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

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

Stiftekena namn och fontaltning, stvtaren, stijlelsens årtal, ändamål; utdelning. 
-P 

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, fö r  olika ända- 
......................................................... mål afsedda fonder [4601-46451 

II. Fonder tillhërande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus 
............................................................ m. fl. dylika asyler [4651-46671 

III. Fonder för  understod a t  barn ................................................... [4670- 46781 
IV. Fonder tulhörande sjukvårds- och andradylikaanstaIter,ellerafsedda 

............................................................ att bereda sjukvård [4681-46901 
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor 

... fö r  understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn [4693-47291 
VI. Fonder fö r  vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, 

lärares samt deras ankors och barns pensionering ............... [4733-47601 
VII. Fonder fö r  undervisning och understöd a t  döfstumma och blinda 4762-47681 

VIII. Fonder för  understöd A t  konstidkare samt deras änkor och barn [4770-47781 
IX. Fonder för  understöd åt civile ämbets- och tjänsteman samt dar- 

med jämförliga personer samt deras ankor och barn ............ [4781-48021 
X. Fonder för  understöd åt militärer samt deras ankor och barn ... [4804-48171 

XI. Fonder'för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer 
................................................ samt deras änkor och barn [4821-48261 

XII. Fonder, fö r  diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. ......... [4828-48641 
-- 

Register till  samtl@a fotader se [4Söci] - [4872]. 

I. A f  kyrk l iga och församlingarnas styrelser förvaltade, f ö r  ol ika andamal 
afsedda fonder. 

I 46 011 Stockholms stads Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjanste- Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs. 
konsistorium. mans ankor, boende inom I<laral tidsrantor, pens:rm. m. 

församl. Rerggren~,  Ialcsrne, nnder- 
Se [2001]. Sahlstedtskn fonden (m11 A L R  stödkfond ( ~ ~ ~ ~ ~ h ,  o c h ; f r u ~ ~ e r g .  

Bergstenskri fonden (Änkef. LM Sahlstedt '868) kr. Pens. gren 1895) kr. 83,182. Pens:r, till- 
Bergsten 1826) kr. 6,133:15. Af rän- S O ~ P ~ ~ R  (Grefv:an A M  filliga understöd m. m. 
ban utdelas 3 pens:r at fattiga Soop 1734) kr.19,135:37. Underst. %t 
prastankor priistdöttrar. fattiga kvinnor i Soopska fattigh. 

Beorgiskn fonden, kr. 1,012:04. 
Beronius 1870) kr. 3,439. Pens:r. 

bl. räntan 40 kr. utdelas till 2 [46 02],Nikolai församlings s 6 ~ ~ ~ ~ $ s $ ' ~ ; i ~ ~ s " n ~ ~ f 8 ~ d ~ ~ ~ :  
fattiga fruniimrner.' 

Häggmsn~kn.fonden (W11 Hagg- kyrkoråd. 
Se [20111. 

Boijeskn fonden (Gravör J P 
man 1870) kr. 3,067:93. Pens. Boije) kr. 19,647. 5 pens:r ib160kr. 

Jnngblsdskn fonden (Prosten B Arfvedsons testamente (Dir. C utdelas %fl. till fattiga och sjukl. 
Jungblad, 1832) kr. 3,761:71. Pens:r Arfvedson 1856) kr. 7,620. R%ntan Bnkor af Borgareklassen i Stor- 
till fattiga prastankor i Sthlm. disponeras af försam1:ns pastor kyrkoförs. 

Lsgns fond (Dokt:an C U Lagus och anvandes till understöd %t Alfred Collijns fond (1898) kr. 
1854) kr. 6,133:22. Underst. &t fat- %lderstigna,sjuka fattiga,äfvensom 1,R07. Barnunderst. 
tiga fruntimmer. %t varnlösa barn. Eils \Vilh. Ekebergn fond 

Ponsirth~lca fonden (Kyrkoh. J Arrhenii donation (Handl. A W (Grossh. C W Brink 1889) kr. 6,263. 
Posuieth 1728) kr. 26,110:12. Stip. Arrhenius 1872) kr. 6,933. Tillhjon Pens:r. 
&t studerande. p% Sabbatsberg. Binrenii donation (T. hLrsdsh. 

llenntrörnskn fonden-(Kanslist. Berggrens,RobertochEleonore, P. L. Eurenius 1909) kr. 50,000. 
O Renström 1818) kr. 17,147:22. donationsfond (Grossh. ochfruR. Understöd och v%rd &t fattiga. 
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[4603-46091 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
ocb systern Emma Ekström) kr. till en  eller flere sjuka eller be- Fond för tillfállig hjälp (1899) 
10,000. Rantan skall fördelas emel- höfvaude inom Klara förs. kr. 1 000. I~ifriinta t i l l  namndper- 
lan  älderstigna fattiga och sjuka Lönens fond (Presid. Brih. J son, 'därefter utdelas räntan till 
inom Storkyrko församling, dock von Löwen 1774) kr. 3,3333. Ran- h jä lpbehöf~~.  inom Klara försam- 
ej i mindre poster 40-50 kr. tan fördelas, ena halften mellan ling. 

Eenckners fond (8nkef. Sofia 12 och andra halfteu mellan 20 h'orssmnns fond (Tapetser. C G 
Lovisa Reuckner) kr. 11 400. inom församl. boende fattige. Borssman 1858) kr. 1,500. Pens:r 

Reuckiiers fond (B&. N G Blörners fond (FrknUlrika Mör- till 2:ne fattiga borgareänkor. 
Reuckner) kr. 2,000. ner 1810) kr. 1500. Rantan till- %nlirninniia fond (Hofk'illare. 

Strbhles testamentsfond (Kam. delas 3:e sjuke, församl. tillhö- mast. P H Fuhrmaun 1772) kr. 
rer:ankan H I I  Str%hle 1829) kr. rande ankor. 597: 22. Af rantan ntg% 7: i8  till 
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukl. Nordfors fond (0fverst:an W Ad. Fredr. fattigv.-styrelse, resten 
öfver 60 %r gamla ankor efter civ. Nordfors 1842) kr. 500. Underst. till Klara fattighjon. 
ambets- eller tjänsteman med före- %t fattiga. uo<iiis fond (Sege1söm:aiikan C 
tradesrätt för slaktingar. Pukes fond (Grefvinnan Puke Godu 1787) kr. 555: 56. Pens:rtill 

Ankedrottning Josefinns fond 1864) kr. 1,000. Underst. %t fattiga. 2:ne fattiga ankor eller jungfrur, 
kr. 1,000. kam ha ch^ donation (Snick:&n- 60 %r gamla. 

kan E Rambach, f. Dehm, 1881) kr. Holnibergs fond (Kryddkramh. 
1,000. Rantan utdelas till behöf- N Holmbero 1863) kr. 1500. Bin-  

tan användes till förökánde af den [46071 K'ara församlings vaXOOstnfOn~Z&j::~en Axel Roos dagi. kosten för 8 fattighusen iii- kyrkorad. s e  rzolal. 1878) kr. 2,455. Underst. a t  fattiga. tagna blinda hjon. 
Kagges fond (NI:ll B E Bagge Segercronasfond (8tatssekret.E Iloppeiistedts, Sofie, fond (Fru 

1849) kr. 3,000. TJnderst. %t fattiga, C Segercrona 1787)kr. 5,000. Rantan Adlersparre 18il)  kr. 300. Till 
Brandels fond (Kamrer C. Bran- ntg%r till 12 dygdiga änkor tillh. beredande af liiyanta %t fattiga 

del 1904) kr. ?5,000. Understud %t apauvres honteux. inom försam- fiickor i Klara barnhem och 
fattiga. lingen. Tysta skolan. 

Bernegnus fond (Kamrer. G W Skogmans, Agnes, fond (Brih:an Hiilpliers fond (Handl. J W Htil- 
Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst. A. Skogman 1902) kr. 4,600. Rin-  phers 1812) kr. 6,000. Räntanför- 
%t fattiga. tan anvéndes till omedelbar hjalp delas med lika belopp till 12 fat- 

Bolina fond (Handl. Bolin 1802) vid sjukdomsfall inom fattiga hem. tiga ankor med eller utan barn 
kr. 644. Till de fattiga jultiden. Stjernprnnats fond ( ~ n k e f r u  inom Klara församl. 

Caininska teatamentsfotiden Stjerngranat 1819) kr. 4,800. Rän- I ~ b c r g s  fond (Presidentskan 1% 
(Ausessor L \I Camin 1832) kr. tan utdelas åt fattiga änkor med G Isberg 1872) kr. 3,000. Rantan 
750. Rantan utgar till Sthlms bor barn, tillh. församl. till fattighjonen. 
garskola. T af U:s fond, 1896. kr. 3,000. f. d. Kolernfon(ien, kr. 801: 9.1. 

Cedersrhiölds fond (Dep:cliefen Rantan utdelas till behöfvande in- Till styrelsens godtfinnande. 
R Th Cederschiöld 1865) kr. 2,000. om förs. Lieberts fond (SejlareBlderm. J 
IJnderst. a t  fattiga.  tvenne  systrar^ testamenten F Liebert och hans hustru A S 

E;kströniadonationsfond(Gross- (1876) kr. 8,000. Till af testator Weber 18.12) kr. G P8.38. Af rar.. 
handl. H E iCkströml882) kr. 5,850. utsedda pensionarer. .. t an  SI4 till fattidhyonen, i i4 til: 
Räntan iitg%r till Sthlms borgar- U l f ~ p a r r e s  fond (Ankefru 31 kapitalet. 
skola. Ulfsparre 1876) kr. 3,000. Underst. liindgrena fond (Dir. E Lindgren 

Ekströms fond (Grossh. H E &t fattiga. 1802) kr. 300. G%fva till änka med 
Ekström 1842) kr. 10,000. Rantan Wadströnis fond (Jungfru Wad- flesta barn. 
utdelas till de mest behöfvande ström 1791) kr. 250. i t  fattiga vid I~indgrensfon(1 (Dir. E Lindgren 
ankor och ogifta fruntimmer, till- jultiden. 1802) kr. 500. Gafva till fattig- 
Iiörande upauvres h o n t e u x ~  inom Th. \Vcstriians fond (1906) kr. hjonen. 
forsanil. 10,000. Sil l  3ldre 4i%lpbehöfvando Lindgrcnsfond kr. 500. Tillmid- 

Falks fond (Jungfrii Falk 1810) personer inom församlingen. dagsmiltid %t styrelsen. 
kr. 300. Till de fattiga jultiden. \Vibergs fond (Rrkn C A Wiberg Lundblnd~ fond (Hofslag. J 

tiothera fond (M:11 Gother1838) 1897) kr. 13,000. Till af testator Lundblad 1843) kr. 343: 76. G%fva 
kr. 750. Underst. &t fattiga. ntsedda pcnsionarer. till familj med barn. 

Hallgrens fond (Assensorskan ~ h ~ b ~ ~ ~ ~  fond ( ~ ~ ~ g f ~ ~  L l e n n i e r s  fond (M:ll S M  Meu. 
Hallgren 1828) kr. 1,500. Underst. AhrbeL,g kr. 10,000~ Till af nier 1840) kr. 3,000. Pens:r %t 2:e 
%t fattiga. testator utsedd pensionar. fattiga gummor. 

Hallgrens fond ( ~ 1 1 .  M S Hall- 6hergs fond (ap11 C "berg1874) E;~;;;";;;z~;;;;t..~;;~; $2;;: gren 1841) kr. 1,500. 
llrlies fond (Frkn U E Hane 

kr. 5,000. Underst. %t fattiga. 
utg%r sasom lifränta %t 2:e per- 

1875) kr. 4,000. l i l l  af testator ut-  ~4~ Klara församlings soner, men efter deras dödntdelas 
sedd pensionär. rantan till 2:e ogifta handtverks- 

Hotimnna fond (Hofintend. J fattigvardsstyrelse. mast:döttrar inom Klara församl. 
Hoffman 18i8) kr. 22,200. Till af Se [l7 853. Okiiii<l (Snarlig mans fond 1782: 
testator utsedde pensionärer, Berggrens fond (Hyrkusk. M kr 460. Pens. till en  ärbar flicka. 

Iloffnians, A, donationsfond Berggren 1857) kr. 7,500. Rantan Pihlgreuö fond (M:ll U E Pihl- 
(Slottsarkitekten A Hoffman 1897) anslagen till klader %t församl :~  gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till 
kr. 75,000. Sil l  af testator utsedde mest nödstallda fattighiishjon. 2:e dygdiga flickor. 
pensionärer, Bergqvistn fond (W11 3% C Berg- (Ividinps fond (Presid:ankan J W 

Klara  Pors. Kyrkokassa (Klara qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en Qviding 1859) kr. 32,000. Af rantan 
kyrka 1812) kr. 2110. Till de fat- ogift dotter, som försörjer sin utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. 
tiga jiiltiden. moder. samt kyrkoh. %terstoden till behöf- 

Krutnieijers fond (Kanslir%d:an Bolins fond (Handl. A Bolin vande inom Klara församl. i pen8:r 
B Krutmeijer 18.54) kr. 8,000. Un- 1796) kr. 6x3. Till fattighjonen. om högst 100 kr. och minst 50kr. 
derst. %t fattiga. Rrobergs fond (Viktualiebandl. Iledogörarens gbfvofond (1905) 

Krutmeijers fond (Kanslir%d:an C J Broberg 1845) kr. 11,000. Kan- kr. 400. R'intan utdelas efter sty. 
B Krutmeijer 1854) kr. 2,832. Till tan u tg i r  i 3:ne pensioner till fat- relsens godtfinnande till fattiga 
församl. fattighushjon. tiea inom församl. inom församlingen.. 

Ijllngmans, Carl, minne (f. d. En ar l ig  mans fond (1785) kr. Schönen fond ( ~ n k e f .  Schöne 
lasbarn till kyrkoh. 1886) Pastor i 600. Till det fattigaste husb%ll 1889) kr. 2,500. Rantan öfverlämnas 
Klara kr. 1,700. Riintan utdelas med de fiesta barnen. till skyddsföreningen i Klara fors. 
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G. Eromma stiftelsers, pei~sionskassors m. fl. fonder. [4609-46 131 
[46 131 Jakobs och Johan- 

nes' fattigvsrdsstyrelse. 
Se [1790]. 

Bnrnhjiilpsfonden (Excell. Gref- 
ve C de Geer med 10,000, itskilliga 
andra försam1:sbor med 5,000. 
1836) kr. 15,000. Till mat och be- 
kladn. %t fattiga barn. 

Benedicku tentnmentsf. (Briiksp. 
E O Benedicks 1876) kr 2,000. Till 
hjälp för de fattig+.utöfver hvad 
dessa enl. fatt1gv:forfattningarna 
bekomma, eller för sidana fat. 
tiga som icke af fattigv:samhal- 
len; erhalla understöd. 

Eliholms testnmentsfond (Giild- 
sni. I Ekholm 1806) kr. 2,523. %U- 
tan tillfaller >,fattiga medborgares 
ankor och minderariga barnn med 
30 kr. hvar Arligen. 

Fnhrmanns fond (Hofkallare- 
mist. P H Fuhrmann 1772) kr. 383. 
Rantan anvandes till undfignad 
midsommaraftonen%tfattighjonen. 

de Geers donntionsfond (Kam- 
marh. frih. C de Geer 1796) kr. 2,500. 
Till fortsilttandet och driften af 
förs:s arbetshus. 

de Geers doiiationfifond (Excell. 
grefve C de Geer 1850) kr. 16,150. 
Till hyreshjalp &t nigra fattiga 
inom församlingen. 

de Geers donntionsfond (Exoell. 
grefve C de Geer 1859) kr. 7,500. 
Till underst. %t fattiga barn inom 
församl., hvilka fyllt 14 år, men 
af sjukdom eller annan orsak %ro 
ofö&jgna sig försörja, Samt 
s&som tillfalligt understöd %t an- 
dra fattiga af hvilken %Ider som 
helst, hvilka befinna sig uti en 
hjalplös belagenhet. 
@Godns testanientsfond (Segel- 
söm:änkan C Godu 1791) kr. 556. 
Brl. räntan utgar till underhall för 
2.e inom församl. boende ilrbara 

valfrejd. hederliga ankor eller 
ogifta fruntimmer, som 60 , 
ar eller ock sadana yngre, som 
&om sjukdom eller lyten äro ur- 
standsatta att sig genom arbete 
försörja. 

Gyldenstolpes donationsfond 
(Grefve A G Gyldenstolpe 1855) kr. 
1800 Till underst. %t 2:e aldriga, 
siuka personer, helst a försam1:s 
fattighus. 

Hederhielmu testi~meutsfoii(l 
(Kammarrev:rBdet G O Hederhielm 
1797) kr. 1 0011. Rantan iitdelas 
hvarje lln.&r'till fattiga, födda inom 
Jakobs förs. 

Helins doiintionsfond (Änkefru 
L Helin 1815) kr. 3,000. Rantan 
fördelas lika emellan & Jakobs o. 
 JO^. förs. fattigh. intagna hjon. 

Holmbergs fond (Kryddkramh. 
N ~ ~ l ~ b ~ ~ ~  1853) kr. 1,500. Kan- 
tan användes till förökande af den 

kosten för å fattighusen in. 
tagna blinda hjon. 

Horns testnnientsfond (Grefv:an 
A S  HO^ f. Elomstedt 1858) kr. 
4,500. &i. räntan anvindes till 
understöd %t s. k. Dpauvres hon- 
t e u x ~  isynnerhet gamla, döfva, 
blind& eller annorledes vanföra. 

Kihlströms testnmentsfond 
(Slaktaren J G Kihlström 1830 o. 

i3 Drottninggatan. 

Schuiiiburgs Augiist, l i nnea -  
fond (donerad'af konsul R Schum- 
burg 1895) kr. 1130. 1 proc. till 
kapitalet, resten'till fattiga inom 
Klara församl. 

Setter~trönis foiid (Earduans- 
mak. Setterström) kr. 630. Till 
styrelsens godtfinnandf.,. 

Sporroligs fond (Ankef. U E 
Sporrong 1824) kr. 3,000. G%fva till 
fattighjonen. 

~ t r å h l e s  tc~st ,nn~~ntsfon~l  (Kam- 
rersänkan H NI Sirahle 1829) kr. 
8,000. Till 2:e civ. tjänstemans- 
ankor fyllda 60 ar. 

~ u i e l i i  fond (Kryddkramh. Jo- 
han Tunelius 1833) kr. 6 000. Kan- 
tan tilldelas 4 inom fö&aml. bo- 
ende fattiga änkor eller jungfrur. 

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

\Viers falid (Brygg. A D4 Wiers 
inka 1783) kr. 1 682: 24. 27 kr. till Ad. 
Fredr. förs:s o.>rest. ti1lKlaraförs:s 
fattighjon. 

[46 111 Jakobs församlings 
kyrko- och skolråd. 

Se [2023]. 
Alms Fru, donntion (Änkefru 

S Alm )1874) kr, ~,000. Gnuerst. till 
fattiga inom församl. 

Behrens doiintion (Gördelmak. 
J B  Behrens) kr. 700. ,En liten pá- 
ökning till Jakobs försam1:s skole- 
präster= (ingar i den relrtor o. 2 
kolleger tillk. lön). 

~ ~ ~ l b ~ ~ ~  donation kr. 125. ~ i l l  
eninomförsaml. boendefattigbor. 
garinba med flera srni barn. 

fond ( ~ i ~ k ~ ~  J J H ~ ~ ~ ~ ~ )  
600. 'pill böcker &t medellösa larj. 

Hillbergfi stipendiefond (nOBand 
gifvare 1866))) kr, 1,000, cnderst, 
&t medellösa lirjuiigar. 

H~~~~~~H.r in&,t"f~ndf~ ,82)Ok,h  
16,000. xantan anvandes till 
(lelning bland gifta och ogifta 
kvinnor inom jakobs församl., 
dock ej i mindre belopp 20 kr, 

hundberss donationer (kyrkoh. 
d G Lundberg 1878) kr. 2,000. - 1)  
~ i l l  ~ ~ k ~ b ~  församl:~ folkskola. 
Rantan utdelas af folkskolans di. 
rektion till de flitigaste och or. 
dentligaste barnen. - 2) Till idiot- 
llemmet i Sthlm eller, om det upp. 
hör, annat hem i syfte, - 
8 )  Till ett försörjnings. eller ar. 
betshemförblindaochdöfstumma. 
- 4) Till Malmqvistska inriittnin. 
gen för fattiga halm, förilamligast 
fr. Jakobs förs. - 6 )  Till rädd. 
ningsheminet för vanvardade flit. 
kor, förnamligast fr. jakobs förs, 
-6 ;~ i l l  ~ ~ ~ ~ b ~ f ö ~ ~ : ~ b ~ ~ k ~ ~ b b ~ .  
- ,) ~ i l l  jakobs förs:s hush&lls. 
skola. 

.VRdhjiilpsfonden för värnlösa 
flickors uppfostran ( ~ r u n t i m m e ~ s .  
skydasföreningen 1570) kr. 7 600. 
~ i l l  förman för tre vLrnlösa lflic. 
kors i Jakobs förs. uppfostran. 

Lnndbkds donation (C Christina 
1865) kr. 500. underst. 

till 2:ne nattvardsbarn, en gosse 
och en flicka. 

Brand- och 

Iliickninkna. donahion (Brkn Ma- 
ria Ruckman 1887) kr. 10,000. Pen- 
sioner af lika belopp at 4 obemed- 
lade öfver 60 &r gamla och för 
en hedrande vandel kanda frun- 
timmer vare sig ankor eller ogifta. 

s tahies  donation (Komminister 
N J Stahre och hans hiistru) kr. 
39 2.50. Till behöfvande änkor 
eiier ogifta personer företrädes- 
vis +af prästfamilj eder slikt till 
komminister Stahre eller hans 
Iiiistru. 

Syskolefonden (.Lärare och 
lararinn»r.vid Jakobs och Johan- 
nes:folkskÖlan 1870) kr. 1,000. Till 
inköp af materialier för barnens 
undervisn. i handarbeten samt be- 
löning at dlri  skickliga flickor. 

Vnhlskogs stipendium (Ankef. 
L3I Vahlskog 1818) kr. 6,000. T J n -  
derst. till ynglingar, som agna sig 
&t studier för prästerl. stsudet. 

Zierrogels donation (Justitiera- 
det C Ziervogel 1824) kr. 7,500. Un- 
derst. till ogifta döttrar eller &iikor 
efter ämhetsm%ri. 

[46 121 
Alms fond (Byggmäst. Axel 

?871) kr. 4,006. 1 
Jamte 2 andra, att Wpmuntra de 
arbetande Iilasserna flit, ar- 

Och 'parsamhet' 
testamente (Byggmast. Ax. 

Alm). En fond till uppmuntran 
af flit, ordning och sparsamhet hos 
de arbetande klasserna inom huf- 
yudstaden, fö~ '~t rädesv~s sadana, 
hvilkasbiträdetestator vidbyggn:r 
begagnat, till lika fördeln. Fonden, 
100 000 kr. förvaltas af Pastor i 
~aiobsför iaml .  samt 2 af i t ~ e l s e n  
för Sthlms stads sparbank utsedda 
personer. 

Franckeska fondon (Fru Olena 
Francke 1895) kr 5,033: 84 till ut- 
deln. vid ,jultiden till fattiga fa- 
miljer inom församl., 10,075: 19 
till församl:s skollofskolonier och 
10,067: 66 till fattiga folkskolebarns 
bespisn. 
.. fond (Kyrkoh. P 
anka Ch Hedendahl 1849) kr. 
10,000. Kyrkohje i Jak??' 0. Klara! 
underst. i t  aflidna prastmans 1 
fattigd0m barn. 

Lejas valgörenhetsstiftelse för 
Jakobs församl:~ fattige (Hejser- 
1% hofoptikus Beqiamin Leja 1864) 
kr. 20 000. Sarsk. med 
kyrkoh. i Jakob s h o m  ordf., se 
f35 441. Dels hespisn. under jul- 

af inom Jakobs förs. 
ende fattiga. dels till bekladn. af 
fattiga skolbarn, dels slutl. till 
kolltant underst. till sådalla be- 
höfyande, som icke äro i na- 
gon valgörenhetsinrattu. intagna. 

Lindgrens donation (Emil Ch 
Lindgrel1 1866) kr. 500. Skolradet 
1 Jakobs församl. [se 20 231. Till e af folkskolans flickor vid julen. 

Fvennhergs donation (Grossh. 
Aug. lvenrlberg 1888) kr. 5,000. 
Till förs:s skollofskolonier. 

-p 
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1844) kr. 3 537. Rantaii iitdelas [46 141 Johannes f8rsam- efter ambets- och tjönstemau 8awl 
arl. p& stif& dödsdag den 12 dec. kyrka- och skolrad. 2 "kor eller döttrar af handl. eller 
till försam1:s fattighushjon. 

Se [2025]. 
fabriksidk.; samt i l6 af tiret, 

Lnndberps testainentsfond(För- ränta till kyrkonotarien. 
ate lifmedikus T' Lundberg 1897) Brandelsdonation(AunaMBran- Cabanis' fond (Änkan A Cabauis 
kr. 5,000; att bilda en fond %t s%- del 1795) kr. 2,700. Underst. till 1869) kr. 2,400. Till aktningsvärda 
dana nödstallda församl:smedl:r, fattiga änkor m. fl. inom församl. behöfvande inom fiirsaml. 
somicke äro berättigade till fattig- DR Cadiers minnev ( A n k e h  Ca- Dahlqvists fond (Ankan Ch Dahl- 
understöd. roline Oadier 1901) kr. 50,000. Till qvist 1784) kr. 337: 85. Ät en fattig 

Xoreens pe~isionsfond (Kanslir bestridande af kostn. af s. k. skol- änka; pensionären utses hvarje %r. 
J E Xoreen 1803 o. 1811) kr. 52,500 lofskolonier för folkskolebarn, till- Didriks~ons fond (ÄnkanH. Did- 
Pens:r % 24 kr. utdelas till behöf- hörande Johannes' församl. riksson 1812) kr. 1,500. Stip:r %t sö- 
vande ankor o. döttrar efter tjän- de Qeers donntion (K Ch:a Rib- dralatinlarov. till obestamdt antal. 
stemän af civil-, militär- samtbor- bing 1783) kr. 2,250. Underst. till Femte-Mare-Fonden (Flere o- 
garest%ndet. 6 fattiga af Joh. förs., af hvilka namnda 1876) kr. 925. Till fat- 

Nornirins testamentsfond [Hus- 4 änkor. tiga inom församl. 
hillerskan B M Norman 1828) kr. Godlnnds tentan~entsfond (Dir. Hallgrens fond (M:ll &I S Hall- 
1,500. Rantan utdelas %rl. p% stif- J Godlund 1868) kr. 4,000. Underst. gren 1841) kr. 1,.500. Rantan till- 
tarinnans dödsdag den 8 maj till till fattiga o. orkeslösa inomförs. faller sjuka och ofärdiga frunt.; 
förs:s fattighushjon. Liljet~ergs Pond (M%laremast. G tillfälligt underst. 

Okjind (En oknnd gifvares do- E Liljeberg 1887) kr. 45,000. Rin- Holts fond (Jungfru A L Hult 
nationsfond 1855) kr. S 000. Till tan användes tillutdeln. bland gifta 1805) kr. l 100. Till fattigas underst., 
underhall af fattiga och ;anlottade och ogifta kvinnor inom Johan- till obest!amdt antal. 
barn inom församl. nes' församl. dock ej i mindre Kolerafond 1853 ars (flere stif. 
P-s donationsfond (1865) kr. 500. belopp an 20 'kr. tare 1853) kr. Q,000. Till barn, hvil- 

Rantan till de fattiga inom forsaml. Lnndblads (lonation(C Christina kas föräldrar dött i kolera, eller 
Rencknerska fonden. (Bnkefru Lundblad 1865) kr. 500. Underst. numera %t fattiga. 

Sofia Lovisa Reuckner) 5 000 kr. till 2:e nattvardsbarn, en gosse Körners fond (Landtbruk. J G 
Osterberg-Reucknerska grifven % och en flicka. Körner 1860) kr. 3,000. Rantan ut- 
Johannes kyrkogird skall för all Norens donation (Kamrer JXo- delas %t 6 fattiga blinda eller om 
framtid underh%llas. Resterande rén 1837) kr. 1,500. Underst. vid sadana ej finnas, behöfvande 'bor. 
rantemedel anvandas som tillfäl- julen till högst 4 inom Johannes gare eller deras änkor. 
liga understöd %t fattiga inom förs. förs. boende änkor eller varnlösa RlÖllers fond (Kamrer J Möller 

Keinstedts donrctionsfoiid (Tes- barn. 1796) kr 1,667: 67. Rantan tillfaller 
tanxtstagare efter Ankef. M H Rein- Huckinans donation(Frkn Maria för lifstiden 3:e änkor efter civ. 
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- Ruckman 1887) kr. 10,000. Pens:r ämbet8- o. tjänstemän. 
delas i 5 olika lotter till vissa upp- af lika belopp %t 4 obemedl. öfver Norbergs fond (Jungfru A Y Nor- 
gifna personer och efter deras död 60 %r gamla och för en hedrande berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga 
till andra behöfvande, helst ankor vandel kända fruntinlmer, vare fattiga fruntimmer inom församl. 
och ogifta döttrar efter ämbetsman sig änkor eller ogifta. Pililnianska eller dsterinanska 
i statens ämbetsv. Sebaldts donation (Justitiekans- tertame~tsforiden (Ankef. W Pihl- 

Sandbergs .testamentsfond (An- lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333. man, f .  Osterman, 1779) kr. 9,036: 
kef. C Sandberg 1812) kr. 1,275. Underst. till änkor efter civ. tjan. 31. Till pens:r %t 4 nnkor. 
RBntan till n%got fattigt fruntim- stemnn och deras ogifta döttrar IVitlmans fond (Grossh. P U Wid- 
mer af bnttre stand. (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol- mans dotter och mig R Th Ceder- 

Schewestestamentsfond (Grossh. %Idern och 12 fattiga ankor utan schiöld 18:s) kr. 1,000. Åt 2:e in- 
R B Scheme 1845) kr. 750. Rantan uppgifvet stand. om församl. boende borgaränkor. 
utdelas Srl. p% Sofiadagen t .  förs:s Stahres donation (Komminister Öbiiiaiis fond (Anhan H Ohman 
fattighushjon. N J Stahre och han hustru) kr. 1791) kr. 800. Stip:r %t södra latin- 

Sehnltaes testrimeiitsfond (Frku 39 250. Till behöfvande änkor eller larov. till obestimdt antal. 
C v .  Schultze 1845) kr. 300. Ran- oiifta personer, företrädesvis af 
tan tilldelas nagon behöfvande. prästfamilj eller slikt till kom- 

Sohwartaers testanientsfond minister Stahre eller hans hustru. [46 161 Maria församlings 
(Ofverste J v. Schwartzer 1808) kr. Franckeska fonden (Fru Olena 
300. Till de fattiga vid jultiden. Francke 1895) kr. 20 000 till utdeln. skolrld. 

Snndströms pifvomedel (Handl. vid jultiden till fatjiga Sam. inom Se [2035]. 
C Gi Sundström 1869) kr. 1,800. Kan- församl., 25,000 kr. till fattiga folk. Qrnvnllii fond (C O Gravallins) 
tan utdelas ny%rsaftonen i 3 lika sko1eb:s bespisn., 5,000 kr. till fat- kr. 1,500. Till uppmuntran %t fat. 
delar till behöfvande och obotl. tiga sjuka församlingsmed1:s var- tiga skolbarn i handslöjd. . 
sjuke handl. eller deras änkor, eller daude i deras hem. Levins fond (Babr. J P Levin och 
handtverkare eller ock till Jakobs Lindgrens donation (Emil Ch. hans hustru 1856) kr. 1,500. Till 
f ö r s  fattiga i allmänhet. Lindgren 1866) kr. 500. SkolrBdet beklädn. %t s%danafattigabarn som 

Söderströms testamentsfond i Johannes' församl., se [20 251. i bristdaraf ej kunnabevistaskklan. 
(W11 S Söderström) kr. 988. Rinn- till 6 st. af folkskolans flickor vid Meyers fond (Frkn Jenny Meyer 
tan utdelas Sofiadagen till för- julen. 1894) kr. 20,000. Till middagsspisn. 
sam1:s fattighjon. för fattiga skolbarn. 

Katterdahl6 testanientsfond Aeth~rwoods fond (Bankokom- 
(Prostinnan C E Watterdahl 1860) miss. V Netherwood 1867) kr. 200. 
kr. 300 Rantan utdelas till ngn [46 151 Maria församlings Till uppmuntran &t ett fattigt skol- 
behöfvande i förs. kyrkorld. barn. 

Ivittings testamentsfond (Änkef. 
Se [2035]. 

Pctreji fond (Skeppsblarer. P Pe- 
31 B Witting 1782) kr. 431. Rantan trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och 
skall &l. NikaelsmZssodagen lika 1884 tirs fond För fattiga natt- annan beklädn. samt till skrifma- 
fördelas mellan 3:e änkor och 3:ne vardsbarn kr. 1 500. terial %t fattiga skolbarn. 
faderlösabaruinomförsaml.,hvilka Apelgrens fonil (m11 S L Apel- TOrnebohms testamente (Asses- 
%ro i ömmande och behöfvande om- gren 1811) kr. 1,500. Stip:r &t södra sorn och stampelmäst. E Törpe- 
stindigheter. 1atinlirov:t till obestamdt antal. bohm 1831) kr. 3 000. Till fattiga 

bkerblads donationsfond (Spe- Botins eller Sohönborgs fond skolbarns beklä&. 
gelfabr. JÄkerblad 1777) kr. 83. Till (Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr. 
jnl och nyBrsg&fvor &t fattighjonen. 9,000. Till 3 änkor eller döttrar 
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L46 ''I Maria församlings 

fattigvårdsstyrelse' 
Se [l7 961. 

Abrahamsons Iifriintefond (Bada- 
remäst. J O Abrahamson l870,1881, 
1893 o. 1899 kr. 4,900. För barn % 
G%lön och iPhilipsénskaochllalm- 
qvistska skolorna. 

Bekliidnndsfonden för fattiga 
nattvardsbarn (okända gifvare) kr. 
2,861: 67. Användes för fattiga barn 
inom församl. 

Bergstedts fond (Fabriksmast. 
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,600. 
Räntan till fattiga fabriksarbetare- 
hmiljer. 

Besparade medelfonden (bild. 
gnm behilln. af räntor 1867 och 
1868) kr. 1 500. Användes för %t- 
skilliga äniamal, efter Styrelsens 
bepröfvande. 

Fnhrninnnn fond (HofkBllare- 
mast. P H Fuhrmann 1772) kr. 400. 
Fattighushjonens förplagn. mid- 
sommardagen. 

Qodns fond (Sege1sömm:änkan 
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un- 
derst. %t änkor eller ogifta frun- 
timmer. 

Urundberps och Asplunds fond 
(Grossh. A N Grundberg och an- 
kef. C E Asplund 1852) kr. 2,000. 
At tehöfvande inom församl. 

Qor;chrs fond (Grossh. J H Gö- 
sche 1781) kr. 1,600. Fattighus- 
hjonens förplägn. % H M Konun- 
gens födelsedag. 

Hnglinds fond (Makarne G R 
och B X Haglind 1888) kr. 1,300. 
Till & Maria fattighus' sjuk- och 
alderdomsrum intagna fattiga per- 
soner. 

Holnibergs fond (Kryddkramb. 
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Ban- 
tan användes till förökande af den 
dagl. kosten för B fattighusen 
intagna blinda hjon. 

Okänd (G%fva af en okind 1796) 
kr. 125. Inköp %t fattighushjonen 
af mArndts paradislustg&rdn. 

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

Pettercisons fond (Grossh. Axel 
Pettersson 1890) kr. 3 000. Till 
fattiga inom församl. ekerverkst. 
direktörens bepröfvande. 

Renckners foud (Änkef. S L 
Reuckner 1885) kr. 3.000. Utdelas 
till behöfvande inom församl. 

Bothoffs fond (Ufverstelöjtn. F 
A Rothoff 1862) kr. 2,000. Till för- 
sam1:s fattiga. 

Sahlhergs fond (Stadsmakl. J 
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig- 
hjonens förplagn. S H DI lionun- 
gen8 födelsedag. 

Snndahls fond (Uppbördskom- 
miss. J Sandahl 1878) kr. 2,000. 
För behöfvande inom församl. 

Strihles testamentrifond (Kam- 
rer:%nkan H Y Str%hle 1829) kr. 
3,000. Till 2:e civ: tfinstemäns 
änkor fyllda 60 %r. 

~ l i i  A Svans niinnesfond (Ko- 
kerskan C C Jansdotter 1896) kr. 
1,600. För fattiga barn inom för 
saml. 

Brand- och 

SwedersFond (R%dman&E3weder 
1772) kr. 1,600. Underst. till fat- 
tiga kladesgarnsspinnerslror. 

Tjdgufemte Juni-fonden (Okänd 
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens 
disposition för fattiga inom förs. 

Tiirnemnns och Wistrands min- 
nesfond (Assessor J A Törneman 
och Professor A H Wistrand 18641 
kr.2,500. Behöfvandeinomförsaml. 

\Vertmöllers fond N:o 1 (Brygg. 
och Ryttmäst. G WertmUller 1864) 
kr. 2,000. Uppfostringshjälp för 
värnlösa barn. 

Wertmiillers fond Wo 2 (Brygg. 
och Ryttmäst. G Wertmtiller 1864) 
kr. 2,000. Fattighjonens förplagn. 
% testators födelsedag d. 23 feb. 

lfirrwarhs fond (Änkef. C E 
Wirrwach 1788) kr. 8 333: 33. Af 
räntan användas 400' kr. till un- 
derst. (3 h 50 kr., 4 i 37 kr. 50 öre 
och 4 h 25 kr.) %t 11 ofrälse mäns 
änkor, som äro fattiga och till 
frejden oförvitl., företradesvis s%- 
dana, som hafva omyndiga barn 
eller sjuka föräldrar att försörja. 

