmbergs, Nils, donation 4658
f. d. Handelsföreningens öf- Holmbergs fond 4605, 4609, 4613,

verskottsfond... ....•••.•••.. 4697 4617,4620, 4621b, 4624,4628 a, b, c,
Hanes fond .•......••....•..• 4607 4632, a, b, c
Hanna B:s fond, Fru ••••••••• 4688 - J. P., Byggm., fond •••.•• 4616
Hanssons fond ...••..•••.••.••• 4696 Holmgrens fond ..••••..••••.• 4632a
Hanssons, Johan, fond ...••. 4620 HO,lm~tröms fond ..•••••••..• 4710
Harmoniska sällskapets fond 477l Hoppenstedts, Sofie, fond ..•• 4609
Hartmansdorffska stipendiet 4744 Horns donationsfond......... 46.83
v. Hartmanadorffs stip.-fond 4835 - stiftelse ..•..••••.••••••••••• 4804
Hartmans fond ..••••••• 4630 a, b, c - testamentsfond.. ..••••••••• 4613
HasselIs donation ..•......••• 4771 Hornemans. H., fond •••••• 4767 e
von Hauswolffs, Fru, fond... 4835 Huldts, Kristoffer, stipendie-
- Fröknarna, fond.... ..••••• 4835 fond 4750
Hautboist. understödskassa .. 4817 Hults fond ••••••••••••••.•••••• 4615
Hays fond ..•...••••••.•• 4628 a, b,c Hultgrens fond ..•.••••••••• 4628,b
DH. E.D:S donation •..•••.•• 4856a Hultqvists donation ..•••••••• 4750
Hebbes donation.............. 4602 Humbleska testamentsfonden 4795
- legat .•••••.•••••••••••...•. 4638 Hushållsskolan, Prakt .•••••. 4841
- pensionsfond .••.••••..••••• 4799 Huss', Magnus, stipendiefond 4821
- stipendiefond .....••• , •••••• 4771 Hwass, Th., stiftelse •..•••••. 48'23
- testamente .•••.. 4638 å 2 ställen - T., donation ...•..•••...•.. 4821
Heckschers fond, Edv. o. Fru 4612, Hiibnerska stipendiefonden .. 4745

4616,4620, 4630a, 4631 b, 4627b, Hiilphers fond .•••••••.•••••••• 4609
46n c Hygrells stipendiefond ••••••• 4810

Hedbergs fond •....••....•.•• 4605 Håhls, J. Fr., minne, Pastor
Hederhie1ms testamentsfond 4613 Prim ..•••.. , •.••• ,...... ••.••• 4604
Hedtngs fond ••..••••••••••.••. 4696 Håkanssons, John och Jo-
Hedrens fond ..•••••••••••.•••• 4611 hanna, donation •••.•.•....• 4750
Hedströms fond •••.•....••• 4621 a Håkansons, Nanna, fonder... 4602
- pensionsfond •.•••••••••••.• 4696 Hårdska fonden •••.••••••••.•• 4835
- testamente ..••••••••• 4697, 4833 Häfströms, C., fond ••••••••• '620
Hedvig E1eonora församlings Häggs, Johan, donation ..••. ·4856 c

fattigvårdsstyrelse ••.•••••• 4628 a I- Johanna, donation •...... 4856 c
- kyrkoråfl •.•••••••.•••.•. 4626 a - Victorine, don ..••.•. 4806a, c, d
- skolråd ...••••.•.•.•..•••• 4627 a Häggmanska fonden .•.•...••• 4601
Heijkenskjölds, fyra bröder, Häggströms-C, fond ~..• 4823

fond •••.....••..•••.•• 4742,4743 - Carl, dr, stipendiefond, .• 4821
Heijkenskjöldska testam. o. Händelska stip.-fonden •••... 4771

gåfvofonden .•••••••••••••• 4835 Hästväns fond .••...••••...••• 4856d
Relins donationsfond 4613 Höglunds, John G., revisor,
Heltmans fond ..••.•••.•• 4628a, b, c minne .•...•...••......•••..•• 4833
Helmfeldtska stipendiefonden 4695 Högl'undaka fonden........... 4740
Hemmets, Tyska, byggn:sfoud 4638 Högmarks testamentsfond ••• 4835
Hemslöjdsfonden.............. 4719 Högre allm. lärov .. iI Öster- •
Hernlunds, H., Rektor, pre- malm ...••...••••••••••...••• 4746b

miefond ..•••..•..•.•.••••••• 4744 - il Södermalm.. •.••.•..••••• 4742
Hernmarckska stipendiet .•••. 4744 - latinlärov. å Norrmalm ••• 4741
Hertzers, Fatima, fond 4602 - lärarinneseminarium ....•.. 4749
Hesselgrens, Fr., stipendie- - realläroverket 4743

fond ...........•.........••. 4750 Höijers fond ••••••..•..••••••• 4619
Hesslers, P. H., fond •..••. 4620 - Johan Leonard fond 4622
Heurlins, Louise, fond 4602, 4619, Höijers stipendium ..••••••••• 4771

4626 a, b, c, 4630 a, b, c, 4856c Höpners Iegat ..••.•••..••.•••• 4638
Reumans. Elis Daniel, min- Hööks,'C. E. o. J.) fond ..... 4630a

nesfond :..........••••.• 4630 a Höökska fonden ..•..•.....•••• 4659
Hiertas, Carl Johan, fond .•• 4835'
~ Lars, minne .....••••••..••. 4737 Ida Bergers legat ......•••••• 4774
.- stipendiefond .....••..•••.. '. 4821 Institutet för blinda ..••.•••• 4763
- W., stipendiefond......... 4821 - för döfstumma, Al1m. .•• 4762
Hillbergs stipendiefond...... 4611 Invigningsfo;ndep.............. 4612
Hindersons Axel testamente 4697 Isbergs donationsfond •.•••••• 4833
Hirsens, Elin, minne 4753 - fond ...•• _••....••.•••• ~.••...•• 4609
- Isaak, donation ... 4856a, 4627 d Isbergs pensionsfond •••..•..• 4781
- Isaak, donationsfond •••. 4607 Israelitiska ynglingafören.... 4642
- Isaak fond ... 4616, 4619, 4627 c
- Oscar fond •...••••.•••••.. 46~2 Jacobiska testamentsfonden .. 4824
Hjertbergska donationen ...•• 4733 Jacobsons stipendium .•••.. 4744
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Register öfvet fonderr-fromma stiftelser m. .m, '
Jacobso"'s testamente ,,; ..• 4696
Jakobsons och Mattsons fond <169
Jakobs realskola .•.... ;...... 4145
Jakobs o. Johannes' försam-

lings fattigvårdsstyrelse. •.• 4613
- kyrkoråd •.•.•.••.•.•.••.•.•. 4611
Janssons, Tage, stip. fond... 4744
Janssons, W. G., donation 485630
Jenny Linds stip.sfond .. 4770, 4771
Jernbergska donationen 4630 a, b, c
Jervings, M., testam.·fond .•• 4856d
J. G;s fond 4624
Jochnick, Maria, donation 4856 a
Johan Hanssons fond •.•... 4620
Johannes f6rsanil:s kyrkoråd 4614
J oh",nsons fond, Adolf, Källar·

mast .............••.•.•...... 4621
Johanssons fond ••.•.•.•••.. 4660
- Victor, fonder •........ " .. : 4626h
Johnsons fond 4609, 4621 a 0.4621 b
Johnsonska don,-fonden." •.. 4755
Johnssons, Christer, fond 0'0 4782
Josefinahemmet. ........•..... 4852
Josefinas, Kronprtnseas., pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
.Jubelfeststipendiet............ 4744
»Jnltomtarne»" •.•..•.•......• , 4672
Jungblads testamente"....... 4833
Jungbladska fonden •••...... 4601
Justelii .fond................... 4710
Järnkontorets tjänstemäns

änke- och pupillkassa...... 4787
Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c