C A Th Ädelgyens n~innesfond 
(Brkn S A A Adelgren 1897) kr. 
1,gJO. För behöfvande inom förs. 

O~tergrens fond (Hamnfogd. L E 
Ostergren 1852) kr. 500. Förpliagn. 
vid jultiden %t sängliggande sjuka 
S fattighuset. 

[46 ''1 Katarina församiings 
kyrkoråd. s e  [2033]. 

Kamrer Branders fond kr. 
1,Oi~O. Gafvor Srl. till sjuki. tja- 
nare vid kyrkan. 

Xamsell Brnnders fond, kr. 
2,000. Gafva Srl. till sjukl. tjänare 
vid kyrkan. 

Johan Backströms fond till Ha- 
tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000. 

B. A. DnneIiiis' fond, 20,000 kr. 
(1908). Gafvor att till fattiga fa- 
miljer utdelas af församlingssyst- 
rarna den sista december irligen. 

B. A. Dnnelins' fond, 5,000 kr. 
(1908) till Katarina församlings 
gamla barnkrubba. 

B. A. Danelins' fond 5 000 kr. 
(1908) till Katarina förskmlings 
vsstra barnkrubba. 

Fonden för Katnrinn hnrn- 
krnbha, kr. 21,000. Änkefru Heur- 
lins fond kr. 5,000. Änkefru Neu- 
miillers fond kr. 2.500. 

Fond t i l l  biblnr &t fattiga natt- 
vnrdsbarn, kr. 900. 

Fond t i l l  kliidrr å t  fattiga natt- 
vardsbarn kr. 450. 

Ronalie Gredenholm8 fond (1896) 
kr. 3,000. Till 3 nödstallda, alder- 
sti a, ogifta fruntimmer %rl. 

g d n s  Pond (Sege1söm:änkan C 
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r %t 
änkor m. fl. 

Johan T'eonard Höijers fond, 
kr. 40.000. Rantan är anslagen till 
ny barnkrubba 1904. 

l a t h i a s  T,nndins fond (1891) kr. 
5,000. Till pens:r %t 5 Olderstigna 
p e r m  som under senaste 10 %ren 
tillhört Katarina församling. 

YrÖknarnaMalandersfond(1902) 
Kr. 2.000. Räntan utdelas %rl. till 
4 fattiga före jul. 
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Spingbergska testamentsfonden 
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till 
underst. &t fattiga fader- och mo- 
derlösa barn. 

John Söderbergs fond (1894)kr. 
40,000. Till middagsspisn. &t fat- 
tiga folkskolebarn. 

John Mderbergs fond (1894) kr. 
12 000. Till nnderh%ll af testators 
grkf och till mat och sjukv:sartik- 
ler %t fattiga sjuka gnm. försam- 
lingsdiakonissorna. 

Sophie och Eriqne Caltragehfi 
fond (1906). Rantan utdelas till 
fattiga sömmerskor. 

Charlotte och Johanna Söder- 
bergs minne (1904) kr. 230,000. q5 
af ränteinkomsten användes %r- 
ligen till v%rd af barn, till stipen- 
dier och till understöd %t familjer 
med mgnga barn, alderstigna per- 
soner med svag syn, m. fl. 

irfverstroms fond (Kyrkoh. F W  
Ofverström 1865) kr. 20,238. Pens:r 
till änkor efter gesäller o. arbetare. 

[46.201 Katarina 
IiIlgS skolrsd. Se [1023]. 

B. A. Dnnelins' fond 15,000 kr. 
(1908) till frukostspisning %t fat- 
tiga folkskolebarn. 

Eriksono Pond (E R Erikson 
1823) kr. 6,000. Klader %t fattiga 
barn i Katar. församl. fattigskola. 

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

Fond för Katarina skollof~ko- 
lonier (1896, 1900) kr. 20,000. 

Roaalie Fredenholms fond(1897) 
kr. 2 000. Klader $t fattiga barn i 
~ a t h i n a  folkskola. 

Qjörckes donationsfond (Änkef. 
C Gjöroke 1874) kr. 2,000. Prem. 
%t 1 eller högst 2 fattiga fader- och 
moderlösa skolbarn. 

Bjöthmnns fond (1818) kr. 3 333. 
Kläder %t fattiga flickor i  ata ar ina 
förs. fattigskola. 

Emil Neomiillers fond (1905) 
till skollofskolonier, kr. 5,000. 

IViIh. Ilovenius fond till skoI- 
lofskolonier 1904, kr. 6,000. 

Carl IVilhelni Hagmans fond 
(1897) kr. 700. Till kläder &t fattiga 
skolbarn före julhelgen hvarje k. 

Johan Hanssons fond (1902) kr. 
1,000. Till inköp under hösten af 
läderskodon till fattiga välartade 
barn i Katarina folkskola. 

Hed~tröms fond (Carl Hedström 
1822) kr. 9,000. Klader %t fattiga 
barn i Katarina förs. 

Holmbergs Pond (1860) kr. 9,000. 
Undervisn. i handslöjd %t fattiga 
flickor. 

Iiatarina nrbetsstngors fond 
(1900) kr. 4,000. 

Xathias Lnndins fond (1901) kr. 
5,000. Till prem. af klider att ut- 
delas vid varteminens slut %t 
fattiga skolbarn. 

Jenny Meyers fond (1894) kr. 
25,000. Till middagsspisn. %t fat- 
tiga folkskolebarn. 

Okänd (stift. af en okänd 1829) 
kr. 500. Prem. i folkskolan. 

Richterk fond (CHRichter 1825) 
kr. 1,500. Biblar %t barn i fattlg- 
skolan. 

i3 Drottninggatan. 
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Jingermnns t e s ~ n i e n t s f o n d  

(Handl. J Lagerillaii 1780) kr. 2,500. 
Till sängliggande fattiga och för- 
aldralösa barn inom församl. 

Jiindblrrds testamentsfond (Lif- 
medikus C A Lindblad 1822) kr. 
2 000. Till ankor efter standsper 
sbnei. eller borgare; företrädesvis 
%t släktingar. 

O k h d  ("En okand välgörares 
g%fva" donerad under kyrkoh. 
~ e h n b é r g s  tid) kr. 4,000. Till slrol- 
barns bekl'adn. Denna fond har 
mottagit et t  belopp af 1,000 kr. 
hvilka lagts till fonden hvilkeil där- 
för numera bokföres till 5,000 kr. 

Sjöstedts testamentufond (Rep- 
slag:%lderm. O Sjöstedt och hans 
hnstrii 1815) kr. 5,000. AP rantan 
utbetalas riiedel %t fattige inom 
förs., som äro sjuka, %Iderstigna 
eller hafva flera barn, företridesvis 
fattiga gesaller af "Repslagaream- 
betet" ocli deras hustrur. 

Smitts  testamentufond (Geile- 
ralkonsul I. W. Smitt 1899) kr. 
20,60!1: 72. Ranteafkastn. utdelas 
till behöfvaiide inom fiirsaml. 

[4624]  Kungsholmsförsam- 
lings fattigv8rdsstyrelse. 

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

gren 1818) kr. 1,500. Till utdeln. 
&t httiglijonen. 

Qodns fond (Segels6m:änkan L 
Godiis 1791) kr. 1400 till 3 pens:? 
%t änkor eller ogifta fruntimmer i 
församl. 

I Io ln iher~s  fond (Kryddkramh. 
N Holmberg 1853) kr. 3,400. Eau- 
tan anv8udes till utdeln. %t blinda 
fattiga hjon. 

Kungsholrns Gilles fond hr. 
l 534: 72. Ildntan skall anvandas 
till bekladiiad af et t  eller flera fat- 
tiga barn tillhöraiide Kungsholms 
församling antiiigeu vid juleneller 
ock till utriistniiig för vistelse vid 
sommar- eller skqllofskoloni. 

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

Möiiers fond (Bruksp. J P h  Möl- 
ler 1801) kr. 500. Till fattighus- 
hjonen. 

Möllers fond (Bruksp. S Möller) 
kr. l 100. Till fattiga barns upp- 
fostr& och v%rd. 

Koreens fond (Kanslir%det J E 
Noréen 1811) kr. 900. Till utdeln. 
efter godtfinnande. 

Oksnd (Anses vara Grossh. Po- 
meresclie 1826) kr. 2 000. Till fat- 
tiga och varnlösa bkrns uppfost- 
ran och vgrd. 

Soos' fond (Handalsbokh. J C 
Roos 1818j kr. 2 700. Förbä,ttrad 
kost %t sjuka fat~ighushjon. 

Stagmans Pond (Trädg%rdsmäst.. 
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för- 
plign. af fattighushjonen samt 3:ne 
pens:r i 30 kr. och 3:e i 15 kr. 

Tharniouths fond (M:IlAThar- 
moiith 1850) kr. 1,600. Till kläder 
%t fattighjonen, synnerl. gamla 
tjänare. 

SVEA. i3 Drottninggatan. 

Fröknariin Itos6ns fond 4,000 
Im. (IDOY) till kliider &t fattiga 
shollofskolonibarii. 

Tör~iqr i s t s  fond (Carl Töicnqvist 
1861) kr. 2,000. Preni:r %t flickor 
i Katariiia slöjdskola. 

Törnqvistn fond ( J  Ch Törnqvist 
1829) kr. 4,100. 1'rom:r i fattig- 
skolaii. 

[4621]Katarina församlings 
fattigvardsstyrelse. Se [l7951 

Aliiigrena fond (Advolratfiskal J 
P Almgreii 1822) kr. 1,050. Rantan 
iitdelas till fattiga civ. tjiiristemäns 
inkor  eller döttrar. 

llohmriii E:sons fond (Viktualie- 
haudl. E Bohman E:son 1822) kr. 
4,500. Vedutdeln. till fattiga inom 
förs. rri. m.  

I%raii~les fond (Frlrn J F 
des 1872) kr. 15,000. 1'cns:r i 7 5  kr. 
%t ogifta, %ldriga och sjukl. tjäna- 
rinnor, somlängre tid tjänat i sam- 
ma faniilj och bo p5 söder. 

Broströms fond (Kallarrnäst. O 
Broström 1544) kr. 2,000. Utdeln. %t 
1i.jouen % Rosenlunds älderdomsh. 

M i i g s  fond (Dir. G al ng 1854) 
kr. 18,000. 1Ttclelniiifi %t hjoiieii k 
Rosenliinds &lderdomsl:em. 

Rings fond (Dir. GB&n;n:: 185k) kr.  
7,.7.00. Till fatt. skolbarns beklädn.; 
f. n. utg% 225 kr. till lifrantor. 

Floberfis fond (Guldsinedeii S 
Floberg 1830) kr  1,500. Peiis. a t  
en fattig borgareanka. 

Pnhritiaiius fond (HoWillare- 
inäst. P H Fuhrmanii 1772) kr. 
187: 33. Till hjonen % Rosenlun<ls 
%lderdomsheiii. 

a o d n ~  fond (Sege1söin:iukan C 
Godu 1780) kr. 150. Utdelii. till 
hjonen % Rosenluiids ålderdomsh. 

Goduii fond (Sege1söm:änkan C 
Godu1787) kr. 1,339. Pens:rLt iinkor 
eller döttrar till 1 civil t,jZristeniail, 
1 präst, 1 iiiilitar och 1 borgare. 

Qilderiiis fond (HusgerBdskani: 
i)etjantcii A Gidoiiu 1833) l;?. 4,500. 
Till utdelning &t hjonen % Rosen- 
lunds %lderdomshem. 

H~bds t röm~ fond (Sideiifabr. C 
Hedström 1822) kr. 3,000. Utdein. 
bland hjonen % Rosenliinds Alder- 
domshem, 75 kr. tilldelas årl. at 
försörjn:sli,jorieii. .. 

Holms fond (Ankef. Jolianua 
Lovisa Holml895). Kr. 20,000. Af- 
komsten användes till beredande 
af pens:r i 50 kr. %t medellösa och 
för hederlig vandel kanda frun- 
timmer, ogifta eller iinkor, inom 
Katarina försanil. 

Holniherqs fon11 (Krydrlliramh. 
X   olm berg 1855) kr. 1,500. Kan. 
taii användes till förökande af den 
Cagl. kosteii för de å Roseulunds 
alderrlomsh. intagna blinda hion. 

Lettatrönis fond   fattig lik.^ A 
1,ettströiii 1843) h. 3,000. Okad 
kost &t hjoiicn & Rosenlunds %Ider. 
doinsheni. 

Xyströms fond (Iliistmast. C 
Nyström 1817) kr. 7,500. Ctdelii. 
till lijoneu 5 Rosenlunds alder- 
domshem. 

Brand- och 

Okiin~l (Olrdncl gifvare 1804) kr. 
;50. Till hjonen % Rosenlunds 
alderclon~shein. 

Osleengii fond ~ K a m a r r % t t s -  
r8d:u B Ch Osieengius 1853) kr. 
3,000. 1'ens:r i t  3:e fattiga frun- 
timmer. 

Ringqvists fond (Apotek. C R 
Riugqvist 1838) kr. 7,500. FörbLtt- 
rad kost %t hjoner1 % Ro~enlllllds 
ålderdoinshem. 

ROIJS~ fond (Handelsbokli. J C 
Roos 1818) kr. 1,500. Förbattrad 
kost &t sjuka hjon Rosonliirida 
Uderdomshem, 

Steinn~etz '  fond (Grossh. J F 
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Utdeln. 
i t  h,joi><m %Rosonl. %Iderdomshem. 

Stokoos fond. beii. Stenbergsko 
Stiftelsrn (Ankef. C Ch Stokoe 1873) 
kr. 3,000. Till utdeln. å t  l0 fattiga 
inoni fiirsaml. hvarje %r. 

Str&liles tpstamzntsfond (Kam- 
Bran-lrersäiikan H M StrLhle 1829) kr. 

3,000. S i l l  2:e civ. t,pAiistemäns 
änkor fvllda 60 %r. 

l'enC&römfi fond (Kamrer C A 
Tengström 1864) kr. 10,100. Af 
rantan iitdelas 4 pens:r i 50 kr. 
till fattiga änkor och 4 a 50 kr. till 
kvinnl. tjiinstehjon, so111 l'lngre tid 
tjänat inom samma familj; %ter- 
stodeii aiiviiiides till iinderh%ll %t 
hjorieil k Ron(~riluii(1s Blderdoms- 
herii: 

l 'ornqvists fond (Kainrer. C 
Törnqvist 1866) kr. 14 600. 190 kr. 
66 öre iitdelas till hjoien Rosen- 
lunds Uderdomshem och försörj- 
ningslijonen hoarje %r "liz (testa- 
tors dödsdag), 12 kr. till tinderit. af 
testators graf; %terst. anvandes till 
förbättrande af hjonens kost. 

Zetherstens fond (Qarfv. J H 
Zethersten 1836) kr. 750. Jiilkost 
At hjonen å Rosenliindsiilderdoms- 
hem. 

Östbergs fond (Ofvervägaren F J 
Ustberg 1813) kr. 400. Pens. %t en 
kvinna bland pauvres honteiix. 

Ostergrens fond (Hamnfogd. L 
E Ustergren 1862) kr. .'iilo. Fö? 
pliagn. vid jultiden %t säiigl. sjuka 
% Roseilliinds %Iderdomshem. 

(46231 Kungsholms för- 
samlings kyrkorad. 

Se I20 151. 
Bonians fond (Kaninlarskrifv. E 

Bomaii 1817) kr. 1,700. Till 2:e 
fattiga välfrejdade %Iderstigna 
inom församl. 

Eldkvarnsfonden (Grosshandl. F 
G Althainz 1903) kr. 55,974: 73. Af 
riintan %ro medel Migen anslagna 
il1 af donator bestamda personer. 
Aterståeiide rautemedel skola ut- 
g% dels till i nöd stadde personer, 
som varit anstallda. hos A. Svan- 
berg ;\: C:os kvariiaktieb. under 
viss tid, och dels t,ill pensioner. 

hall gren^ fond (M21 M S Hall- 
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga 
fruritiirin~er. 

Klerckska fonden (Skradd. Sv. 
Klerck ocli hans hustru 1883) kr. 
5,000. Att bispringa fattiga inom 
församl. 

Lifforsakrings-Aktiebolaget 



Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 

G. Fromma 
'I'orkensforid (Kapt. J B v T o r k e n  

1813) kr. 1,200. Till sjuka och 
siingliggande inom fattighuset. 

a] "edvig ~f~~~~~~ 

församlings kyrkoråd. 
Se ;2027]. 

Stenhuggeriidkaren C ?Ander- 

%fiol 2: 4 ~ n ~ ä ~ ~ ~ ~ l l h , " $ ~  
och under;töd församl:s fattiga 

i 
efter fattiga arbetare>. 

Barnkruhbans fond (Änkef. 
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr. 
1,333: 38. Rantan tillgodokommer 
försarnl:~ barnkrubba. 

Beethuns fond (iM:ll A Beethun 
och Änkef. W Brandt) kr. 2,400. 
Tilljnlg%fvor&tfatti~afrunti~niner. 

R r a n d n l ~ k a  donationen (M:ll A 
S Brandel 1867ochKamr. C Brandel 
1000) kr. 33 333: 43. Af afkastnin- 
gen skall ena halften anvindas 
t,ill bidrag %t fattiga skolbarn inom 
församlinmen och den andra half- 
ten, efterbanmalan af wagon för 
sam1:s medlem och kyrkorBdets 
pröfning för hvarje gang, till un- 
derstöd Btnhehöfvande och helst 
i form af tillfilligamindre ~ a f v o r  
för at t  lindra oförvillad verklig 
iiöd saiht dar utsikt förefinnes, 
at t  genom penningehjälp en arbet. 
sam och nyttig medlem kan %t 
samhället Atervinnas. 

S E d g r ~ n s  fond (Xnkefrii'Sofia 
Edgren 1903) 3 383: 33 Till under. 
stöd at'fattiga inom fiirnamlingen. 

Louise Henrlins' .fond [Änke- 
Ru L. Heurlin 1898) kr.  1,666: 67. 
1:nderstöd %t barnhem och barn- 
kriibbor. 

Johannes och Auqusta Kast- 
mans fnnd (Änkefr. ~ u ~ u s t a  Kast- 
man, 1902) kr. 1,500. Arliga ran. 
ta11 skall gnm förs:s kyrkoherde 
iitdelas till fattiga inom försam. 
linsen. 

Plory Liiidblailu understöds- 
fond (19091 kr. 10,000. Rantan ut-  
delas lialfä,rsvis till 2-4 försam. 
lingen tillhörande personer inom 
pauvres hontelix-klassen. 

J A 1,indholmsfond (Förest. för 
brefhärareexp. ,J A IAindholm 1894) 
kr. 10,000. Till uppf. af inom förs. 
födda och hemmahörande barn 
af oäkta börd. 

Otto och Angnst,a Lindstrands 
fond (Bnkef. Emilia Aug. T~ind- 
strand 1896) kr. 15 000. Till un- 
derst. &t obemedl. %<derstigna, akt. 
ninqsvärda fruntimmer. 

Horhergskafonden. (ankefr. A. 
C. Morberg 1880)kr. 666: 66. Kan- 
tan anvandes till beklidn.'af fattiga 
nattvardsbarn. 

Er ika  Nvhergs fond (Änkef. E 
Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul- 
g%fvor %t fattiga i församl. 

Selenii fond (Kallaremast. C L 
Selenius 1865) kr. 1666: 67. Till 
inköp af mat k l id i r  och böcker 
%t shdana fadtiga och välartade 
barn, som vid församl :~  folkskola 
Atniuta undervisn. 

stiftelseibs, pensionskassoibs m. 
Sjöstedts fond (Prostcn N J Sjii- 

stedt 1856) lir. 3,000. Sil l  barn- 
krubba och sm%barnsskola. 

Fredrik och Hsr ia  1Vesterlings 
fond (1909) kr. 500. Rantan lit- rlln"i,amidfn till en be- 

Kassör Sten Berlog 1Vidbonis 
flonation (1900) kr. 500. Sil l  un- 
derstöd %t en fattig sjnk försam- 
lingsmedlem. 
,,Hidings fond (I<yrlioh. L P W i -  
*mg 1814) kr. $,-15. Af rantan u t -  

elas pens:r, a 00, 35 el. 30 kr., %t 
inom församl. boende tjänstemans. 
ankor eller döttrar, hvarvid de cfter 
prastmaii hafva företrade. 

L4626 bl Engelbrekts för- 
samlings kyrkoråd. 

Se 120 291. 
Stenliiiggeriid!iarei> C. Aiidclr- 

sons och lians hiistrua fond 
(1R90) kr. 1,400. RLntali »till hjkilli 
och iinderstiid &t försan11:s fattiga 
och i fränista riimmct till änkor 
~ l l e r  fattiga a rh~t2re .n  

I I a r n k r i i h l ~ a ~ ~ s  fond tiinkef. 
Erika N ~ l ~ e r g  1892, och 1893) kr.  
1,333: 34. Rantan tillgodokonimer 
f ö r s a m l : ~  barnkriibba. 

Brandelska donationen (M:ll A. 
S. Brandel IS67 och K ~ n i r .  C. Brail- 
del 1900) kr. 33,333: 34. Af afkast- 
ningcii ska11 ena hiilftcn an\-andas 
till bidrag %t fattiga skolt~arri inoni 
församli~igen och ilen andra h8lf- 
tpri. efter anmilaii at iiagon f«r-  
san1l:s medlem och kyrkoridets 
pröfning för hvaqje ging. till iin- 
derstöd Bt lichöfvande <><:h helst 
i form af tillfalliga niindre gafvor 
för at t  lindra oförvAllad verklig 
nöd samt dar utsikt förefinnes, 
att gcnom peuningehjalp en arhet- 
sam och nyttig inedleiii kan %t 
samhillet itervinnas:. 

S. Edgrens fnnd (hnkefru Sofia 
Edgren. 1903) 3.333: 33. Till iinder- 
stcd %t fattiga inom församlin-en. 

Inkefri i  Ferriis fond kr. :00. 
Rantan till julgifror &t fattiga 
fruntimmer. 

Folckerska och Rarckska testa- 
illentet (bnkefru C C Rarck 1867) 
kr. 2,000 till nBgon i torftiga om- 
stindigheter varande kvinna. rom 
genom sitt arbete försörjer aldriga 
föraldrar i första rummet moder. 

Loiiise Heurlins fond (Inkefru 
L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 66. Cn- 
derstöd at barnhem och barn- 
krubbor. 

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

J. A. Liiidblads fond (Börest. för 
brekarareexp. J. A. Lindholm 1894) 
kr. 10,000. Till iippf. af inomförs. 
födda och hemmahörande barn 
af oäkta börd. 

Otto och Au$iista Lindstrands 
fond (ankef. Emilia Aug. Lind- 
strand 1896) kr. 15,000. Till un- 
derst. %t omedl. alderstigna, akt- 
ninasvh-da fruntimmer. 

fl. fonder. L4624-46261 
>Iorbrrgsh:i l'oiiden (hnkcfr. -4. 

C. Morberg 1885) kr. 666:67. %n- 
tan anvinde* till hekladn. af fattiga 
nattvardsbarn. 

&r ika  S ~ h e r g s  fond (ankef.  E.  
Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul- 
pafi-or a t  fattiga i förriaml. 

Sjöstedts fond (Prosten N. J. 
Sjöstedt 185ii) kr. 3.000. Till barn- 
barnkrubba. 

1Vadströniska fonden kr. 300. 
Rantan anvandes till julg%fvor a t  
fattiga fruntimmer. 

1Vidiiiqs fond (Kyrkoherde L. P. 
Widing 5814) kr. 550. Af räntan 
utdelas pens:r &t inom församl. 
hoendc tjiinsteniiiris änkor eller 
diöttrar, hvarvid de cftcr prafitmän 
hafia föret,r5rle". 

p.-- 

r46 26 c] oskars försam- 
lings kyrkoråd. 

[Se 20 : I l ] .  
Steiiliuqgerii(1karon C Ander- 

sons och Iians hiistrus fond 
(18901 kr. 1,400. Till fattiga och i 
främsta rummet till ankor efter 
fattiga arbetare. 

Ilarnl<riibbans fond /:inkefrii 
1':rika Syherg 1892 och 189.) kr. 
1 333: 33. Till I~arnkrul>ban a Oster- 
malm. 

Braii i lel~ka donationen (B1:ll A 
S Brandel 1867 och Kamr. C Bran- 
del 1900) kr. 33,338: 33. ?!il1 fattiga 
skolbarn inom församlingen ocll 
tillfilligt understijcl. 

Biöllopsgåfvefonden (anonym 
gifvare 1908. 1909) kr. 2.000. Till 
en brud p% hennes hröllopsdag. 

S Edgrens fond (hnkefru Sofia 
E d g e n ,  1903) h .  3,333: 33. Till 
understöd I t  fattiga inom försam- 
lingen. 

Lonise Henrlins fond (hnke- 
fru L. Henrlin 1808) kr. 1.666: 67. 
Till Ontermalms I~arnkruhbor. 

Johannes , ,och Augusta Kast- 
iuans fond (.inkefru. August& Kast- 
man 1902) kr. 1500. Till fattiga 
i n 0 4  församling~n. 

J A L i ~ i d h o l m ~  fond (Börest. för 
brefbarareexp. J A Lindholm 1894) 
kr. 10.000. Till understöd %t oäkta 
barn mellan 10-14 %r efter visna 
bestammelser. 

Otto och Augusta Lindstrands 
fond (xnkef. Emilia hug. Lind- 
strand 1896) kr. 20,000. Till fyra 
obemedl. %Iderstigna, aktnings- 
värda fruntimmer. 

X o r b ~ r g s k a  fonden iXnkefr. A. 
C. Norberg 1885) kr. 666,67. Till 
fattiga nattvardsbarn. 

Erika Ryhergs fond (Xnkef. E. 
Nyberg 1888) kr. 3.000. Till fattiga 
i församl. 

Selenii fond (Kallarrnäst. S 1, 
Selenius 1865) kr. 1.666: 66. Till 
fattiga skolbarn. 

Sjöstedts fond (Prosteri P\' J Sjö- 
stedt 1866) kr. 3.000. Till barn- 
krubba och rimBbarnsskola. 

KassOr Sten Her109 Widborns 
fond (1900) h ~ .  500. Till tv% fat- 
tiga. 

IVidings fond (Kyrkoh. L P Wi- 
ding 1814) kr. 645. Till fattiga barn 
u& Diurgarden. 



14626-46281 G. Fromtila stiftelsers, pensioiiskassors m. d. fondep. 
Under församlingens revision Nybergska fonden (Makarne E Rymans fond (Gulddrag.,.i #g- 

men förvaltad af sarskild styrelse! C o. A V Nyberg. 1868) kr. 4,000. man 1784) kr. 1 630. För inr. af 
Byggmástarrn Ritters fond Till fattiga barn p% Djurgarden. ett fattighus p% bstermalm. 

(1909). Annu ej utredt belopp. Till P Petterssons fond (Handl. O Sporrongs fond (M:ll A Maria 
vSrd och iippfostran af fattigavarn- Pettersson 1890) kr. 3,000. Till Sporrong 1862) kr. 250. Till utdeln. 
lösa barn, företridesvik tillhörande fattiga barn p% D,jurg%rden. %t %Iderstigna valfrejdade fattiga. 
Oskars församling. Kassör Sten Herlog. Widboms ~~t t iers t rör i ;s  fonh (Karduans- - fond (1900) kr. 333: 33. Till fattiga mak. J Sitherström 1828). Fonden 
[ 4 6 2 7  a] Hedvig Eleonora folkskolebarn. utgöres af fastigh. n:r 8 i kv. Ha- 

församlings skolråd. gern större, Klara församl.; till 
utdeln. %t gamla, sangliggande män 

Se L20 271. 
Flickskolans slö.jdafde1ning.s r4628al Hedvig Ele0nora o. kvinnor, samt fader- o. moder- 

lösa barns underh%ll. Afkastnin- 
fond (bild. gnm besparingar af g8f- församlings fattigvardssty- gen fördelas t, v, lika mellan ~ ~ d .  
vomedel) kr. 2,066:6:. Närmare be- relse. se  [l7 921. vig Eleonora, Oskars och Engel- 
stämmelscr Om andamilet saknas. Ahlströms fond (Apotekaren N. brelrts församlingar. 

Jiindcrenska fonden (Kommis- W, nhlströrn 1904) kr. 330. 
nionären J G Lindgren 1882) kr. tan skall utdelas till fattigabarn. 
40,000. Till krader, fikodon och ~ ~ ~ l ~ ~ d ~  fond (Handl. A ASP- C4628 bj Engelbrekts för- 
be1ön:r %t fattiga skolbarn. 

C O fond (Byggmast, lund 1184) kr. 210. För inr. af samlingsfattigvardsstyrelse. 
4 C 0 Lundberg 1897) kr. 3,000. 

ett ostemalm' 

Underst, at gossar vid församl:s 
Bekliidnadaf. för fattiga skolb. Se [l7 931. 

folkskolor, hvilka visat flit och 
inom fors. kr. 6 380. Rantan an- Ahlströms fond (Apotekaren N 

laraktighet som 
vandes till bekladn. %t fattiga skol- W Ahlström 1904) kr. 335. Rin- 

tan skall utdelas till fattiga barn. 
hafva fattiga föralärar eller s a h a  0ci~~m",'n6df~n~~iktua1iehand1. Asplonds fond (Handl. A Asp- 
fader hafva företräde. 

S+en Herlog l\,idboms 
E Bohman) kr. 1000. Tillunder- lund 1784) kr. 265. För inr. af 

,donation (lyon) kr, 333: 34, Bespi- 
stöd %t fattiga u'tom fattighuset. ett fattighus p% ostermalm. 

Davidsons fond (Virdshusidlt. Bekladnadsf. författigaskolh. 
.sande af fattiga Magnus Davidson 1903) kr. 2,500 inom förs. kr. 6,385. Rantan an- 

Rantan skall utdelas till försam- vandes till bekladn. %t fattiga skol- 
lingens fattiga. och nattvardsbarn. 

'[4627 b] Engelbrekts för- Erikssons fond (Änkef. 1, KCh Bohmans fond (Viktualiehandl. 
samlings skolrad. Eriksson 1866) kr. 33333. Till for- E Bohman) kr. 1,000. Till under- 

Se [2029l. deln. mellan 6 alderst. fattiga fnin- stöd at fattiga utom fattighuset. 
Davidsons fond (Vardshusidk. slöjdafdelnings ti$z"k'~ fond (ÄnkefruMFalkl796) Magnus Davidson 1003) kr. 2,500. 

~ , " o ~ ~ $ ! i )  ~ ~ o $ ~ ~ ~ ~ ~ $ a ~ f  kr. 533:33. Till underst. St fattiga. Rantan skall utdelas till firsam- 
bestamrnelser om sak. Fuhrmanns fond (Hofkallare- lingens fattiga, dock skall rantan % 
nas. mast.P H Fuhrmann 1772) kr. 61:38. halfva beloppet i framsta rummet 

~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ k ~  fonden (gommis. Till förpiägn. af fattighushjonen komrnaDjurg%rd:sfatti~tillgodo. 
sionaren J. G. Lindgren 1882) kr. Fabrikör J L Eklunds fond kro- 
40 flno, Till klader skodon och Qodus fond (Sege1sömm:ankan nor 1 666: 66. Räntan afaedd att 
b2lön:r %t fattiga skolbarn. C Godu) kr. 280. Till underst. %t anvandas till hindrande af tuber- 

C. 0.Lnndhergs fond (Byggmast. fattiga. kelsmitta bland i öfrigt friska barn 
C ,  0, ~ ~ ~ d b ~ ~ ~  ]gy7) kr, 000, Hays fond (Frih:an C Hay 1859) inom behöfvande familjer. 
underst. at gossar "id försa&l:s kr. 165. Till förbättrande af fattig- Erikssons fond (Änkef. L I< C11 
folkskolor hvilka visat flit och hushjonens kost under sjukdom Eriksson 1866) kr. 333: 34. Till 
liiraktigh<t: och skola s&dana, som Hellmans fond (Assessor Hell- fördeln. mellan 6 Pderst. fattiga 
hafva fattiga föraldrar eller sakna man) kr. 170. Till jul- och nyars- fruntimmer. 
fader hafva företrade. g%fva %t fattighushjonen. Falks fond (Änkef. M Falk 1796) 

sten ~~~l~~ l ~ i d b ~ ~ ~  Holmbergs fond (Kryddkramh. kr. 333: 34. Till underst. %t fattiga. 
,lonation (l9,,,,) h, 333: 33, Bespi. N Holmberg 1853) kr. 500. Ran- Fnhrmanns fond (Hofkallare- 
sande af fattiga folkskolebarn, tan användes till förbittrande af mast. P H Fuhrmann 1772) kr 61 

selenii fond (Kallarenlast, C ,  L, den dagl. kosten för de % fattig- Till förplign. af fattighushjonen 
~eienius  1865) kr. 1,666: 66. Till husen intagna blinda hjon. midsommardagen. 
inköp af mat, klader och böcker i'ifve Jönssons fond, kr. 1,500. Qodns fond (Sege1sömm:ankan 
at fattiga och Till medellösa aldre personer med C Godu) kr. 285. Till underst. %t 

som vid församps folkskola god vandel, hvilka ej itnjuta sar- fattiga. 
atnjuta nndervisn. skild fattigv. Iiays fond (Frih:an C Hay 1839) 

Kihergs fond (Xnkef. Althea kr. 170. Till förbättrande af fattig- - 
K%berg 1889) kr. 1,040. Rantan disp. bushjonens kost under sjukdom. 

Hellmans fond (Assessor Hell- C] Oskars försam- afL'i"ndh"%$%ind (F dpostförvalt. man) kr. 165. Till jul- och nyårs- 
lings skolrad, J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,010. gSfva %t fattighushjonen. 

Se [2031]. Till sidana konvalescenter, som Holmbergs fond (Kryddkramh. 
A B Bratts fond (K&llarmäst. utan skydd och tillg. utskrifvas N. Holmberg 18.53) kr. 500. Rin- 

.A G Bratt 1905) kr. 5,000. Tillbe- fr%n Sabbatsbergs sjukhus, födda tan anvandes till förbättrande af 
kliidnad %t fattiga barn p% Djur- och tillh. Ostermalms eller Ladu- den dagl. kosten för (te % fattig- 
garden. g%rdslands omr%de. husen intagna blinda &jon. 

Flickskolans slöjdafdelnings Ankrfin Erika Nybergs fond, Hultgrens fond (Ankan A B 
Pond kr. 2,100. Till arbetsstuga B kr. 1,335. Till fattiga inomförsaml., Hultgren 1866) kr. 600. Till s t y  
Ostermalm. företrädesvis till julen. relsens godtfinnande. 

1,indgrenska fonden (Kommis- ($vidingsfond(Justitier%ds%nkan Vifve Jönssons fond kr. 1 500. 
sionaren J G Lindgren 1882) kr. Ch. Qviding) kr. 1 000. &l. räntan Till medellösa äldre personer k e d  
40,000. Till klader och skodon %t tilldelas ett äldre Antimmer, som god vandel, hvilka ej htnjuta sär- 
fattigs skolbarn. ar att hanföra till pauvres honteux. skild fattigv. 

G O Lundbergs fond (Byggmast. Roselii fond (Repslag. O Rose- Kåbergs fond (Änkef. Althea 
C O Lundberg 1897) kr. 3,000. Till lius) kr. 290. Rantan utdelas tili Kaberg 1889) kr. 430. Rantan disp. 
premier %t tre gossar i folkskolan. fattighushjonen. af fattigv..styr. 
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G. Fronima stiftelsers, t~eusfonskarisors iii. fl. !onder. 14628-46303 
I~indholins fond (F r1 postförvalt. ~tod vandel, livilka cj SLwuta Ear- Probsts donation (b1:il Ch. W 

J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020. ?kila fattigv. Probst 1867) kr. 3,500. bri. rantan 
Till sadana konvalescenter som ~ h b e r g s  fond (Änkef. Althea fördelas emellan 2 vorkl. behöf- 
atan skydd och tillg.'uts&ifvas Kaberg 1889) kr. 530. Rantan disp. Vande änkor el. döttrar till handt- 
fran Sabbatsbergs sjukhus, födda af 9attigv.-styr. verksborgare inom Adolf Fredriks 
och tillh. östermalms eller Ladu- Lindholins fond (F dpostförvalt. församl. 11% förv. af -4d. Fredr., 
girdslands omr&de. J. Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020. af G. Vasa och il4 afMatteus' 

Ankefrii Erika Yybergs fond, Till sadana konvalescenter, som förs. 
kr.1,830.Till fattigainomförsaml., utan skydd och tillg. utskrifvas Rnckmans donation (Frkn M 
fóreträdesvis till julen. f d n  Sabbatsbergs sjukhus, födda R u c h a n  1887) kr. 20,000. Till Ad. 
Qvidingsfond(Justitier%dsankan och tillh. Osternialms eller Ladu- Predr. församl. barnhem, men om 

Ch Qviding) kr. 1,000. Se iinder gardslands omrade. detta upphör, skall fonden dela8 
Löthströms fond (Maria Kristi- lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf 

14R%6kii fond (Repsiag. O. Rose- na) kr. 500. Rantan disp. af tv . -  Vasa och 31atteus församlingar. 
lius) kr. 290. Rantan utdelas till styrelsen. Stenbergs donation. (Handl. A. 
fattighushjonen. Änkefru Erika Xybergs fond, Stenberg 1860) kr. 1,000. Rantan 

Rymans fond (Gulddrag. J. Ry- kr. 1,336. Till fattiga inom för- skall anvandas för fattiga skol- 
man 1784) kr. 1 627: 39. För inr. saml. företradesvis till julen. barns beklsdnad. 
af ett fattighus Ostermalm. (lnihinps fondkr. 1,000. Se under Ivallins foiid, Emma och 81 F 

Sporrongs fond XXC:ll A Maria [46 (1879) kr. 20,000. Till Ad. f ieä :s  
Sporrong 1862) kr. 260. Till ntdeln. R?os%i fond (Repslag. O. Rose- församl. barnhem; f. n. utgirlif- 
at alderstigna, valfrejdade fattiga. lius) kr. 286: 67. Rantan utdelas ranta med 800 kr. För öfrigt samma. 