Kadettskolefonden, Adliga... 4835
Kaisers, Pastor, fond 4638
Kalls fond..................... 710
Kamratfonden för nödställda

sv. läkare •.•........•.•...• 4823
Kamrer Branders fond 4619
Karel ls fond .•...........•.•.•• 4612
Karlqvists C. J. W, fond .... 4619
Karlssons, Carl Johan, och

hans hustru Ida Charlottas
donation 4856 a

Karl Johans donat., Konung 4833
Karolinska inst. reservfond... 4821
- institutets pediatriska fond 4821
Karströmska fonden........... 4604
Kastanana. Johannes och Au-

gusta, fond ... 4626 a, b, c, 4767 e
- - - -, understödsfond 4638
Katarina arbetsstugors fond 4620
- barnkrubba, fonden för ... 4619
- församlings fattigvårds-

styrelse .......•....•...•.. 4621
Katarina kyrkoråd ...•....•.• 4619

,- kyrkoråds donation ..•.•... 4746a
- realskola ......•.....••.... 4746a
- skollofskolonier, fond för 4620
Kellners testamente.......... 4638
Kertstedts fond •.•.•......••.• 4710
Kibbe fattigkassa .....•.•.•.. 4854
Kihlbergska fonden 47 45
Kth1ströms testamentsfond... 4613
KindevalIs fond .•..•.....•..• 4688
Kinmansons fond 4770
Kirchrings legat ....•.....•.... 4638
Kirurgiska klinikens btblio-

teksfond .•..•..........•..... 4821
Kirurg. stipendiefonden...... 4821
Kjellbergs, Ad., stip.-fond •.. 4821
- Carl, stipendiefond 4744
- John E., sttp. fond......... 4750
Kjermans fond ..... ..•....... 4660
Klara f6rsamlings fattigvårds-

styrelse........... ....••.....• 4609
- kyrkokassa •..•...•..•.•.•.•. 460.
Kiefhäcks fond ......•.•.•. 4630 a
Klelnsorg~ testamente........ 4638

Klemmingska fonden ... , , .. , ,4750
Klerckska fonden .......•...... 4623
Klingspors, Mathilda, fond 4835
Knigges donationer." ...•.•.•.. 4833
- gåfva 4842
Knlggeska fonden •.•... 4653,4740
Kniperska pensionsinrättn. ,. 4853
Knochs donation ....•..•..•..• 4628
Knut Bernh, Beronii fond... 4659
Kolerafond, 1853 års.......... 4615
f. d, Kolerafonden .....•...•.• 4609
Kollektmedelkassan för fat-

tiga nattvardsbarn.......... 46O~
Kommerskollegii armbösse-

medel........................ 4854
Konservatorieelevernas graf.

fond ....................•..•... 4771
Konsistorinm, Sthlms stads 4601
Konstakademien •........•...•. 4770
Konstförvandtskapets kassa... 4711
Konsul Perssons stipendie-

fond ....•................... 4821
Konung Karl Johans donat. 4833
- Oskar l:s minne 4654
Konungens enskilda fond.... 4804
- hospita!. ...•....•.••...•.... 4815
- militärhospitals- och me-

daljfonder .....•......••.•.••. 4814
v, Kothen-Ribbingska fonden 4835
Kraftska sällskapets stipen-

diefond ...•........ ,...... 4604
Kroks donation ...........•. 4734
Kreijs testamente .•..•.•..••.. 4602
KronprinsessanJ osetmas pen-

sionsinr. vid Göta lifgarde 4807
Kronprinsessan Lovisas värd-

anstalt för sjuka barn ..•. 4684
Kruhs, D. A" fond ......•.. 4750
Krutmeijers fond 4607 å 2 ställen
f. d. Kryddkramhandelssocie-

tetens pensionskassa....... 4697
Kuhluus stipendiefond ..•.•.. 4771
Kuhlauska arfv:s sttpendie-

fond ............•.•.•.......•. 4771
KulIgrens fond •.•. ,........... 4710
Kumlings fond •.....•.•.•..•. 4605
Kungl. Svea lifgarde ...•.•... 4805
Kungsholms f6rsamlings fat-

tigvårdsstyrelse............. 4624
- kyrkoråd" •.•.••.•.••••.••.• 4623
- Gillesfond .. ,;...•....••...•. 4624
Kuhla, Aug:a, Ankefru, fond 4621 a
Kyrkofattigkassa, Niko1ai.. •.• 4602
Kyrkoråd:
- Adolf Fredriks •. .. .• •. . 4630 a
- Engelbrekts ......•... .. 4626 b
- Gustaf Vasa •......••... 4630b
- Hedvig Eleonora......... 4626 a
- Jakobs ...•..........••..•.• 4611
- Johannes' 4614
- Katarina ...••...•.••.•.•.•.• 4619
- Klara •.•......•......••...•.• 4607
- Kungsholms •...•.•.•.•.•.• 4623
- Maria ....••••.•...••..••.•.•. 4615
- Mattens ..•..••.•.••.••.•. 4630c
- Nikolai.. •..••.•...•.••.•.•.• 4602
- Oscars ...•.••.•.•.•..••• 4626c
- Skeppsholms .••..•.••....•. 4643
Kåbergs fond •.• 4605, 4628 a, b, o
Köhlers premiefond .....•••. 4678
Körners fond .•......•.•....•.• 4615

Ladous fond................... 4696
Lagercrantz.' donationsfond.. 4835
Lagermans testamentsfond .. , 4623
Lagerqvists fond (Handl , G.

R.Lagerqvist)4630 b, 4631 b. 4660.
Lagerströms donation 4614
- fond ....••.•.............••.... 4612
- stipendiefond 4745
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Lagus fond.. ..•.•.•..•....•...• 4601
Lambergs, Tor o. Agnes, un-

derstödsfond •........•...•. 4823
Lamms, Galathee, fond 4609, 4~17,

4628 b o. 4632 a
- Jaques, understödsfond .. 4694
Landquists, Axel, 7:> års fö-

delsedags fond , . 4619
Landtbruksakademien ..• .•.•• 4735
Langs pensionsfond.......... 4781
Lasarettsläkarnas penstons-

kassa •.•...•..•.......•..•.•. 47,56
Left1erska stipendiet 4746 a
Lerrenska fonden ..••.••.•.•..• 4835
Lehmans fond •••••.•.•..•.•• 4710
Leijonflychtska fonden ..•.•. 4835.
Leijonhufvuds fond 4632 a, b. å 2

ställen, 46 32 c
Lejas välgörenhetsstiftelse... 4612
Lennhergs fond ...•...•.•..... 4660
Lennmalms, Frithiof, fond 4823
Lennmarks, Clary, donations-

fond ,............. 4771
Lerbäcks Bergslags Malmöres

kassa .........•.•......•..••• 4854
Letterstedts fond ... 4734 ä 3 ställen
- fond till pris för öfverätt-

ningar 1.••••••• 4734
Letterstedtaka fonden tm för-

mån för Vallerstads förs. 4.34
- föreningens fonder......... 4734
Letterstedtska inrikes resesti-

pendiet....................... 4734
- utrikes resestipendiet".... 4734
- släktstipendiet ..••...•.•.•. 4734
Lettströms fond •.•.•.....•. 4621 a
Lewenhaupts fond .........•.. 4835
Levertins, Jacob, donations-

fond •..••.••...•...•...•.... 4823
Levins donation 4;833
- Ludvig, fond •.•........•.•. 4604
- J. P.: fond .........•.•..•.. ~616
Lieberdts o. h. h. donationsf, 4683
Lieberdts fond •.• 4609,4632 a, b,c,

4638, 46,57, 4660
Lieberts, J. F., testamente 4658
Liedbergska fonden •.••.•••• 4604
von Liewenska fonden 483:)
Lifgardets till hästpens.kassa 4809
Lifgardet till häst, Prins Os-

kars hospitalsinrättning vid 4869
Liljebergs fond ..••.•....•.•.•. 4614
Liljebergs, Gustaf Erik och

Helena Catharina, fond.... ~611
Liljenstolpeska fonden •.•.•. .s35
Lilla Johns premium ..•.•••.• 4742
Lilliecronska fonden......... 4835
Linds af Hageby, E, fru, fond 4659
- A. o, C.M., gåfvofond •.. 4835
- testamentsfond ..•...•..•. 4831;
Linds donationsfond ..•...•... 4781
- Gustaf, stipendiefond ... 47as
- Jenny, stip.~fond 4770, 4771
Lindbergs donation •. ..•. 4630 c
- E A, donation 4856 a
- H., donation 4856 a.
- Johanna, fond ....••••.••. 4626 c
Lindblads testamentsfond.. . 4623
- A, understödsfond ...•.•... 48·23
- F1ory, understödsfond •.• 4626.
Lindbomska belöningen...... 4734
Lindegrens, Johan, minne ..• 4771
Lindenercronas-af Klinte-

bergs donationsfond .. .. .. 4835
Linderoths,John G"donation <1697
Lindfeldts, Aurora, fond .. . 4..604
Lindgrens donation ...•. 4612, 4614
- fond............ 4609 å 3 ställen
Lindgrenska fonden ... 4627 a, b, c
Lindholms fond...... 462~ a. b, c
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[4870] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Lindholms J. A., fond' 4626 a, bi c Läroverk: Katarinarealskola 4746a Musikaliska akademien, Kgl.> 4771
Lindmanssons,J.A.W.,bygg-' - Nya elementar-skolan ••• 4744 - -sstipAond ••••'•••.•.•••~••• 'Jl7071

nadsfond ••••••.. ; •••••• 4657, 4658 Löfgrenska fonden •••••••.•••• 4604 Musikens vänners, Sällsk., i
- donation .•..•....•......•• 4856a Löfströms, Ander., donation 4658 Göteborg, stipendiefond ••• 4771
- J. A. W. fond •••............ 4609 Löfvenskiöldska fonden 1735,4835 Musikkårens ensk, kassa ••• 4810
- J. A.'W, testamente ••.... 4697 Löthströms fond •....•..••. 46280 Musikstipendiet, Sång- och ... 4744
.;....J. A.W., understödsfond4657,4658 Löwens fond................... 4607 MUller.s testamente .•••••.••• 4638
Lmdquista.r G. W" fond ...•. 4624 Märtas julgåfva.......... ••. 46270
Lindstens stipAond ••••.•.•.• 4746b Möllers' fond ..• 4615,4624 (3 olika)
Lindstrands, O. o. A., fond 4626 Magistraten i Sthlm .••••••••. 4695 - stipendiefond ...•.•.•.••.••. (696

3, b, e, 4750 Makarna Tammelins minnes- IVO Möllers donation 4734-
Lindströms. Anna. fond...... (638 rond., . . .. . . .. .. • .. .. .. ... (6&7o Mörners fond •••.•.•••• :....... 4607
- minnesfond •..••••...••.•• 473( - Westerlunds fond ..•..•... 4622 - H. 8.. grefve, o. hans '
Lindström. stipendiefond .•.• 4771 Malanders, Fröknarna, fond 4619 makas stipendiefond •.•••. 4835
Linnerhjelmska fonden .••.•. : 4835 - J. C. o. E. A., fond .••.•. 4767e-J. A., grefve, fond......... (835
Litteratörernas pensionsföre- - }<J. ä. o. J. C., Fröknarna, Mörnerska fonden ..•.•••••••.• 4835

Ding, Artisternas och •.••.• 4776 testamente ..•............... 4658 - släktfondem ........•.... 4831>
Litterära fonden............... 4823 Malmqvistska barnuppfostr.·
Ljungbergs stipendiefond •.• 4821 anstalten •.•...•.•.••.•.•.•••. 4664
Ljungor anta' test amente •.• 4697 M"Im.tens, P. H.• fond...... 4821 Naohmansonsk a fonden...... 4823
Ljungorantz'ska test.·fonden 4659 - professur. Fonden rör ••• 4821 Nattvardsbarn, Beklädn ads-
Ljunglöfs, C M.• donation ••• 4630 a 11almströms donation ....•.. 4734 fonden för fattiga ..•..•.•.•. 4617
Ljungm •.ns minne ..•..•.••..• 4607 Mamsell Branders fond •••••• 4619 - Kollektmedelkass anförf at·
Lohes legat.................... 4638 Manilla döfstumskola......... 4762 Nettihg"er"w"o'o'd"s"f'o'n"d'.••'.....•••..•.••••..••4602
- testamente .....•.•••.••••••• r 4638 MankelIs stipendiefond •.•.•. 4771 4616
- Ad., test amente .•..•...•.•• 4638 M•.nkellsk a stipendiefonden. 4745 - stipendiefond •..••••.•.•..•. 4771
- Joh:... " .......•..•. 4638 Mari •. för.:. f•.ttigv:styr •.• 4617 - test amentsfond .••••..•••... 4835
Lomekl-Molins stipendium ••; 4771 - kyrkoråd ...•..•.•....••...• 4615 Neumnllers, E .• fond till skol.
Loub atska don ationen ..••••.• 4733 - skolråd •.••..•.•.•.•.•••.••• 4616 I'!.f.kolonier ••.••••.•.•.••.••. 4620
Lovens. Chr., fond •.....•.•.•. 4821 Marii testamente ..•.•.•••.•••. 4696 - Ankefru, fond till Katarin •.
- H.. fond •...•.•.•.......•. 4688 Marcklinska fonden ••.••••.• 4810 barnkrubb •.•.•.••.•••.•.•.••• 4619
- John, grossh.·o. fru, fond 4620 Maskinistmreningen .••••••.•. 4729 Nikol ai förs:s fattigvårdssty·
- Sven, minnesfond ..•••••• 4734 M•.thi as Lundins fond 4619, 4620 relse •.•.•.•.•••••••.•.•••••• 5463
Lundals testamente ..•.•.•.•.• 4833 'Matteus förs amlings fattig- - kyrkof attigkass •....•..•••.•. 6021
Lundbecks donat.vfond •...•• 4696 vård •• tyrelse ..•.•.••••.••.• 4632c - kyrkoråd.................... 4602
Lundbergs donationer 4611 o. 4614 - kyrkoråd ..•.•.•.••.•..•.•. 46300 - skolråd .•.•• , .•.••.•.•.•..••. 4604
- test amentsfond •.•.••••.••• 4613 Mllttsons fond, Jakobsons o. 4696 Nilsson Asohani anum Stip ... 4735
- O. O.• fond .....•.•• 4627a, b. Mazers fond ..•.•....•••.••.•.• 4771 Nilsson, C•.rl Fredrik &.Au·
- Oscar, fond .•.•..••.•.•••• 4710 Meijers don •.tion ..•.•••••••.•• 4770 gusta, donationsfond 4615
- V. och .L., fond •.•.•.••. 4823 Meijerbergs fond ..•.•.•.••.. 4631 •. Nilssons fond \ 4615,4710
Lundbergska fonden ..•.•.••• 4740 Meissners,J.A.,don ationerond 4694 -'C. E. o. Augusta, fond •.• 4617
--' sttpendteronden; •.•..•.•. 4745 - fond .....••...•.•..•..•..... 4611 - Osc•.r, fond •.••.••...•.••. 4621a
Lundbl ads donation ••. 4611,4614 Meyersk a donat.·fonq •..•.• 4628b Nissens, Henriette,stip.·fond 4771
- fond .••..••.••..•...••••••.•. 4609 Metzgers testamente .•..••.•.• 4602 Nobels, C. A., fond ..•.•••.••• 4821
.Lundgrens fond •••.•. 4632 a·•b, c Meuniers fond ..•.•.••.•••.•.•. !l609 - C. A.• reservfond ..••..••. 4821
- Egron, prismedel.......... 4770 Meyers, Gust., fond •..•••••• 4627b Nobelstifte!sen .•••••.•.•.••..• 4738
Lundholms ..........•••..•..•.. 4619 - Jenny, fond .•.......... 4616, 4620 von Nolekenska fonden ..•... 4835
- Gurli K. Ch., fond 4622 M. F. W:s·fond •.•.•..•.••.••. 4681 ~ouerothska stiftelsen ••.••• 1864a
Lundins, Mathias, fond 4620, 4622 Michain.ons, Joh., donation. 4750 Nonnens fond •••••.•••.•.••••.• 4735
- Carl Reinhold, grossh., Mich•.elssons fond •.•.••••.•.• 4771 Nora Bergsl:sMalmöreskass a 48M