Sätherströnis fond (Icarduans- till fattighushjonen. bestaminelse för framtiden som' 
mak. J. Satherström.iS28). Se un- Rymans fond (Gulddrag. J By- vid Ruckmans donation. 
der 146 28 a]. man 1784) kr. l,G30. För inr. af 1Balliiis fond 31 F Handl. (1884) 

ett fattighus y& Ostermalm. kr. 600. Till p:em:r'i folkskolan. 
Sporrongs fond (M:ll A Maria Westins fond för  ålderstigna.. [4628 Oskars Sporrong 1862) kr. 250. Till utdeln. (Byggmäst. Axel Westin 1885) kr. lings fattigv'rdsst~re'se' i t  alderstigna, valfrejdade fattiga. 20,000, hvaraf rantan efter 5 Ola p!% 

Sefil7 941. Sätherströms fond. Se under gifvarens dödsdag utdelas i lotter 
Ahlströms fond (Apotekaren N [46 28 aj. af 50 kr. till behohande %Ider- 

W Ahlström 1904) kr. 335. Ran- Ida Iveijlands fond kr. 1,012:74. stigna och valfrejd. fattiga; sedan 
tan skall utdelas till fattiga barn. Rantan utdelas till fattiga % K. l/$ (2 Pr 350 kr. och det tredje 300 

Asplunds fond (Handl. A Asp- Djurgarden. kr.) lamnats till Gustaf Vasa och 
lund 1784) kr. 2fi6. För inr. af Matteus förs. hvardera för ena- 
ett fattighus p% Ostermalm. handa utdelning. 

Bekl+tnadsf. för fa t t igs  sk+lb. [4630 a] Adolf Fredriks Westins fond för  fattiga barns 
inom fors. kr. 6,386. Rantan m- församlings kyrkoråd. beklädnad. (Byggm. Axel Westin 
vändes till bekladn. %t fattiga skol- Se [2017]. 1880) kr. 44,446. Af afkastningen 
och nattvardsbarn. utgir 1 000 kr. som intecknad ranta 

Bohmans fond (Viktualiehandl. Rarnkrnbbefonden, kr. 400. till nastföreglende fond och af 
E Rolimau) kr. 1,000. Till under- Enanderska donationen (Posses- iterstoden lamnas l/$ till Gustaf 
stöd %t fattiga utom fattighuset. sionaten Samuel Enander död Vasa och till Matteus förs. för 

Davidsons fond (Vdrdshusidk. 1900) kr. 111 142 hvaraf %rligarän- utdelning hvarje julafton. 
Magnus Dsvidson 1903) kr. 5 000. tan skall sivändas 1 200 kr. till IBickholnis stiftelse (I~iimp- 
Rantan ska11 utdelas till försam- pension %t en t ro t ,~ä~ar inna hos handl. P A Wickholm 1850) kr. 
lingens fattiga, dock skall rantan P Enander öfriga delen till under- 2 100. Rantebeloppetanvandesdels 
halfva beloppet i främsta rummet hall af Filénska grafveu samt ater- tjll underhall och bekladn. %t för- 
komma D,jurg&rd:s fattiga tillgodo. staende ränteafkastning lika delas äldralösa barn gnm fattigv:styr:s 

Fabrikör J L Eklunds fond kr. mellan Adolf Fredriks, Gustaf Trasa försorg, dels till kontanta bidrag, 
1,666: 67. Rantan anvandes till och Matteus församlingar att an- som af kyrkoh:n utdelas bland de 
hindrande af tuberkelsmitta bland vändas till församlingsverksamhet mest behöfvande inom församl. 
i öfrigt friska barn i behöfvande eller understöd %t fattiga o. sjuka. Widboms fond (M:ll A Widbom 
familj er, Hartmans fond (Brygg. NHart- 1877) kr. 1,000. Understöd %t ett 

Erikssons fond (Änkefru L K Ch man 1837) kr. 700. Till böcker o. fruntimmer af pauvres honteux. 
Eriksson:*1866) kr. 333: 33. Till klader %t 2 fattiga larjungar i för- - 
fördeln. 'mellan 6 alderst. fattiga samlingens skola. 
fruntimmer. Heurlins donation (Änkefruil. [&j30 b] Gustaf Vasa för- 

Falks fond (Ankefr. M'Falk1796) Heurlin 1898) 1 700 kr. hvaraf r&n- 
kr. 333: 33. Till underst. %t fattiga. tau limnas t i l l fbrsamlj~~ens  barn- samlings kyrkoråd. se [z'ig]. 

Fulir ~ ~ a n n s  fond (Hofkallare- krubba. Rarnkrubbefoiiden kr. 400. 
mast. P H Fuhrmann 1772) kr. 61. Komminister C E Hööks och Eiianderslca donihionen, se 
Till förplagn. af fattighushjonen Fru J Ilööks fond j1883) 5,000 kr., [46 30 a]. 
midsommardagen. daraf räntan efter underhall aftva Hartmans fond. Kr. 750. Till 

(Jodnu fond (Sege1sömm:ankan grafvar utgir till en släkting, och böcker och kliider at 2 fattiga skol- 
C Godu) kr. 285. Till underst. %t efter dennes fr%ufalle till &l. un- barn. 
fattiga. derstöd %t fattiga, blinda, ofardiga Henrlins donation (Änkefru L. 

Hays fond (Frih:an C Hay 1869) eller annars af sv%r sjukdom hem- Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn- 
kr. 165. Till förbattrande affattig- sökta pers. Af Aterstaende ränte- hem eller barnkrubba. 
hushjonens kost under sjukdom. afkastning lamnas l/$ till Gustaf Hööks fond se [4630 a]. 

Hellmans fond (Assessor Hell- Vasa och IIs till Matteus' förs. ~ernbergfika) donationen (Frö- 
man) kr. 165. Till jul- och nyars- Jernbergska donationen (Frö- ken Carolina Jernberg, död 1901) 
g%fva %t fattighushjonen. ken Carolina Jernberg, död 1901) kr. 1,200, hvaraf arliga rantan skall 

Holmbergs fond (Kryddkramh. kr. 1,200, hvaraf arliga räntan skall af kyrkoherden utdelas bland fat- 
R Holmberg 1853) kr. 500. Ran- af kyrkoherden utdelas bland fat- tiga och sjuka i församlingen. 
tan användes till förbattrande af tiga och sjuka i församlingen. Probsts donation (Mill Ch. W 
den dagl. kosten för de % fattig. Ljunglöf* donation. (Fröken C Probst 1867) kr. 1,750. Arligarän- 
husen intagna blinda hjon. M Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med tan utdelas till en verkligt behöf 

Vifve Jönssons fond, kr. 1,600. rantan bestridas utgift:a för ,Ad. vande änka el. dotter till en handt- 

1 W11 medellösa äldre personer med Fred. föraaml:~ symöten. verksborg4re i församl. 
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[4630-46381 C. Fromma  stiftelse^^, pensionskassors m. fl. fonder. 
S t e n b e r ~ s  iloiiritioii (Handl. b. Ie i je rbergs  fond (Folkskolciii Bajards  foiil ii:r !! (liairirci' I f  

Stt3nberg 1860) lir. 1,000. EAntan spelrtören C J Meijerberg 1875)kr Bayard 1833) kr. 500. Till sängl. 
skall användas för fattiga skol- 100. Till premie %t n%gon valartad p% fattigh. 
barns bekladnad. gosse \rid varterminens slut. Kekliid~iadsfoiid för  fa t t iga  

\Vallins fond, kr. 700. Till pre- I lnckmai i~  donation (Fröken 11 skolbarn kr. 1,800. 
mier i folkskolan. J f r  [46 30 a.] Ruckman 1863) kr. 500. Till kla- Berggrens fond (Hyrkusk Y 

\Vestins fond, se 14630 a] der och böcker &t fattiga skol- Berggren 1857) kr. 500. Till k i i -  
1Yickholms htiftelse kr. 2 200. barn. der %t de mest nödstallda fattig- 

Kantan anvandan p% ~ a n ~ m a ' s ä t t  Scliwarts' stiftelse (Kontrollör hushjonen. 
som V'ickliolins stiftelse under C S ~ h w a r t z  1861) kr. 600. Till söni- Yalks fond (Änkan IT Falk 1796) 
[46 30 a]. nadsundervisn:~ förbittrande i för- kr. 150. Till underst. %t fattiga. 

.hkerl~inds fond (Brijkori Au- sam1:s skola. Piléeiis fond (Kommerser%det P 
giista Akerliind 1882) kr. 1,500. l'iniells fond, (3f:ll U Timell E Filéen 1822) kr. 6,015: 6x2. Till 
Rantan utdelas d. 9 sept. till ett 1825) kr. 500. Sil l  prcmier å 5-10 f a t t i a  Znkoi i Stockh. 
ötker 50 &r gammalt hederl. frun- kr. %t l"i.j. i f ö r s a m l : ~  flickskolas (i&lns fond (Sege1söm:änkan C 
timmer. 

-- 
högsta afd. 

~- ~p - 
Godu 1791) lir. 280. Rantan till- 
faller fattiga Znkor, eller ogifta 

[ 4 6 3 0  c] Matteus försam- 1 4 6 3 1  b] Gustaf Vasa för- ~ ~ ~ t i " ~ ~ a , m , ' ,  $ 'afdU~~~~; 
lings kyrkoråd. samlings skolråd. eller lyten icke kunna försörja sig. 

[Se 20211. 'Se 20191. Holmbergs fond (Kryddkramh. 
Rarnkrubbefonden kr 400. Besparad~räntorsfondkr.2,600, N Holmberg 1863) kr. 500. Ran- 
Beklldnadsfonden ' fö; fa t t iga  användes till inköp af skodon %t tan användes till förökande af den 

skolbarn,  kr.  800. de fattigaste folkskolebarnen. - dagl. kosten för it htt ighusen in- 
Enanderska donationen, se Skolradet disponerar äfx-en rantan tagna blinda hjon. 

l46 80 aj. % 400 kr. (ilz af f. d. Adolf Bredr. Leijoiihiifvnds fond n:r 1 (Kapt. 
Hartma,na fond, kr. 750. Till kyrkskolas fond) för understöd Lt frih. A Leijonhufvud 1831) kr. 

biicker och kl'ider %t 2 fattiga fattiga skolbarn, och en bespis- 300. Till nödstallda likar inom 
skolbarn. ninesfond % 400 kr. församl. 

Henrlins donation (Änkefru L. Biilrnh.jeliiis fond (1875) kr. 350. Leijonhufrnds fond n:r 2 (Kapt. 
Heurlin 1398) kr. 1,650. Til lbarn- Till skolpremier L 2-5 kr. för frih. A Leijouhufvud 1841) kr. 1 n O .  
hem eller barnkrubba. framsteg i slöjd. - För  samma Till sjuka och gamla p% fattighus 

Hööks fond se  [4630 a]. ändam21 användes räntan % Ek-  d. 7 jan. o. 11 aug. 
~ e r n b e r g s k ~  donationen (Fru- dahls  fond % 100 kr. Lieberts fond (Sejlare%lderm. J 

ken Carolina Jernberg!.död 1901) S c h w a r t ~ '  stiftelse, kr.  i00. An- F Liebert och hans hustru A S 
kr. 1,200, hvaraf Prliga rantan skall vändes likamecl Schwartz' stiftelse Weber 1832) kr. 2,000. Til l  pit fattig. 
af kyrkoherden utdelas bland fat- under 146 31 aj. hiis intagna 23 juni och 24 dec. 
tiga och s,iuka i församlingen Timells fond kr. 500. Användes Lnndgrcns fond (Kammarjunk. 

lind berg^ donation ( h k a n  lika med ~ i & e l l s  fond under C v. Köhler och hans hustru 1857 
Lindberg 1858) kr. 200. Till k l i -  [4631 a]. och 1867) kr. 1,878: 50 Pens:r %t fat- 
der %t fattiga skolbarn. tiga änkor ej  under 60 %r, företrz- 

Betty Svmalms fond % k r .  2,000 desvis %t dem, hvilkas inän tillh. 
iivaraf arsrantan tillfaller försam! [ 4 6 3 1  C] Matteus försam- tjänstem:Hassen. 
lingens barnkrubba. IingS skolråd. Xordens to lp~s  fotid (Kamniar 

Probsts donation (V:Jl Ch. TV. [Se 2021). r ide t  Fr.  Nordenstolpe 1815) kr. 
Probnt 1867) kr. 1,750. brl igaran- 

Besparade kr, 
300. Till blinda p% fattighuset, 

tan utdelas till en verkligt beböf- 
änka eller dotter till en 2 500 a n ~ ä n d e s  till inkiip af sko- 

eljes sjuke o. sängliggande, 

handtverksborgare i förs. $on ht  de fattigaste folkskolebar. N ~ g ~ ~ ~ ~ 4 " . l $ " .  
!Vallins fond, kr. 700. Til lpre- neri. 

dieponerar för under- 
derst. %t församlingen tillhörande 

inier i folkskolan. J f r  [4630 a]. personer intagna % Sthlms stads 
Westina fondpr, se [i630 a]. stöd å t  fattiga skolbarn äfvenran- fattigv. inrättil. 
Wickholms stiftelse, kr. 2,200. % *O0 kr. ("2 af f. d. Okänd (1805) lm. 65. Till sjuke 

Kantan användes p% samma satt Fredriks kPkskO1as *Ond), en be- o. sängliggande p% fattighuset. 
som Wickholms stiftelse under ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ d  a 40° kr. Och lind- Reinbolds fond (Bag. E. Rein- 
(46.30 a]. bercs donation (18.18) å 200 kr. hold 1876) kr. 750. Rantan utde- 

Alierlnnds fond (Fröken a u -  BäHrnhielms fond (1875)kr. 350. las  d. 12 maj till en  inom för- 
gusta iker lund 1882) kr. 1,500 skolpremier % kr. för saml. boende, Stockholms kom- 
Kintan utdelas d .  9 sept. till ett framsteg i slöjd. - För mun tillh. behöfvande, helst af 
öfver 50 %r gammalt hcderl. frun- räntan B Ek- borgerlig harkomst. 
timmer. dahls fond % 100 kr. Strilbergs fond (Plitslag. J .  Sten- 

- ~ -- 
Schvarta '  stiftelse, kr.  700. An- berg 1897) k,.. 16,259: 68. pantan 

vandes lika med Sehwartz' stiftelse utdelas sasom extra hjalp till myt. 
under [46 31 a]. 

[ 4 6 3 1  a] Adolf Fredriks Timells fond, kr. 500. användes ke~~u"ph~Sf","Id.(Handl. A E Undén 
församlings skolråd. lika med Timells fond under 1837) kr. 1,000. Till en nödstalld 

Se [?017\. F46 31. a!. af ofralse stand. 
Besparade runtors  fond, kr. IVnllins fond (Änkefru E. S. C. 

2,349. Rantaii an\-ändes till inköp [4632al ~~~~f Fredriks for- Wdllin 1899) kr.l3,333: 33. Till pen. 
af skodon %t de fattigaste folk- sioner %t fattiga personer inom 
skolebarnen. samlings fattigvardsstyrelse. församl. företrädesvis %t blinds. 

Bespisninpsfonden kr. 377. Till Se [l7 871. ~ e s t f e l d t s  fond (Änkan M West. 
frukost %t de fattigaite folkskole- Abelins fond (Prof. Hj .  Abelin feldt 1872) kr. 667. Till uppfostran 
barnen. 1873) kr. 1,000. Rantan utdelas den af fattiga barn inom församl. 

B%ärnhielnis fond (Kamrer N 22 maj tiil en fattig, förgudsfruktan Westmans fond (Ryttmiist. J 
G Baarnhielm 1875) kr. 300. Till och hedrande vandel kand familj. Westman och hans hustru 1804 ocll 
skolpremier a 2-5 kr.  för fram- Bayards fond n:r  l (Kamrer D. 1815) -. 900. Till intradessök. 
steg i slöjd. - Bör samma ända- Bayard 1833) kr. 1500. Till en p% fattighus till dess de kunna 
m i l  användes räntan % Bldr. ogift dotter ' af ämbets-, blifva intagna. 

Ekdahls fond % kr. 100. tjanste- eller borgersmän m. fl. 
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G. Fromma stiftelssers, pensionskassors m. fl. fonder. 14633-46383 
[4632 b] Gustaf Vasa för- 1517) kr. 900. Till inträdessök: pk [4634] Skeppsholms för- 
samlings fattigvardsstyrelse. fattighus till dess de kunna samlings kyrko- och skolrid. 

Se 117 SS]. 
intagna. Se [2065!. 

Bayards fond X:o 1 (Kainrer D Askliiif s fond (Konteramiral C 
Bayard 1833) kr. 1,500. Till i ld r .  FAskling) kr. 300. Ari. rantanutde- 
ogifta döttrar af Sinbets-, tjänste- [4632 C] Matteus försam- las &t änka efterngiarbetare aftim- 
eller borgersm8n m.  fl iings fattigvardsstyrelse. mermansstaten el. nagra batsmän. 

Bayards fond S:o 2 (Kamrer I) Se i17 89:. Rillbergs fond (K?pt.-löjtn. S R  O 
Dayard 18.33) kr 500. Till aángl. Billberg) kr. 1,270. Arl. räntan till- 
p2 fattigh. Bnyards fond (Kamrer D Rayard delas ugn obemedl., företrädesvis 

Bekridnadsfond ffir fattiga 18.13) kr. 1,500. Till aldr. ogifta sjuklig kallt.-1öjtn:s änka. 
skolbarn kr. 1,800. döttrar af ambets-, tjänste- eller KloIiiste<lts fond (Kommenderen 

Berggrens fond (Hyrkusk Y bor6ersman ni. fl. C J Bloinutedt) kr. 3,000. Lrl.ran- 
B~~~~~~~ 1867) kr. jo(). 'pill klader Basardn f « ~ i d  (Kamrer 1) Ra-ard ta, u t d ~ l a ~  a t  i fattigdom efter- 
&t de most, nödstall,ja fattighiis. 1533) lir. 400. 'Till singl. pc~ fattigh. lamn. ankor efter tjhnstemän, som 
14jonen. Rekl%dna<lsfond finr fatt,iga tillh. K. wlottans ~ th lms-s ta t ion  

Falks fond (ankan 11 FalkliSB) 
kr' 400. ilalils fond (iif:ll ii1 C Dahl) kr. 

kr. 160, Sill ,Inderst, at fattiga, 
Berwrens  fond (pl~-rkuslr 570. Brl. rantail utdelas till ngn 

Filéens fond (Kominerneradet I, Berggren 18571 kr. 500. Till k12- behiifvaiide äiika eller faaerlösa 
der h t  de most niirlställda fattig- baril efter en flaggkonstapel. E Filéen 182%) kr.  tj,OlS: (i:<. Sil l  huslijoni2n, 

fattiga ankor i Sthlm. Pnlks fond (:<nkef. M Falk) kr. 
liollins fond (Brygg. O G Bollin 500. Krl. räntan delas mellan 10 Oodns fond (Segelsönl:änki~q C 1SB2) kr. 1,400. Till h t t iga  skol- ,t, fattiga änkor, 

Godii 1791) kr. 280. Xaritan till- barns beklarlri, tirinirins fond (CarolinaFriman) 
fallsr fattiga inkor,  eller ogifta Falkr: fond (aiikl~n M Falk 1756) k,, 2,000. ~ ~ 1 .  rantan tilldelas 4 
friintimmer, 60 a r  ganlln, eller sa- kr. 200. Till underst. a t  fattiga. bchijfvail<le officers- eller underoffi- 
dana, som utaf s.lllkdoni Fil(.eiis fond (Komn~erser&ri.j:~i cers.änkor, 
ten icke kuiina försijrja sig. E pen 1822) kr. j.g(;n: 75. 

Hol inberq~ fond (Kryddkrainli. fattiga ankor i stockh, Trolles fond (Ofverkommiss. i 
K. Flottan C J Trolle) kr. 7,600. N Holmberg 1859) kr.  600. Itan- Holmbergs fond (Kryddkramh. arl .  räntan tilldelas en fattig änka 

tan användes till förökande af den 1~ ~ ~ l ~ , ~ , , ~ ~ , .  lej3) kr. 500. Kan- efter civ. tjänstemanvidK. Flottans 
da@. kosten för fattigliusen in- tan anvlnden till förökande af den Stlilms.station, 
tagna blinda hjon. dagl. kosten för B fattighiisen in- Emma och G u s ~ ~ ~ I - a  Ivig~ntanrt  Leijonhufvuds fond X:o 1 (Kapt. tag,,, blinda hioIi. fond kr. 10 000. Arl. rantan till- 
frih. A L e i j o n l ~ u f v u ~  18311 kr. 300. Lei.jonliufi-iiils fond (Iiapt. frih. depas 4 fattiEa ankor. företrädenvis 
Till ni id ställda lik^ inom f*aaml. C L e i j o n h i ~ f v ~ d  1831) kr. GOO. Till i,,,,, K, vlottanr civilstat. 

f r ~ ~ ~ ~ ' ~ f ~ ~ ~ : i , ~ ~ ~  1S41~2~1~~: nödställda likar iilom för~laml. 
1,ieherts fond (Sejlarealderili. J 

Till sjuka och galnia p% fattighus F ~i~b~~. och hails hiistru A S 
d. I jan. o. 11 aiig. Weber 1882) kr. 1,997: G?. Till pa L46381 Tyska församlingen. 

Lieberts fond (Se~lareálderm. J. fattlglills intagna 23 juni o. 24 dec. S e  203ij. 
F Liebert och hans li11str11 S J,iindgrrns fond (Kaniniarjiink. Heinr. GOttlieb Kaiimgardts 
Weber 1 ~ 3 2 )  kr. 2,000. 'r111 fattig- C v. K ö h l ~ r  och han8 liustrii 1857 testamente för h i n n l i g a  fattiga 
lius intagna 23 ,juni och 24 dec. "~hlS67)  k r  3,1:1«. Pens:eratfattiga kr. 1,000. pastor och filrest. (deii I~ l inder rns  fond (Kanlmar.iunk. linkor ej iinder GO &r, företrädesvis 3 ,,,. 1895). C v. iibhler ocli lians hlistru 1857 &t dein, hrilkas m i n  tillh. tjiin- Carl och Elisabeth Becliers Sil. 
och1867) kr. 2,504. Pens:r &t fattiga stem:klasseii, berliochseitsfond (1896 d. 25 nov.) 
änkor ej iirider (i0 ar, företrädesvis 4orticnstolprs fond (Kanimar- kr. 5 000. miltan tillfaller Tyska 
&t dem, hvilkas man tillh. tjau- radet Fr .  Xorderistolpe 1815) kr .  försa;nl:s kyrkosOngfören., diako- 
stem:klassea. 300. Till hlinda p!% fattighuset, nissfören., Tyska Hemmet, skollofs- 

Sordenstolpes fi~ncl (iianimsr- eljes sjuke o. sangliggande. kolonien samt "Sprachcursus". 
radet Fr .  Xor<lenstolpe 1815) kr. Yordströms fond (Ankef. C 11 Beskows testaniente (Bruksp. H 
300. Till blinda p2 fattighuset, Nordström) kr. 1,000. Rantan nt-  N Reskow 1833) LT. 7,800. Förest. 
eljes sjuke o. sängliggande. betalas som pens. å t  en fabtig bor- ~ i l l  skolan. 

K o r g e n s  fond (Frkn A D L garedotter inom församl. Krcnners leoat (C  H Breiiner 
Norgren 1881) kr  10,000. Till un- S o r ~ r e n ~  fond (Frkn A D L 1702) kr. 260. Pastor i Tyska för- 
derst. & t  personer intagiia 8. Sthlnls Norgrens 1884) kr. 10,000. Till lin-. saml. För fattiga. 

derst. Lt personer intagna Sthlmn kdolf Biirchar(istift,nng ('20 juni 

li'rstmnns fond (Ryttmiist. J Fiihrmnnns fond (Hofliallareui. 
Westman och lians hiistru 1804 och P H - Fuhnnann 1772) kr. 31,000 

Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 
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[4638-46401 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Förest. aamt 3:ne executores tests- Reinhold-Beekers donation(Aug. Phlena legat (A C v. Phlenl'i88) 
menti. 12 gossar erhhlla klader, Reinhold och Carl Becker 1905) kr. 125. Pastor i Tyaka förseml. 
skodon, skolafgift och lasmaterial. kr. 10,000. Pastor och förest%ndare. för fa ttigs. 

Fiihrniann~ fond (Hofkallarem. Reinhold@, Ferdinand, donation Friedrich 1Yilhelm o. Anna 
P H Fuhrmann 1772). Tyska  förs:^ till kyrkokören; lu.. 1,000. Maria Zimmermanna donation 
r; förest:e samt 3:ne executorea Reinhold8 testamente (Bag. E l899 lm. l 000, 1905 kr. 
testamenti. Donationen bestar af Reinhold 1876) kr. 1.500. Pastor 1 non. 311. 1 ~ 0 9 '  Lr 1 rinn) T i l l  ,l --"- --. A... 

fasta egend. ?O Svartmang. 
Garveii~ donation (Fru J E Gar- 

ven 18i2)lir. 1,000. Pastor och förest. 
Till beliofvande fruntimmer. ityrkobetjäning och deras ankor. 

Qroths testilniente (Grossh. J H v. Schevrenr testamente (J B v. [4640] Mosaiska forsam- 
Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till Schemen 1755) lm. 970. Pastor. Till 
6 mens. Pit afsiokomna. öfver 50 %r fsttiea. 

lingen. 

Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa. 



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

m. fl. fonder. [4640-46531 
A. S. Valentin8 fonder (Test. 

af bankiren Axel Valentin) omkr. 
53,480: 05. Understöd. 

C46 411 Stockholms Mosai- 
ska församl:ssjukhjälps- Och 

begrafningssällskap 
(1788) kr. 94,816. Sarsk. styrelse 
se [3140] ' att v%rda och under. 
stödja sj;ka samt ombestyra be- 
grafn. af afl. mosaiska trosbekän- 
nare; ledamotsafgift ar 5 kr. %rl. 
men underst. Iamnas utan afse- 
ende p% ledamotskap i sallskapet. 

[46 421 
Israelitiska ynglingaföreningen 

(1819). Sirsk. st>Telse se [3860]. 
Att undorstödja till Sthms kom- 
mun hörande personer af mosaisk 
trosbek&nnelse, hvilka agna sig 
at vetenskapl. studier, %t slöjd eller 
handtverk; att bereda utvag för 
medellösa judiska barn till erh%l- 
lande af religions- o. elementar- 
undervisn. m. m. 
Friedlinders stipendinmiGrossh. 

H Friedlander). Styrelsen f. Israe- 
litiska Ynglingafören.; h l .  rantan 
100 kr. utdelas till yngling tillh. 

församl.~ 
Erling agnande sig %t studier i 
prakt. handtverk eller slöjd. 

O ~ c a r  Hirsch8 fond. Styrelsen 
för Israelitiska ynglingafören. 
Årliga räntan 225 kronor utdelas 
till studerande judisk yngling med 
företradesratt %t den som idkar 
tekniska studier eller skön konst. 

SeIigmanns stipendium (Dr L 
Seligmann). Styrelsen f. Israeliti- 
ska Ynglingafören: arl. rantan c:a 
12.5 kr. utdelas till;udiskyngling 
%anande sig at vetenskap, sköU 
kgnst, slöjd eller handtverk. 

Tekniskt stipendium. Styrelsen 
f. Israelitiska Ynglingaföreningen. 
Ärl. rantan 250 kr. utdelas till ju- 
disk yngling, agnande sig %t tek- 
niska studier. 

[46 451 
Engeströms, Enfeniis 81. r., stif- 

telse (Statsminister L v Engeström 
1520) kr. 4>000, samt sedan ar 1888 
stadens lösepenning för fattigstu- 
gan kr. 4,000. Katolskz församl:sl 
kg~kor%d se [2079j. Underst. %tEat- 

,tiga iinkor af katolska bebinnelsen. 

G. Fromma 
Angosta Jacobisons donation 

kr. 1000. 
~ a h n ,  Josephsons fond (Frkn 

Fnnny Josephson 1882) kr. 10 000. 
Till en början lifranta, se'der- 
mera välgörande ändam%l. 

Albert Jnlins fond (Testamente 
den 8 Juli Isoj af hattmakaren 
Alb. Julius) kr. 12.092: 75. Först 
lifranta och sedan för anvandning 
p i  satt församlingens förestindare 
finna Iampligt,. 

Jacques Lamms fond (Ing. Jac- 
ques Lamm 1889) kr. 10,408. T. 
v. Iifräntor; efter Iifrantetagarnes 
död anvandes rantan till församl:~ 
nytta. 

John Levins stipendiefond 
(Grossh. JohnLevinl872) kr. 10,000. 
Stip. %t nagon fattig studerande 
yngl. tillh mosaiska församl. 

3I&rcus 'och Eleonora Levinri 
fond (Test. 27 Juni 1892 af Konditor 
L X Levin) kr. 10,000. Extra bidr. 
till mosaiska församl. fattiga. 

Lndrig Levins fonder (Test. 27 
Juni 1892 af Konditor L N Levin) 
kr. 50 914: 66. F»rst Iifränta seder. 
mera 'stipendium och andra, välgö. 
rande Indam%l. 

Axel Levins minne (Test. 27 Juni 
1892 af Konditor L N Levin) kr. 
10,000. Stipendium. Lohiini min. 

nesfond kr. 5,000. Understöd. 
3lanns testamentsfond (Grossh. 

A F Mann och hans hustru Ma. 
thilda Mann 1865) kr. 20,000. Rian- 
tan disp. af församl. förest. 

Syskonen 81endelsons fond för 
ogifta män och kvinnor (Oscar, 
Henrik o. Henriette Mendelson 
1891) kr. 30 517: 19. Underst. at 
aldre, ogifta 'och obemedl. med. 
lemmar af församl. 
Heyerssonspensionsfond(Grossh. 

LesserMeyersson1860) kr.51 87Q:Ol. 
Pens:r I t  Iërare, lärarinno; m. fl. 
anstallda hos mosaiska förs., sami 
deras ankor och barn. 

Michaelssons donation (Bruksp. 
Cr Michaelsson 1865) kr. 20,000. 
Rantan anviinden till ngt för för- 
saml. nvttigt %ndain%l. 

Mossiika forsnmlingens fattig. 
fond, kr. 27,582: 47. Fattigv. %t för- 
sam1:s medlemmer samt reseun- 
derst. %t frimmande judar. 

Mosaiska fiörsaml<ngens skol- 
fond, kr. 56,726: 16. Bland annat 
underst. %t fattiga skolbarn. . 

stiftelsers, pensionskassors 
Emanuel Nachmansons fond 

(Qafvobref af fru Rosa Naohman- 
son) kr. 5,000. Understöd. 

Rosa och Emanuel Kachman- 
Rons fond fiir skollofskolonier 
(Gafvobref af ankefru Rosa Nach- 
manson af 30/4 1904) kr 26 125. 

Kathans fond (H J ~ a t h & n  1826) 
kr. 13,725: 63. Halfva räntan till 
vissa personer, andra hilften till 
undervisn. %t fattiga jildiska barn. 

Moritz Rnbens' (Karlskrona) 
donationsfoud (Gifvobref af 
Grossh. Ludvig och AntonRubens 
samt J Lublin af d. 29 nov. 1888) 
kr. 15,680. %nta,n utdelas hvarje 
%r d. 7 mars (Moritz Rnbens döds- 
dag) till hjälpb~h~fvimde judiska 
personer, som v i l~a  l i ra  eller för- 
kofra sig i slöjd eller handtverk. 

Julia Hubensons minne (Atskil- 
liga församl:smedlen~mar 1892) kr 
5,500. Underst. till uppmuntran %t 
förtjenta rarjungar i församl:~ re- 
ligionsskola. 

Mathilda Sachs donation för fat- 
tiga kr. 1000. 

i~i thi lda '  Sachs donationsfond, 
kr. 10 000. Valgörande Xndam81. 

s imln  Sachs donation för fat- 
tiga, kr. 1,000. 

simon donationsfond, kr, 
10,520: 25. Vagörande Dndam&l. 

Simon lathil,,a Sachs' 
minne ( G & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  d. 12 februari 
Isoj af G ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  Simon 
och hans hustru BIathilda 
starbhusdeyagare) kr, 101:181: z5, 
~ ~ l ~ i ~  iifranta, resten för under. 
stöd till behöfvande gagn 
Och förkofran' 
. NathnliaSalomansfondförfram- 
Pnde af kvinnlig undervisning 
(Gafvobref af fröken Nathalia Salo- 
man d. 16 mars 1907) kr. 5.000. 

a f B g ,  ~ $ ~ ~ o ( T $ j  
kr. 22,300. Hiisrum at obemedl. 

Stiftelsen för bostiider åt fat- 
tiga och orkeslösa personer till- 
hörande Mosaiska församlingen 
i Stockholm (Ghfvobref af L J 
Eliasson af 12 sept. 1882) P kr!O,OOO 
sedermera donationer af Atskilliga 
andra personer, - Fondens belopp 
nu cirka kr. 70 966: 69. Rantan lag- 
ges t. v. till khpitalet. Nar detta 
enl. förest%nd:s %sikt blir tillrack- 
ligt skall det användas enl. ru- 
briken. 

[46 511 
~ ~ b ~ t ~ ~ t , , ~ ~ ~  för barn de första 

grundade 1887 gnm af stift. 
aiedas minne, hafva till an. 

dam81 att förekomma tiggeri bland 
fattiga barn genom att  ifv va den1 
hag för praktiskt arbete och un- 
dervisning Siri. Sarsk. styrelser so 
[3435-34631. Arbetsstugor finnas i 
bd.  fred:^, Gustaf Vasa, Matteus 
Jakobs, tv% i Johannes', Klara: 

I -Y , , , . ,  , . , , . '  , . , 
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Kungsholms, Niliolai. tv% i Maria 
samt sex i Katarina; tv% i Oster- 
malms och tv% i Engelbrekts för. 
sam1:r. (Se Adressafdelningen.) 

P- 

[46 53j Drottninghuset. 
Se [35 01:. 

Drottninghuset (Koniing Karl 
=:s Drottning Ulrika Eleonora 

iantagl. 1682) k;. 141.000. 1ntam: 

, och försörjn. d ilderstigna, sjukl., 
i torftighet stadda ankor och dött- 
rar efter civ. och militare ambets- 
och tjansteman, präster, borgare 
samt sidana hofbetjanter, hvilka 
icke burit livré. 



[4653-4668J G. Frommu stiftelsers, peiisioiisli~~ssors m. A. fonder. 
fruntimmer eller ankor af medel- blinda eller a i  sina hander förla- 10 291534 >För bildande af en  fond 
klassen,, med villkor att  de äro made ell. förvridna. s% att  de icke <;ars afkastn. bör anvandas tili 
,kanda a t t  vara af obotiiiokad van- kunna sig med ar6ete försörja,. beredande af battre och rikligare 
deln, med företrädesrätt för ogifta Zettersten P:s testamente kosthall %t hjonen., 

: sökande af namnda egenskaper. (Kryddkramh. E. Zettersten P:ns Eklunds fond (Johanna Kriatina 
1836) kr. 15,000. Af räntan tillfal- Eklund 1892) kr. 2,277:19. Xantan 

Brandelska fonden (M:11 A. S. ler il4 änkehuset och de öfriga skall med iitdelas till &klder- 
Brandel o. d. kamreraren )l4 utg% som pens:r i 75 kr. %t domshemmetintagnapersonerfr&n 

&.n$n %:$js : 9 ~ ~ ~ s ~ . t i ~ ~ f ~ :  döttrar välfrejd. efter fattiga borgare; änkor f. eller n. a r  ogifta pen- kapitalet. 
Klara FOrsaml. och l!4 tilläggas 

dellösa fruntimmer. donators slak- 
Johanssons fond (stiftad t i l l  tingar samt derag efterramnade siqo"h"m::,""t:Bt","m,2ie (Fru Wedr. 

af skolstaderskan Lisa ankor äga företrade framför öfr. ohman kr. 19, ~~~t~~ Johansson d. 
sökande. tilldelas 8 borgareankor. 4 1008) kr. 300. 

i46 541 
IZantan skall anvaiidas till inkii17 
vid julen af skodon %t nagon eller 

Koniing Oskar 1:s minne (Äiike- [46 581 nigra B hemmet intagna under- 
drottning Josefina 1873) kr. Korgerslinpet8 gubbliiis (Sthlnis stödstagarefrin AdolfFredriks för- 
676,000. Sirsk. styrelse se i3499j. borgerskap 1788) kapitalar l907kr. samling. 
Hem för mindre bemedlade ogifta 3i1.305. Bprgerskapets gubb- ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ f ~ ~ d ( ~ : 1 1 ~ ~ f i ~ ~ l b ~ ~ .  
fruutinimer eller %rikor af stands- zusdirektion, se 134 951. Ciiderh. af tina Lelinberg 1890) kr. 2,235: 46. klassen öfver 50 Br gamla. 

a l $ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ & ; ; ~ d Q 1 ~ ~ , " ~ $ t e -  Rantan anvandes till inköp af 
[4655j p tens pensions- eoh begrafnings-  st^^&^& fond (sejlare&lderm. J. 