minne ••.•..••.••.•..•.•.•.••. 4605 - test amente •.••.•••••..••.•.•• 4602 Norsens, P. C.• donationsfond 4607
Lnndm ans, Jul., stipA. 4740, 4742 Militäränkepensionsst aten, Norbergs fond ..•••.••.•..••••. 46U
- fond ...•...•.••.•...••...••. 4607 Allmänna ..••.•.•..••.••.••.• 4804 Nordenfalks, J .• minne ..•... 4770
Lundm arks donation ..•.•.... 4833 Militärhospitalsfonden ..•••••• 4814 Nordenskjöldsk a understöds-
Lundqvists, C"r1Fredrik,fond 4774 Militär.ällsk. i Sthlm krigs- fonden •.•.•. •.•.••••. •••••. 4835
Lundstedta, Mari a Lovis a, skolestip.-fond ...•. '••••••.••. 4755 Nordenstolpes fond •.• 4632 a, b, o

donation ......••............. 4856'a Millerska fonden ..••.••.•.••.• 1746a Nordfors' fond ..•.•.•••...•.••• 4607
Lundströms, Car1 o. Sofie, . f.d.Mindrete aternspens.-fond 4774 - testamente ....••••...••..••. 4696

fond .....................•.•.. 4842 Minne.fondenl .•..•...•••.••.• 48.21 Nordisk a Djurskyddsförenin-
Lnndv alIs, L. M. K. fond •.. 4627b 'Minne af J. E. Feron o. hans gen i Upsala o. Bthlm •.• 4856d
Lundwalls, Axel, fond ...•...• 4771 hustru •.•...•......•.•.••.• 4602 Nordl anders testamente .•.••. 4833
Lunns test amente •..••.•.•.•. 4697 Minuthandl arefören. pens - Nordqvtsts, Conrad, rond ••. 4771
Lyckes fond •..•.•.•••••.••.•. 4602 kassa, understödsfören .••. 4701 Nordströms fond ..•.•..•••.•. 46820
Lyckes Lovi~a Elis ab., frö- Misdorfs, Hejm., fond •..... 4697 - test amente •.•.•••••.•..••.... 4609

ken, fond •..... 4615,4619, 4622 Moberg.ka fonden ••.••.•.•.•. 4604. Norens donation •..••....••.•.• 4614
Lykttänd arnes sjuk- och be- Modersvard, Sällsk. ior upp- Nereens fond ...•••.•...•••.••• 4624

grafu.-kassa ...•..••...•.••.•. 4714 muntr an af•..••••.•••.•••••. 4677 - pensionsfond .•.••.••.•.•.•• 4613
Läkare-nödhjälpsronden ••••.• 4823 Molins fond •.••.•.•••..••••.• 4602 Noreensk a fonden .••.•.••.••••. 4696
Läkaresällsk apet, Svenska... 4R23 - Sophie Louise, testamente 4658 - test amentsfonden.......... 4755
Längm anska donationsfonden 4755 Montelius', Oscar, donation 4733 Norgrens fond •.••.•.•. 4632 a, b, c
LärariJlnornaspensions anstalt 4756 Morbergska fonden ..• 4626 a, b, c NorIund.. Fru Lotten, fond 4,681
- pensionsförening, Svenska 4756 Mosaiska mrs aml:s fonder... 4640 Norm ans, Mari.. Gustafva,
Lärarn as vid element •.rläro- Mosanders fond .•...•.•..••.•. 4710 testamente •.•.••.•.•. : ••••. 4697

verken änka- o. pupillk assa 4747 Mossbergs fond 4710 Norm ans testamentsfOl~d,•.•.• 4613
Läroverk: Högrel atinlärover- MunktelIs, Helena, fond ..• 4771 Norr a I•.tinläroverket •. :.,.; •.. 4741

ket å Norrmalm •...••••.••• 4747 - Helen a, minnesfond 4771 Norrlands •.potekareföreutngs .
- å Söderm alm.·.............. 4741 Murbecks inrättning mr fat- donationsfond .••••.••.•••••• 4710
-HögrerealläroverketåNorr· tiga 1lickors uppfostran.... 4665 Norstedts fond .••••••••• 4602,4605·

ma1m •••.••...••••..•••.••••• 4748 Murrays donat.-fond •......... 4710 Norströmska stipendiefonden ~744
- Jakobs realskol •.• ; •.••••.• 4745 - fond .........•••••••.••..... 4710 Nya elementarskol •.n •.• , •••.• ~744

FINSAONGSMETALLVERKS A.-B.
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Register öfver.fonder, fromma. stiftelser m. m. [48'71J
Nya. elementarskol ans lärares .Petriniska fonden 4697 Queekfeldtska stip.-fonden... 483~

understödsfond. " ;, " 4744 Petterssonsfond .•••••••••..••• 4617 Qveckfeldts fond .....•.••..••.• 4835
-s allm. premiefond ..•••••.• 4744 - fond (fru C••rolina Wilhel- Qvidings don ationsfond ••••.. 4781
Nybergs, Erik a , fond 4626a,b,c, mina Pettersson) 4630b - fond .....••...... 4609, 4628a, b

4628a, b, c,.4767 d -r- H. F., donation .•...•.•. 4856a
- ,fond .•••.••••••.•... ; •.•. " 4659 - P. L. fond 4620
Nybergska fonden ..••....... 4627c - P., fond ••...•••••••.••••. 4627c
Nyblams' stipendiefond 4741 - S. M., fond ...•.•.....•..... 4602
Nyblifn •. studenters stipen- Peyrons, Alfred donation .. ' 4697

diefond .....•.•.•.••.•...... 4746 b Peyrons pensions- och grati-
Nygrenska stipendiefonden... 4710 fikationsfond........ .••.••••• 4809
Nymalms, Betty, fond .....• 4630c Pfeffer: Bredbergs donations-
~ymarksk a fonden .........••• 4742 fond 4607
Nyströms fond .... -r , 4621 a, 4621b Pfeils testamente ...•.•.••••••• 4602
- Carl. fond ..••••.......••... 4607 Philipsenska test.-fonden ..... 4760
- testamente ..• : ........••.... 4697 Philipsons, Carl David, don. 4856a
Nyströmers, Carl, fond 47:;0 - Harriet, stiftelse ••......• 4686
Nödhjälpsfonden •••••• 4611 o. 4614 v. Philps, H. W., Lektor, sti-,
Nödhjälpskassan i Sthlm ..... 4833 pendiefond ............•..... 4743

Piehls fond, Carl Fredrik och
Oaroltna Christina ...•....• 4626 a, c

Piehlska fonden .. "........... 4626b
Pihlgrens fond ....•........•.•• 4609
Pihlmanska el. Östermanska

testamentsfonden. ... . .•••.•. 4615
Piltz' l Augusta, fru, dona.

tian ,•................... ~... 4630a
Pinchards fond ............•... 4604
Pipers donation............... 4770
v. Platens, Ludv., don ..•... ~ 4856a
- Baltzar, stip.ctond ....••... 4755
v. Platenska släktronden ....• 4835
Platinska testamentsfonden .. 4795
PohIs, Axel, insamltngsfond 4627 c
Poignants,Greta,minnesgåfva 4627 c
Polispersonal:s i Sthlm ensk.

begrafnings- o. understöds-
kassa ........•••.•......••.... 4798

- ensk, änke- o. pupillkassa 4798
Pommeresches, Paul Daniel,

testamente 4657
Porträttfonden .••............ 4734
Posses, Erik, donationsfond 4755
Possiethska fonden............ 4601
Postbetjäntes enskilda begraf-

ningskassa....... ..••........ 4785
Postmannaförbundets, Sven-

ska, sjuk- o. begrafnings-
kassa ........••........•..•.• 4785

Postmannaförening., Svenska 4784
Prakt. hushållsskol. f. flickor 4841
Preis' testamentsfond ..•...... 4833
Premiefond. rör skogsplanter . 473:;
Premie o. fattigkassan v. N:a

Latinläroverket ••...••...•. 4741
Premie- och stipendiefonden,

Allmänna .....•............... 4743
Prins Karls uppfostr. inrättn.

för värnlösa baen r., , ••••••• 4662
Prins Oskars hospitalsinr. vid

Lifgardet till häst........... 4809
Printzskölds, Oscar o. Erik,

donationsfond.. .. .... .. . .... 4835
Probsts donation •..••• 4630 a, b, c
Professor Carl J. Rossanders

donationsfond............ ..• 4821
- E. Ödmanssons fond...... 4821
- J. Almqvists fond ......••• 4821
Professor Odelstiernas stt-

4821 pendiefond ....•••......••... 4750
4698 Pro Patria ...........•.•...•••• 4688

Prästerskapets änke- och pu-
4755 pillkassa ..••.•.•...•.....••.• 4802

Psilandersköldska fonderna.. 4835
4810 Publicist. pensionsfören., Sv. 4778

Pukes fond..................... 4607

Odelstiernas, Professor, sti-
pendiefond .•...•............ 4750

Okänd 4613, 4617,4620,4621 a 4623,
4624, 4632 a, b, c, 4697

Okänd gifvares fond. 4602
s Okänd, som med egen hand

plöjer sin ,jord» ..•••....... 4856a
Okända gifvares fond 4626a
Olivecreutzska fonden 4835
Olssons fond 4626b
Onämnd välgörares fond, En 4835
Operabalettens ensk. kassa ... 4770
Operakörens enskilda kassa.. 4773
Ornamentsbitdhuggaren Carl

Petter Söderströms fond 4626 c
'Oxengii fond .•..•.••• 41\21 a, 4621b
Oscars församlings fattig-

vårdsstyrelse ..••.•..•••. 4628 c
- församI. skyddsfören 4U27c
van der Ostenska fonden.,.... 4699
Otterska fonden •••••.•••••.•.. 4602
von Otter-Prtntzensköldska

fonden 489:;
Owens, Samuel, stip.-fond... 4750
Oxehufvudska, fonden......... 4835
Oxenstiernas, Hilda, don. 4856 a
- Hilda, fond ..•.•.•....• 4770, 4771

Paltins, Regina, minne ..•••••
Palmersfond •.....••.......
Palmers gåfvomedel .•.••••..
Palmgrenska fonden .•••••••••
Palmstjernska fonden .•.••••••
Pasteurs-tonden •••......••..•.
Pastor Kaiser-fond .
Pastor Prim. J. Fr. Håhls

minne .•....••••••••...••••• 4604
Patersens testamente ••••.••••• 4657
Patriotiska sällskapet, Kgl... 4832
l'an1is testamente............ 465.
Pauliska donationsfonden.... 4840
- fastighetsfonden ...•....•.. 483:;
- fonden .........•••••••••••.•.. 4699
- lösörefonden ........•••••... 483:;
Pauvres honteux, Asylet för 46ö5
- hyresfond .....•••••..•••••• 4627 c
- Hagbomska stiftelsen för 4833
Paykulls; Lincoln, minne... 4681
Pediatriska klinikens biblio-

teksfond , .
Pensionsf:d f. fattiga sjökapt.
Pensionsfond. f. tjänstem. v.

stat. järnvägar ••.•.•••••..
Pensions- o. gratialkassan för

underofficerare o. manskap
Perssons, Konsul, attpendte-

fond •.•..•.................•. 4821
P-s, donationsfond ...•..•••.. 4613
Petreji fond ••••••..•••. 4616, 4617
Petrejiska fonden 4698,4740 0.4697

4749
4602
4604
473å
4835
4823
4638

NAVIGATORLOGGEN

Queckfeldt- Rosencrantzska
fonden........................ 483å

Queckfeldtska pens-fonden ... \ 4835

Begär offert och i l l u s t r e r a d Katalog
INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR ~S'FI..h:"IVi· ~

Babeska fonden ..•...••....... 4741
Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821
Rambacks donation ..•.. 4607, 46,38
Ramstedts, Victor, donation 4657
Redingska fonden............. 4710
Redogörarens gåfvofond...... 4609
Regnells, A., fond rör barn-

klinik .......••••..••..••...•• 4821
- donation ....••........•...... 4734
- gåfvomedel ...•. 4734 å 2 ställen
- prisfond. ••...•...•........•. 4823
- D:r A. F., stipendiefond .. 4681
Rehnbergska fonden 1887.... 4835
Reinho!d-Becker donation ..• 4638
Reinholds, August, minnes-

fonder '•••.•••••.. 4638, 4658
- Ferdinand, donation ..... 463S
- fond ...........• 4630a, 4632a, b
- testamente ...............•.. 4638
Reinstedts donationsfond ....• 4613
Rektor C. Lundbergs stipen-

diefond .................••..
Benströmska fonden .
Retzii stipendiefond ...••..•••
Betztus", And., fond .
Beuckners fond 4605 å 2 st.,

4613, 4617
Reu terskiöld -Nordenfalkska

fonden .. , _.....•..•••••.....
Beuterskiölds, J. ;\..,pensionsf.
- Louise, fond ..•••.••.......
Reuterskj ölds, C.G.,pensionsf.
- stipendiefond ......•....•...
- H. F., pens-fond .
Ribbings donation ........•...
Bibbtngs, S. A., fröken, fond
Ribbingska stip.-fonden •••...
Richters, C. H.,fond •.•.•....
f. d. Biddarholrnsföraamltn-

gens ensk. pensionskassa ..
Riddarhusets fonder ...•......
Riddarhustorgsfonden .
Ridderborgs, Mathilda, frö-

ken, släktfond 48 3~
Riksbankens atdelningskcnt.

änke- och pupillkassa 4789
Riksgäldskontorets änke- och

pupillkassa.................. 4790
Ringqvistsfond ..... 4621 a, 4621b
Ritters, Byggm., fond ..••.. 4626c
Robins belöning •••...•..•.•... 4828
Rogstadii testamente ..•.•••.• · 46.02
Rohtliebs donation .•..•....... 4638
Romans, A. J., fond 4750
Roos, Axel, understödsfond 4627 c
Roos' fond 4607, 4621 b, 4624,
Roos' af Hjelmsäter don-rond 4835'
- C., donation ..•.•.......... 4835
- Carl, fond.................. 4835
- H., donationsfond......... 483:;
- H., testamentsfond .••.•• 4835
- Hanna, fond ........•...•.. 4767~
- stipendiefond ...•..•••.••.•. 4821.
Roospiggs testamente .....•...• 148S3
Roselii fond .•••....• ,:..• 4628a, h,.c
RoseIlska fonden .....•..•.... 4856 a
Rosens, Fröknarna, ,fond .... -4:620
Rosenadlerska pensionerna... 4734
Rosenbergska fonden ..••••••• 4800
v. Rosens pens.« o. grattäka-

tionsfond..................... 4809
Rossanders, C. J., don.-

fond................... ..........4821
- Jenny o. Alida donation... 4840

4741
4601
4821
4823

4835
483:;
4770
4835
4835
4835
47.0
4835
4741
4620

4602
4835
4835



[4872] Register'öfver fonder, fromma stiftelserm. m. •.
Rothoffs fond.: ••••••••..•••••• 4617 '1'. Schwerins, d. o. F., fond' 4835 Sparres af Bossvfk.t KaptenB
Rubens, Ludvig o. Amanda Schönborgs fond, Botinseller 4615 och rfru G, donationsfond 4835
, fond ••••••. : 4744 Schönes fond ••••••• ~•.•••••••• 4.609 Spetz'ska fonden ••.•....•••• 4795
Rubenska stlpendtet ••••••.•• 4744 Sebaldtsdonation .•••••• :••••• 4614 Sporrongs fond .•.••.•.•. 4609,'4628
Rubensons fond ..,...........•.... 4749 - testamente •.•••••••••••••••• 4696 ab c
Ruckmans donation •.••••... 4611 Sebardts fond ..••..••••••••••• 4710 Spångbergs fond' ' 4~22

4614, 4630a, 4631a Segercronas fond ...••••••••••• 460.7 S å b C · .. : .. ··
Budbecks donation •••••••••••• 4832 Sehmanska pensionsfonden:. 4830 p ng erg~, .. F., donation 4619
Rudbeckska stipendiefonden 4857 Seippels H f Roth fond 4767e Stagmans fOll<:i...•••.•.•.•...•. 4624
Rudebeckska tiftel 4810 S l .. i d' , ... Stahres donation .•••.••• 4611, 4614. . s l sen....... e enn on .........•.........•..... 4636 Starbns testamente 46'38
Rundq':lsts, Hans Oskar och - ~estamente:.a ... ~626a, e, 4627b Statens anstalt ior p~~~i~~:.