Asylet för panrres honteux. kassa, kr. 3,000. Kassan öfver- F, ~ i ~ b ~ ~ t  ,s32] c.e kr, 96. 
Sarsk. direktion se [35 031. (Grefv:an liimn. till Borgerskap. gubbhus o. ~ a ~ t ~ ~  utdelas till a alderdoms. 
Ch. v. Schweriil, f. Liliencrailtz, ankehiisiiir. in. 1,500 kr. till livard. hemmet intagna af tysk 

' 1860). .&sylets tillgingar cl. 31Iin 
1905 . Kr 1 5.56 644: 44 ddri inbe- 

nationalitet. 

ra&dt: ' o, lifr2nte. 146 591 Allmänna barn- Terrades fond (Spr%ki&r. Alex. 
fonden. Beredande af bostad och husinrattningen. ander Nadi Terrade och hans hu-  
delvis föda &t aktningsvilrda fruii- Se :34 Olj. stru Lovisa R. Terrade, f. Ström- 
timmer af standspersonsklasseii. Allniiinna barnhnsinrlt tningen ISg6) kr. Itantaii an- 

i ~ t ~ ~ k h ~ l ~ ~  (Drottning K~~~~~~~ v%ndes för inköp vid jul  af bröd 
1637) 6,7.',i,891: V&rd och till samtl. % Blderdomshemmet in- L46 571 Borgerskapets ,ppfostran af barn. t a ~ "  personer. 

ankehus. ~ l ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~  Beronii fond Unmans fond' (Generalkonsul 
Se [34 $7;. K,  B, Beronius 1876) kr, Gustaf Unman)kr. 10,308: 82. &n- 

Rorperskapets iiukelins grun- D 000. Understöd till bainliusbarn tan f.n. tvenne af Gene- 
dadt ä r  1724 för underball af %l- hvilka adagalagt flit och anlag fö: ralkonsul Unman per- 
derstigna borgareänkor i Sthlm. studier eller för inlarande af n&got SOner, 
Eget kapital vid 1909 Ars början kr. yrke eller handtverk. IVehers fond (Brii MathiIdawe- 
l,l89,;fi5: 43. Antalet intagnaankor nYond för barnhnsharn af kvin- ber 1908) kr. 10,405: 83. Edntaii 
iippgir f. n .  till X5 st. no könet^ (Statsridet C. J. Malm- skall med utdelas till & 91- 

Bergs testamente (1I:ll J. J sten, Frih. F. Wrede, Grossh.A.Fre- derdomshemmet intagna personer, 
Berg 1836) In. 36,000. Räntan au- stadius m. A. 1861) kr. 37,155: 34. företrädesvis fr%n Jakobs 0011 Ra- 
slagen till pens:r i 160 kr. At 12 Insattii. i rante- och kapitalför. tarina församlingar, och 'Ilo till- 
ogifta fattiga och %Iderstigna bor- sakr:sanstalten i Sthlm till bese- 15 gas kapitalet. 
gardöttrar. dande af lifränta vid 56 &r. %stergrens fond (Hamnfogd. L. 

Lieberts fond (Sejlarealderin. J. Foii~len t i l l  niinne a f  1Iupo E. Ostergren) kr. 509: 16 Rantan ut-  
F. Liebert och hans hustru A. S. F i h r z n s  (afsatt af Barnhusets delas vid jul %t sangliggande sjuka 
lVeberl832) kr. 5,933: 29. Handpen- medel 1888) kr. 2,500. Understöd å &lderdoinshemmet tillh. Nikolai 
uingar vid midsommar och jul %t som fr5n K. X. Reronii fond. försam1:s afdelning. 
a ankebuset intagna ankor. iiondretska fonden (Kapt. Jean 

J A IV Lindmanssons donations- Louis Gondret 1895) kr. 33,808: 64. i46 611 
p 

fond kr. 100,000. nFör att  underlätta och bisträcka Brimnrarebarnhnset å.Iiristine- 
Paterséiis fond (Grossh. X'. G. i nöd och armod stadda mödrars berg (Frimuraresamfundet 1753) 

Patersen 1864) kr. 137,000. Rantan barns intagande och v & r d . ~  kr. 2,431,045: 7'2, daraf fastighzns 
,utg&ripens:r % 50 kr. p r  &r  till ankor Höökslia fonden (Komminister bokförda varde 48.5,222:73 kr. Sirsk 
och döttrar efter borgare i Sthlm. K. E. Höök och lians hustru 1900) direktioii, se [34 031. Till v&rcl och 

Pil i l is  testamente (Grossh. Nic. kr 6 000. Iiisattning i rante- och iippfostran inoin inrattu. af fat- 
Pauli 1781) kr. 20 000. Rantan ut-  kapi>tali^rs~kr:sa~~st.&lteii i Sthlin tiga varnlösa barn.  160 barn, l15 
delas till liufvi~$stadens fattiga till beredande af lifrginta %t i Ad. gossar och 45 flick&, vasdas f. n. 
borgares och fabrikörers ankor, Fredi..församl.föddabarnhusbarn. & inrattn. 
afvensom orkeslöse, sjuke och be- Ljnngcranteska testamentsfon- Jled. d r  C. Hahns teskrmonte 
höfvande borgare och fabrikörer i den (Tobakshandi. P. Liimscrantz af 1896 % 20.000 kr. 
Sthlm. 1875)' kr. 178,829: 75. "Ini'Osn. a 

Schröders testaniente (Grossli. barnhiiset af sådana fattiga barn [46 621 p 
Georg Scliröder 1PiI.) kr. 122,000. tillli. Sthlins kommun, som elje; Prin9 Karls uppfostringsinrlt t-  
Pens:r %t fruntim. af borg. klassen. icke kunna utan afgift intagas. niiig för  fatt iga och rnrnlösabarn 

Säfbohmstestamente(Suiclrare- Fru  E. Linrls a f  Hageby fond i Stockholm (Pastor Prim. J .  0. 
%lderm. D. Safbohm)lrr. 750. Hand- (Eru E. Lind af Hagebi 1904) kr. Wallin o. Understath. O. af Vann- 
penningar %t & änkehiiset intagna 400. TTrideratöd &t f. d. barrihus- qvist 1633) kr. 688,000, daraffastig- 
snickareankor. barn. lietsv. kr. 190,000.Sä,rsk. styrelse, se 

Tidmarks och Sundins Pen. [3408]. V%rd af fattiga o. värnlösa 
nionsfond (N11 S. M. Sundin 1859) L46 60] styrelsen ofver sab- barn i Sthlm. kr. 204,300. Pens:r a ;C0 h ~ .  till- 
delas ,för i behof stadda fruntim- batsbergs Alderdomshem. [4663 aj - 
mer af den s. k. bit tre samhalls Se 118 01). .. Föreningen för  sinnessiöa barns 
klassen, hvilka, födda i Sthlm och Benedicksska fonden (Aukef.Em- ~ & r d  (Prof. N. G. Kjellberg, fil. 
minst 30 %r gamla, äro antingen ma Benedicks, f. Benedicke) c:a kr. d:r 0. von Feilitzen m. fl. 1869) 

Brand- @ch Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggam. 



G. Fromma stiftelsers, pensioaskassors m. fl. fonder. [4663-46781 
kl.. $49 783: 73. Sarsk. styrelse se [46 641 
[36401.' Uppfostran af sinnesglöa Malmqvistskabarnoppfostrings. 
barn (f. n vårdas i skolan $5 barn, anstalten i Stockholm (Klocka- 
a arbetshemmet 30 Och a ren J P. Malmqvist o. hans hustru 
vik 34) samt seminarium för lirare Och kr, 50 000, sarsk, 
(f. n. 8 elever). stvrelse. se 116 221. ~ t t f i n a f a t t i p a  

[46 63 b] 
o.' varniösa flickebarn undervisii. 
vård och uppfostran i öfrigt; för 

Föreningen för bistånd i t  lytta de flesta å anstalten vårdadebarn 
Och vanföra (Prof. A. Wide m. fl. eirlagges årl. en afgift, i medeltal 
1905) kr. 249,812. Arbetsskola dar utg. 250 kr. för hvar,je betalande. 
underv. Iamnas %t medell. vanföra 
i bokbinderi borstbinderi, sko- 146 651 
makeri. svarfnine o. snickeri åt lurbecks inriittnine Pir fattiea 

146 661 
Yllpörande Fruntimmers-säll. 

skapet (Prinsessan Sofia Alber- 
tina 1825). Sarsk. styrelse ae [37 03 . 
Kapital onikring 21,000> kr. ~ r i .  

I inkomsterna utom rantan utgöras 
af bidrag från Drottningen och 
Prins Carl samt ledamotsafeifter 
tills. omkr. 2,300 kr. som dels ef: 
ter af Herrar Kyrkoh:r mgifvet 
förslag utdelas till fattigafruntim- 
mer (omkr. 1,800 kr.), dels anslås 
till underlt. för flickskolor (omkr. 
500 kr.). 

föra mottagas 9 kv. o. 12 manl. l kommun. Intam:s&lder 6-10 &r. l underhållande i f  barnhem i den 
elever. f dr.: Greftureg. 59. I Sarsk direktio; se [3408]. ] svenska lappmarken 

III. Fonder för understöd åt barn. 

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggataa 
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C4681-46901 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 

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

Brehe Clas Horns donations- H. Brandels fond (kamreraren '46 fond (1822) kr. 12,500. Till förman H. Brandel 1904) kr. 61 174: 98. tets direktion. f. Sthlms lins kurhusinrättn. En- B. A. Danelii donationsfond 
Se [33 30[. dast räntan far användas. (Gafva af arfviugarna efter gross- 

X. B. W:@ fond (1901) 3 000 kr. Sejlareåldermannen J. F. Lie- handlaren B. h. Danelius) ur- 
Rantan användes till unde;stöd at berts och hans hnstrns dona- sprungligt belopp 10,242: 22 till 
medellösa personer som under- tionsfond (1827) kr. 5,711: 26 vid förman för fattiga barnaföderskor. 
gatt operation för kkfta, efter be- 1908 Ars slut. Frisäng f. en sej- Sam. Enanders fond (Bruksäga- 
stammelse af professorn John lareanibetet tillh. person. ren Samuel Enander 1902) kr. 
Ber- s% lange han innehar öfver- 110,349: 12. Befrämjande af Sil1sk:ts 
ki&gbefattniugen vid Lasarettet, [46 841 harmhartighetsstiftelser 
och sedermera p% sätt direktionen KronprinsessanLovisas vårdan- 6. R. Forsgrens fond (Gross- 
bestimmer. stalt  fttr sjuka barn. Polhemsga- handlaren Carl Robert Forsgrén 

Norlnnds Lotten, Frn, fond tan 30. (Med. Dr P. Elmstedt m. 1902) kr. 20,311: 72. Beframjande af 
(1895) för fr: K. Serafimerlasarettet fl. 1854) kr. 725,000. Sirsk. direk- Sllllskapets barmhartighetsstiftel- 
utgaende konvalescenter. Kapital tian, se [33 501. V&rd af fattiga ser. 
med kapitaliserade räntor (%r 1903) sjuka barn; under det sista aret A. Granholms fond (Fabrikör A. 
10,243 kr., hvaraf räntan genom vardade 1,021 barn; vid poliklini- Granholm 1904) kr. 10,000. Befrämj. 
öfverlikaren och andre öfverlaka- ken 3,784 fritt. af Sillskapets barmhartighetsstif- 
ren vid den medic. afd utdelas %t telser. 
f r h  lasarettet utskrifna, verkl. be- [46 85] Grefve Gyllenborgs fond (Pro- 
höfvande för att sätta dem i till- Sabbatsbergs brnnnslasarett tokollssekr. Grefve C A. D. Gvl. 
falls att genom lamplig föda eller E. uadelius under medyer- lenborg 1858) kr. 8,000. ~ ra t i&: r  
vistelse i stlrkande luft vid brun- kan af bnuinsgaster vid i t  gamla orkeslösa tjänare o. tjä. 
nar eller bad söka atervinna halsa ~ ~ ~ $ a ~ ~ ~ ~ , k ~ O ~ , 8 ~ ~ ) F ~ 9 ~ ~ ~ i  narinnor för langv., trogen tjänst. 
och krafter. C. P. Kindevalls fond (Fastig- 

Prof. R. Brnzelii fond (1900) %t fattiga sjuk? bmmsgäster be- hetsLg. C. P. Kindevall 1888) kr. 
1,514 kr. och reda kostnadsfri bostad, föda och 3 000. underst. at fattiga och me. 

~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ f ~ ~ d ~ ~  =incoln psy- 
lakarev. under den tid de begagna dellösa barnsängskvinnor. 

kalls minne kr, an. sig af Sabbatab. H. Loréns fond (Presidenten H. 
torna disponeras efter öfverlaka- Lovén 1908) kr. 11,106: - till un- 
rens bestammelser - för liknande C46 871 Allmänna barn- derstöd at fattiga barnaföderskor 
.ändamAl som Lotten Norlunds bördshuset. och deras barn. 
fond. Se [R3 561. A. O. Wallenbergs fond (Bank. 

Regnells, A. F., Dr, stipendie- Allmänna barnbördshuset (1852) dir. A. 0. Wallenberg 187.5 o. 1884 
fond. Doneradt kapital (1863) kr. kr. 519,266: 83, diraf fastighetsv. med kr. gangen) lir. 
10 o00 som med tillväxt genom kr. 200,000 ... ~,000. Rantorna % nämnda dona- 
ka$thiserade räntor vid 1909 ars Asylen for fattiga barnaföder- tioner med ena 
bör~an utgjorde kr. 12,024. Arl. skor och deras barn. Samma sty- af utgifterna för 
rantan använd. till 2:ne lika stora relse som vid Allm. barnbördshu- barnbördshusetn Och med den 
stip. att tilldelas 2 medic. kand:er, set, se [33 661. (Bildad af Bene. andra Dunderstöd at fattiga 
som tjänstgöra vid Serafimerlasa- dicksska asylerna och Nödhjälps- Och deras barno. 
rettet. Stip:a, f. n. 240 kr. hvartd., fonden.) Med en kapitalbehalln. 'Vennbergs (Girossh. 
f& innehafvas högst 1 &r samt sö- vid 1908 ars slut af kr. 843,181:6(i. *"R 1889) kr. 60 OoO. 
kas skriftl. hos vederb. förest. f. Refrimj. af s5llsk:s barmhartig- 
medic. eller kirurg. kliniken. [46 881 ~ ~ ~ ~ l .  sällskapet hetsstift:r. 

;46 821 P r o  Patria. . 
Se [33 591. [46 891 

Gymnastiskortopediska institn- g ~ i l l ~ k : t ~  samtl. tillg. 1 J ~ ~ ,  Strandbergska l'ikareinrättnin- 
tets fattigfond (Prof. N. Akerman lgO$' utgjorde kr, 452 029: 13, gen (Assessor Z. Strandberg 1793) 
m. fl. 1827) 13,000 kr. Direktionen ~ ~ ~ ~ b ö ~ d ~ h ~ ~ ~ t  'Pro patria 

C:' ?60,000 ;;de;i;;rAtdir;r~:e: f. Gymn.-ortap.-instit., se [3393]. ( ~ ~ ~ d ~ d t  af A~~~~~~~ C .  se [d535]. 
Kostnadsfria bandager at medel- ström 1774). rntagande och al star i fri Ekarev., medikam. och 
lösa pers., som lida af kroppslyten. barnaföderskor, samt att anskaffa ved m. m., tilldelas sjuke pauvres 

[46 831 underhall m. m. för ett visst antal honteux, och har under de senaste 

Stockholms sjnkhem (stift. gen, vid inrättningen födda barn; fa- aren öfver 350 Personer 
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär %rligen. 

gafv0r 1867) kr. 4,626,l's: 33 ('11 derad till 66,000 h. och dir  b e h t l .  
1909). Särsk. styrelse, se i33 731. inventarier till kr. 4 189: 53. [46 901 

Byggmäst. .loha; Anderssons Föreningen för sjnkvkd i fat- 
Direktionen öfver sjuk- fond (1898) kr. 20,000. Beframj. af tiga hem (stiftad 1888). Styrelse 

~ i ~ ~ .  se [33 623. 
ngt barnbördshusets ändamal. se [36 47). Att gnm af fören. an: 

Frn Hanna B:s fond (Bruksäg. ställda sjuksköterskor itmna kost- 
Friherre B. von Beskows Och Q. F. Berndes 1876) kr. 6,000. Un- nadsfri vird i deras egna hem i t  

hans hustrns donationsfond (1880) derst. St fattiga barnaföderskor. sidana fattiga sjuka hvilka ej kun. 
kr 1438: 43 vid 1908 i r s  slut. Kan- Frn M. Berggrens fond (Grossh. na el. böra sändas )till sjukhusen. 
ta; invändes tillunderhall O. kom- R. C. Berggren 1894) kr. 5,000. Till Fören s verksamhetsomrade är in- 
plettering af för patienternas rakn. förstirkande af K. Sil1sk:ts resp. om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat- 
beiintl. bokförrid. fonder. teus och Johannes' försam1:r. 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder. [4693-46971 

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

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan, 

[46 971 B o r g e r s k a p e t s  b e  
med'ingskommission- 

Se [l9 521. 

Remedlinpskommissionens en- 
skilda medel kr 667 204: 81 
Asplrinds t e s t a ~ e n t ~ f o n d ( ~ r o s s h .  
D Asplund 1804) kr. 124,500. Pens:r 
a 75 kr. tilldelas fattiga borgare, 
deras änkor och oförsörjds barn 
m. fl.; itskilliga anslag utga äf- 
ven dels till Tors%kers församl. af 
Hernösands stift, dels till Frimu- 

r a~~~~~8""8~ ipend inm (grydd- 
kramh:ssocieteten till minne af 
dess ledamot ~~~~~t~ W B~~~~~ 
1829) Ja. 10,000. Underst. vid liro- 
verk %t söner till obemedl. inom 
kryddkramh:saocieteten. 

Borgerskapets enskilda fond 
(Sthlms borgerskap 1749) kr. 
150,000. Pens:r a i5  k. till fat- 
tiga borgare, deras änkor och oför- 
sörjda barn. 

Castelins fond (Kryddkramh. A 
Castelin och hans hustrul836)kr. 
16,000. Pena:r till änkor och ogifta 
döttrar efter f. d. Kryddkramh:s- 
societ:s ledamöter. 

Flobergs testamente (Guld- 
smed S Floberg 1837) kr. 3,000. 
Räntan användes till 1ifstidspens:r 
at 2 fattiga borgaränkor, af hvilka 
den ena bör vara guldsmedsänka. 

f. d. Handelsföreningens öfver- 
skottsfond (öfverlimnad af Han- 
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000. 
Pens. till en minuthandl. 

Iledst~röms testamente (Siden. 
fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000. 
Pensr  i 75 kr. ntga till fattiga 
änkor och oförsörjda barn efter 
borgare i Sthlm. 

f. d. Kryddkrsmh.-societetens 
pensionskassa (Kryddknsmh.-so- 
cieteten 1775) kr. 70,000. PenS:r 
och underst. 

Ijnngcrantz' testamen* (To- 
bakshandl. P Ljungcrantz 1873)kr. 
4,000. Pens:r %t minuthand1:änkor 
och deras döttrar. 

1,nnds testamente (Perukmak.. 
dottern B N Lund 1840) kr. 1 870. 
Pens. %t 2:ne fattiga o. 40 -kga  
borgaredöttrar. 

Nyströms testamente (Grossh. 
C M Nyström 1790) kr. 31 590. 
Numera */a af %rl. räntan' tiil 
Drottningens skyddshem och 11s 
till Stockholms stadsmissions ar- 
betshem. 

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

Scharps gåfva (Grossh. C A 
Scharps arfvingar 1849) kr. 8,000. 
Pens:r till borgaredöttrar. 

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

c46 931 
Berendt8,S. nnderstödsfond(Fa- 

briksidk. S ~~~~~d~ 1886) kr, 10,000, 
tjfverst$th:ämbetet för polisären- 
den, se [l6 831. Till hyresbidrag 
&t fattiga linuesömmersl<or vid 
höst- och varfiyttn. till ett belopp 
af högst 26 kr. 

f46 951 Stockho lms  magi- 
strat. 

Se [ I i  011. 
Ahllöi'aka testamentsfonden (As- 

sessor O Ahllöf 1740) kr. 9 050: 23. 
Rantan delas mellan 12 i Sthlm 
boende alderstigna, bräckliga och 
fatti a personer. 

2Btzm1,90;dE 
27,2,,0. 12 pens:r 66 Ja, 67öretill 
underst. för af testator uts:ajung- 
frur,derasanhöriga 
da fattiga i Sthlm födda kvinnor. 

E'Odinskaati~endieinrä,ttningen 
(Borgmäst. S C 1795) kr. 
163,055:?9. Underst. tillstuderande 
vid univ:t Och 
högre allmänna larov. 

stipendiefonden 
(Riksradet Baron Grundel 
ItIelmfeldts änka M H v. Parr 1683) 

:Eh $E*, den:;:: 
rektör, Understöd at studerande 
vid Upsala univ,, företrädesvis till 
'lakten; s* rantorna underhalles 
faltmarskalk Helmfeldts graf i 
Storkyrkan. 

berg 1830) kr. 3,500. Pens. till civ. 
"kor. 

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

Hedinge fond (Margareta He- 

za;;p)idripsaqa tngf %t stu- 
pensionsfond 

C Hedström 1822) kr. 4,000. Pens:r 

" ~ ~ ~ , " & ~  g&sfond (Lag- 
man J H Hochschild 1830) kr 
14 300. Rantan utg%r till 2:ne pens:r 
a '225 kr. %t fattiga, ogifta, öfver 
30 %r gamla fruntimmer hvilkas 
fader tillh. Sthlms maiistrat af 
litterata klassen. 

Jacobsons testamente (C Jacob- 
son 1644) kr. 1,080: 50. En pens. 
B kr. 54: 37 utg%r till en stude- 

raJ","koiE,"ns o. Mattsons fond (c 
Jakobson o. BIattson 1644) kr. 

~ ~ i ~ : ~  
Ladoos fond (Dorothera Ladou 

1748) kr 500. Stip:r &t barn tillh. 
tyska föksaml 

Marii testamente (Änkef. A Na- 
rins, f. Koopman, 1846 och 1848) 
kr. 80,145. Pens:r i 75 kr. %t be- 
höfvande ogifta fruntimmer inom 
Sthlm, hvilka uppn%tt 50 %r. 
J Möllers stipendiefond (Kamrer 

Alöller 1798) kr. 2,400. Stip:r till 
2:ne studerande vid Upsala univ. 

Nordfors testamente t0fverst:an 
W Nordfsors 1858) kr. 1,900. Till 
en behöfvande militaränka, 

Aor6enuka fonden (Änkef. L F 
Noréen 1850) kr. 20,200. Pens. %t 

t46 961 Stockholms f6r-jfattiga änkor eller ogiftafruntim- 

myndarekammare .  / m ~ k a % ~ m ~ e s t a m e n t e  (Justitie- 
Brandrrs fond (Kamrer H A 

Brander 1869) kr. 130 600 Pens:r 
&t fattiga, sjukl., ogika fruntim- 
mar, som uppnatt 60 ars %Ider, 
är0 födda och boende inom Sthlms 
utad, helst % Södermalm, halften 
at dem hvilkas fader varit civila 
tjänstem. v. Sthlms stads verk el 
inrättningar, och halften &t dem, 
hvLlkas fäder tillhört fabriks- eller 
konstnärsidkare samt trädgards- 
mästare, samt stip:r %t gossar o. 
aickor mellan 16 och 21 %r till 
halften hvardera, i synnerhet % t ,  
dem, som mistat sina föraldrar o. 
eom hafva h%g och fallenhet att 
fortsatta sina studier uti nigot 
eller flera af följande ämnen. s%- 
som rita, milla, gravera, träsnideri, 
bildhuggeri, modellering. praktisk 
kemi, mekanik eller trädg%rdnod- 
ing; .ingen ftir komma i Btnju- 
lande eller bibehallande af pen- 
sion eller stip., som tillhör eller 
haller sig till annan Iira, sekt och 
lasaresamfund au vtir kristna 
evang luth. lara.o 

I ) Y ~ s  fond (Gudmund Dyk 1659) 
kr. li0ll. Stip:r. 

Plobergs fond (Guldsmed S Flo- 

kansler C Sebaldts änka 1797) kr. 
60;. Till fattiga barn,. 

!'håströms fonil (Aukef. F L 
Thaström 1812) kr. 25,626. Pens:r 
B 75 kr. %t fattiga ankor o. döttrar 
efter civ. tjänstem. och borgare i 
Sthlm. 

Törnqvists fond (Kamrer C 
Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem. 
%t lirjungar, som visa sard. h%g 
för studier, vid Katarina ligre ele- 
mentarlärov. 

Wadströms fond (Jungfrnn U 
Wad~tröm 11891 kr. 11.150. Pens:r 
tilldelas 10 gamla jungfrur, som 
uppn%tt 60 ar, i l2  af civila och i l e  
af borgarerrt&ndeto. 

ven Willebran~ls fond (Frih. E 
M v. Willebrand) 1854) kr. 115,000. 
Underst. 

Winiomn pensionsfond (Dom- 
prossänkan C Winbom 1821) kr. 
3,000. Executor testamenti: stads- 
kassör Gotth. Dahlerus. Rintan 
är anslagen till underst. i t  ogifta 
döttrar samt änkor efter ofrälse 
sttindspernoner med företradesrätt 
för gifvarinuans slaktingar. 



(4697-41101 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
Sundberg P:sons testamente 160kr. tillskeppsklareraresiSthlm [47 101 Apotekare-so&- 

(Kramhandl. ,J Sundberg Petters- änkor och barn. 
son 1792) kr. 1,000. Pens:r %t bor- 

teten. 
gare och deras ankor (Direktion se [40 811). 

Snndins testamente .,(M:~I L M [46 991 Direktionen 6 f W r  Apotekarb-societeten8 kassa. So- 
Sundin 1879) kr. 24 iO0. Anka eller fabriksfattigkassan. cieteten har enligt par. 1 i des6 
döttrar efter borgbe i Sthlm, med Se [35 491. stadgar bland annat till uppgift 
foretrade för sidenkramh:Knka och ~l~~~~~ fond (S M ~l~~~~ att limna understöd åt behöhande 
döttrar. kr 565: 39. Underst, till en ar. apotekare samt deras ankor och 

Svanbergs testamente (Handl. b;tar; vid K barn. Under %r 1907 har ett antal 

& ~ ~ , " f b ~ , g d e ~ ~ 8 ~ ~ ~ g ~ ; e ~ ~ t ' ~ ~ &  FCasparssonspensionsinrattning abr. P A Casparsson 1850) .. 
af 63 personer %kiutit ett sam- 

mzll","g;t ;;2tgt:;71"Ei för i behOf 20,326:04. Pens:r till arbetare vid 
direktionen att intill ankor och dottrar 

f. d. ~obaksha~delssocietetens Si~$,"$$~ttigkassan (sthlms ett belopp af 1,200 kr. lämna 
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso- briksidk. 1752) kr, 244,163: 69, Un. smarre tillfalliga understöd till 
eieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r derst. &t fabriksarbetare. fattiga farmaceuter samt deras 
till ankor och döttrar efter tobaks- van der ostenska fonden ankor och barn. 
handl. br sankan M C van der Osten1834) Apotekare-societetens stndiesti- 

Törnebohms testamente (Asses- kr. 8,000, it döttrar eller ankor pen~lium för examiiierade apote- 
aorn och stämpelmist. E Törne- i fabfikssocieteten, kare. Apotekare.Societeten beslöt 
bohm 1831) kr.106,500. Rantanar Panliska fonden ( G ~ ~ ~ ~ ~ .  och vid sin %rssammankomst den 15 
anslagen till pens:r b 75 kr. %t fabr. chr, pauli kr. 2,791:31. september 1908, att under tv% p& 
ankor och barn efter medlemmar Underst till arbetare vid yllefa. hvarandra följande %r utdela ett 
af Sthlms borgerskap (utom Sa- brikerna. stipendiump%1,200 kr. Under tredje 
briksidk.), hvarjämte för sarsk. af f. d. stsrnpelafgifts. eller den b e t  göres uppehall, hvarefter sti- 
testator bestimda ändamP1 utbe- s. k. Ballkassan (Sthlms fabriks. pendiet under de bada följande 
talas 600 kr. Brl.; deasutom utg? idkare 1 7 7 ~  ars hallordning) kr, åren ster utgår o. s. v. 
sarsk. anslag sksom till Ortopedi- 467, Stipendiet utdelas till farma- 
ska institutet m. fl. 

Underst' 't fabrikörer center, som omedelbart efter apo- 
11. V. och Emma \Vallins pen- s 8 > ~ d ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ f , " ~ d e ~ ~ a b r .  p tekareexarnens aflaggande ämna 

sionsfond kr. 268,061. Pensioner S- kr, 25, under minst sex manader idkafort- 
utdelas f. n. till af stiftarne ut- strumpfabrikg: satta studier - företradesvis vit? 
sedda ensionärer. Farmac. institut. -och böra dessa, 

L. f. Warodells testamente be~~~ebohmskafonden(stämpel. resultera i en afhandling af ke- 
(Handlanden L J Warodell 1863) mast. a ~ ö ~ ~ ~ b ~ h ~  1831) miskt-farmaceutiskt, kemiskt, far- 
kr. 1 437 500. Sedan af ranteinkom- kr 732, till a& fabriks. makognostiskt eller botaniskt in- 
~ten'27,600 kr. tillfallit Warodells idk:s'och fabriksarb:s fattigabarn nehkll. 
arfvingar, skola af den %ter- under ar, Skulle sökande till stipendiet 
staende inkomsten utdelas i pen- saknas fr%n den utg&ende tv%-ars- 
sioner &t borgare, deras ankor och [47 001 kursen kungöres detsamma ledigt 
barn samt l/s liggas till Warodells Bok- och mnsikhandlarnes pen- %ny0 för exam. apotekare oafsedt 
fond for uppförande af narbets- sionsrörening (Musikförlagg. A hvilken årskurs de tillhört. 
och fattigbostäder i hiifvudsta- Hirsch, bokliandl. J J Flodin m. Colliandersfond(FruDorotheaC. 
den*. fl. 1853) kr. 437,420: 12. Sarsk. sty- Colliander 1860) kr. 600.  till den 
Westerbergstestamente(Trakt.- relse se [3043]. Pens. %tdelagarne. i Sthlm bildade fond för underst. 

dottern C II Westerberg 1840) kr. %t fattiga apotekareaukorD. 
20,175. Pens:r tillborgaredöttrar. [47 011 Hallengrens fond (Apotek. J N 

F. d. yinskinkssocietet<.ns pen. Minathandelsföreningens pen- Hallengren 1836) kr. 2,675. Arliga. 
sionshassa. Kapitalet 15,000 kr. sionskassa (flera minuthandl. 1874) rantan användes af Direktionen till  
ar öfverlimn. till Bemedlingskom- kr. 390,966: 74. Sirsk. styrelse se nytta och ändamAl för de farma- 
missienen dar pensioner utdelas [3007]. Pens:r och underst. ceuter, som anvanda Societetens 
till pens:berattigade. institut. 

[47 021 Jnetelii fond (Apotek. Martin 
Tiktnaliehandlarnes pensions- justelins 1883) kr. 30,000. ils af 

[46 981 Grosshandelssocie- inrittning. Kapitalbehalln. den .%,t, till behösvande 
tetens deputerade. 31 dec. 1908 kr. 372,555:67. Sarsk. apotekare, deras änkor eller oför- 

Se [26 151. direktion, se [3005]. Pens:tagarne sörjda barn, i l3  till stipendier för 
Brobergs pensionsfond (W11 I O*. 40. tv% stud:de vid Farm. institutet 

C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens. 
- och I I s  till tillfalliga underst. &t 

till en grosshand1:dotter. c47 O31 behöfvande farmaceuter eller till 
b)rossbandelssocietetenR pen- Handelsbokhållarnes pensions- för yrket nyttiga audam&l. 

sionskassa (Grossh:ssocieteten förening (1869) kr. 572,000. Sarsk. Kalls fond (Apotek. Chr. Kall 
1815) kr. 568,000. Pens:r till gross- styrelse, se [3009]; pens:r. 1897) kr. 4,000. ~ A r l .  afkastn. till- 
handl., deras hustrur, ankor och delas en eller flere ankor efter 
barn i Sthlm. [47 O51 farmaceuter med företräde för an- 

Hsgboms testamente (M:ll C U f. d. Bryggareämbetets i stock- kor efter farmaceuter fr%n Vaster- 
Hagbom 1838) kr. 18,000. 6 pens:r holm (f. d. götland., 
S 150 kr. till fattiga ankor och gareambetet), sarskild styrelse, se Kullgrens fond (Apotek. K. J. 
döttrar efter skeppsklarerare eller pens:r och underst. at del. Alex, Kullgren 1906) kr. 12,000. 
om sadana ej k n a s ,  efter gross; agare. Räntan % halfva kapitalet skall %r- 
handlare. ligen vid midsommar. och jiilhög- 

pens:sfond för fattiga f.d. sjö- [47 06] tiderna med hialften hvarje girig 
kaptener, deras h k o r  o. döttrar tilldelas stvenne fattiga, för redlig 
(Grossh:ssocietetens deput. 1901) f' d- Shomakareämbetet n. vandel kanda farmaceuter, namli- 
kr. 100 000. pens:r till sjökaptener V' skomakarem~stareföreningen i gen apotekare, provisorer eller 
samt &atifik:r till sjökapt:~ änkor Stockholm (Okand) Irr. 450 000 farmacie kandidatern. Rantan L 
och döttrar. sarsk. styrelse, se [30011; pens:r, andra halften skall utdelas som 

petrejiska fonden (Skeppsklarer. sjuk- och begrafriingshjalp. stipendium %t obemedlad för dug- 
P Petrejns 1847) kr. 7.500. 2pens:rk Ilighet kand elev vid ~a rmaceu t .  
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institutet, hvilken darjamte tillhör 
och minst ett %r förut tillhört n%- 
gon förening för absolut nykterhet. 
Vid donationen är fast det villkor, 
att  en donators slikting skall un- 
der sin lifstid erhalla en lifränta 
af minst 4 proc. 8 kapitalet. 

Nosanders fond. Grundkapital 
1,000 kr. till minne af Professor 
C G Mosander frin en apotekare 
som den '/g 1900 tillhört apotekare- 
karen i 50 Ar. Af rantan utdelas 
Qrligen t. v. 50 kr. af Professorn 
i kemi vid Farmaceutiska inst. 
till den mest framst&enode larjun- 
gen i samma amne. Aterstoden 
af rantan p& kapitalet, somgenom 
sammanskott af kamrater till of- 
vannmmnde apotekare blifvit be- 
tydligt förstoradt, lagges tills vi- 
dare till kapitalet. Genom dona- 
tion af, under den 26 Nov. 1906 
aflidne Apotekaren Carl Falk och 
hans hustru född 
,"id hennes död 15,000 kr, kufalla 
fonden, under förbehall att 

lifrantor af 
kastningen fortfarande utga under 
innehafvarnes lifstid. 

Korrlands apotekareförenings 
donationsfond d. 29l5 1895. Af 
rantemedlen ligges t. v. 11s till 
kapitalet och öfverlämnas till 
Farm. instit:ts styrelse att efter 
samrad med direktionen>auvandas 
till ngt för institutet eller dess 
elever gagnande andamiil. 

Kygrens stipendiefond (Apotek. 
Gottfried Nygren d. 1897) kr. 
5,000. D% de arligen besparade 
rantenledlen uppga till 1,000 kr. 
utdelas detta belopp af societ:~ 
direktion till nigon examin. apo- 
tekare underst, 1) 

f , " ~ e ~ k ~ ~ ~ r  ~ ~ ! , " ~ & ~ ; r e ~ ~ k , " :  
misk eller ock till 3) belö- 

inom ning farmacien. för epokgörande Vid stip:s upptackt ntdeln. 
fästes hufyudsakl. vikten vid sti. 
pendiatens prakt, duglighet, sköt. 
samhet och karaktar. 

1 8 ~ $ 1 ~ " " $ ~ ~  ($gi,"~~:.&t;Ed 
hvarje ars slnt tilldelas 3 fattiga 
apotekare eller apotekareänkor. 

Sebardts fond (Carl Wilhelm Se- 
t>ardts fond kr. 10,oOO, stiftades af 
Societeten vid dess årssammau- 
komst den Sept, hug- 
pistande af Hofapotekarens namn 

verksamhet för 
der Ordförande. 
skapB). Af %rliga rantan 

proc. kapita1et hvarefter 
af 

i ett eller flera stipendier för stu- 
dieresor inom eller utom riket af 
p% apotek tjänstgörande eller vid 
Farm. instit. sisom assistent el. 
ler amanuens anstalld exam. apo- 
tekare, med minst tvairig verk- 
sanihet efter aflagd examen. 

Wallers fond (Till minne af 
Apotekaren Jakob Waller 1886) 
5 000 kr. Rantan utdelas som be- 
lën. företridesvis för flitigt och 
förtjänstfullt arbete % Farm. in- 
stit:s laboratorium, men äfven som 
uppmuntran förredbartochfrukt- 

barande arbete inom öfriga under- 
visn:fack vid institutet. 

147 1 l] 
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omfattande: Sjuk- och begrafning; 
hjälpskassa (stift. af flere perso- 
ner 1754) kr. !23,500. Sjuk- och be- 
grafn:shjälp %t manl. och kvinnl. 
arbetare vid boktryckeri o. stil- 
gjuteri. 

Gutenbergska stiftelsen (stift. af 
flere personer 1840) kr. 106 000. 
Peus:r At manl. o. kvinnl. typ&ra- 
fer.samt stilgjutare. 

Ankehjälpsfonden (stift. af flere 
personer 1854) kr. 16,500. Änke- 
hjälp efter typografer o. stilgjutare. 

Gemensam styrelse. Adr.: Kgl. 
boktryckeriet. 

C4' ''1 
Typografiska föreningen (H W 

Lindström m. fl. 1846) kr. 120,231: 96. 
Karsk. styrelse se '42 131. sjuk- och 
begr?fningshjkilp, arbetsiöshets- o. 

m. m. 