Amalta, fond ••••••.•• 4750, 4751, Sehgmanns stipendium •••••• 4642 rina af folkskoll" fl
4762 Sem!Uarieelev. hjälpfond ..••• 4649 State;;s järnvägstr~~'::': :'ke: {756

Ruths testamente ..•.••.•••••• 4833 Senrisekularfonden •••••••••••• 4742 och pupillkass 4782
Rymans fond ••: •••••• 4.628a, b, c Sel.'arators A.·B., lucernod- • Statskontoret ..•. ~::::::::::::: 4755
Rådlunds, Regma, Froken, lmgsfond, ••.•....•..•••...• 473~ Steinerts fond 4612

fond :.............. 4622 Septemberfonden, 20:de•.•••• 4746b Steinmetz' fond ••••••••••••••• 4621
Rånluuds, Begina fru, fond.. 4619 Serafime:.lasarettets direktion 4681 Stens, Hilda, U~d;;;;t<id~'f;;';d46 ~

Setterstroms ,fond............. 46.09 Stenbecks, Fredrik, donation 4856a
S~ttervalls donation 462. c Stenbergs, A., donation ••• 4630 a, b

Sabbatsbergs brunnslasarett. 4685 sf.,dde.nSb,ldaednb.Sof.oKInda..d..e·s..kr.. ·a·m..·h.. ·.•. 4734 - .Johan, fond 4628a,p; 4632
- ålde~domshem •. ••• ••••••• 4660
Bagers, Allan Edvard, fond 4744 societetens pensionskassa.. 4697 a, b, c
Sahlbergs fond .••••.••.••••••• 4617 Sieverts Max donation på 2 Stenbergska fonden 4628b
Sahlstedtska fonden .••••••••• - 4601 ställe,; ••••. : •.......•. : ••.... 4638 - stift., se Stokoes fond.
Salomona, H., stipendiefQud 4753 - minnesfond 4638 Stenhammars, Fredrika, sti-
Samsons stipendiefond .••..•• 4821 Signeu.ls Hulda fru donation 4856C pendium •••••...••••••••••••. 4771
Sandahls fond................. 4617 Silfverb~rgska iond~n......... 4835 Stenströms fond............... 4734
Sandbergs donation , 4782 Silfverstolpes, A., gen.major Ste~!'YsH.'lma och Carl Edvard
_ fond ••.•••••••••••••.•••.••• 4710 och fru, fond 4835 .~ipendietond ......•••.•. 4746b
_ testamentsfond •••.••..•••• 4613 Silfverswärdska släktfonden 4835 Stiftelsen Carl o. Amelie Ahl-
af Sandebergska fonden •••••• 4835 de Sflentzaka fonden ••••••..• 4835 grensålderdomshemGränna 4804
Sandells, Aug:a, fond 4630a Sinnesslöa barns vård För- - 161'gamla tjänarinnor 4;860
Sasska fonden ..•.•••••.••••.•. 4835 eningen för .•....••.•• .'...•.. 4663a f.d. Stil.'endiaters stipendium 4742
Schalins .Alma, understöds- Sjukvårdifattigahem Fören . Stipendtum Berzehanum •..•• 4734

fond '. ,. 4697 för ...•••••••••••.•••• :••••• ,.: 4690 -.Nilsson Aschanianum •.• 473~
Scharps, J. H., fond 4659 Sjätte klassens stip .•fond 4746a St~erncreutzska fonden ..••... 4835
_ gåfvomedel .........•••••••.• 4602 Sjöbergs, R, donation ..•••••• 4856a ~:~erncronska fonden ••,.•••••• 4835
_ gåfva ..•.•••.••••.•••••••..•• 4697 - testamentsfond 4605 ~erngranats fond •..•..••..•• 4607
- testamentsfond ...•..•.•••• 4602 Sjögrens, Ruben, stip.-fonCl••. 4741 Stjerngranat-Drufweska fon-
Scharpskadonationen •.• 4733, 4833 .- P. A., fabr. mcdaljfond ... 4688 ~en •.•••••••..•.•••••••••...... 4835
_ fonden _ , 4636 f. d. Sjökaptener; Fond för St~erngranatska fonden .•••••• 4835
Schaumkellska understöds- .pensioner åt :.................. 4698 ~tJ~rnst-"dtsk~. släktfonden ... 4835

fonden........................ 4823 SJokaptens-soCleteten l Sthlm 4724 . tockenströmska fonden.. 4835 ~
Scheelefonden ...••....•.•••.••. 4734 Sj,ömanna16reningen ..•••.•••.• 4725' Sthlms allm. sk:rddsI6ren ..•• 4858
Scheffers fond .....•••••••• r •••• 4835 - dess nödhjälpskassa .•••••. 4725 - Arbetaref:s sjuk- och be'
Schefferska stiftningen........ 483/; Sjömans fond.... •••• ••••••.••. 4612 grafumgskassa ...•••...•••••• 4720
v. Schewens testamente ••.••• 4638 Sjöqvists, H. F., fond •••••• 4632 b - Arbetaref:s tioöresafd ...• 4721
v. Schewenska stipendieinr .. 483/; Sjöstedts fond ••. 4626a b c 4751 - brefbär.s änke- o. pupill-
Schewes testamente........... 4602 - testamentsfond .•••• ·•••: •.'•. '4623 k;~.sa •••, ••••••••••.••••••••• 4785
- testamentsfond ..••••••••••. 4613 Skogbergs, F., fond ••..••••• 4767 e - ormyndarkammare .....•• 4696
Schinkels testamente •. :...... 4638 Skogman~. Agnes, fond •••••• 4607 - gas- .0.. ~lektricitetsveJ'ks
Schlachters, VilhelIn, stiftelse 4638 Skogsplantering, Premiefond. arb, nödhjälpsfond. f. d .••• 4713
Schlotthauers legat.. .••••.•.•• 4638 för ...•••••..•..•.••.••••.•.•. 473/; - MagIstrat ., ••••••....•••••• 4695
Schmidts legat ••••••••••••••. 4638 Skolbarn, Beklädnadsfond f<ir - Mosaiska förs:s sjukhj.· o.
Schmidts, Hugo, stip.- o. pre- fattiga ..••••••••. 4628, 4632a, b, c begr~fningssällskap ••••••••. 4641

miefond 4744 Skolfonden •••••.•••••.•..••••.• 4809 - N.ationalkassa ...•••••••••••. 4726
Scholtz' testamente 4638 il 2 ställen Skollofskolonier Katarina - Sjukhem •.•••• •.•••••••••• 4683
Schotteska m. m. don .•••.•• 4832 fond för •..•.. : .••••••••••• .' 4620 - Sjömanshuskassa .•.••.•••• 4726
Schrays, G., donation 4767 e Skolråd, Församlingarnas: • - Skyddsföre~. fö! frigifna .. 4859
Schröders testamente •.••••••• 4657 - Adolf Fredriks ••••••... 4631a - stads konsistorium ...•••••• 4601
Schulzers testamentsfond ..•• 4613 - Hedvig Eleonora 4627a - stads sparbanks fond •...... 4659
v. Schulzers donationsfond 4831 _ Jakobs ••••.•..••••••••••••• 4611 - stads undervisningsverk ... 4740
Schumachers fond 4611 - Johannes' •.•••••••••••••••• 4614 - stads ämbetsverks änke-
Schumburgs, Aug., donatio- \ - Katarina..................... 4620 och pupillkassa ••••.••••••• 4797

ner inom tyska förs ..•••••• 4638 - Maria ....••.•.•••....•••••.•. 4616 Stocks legat, ..••••••••••.•••••• 4638
_ Aug., minnesfond •••.•• 4609, - Nikolai ••.••.••••••• ,/.•••.•• ·4604 Stokoes fona ••..•••••••••••••• 4621a

4638 å 4 ställen _ Skeppsholms •.••••••..•.••• 4634 Stork:r:koI6rs:s barnkrubba .. 4602
- R.• donation •...•..•••••••• 4638 f. d. Skomak.-ämb. (Skomak.. - fattigvårdastyr .••••••.••... 4605
_ minnesfond 4782 mäst.-fören.) .••...••.•.••••. 4706 Str~ndbergska läkareinrätt- •
Schllrer v. Waldheims fond .. 4835 Skånbergs, Alexander, minne 4744 n.mgen ..........•.•••• : ••.•• , •. ~689
Schötz' testamente •••••••••••• 4638 Skyddsrorening, Sthlms allm, 4858 StrIdsbergs, O. A., stipendie-
Schötzercrantz, Adolf Victor, - ror frigifna, Sthlms 4859 fond •••.•••••• '; .•.•••••••••• 4741

fond 4835, 4611 Smitts testamentsfond ••• . •• 4623 Stråhles test.·fond 4605,4609; 4617,
- Victor pens.fond .; 4835' - A E. V" minne............ 4750 4621 a
- Victor stipendiefond 4835 -.J. W., donation •••••••••••• 4856a Stråleska fonden ..•••.•••.•••• 4835
Schwartz' stiftelse •••••• 4631 a, b, c Sociala fonden...... •••...•••••• 4823 Strömbergs .Johan AU!rust
- Remy, stipendiefond ••.••• 4750 Bohms testamente •••• r ••••••• 4833 testamente ..••...•• 46~57~. 4658
schwartzers test.-fond ... 4613,4638 Soldatbarnhuskassan •.••••••• 4810 Strömska fonden •••.•...•••• 4842
gehweder, se Sweder. Soopska fonden .....••••.•••••.• 4601 .Ströulwalls, F. O., fond ••••..• 4861
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m.' m. [4873)
studiefonden. för kvinnliga

med. stud. ... ......•.•... 4821
Sturms fond ...............•..•. 4638
Styffes, Knut o. Amalia, stip.-

fond ...............•.....•.• 4750
f d. Stämpelafgifts- eller s. k.