[47 131 
Stockholms gasverksarbetares 

sjok- och begrafningskassa (Del- 
ägarne 1879) kr. -3 '248. Sarsk. sty- 
relse se 131 OS]. skk-  och begraf- 
n:shjklp; arl. bidrag fr%n Sthlms 
gasv. 1,000 kr. 

Stockholms gasverksarbetares 
nödhjälpsfond (Deligame 1881). 
Samma styrelse som sjuk- och 
begrafn:skassan. Utdelar hjälp vid 
trängande behof. Kapital kr. 36,668. 

[47 141 
Lykttindarnes sjuk- och be- 

gafningskassa(Deligarnel8B)kr. 

51,042: 42. Sthlms arbetareförexg. 
se [38 881; Arl. rantan utdelas vid 
jultiden till orkeslösa manl. le- 
damöter som fyllt 55 ar  och %ro 
i behof kf understöd. 

Eliassonska understödefonden 
(Fabr. Levy Eliasson och hans fru 
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr. 
5 339: 39. Sthlms arbetareforen:g, 
sk [38 881; räntan användes %t före- 
ningsledamöter som varit med i 
minst 10 %r, fö; befriandet af års- 
afg. till fören. och dess sjukfond, 

Hemslöjdsfonden(Advokatfiska- 
len C E Ljungberg 1879) kr. 500: -. 
Sthlms arbetarefören:& se [38 881 
räntan anvandes som prem:r I( 
fören:sledamöters barn under 15 
%r för slöjd. Utdelu. hvarje jul. 

[47 201 
Stockholms arbetareförenings 

sjuk- Och begrafningshjH1psfond 
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr. 
1?,206: 9D. se [38881; 
sjuk- och begrafn:shjälp %t fondens 
ledamöter eller deras starbhus 
År 1908 utbet:s 9,120 kr. i s,jukI 
hjalp och 4,200 kr. i begrafningtl- 

[47 211 
Stockholms arbetareförenings 

tioöresafdelning (Sthlms arbetare- 
fören:g 1870) kr. 346: 28. S r sk .  
styrelse, [se 38881; bekladn. &t 
fattiga barn hvarje jiil. 

L47221 
~~~~~b~~~~ pensionsinrättning 

(sadelmak:&1derrn. J. ~~~~~b~~~ 
1830) kr. 223,421:03. Pens:r %t fat- 
tiga och välfrejd. personer, som 
äro eller varit borgare i Sthlm, 
deras änkor och oförsörjda barn. 

9 712: 02. Sarsk. styrelse se j31 421; 
sh~k-  och begrafn:shjalh. Arl. bi- [47 231 
drag fr in  Sthlms gasv. 500 kr. 1 -  ~ , ~ d ~ , ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ f ~ ~ d ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ l .  

ll~kttandarnes Och sifon~um* 
parnes vid .Stockholms gasverk 
ensk. pensionsfond (Delagarne 
1892) kr. 118,160:77. Sarsk. styrelse 
se 130 591; PeUs:r it delagarne. 

[47 151 
~ ~ t t i ~ ~  pensionsfond (sthlms 

stads ~ ~ ~ ~ d f ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  1847, 
kr. 37,600. Sthlms stads Brandför- 
sakr:skontor se [28551; ränternedlen 

Pens:r 
stöd %t de P% brandförsäkr:konto- 
lets stat uppförda tornvaktares 
efterlamn. änkor och oförsörjda 
barn samt %t änkor och barn efter 
personer, som vid släckning af 
eldsv%dor omkommit afvensom at 

som vid elds.ckning blif. 
vit skadade, 

~ P- 

[47 161 
Barnmorskornas i Stockholm 

pensionsfören. (1860) kr. 61 152: 12. 
Pens:r &t delagarinnor sdm fyllt 
60 %r och inbetalat 25 &s afgifter. 
f. n. utgå 13 pens:r a ZOO kr. st: 

[47 191 
Johan Anderssons understöds- 

fond (Fru Thérese Andersson och 
Herr Knut Andersson 1898) kr. 

sömmareänkan K. Godu 1791) kr. 
10,976: 16. Borgmastaren i Sthlm; .. 
~ k ~ ~ e f t , " , 9 ~ ~ " , ~ s ~ ~ ~  i ~ ~ ~ ~ 0 2  
halms magistrat samt efter sadana 
civ. tjinstemä,n som af öfverstath. p magistraten 

n. 

[d7241 p 
Sjökaptenssocieteten i Stock- 

holm (stift. 1711) kr. 98,000. Sjö- 
kapt:ssocietetens deput:e, se [2987]. 
Ledamöterna miste vara burskaps- 
ag,de i sthlm, och socie. 
teten har till ändamal att 
diskutera och besvara &dana fr&. 

som beröra sjöfarten eller so. 
cieietens ledamöters intressen,ut- 
dela pens:r &t ledamöter af viss , 
&Ider samt underst. &t ledamöter, 
deras Och Oförsörjda barn* 
Som äro i behof. 

[4725] 
Sjomannaföreningen i stock- 

holm (stift. 1863). ,Karsk. styrelse 
se [z9851 ; pens:r, sjuk- och begraf! 
n:shj&lp samtunderst. Hvarje ajö- 
man (af befal, underbefal och man. 
skap), som ar svensk undersate, 



r4725-47341 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
ager anmäla sig till intrade i fören. 1908: kr. 170,543: 03. Sthlms sjö- %r vid svenskt sjömanshus inskrif- 
Kontor: Skeppsbron 10, 1 tr. manshus direktion, se [?620]. Un- ven samt, utan att  hafva begatt 

Sjömannaföreningens nöd- I derst. %t orkeslösa sjöman; %r 1908 1 rymn:sbrott, under dessa &r idkat 
ajälpskassa. Sjömannafören:ssty- utdelades kr. 5,290. sjofart med svenskt handelsfartyg, 
relse : att af fondens rantor och af I diraf hufvudsakl. tiden. bestimd 
medel insaml. i sparbössor under till minst l50 m%nader,.% utrikes 
fören:s sammankomster gifva jul- [47 271 orter: %r 1908 utdelades kr. 
gifvor till ledamöters ankor och ~ngfartygsbeWhafvareresHlleka- 133,454:99 till 1,614 personer. 
barn. pet (1857) c:a kr.190,000. Sirsk. sty- 

[47 261 
relse, se [41 531; pens:% och un- 
derst:skassa. [47 291 

Stockholms sjömanshuskassa Maskinistföreningen, särsk. sty- 
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af relse se 141571 ' kassabeh%lln. Billp 
1908 : kr. 670 098: 14. Sarsk. direk- [47 281 1908:'fö&altn:lfonden: kr. 7,670: 69; 
tion, se [262b]; underst. %t orkes- Handelsflottans pensionsan- understödsfonden: kr. 24,856: 41; 
lösa Sjömän, deras ankor och barn; s t d t  (K. Maj:t och Rikets Stinder sjuk- och begrafn:sfonden: kr: 
&r 1908 utbet:s kr. 39,728: - till 1864) kr. 964,100: 01. Sarsk. direk- 49,830: 42; nödhjälpsfonden : kr. 
610 underst:stagare. tian, se [2950] ; pens:berlttigad är 31,121: 93; biblioteksfonden : kr. 

Stockholms nationalkassa den, som uppnatt 55 &r, htnjuter 3,999:15;pens.-fonden:kr.18,070:!22; 
(Skeppsred. i Sthlm 1772) slutetaf medborg. förtroende o. varit i 25 s%ngkörsfonden: kr. 50: 35. 

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

C47331 Kgl. Vitterhets-, Hi- anvandas för arkeol. forskningar Upsala univ.; för 3 af 9 p% hvar- 

storie- och "dr;fn'n;g;~r~;i;;;and, sar- andra Vetenskapsakad., följ. &utses som stipendiateraf för samma 
akademien. %r uppbar 8rl. räntan; under de 

öfriga 6 %ren utses stipendiater af 
AnbSlska donationen (test. af [47341 Kung'. Vetenskaps- Upsala univ., som forvaltar dona- 

Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. akademien. tionskapitalet. 
100,000: f. antikv. och numismat. Adelsköldska fonden (Major C.A. Carlson6 fond 3,200 kr. för 
mdam%l. Claes Adelsköld 1904 och 1906) kr. riksmuseets vertebratafdelning. 

Bergerska donationen (Tullför- 48,000. Till medalj för vetenskap- Edlnndska donationen (Prof. E. 
valt. i Göteborg C G Bergers test. liga arbeten och till utrikes rese- Edlwid 1850) kr. 35,100: -. Rin- 
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- stipendier för ingenjörsstudier. tan anvandes till prisbe1ön:r eller 
vändas : 1000 kr. för arkeologiska Ahlstrands testamentsfond (Bi- underst. för forskn:r p% de fysiskt 
förelasn:r. det öfriga för historiska bliotek. J. -4. Ahlstrand 1891) kr. matem.  vetenskap:^ omr%de. 
och antikv. andamAl efter utgifts- 28 400: -. Till lifränta %t vissa per- Ferrnerska belöningen (Kansli- 
stat, som för hvart k bestimmes. &ner efter hvilkas död rantan ut- ridet B. Ferrner1795) kr. 3,100: -. 
Beskowskadonationen(Sfverste- gir  till understödjande af 2001. Premieutdeln. 

kammaqjunk. B v. Beskow 1880)kr. studier. Blormanska belöningen (Prof. 
10.000. Underst. för yngre obe- Arnbergs donation kr. 23,000: -, A. H. Florman 1838) kr. 6,300: -. 
medl. och förtjänt forskar: inom donerad 1901 af Bankofullmakt. J Till pris och belön. 
de vetenskaper, som tillhöra om- W. A4rnberg. Fonden för resunnderstöd (dir. 
rådet för akadem:~ verksamhet. Arrhenins' fond (Prof. S. Arrhe- Sahlgren m. fl. samt tillskott af 

Björns~ernskadonationen(test. nius 1904) kr. 5,?00. - Till förstar- Akad.) kr. 30,300. Stip:r till 
af Generalmajor O.M.Björnstjerna, kande af Letterstedtska resesti- belopp af 1,300 kr. utdelas arl. till 
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till pendiet. yngre naturforskare för utförande 
författare inom dekunskapsgrenar, Banksska legatet (Josef Banks af resor inom Sverige med ända- 
som utgöra föremil för akadem:~ 1792) kr. 1,288. SBsom tillökn. p% mal att undersöka landetsnaturför- 
verksamhet. lönen till Bergianske liraren. h%llanden. 

Götiska förbundets donation kr. Beijerska donationen (af Bok- Ponden for vetenskaplig forsk- 
2,500. för antikv. andamal. forliggare Frans Beijer insamlade ning (anonyma gifv.) kr. 230,000:-. 

lIj&tbergska donationen (Pro- 1884) kr. 10,400. Till framj. af Riks- Ökas under gifv:nas lifstid genom 
tokoilssekreter.EGHjertbergstest. musei mineralogiska institutions rantans liggande till kapitalet. 
1888). kr. 264,000: för Statens hi- syften. (Se Portrlttfonden). 
storiska museum och kgl. mynt- Bergianska stiftelsen (Prof. P. Qrlllska donationen (Bruksp. J. 
kabinettet. J. Bergius 1784). Donationskapita- W. Grill 1863) kr. 47 300: -. Rintan 

Lonbatsks donationen (g%fva af let 8,333 kr., egend. Bergiilund, till u t g h  tillsvidare tiil Skansens zoo- 
hertig J F de Loubat i Paris 1889) publici nytta och till en skola for logiska trädghrd. Fonden afserbil- 
kr. 20,000; räntan utdelas hvart trädgArdsskötselns eller hortikul- dandet af en zoologisktradg%rd. 
5:te k f. bista under senaste 5 %r turens upphjalpande i riket under Hahns donation (Med. dr Cou- 
utkomna, p% svenska, norska eller namn af Bergianska trädg0rdssko- rad Hahn 1896) kr. 23,100: -, tillun- 
danska forf. arbete öfver Amerikas lan. derst. för vetenskapl. forskn:r el- 
arkeologi, etnografi, historia eller Beskow~ka stipendiefonden ler resor. 
myutkunskap. (Nästa g%ng 1912). (0fv:kam:junkare B. v. Beskow och Letterstedtu fond (Gen:konsul J. 

Scharpska donationen (test. af hans hustni 1864) kr. 21,100: -. Letterstedtl86O)kr.18,000:-. Rän- 
grossh. J. H. Scharp och hans fru, Till ett stip. %t n%gon ung, förtjaut tan ansl%s till ett pris för utmarkte 
f. Westman, 1902) kr. 100,000 för och obemedlad vetenskapsidk. författare och viktiga upptickter. 
den historiska vetenskapens hö- Brandelska donationen (Kamre- Letterstedts fond (Geu:konsul J. 
jande (större delen af rantan ut- raren C. H. Brandel 1905) kr. 99 000. Letterstedt 1860) kr. 9 300: -. R ' i -  
g i r  f. n. till en lifranta). För riksmuseets botaniska 'och tan utgir i o. för sarsk. maktpalig- 

W. Blaire-Brnae's donation entomologiska afdelnirigar. gande vetenskap1.undersölm:r samt 
(don. at' Fru Carolina Benedicks- Byzantinska resestipendiet (En- äfven till andra ändam%l, beroende 
Bruce) kr. 20,000. Rintan skall voyén P. O. v. Asp 1803) kr. 30,000. detta p% Vetenskapsakademien. 
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r4725-47341 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
ager anmäla sig till intrade i fören. 1908: kr. 170,543: 03. Sthlms sjö- %r vid svenskt sjömanshus inskrif- 
Kontor: Skeppsbron 10, 1 tr. manshus direktion, se [?620]. Un- ven samt, utan att  hafva begatt 

Sjömannaföreningens nöd- I derst. %t orkeslösa sjöman; %r 1908 1 rymn:sbrott, under dessa &r idkat 
ajälpskassa. Sjömannafören:ssty- utdelades kr. 5,290. sjofart med svenskt handelsfartyg, 
relse : att af fondens rantor och af I diraf hufvudsakl. tiden. bestimd 
medel insaml. i sparbössor under till minst l50 m%nader,.% utrikes 
fören:s sammankomster gifva jul- [47 271 orter: %r 1908 utdelades kr. 
gifvor till ledamöters ankor och ~ngfartygsbeWhafvareresHlleka- 133,454:99 till 1,614 personer. 
barn. pet (1857) c:a kr.190,000. Sirsk. sty- 

[47 261 
relse, se [41 531; pens:% och un- 
derst:skassa. [47 291 

Stockholms sjömanshuskassa Maskinistföreningen, särsk. sty- 
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af relse se 141571 ' kassabeh%lln. Billp 
1908 : kr. 670 098: 14. Sarsk. direk- [47 281 1908:'fö&altn:lfonden: kr. 7,670: 69; 
tion, se [262b]; underst. %t orkes- Handelsflottans pensionsan- understödsfonden: kr. 24,856: 41; 
lösa Sjömän, deras ankor och barn; s t d t  (K. Maj:t och Rikets Stinder sjuk- och begrafn:sfonden: kr: 
&r 1908 utbet:s kr. 39,728: - till 1864) kr. 964,100: 01. Sarsk. direk- 49,830: 42; nödhjälpsfonden : kr. 
610 underst:stagare. tian, se [2950] ; pens:berlttigad är 31,121: 93; biblioteksfonden : kr. 

Stockholms nationalkassa den, som uppnatt 55 &r, htnjuter 3,999:15;pens.-fonden:kr.18,070:!22; 
(Skeppsred. i Sthlm 1772) slutetaf medborg. förtroende o. varit i 25 s%ngkörsfonden: kr. 50: 35. 

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

C47331 Kgl. Vitterhets-, Hi- anvandas för arkeol. forskningar Upsala univ.; för 3 af 9 p% hvar- 

storie- och "dr;fn'n;g;~r~;i;;;and, sar- andra Vetenskapsakad., följ. &utses som stipendiateraf för samma 
akademien. %r uppbar 8rl. räntan; under de 

öfriga 6 %ren utses stipendiater af 
AnbSlska donationen (test. af [47341 Kung'. Vetenskaps- Upsala univ., som forvaltar dona- 

Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. akademien. tionskapitalet. 
100,000: f. antikv. och numismat. Adelsköldska fonden (Major C.A. Carlson6 fond 3,200 kr. för 
mdam%l. Claes Adelsköld 1904 och 1906) kr. riksmuseets vertebratafdelning. 

Bergerska donationen (Tullför- 48,000. Till medalj för vetenskap- Edlnndska donationen (Prof. E. 
valt. i Göteborg C G Bergers test. liga arbeten och till utrikes rese- Edlwid 1850) kr. 35,100: -. Rin- 
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- stipendier för ingenjörsstudier. tan anvandes till prisbe1ön:r eller 
vändas : 1000 kr. för arkeologiska Ahlstrands testamentsfond (Bi- underst. för forskn:r p% de fysiskt 
förelasn:r. det öfriga för historiska bliotek. J. -4. Ahlstrand 1891) kr. matem.  vetenskap:^ omr%de. 
och antikv. andamAl efter utgifts- 28 400: -. Till lifränta %t vissa per- Ferrnerska belöningen (Kansli- 
stat, som för hvart k bestimmes. &ner efter hvilkas död rantan ut- ridet B. Ferrner1795) kr. 3,100: -. 
Beskowskadonationen(Sfverste- gir  till understödjande af 2001. Premieutdeln. 

kammaqjunk. B v. Beskow 1880)kr. studier. Blormanska belöningen (Prof. 
10.000. Underst. för yngre obe- Arnbergs donation kr. 23,000: -, A. H. Florman 1838) kr. 6,300: -. 
medl. och förtjänt forskar: inom donerad 1901 af Bankofullmakt. J Till pris och belön. 
de vetenskaper, som tillhöra om- W. A4rnberg. Fonden för resunnderstöd (dir. 
rådet för akadem:~ verksamhet. Arrhenins' fond (Prof. S. Arrhe- Sahlgren m. fl. samt tillskott af 

Björns~ernskadonationen(test. nius 1904) kr. 5,?00. - Till förstar- Akad.) kr. 30,300. Stip:r till 
af Generalmajor O.M.Björnstjerna, kande af Letterstedtska resesti- belopp af 1,300 kr. utdelas arl. till 
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till pendiet. yngre naturforskare för utförande 
författare inom dekunskapsgrenar, Banksska legatet (Josef Banks af resor inom Sverige med ända- 
som utgöra föremil för akadem:~ 1792) kr. 1,288. SBsom tillökn. p% mal att undersöka landetsnaturför- 
verksamhet. lönen till Bergianske liraren. h%llanden. 

Götiska förbundets donation kr. Beijerska donationen (af Bok- Ponden for vetenskaplig forsk- 
2,500. för antikv. andamal. forliggare Frans Beijer insamlade ning (anonyma gifv.) kr. 230,000:-. 

lIj&tbergska donationen (Pro- 1884) kr. 10,400. Till framj. af Riks- Ökas under gifv:nas lifstid genom 
tokoilssekreter.EGHjertbergstest. musei mineralogiska institutions rantans liggande till kapitalet. 
1888). kr. 264,000: för Statens hi- syften. (Se Portrlttfonden). 
storiska museum och kgl. mynt- Bergianska stiftelsen (Prof. P. Qrlllska donationen (Bruksp. J. 
kabinettet. J. Bergius 1784). Donationskapita- W. Grill 1863) kr. 47 300: -. Rintan 

Lonbatsks donationen (g%fva af let 8,333 kr., egend. Bergiilund, till u t g h  tillsvidare tiil Skansens zoo- 
hertig J F de Loubat i Paris 1889) publici nytta och till en skola for logiska trädghrd. Fonden afserbil- 
kr. 20,000; räntan utdelas hvart trädgArdsskötselns eller hortikul- dandet af en zoologisktradg%rd. 
5:te k f. bista under senaste 5 %r turens upphjalpande i riket under Hahns donation (Med. dr Cou- 
utkomna, p% svenska, norska eller namn af Bergianska trädg0rdssko- rad Hahn 1896) kr. 23,100: -, tillun- 
danska forf. arbete öfver Amerikas lan. derst. för vetenskapl. forskn:r el- 
arkeologi, etnografi, historia eller Beskow~ka stipendiefonden ler resor. 
myutkunskap. (Nästa g%ng 1912). (0fv:kam:junkare B. v. Beskow och Letterstedtu fond (Gen:konsul J. 

Scharpska donationen (test. af hans hustni 1864) kr. 21,100: -. Letterstedtl86O)kr.18,000:-. Rän- 
grossh. J. H. Scharp och hans fru, Till ett stip. %t n%gon ung, förtjaut tan ansl%s till ett pris för utmarkte 
f. Westman, 1902) kr. 100,000 för och obemedlad vetenskapsidk. författare och viktiga upptickter. 
den historiska vetenskapens hö- Brandelska donationen (Kamre- Letterstedts fond (Geu:konsul J. 
jande (större delen af rantan ut- raren C. H. Brandel 1905) kr. 99 000. Letterstedt 1860) kr. 9 300: -. R ' i -  
g i r  f. n. till en lifranta). För riksmuseets botaniska 'och tan utgir i o. för sarsk. maktpalig- 

W. Blaire-Brnae's donation entomologiska afdelnirigar. gande vetenskap1.undersölm:r samt 
(don. at' Fru Carolina Benedicks- Byzantinska resestipendiet (En- äfven till andra ändam%l, beroende 
Bruce) kr. 20,000. Rintan skall voyén P. O. v. Asp 1803) kr. 30,000. detta p% Vetenskapsakademien. 
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G. Fïomrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 14734-47861 

utom eller inom akademien, som 
iugifver n%gou afhandl. med nya 
och viktiga upptackter uti kem. 
eller fysiska vetenskaperna. 

Lindströms ininnesfond kr. 
5,600: -, donerad 1901 af vannel 
och lärjungar till prof. G. Lind- 
ström. Till ett mindre stipendium 
för resor inom landet i syfte att 
studera de Iagre evertebrerade 
djuren, fossila eller lefvande. 

Sven Loréns minnesfond kr. 
3,500, donerad 1909 af syhktingar 
och vänner till prof. S. Loven till 
i~risbelöning i form af medali öf- 

soner," so; p& utmärkt satt f'm- Fruktträd och bärbuskar el.kgna sig 
jat de naturhist. vetenskaperna. %t biskötsel och sprida h%g för 

Wahlbergsminnesfondkr.31,400, dessa 8ysselsattn:r till allmogen. 

karför rön Ghupi&ningar, s& hva;t&<at &r lämnas ett resestii: 
akadem. finner befordra vetenska- af 4,800 brr. %t en studerande för 
pernas och näringarnas framsteg idk. af studier vid utlsndskt univ., 

donerad 1896 af ankef. E. Ret- 
zius till minne af hennes broder 
Afrikaforsk. Johan August Wahl- 
berg. Den %rl. räntan disp:s för 
2 p% hvarandra följ. ar växelvis af 
Vetenskapsakad. och Svenska Sa11- 
sk. för Autropologi och Geografi 
som resestip. 

IVallmarksksdonationen(Ofver- 
dir. L. J. Wallmark 1847) kr. 54,300 
Eantan användes till nrisbelönin- 

samt till underst.-för undersö1m:r I med skyldighet att kvarstanna d$. 

[4736] 
Thnnska stipendiefonden (Kam- 

martj. A Thun 1731) kr. 100,527: 05. 
Förvaltning af de under f. d. Kgl. 
Ofre Borgrattens v%rd förr ställda 
medel, se [%S 753; tv% hemstipendier 
%t torftigastuderandeföddai Stock- 
holm eller Sm%laud (dock, sasom 
test. säger: .iliedicin,för den oviss- 
bet iae siälf erfarit. undantaeen.): 
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[4736-47441 G .  Fromma stiftelsers, pensiunskassors m. fl. fonder. 
16 mån. Ansökn. ingifvas till det Ilöglondsha fonden (riksgalds- . Elmbladsb-a fonden (Lektor P Ji  
större akad. konsistoriet i Upsala. kommiss. GHöglnnd 1870)kr.13,252. Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för 

C47 371 
Till lifräntor, sedan s$ip:r. den i mogenhetsexamen bast vits- 

Kniggeska fonden (bnkef. A llb ordade. 
Lars Hiertas minne (Bru W. v. Balthasar Knigge 1822) 9,000. FranRQnstaf~ stipendiam (Allo. 

Hierta, f. Fröding 1877). Sarsk. Rantan levers till Ad. Fredr. förs:s nym 1883) kr. 2,000. Räntan ntde- 
styrelse, se [35 551' att fritt och kyrkorad att för församl:~ folk- las till en valartad samt med hag 
oberoende verka för det manskl. skolor användas. och fallenhet för studier beglfvad 
framåtskridandetoch dettahufvud. Lnndbergska fonden (Kyrkoh. J yngl. som af sidant understöd ar 
sakl. gnm att framkalla och befor- G Lundberg 1878) 4,383. Till stip:r. i behof. 
dra sadana vetenskapl. npptackter JuIinsLundmansstipe~idiefond, Adrian Göthes premiuni (sani- 
och upplinningar, sociala förbiatt. se [47 421. manskott af lärjungar och vänner 
ringar och frisinnade reforiner Petrejiska fonden (Skeppskla- till Adrian Göthe 1904) kr. 200. 
som kunna blifva till välsignelsk rer:n 1' Petrejiis 1847) kr. 1730.  Rantan skall hvarje hösttermins- 
för msnskligheten i allmänhet och Kl&der.böoker in rn.&~skolungdom. afslutning utdelas åt en beböf- 
särsk. for Sveriges folk. Wallinska fonden(Arkebiskopin- vande larjunge i 8:e klassen. 

[47 381 nan 4 M Wallin 1847) kr. 5,864. Carl v. Friesens stipendiefond 
Stip:r át studerande. (sammanskott af lirjungar o. vän- 

Sobelstiftelseii. Grundad p& .&leniusska fonden (Kyrkoh. J H  ner till statsridet Carl v. Friesen 
Ingenjören Doktor Alfred Nobel8 .ilenius 1822) 124,tiEi. Till pens.. 1906) kr. 3,750 Rantan skall vid 
testamente af den 27 Sov. 1895. -1lnad &t afskedade lärarp. slutet af hvarje lisar utdelas till 
(Trundstadgar faststallda af Kiingl. Sr vidarr i45 46;. mindre bemedlad, för studier val 
3iaj:t d. 28 Juni 1900. Hufvudfonden - -  . beg%fvad lirjiinge, som under iäs- 
d. 31 Dec. 1908 kr. 28,575,4983 79. Te- &ret afiagt studentexamen for att 
stamentet föreskrifver, att fondens [4741] Högre latinlärover- sedan fortsatta sina studier. 
ranta skall zarligen utdelas soin Lilla Johns prcminm (Anonym 
prisbelöning St dem som under . ket 1877) kr. 600. Premier %t l eller 2 
det förlupna lrethafv&jortmänsii- Se 123 031. obemedl. flitige och ordentl. gos- 
ligheten den största nytta. Rantan Erik Falhlllanssti~endie- sar i nigon af klasserna 2-5. 
delas i fem lika delar, som till- fond (Louise Ivdr Xgmarkshafoiiden (RektorJ Xy- 
falla: en del den, som inom fy- Falkman 1893) lir. Cn- inark 17fi2) kr. 100. Underst. at 
sikens omrlde har gjort den vik- 
tigaste upptbckt eller upphning;  Fyra bröders utipendiefonil (fa- faMiga gossar i Maria 

Beinisekularfonden (samman- 
en del den, som har gjort den vik- hikör P -% Sjögren 1907) kr. skott vid sekularfesten 1871) kr. 
tigaste kemiska npptäckt eller för- 2>500. Gnderstöd at studerande. 644. Stip:r vid Sthlms &!yiiinasium. 
bittring; en del den, som har gjort I"ernie- och vid Tliains donation (Änkef. M C 
den viktigaste uppttickt inom fy- 'atin'5roverket, kr..3,500* Tham 1855) kr 60. Prem:kassa. 
siologiens ellormedicinensdomän; Prem:r Och llnderst.at 1872 &s. gwfvofond (Anonym 
en del den som inom litteraturen K"beska (f. d. Iarjungar 187')) kr. 1 000. Underst. och be- 
har producerat det utmärktaste i 'id Sthllns ITmnasiun1 lS7 l )  kr. lön: Bt 1 eller 2 behöfrande oi:h 
idealisk riktning; och en del At 

Cnderst. ~ ~ ~ ~ n ~ $ ~ ~ d e n  
flitiga rarjungar i 4:e o. 5:e klassen. 

den som har verkat nmst eller bast Jnlias Lundmaus stipendiefond 
för folkens förbrödrande och af- (Kam"arherren Ribbing 1868) (Lekt. J Lundman 1899)kr.10,000. 
skaffande eller minskning af st& kr. 2,168. rnderpt. åt studerande. Baritan skall efter donators död 
ende arméer samt bildande och Ruben SjR~rens  stipendit'fond tilldelas en eller t v i  behöfrande, 
spridande af fredskongresser.. (Fabrikör A S.jögren '$O5) kr. kunniga, fiitigaocli ordentligalar- 
Prisutdelare och styrelse se 116 311. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ , d , " " ~ ~ n n  jungsr i 6 ocli 7 klasserna. eller 

nyblifna studenter. Fonden för- 
diefond (.Anna Laura Stridsberg valtas af ~~~~l ~ i ~ ~ k t i ~ ~ ~ ~  

[47 391 1908) kr. 500. Underst,öd I t  stii- sthlIns stads u~dervisningsverk. 
*Albert Bonniers stipendiefond 

'leg,",","; doiiation (ankef, C T2iam 
.- .. -- 

för svenska författsren ar bildad 
af ett utaf Albert Bonniers barn 1865) kr. 344. Böcker at fattigafirj. [47 431 Högre realläro- 
och arfvingar doneradt oaf$terligt \!ir"sb-a stipendiefonden verket å Norrmalm. 
kapital af 150,000 kr., hyaraf (Fabr. A G 7T7irBn 1875)kr. 15,873. 
torna - med afdrag för sekrete. 1Jnderstöd at studeranile. 

Se [2307]. 
Allniiinna premie och stipenllie. 

rarens aflöning och andra nödiga fonden(K Direktionenöfver Sthlms 
irliga omkostnader - skola an. C47421 ~ö~~~ allmannaliro- stads underv.-verk 1880) kr. 9,100; 
rändau till understöd åt p& svenskt Sthlms reallarov. ; stip:r och pre- 
sprak skrifvande skönlitterära för- verket a Södermalm. m:r at förtjänte lärjungar. 
fattare af talang. Se r230.i:. S. ,ilmqvists stipendiefond (till- 

-- Erik ~ ~ c h s t r " m s  stipendiefond kommen gnm insamling 1904) kr. 
((+rosshandl. J A Bäckström l9OJ) 2,200. Stip:r &t medell. 1Lrjungar. 
kr. 10 000. BBntan skall med ena Första stipendiefonden (Okand 

[47 401 Direktionen Gfver halfte& den 1s maj och med den 1880) kr. 2,400. Stip:r åt medel- 
Stockholms stads undervis- andra den 27 nov. utdelas till l i r -  löse larjungar. 

,,ingsverk. Se ~S201j. 
junge i &:te kl. som &r behöfvan- Lektor Hngo FY. Philps utipen- 
de, har fallenhet för studier och diefond (Okand 1908) kr. 500. Stip:r 

Bergnian.Mi1lerska fonden (Sjö- utmarker sig i afs. p% flit och %t förtjänte Iadungar. 
faranden h Bergman Miller 1831) uppförande och far stipendiet - 
kr. 1,348. Till böcker at fattiga efter kollegii beslut - behAllas af 47441 
skolbarn. samma lirjunge under hela hans k 

Beskowska. fonden (Öfv.kam.- skoltid. Fonden förvaltasafI<ungl. Onder för vid 

junk. frih. B v Beskom och hans Direktionen öfver Stlilms stads Statens profskola, 
hustru 1864) kr. 13,013. Till stip. undervisningsverk. Nya elementarskolan. 

Rooströmska fonden (Presid. E De 6 Brödernas fond (Anonym Biirvaltas af K. Direktionen för 
Booströril 1835) kr. 1,630. Till böc- 1877) kr. 1,000. Uppmuntran atväl- Sthlms stads undervisningsverk. 
k ~ r  och prem:r %t skolvngl. artad gngl. vid gymnasium, med Se [23 01j. 

Erik ~Rekströmsstipindiefond, företräde at obemedl. ämbetsmans Axel Abramsons stipendium 
se 147 42 . söner. (Grossh. och Fru Axel Abramson. 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4744-47491 
1897) kr. 1500. Uppmuntran %t en 50 kr. %t l%@. i skolans tre högsta Aret; prem:r och understöd %t 
gnm flit Och berömvärdt uppfö. klasser, hvilken visat särskildt in- Urjungar. 
rande dPmf iörtjänt lPrjunge ingn tresse för, och goda kunskaper Törnqvists fond se under V O. 
af skolans 5 lagsta klasser (före. i företrädesvis franska sprn'ket, Förmpd.-kamm. 
träde för klasskamrater till stif- men eljest i öfriga lefvande spr%k, Sjiitte klassens stipendiefond 
tames afl. son). geografi, historia, sång ochmusik. (Lärjungar i sjätte klitssen 1908) 

Patrik de Lavals stipendinm Äfven p r e m i e r  i böcker för 15 kr. 219:90. Rantanliggest. v. tiU 
(gnminsaml.blandlarjung:ne 1889, it 30 kr. om aret %t 1 ii 3 lirj. kapitalet. 
sedermera ökadt gnm upprepade för framsteg i förenämnda amnen. 
gafvor af Frii E de Laval) kr. 2,000. Rnbenska stipendiet (Bankdir. 
Uppmuntran At i ngt af de natur- Ludvig M. Ruben, 1904) kr. 1,200. [4746 b] Hö.gre 
historisk'aämnenaframst&endel~r- Up~n~un t ran  At mlliriunge, hvilken verket å ostermalm. 
jiinge. daraf gjort si- förtjänt.. Se [2309]. 

bang. och&sik&ipendiet (gnm Allan dbgnius' ~tipentliefond, Elementariistipendiet (gnm in- 1 -" 
saml. 1865) kr. 1,000. Okadt gnm af lirjungarne gifha konserter 1882, kr. 1,000. Arliga rantan tillfaller 
donation af en f. d. lärjunge med 1884 och 1888) kr. 1,500. Uppmun- sAsom stipendium en behöfvandi? 
1,000 kr. 1888. Underst. företrädes- tran at i sång eller musik fram. lirjunge i 4:de eller 5:te klassen. 
vis &t ngn frAn skolan utgången st&ende lirjungar. En larjiinges donation, kr. 1,000. 
llirjunge som studerar vid Upsala Sten och Alvar Thirls fond Årliga räntan tilldelas en lärjunge 
universiiet, eller &t ngn lirjunge (Grosshandlaren Arthur Thiel och i 2:dra eller 3:dje klassen. 
vid skolan. Fru Alice Thiel) kr. 3 000. Under- Qustaf Elmquists' stipendie- 

Otto von Friesens premiefond stöd At barn efter ahiden lirare fond, kr. 5,000. Ariiga räntemed- 
(Bibliotekarien hos H M. Eonun- vid skolan eller t t  fiitiga larjungar, len utdelas såsom stipendier till 
gen, Fil. dr Otto vanFriesen 1899) som rlaraf äro i behof. förtjänta lirjungar. 
kr. 3,000. Be1ön:r i större eller Per Landstens stipendiefond,kr. 
mindre poster för vackra samlin- 1,050. Arl. räntan tillfaller l el. 
gar af djur eller växter eller för [47451 J~~~~~ realskola. 2 lärjungar vid liroverket. 
noggranna skriftl. uppsatser rö- 20. Septemberfonden, kr. 2,000, 
rande naturhistoriska ämnen. Se [Z3 13). hvilken summa inom premie- och 

Hartmansdorffska stipendiet HEbnerskrtstipendiefOnden(Ko1- fattigkassan bildar ett staende ka- 
(gnm insaml. 1889) kr. 1,000. Un- lega C G Widmark 1868) kr. pital; &rl. räntan användes tillin- 
derst. åt medellöse flitige rar- Underst. medellösa Iarjungar. köp af premieböcker. 
jnngar. Lagerströms stipendiefond (Kom- lvidincska donationen(kr.1380) 

Rektor Hugo Hernlunds premie- ministern f. d. kollegan C R La- Entemedlen utdelas till mindre 
fond (genom insamling af smärre gerström och hans hustru genom bemedl. lirjungar. 
bidrag bland skolans rarjunger till test. 1883) kr. 5,000. Arsräntan skall 
rektor ~ ~ ~ ~ l ~ ~ d ~  60.$rsdag den l3 utdelas till ett eller flere stipendier 
okt. 1908 och se<lermera ytterii. åt flitiga och viilartade ynglingar. [ 47  471 
gsre ökad ett af skolans LnndbergPka stipendiefonden 

vid elementarlärover- 

gymnasiatfórb. umnadt belopp) (Kyrkoh. J G Lundberg 1878) kr. ken Och pUpi1lkassa (Kg'. 

kr. 900. ?,OOO, underst, it medellösa yar. 
regl. l1 okt. 1878) kr. 4,730,222:'v. 
Sarsk. direktion, se [2945] ; pensio- 

Hernmarckska J " ~ ~ ~ ~ e l l s k s .  stipendiefonden nerande af änkor och barn efter 

~ , ~ ~ & ~ & r ~ l " ' , i ~ f a t ~ ~ i , ~ n  (prof, G A Manhell och hans hustru 
lirare vid de allm. elementa~liro- 

flitig lirjunge vid skolan. gnm test. kr. Om dess 
v:n folkskolelirare- o. folkskole- 

~ ~ l k ~  jacobsons anväudande saknas föreskrift. Rin- 
?rarinneseminarierna? högre lira. 

( knkef ~l~~ jacobSon f ,  wahlhl- tan har hittills utdelats i ett eller Imneseminariet, 

gren, kr, ~ , O O O ,  Underst, at flere stip:r åt flitiga och sedliga Chalmers tekniska Iiro. 

en för studier i natnrkunnighet medellösa rarjungar. 
anstalt i Göteborg, vissa pedago- 

hagad och larjunge Ividmarks fond (Kollega C G 
Bier samt g. Gymnastiska 

till fóretagande inom landet af en Widmarkochhans hustrugnm test. 
ostitutet; att vara 

resa i naturvetenskapl, syfte. 1882) kr. 10,000. Rantan an~ändes i kassa="åligger Och 

jnbelfeststipendie+, (genom in. till förhöjande af de pens:r, som 
som efter regrementets 

sarni, 1878) kr, 2 800, underst, at för Urare vid Jakobs allm. lirov. blifvit e'1er Ord. ämnes- 

medellösa flitiga'larjungar i de tre ar0 el. blifva A Allm. indragnings- OfningSlarare vid de "lm. lärov:u 

högsta klassema eller bland de staten bestämda att utgå, enl. särsk. 
Och seminarierna samt 

f, d, skolans rarjungar, som under i testam. best:& föreskrifter. 
lektor vid de tekn. laroverken. 

hvarje Iis&r aflagt godkind mogen- 
hetsexamen. 

Xorströmska stipendiefonden [4746a]  Katarina realskola. [4749! Kung1. Högre lära- 
(Civilingenjör Claes G Norström se  123 151. r~nneseminarium. 
och Fru Alma Norström f. Bun- Ehrenpåhls itlpendiefond (As- Se '22361. 
sow) kr. S 000. undersiöd t t  en sessorAEhrenpåhlochhanshiisti~ Ellen ~ e r g m a n s  stipendium 
för beg&fni&, flit och goda seder 1781) kr. 250. Prem:r &t lirjungar. (Frkn EllenBergman1887)kr.2,542 
kind, behöfvande yngling i sko- Qråbergs stipendium (Colleg. Till underst. för seminarieelever. 
lans gymnasium (helst till samme Schola E GrAberg) kr. 500. Prem:r Hilda Cassellis fond (f. d. ele- 
yngling under hans gymnasietid, &t i sang skickliga laqjungar. ver vid Statens normalskola för 
om han gör sig fortfarande daraf Katarina församlings kyrko- flickor) kr. 5,413. Till underst. för 
r51 förtjänt). råds donation (1814). Till skol- elever vid Normalskolan. 

Nya Elementarskolans all- böcker &t fattiga skolbarn; utg%r Regina Pallins minne (Semina- 
mnnna premiefond (genom be- med 10 kr. Irl. rieelever 1881) kr. 9 986. Tili un- 
h8llningen af rid liroverket 1900 Lefflerska stipendiet (l4nkef. G derst. för semiuarieileve r... 
och 1904 anordnade soaréer; ökad Leffler 1885) kr. 500. Rantan ut- Seminarieelevernas lualpfond 
1905 gnm gåfva af en f. d. måls- delas I t  en medellös och viilartad (Seminalieelever) kr. 11,017. Till 
man med 500 kr.) kr. 2,000. yngling om aret. underst. för seminarieelever. 

Lektor Ilngo Schmidts stipen- l i l lerska fonden (Sjöfaranden Lonise Sundens stipendium (Än- 
die- och premiefond (genom in- A. Bergman-Miller 1831) kr. 1,200. kef. Christine L Sundén 1887).kr. 
samling af äldre f. d. lärjungar; Till prem:r &t lirjungar. 5,239. Till underst. for semina- 
vid lektor Schmidts franfalle 1901) Premie- och fatbickassan, be- rieelever. 
kr. 2,091. S t i p e n d i e r  å minst st8eilde af innkrifn:safgiftrr för 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 



. 14750-47553 G. P r o m i n a  stiftelsers, pensionskassors in. fl. fonder. 
J. a. Törners donation (Kom- om sig att blifva skicklige nsrings- '47 501 Kungl' Tekniska 

missionslandtmiat. Törner 1874) h. idk. för att idka studier Tid Tekn. högsko lan .  
Se i22 041. 

46,500. Stip:r och reseunderst. At skolan i Sthlm samt belöningar for 
Tekn. högskolans elever. uppfinningar och förbättringar i 

Taorsten Bergstedta stipendie- Jonas Ivenströms stipendiefond näringar och slöjder. 
fond (Civiling. Thorsten Bergstedt (Allm. Svenska Elektr. A.B. i Va- 
1881) lm. 5,200. Underst. &t Tekn. steras 1899) kr. 10,000. Stip:r At [47 531 
högskolans elever. Tekn. högskolans elever. Adlerska fonden (Fru Charlotta 

John Bernströnis stipendie- Donation til l  C J Yngströms kr. 5,254: 68 vid 1907 A*s 
fond, lm. 50.000. Stip:r &t Tekn. minne kr. 20,000. Stipendiat utses FOlkskoleöfverstFelsen i 
Högskolans elever med företräde bland Bergsskolans eleier eller se [18641; gAfvomedel 
for den, hvars fader är eller haft personer, som arbeta inom jäm- skO1lOfskO1Onier. 
anstalln. sisom arbetare eller tjBn- handteringen. Benedicksska fonden (FruEmma 
steman hos AktiebolagetSeparator. Benedicks) kr. 10 443: 85 vid 1907 

Borgareståndets donation (Bor- E4' '1 &rs slut. Folksk~leöfverstyrelsen 
Byggmästaren Johan Anders- i Sthlm, se [1864]; g&fvomedel till 

f ~ e ~ ~ ~ ~  h , 6 ~ ~ ~ i a , " ~ ~ ~ v ~ ~ P ' i  sons fond (Bru ThereseAndersson skollofskolonier. 
C, ~ ~ ~ ~ d ~ l ~  &tipendiefond och Herr Knut Andersson) lm. Duboiska fonden (Handlanden 

rermen C. B~~~~~~ lyO4) kr. l5 20,000. Styrelsen för Tekn. sko- P. G. Dubois) kr. 69,712: 33 vid 1907 
stig:r i t  ~ ~ k ~ i ~ k ~  hög sk:^ lan i Sthlm. till stip. vid skolan &i-s slut. Folkskoleöfverstyrelsen 

bfreringenjör~ohan~anielsons Jolin Ber~st rönis  stipendiefond i Sthlm se [1864]. underst. i t  skol- 
stipendiefond kr, 40,000. R ~ ~ ~ .  kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska barn i fhkskolan; 15:e o. l6:e kur- 

&t ~ ~ k ~ ,  högskolans a*- skolan i Stockholm: till stip:r vid ser eller annan undervisn..anstalt, 
eller afg&ende elever. skolan, med företräde för de ele- som Iimpl. kan sättas i samband 

8, de ~~~~l~ ( A ~ .  T er, hvilkas fader haft eller hafva med folkskolan. 
tieb. separator kr. lo 000, anställning hos A.-B. Separator. Friedliinderska fonden (Grossh. 
stiPZr at  ~ ~ k ~ ,  högskolans el&.er, Ulla Cramérs stipendiefond kr. Herman Briedländer) kr. 26 030: 11 

V .  xggertZ (bild. 82,000, ääraf dock tillsvidare rän- vid 1907 ars slut. ~olkskol~öfver-  
af prof. ~~~~~t~ m, fl. tan hufvudsakligen iitg&r till lif- styrelsen i Sthlm se [1864]. g&fvo- 
1885) b, 6,550, Stipzr at elever vid rantetagare; styrelsen för tekniska medel till skollofskolonierj 
Sthlms Bergskola. skolan i Stockholm. till stipendier. 

Qibson.Cronstedts stipendie. Baltznr ~ r o n s t r i n d s  fond   om- 
fond ( h g ,  C @ xorström 1899) mittén för istadkommandet af en [4755j Kungl. S t a t s k o n -  
kr. 18,600, ~ t i ~ : ~  &t ~ ~ k n ,  hög- vardig minnesvhd öfver skolans 
skolans elever med foreträdesrätl förste förest. kapten Baltzar Cron- 

toret. 
för till släktema~ibson, strand) kr. 1,425. Styr. f. Tekn. 

f..Af de  under K. 

Cronstedt och Norström. skolan i Sthlm; till stipendier vid t " , ~ l ~ . g s ~ ~ ~ ~ r ~ ~ d ~ f  
A. X. Hofianu stipendiefond 

Ericssona intresse. 
(Slottsarkitekten A NHoEman1897) f. d. Allmänna döfstuminsti. 
kr .  20,000. Stip:r &t Tekn. hög- (Kommittén för John Ericssons- tutetsdonationsmedel~öfverl&mn. 
skolans elever. monumenteti Stockholm) kr. 1,000. till K. Statskontorets förvaltning 

C. J.Hnltqvists donation (Hofr.. för i 1894). De till fri disposition stallda 
radet G J Lindencrona 1874) kr. 

t i ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ l a ~ i i p e n d i e f o n d  donationsfondernas arl. atliastn. 16,000. Stip:r at Tekn. högskolans 
A N Hotiman) kr. användes t. v. till en del for döf. 

elever. stumldrarebildn. och döfstumuii. 
JohnE Kjellbergsstipendiefond 20,0?0. för Tekn. dervisn. samt till stip:r &t lirare- 

(Änkef. dlma Kjellberg 1897) kr  lan ' ; stip:r vid elever. Af andra donationsfonder 
30,000. Stip:r &t Tekn. högskolans ('laes AdelsköidS utgi f. n lifräntor m. m. -K. 
elever. 20,000 kronor. Styrelsen för tek- ~ ~ j : t ~  foro\dnande ang anvandan. 

Otto Och Au6.gsta. Lindstrands i sti- det innehalles i riad. brefvet till 
utipendiefond (Ankef.E A T Lind- pendier. Statskont. af 14 febr. 1896. Vid 
strand 1597) kr. 25 000. Reseun- 'jöstedtska fonden (Kyrkoh: N 1908 Ars slut utgjorde de till fri 
derst. &t utgingna el&erfr&n~ekn. ~ e 1 8 ~ ~ ~ T " 9 k ~ a ~ ~ ~ h 1 m S t ~ ;  disposition stallda fonderna kr. 
högskolan. 

joh. ~ i ~ ~ , ~ g l ~ ~ ~ ~  donation ( F ~ .  [Z2061 ; bildande af en särsk. afdel- 
2321002' 87 Och de öfriga *Onderna 

briksidk. Joh. Michaëlson 1866) fór flickors undervian i sven- k r ~ ~ ~ ~ ~ k & s p k i i n p g i o n d e n  (af 
kr. 5,100. Stip:r &t Tekn. högsko- ska satt vid 1896 och följande Arens 

dans elever. nuv. Tekn. skolan i Sthlm. 
~ ~ ~ , , ~ l  owens stipendiefond Tekniska skolans nllmiinna sti- behallning vid 

(subskription till hedrande af 8. pendiefond (Aktieb. Industripalat- %il ~ , " ~ f f ~ ~ ~ ~ ~  

Owens minne 1874) kr. 15,000. Stip:r ~ a ~ ~ ~ ~ ~ k ~ $ $ o , a f  &giP,~n varaktig oförmBga till arbete. Bt  Tekn. högskolans elever. Filéenska testamentsfonden 
Remy Schwartz' stipendiefond for i stiP:r (Kommerseradet P. E. Filéen 1822) 

( ~ n k e f .  D. S. Schwartz f. Sundblad kr. 28,450: 41. Folkundervisn:~ be- 
1878) kr. 6 200. Stip:r a t  Tekn. hög: Westins stipendiefond främj. Under 1908 utbetalades för 
skolans eiever med företrädesrätt Q ~ ~ , " 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h )  "Fi undervisningsändama1 300 kr. &t stiftarens slaktingar. .,. Johnsonska donationsfonden (f. 

Xinne af Civilingenjoren Au- stip:r vid n'mi1da d. svenske och norske General. 
@st Emil Wilhelm Smitt för tek. sko1a. konsuln i Alexandria J. W. Johu- 
nisk undervisning (Gen:konsul J. [47 521 

p 

s00 1890) kr. 222,329: 35. Till stip. 
W. Smitt 1904) kr. 100 000. Stip:r Hamelmannska fonden (Fnbr. J at konsulsaspiranterutanordnades 
&t Tekniska högskolan; elever. G W Hamelmann, test. 191, 1882) underir1808 ett sammanlagdt be- 

Knut och Amalia Xtyffes stipen- kr. 11,400. svenska slöjd fören:^ sty- lopp af kr. 7,600: -. 
diefond (Ufverdir. o. fruStyffe 1898) relse. se [38 831 ; 2 resestip:r a 250 I~äugmanska donationsfonden 
kr. 41,500. Reseunderst. %t Tekn. kr. till haudtverks~mgliugar ej (Bruksäg. E. J. Langman 1859) kr. 
bögsk. afghgna eller afg:de elever. öfver 25 &r. 3,391,318: 12. Allmännyttiga ända- 

Teknologiskainstitutetselevers IVallmarliska fonden (Ofverdir. mal. f%r ännu icke disponeras till 
stipendiefond (subskription 1877) L J Wallmark 1847) kr. 19 000. dea%testatorafseddainrättn:rm.m. 
kr. 25,300. Stip:r a t  Tekn. hög- Svenska s1öjdfören:s styre1se;'un- Roréenska testamentufonden 
skolaas elever. derst. till ynglingar, somgifvahopp (KanslirBdet J. E. Noreen 1811) kr. 

Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, 



1 G. Fromma stiftelsers, pensioiiskassors m. fl. fonder. [4755-47672 

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda. 

?3,302: 82. Underhåll af elever vid 
K. Krigsskolan 

BI i~ i t imä l l sk~~c t s  i Stockholm 
krigsskolestipendiefond (1893) kr. 
3,730: 65. För flitig obemedlad elev 
af hvarje larokurs vid Krigsskolan 
såsom beklidnadshjalp el. upp- 
mnntran. 

Baltzar von Platens stlpendie. 
fond (f. d. Statsministern för ut- 
rikes ärendena grefve B. v. Pla- 
tens änka och son 1877; fonden, 
förut under Marinforvaltn:~ v%rd, 
öfverflyttades till Statskontoret 
1894) kr. 21,848: 45. Till stip. &t en 
kadett ,.id aflaggandet af 
föru~mn.t ,Sjöoficer(190Rutdel:s 
kr. 883: 99); . 

arefve passes donations- 
fond (sekreter i ~ ~ i ~ ~ b ~ f ~ a t t ~ ~  
grefve C .  E. i,, passe 1871) kr. 
43,002: 74. l?ör ändamål t i l l h . ~ i k ~ .  
arkivets ämbetsverksamhet. 

Westzynthii testamentstond (t. 
'f. svenske och norske Konsuln i 
Barcelona W. J. S. Westzynthius 
1891) kr. 87,374:68. ~ f i ~ ~ ~ t ~ ~  skall 
anvandas till att förbättra ställ. 
ningen föf g a l a  och redliga sta. 
tens tjänare, hvilka antingen icke 
hafva rätt till eller hvilkas 
pension är otillräcklig, afvensorn 
till %tt understödja änkor ochbarn 
efter deni. &. 1908 beviljade K. 
,naj:t gratifikationer fr&n 
till belopp af 2,155 kr. 

Elrand- och Liffors3krings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 

[47 561 .Folkskolelärarnes 
pensionsinrättning- se  129461. 

Folkskoleliiirarnes pensionsin. 
inr&ttning (K. Maj:t och riksda. 
gen; Q,, l.egl. 30 nov. 1866) kr. 
19,536,:i9Y: af 

larare ,,i& folkskolorna i ri. 
ket; förbindelse till delaktighet 

eer hvarje skolområde i riket 
och en af dess lirme. 

vid högre folkskola samt 
hyarje för desshrdin, 
liraretjän:r vid egentlig folkskola. 

Folkskoleliiirarnes änke- och pu- 
pillkassa (K. Maj:t och riksdagen; 
~ ~ 1 .  regi. 15 okt. kr. 7,634,7ôr>: 
88  Pensionerande af änkor o. barn 
efter ordinarie folkskolelirare; 
skyldighet att vara delägare i kas- 
san åligger hvarje folkskolelarare, 
som efter reg1:ts utfardande blif- 
vit Ordin. innehafvare af ?iänst 
med delaktighetifolkSkolefirarnes 
Pens:sinrättn 

Småskoleliirares in. fl. ilder- 
d e r ~ o m s u n d e r s ~ d s a U S t ~  (Kg1 
Maj:$ och riksdagen, %'l. red. 22 
juni 1893). ~ehål ln:  forvaltad af 
statskontoret. Underst. åt lärare 
och lirarinnor vid småskolor ooh 
mindre folkskolor; skyldighet till 
delaktighet i anstalten %ligger 
skoldistrikt f. hvarje läraretjänst, 
för hvilken lönetillskott af allm. 
medel erhilles. 

Lasarettsiikarnes penSjOn5- 
kassa (K. M:t och riksdagen; Kgl. 
regl. 13 nov. 1903) kr. 128,343:26. 
Pensionerande af ord. lasaretta. 
rakare. 

Döfstumlärarnes pensionsan- 
stalt  (K. BPt och riksdagen: Knl. 
regl. 30 aug. 1905) kr. 20 834: 66. 
Pensionerande af personajen v i d  
döfstumskolor och folkhögskolor. 

Söderströmska fonden (Grossh. 
B. H. Söderström 1875) kr. 15,000. 
Pens. åt reglementariskt oberätti- 
gade pensionssökande folkakole?i- 

Svenskaliirarinnornas pensious.- 
(lg5') kr. 

S"sk. se ['O 37]; 1i15!Qr'ta 
'jd 54 'r. 
[47 581 

neskoWska skolans pond (1883; 
grundplåt kr. 2,000. Till penslons 
bidrag åt nlrolans lirarinnor. 

[47 59 
r~ rassko~an ,  se 134 291. 

[47 601 
Philipseuska testamentsfondea 

(Grossh. H. T. Philipsen och hans 
hustru, f. Moll, 1811). Särsk. di- 
rektion, se [2440]; skolinrättning; 
äger fastigh. n:r 27 ikv.Rosendrt3 
större i Maria, försml., Hornig. 
31, Ad. Fredr. torg N:o 1. 

ledamöterna eller gnm föredrag o. 
diskussioner verka upplysanse. 
Lokal Luntmakaregatan 7 n. h. 

[47 66 b] p 
De döhtummas Allmänna Sjuk- 

och Begrafningskassa (1903) kr. 
76,000. Styrelsens säte i Stock- 
holm. Afser att lämna sjuk- och 
begrafningshjälp %t döfstumma i 
Sverige. Årsafgiften? kr., från och 
med 1 januari 1910. 

-- 
[4767a] 

nbllmänna donationsfondanu, 
lyder under Kungl. Direktionen 
öfver ~ ~ ~ t i t ~ t ~ t  för blinda; tillg, 
(enl. 1908 Ars boksiut) kr. 233,507: 
40; af afkastningen afskiljas ariigen 
5,000 b, för att, efter af ~ ~ ~ ~ l ,  
~&j:,j:t fattadt beslut, anviindas fur 
främj. af blindundervisn, m. n,,; 
$terstoden af fondens afkastu. ef. 
ter afdrag af utgående lifrantor an- 
vandes af Direktionen till frän~j. 
af de 

C4767 b] 
~Understidsfondenn, lrder un- 

der Kungl. Direktionen ofver In. 
stitutet för blinda; tillg. (enl. 190% 
års bokslut) kr. 225,806; afkastn. 
användes till främj. af de blindm 
själfverksamhet m. m. 

[47 621 
Allmänna institutet för 

(Protokollssekret, P, A. 
Borg, under beskydd af Drottning 
Hedvig Elisabet Charlotta 1810). 

Sedan detta institut 1 aug. 1894 
upphört och dess Egenheter, 
byggmr o. inventarier öfverI&tits 

1:a döfstumskoldistriktet, hafva 
institutets fonder, enl. K. Maj:ts 
bref af aug s. öfverlamnats 
till af statskon. 
taret t v ~ ~ ~ å ~ ~ d ~  an. 
vändaidel af den behallna årsaf. 
kastning. af dessa fonder har K. 
Maj:t lamnat föreskrift 14 febr. 
1896. Se vidare [47 551. 

[47 631 - 
Kungl. institutet och försko. 

lan Pör blinda ?h Tomteboda, ly- 
der under af Kungl. Maj:t förord- 
nad direktion se [2? 981. Tillg. (enl. 
1908 års bokalut, inklusive under 
läroanstalten lydande donations- 
fonder kr. 765 835: 27) kr. 1 330 780: 
54, hvaraf fahighetens dokfkrda 
varde 514,500 kr. 

, [47 641 
Arbetshemmetfirblindai Stock- 

holm (f. d. Dir. O. E. Borg 1868) 
cirka kr. 200,000 Sask. styrelse, se 

[a5 393. att inom fademeslandet 
verks'för blindas srbetsförtjänst 
m. m.; inträde afgiftsfritt mot 

~ ~ ~ ~ ~ d ~ ; ~ p ~ ~ 8 ~ d ~ I ~ ~ 0 ~ j ' ; r i ~  
hjälp. 

.- 

r47 651 
Böreningen >Bör Blindas valn 

(stift. 1885) har till hufvudsakl. 
andamål att Söm% blinda tillsjalf- 
forsörjn., hvarför den gnm sin sty- 
R I S ~  ramnar bidrag till medde- 
lande af undervisn. i lasn., 
I"Pliga handarbeten m. m.före- 
trädesvis åt sådana arbetsföra 
blinda, hvilka, när synen förlora- 
des, voro för gamla att erhålla in- 
trade vid K. Blindinstitutet vid 
Tomteboda. Deras arbeten försäl- 
jas i föreningens försäljn:sbod, 
Jakobsg. 19. Fören:s fonder uppg% 
till kr. 136,397: 07. 
- 

[47 6 6  a] 
Döfatumföreningen IStockholm 

(1868) kr. c:a 34,000. Sarsk. styrelse, 
se [3691]. att medelst lån eller gåf- 
vor understödja döfstumma leda- 
möter, som äro sjuka eller åldriga 
eller annars behöfvande, samt lam- 
ra begrafningshjälp äfvensom att 
anskaffa bibliotek till utlåning %t 



O476747711 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 

i47 67 C] Institutet för blinda' tillg. (enl, användes till Wamj. af de blindas 
&ackmanska ~ t i & , l ~ ~ ~ ~  rante. 1908 ars bokslut) kr: 122,200: 24; sjalfverksamhet. 

fond 1 der under ~~~~l afkastn. anvandes till Wimj. af de 
~ i ~ ~ k t i ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ t i t ~ t ~ t  för blindas sjalfverksamhet m. m. 
blinda; tillg. (eul. 1908 Brs bokslut) [47 681 
kr. 7,441: 83; till främj. af de bl in  [47 67 e] De blindas förenings sjukkasse- 
da,e själfverksamhet m. m. Namne1 Enanders donations- fond, bild. gnm friv. ghfvor, l im-  

fond kr. 132,083:49, J H Bonne- nar enl. stadfäst regl. sjukhjälp 

C47 67 d] 
dals fond kr. 3,812, Hanna Iioos' %t behöfvande sjuka blinda inom 
af Hjelmsater fond kr. 6 824:19 fören. Fonden som vid 1908 %rs 

~ E r i k a  Carolina Nybergs född och k Skogbergs fond kr.'12 768 början uppgick till omkr. 127 000 
Söderberg, douationsfondn~ lyder lyda under Kungl. ~i rekt ioned öf- kr., förvaltas af De blindas för- 
under Kungl. Direktionen öfver ver Institutet för blinda; afkastn. enings styrelse, se (36873. 

VHI. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras ankor och barn. 

i47 701 Kungl. Akademien FredrisueWohlfahrt1832)kr.11,131. nadt 1904) kr. 4,180. För studer. 
yngling vid Konservatorium. för de fria konsterna. T i ~ e ~ ~ ~ % n m a  reservfonden kr. Konservatorieelevernas graffond 

Se i16 261. 14.520. kr. 240: 90. -- . . . . . . . . 
Akademiens pensionskassa(upp- 

' 
iiuhlanska a r f v i n g a ~ n ~ s  stipen- 

kommen genom influtna exposi. diefond (Hedvig och A. Kuhlau 
tionsmedel. Kgl. regl. 1897) kr. [47 711 Kungl. Musikaliska samt Evelina Falenius,f. Kuhlau, 
283,149. Pens. till akadem:~ pro. akademien. 1866) kr. 1,000. För violinspeln. 
fessorer, lärare och tjänsteman 

[se 16 a?]. 
Kuhlans stipendiefond (Grossh. 

a ~ m t  deras änkor och barn. C. L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För 
Akademiens särskilda nnder- Abrshamssons gåfvofond(Gross- pianospeln. 

utödsfond (Grossh. B. E. Dahl- handl. Aug. Abrahamsson 1869) Jenny Linds stipendiefond(Fru 
gren 1874) kr. 100,003. Rese- och kr. 25,000. Underst. &t shgelever Jenuy Lind-Goldschmidt 1876) kr. 
atudiestip:r, belöningar å högtids. vid Konservatorium. 100 300. Resestip. 
dagen. Akademiens stipendiefond (Mu- ~indströmsstipendiefond(~ross- 

Therese och Knnt Andernsonn sikaliskaakadem.l856)kr.16 329:75. handl. E. E. Lindström 1864) kr. 
fond (1898) kr. 20,000. Till elever. För obemedl.konservatorie.'elever, 1,600. För violin- och violoncell- 

von Beskows donation (0fv:- som visa flit och framsteg. speln. 
kam:junk. frih. B. v. Beskow 1864) Benedicks' Emma Ankefrn,sti- Lomrll-Holins stipendium kr. 
kr. 10,000. Till stip. %t konstnärer. pendiefond kr. 6,000: 10 516: ou. För violin- och violou- 

Boberghskadonationen(Godsäg. Bergmans gåfvofond (Larar:n céllspeln. 
och Fru O. G. Bobergh 1880) kr. Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. Axel Lundwalls fond (v. Ha- 
10,000. Till pris eller uppmuntran' För &ng. radsh.ALundwall1898) kr. 100 000. 
för elever. Bergs stipendiefond (Organist. För uppför. af större musik;erk. 

Gahms donation (Ritlir. P. J. P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till Hankells stipendiefond (Prof. 
Gahm 1826) kr. 3,070. Till belö- beframj. af ~rganistbiLdningen. Gustaf Mankell) kr. 1,000; for or- 
ningar & högtidsdagen. H. Bermalds fond (Ankef. Hed- gelspeln. 

Hoifmanska fonden (Slottsarkit. vig Berwald) kr. 4,000 f. underst. åt JIazers fond (Grossh. J .  Mazér 
A. N. Hoffman 1897) kr. 21,507. Tiil konservatorietselever; f.n.lifrapta. 1846) kr. 10,000. Till uppehallande 
elever i byggnadsskolan. von Beskomsstipendiefond(Oft:- af ett kvartettsallskap. 

Kinmansons fond (Kammarrätts- kam:junk. Frih B. v. Beskom o. Michaelssons fond (Grossh. Aug. 
ridet C. L. ginmanson 1874) kr. Malin v. Beskok.1864) kr. 20,000. Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till 
36,890. Stip:r till malare o. bild- Resestip. uppehållande af nyss nämnda 
huggare. van Booms stipendiefond (Mu- kvartettsällskap. 

Jenny Linds stipendiefond(Fru sikus J.  van Boom 1861) kr. 1,000. Xetherwoods stipendiefond 
Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. För pianospeln. (Bankokomm. V. Netherwood 1867) 
87 487. Eesestip. omväxlande &t Doktor Ernst Fogmans dona- kr. ?00. För violin- och violon- 
malare, skulptör 'eller arkitekt. tionsfond (fru Carin Fogman 1007) cellspeln. 

Lundgrens Egron, prismedel kr. 5,000. Till elever och f. d. ele- Henriette dissen's stipendiefond 
(uppkomna &m inkomsten för ut- ver i valthornsblåsning. (Fru Henriette Nissen-Saloman 
stilln. af Egron Lundgrens arbe- F. A. Yriebergs rrtipendiefond 1880) kr. 10,000. För underst. åt 
ten 1876) kr. 5,507. Guldmedalj %t (Nusikdir. F. A. Frieberg 1902) kr. en konservatorieelev. 
akvarellm&lare. 5,000. För konservatorieelever. Fredrika Stenhammars stipen- 

Xeijers donation (Ofverdirekt. Hammarins stipendiefond (Fru dium kr. 10,000. Dramatisk sang. 
G. Meijer, 1775) (fastighet). Till E. Hammarin, f. Casparson, 1872) Wilhelm och Hilma Svedboms 
akadern:~ inrättn. o. behof. kr. 20 000. För underst. åt kon- stipendiefond (Fru Hilma Sved- 

Pipers donation (Hofiutendent. servathriets elever. bom 1906) kr. 40 000. Bör elever. 
T. N. Piper 1820) kr. 20,602. Till Hassells donation tillbIazerska Sällskapets Musikens vänner 
användande af akademien. kvartettsällskapets byggnadsfond i Göteborg stipendiefond kr. 

Ribbing8 donation (Kanslir%det (1894) kr. 32,513: 16. 11,313: 70. 
G. Ribbing 1809) kr. 6,000. Till Hebbes stipendiefond (K. sekre- Tamms stipendiefond och Wide- 
atip:r %t elever vid larov. ter. J. Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. grens stipendietond (Bruksp. C. 

Söderbergs donation (Ofverin- Till befrämj. af organistbildn. A. Tamm 1865 och Kassör G. Wi- 
tendeut. G. Söderberg 1873) kr. Händelskastipendiefonden(Prof. degren 1880) kr. 4,000. Flöjtblisn. 
8,000. Till be1ön:r %högtidsdagen. J. A. Josephson 1871) kr. 500. För D. A. T. IYestmans donation (v. 

Iino Troilis fond (Doktorinnan primavista sång o. harm. kunskap. Haradshöfdlng D A T Westman 
S. Hellmau 1880) kr. 7 205. Stip:r Johan Leonard Höijers stipen- 1906) kr. 6,000. Bör en elevi piano- 
At elever. lifränta kr. 60. dium (Fru Julia Justina Höijer, spelning. 

IV. l dh l f ah r t s  minne (Fröken f. Westée, 1900, kapitalet öfverlim- ( 
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IX. Fonder för pensioner och understöd i t  civile ambets- och tjanstemän 
och  därmed jämförliga personer samt deras ankor och barn. 

G. Fromma stiftelsers- pensionska~sors m. fl. fonder. [4772-47811 
[47 721 

Kgl. Hofkapellets pensionsin. 
rättning (H. M. Konungen gnm 
n%d. bref 1816) kr. 592,174: 36. 
Sarsk. direktion, se [3015]; pens:r 
till hofkapellister, deras änkor o. 
barn. 

[47 731 
Operakörens enskilda kassa 

(Kapellmäst. C. Nordqvist 1876' 
kr. 12,900. Sirsk. styrelse, se [aO21]. 
begrafxshjälp, nod-, hjälp. och 
18neinrattn. 

[47 741 
Axel Elmlnnds pensionsfond kr. 

59,162. (Under direktion af K. Tea. 
trarnes pensionsinrattning.) 

E'. d. Mindre teaterns pensions- 
fond (Edw. Stjeinström) kr. 74,135 
(Under direkt. för K. Teatrarnes 
pens:inr.) 

Kgl. Teaterns arbetares och be. 
tjäntes sink- och b~grafnings- 
kaBSa (Frih. G. F. kkerhielm 1823) 
kr. 83,145. (K. Teatrarnes pensions. 
kassas direktion); sjuk- och begraf. 
n:shjälp samt underst. %t K. tea- 
terns arbetare och betjänte. 

Kgl. Teatrarnes pensionsinriitt- 
ning kr. 926,000. Sarsk. direktion, 

se Svensk; L30 131' Pens:r. teaterns donationsfond 
kr. 5°,000 (tillh. Teatranies 

Pens:kassa). W. Svensons donationsfond kr. 
21,297. Under direkt. för Kg1. 
Teatrarnes pens:inr. 

147 7.51 
operabalettens enskilda kassa 

(Siegfried Saloman och A. Will- 
man 1883) kr. 21 900. Särsk. sty. 
relse, se 130 231;' afsedd till un- 
derstöd. 

[47 761 
Artisternas och litteratörernas 

pensionsförening (Artister o. lit- 
teratörer 1847) kr. 274 641: 90. 
Sirsk. direktion se j30 32) pens. 
till aldrig& artister och l i t tehörer  
samt deras änkor och omyndiga 
barn. 

De Sceniska Artisternas Under- 
stödsfond kr. 82,000 Särsk. sty- 
relse, se [3019]. 

sörjda barn af samma samh&I&s - 
klass. 

Filéenska donationsfonderna 
(Kommerser. P. Filéen1822) l/i 1909 
kr. 176,598: 38. Pens:r och grati6k:r 
%t fattiga civ. ambets-o.tjansteman, 
äfvensom %t deras efterl. ankor och 
barn; pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. 

Gifta af en gamma1 tjänste- 
man (en gammal tjänsteman 1880) 
IIl 1909 kr. 168,192: 13. Forsörjn:s- 
hus för civ. ambets- o.tjänstemans 
i fattigdom efterl. änkor och miu- 
der%riga barn. 

Kgl. Göta hofrätts pensions- 
fond (K. Maj:t och Göta hofrätt 
1831) 11, 1909 kr. 12,883: 67. Pens:= 
%t i fattigdom efterl. ankor o. barn 
efter ambets- och tjänstemän inom 
Göta hofratt; pröfn:srätt tillk. K. 
Maj:t. 

Haakska donationen (v. Presid. 
M.Haak 1831) 111 i909 kr. 43,803: 75. 
Pens:r %t civ. ämbets- och tjanste- 
mans änkor och barn. Disponerau 
för Civilstatens änke- o. pupili- 
kassas behof. 

Isbergs pensionsfond (Presid. i 
Svea hofr. C. E. Isberg 1854) 1111901> 
kr. 46,525: 01. Pens:r %t änkor el. 
oförsörjda döttrar samt till Upp- 
Sostringshjälp %t söner efter leda- 
möter i Högsta domstolen eller 
Svea hofratt. 

Langs pensionsfond (M:Il S. E. 
Lang 1840 o. 1843) IIl 1909kr. 13,613: 
77. Pens:r %t4ogiftafruntimmer el. 
änkor i torftiga omstandigheter. 

Linds donationsfond (PosWäst. 
HansLind 1889) 111 1909kr.5,820: ad. 
Till pens:snnderst. %t 4, högst 6 
behöfvande änkor och barn efter 

[47 811 Civilstatens 
anke- ,,,,h pupillkassa, 

Se P9 431. 
Civilstatens ankei och pupill- 

kassa (förutvarande civilstatens 
pensionsinrättuingi 'l1 1909 kr. 
14,786,545:58. (Offentl.iurättn.1826, 
omorganiserad 1908.) Pensio- 
ner %t civ. ambets- och tjänstemäns 
ankor och barn. Pensioneringen 
fr%n kassan sari inbegripen jäm- 
val förutvarande Civilstatens en- 
skilda anke- och pupillfond, upp- 
gick ar 1906 till kr 627,1392: 97 och 
uppehalles, förutom genom afkast- 
ningen af kapitalet, genom bidrag 
af delagarue. Fran kassan bestri. 
das dirjämte pensionsutgifterna % 
Civilstatens allmänna anke- och 
piipillfond samt P Civilstatens pen- 
sionsinrattnings tjänstemannafond 
(se nedan). 

Civilstatens allmPnna ilnke- och 
pupillfond. (Offentl. inrattu. 1798). 
Pens:r &t civ. ämbets- och tjänste. 
mans i fattigdom efterl. ankor o. 
barn; ansökningar till nya pens:r 
emottagas icke. 

Civilstatens pensionsinrättnings 
tJänsteniatinafond. (0ffent.inrätt~. 
1826). Pens:r %t civ. ämbets o- 
tjänstemän vid fyllda 60 (56) &r. 

Under civilstatens anke- och pu- 
pillkassas förvaltning äro stallda 
nedannamnda fonder m. m. 

Ton Beskows pensionafond 
(0fv:kam:junk. frih. B. v. Beskow 
o. hans hustru M. v. Beskow, f. af 
Whhlberg 1864) 1909 kr. 6,103:38. 
2:ne pens:r f. ambetsmans ankor 
eller oförsörjda döttrar. 

[47 771 
Dramatiska och musikaliska ar-  

ysterna6 pensionsförening (Tes- 
erdir. P. J. Deland 1837). Sarsk. 

tillg. vid 1908 ars slut omkr. kr. 
243,875. Sarsk. direktion, se i30 171; 
att, s% l%ngi  förening:^ ti1lg:r med 
gifva, utdela pens:r a 300& 400 kr. 
&l.; hvarjamte under fören:s för- 
valtn. ar stalld Nödhjälpsfond med 
kapital kr. 14,833, hvaraf räntan ut- 
:&:,l1 at "- 

Svenska teatersrbundet (stift. 
d& 4 november 1894) trädde i 
verksamhet den 1 januari 1895. 
Förbundets uppgift är att vid sidan 
om sin ekonomiska verksamhet, 
som går ut  p% en spar-, sjuk-, 
begrafn:shjälps- o. understödsfond 
samt pens.-kassa, vara en centrai- 
punkt för svenskaidkareafscenisk 
konst. Förb:s ti1lg:r utgöra nu kr. 
205,424: 38. Medlemsantalet är 36i. 
Se f. ö. under [3098]. 

[47 781 
Svenska pnbljcisternas pen- 

sionsförening (1901) kr. 367,853. 
Sarsk. styrelse, se [RO 341. 
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Bonnedal-IVallmarkska fondm 
(f. d. Kammarr%det.T. M. Bonnedal 
o. hans hustru Hilda Carolina An- 
tonia Bonnedal, f. Wallmark, 1867 
och 1876). i l 1  1909 kr. 21,666: 62. 
Tre pens:r till lika belopp att 
företradesvis tillfalla änkor och 
barn efter i mindre goda ekona- 
miska omstindigheter afiidne am 
bets- och tjänsteman i Kungl. Kam- 
markollegium. 

Civilstatens kapital- och lif- 
räntefirsiikringsanstalt (Civilsta- 
tens fullm. med af K. Maj:t fastst. 
riad. regl. 1866, förnyadt 28 sept. 
1883) Ili 1909kr. 2,005 444: 72. Att an- 
tingen %t delagzs d e r  samla kap. 
till utdeln. p% en gAng eller % vissa 
p%förhandbestamdatider,el. ockat 
deras hustrur o. döttrarber:a.lifr:a 
vid viss alder dock ej före 40 %r. 

Fr&n och med 1900 ars ing. kun- 
na nya delagare ej vinna intrade 
i anstalten. 

Ells pensionsfond (Kamrer.Car1 
Gust. E111889) Iii 1909kr. 32 392: 14. 
Till pension. %t behöfvande änkor 
och barn efter tjänsteman i K. 
Genera1postst:n o. Sthlms post- 
kontor tillhör. 4 5 och 6 pens:s- 
klasse& i pens:dnriittn:s regl. el. 
motsvar. klasser i blifvande regl. 

Elstedtskapensionsfonden(stift. 
18.17 af en ambetsman,hvilken anh. 
f& va.ra okand) i], 1909 kr. 5,486: 52. 
Afkastn:n användes till nnderst. 
%t civ. ämbets- o. tj'änstemans be- 
höfvande änkor med företräde för 
dem, som äga'flera minderåriga 
barn, äfvensom foraldralösa oför- 



T4781-48011 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. 
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X. Fonder för understöd åt militärer samt deras ankor och barn. 

G. Fromma stiftelsers, peiisionskassors m. fl. fonder. [4801-48101 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 

ras storlek ar  beroende p% denbe- 
räku. inkomsten för hvarje %r af- 
vensom p% antalet pens:slotier. 
Pensionsrätt intrader nar lönein- 
komst. af den afl:e delig:s syssla 
fretrades. För utbek. nf pens 
- i senare halften af febr. m h d  
- bör för pensionar 871. undw 
första hälften af föreg. nov. mattad 
anmälan ske medels aiXimn:e 3f 
f. pens:s beviljandenödigahsndl:r, 
i landsorten hos vederb. pastor O. 
i Sthlm i kassans lokal, M'iSter 
samuelsg. 10. Pensionär, som w 
egen försummelse blifvit vid pen. 
s:sber&kn. utesluten förlorar piin 
pens:srätt för det %r: beräkn:n af- 
sett. 

1839) kr. 178 000. Afrantan utdelas 
pens:r i kr.i50 till vederbörl. be. 
visade medellösa o. verkl. fattiga 
hvarafhalften~.k.~auvreshonteux: 

von \Villehrandska understöds- 
fonden (FYih:an Ulla v. Willebrand 
1860) kr. 96 000. -Af rantan utde- 
las pens:r 'i kr. 200 till fattiga 
företradesvis gamla sjuka elle; 
sjual. fruntimmer. 

[48 O21 
Prästerskapets anke-och pupill- 

kassa. Se [Z9 611. Stift. 1874, enl. 
Kgl. regl. 6 nov. s.  8. för beredande 
af pens. i t  deligkres änkor och 

minderariga barn iildre ogifta 
obemedl. barn so& gnm sjukdom 
äro urstandssita att sig nödtotik. 
ligen försörja, och ogifta döttrar 
efter uppnidda 55 %r. Den l maj 
1908utgjorde behilln. kr.12,448,997: 
12 hvaraf grundfonden kr. 7 983 414: 
93'och tillskottsfonden kr. 4'465'582: 
19. Fr%n förstnämnda fond, Lom 
utgöres af allm. medel och inkomst 
af lediga prästsysslor, utg% pens:r 
till alla berättigade efter lika grun- 
de r  vid pens:r fr%n sistn:e fond 
so& besthr af delagares efter löi; 
berakn. afgifter, tages hänsynafven 
till deligares senast innehafda 
lön. Pens:a utgi ej med ngt p& 
förhand bestamdt b610pp,utanda- 

83. Samma direktion. Räntanuthi. 
talas %rl. 5 juli med som p i t .  
fikation %t afskedad underofficer 
och l/$ som pens. %t anka effe~ 
underofficer vid regem:t. 

Volontären Urefve Gnstnf Nils 
Conrad von Itosenx pensions- 00h 
gratifikationsfond (g%fva af Stab-  
huset efter nämnde volont&) kr. 
2,089:16. Samma direktion. h l .  
räntan utgir med ii2 som stindig 
tillökn. i pens. el. tillfallig grati- 
fikation till pensionerad nnder- 
officer f r in  regem:t el. ock som 
pens. el. gratifikation till anBaef- 
ter sidan underofficer, och andra 
Iiz lika med ofvan el. till anka 
efter en i tjänst afl. underofficer 
el. till uppfostringshjälp %t ngt el: 
nigra fattiga barn till dylik under 
officer vid regem:t. 

Skolfonden kr. 9 910: 09. Bildad 
&r 1821 gnm s;bskriition för arvode 
till en skollirarebefattning, hr i l -  
ken ej tillsättes, sedan 
folkskola blifvit nLrbeligen. Af 
rantan utgir en del somjuig&fior 
i Hider m. m. i t  skolbarn inom 
regem:ts försanil., efter aekund- 
chefens bestämmande. 
- 

[48 101 Kgl. Svea artilleri- 
regementes pensi~fls- och 

understödskassor. 
Hygrells stipendiefond (Gene- 

raladjutant Hygrell och hans hu- 
stru 1833). Prem. %t fatt. skolbarn 
inom Kgl. Svea art.-reg.; kapita- 
let ingir i soldat-barn&uskass~. 

Macklinska fonden (Bnkef. O E 
Miiacklin 1Rhl) kr. 5,806: 35. Undewt 
%t officersankor el. döttrar. 

losikkårens enskilda hasan 
(Musikpersonalen vid Svea art. 
reg:te 1876) kr. 29,140: 58. Be-. 
hjälp till deligarnes starbhus samt 
tillfilligt underst. %t delëgare 
och pensioner till afskedade del. 
iigare. 

OPfioerskhens ' pensioasföre- 
nings kassa (OfficerskAren vid 
Svea art.-reg.l850)kr.l:i4,143:67.Pw- 
sionering af f. d. Officerare vid 
Svea art.-reg. 

(48 041 pensions- 
kassa. se  [294i]. 

Arméns anLe- och pupillkassa 
(Krigsbefalet 1817). Pens:r %tankor 
o. barn efter arméns ambets- o. 
tjiinsterniin. kapital o. förbindelser 
öfvertagna Af Arméns nya änke. o. 
pupillkassa. 

Arméns nya änke- och pupill- 
kassa (Krigsbefalet 1883) kr. 
10 64.5 902: 44. Pens:r %t arméns 
%&bet's- och tjänstemans ankor o. 
barn; statsbidrag: kr.118,828 &r 1010. 
Antal pensionstagande starbhus 
d. 31 dec. 1908: 817. I pupilltill. 
lagg utdelades för %r 1908275 ;I 50 kr. 
(off:sbarn), 469 $20 (und.off:sbarni, 
tills. kr. 23,130. 

Arméns pensionskassa (Krigsbe- 
fálet 1756) kr. 3,747,704: 38. Pens:r 
at arméns imbets. och kjanste. 
män; statsanslag till fyllnads- 
pens:r m. m., för k 1909 (förslags. 
anslag) kr. 2 350,000. 

arefvinna; Horns stiftelse 
(Grefv:an A. S. ~ o r n ,  f. Blomstedt, 
1858) kr. 744,710: 27. Pens:r i t  mili- 
Care ämbets- och tjanstemans i fat- 
tigdom efter1 . ankor och barn före- 
trädesvis %t fattiga ankor ocidött. 
rar efter ryttmast., kapt:r, 1öjtn:r 
och underlöjh:r. (200 pens:r 150 
kr. Konnngens utg% f. n.) 

Pens:r 
%t ankor och barn efter afl. mili. 
tarPersoner; af frami. H. M:t 

Onkar II ?clf,hans företrädare 
utsedda pensionarer. 273 under- 
stödstagare gr 1909. Nya sökande 
% fonden mottagas ej. 
IIIilitäränke-prnsionsstaten,All- 

Pens:r at militare ambets- 
o, tjanstemans i fattigdom efterl:e 
änkor och pens:rätten gr,in- 
dar sig mannens eller faderns 
bestalln.2 houPPtecku. samt sökan- 
des behOf. 
öfvertagna af Arroéns nya 
och pupillkassa. 

[48 O51 
Drottningens hospital (grundl. 

1805 af en nnfä,nniskovan~) kr. 
73,542:80. Direktion, se [30 721. %n- 
tan användes till hrl. pens:r &t 

afskedadt underbefil o. manskap 
af Svea lifg. 

Generalmajoren C H Höller- 
svards fond grundl. af officersk%- 
ren vid Svea lifg. till minne af 
sekundchefen (1862), dahan afgick 
fr%n regem:tet; kr. 4,139: BO. Sam- 
ma direktion som föreg. Rantan 
znvandes till nådegifvor %t medel- 
löse, från Svea lifg. afskedade gar- 
dister. 

[48 061 Kgl. Svea lifgardes 
fattigkassa. 

eravallins, testamente ( ~ ~ ~ t ~ ~ ,  
C O Gravallius) kr. 2,250. Direk. 
tiouen öfver Svea lifg:s fattigkassa. 

[48 ''1 
Kronprinsessan JOsep!a Plinf: 

sionsinrättn. vid K. 
~ a r a e  (stiftad 1823 af officersk%:en 
t'ill higkomst af Kronprinsens for- 
inalning) kr. 120,000, Sarsk direk. 
tian, se [29831. Pensionering it 
underofficerare och manskap inom 
re~em:tet. 

Lirgardet [48 ''1 Kung" 
till hast. 

Ilifgardets ti l l  häst pensions. 
kassa (gifvor och tillskott af 05- 

~ ~ o $ ~ ~ ; a ~ ~ ~ d ~ ~ d ~ f f ~ ~ ~ > ' ~ ~  
107 087: 93. Sarsk. direktion, se 
:29 801. Pens. till afskedadt under. 
befal och manskap, 

prins Oskars hospitalinrättning 
vid Kgl. Isifgardet ti l l  h i s t  (Ghf- y och tillskott af officerare 1816) 
Pr. 40,087: 27. Samma direktion. 

ens. och underst. %t afskedadt 
underbefal o. manskap, dess ankor 

OCR,"8E.bergska fonden (G%fva 
fran starbhuset efter afl. Under- 
liijtn. Rosenberg)kr. 1,302:-. Reg:. 
tets pens:kassae direktion. Rantan 
utg%r till pens. i t  änka efter i 
tjänst afl. underofficer vidregem:t. 

vnderlöjtnant Claes Erik Pep  
rons pensions- och gratiflkationri- 
fond (gafra fr8n namnde under- 
löjtn. Peyrons starbhus) kr. 3,623: 



[4810-48211 G. Fromma stiftelsers, pensionsltassors m. fl. fonder. 
Pensions- Och gratialkassan för Nya pens:rum komma hadanefter sjuke i fiilt samt att medels in- 

nnderofflcerare och manskap (Offi- icke att tillsattas utan skola i man saml. och förvaltn. af friv. underst. 
rerskken vid Svea art.-reg. 1850) af hittills varahde pensidnarers verka för denna sjukvårds ordnan- 
kr. 37,768: 77. Utdeln. af underst. åt afghng alla underst. frau fonden de och utviagn.. utdeln. ar gjord 
afskedade underofficer:re, konstap- utgå h e r  form af gratifikatio- till föreningens 'sjuksköterskor. 
lar trumpetare och artillerister. ner. Medaljfonden ar  afsedd att Svenska samaritföreningen (bör- 

lindebeckska stiftelsen (Ofver bereda underofficerare ochgemeu- jade sin verksamhet i jan. 1884) 
ste Rudebeck samt battericheferna skap i armén och flottan, hvilka kr. 4,046: 16. Dess uppgift ar  att 
vid Svea art.-reg:te 1860) kr. 17,341: erh%llit medalj för tapperhet i gnm inrattande af samaritunder- 
45. Pens. at ankor och barn efter falt, en årlig pension, men d% visn:skurser blaudallmanheten ut- 
underofficerare vid regem:t. ingen innehafvare af tapperhets- breda kannedom om den hjalp 

Soldatbarnhuskassan (Officers- medaljen num. finnes i lifvet utgar som vid plötsliga olycksfall i för: 
karen vid Svea artillerireg.) kr. större delen af fondens rknteaf. sta hand erfordras. &liggande det 
33,405: 97. Dels fattiga soldatbarns kastn. sasom underst. frau Militar- förenin:s aktiva ledamöter hvilka 
bekladn. och underhall dels pens:r hospitalsfonden. genomgatt sidan kurs, at; vid in- 
at afskedadt manskap! träffande olycksfall, innan likare- 
. -  . . F48 151 hjalp hunnit erhållas. ulan ersättn. 
[48 14J L - -  - -  

Kon&,gens hospital (sthlms gifvi det bitrade, som erfordras 
Konungens militärhospitals- och stads borgerskap o. magistrat 1796) o?h af dem kan lamnas. 

medaijfonder(3~ilit~rhospitalsfon- kr. 339 900. Sarsk. direktion se ?Ormde båda dessa fören:r kunna 
den ,utgöres af: 1) efter 1813 och j30 i l ] .  ' Pens:r åt afskedadt &an- Mendenten E. 
1814 %rens krig af ensk. uersoner skan vid m 8 n :  a> efter viana. ars Wikland, adr. Kungl. Arméförvalt- 
i riket eiorda >ammanskótt. 2) af I tia& ii -ärr*omhiiiiit .liiä:äi: I lliugen ." --, w-- " 

dåvarande kronprins Karl johan b) andra fattiga, lytta och lemlösa' 
akankta större belopp, 3) af kom- som utan eget förv&llande blifvii 
merserådet P. Filéen donerade me- vanföra samt ej kunnat intagas på [48 17j 
del; Medaljfonden, stift. af ko- fattighus; %r 1908 utdelades 11,466 Hautboisternas understödskas- 
ilung Karl XIV Johan). Bada fon- kr. till 323 personer. sa (stift. den 28 nov. 1869 för i 
derna hafva gemensam direktion arméns och flottans tjanst varan- 
se [30 701. Från Militirhospitals- [48 161 de eller darstades förut anstalld 
och Medaljfonderna hafva under Svenska föreningen Itöda kor- musiker af iinderofficers grad) kr. 
1909 pens:r el. grati6k:r till omkr. set (Konung Oskar II m. fl. 1865) 13,095: 47. Sarsk. styrelse, se [3027]. 
17 000 kr. utgått till i fattigdom kr. 37 565: 62. Ofverstyrelse m. m. Utbetalar t. v. begrafn:shjälp vid 
stidda ilnkor o. oförsörjda döttrar se 136563. Dess 'ändamal är att delagares dödsfall och tillfilligt 
efter befal, underbefal och civ. hos svenska folket vaoka delta- understöd till delägare el. dess 
tjänstemän vid arménochflottan. gande for varden af sirade och anka. 

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

Magnus Huss' stipendiefond l P H Halmcitens fond (Prof. P H i48 'l1 Institutet. (Prof. M Huss' forne lirjungar Idalmsten 1876) kr. 5,000. Stipen- Se [z2 08j. 
~ a ~ l i ~ ~  fond (prof, ~ j ,  ~ b ~ l i ~  1863) kr. 5,100. Stipendier åt vid dier Bt vid inst. nyblifne med. li- 

1882) k, 5,000. ~ t i ~ : ~  at stude. Karol.inst. studerande med. kandi- centiater. 
rande vid Karolinska institutet. dater. 1 Fonden för P H Bialmstens pro- 

derelska fonden (prof, C santes. Karolinska institutets reserv- fessur kr. 101,846: 35. 
son 1879) kr. :0,000. stipendier åt fond (Dr A F Regnell 1883) kr. 1 Caroline Andriette Nobels fond 

vid ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ k ~  insti. 39,057: 49. Disponibla afkastningen (A Nobel 1890) kr. 50,000. Underst. 
tutet. skall anvandas till beframj. af den for experimentel1medic.forskning. 

~ l t i ~ ~  fond (stadslak, L -41. medicinska forshingen och dess Caroline Andriette Nobels re- 
&in 1877) kr, 6 100. ,cjtipZr &t *d ti?lgodogörande s% val för under- mervfond kr. 22,007: 96. 
Rarol. institute; stud. med. kandi. v)sn:n som för litteraturen. / A Hegnells fond för  barnklinik 
dater. Kirurgiska stipendiefonden (Do- (D A J Regnell1876) kr. 20,000. För 

~ e ~ e d i c k s *  stipendiefond ( K ~ ~ .  nation af okänd, pseud. sAmicusb klinisk undervisn. i barnaalderns 
marh. A W ~ ~ ~ ~ d i ~ k ~  1861) kr. gnm Prof. C J Rossander 1875) kr. ejukdomar bl. barninom 2-8 år vid 
:30,000. ~ i l l  vid garalinska insti. 10 000. Stip:r åt 1 el. 2 unge man, Kronprins:sanLovisasv%rdanstalt. 
tutet studerande med, kandidater. S& vid "stitutet idka eller nyli- 1 Anders Keteii stipendiefond 

K~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ '  stipendie. gen darst. afslutat siuamed. studier (Svenska lakaresallskapet 1864) kr. 
fond (prof. ~ ~ ~ ~ l i ~ ~  1902) kr, och adagalagt synuerl. flit jämte 32,000. Sti>:r till studerande vid 
1",697:80. stipendieratmed. kandi. ~ntresse och fallenhet for kirurgi Karol. inst. samt till underst. f3r 
dater, som studera vid institutet. Och Oftalmiatri. vetenskapl. forskningar och resor. 

Bylundska testamentsfonden Ad. Kjellberps stipendiefond 1 Koos af Hjelmsäters StiPendie- 
(Apotek. E. Bylund 1818) kr. 3,000. (Prof:sänkan Therese Kjellberg fond IKammarh. A Roos af Hjelm- 
Till underhåll och förökande af 1884) kr. 11 514: 50. Stip. till med. 1862) kr. 5,000. at stu- 
samlingarna och biblioteket vid kandidat eiler licentiat, stu. derande vid I(ar0l. institutet. 
Karol. institutet. derar vid institutet. / Profes8or Carl J Oosiindsrs 

Fru Wilhelmina Hiertas sti- Ljungbergs stipendiefond (Falt- (1893)k. 10,669: 99. 
pendiefond till understöd &t min- lak. N J r,jungberg 1866) kr. 48,000. För andamål som Krarekollegiiim 
cire bemedl. kvinnor som agna sig Resestip. för med. doktorer. gagna de medicinska veten- 
St tandlakarekonsten kr. 15,101: 61. Chr 1,ovtins fond (f. d. prof. Chr. 

Hiertas stipendiefond (Frökn:a LOVA; 1903) kr. 11,191: 30; till be. samsons stipendiefond @ok- 
H och A Hierta 1873: kr. 15,000. framjande af forskning inomfgsio- A Samson 1888) kr. 12,138: 81. 
Stip:r åt kvinnor, som studera logi, experimentell farmakodyna- at med. 
medicin. mik och fysiologisk kemi. studera vid institutet. 
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. r48 28-48 30 1 

[48 221 4:de %r fr. o. m. 1866 utdelas 4 '  Understöd %t nödsttllda svenska 
\Yenerska testamentgfonden &if. ars rania som prisbelön. för s0dan 'rakare samt at behijfvande änkor 

n,edikus wener 1813) kr, 78 skrift som efter föreskrifven pröfn eller oförsörjda barn efter aflidna 
vid lgo5 ars slut. ~ ~ d i ~ i ~ ~ l ~ t ~ ~ l .  befinnes daraf förtjänt. Hvilken ' svenska rakare. 
ren, se 115 491. Till gratifikationer svensk medborgare som helst Vincent och Louise Lundbergs 
at e, o. tjänstemän o. betjänte, &ger att om priset tafla. Tlflings- fond (Litmedikus Vincent Lund- 

skrift skall vara inlimn. till Sill- bera 1886) kr. 66.189: 75. År1 7%"- 

skapets sekreterare före l5januari / tan-aiivändes till a-ib-kr. 
[48 231 Svenska Läkaresäll- under det för prisets utdeln. best. %t behöfvande änkorelleroforaörj- 

kret. I da barn efter aflidna svenska 1%- skapet. se i3949]. . And. Retxiu~' fond. kr I X  764. X2 kar- -~ ~ - . -.-- , -. . - -, . u -. -v - -- -. 
A. Prir-  och s t i p e n d i e f o f ~ d e r :  (daraf medaLi- och reservfond kr. 1,äksse-nödhjälpsfonden (Åt- 
Berzelius-fonden kr. 7,326: 63. 18,764: 83 och stipendiefond kr. skilliga svenska rakare 1856) kr. 

Cr  denna fond utdelas hvart 10:e %r 20,000: -1, ar afsedd att främja stii. 31,943: 64. Understöd %t nödstallda 
sällskapets Berzelius-1nedaljiguId diet af de vetenskaper, i hvilkas svenska rakare, %t behöfvande h- 
ï t  nigon af de forskare, som ge- tjänst Anders Retzius verkat, i kor eller oförsörjda barn eftei- 
noni sina arbeten mest bidragit till främsta rummet den normala ana- aflidna svenska läkare. fonden 
framstegen inom den medicinska tomien, därnäst äfven fysiologien. uppkomgenomupplösn.~fenpens: 
kemien. Svenska Lëliaresällakapetsjubi. inruttning for svenska rakare, hvar. 

Alvarengs do Pianhys prisfond leumsfond (stift. 27 april 1858 till vid af nigra delagare förbehl11 
(Prof. i Lissabon med. d:r P F da erinran af Sal1sk:ts 50-Lriga verk- gjordes om förmhnsrätt för deras 
Costa Alvarenga) kr. 25,525: 72, har samhet) kr. 25,464:60, har till ända- efterlefvande. 
till andam%l att gnm sin aflrastn. mi l  att genom sin afkastning sätta Ychsumkell'ska anderstödsfon. 
sätta Sillskapet i tillfalle att be- sallsk. i tillfálle att belöna värde. den (Assessor J E  Schaumkell18$3: 
löna värdefulla, af svenska med- fulla, af svenska medborgare förf:e kr. 136,670: 45, har till ändamal att 
borgare förf. till taflan inlamnade skrifter öfver ämnen tillhörande bereda understöd %t behöfvande 
skrifter öfver ämnen tillhörande det medic. forskn:somr%det. änkor eller oförsörjda barn efter 
det medic. forskningsomr%det. R. Underrlödzfonder: aflidna svenska lakare ; fonden har  
Taflingsskrift skall vara inlamn. Ragnar och )lelena Rruzelins7 ökats genom Provinsialliik. P E 
till Sallskap:~ sekreterare före 15 p%nsionsfond (Ankeiru Professor. Stagnells testamente 1866, genom 
jan. akan Lotty Bruzelius 1902) kr. d:r H Stoltz' testamente l880 ge. 

Pasteurs-fonden (Svenska p k. 106,950: 37, har till andarna1 att be- nom d:r Rabes testamente6,00dkr., 
karesällskapet in. fl.) kr. 36,221: 93 reda underatöd %t behöfvande än- genom d:r Halins test. 20,000 kr. 
(diiraf medalj- och reservfond kr. kor eller oförsörjda barn efter af- samt af okänd gifvare med 3,000 
11,221: 93 och stipendiefond kr. lidna svenska rakare. kr. m. fl. ghfvor. 
25,OCO :-). Har till ZudamAl att F. Cubés fond (Sjökapt. F. Oubi? 
frlmja forskn. p% bakteriologiens d. 6 dec. 1888) kr. 5,000. 
och hygienens omride. Medel af Diemerska fonden (insamlad a$ [48241 
fondens ränto? faanvändas dels för s~enmka badgäster i Aachen, öfver- Jacobiskatestamentsfonden(Ve- 
utdelande af SZ1lsg:s Pasteurs- lamnad till Svenska LäkaresU11- terinärlak. A Jacabi 1869) kr.13,800. 
medalj i guld %t forskare, som skapet 1903) kr. 7 046: 45. Afsedd Direkt. Veterinarinstitutet 
gjort sig förtjänta om bakteriol:~ till understöd % t y  fattiga svenska genom rektor. Se [12181. IZe- 
eller hyg:s framsteg, dels till rese- badgaster i Aachen,. sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e 
stio:r för studier i utlandet i hak- Kamratfonden fnr nXdntiillds sr ung veterinärrikare. , -~ _ _ _  

---I------ l tedol. eller hyg. dels  ock till svenska liikare (Svenska l'kare 
främjande af vetenakapl. under-, 1902) kr. 39.713: 97. Ärafseddtillun- r48 261 
sökn:r inom nämnda omriden. derstöd %t nödstallda svenska lä. ' Svenska sjnksköterekornaa all- 

Hegnellska prisfonden (D:r An- kare. manna pensionsförening (1896) kr. 
ders Fr. Regnell gnm gifvobref i. Lindblads understödsfonil 700000. Sarsk. styrelse ae[3050]. 
26 mars 1866) kr. '22,117: 39. IIvart (Ur A. Lindblad, 1008) kr. 10;000. . ~ i & ä n t a  vid fyllda 50 %i.. 

XII. Fonder för  diverse  ändamål, Riddarhusets fonder, m .  fl. 
[48 281 [48 301 Allmänna änke- och Bohmanska testamentsfonden 

Bobins, Emile, belöning (Frans. i sverige. (Grossh. f O Bohman 1767) kr. 
lpannen Emile Robin1886) kr. 5,210. Se [29 591. 187,807: 38. Understöd %t sjuka 
Arl. utdelas 200 kronor antingen barn af delagare i bllm. Znke- och 
a&som belön, at sjökapten Allmffnna äuke- och papillkas- pupillkassan. 
i lmgre fart  om under *öreg. hret san i Sverige (Stift. 1784; regi. 1908, Grisbackska testamentsfondeii 
fyan öfver&,ngande fara fonder c:a 13,836,000 kr.) har till (Änkefru S If Xannerheim, f. Gris- 
slreppsbesättn. afhvilkeneomhelst andamhl att %t svenska undershtar, back, 1777) kr. 6,750. Understöd %t 
nationalitet, el, omtillf&lletillden. som icke uppn%tt 60 %r samt med behöfvande ankor eller fader- och 
l,a ej gifves, sasom un. afseende a hä,lsotillst%nd pröfvas moderlösa barn. 
derst, &t efter svenska sjö. till försäkr. antagl., Iamna tilldlle Sehinanska pensionsfonden 
l i i ~ n  el, fiskare som under utöfn, att antingen mot viss afgift p% en (1CI:llerna Angelina o. Ida Sehman 
af sitt yrke *dinit döden och g!ng el. mot arl. prem:r vinna for- 1882) kr. 7,834: 25. Pens:r %t fat- 

tefl, oförsörjda barn. uppg, i am. sakr. för beredande af pens. %t ef- tiga fruntimmer, som icke äro el. 
insändas  af^, xaj:t8 vederbö. terlefvande hustru och barn. S%- varit "ifta. 

rande befalhingsh, före 1 juli dan försäkr. meddelas dels %t man Svagns testamente (Änkef. A M 

till ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ ,  se för beredande af pens. till hans Svaaii, f.Volckamer, 1763) kr. 18,000. 
som inom augusti afgifver hustru, dels %t fader eller moder Rantan %r anslagen till pens:r %t 
förslag ang, anvandandet till R, för beredande af pens. till visst fattiga änkor af god frejd, hvilkas 
1faj:t. uppgifvet barn och dels %t man för man varit anstallda i statens tjänat, 

beredande af pens. till hans hustru utan afseende p% stand el. vistelse- 
och deras barn eemensamt. ort: och äea slaktinear till eifva 
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[4830-48353 G. Fromma stiftelsers, pensionskassors in. fl; fonder. 
rinnan el. hennes afke man företrä. Rrnkspatronen J A Bing# och Rödhjälpskassan i Stockholm 
desratt. dess Fru U L Bangs, född Lnth, (Prosten P Norman i Osmo o. kyr 

Thernbergska testamentsfon- donation & 10,000kr. tillNödhjälps- koh. Åhman m. fl. 1768) kr. 4?0,000: 
den (Handelskassören J Thernberg kassan i Sthlm enl. donationsbref 64. Utdelande af underst. till i 
1821) kr. 5.400. Understöd &t be- af 22 dec. 1881 med anledn. af ett Sthlm boende friintimmer tillh. 
höfvande ankor, fóreträdesvis s i -  25:arigt lyckl. aktenskap. Fondens Pauvres honteux ; 1006 utde1ade;r 
dana, som af anke- och pupillkas- storlek för närvarande kr. 11,338. kr. 18 251: 25 till 390 personer. 
san htnjuta smi  pens:r och hafva Pens:r, i 78 kr. hvarje pens., till preis' testamentsfond (Frih. A 
flera oförsörjda barn; f. n. utg& 3 sidana inom Sthlms stad bosatta M Preis 1810) kr. 6,000. Riantaii 
pens:r & tillhopa kr. 243: -. hehöfvande personer, utan afseeii- fördelas i 4 pens:r i 75 kr 2 till 

de p& samhallsklass, hvilka gnm ankor affrälse och2 af ofräl?;sthd. 
obotlig sjukdom, olyckahandelse Boospiggs testamente (Ankef. <: 

C48321 Kgl. Patriotiska eller Llderdonlssvaghet äro ur- M Roospigg 1839) kr. 16,250. Pen- 
stanssatte att sig försörja o. icke s:r till fattiga änkor cl. ogifta frun- 

se [37501. %ro el. kunna anses vara föremal timmer. 
~~~~d~~~ donation ( K ~ ~ ~ ~ ~ ,  H för den egentl. fattigvirden. Knths testaniente (Xnkefru R C 