Hallkassan.. ..............•.. 4699
Sfändiga ledamöters fond .... 4627c
Sundberg P:sous testamente 4697
Sundbergska donationen...... 4734
Sundblads fond ..••••...••.... 4607 T. af U:s' fond 4607
Sundens fond ...•••......•..••. 4612 Tamms, Gustaf, stipendie-
- Louise, stipendium 4749 fond ........•........•...... 4750
Sundgrenska fonden 4602 Tamms o. Widegrens stipA. 4771
Sundins testamente .......•... 4697 Tammelins, Filip o. Berta, fond 4634
- pens.vfond, Tidmarks och 4657 - Makarna minnesfond ... 4627 c
Sundströms gåfvomedel...... 4613 Teaterns, Kg!., arbetares sjuk-
Svaanska testamentsfonden .. 4830 och begrafningskassa 4714
Svahns, Johannes, donation 4856 a Teatrarnes, Kgl., pens.vinr. 4774
Svans, EHn A., minnesfond 4617 Tekniska högskolan ..........• 4750
Svanbergs testamente......... 4697 -' skolan •....•...........•..• 4751
Svanströms testamente 4833 -skolans allm. stip ..fond... 4751
Svea Art. reg:tes officerskårs Tekniskt stipendium •.......• 4642

pensionsfören. 4810 Teknol. instit:s elevers stip.-
Svea Artilleriregementes pen- fond........................... 4750

stonskassor •..••••••......... 4810 Telefondir. H. T. Ceder- IV. A., Benedicks fond 4676
. Svea Lifgardes fond •.•...•.. 4805 grens uppfostr.fond .....• 4679 Wachtmeisterska släktfonden 4835

Svedboms. Wilhelm o. Hilma, Telegrafverkets pens.-inrättn. Wadstena adliga jungfru-stift 4835
stipendiefond •••••....•••••• 4771 samt änke- och pupillkassa 4783 Wadströms fond ...•.. 4607 4696

Sweders fond ......•.•••...•.•• 4617 Tengströms fond ...........•• 4621b - testamente ........••........ 4602
Svenska allm. djurskyddsför- Terrades fond.................. 4660 Wadströmska fonden ..••.• 4626b

eningen ......•....••.•...... 4856a 'l'ersmedens, Elisabet Char- Wretterdahls test.-fond........ 4613
- härens officerares o. un- lotta, donationsfond 4835 Wagners1 L., MåHtrmäst.,do-

derofficerares minnesfond 4804 Tersmedenska fonden 4835 nation .. •••... 4658
- kirurgers insamling 4821 - släktfonden 4835 Wahlbergs. C. A., fond 471\7e
- kvinnoföreningen till dju- Tllalins, Robert, donation 4856a - J. A., medaljfond ..........• 4734

rens skydd ••.•••••••.••••••• 4856 c Thams donation ..•...•.. 4741. 4742 - J. A., minnesfond 4734
- Läkaresällskapet .•..•..... 4823 Thamiska donationen ......•.. 4835 - P. F., stipendiefond ......• 4734
- -s jubileumsfond .....•..• 4823 Tharmouts fond ••.•.••.....••• 4624 Vahlskogs stipendium .......• 4611
- Lärartnnornas pena.vtören. Thernbergska test.-fonden ... 4830 Wahlströms, Peter, under-

understödsfören ............• 4757 Thiels, Sten och-Alvar, fond 4744 stödsfond •.••...••.•..•...• 4605
- Postmannaförbundets un- Thuns donation ..•••••.•..•..• 4614 Wahlunds, Claes, fond 4688

derstödsfond •.•....••.•.••• 4785 Thunska stipendiefonden 4736 Walls fond ...........•......... 4(;19
-Postmannaf:bundets sjuk~ Thurgrens pensionsfond 4832 - Marie Louise, donation 485630

o. begrafningskassa 4785 Thåströms fond 4696 - Dorothea, fond ..•... 4602,4622
- PostInannaföreningen 4784 Tidmarks o. Sundins pens.vr. 4657 - Dorothea, donation ..•••• 4607
- Publicist:s pensionskassa, TimeIls fond 4631 a, b, c, 4833 Wallenbergs. A. O., fond..... 4688

understödsrören 4778 Timmermansordens hem 4863 WaUentins, Hildegard. dona.
- Sjukskpterskornas allrn, Tjugonde Septemberfonden .. 4746b tion.... ..•••••. ..•••.•••.....• 4614

pensAörening ........•••..... 4826 TjugufemteJuni-fonden ••...• 4617 Wallerska fonden ....•...•...•. 4710
- Teaterf'örbundet ....•....••. 4777 Tjänarinnor, Stift. för gamla 4860 Wallin s fond 4630 a, b, cå 2 ställen
- Te'atens donationsfond... 4774 Tjänstefolks belönande, Säll- 4632 a, b, c
Svenskarnes i Karlsbad fond 4864b skapet tilL. ..•••......•...... 4861 - M. F. och Emma, pen-
Svenssons stipendiefond. ...•.. 4735 f. d. Tobakshandels-societet. sionsfond .••..•..••.••.••.• 4697
- W., donationsfond •....•... 4774 pensionskassa ......•.•..••.. 4697 Wallinska fonden ..........•..• 4740
8ylverts, Zach., donation 4658 Torkens fond 4624 Wallmarkska donationen 4734
Syskolefonden ••••••••• 4611 o 4614 Totties pensionsfond ...•..•.. 4715 - fonden ....••.•........••....• 4752
Sång- och musikstipendiet 4744 Toutins testamente ....••••. ~•• 4602 WarodeIls, L J, fond 4697
Säfbohms testamente. .....•.. 4657 Tranas, B. J. 0.1\1. ]\1., testa- - testamente 4697
Sällsk. Barnavännerna........ 4674 mente ..•.............. ;...... 4658 \VarodeIlska fonden •..•. .••. 4842
- nDe fattigas vänner» .•.•.. 4671 Troilis, Uno, fond ......••.•.. 4770 Webers fond ••...••....•...•.. 4660
- nDe nödlidandes vänner» 48'42 Trolles fond •..•............•• 4634 - C. A.• fond ......•................ 4770
- till dygdigt och troget . Tullstatens ensk. pens-tnr ... 4786 Vega-fonden .......•.•......•.•. 4734

_tj:i~~~~~~~~~~O::fg~·~~h 4861 ~~~~t;,;elf~~t~~~.t:~.~~:~~~:::: m~v°.ron::~~~~ac~~:.': •.~'.~~~~~.I: 4835
sedlig modersvård .....•.••. 4677 Tvenne systrars testamente 4607 - Jenny, pensionsfond •••••• 4835