A Brander kr, 5,000, Dahlgrens donation (Bankokom- Ruth 1803 kr. 2,136. Pens:r forc- 
anvandes till utde.n, af sallsk:s mix*. C P Dahlgren 1891) kr. 40,000. tradesvis &t fattiga prästinkor. 
medaljer till induntriidkare, Pens:r p& samma villkor som frin Grossh. J H Schnrps och Frii 
som mästare gesäller eller arbe- NödhjalPskassan. Clarir Scharps donation+ 24,327. 

hvilka >visat utmärkt skick. Dahlgrens, CharlottaWilhelmf- Till pensioiier &t s. k. battrefriin~ 
lighet i sitt arbete, förenadt med na, frölien, understödsfond. 7895 timmer i Stockholm. 
langvarig trogen tjänst, gällande kr. 2,000. Sohms testaniente a banko ko ni^ 
dessa saval män som kvin. Diedriehsonska donationerna miss:ankan U Sohm 1842). Af fon- 
nor i och a landets, för. (Dir. G F Diedrichson o. hans fiw) den utlimnas %rl. 20 pens:r a G0 kr. 

till ex, i silfver af svenska kr. 65.487. Af rantan utdelas pens:r Timells testamente iM:ll U Ti- 
Trädg&rdsfören:s medalj till näinn. i kr. me11 1331) kr. 6,000. Rantan au- 
da  förening. Falcks testamente (M:ll B Cli vandes till d pens:r a 75 kr.. af hvil- 

~ ~ ~ ~ d ~ t ~ d ~ ~ ~ , ~ l ~ ~  (C R ~~~~h Falck 1815) kr. 6,198. Rantan ut- ka 2:ne tilldelas uöfver 50 ar gamla 
1778, J v ~~~~h~~~~ ~~i~~~ o, hans delas till 2 i Sthlm boende fattiga, fattiga döttrar, den ena efter civ. 
hustru 1795 m, fl,) kr. 10,000, vdfrejdade, oförsörjda juvelerare- el. militir tjänsteman och den an- 

anvandes till at tar. döttrar el., om sädana ej finnas, till dra efter borgersman i Sthlmn. 
pare o. andra fattiga pi guld- eller silfverarbetares döttrar. Törnebohms testamente (Asses- 
landet, sorn hemsökts af eldsvida Flobergs fond (C;uldsmed. S Flo- sorn o. stimpelmast. l<: Törnebohni 

ej aga ratt till brandstods. berg 1822) kr. 1,500. 1831) kr. 113,910. Pens:r till ankor 
nnderstöd. Qraans testamente (Kryddkr.-h. och barn efter civ. tjansteman vid 

Ebersteinska, sohot,tnska och C!. D Graan 1336. kr. Z2,lGS. Af Sthlms stads stjTelses juridiska 
Iinlmanska donationerna (Bru:a pens:r. verk sanit pens:r till fabriksidks 
,-J A C ~ u ~ ~ ~ t ~ i ~  o, M C ,qchotte vre;g;;bE :;;;;l?; Hkg'Ö; ankor o. döttrar i Sthlm. 
m.  fl. 1789, 1807 och.1817) kr. 2.600. 
~ a ~ t ~ ~  utdelas till hemgift &t 1883) kr. 20,000. Rintan utgar S&- [ 4 8 3 5 ]  Riddarhusetsfonder. 

fattiga och dygdiga flickor af somunderst. at ofirdiga ellersjuka Se [40 511. 
den arbetande klassen. och behöfvande fruntimmer med Adelns Di~knariionsklnbhs mad- 

Patriotiska s~l lsbspet ,  Kungl. uppfostran. str.naht,ift.fond kr. 3,030. Afkastu. 
Presid. i K o m m e r s ~ o ~ l e g i u m ~  tar. Hedströniska testamentet(Fabr. skall t. v. liggas till kapitalet. 
leson h, lnJ,OOO vid C Hedström 18321 kr. 6,000. Kan- Adelskölds, Claes, fond (1908 ars efter af&ag af särsk, fon. tan ar  aiislagen till 4 pens:r i 75 kr. 10,019. afkastn. skall t. v. 1ëp- 
,jerna,  tt beframja naringarnas kr. i t  änkor och oförsörjda barn gas till kanitalet. 

och belöningar för efter. civ. t,iänsteman vid Stlilms Adliga kadettskolefonden kr. 
beröml. gärningar o. företag m. m. J ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  verk. 181,025. Stip:r a olika belopp od i  
uppmuntra n a t  i o n alidoghetens Isbergs donationsfond, (Frk. Ma- för flera %ndanr%l. 
tillväxt. ria Charl. lsbcrg) kr. 43,843. Pens:r Friherre Osrar Alströmers fond 

(f. d. Statsridet frih. Oscar Alströ- 
j,"~~n$~ti~~2[ö~:-~~$V~ fö~Z~~~~Da"Ylit~8t","Iint~ B Jungblad 1532 o. 1834) kr. (prosten 3,000. iner ~ l o f r n a r s ~ i a l ~ ~ ~ n  1884) kr. 19 786. J Lifstidsriinta. F Aminoffs 
Till stip:r &t skicklig jordbiukare 
inom Skaraborgs lian. 2:ne pens:r i 75 kr. utdelas 8rl. och dess Frn A C .hminoff8 dona- 

~l~~~~~~~~ pensionsfond (test:e Knigges donnt,ioner (Änkef. A tionsfond, kr. 13,422. 3 pens:r n 
af M:ll Charlotta Collander) kr. M Kilifige' kr. 12,R8F. l55 kr. 
3,000. ~ i l l  underst, i t  &lmga o, Konung Karl Johans donation Berg von Linde-fonden (Frkn 
fattiga tjänare. (1815) kr. 7,500. Rintaniitgarmed Henriette Berg v Linde o. Asses- 

pei1s:r å niinst G0 kr. för %r At be- soin August Berg v Linde) öfverl. 
höfvande, som genom en bittre 1897-98, kr. 10,054. Zifstidsränta. 

[48 331 Direktionen öfver uppfostran blifvit urstandsatta att Bergenstjernska fonden, kr. 
Nödhjälpskassan, ~ i g  med gröfre arbete försörja el. 101 410. Stip:r och pens:r. 

Se [8847]. 
att i fattighiis kunna intagas. ~erghrnaiiska fonden, kr. 16,91s 

Levins donation (v Presid. C A förutom kr. $0,315 i fastighet. :: 
Till minne af frami. Presiden- Levinjamtearfvinnarl849)kr.5 048. stip:r och 5 pens:r. 

ten R J Rrrg (donation af obind Af räntemedlen utg& 3:ne pe&:ri von Reskowsktt fonden, kr. 6.960. 
z $ / 5  19051 kr. 5,000. Till pensioner 75 kr., och aga testators släktingar 2 pens:r i 110 kr. 
&t 2 fattiga s. k. battre fruntim- dirtill företrädesrätt. Bethunska fonden, kr. 19,Gi;. 
mer i Stockholm. Lnndals testaniente (W11 C .l 11 pens:r a 60 kr. 

Berggrens, Ii C, Grosuhandl., Lundal 18241 kr. 1,500. Pens:r &t Qesrralmajoren O I B.jörn- 
testanientsfond 1895 kr. 80,821: 95. 2 änkor el. ofiirsörjda döttrar efter stjernas fond kr. 198,006. Stipeii- 
Pens:r p& samma villkor som frin afl. präster i Sthlm. dier och pensioner. 
Nödhjalpskassan. Nordlanders testamente (Stads- von Blockulia fonden, kr. 15,970. 