- »Jultomtarne» .....•.•..... 4672 Två makars fond 4856 d von Vegesackska fonden ••...• 4835
- ProPatria ..•...•........... 4688 Typografiska föreningen ...•.. 4712 Weijlands, Ida. fond ...•••••. 4628c
- »Tillarbetsflit:s befrämj .• 4856 Tyska församI. ..••...•••..... 4638 Wenerska testamentsfonden .. 4822
Sätherberg's,HermanochC.S., - fattigkassa ....••..••.••.. 4638 Wennbergs, Aug., fond 4688

donation •..••.••••..••••••••• 489ga - hemmet 4638 - donation ...••••.••.• 4612 0.4614
- fond ...•...........••...•... 4609 Törnebohmstestamente •....• 4616, - Lotten, fond ..•.....••.••.• 48 ~6
Sätherströms fond 4628 a, b, c 4697,4833 Wennerqvistska fonden 4659
Söderbergs donation •.••.••.• 4770 Törnebohmska fonden ..•.•.•• 4699 Wenströms, Jonas, stip.-fond 4750
- John, fond 4619 å 2 ställen 4622 Törnemans o. Wistrands min- Wertmiillers fonder ....•.•...• 4H17
Söderbergs, Chari. o. Johan- nesfond .•.•.••.••..••...•.•• 4617 Wessmans fond •..•............ 4604

na, minne •..••.•...••...... 4618 Törners donation .............• 4750 Westerbergs donatton ...••••.• 4612
Söderbergska fonden •.••.•..• 4699 Törnqvists donationsfond ..•• 4781 - testamente .......•....••• 4697
SöderIunds, Carl Aug., dona- - C., fond 4620,4621 a, 4621b, 4696 Westerlings, Fredrik o. Maria,

(ionsfond ..•...•••......••• 4619.- J: C.• fond ..•..••••.....••.• 46201 fond •.••••••••••..•.....•••. 4626a

Södermanlands läns gruf-
kassa. 4854

Söderströms fond ......•.•... 4602
- Car! Petter... .•••.•...... 4626c
- testamentsfond.. 4613
Söderströmska donationsfon-

den ...•.•..•.•...•.•••.•••..•• 4734
- fonden •..•..•...••••..•.•.. 4756
Sörensens, N. G., foncl...... 4611

Uddenbergs fond ..••.....••. 4833
Ugglas' fond •.•........•••••.. 4609
UhIens legat 4638
Ulfsparres fond ......••.••.... 4607
Ulrichs, Beate, fond •••...•.. 4626 b
Undens fond ...•..•.....• 4632a, b, c
UnderIöjtnant Peyrons pens.-

och gratifikationsfond.. .•.. 4809
Underofficerarnes vid Svea

artillerireg:te pens.-kassa... 4810
Understödsfonden för Nikolai

Folkskolas lärarinnor...... 4604
Understödsfonden för blinda 4767b
Understödsfören. (Sthlms arb,

förening) •••....... 0.......... 4719
Understödstören. Poltsperso-

nalens i Sthlm ensk. begr ..
o. understödskassa •........

Undervisn.verk, Sthl.ms stads
Unmans donation ..•.........
- fond ........•..........•......
Utställningsfonden .•.•........
Uttermareks, Z. 1\'1.,fröken,

donationsfond............... 4835

4798
4740
4614
4660
4770
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Register öfver fonder, fromma stiftelser. m. m.
Westerlunds 'fond, Makarna 4622, Winqvists, P. O., donation .. 4110 Åbergs, Carl, Bag.-mäst., do-

4626b Vinskänk.societetens pens.- nation ; ..••......••• 4856a
---;Kr. Wilh., donation ..• , •. 4619 kassa ...•........•......•..•• 4691 Åhgrens (Kerstin o. Ehren-
Westins, Axel, stipendiefond' 4151 Wirensdonationsfond •••..•••• 4135 • frid) fond •.•...•••••..•••.. 460illlb
- fond 16r fattiga barns be- - A. G., fastighetsdonation 4135 Ahrbergs fond .......••...... 4601

klädn ..••......••••.. 4630a, 4631b - stipendiefond ...•••..••••..• 4141 ~erblads donationsfond ..••• 4613
- fond 16r ålderstigna ..• 46 30a, b, .Wirrwachs fond •••..•••......• 4611 Akerhielmska fonden .••..•... 48'35
Westmans, D. A. T., donation. 4111 Wistrands fond, Törnemans o. 4617 Åkerlunds fond......... ••••.. 4602,
- fond •.• , ••.•.•..••••.. 4632 a, b,c Vitterhetsakademien ...••....• 4133 4630 b. c
- Henr-Ik, fond .•••••••••....• 4688 Wittings testamentsfond .. e ••• 4613 Åleniusska fonden ..•..•.•••.. 4140
- Th., fond ..••••••••.......• 4601 Wohlfahrt.,W., minne-, ••.•• ' 4110 Ångfartyg.bef.-sällskapet ... ". 4127
Westzynthfi fond........ 4602, 4604 Volontären von Rosens pens.-
- testamentsfond .....•...... 4155 och gratiäkationsfond •..••. 4809
Vetenskapsakademien .......•• 4134 Vtmgtska fonden ......•... :. 4636
- reseunderstöd ;........ 4134 Wrangels testamente......... 463~

. Wetterbergs donation 4612 Wulfcronska fonden ...•••..... 4835
Wibergs fond.................. 4601 von Wulfferonas, Otto, Gen.-
- Fr., fond ....••..••.. 4602, 4604 major, fond .....••..••......• 4835
Wiekbergs, A. C., fond •...•• 4602 Välgörande fruntimmerssäll-
Wickholms stiftelse ••.... 4630 a, b, c skapet ..••••..•......•.....•.• ' 4666
Widhoms donation ... 4626 a, 4621 Väns,kapsförbundets sjuk. o.

a, b, c begrafn.-kassa ..•.•..•...••..• 4130
- fond ..•...........• 4626 c, 4630 a Västermalms Kommunalföre-
Widegrens stipendiefond..... 4111 nings gåfva 4623
Widings fond 4626a, b, c Wästfelts fond u .••..•• 463230,b, c
Widingska donationen ...•..• 4146b Wästfelts, Märtha Magdalena,
Widmans fond................. 4615 donationsfond............... 4835
Widmarks fond ..•........•••• 4145
Wiersfond •...........•........ 4609 Ingströms, C. J., donation,
Wiggmal).s, E. o. G., fond ••• 4634 till minne .....•..••••.•••.• 4150
Wiklanders, Oscar o. Maria,

understödsfond... ••••••••••• 4182
Wikströms fond............... 4833
- Anna, fond •.•••..•. , .... 4651
Wikströms, Anna, 'mtnnesroad 47 67 c
Wikströms, Carl donation... 4651
Viktualieh. pensionsimättu... 4102
von Willebrands fond .....••.• '4696
- understödsfond ••........•• 4801
- U. M., m. fl" fond 4659
Winboms penl\ionsfond ..•..• 4696

[4874]

Zethelius, Pebr Olof, sttpen-
diefond ..•••..•...•••••••••• 4144

Zetberstens fond ..•........••. 4621 b
- testamente ..;...............•• 4602
Zetterstens donation ......•... 4614
Zettersten P:. testamente... 4651
Zetterströms, Gustafva, dona-

tion ..•••••......••...•••••• 4856a
Ziervogels donation........... 46.U
Zimmermanns donation...... 4638

~delgrens minnestond •• o· •••

~nkedrottuing Jos~finas fond.
~nkehjälpsfonden •..•..••....
Anke- och pupillkassan 'vid

Riksbankens afd.-kontor ..•
- vid Sthlrns st. ämbetsverk,
Ä,.nkehus,Borgerskapets •••••.
Arlig mans fond, En •••..•. ~.

4617
4605
47 Il

4189
4797
4657
4609

Öbergs fond.................. 4601
Ödmanssons E., professor o.

fru donation- ....•••..••••... 4821
Öfvering. Johan Danielsons

stip.fond ..•.....•..•.........
Öfverströms fond ..•..••.•.....
- Fredrik Wilhelm fond •..
Öfverståth:ren GustafTamms
.. stipendiefond ••..•..•....•••
Ohmans fond ..•...••.••••..••• ·
- testamente ...••.••..•..••..•
öme, G, O., bruksäg., dona-

tian .............••••••• 4150, 4821
Örns kölds, Knut, donat.-fond 4835
Ostbergs fond ....•.•....•.•.... 4621 a
Östergrens fond 4611, 4621 b. 4660
-I Knut o. Daniela fond .•• 4626 a, c
Östergrenska fonden .........• 4626 b
Östermalms rors se Hedvig

Eleonora.

4750
46lt
4622

4150
4615
4657
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