Bohmans testamente (Viktualie- majoren E Nordlander 1842) kr 5 pens:r a C0 kr. o. 9 pens:r i 25 kr. 
handl. E Bohman E:son 1827) kr 75,000. Pens:r a 150 kr. &t 20 ankor 'I'hnrow Gustaf Roltensternn 
5,000. Af rantan skola utg%? pens:r eller döttrar efter borgare i Sthlm, familjefond (1901) kr. 200,111 
R 75 kr. och aterstoden användas samt 5 änkor el. döttrar efter civ, Afkastn. skall t. v. laggas till 
efter direktionens godtfinnande. ämbetsman vid hiifviidst:s verk. kapitalet. - 

Brand- och Liffors3krings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 



G. Promma stiftelsers, peiisionskassors in. fl. fonder. [4835] 
Bondeska fonden (Grefve Ciistaf Lefrenska fonden, kr. 19,392. kr. 8,820. Peiis:r till af gifvarem 

Trolle Bonde 1885) kr. 16,574 Af- 3 penn:r ä 200 kr. namnda personer. 
kastri. skall t. v. laggas till kapi- Leijonflychtska fonden. kr.9,836. Psilandersköldska fonden K:O 4 
talet. 2 v s : r  a 185 kr. (Kammarh.JFPsilandersköld 1886) 

~~~~~~~~~~~k~ fonden, kr, refvinuan A Lewenhanpts f. kr. 7,038. Pens:r till af gifvareo 
F, n, gratifik:r a kr. Sparrefond(l899)kr.9,681. 2pens:r nainnda personer. 

i'tir 1 är. a 166 kr. l'silandersköldska fonden K:O 6 
von1,iei~enska fonden, kr.70,692. (Änkef. Psilandersköld f. Isberg, 

(lag6) 1 pens. a 460 kr. o. 13 pens:ral5Okr. 1890) kr. 9,463. Lifstidsrkinta. 
kr. 78,493. Lifstidsrantor. Lilliecronska fonden (Frökn:a Queckfeldt-Llosencrantzskafon- 

Carlesonska stipendiefonden S M o. M C Lilliecrona 1869) kr. den, kr. 65,699. 4 stip:r a 200 kr., 
(1896) kr. 32a,839. 2 stip. B5,OOOkr. 12,997. 3 pens:r a c:a 200 kr. S pens:r a 200 kr. o. 3 handpen- 

Hagnus QeorgDanckwardtspen. Li1,jenstolpska fonden (1897) kr. ningar a 120 kr. 
sionsfond, kr. 3,47fi. 2 pensioner 60 818. Lifstidsranta. (dueckfeldtska stipendiefonden 
a GO kr. A och C M Linds af Hageby gåf- (Hofrattsradet C S Queckfeldt 18761 

de Bergs, O N och M S, fond vofond (Fru Abela Lind af Hageby kr. 12,930. Lifstidsranta. 
kr. 14,787. Afkastn. skall t .  v. Iag. 1894) kr. 21,008. Lifstidsranta. Queckfeldtska pensionsfondei 
gas till kapitalet. A och C N Linds af Hageby (HoSrBttsridet C S Queckfeldtl87.5) 

De l a  Qardieska fonden (1901) testamentsfond (1907) kr. 20,711. kr. 14,234. Lifstidsranta. 
kr. 40,319. 4 ens 2 stip. 400 kr. Stiftsfröken Baria Charlotta 

Friherre A 8 von Diibens fond Lindeneraronas- af iilintebergs Qveckfeldts fond (1841) kr. 22,316. 
<l8971 kr. 6,168. Lifstidsranta. donationsfond ~Ofverstelöjtn. G. 3 pens:r a 200 kr. 

Lotten von Dubens fond (1907) V. Lindenercrona o. 11. h. Hedvig Rehnbergska fonden (Majoren 
kr.  5,148. 2 pens. a 100 kr. af Klinteberg 1901) kr. 63,093. C G Rehnberg 1887) kr. 9,739. Erån 

Diickeruka fonden (Crefve C F Pens:r. fondenutra3 pens:r, hvard. 8 100lrr. 
Ducker 1885) kr. 132,844. 20 pens:r Linnerhjolmska fonden, kr. Renterskiöld-Nordenfalkska fon 
:t 200 kr. 26,867. 10 pens:r a 100 kr. den kr. 36 342. 1 pension. 

Ehrenberg-Reiherska fonden 1.öfvenskjöldska fonderna, kr. ~krnmarherren~ohan~xe l~en-  
,1899) kr. 16 297. 2 pens:r. 388 239. 1 utrikes stip. a 4 000 kr. terskiölds pensionsfond (1870) kr. 

En onämnd välgörares foiid, kr. och 3 undervisn.-stip:r i (800 kr. 70,125; 4 1ifstidspens:r a 500 kr. och 
17,469. F pens:r a 110 kr. (irefve II S Biörners och hans 1 stip. a 500 kr. 

Gyllenbergska fonden (Godsag. ninlias stip.fond (1907) kr. 6,561. Hofmarskalken Iienrik Pabisa 
R .T Gyllenberg 1877) kr. 227 518 Afkastn. 8kall t .  v. lägga,s till Reuterskjölds pensionsfond (Reu- 
30 gratif:r a 100 kr., 2 stip:; A kapitalet. terskjöldska fonden) kr. 62,224; Ii€- 
800 kr. 1 stip. & 800 kr. m. m. Urefve J d Nörners fond (1902) rantor 2 pens. a 600 kr. 
tayll&nborgskafonden,krkr3l,614. kr. 37 685. 3 pens. ~ fv~r s t e lö j tuan ten  C O Renter- 

15 gratifik:r a 75 kr.  örne er ska fonden (Änkef. J C skjölds pensionsfond (1899) kr. 
Gyllenhåitska fonden, kr. 3,734. Mörner 1863 o. 1872) kr. 7,767. 1 15,468. Pens:r. 

1 pens. a 130 kr. pens. i 90 Irr. o. 3 a 45 kr. 0fvrrstelö.jtnanten C a Reuter. 
Fröken Emilie Oyllencrentz' Bankokoniinissarien 1Vilhelm ~k jö lds  stipeiidiefond (1899) kr. 

fond (1895) kr. 1 215. l pens. af rant. h'rtherwoods testameiitafond, kr. 19,673. Stip:r. 
Fröken ~ m i l i e  f;yllencreutz5 9,153. 2 pens:r a 150 kr. Fröken S -4 Ribbings fond (1896) 

fond K:o 1(1903) kr. 3,004. l pens. von Solckenska fonden (1896) kr. 46,217. Lifstidsranta. 
Fröken Kerstin Uyllenerrntx' kr. 11,248. 8 pens:r. Carl Llrik Koos' af Hjelmsäter 

fo~id (1906) kr. 24 246. 8 pens:r. Xordenskjöldskannder~tödsfon- donationsfond, kr. 42,183; 4pens:r 
Frölien S Ii L i:yllenrams fond den (bildad 1997) kr. 5,827. Under- a 300 kr. 

(1882) kr. 35,809. Pens:r till gifvar- stöd inom slakten. Fröken C. Roos' a f  Hjelinsäter 
iiinans narmasto anhöriga. Oxeliufvudska fonden (1907) kr. donationsfond, kr. 5,016. Lifstids- 

Hagermanska fonden (1883) kr. 40,426. l peiin. a 600 kr. 1 pens. ranta. 
36,924. Pens:r till gifvarens nar i 500 kr. 1 stij~end. a 500 kr. Fröken Hanna Roos' af Hjelm- 
inaste anhöriga. l'almst,jernskafonden(Frökn:na säter donationsfond (1880) kr 

Ilamiltonska slaktfonden (bil- Selma o. Asta Palmstjerna 1888) 22,021; 2 pens:r a 420 kr. 
<lad 1891) kr. 57,54G. Pens:r inom kr. 7,646. Afkastn. skall t. v. Iag- Fröken Hanna Iloos' af Hjelm- 
alakten. gas till kapitalet. siiter testam.-fond kr. 179 847. 8 

August von Hartniansdorffs sti. Pauliska fastighetsfonden pens., 2 stip. & 1,000, o. 2 Qtip.' H 
pendiefond kr. 94,462. Akadem. (Kammarjunk. O G Pauli; öfverl. 500 kr. 
htip:r i 800'kr. 1894) kr. e64 297. Lifstidsrantor till Kamniarherren Carl 1Coos' af 

Fru Brita N von Hansnolffs af testator Utsedda personer. Hjelmsäter fond (1890) kr. 100,106. 
fond, kr. 29 113. 4 pens:r a ?O0 kr. Panliska lösörefonden (Kam- Lifstidsranta. 

 rökn nar ng von Bauswolffs fond mai-junk. O G Pauli; öfverl. 1894) af Sandeliergska fonden (1908) 
;v Hauswolffska fonden) kr. 39,416. kr. 169,844. Pens:r a 2CO kr. Akad- kr. 20 754. Pens. 
5 pens:r B 225 kr. o. 1 pens. a 36 kr. stip:r 1 a 600 kr. och 2 a 500 kr. ~asAka fonden (Majoren J P  ~ a s s  

Carl Johan Hiertas fond (1879) samt '4 krigsskolestip:r, diraf 2 i och hans hustru G A Ninbeth 1866) 
kr. 9,636. 1 pens. i l50 l=. ; äterst. 600 kr. och 2 500 kr. kr. 34 081. Pens:r. 
ranteafkastning lägges till kapita- von Plateiiska slkktfonden (bil- arefliga Schefferska stiftnin- 
let, soin enl. gifvobrefvet bör ökas dad 1893) kr. 72,080. Pens:r inom gen kr. 54,073. l3 pens:r a 150 kr. 
till 25 000 kr. slakten. Siheffers, C, kapten, fond kr. 

Hårdska fonden (Ankef. JCHHrd Illajoren Nils Georg Psilander- 22,505. Lifstidsranta. 
af Thorestorp 1888) kr. 16,522. Lifs- skölds donattonsfond för  adliga von Schevrenska stipendiein- 
iidsranta. fruntimmer (Kammarh. J. F.  Psi- rättningen (Agent G R v Scheweu 

Clrika Christina IIögmarks te. landersköld 1875) kr. 20,627. Lifs- m. fl. 1721) kr. 32,499. 2 stip:r i 
ntamentsfond (1869 o. 1874) kr. tidsranta och pens:i- till af gifva. 600 kr. 
10,216. 4 pens:r a 50 kr. ren nämnda personer. Hoffröken Carolina von Schnl- 

von Kothen Ribbingska fonden Majoren Kils Ueorg Psilsnder- zers donationsfond (v Schulzerska 
(hnkef. v. Kothen, f. Ribbing, 1888) skölds pensionsfond för adelsmän fonden) kr. 6,045; 1 pens. a 80 kr. 
kr. 2 232. En pens. af rantan. (Ka1nmarh.J BPsilandersköld1878 Fröken Schirer von \Valdheim~ 

Frhken Jnliana Charlotta La- kr. 18,555. Liistidsranta ochpens:; fond, kr. 16,813; 2 lifstidsräntora 
gercrantz' donationsfond (Lager- till af giftaren nämnda personer. 300 kr. 
crantzska fonden)kr. 5,220.lpens:n Psilandersköldska fonden S:o 8 - C och F von Schweriua fond 
a 75 kr. (Kammarh.Jf Psilandcrsköld1884) (1900) kr. 49,909. LifstidsrLntor. 
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[4835-48541 G. Fromina stiftelsers, pensioiiskassors ni. fl. fonder. 
de Silentzska fonden, kr. 8,031. mier till liwanteinsatser %t späda hand1:e L Eug. Westin, Handels- 

3 pens:r a 75 kr. o. l i 30 kr. barn. bokh. Gi W:sou Munthe och Bage- 
Silfverbergska fonden,kr.33,564; riidkaren Carl G Schröder öfver- 

15 ~ e n s : r  i 85 kr. TAR An1 lämnad till Föreningen för Val- 
Sijerncreutzslca fonden, kr. L -&;<ika donationsfonden görenhetens Ordnande (B. V. O.). 

47,261; 22 -atifik:r a SO kr., hvil- k& ch, 1789) egend. Afkastn. användes till emi  pen8:r 
ka f% uppbaras under 6 %r. svartmang, tax. värd, 320,000 &t äldre fattiga fruntimmer. 

Stjerncronska fonden,kr.30,355; kr, förvaltas af =ir. f ,  

3 pens:r i 350 kr. 
stlunsranatska fonden, h, 

Norra friv. arbetshuset. se [3517]; [48481 
50 h. utdelastill188ankor Föreningen til l  'minne af ko- 

14,451. 1 pens. som fyllt 38 ar, och hvilkas män Qnng Oskar 1 och drottning Jose- 
von Stockenströmska fonden prlater el, borgare a fina (efter inbjudn..,stift:s fören. 

(R~ksäg.Axe1 vStockenströml894) 2o kr, till 71 fader. och m;derlösa gnm subskription. Ankedrottning 
kr. 6 277. Ett  stip. i 180 kr. flickor under l6 ar samt af äkta Josefina skänkte 30,000 kr. 1873); 

~t;ål?ska fonden, kr. 39,578; 19 börd. ~~~d~~~ redogörare sans. ?.skild !tyrelse, se [36 371 ; att 
pens:r a 75 kr. i forbattringaanstalt upptaga och 

Thamiska donationen (gommer. 
'On, Hem'' Kammakareg' 

varda vanartade gossar, hvilka af 
seridet S Tham 1727) kr. 7,417 ; rän- ' [48 411 polis- el. kommunalmyndighet hos 
tan lagges t .  v. till kapitalet. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ k ~ f ~ ~ d ~ ~ , k r ,  16,974; Aktiebolaget Storkholms Prak- 
fören' anmalas el'p'grund af 'Om- 
stols förordn. skola i allm. upp- 

2 pens:r. tiska Hnsliiulsskola. Sarsk. s t p  fostr:eanstalt insättas samt att be. 
Vadstena adliga jnngfrnstift se [22á1]; fat- reda skydd i t  frigifna; % fi5;en:s 

h 400 766. 60 pens:r i 100 kr.. 17; tiga Och l8 ars flick0r %kerbriikskoloni Hall inom Oster- 
p e k : r  'i 50 kr. och 15 till pin församkar war- tälje socken af Sthlms l i n  varda- 
olika belopp. innor. 

-P- 

des under 1908-1909 i medeltal per 
Friherrinnan A. ron Vege~acks, [48 421 dag 173 gossar, för hvilka i me- 

f. Sergel,donationafond, kr. 16,703; 
Sällskapet 

delta1 erhlllits bidrag fr%n staten 
1 pension o. lifstidaränta. med kr. 101: 34, frin kommuner 

ron Pegesackska fonden (Fru (af K. MN:t l8l6 faststillda m. fl. med kr. 297.12. omkostn. 
Carolina von Vegesack 1886) kr. kr. 212,000. di- för hvarje gosse uppgick ar 1908 
4,933 ; lifstidsränta. rektion, se [3707]. Pensioner och -190~ till 4(;0: 4u, 

Wnlfcronska fonden, kr. 18,626; underst. %t Pauvres 
7 pens:r i 35 kr. o. '7 pens:r a 
a0 kr. [48 491 

Ivästfelts Mirtha Hagdalena, [4843] Diakonissanstaltens st&;~;~,"~~~di~~;~;hS\~;~; 
d o n a t i o n s f ~ h  (1906) kr. 10,045 ; styrelse. 
2 lifstidsräntor. Sn r~k .  styrelse, se [3559]; %rl, ut- 

dkerhielmska fonden (Fröken Se [22 551 hetaln. af stipendier, att fördelas 
Ulla Akerhielm 1883) kr. 10,288; 1 K E Beronii donationsfond kr. Och IngeNörhög- 
pens. o. 1 lifstidsräuta. 26,221: 67. skolans samt Erigshögskolans ele- 

Riddarhusets samtl. fonder upp- Casparsons fond (Löjtn. S E Cas- ver. 
g l  till ett bokfördt belopp af parson) kr. 2 000. 
6,576,488 kr. Fru Eldes 'fond kr. 4,000. [48 501 

lajorskan QeUerstams fond kr. Hemmet rör frigifna kviiinor. 
148 361 1,000. 

A. M. Holmgrens minnesfond Benämnes numera Drottningenu 
Wennberg, uJ~ot%n IYennbergs kr. 20,000. skyddshem (Hertiginnan Sofia af 

fond för bjälpbihofiaiide~ (1864) ~ j , , ~ ~ l i j f ~  fond h, 1 0 , ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k t i ~ ~ ~ ) s ~ 3 ~ \ " ; / 6 f ö ~ ~ i  
kapital c:a 44,000 kr. Sirsk. direk- ~ i ~ ~ t ~ f ~ ~ d ~ ~  kr, 5,000, 
tion, se [3538]; fonden är afsedd tradesvis att upprättafrhfingelset 
till: 1) inlösen och underhall af 1 frigifna kvinnor; i hemmet vistas 
el. 2 värnlösa, döfstumma el. blin- [48441 högst 12 kvinnor. 
da barn i darför yamplig anstalt el. Almgrens pensionsfond (Advo- 

; 2) underst, at s&dane katfiskal J P Almgren 1811) kr. 460. [48 521 
fattige som ge. Kommerskollegium se [l5 641 . rän- Josefinahemmet (Änkedrottning 

sjukdom el, annan oförvallad tan användes till Underst. %ttorf- J o s e h a  1879) kr. 277,863. Bärsk. 
i behof af en tillfallig tiga änkor efter afl. skickl. ämbets- styrelse, se [3509]; hemmet bp- 

el. ögonblicklig hjälp. män % bergsstaten. P stimdt för fattiga af katolska be- 
kinnelsen. 

[48 451 
Björckska stipendiefonden [48 531 [48381 för- (Grosshm S Björck 1802) kr. 200. Kniperska pensionsinrättnin- 

eningen. Samf. Pro Bide 6 Christianismo, gen C ~ ~ i ~ ~ ~ ,  f, wittfoth, 
Se [30 62'1. se [3573]; stip:r till skollärare. 1~80) kr. 124 z70: -; särsk, direk. 

Dahlgrenska donationsfonden tion, se [30(i5] underst. i t  fattiga 
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr. [48 461 o. ilderstigna ogifta fruntimmer, 
22 421: 41. Prem. till lifräntein- ~ ~ ~ d ~ > i f v ~ f ~ ~ d ~ ~  (stift, af ko. företrädesvis dem afborgerl. sthud; 
safser %t späda barn:  utdeln. skall nung oskar I till aminnelse afkron. 1908 utdelades kr. 6,870:- till l31 
börja 1912. prinsessan ~~~i~~~ förmälning personer. Underst. utdelas fortfa- 

FosterlindskafÖreningen(p%in- 1860) 6fverstith,, Pastorprim,, rande gnm kamreraren i A1111i. 
bjudn. af generaldir. G B Almquist piiterad för stadens fattigv,.styrel anke- och pupillkassan. 
1869) kr. 89,244: 38. &.linskande af ,,. ~ ~ d ~ $ f v ~  af 150 kr. &t 5 dyg. 
fattigdomens tillväxt; %r 1908 ut- d. 
delades 2,416: 04 kr, i prem:r och l 

l?ga O c h  'eara brudpar' 'Orn 

förvaltasafgifter; hvarjämte af bi- 
igen 19 juni 1 Storkyrkan samman- [4z \:Lmerskollegii armbösse- 

drag frk särskild stiftelse utdelats Vigas' medel (st. 168G) kr. 13,051: 14. Af- 
1 515 kr. för beredande af lifränta [48 471 kastn. användes, p% förslag af vr- 
%k tjänare m. fl. Urakeska testamentsfonden derb. bergmäst. till underst. i t  

Prinsessan Lovisas minnesfond (Linkrämaren Jonas Drake 1783) c:a fattiga o. i arbéte skadade yf- 
(Flera personer 1869) kr.6,000. Pre- 40,000 kr. Af styrelsen: glades- arbetare. 

Brand- och Liff'irsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 



G .  Fromma stiftelsers, pensionskassors m. A. fonder. [4854-48641 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 



Register öher  fonder. fromma staelser m . m . 

R e g i s t e r  

fonder. fromma stiftelser. stipendiefonder. pensionsanstalter m . m . 
Obs.! Förteckning å hufvadafdsZnir~garna. se före [4601] . 

Abelina fond ............ 46 32 a. 4821 
Abenius Allan stipendiefond 47 46 b 
Abrahamsons lifräntefond ... 46 17 
Abrahamsons glfvofond ...... 47 71 
Abramsons stipendium ...... 4744 
Acrelska fonden ............... 48 21 
Adelns Diskusa:klubbs , Wad- 

stenastifts fond ............ 4835 
Adelskölds. Claes fond ...... 4835 
- Claes. donation ............ 4856a 
Adelskölds. Claes. stipendie- 

fond ........................ 47 51 
Adelsköldska fonden ......... 47 34 
Adlerska fonden ............ 4753 
Adliga Kadettskolefonden ... 4835 
Adolf Fredriks församlings 

kyrkor&d ..................... 4630a - skolrad ..................... 4631a 
-.fattigvlrdsstyrelse ......... 4632 a 
1863 l r s  kolerafond .......... 46 15 
1872 l r s  gkfvofond ............ 4742 
1884 b s  fond .................. 4615 

.. Abllöfska testamentsfonden 46 95 
Ahlatrands testamentsfond ... 47 34 
Ahlströms fond ......... 4628 a b c 
Ahlströmska testamentsfond '46'95 
Akademiens för de fria kon- 

sterna pensionskassa ...... 47 70 
- reseunderstöd ........... 4734 
- särsk . understödsfond ... 4770 
Aktieb . Prakt . hushlllsskol . 

för liickor .................. 4841 
AllmSnna barnbördshuset ... 4687 - barnhusinriittn ............. 4659 
- djurskyddsföreningen ...... 4856 
- donationsfonden ......... 4767a 
- I . d . döfstummeinstitutets 

don..medel .................. 4755 
- inst . för döfstumma ...... 47 62 
- militiränkepens .. staten ... 4804 - premie- o . stipendiefond . 4743 
- Snke- och pupillkassan 4830 
Almgrens fond ............... 46 21 - pensionsfond ............... 4844 
Alms. fru. donation .......... 4611 
- fond ........................ 4612 
- stiftelse ..................... 4675 
- testamente .................. 46 12 
Almquists. S.. stip..fond ... 4743 
Alströmera fond ............... 4835 
Altins fond .................... 4821 
Alvarenga do Pianhys prisfond 48 23 ...... Amino ffs donationsfond 4835 
Andals fond .................. 46 05 
Andersons fond ............ 4605 
Andersons. C.. fond ... 4626 a b c 
Anderssons. Johan. fond 46 88. '4751 
Anderssons. Johan. under- 

atödsfond ..................... 4719 

Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA . 13 Drottninggatan 

Anderssons. TherBse o . Knut. 
fond ..................... 47 70 

Antells donation ............ 4733 
Apelgrens fond ............... 46 15 
Apotekaresocieteten ......... 47 10 
Apotekaresocietetenskaasa ... 47 10 - studiestip ................... 471n 

Arbetareförslkr:sfonden ...... 47 56 
Arbetshemmet för blinda ... 47 64 
Arbetsstugor för barn ....... 4651 
Arfvedsons testamente ....... 46 02 
Armbössemedel. Kommers- 

kollegii .................... 48 54 
Arméns pensionskassa ...... 48 04 - Snke- o . pupillkassa ...... 4804 
- nya dito .................. 4804 
Amberga donation ............ 4734 
Arrhenii donation ............ 4602 
- fond ........................ 47 34 
Artisternas o . litteratörernas 

pensionsfören ............... 4776 
Artisternas.Dramat.o.musik.. ............ pensionsförening 47 77 
- De sceniska. understöds- 

fond ......................... 47 76 
Arwidssons. N.. donation ... 48568 
Asklings fond .................. 46 34 
Asplunds fond ......... b. c 
- testamentsfond ............ 4697 .. Asylet för pauvres honteux 4665 
- för fattiga barnaföderskor 

och deras barn ............ 4687 

Backmanska stiftelsen ...... 4767c 
Bagges fond ................... 46 07 
Bankostatens lnke- o . pupill- 

kassa ........................ 4788 
Bankska legatet ............... 4734 ............... nBarnavSnnerna 4674 .. Barnbördshuset. Allmänna 4687 

.. Barnbördshuset Pro Patria 4688 
Barnhjälpsfonden ............ 4613 
Barnhusbarn af kvinnokönet. 

Fond för ..................... 46 59 .. Barnhusinrlttn.. Allmlnna 4669 
Barnkrubba. Katarina. fonden 

för ........................... 46 19 
Barnkrubbas. Ladug%rds . 

lands. fond ......... 4626 a b c 
Barnkrubbefonden ...... 46 30 4 b. c 
Barnmorskefonden ............ 47 16 
Barnmorskornas i Sthlm pen- ................... . sionsfören 47 16 

. . . Baumgardts H G testam 4638 
Bayards fonb 4632 a: b. o i 2 stallen 
Becker-Silberhochzeits fond 4638 
Beethuns fond ............... 46 26b 
Behrens donation ............ 4611 
Beijerska donationen ......... 47'34 
Beklildnadsfonden för fattiga ............... nattvardsbarn 4617 ............ . - skolbarn 4628 a. b. c 

46 30 c 4632 a. b. o ...... ~emedl in~skommiss io~  1697 .................. Bendix' fond 4640 
. .. ...... Benedicks C donation 4640 

Benedickska asylerna ......... 4687 
Berendts. S.. understödsfond 46 93 
Berendt Benihardina. fond ... 4640 
Berg K J. Till minne af fram- 

lidne Presidenten ......... 4833 
Berg von Linde-fonden ...... 4835 
Bergenstjernska fonden ...... 4835 
Bergers stipendium ........... 4697 
Bergerska donationen ......... 4733 
Berggrens. M.. fond 4609. 

4632 a. b c 46 88 
- Makarne. understödsfond' 4602 
- Rob . o . Eleonore don..fond 4602 
- R . C.. grossh.. iest.fond ... 4833 
Berghmanska fonden ......... 4835 ......... Bergianska stiftelsen 4734 
Berglunds. C . W donation 4866 a 
Berglunds M . C . C: donation 4856a 
~ergman-~illerska'fonden ... 4740 
Bergmans gifvofond .......... 4771 
Bergmans. Ellen. stipendium 4749 
Bergqvists fond ............... 4609 
Bergs stipendiefond ......... 4771 
- testamente .................. 4657 
Bergska fonden ............... 4795 
Bergstedts fond ........l...... 4617 
- Th.. stip..fond ............ 4750 
Bergstenska fonden ........... 4601 
Bernegaus fond ............... 4607 
Bernströms J. stipendiefond 47.5U. 

4751 
Beroniidonation ... 4G02. 4669. 4843 
Beronii donationsfond ........ 48 4'8 
Berzelianum. Stipendium .... 4734 
Berzelius-fonden ............ 4823 
Berséns. C . D.. fond ......... 4602 
Berwalds. H.. fond ... 4771. 4856 c 
Beskowska donationen ...... 4733 
- fonden ...................... 4740 
- skolans fond ............... 4758 
- stipendiefonden ............ 4734 
Beskows testamente ......... 4638 
von Beskows donation ...... 4770 - B.. o . h . h:s donat..fond 46 S:< 
- stipendiefond ............ 47 71 ...... von Beskowska fonden 4835 .. von Beskows pensionsfond 4781 
Besparade medelfonden ..... 4617 
- räntors fond ......... 4631 a. b. c 
Bespisningsfonder ...... 4631 a. b. c 
Bethunska fonden ............ 4835 
Billbergs fond ............... 46 34 ... Björckska stipendiefonden 4845 ......... Björkmans donation 48 56a 
Björnstjernas. O.M..  general- ......... major. fond 4835. 4856 a ... Björnstjernska donationen 47 33 .................. Blancks fond 4699 

.. . Blaire-Brucee W dunation 4733 ......... - Emma. donation 4640 
- E.. fond ............... 4660. 47 53 - W A.. fond ............... 4676 
- stipendiefond ........ 4640. 48 21 

Blindas foren:s sjukkasse- 
fond ........................ 47 68 

Blindas väl. Bören for ...... 4766 
Blindes sjllfverksamhet. Fon- - Änkefru Emma. stip..fond 4771 den for ..................... 47 67b 

- testmentsfond ............ 46 13 Blind-institutet ............... 47 63 
- E . O.. understödsfond ... 4640 I von Blockska fonden ......... 4P:lS 



Register öfver fonder. fromma stiftelser m . m. [48 66 j 
Blomstedts fond ............... 4634 Carlgrens fond ................ 4624 Ehrenborg-Reiherska fonden 4835 ... Boberghska donationen ...... 47 70 Carl Johans donat.. Konung 48 33 Ehrenp8hls stipendiefond 4746 a 
Bohman E:sons fond 4604 4621 Oarlsons C . A fond ......... 47 34 Ekdahls fond ............... 4631a 

4628 a. b. L. 488i ~ a s ~ a r s ó n s  foI;>d ............... 4843 ~ k s .  Carolina. donation ...... 4856 a 
Bolimanska test:tsfonden .... 4830 Casparsonska fonden ......... 4861 Ekebergs. Nils Wilh.. fond .. 4G02 
Bohmans testamente ......... 48 33 Casparssons pensionsinrättn 46 99 Ekholms testamentsfond ..... 4613 
Boijeska fonden ............... 4602 Cassellis fond ............... 4749 Eklunds fond .................. 4660 
Bok.0 . Musikhandl.pens..för. 4700 Oastelins fond ................. 4697 - J . L.. Fabrikör. fond 46 28 b. c 
Bolins fond ..... .4607. 46 09 a. b. c Cavalli-Holmgrenska stiftels . 4670 Ekströms donationsfond ... 4607 
Bollins fond ............. 4632 b. c Cederschiöld8 fond ............ 4607 - fbnd ........................ 4607 ......... Holtensterns. Th . G.. fam.. Civilstatens iinke- o . pupill- Ekströmska fonden 4604 

fond ......................... 4835 fonder ........................ 4781 Eldes. fru. fond ............... 4843 
Bomans fond .................. 4623 - änke- o . pupillkassa ...... 47 81 Eldkvarnsfonden ......... 4623 
Boman. se iifven Bohman . - försiikringsanstalt ......... 47 81 Elementariistipendiet ........ 4744 
Bondeska fonden .............. 48 35 - pensionsinrättnings tran- Elemeutarl55rarnes änke- och 
Bonnedal-Wallmarkska fond . 47 81 stemannafond ............... 47 81 pupillkassa .................. 4747 
Bonniers. Alb.. stipendiefond Collianders fond ............... 47 10 Eliassons. Levy. minnesfond 4640 

f«r svenska författare ...... 4739 Collijns fon& .................. 4602 - understödsfond ............ 4640 
van Booms stipendiefond ... 47 71 Cramérs. U.. fond ............ 47 á1 Eliassonska understödsfond . , 4719 
Booströmska fonden ......... 47 40 Cronstrands. Baltear. fond ... 47 51 Ells pensionsfond ............ 4781 
Borgarestandet8 donation ... 47 50 Cubés fond .................. 48 23 Elmbladska fonden ........... 4742 
Borgerskapets bemedlings- Dahls fond ..................... 46 34 Elmlunds. Axel. pensionsfond 47 74 

kommission .................. 4697 Dahlgren6 donation ........... 4833 Elmqiiists Gustaf stipendie- 
- enskildafond ............... 4697 - C . W.. fröken. understöds- fond ..................... 4746 b ... - gubbhus ..................... 4658 fond ........................ 4833 Elstedtska pensionsfonden 4781 
- iinkehus .................. 46 57 Dahlgrenska donationsfonden 48 38 Enanderska donationen46 30 a. 46 88 
Borgrättsfonderna. Förvalt- Dahlqvists fond ............... 46 15 Enanders. S.. donationsfond 4767e 

... ningen af ..................... 4796 Danckwardts pensionsfond 4835 Engelbrekts församlings fat- 
Bostider &t vissa judar i Danelius. B . d.. fond ...... 4619 tigv&rdsstyrelse ............ 4628b ...... . Sthlm Stiftelse för ......... 4640 4620. 46 s i  v Engeströms stiftelse 4646 
Botins &ler Schönborgs fond 4610 Danielsons. Joh.. stip..fond.. 47 50 Engstedts fond ................ 4606 
Brandels donation 4611. 4614. 4734 Davidsons. H.. donationsfond 4640 Enke.. se Anke. . ...... - fond ................... 46 07. 46 88 - M.. fonder ......... 4628 a. b. c En liirjunges donation 47 46b - premiefond 4604 4640 En oniimnd välgörares fond . 4835 ............... 
- stipendiefond ............... 47 50 - W.. donationsfond ...... 4640 En onämnds stipendium ..... 4771 
Brandelska donationen 4626. a. b. c de Bergs. G . M . o . M . S.. fond 4838 En iirlig mans fond ........... 4609 
- fondm ..................... 4653 De blindas förenings sjuk- Ericssons.John. stipendiefond 47 51 .................. Branders donation ............ 4832 kassefond 4768 Eriks0ns.E.R.. fond 4620 8 2 ställen 
- fond ........................ 4696 De döfstummas allm . sjuk- o . Erikssons fond ....... 46 28 a. b. c 
- kamrer. fond ............... 46 19 begrafningskassa (1903) ... 47 66 b Erssons Bonden BnkaHelena 
- mamsell . D ............... 4619 nDe fattiges vännern ......... 4671 ~enriksdot ter i  donation ... 4856% 
Brandes fond .................. 4621 De 5 brödernas fond ......... 4742 Eurenii donation ............ 4602 
Brandstodsmedlen ............ 4832 De Geers donation ............ 46 14 
Bratts. A . G.. fond ......... 4604. - donationsfond .. 4613 8 3 stlllen Fabriksfattigkassan ........... 4699 

.. 46 27 De la Gardieska fonden ...... 48 35 Fagerbergs pcnsionsinrEttn 4722 
- Sigrid. donation ......... 4856 a aDe nödlidandes vännern ... 4842 Falcks testamente ............ 4833 
Bremarares Sthlms. ensk . de Lavals. G.. stipendiefond 4750 Falks fond 4605. 4607. 4628 &.b. C 

änke- o . &~pillkaasa ........ 4785 - Patrik. stipendium ........ 4744 4632 a. b. C. 4634 
.. ... Brenners legat ............... 4638 De svenska djurskyddsföre- Falkmans. E . J.. stip fond 4741 

Brobergs fond ................. 4609 ningarnas centralförbund 4856 b Fattiga barns vanner ......... 4673 
... - pensionsfond ............... 4698 Diakoniss-siil1sk:ts styrelse 4843 FattigvBrdsstyrelser: ......... Brogrens fond .............. 4605 Didrikssons fond .............. 4615 - Adolf Fredriks 4632 a 

Bramanska sjuk- o . begrafn . Diedrichsonska donationerna 4833 - Engelbrekts ............... 4628 b ............ ............ kassan ........................ 4785 Diemerska fonden 4823 - Gustaf Vasa 4632 b 
Broströms fond ............... 4621 Djurskyddsfören.. Sv . allm . 4856a - Hedvig Eleonorn ........ 4628 a 
Brudgafvefonden .............. 4846 Doktor F r  . Fehrs minne ..... 4602 - Jakobs och Johannes' ... 461% 
Bruzelii. R.. fond ...... 4681. 4821 do Pianhys prisfond ......... 4823 - Katarina .................... 4621 
- R . o . H pens..fond ...... 4823 Drakeska testamentsfonden .. 4847 - Klam ........................ 4609 
f . d . ~ryggal>eämbetets i Sthlm Dramat . o . musik . artist . pen- - Kungsholms ............... 4624 

pensionskassa ............... 4705 sionsförening ................ 47 77 - Maria ........................ 4617 
Bröllopsg%fvefonden ...... 4626c Drottningens hospital ......... 4805 - Nikolai ..................... 4605 ..................... Bungencronska fonden ....... 4835 - skyddshem ................. 4850 - Oskars 4628 c 
Burchard. Adolf. stiftung ... 4638 Drottninghuset ............... 4653 - S:t Matteus ............... 4632 c 
Bylundska testamentsfonden 4E21 Duboiska fonden .............. 4753 Fehrs. Fr.. doktor. minne ... 4602 ... Byzantinska resestipendiet 4734 v . Dtibens. A . G.. fond ...... 4835 Femte Mars-fonden ........... 4615 
Bhgs.  J . A . o . U . L.. donation 48 33 - Lotten fond ............... 4835 Femöreföreningen ............ 4667 
- fond ............ 4621 8 2 stsllen ~tickerskk fonden ............ 4835 1:erms . ankefru. fond ...... 462613 - testamente .................. 4638 Dyks fond ..................... 4696 Fernerska belöningen ......... 4734 
Backströms fond ............ 46 10 Döfstiimföreningen i Sthlni 47C6 a FBrons minne .................. 4602 
- atipendiefond ......... 4740. 4742 Döfstuminstitiitet ............ 4762 Filbens fond ......... 4632 a. b. c 
Baarnhielms fond ...... 4631 a. b c. Döfstumlararnes pensionsan . FilBenska donationsfonderna 47 81 

stalt ........................ 4756 - testamentsfonden .......... 4755 .......... Cabanis fond .................. 4615 Fischers testamente 4636 
Cadiers'. R.. minne ......... 4614 Ebersteinska. Schotteska och Flachska fonden. ........... 4795 
Calwagens. Sophie o . Signe. Kulmanska donationerna ... 4832 Flickskolms slojdsfdelningB 

fond ....................... 4619 Edbergs lifrantefond ......... 4605 fond .................. 4657 a. b. c 
Caminska testamentsfonden .. 4607 Edgrens S.. fond ...... 4626 a. b. c Flobergsfonder4604.4621.4696. 4883 
Carlboms donation ............ 46 11 Edlundska donationen ....... 47 34 Flodbergs testamente ...... 4697 
Carlesonska familjfonden ... 48 35 Eggertz'. V.. stipendiefond .. 47 50 Flodinska stipendieinr ....... 4695 - stipendiefonden ............ 4835 Bhlerts testamente ............ 4638 Flormanska belöningen ...... 4734 
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.... . 

Register 
Isbergs pensionsfond.. ........ 47 81 .... Israelitiska ynglingaforen 4642 

.. Jacobiska testamentafonden 4824 
jacobsons ~ ~ ~ ~ ~ b ,  donation 4640 
- stipendium ............... 4 7 4  
- testambnte .................. 4696 
. Jakobsons och &fattaons fond 46 96 
Jakobs realskola ............. 47d5 
jakobs o . johannes, forsam- .... lings fattigv&rdsstyrelse 4613 
- kyrkorad .................... 4611 . Janssons, W G., donation 4866 a 
Jenny h in ds stip .fond . 47 70 47 71 
.T ernbergska dona'tione& 4630; b c . . .T ervings M testam ..fond.. 4; 56 d ...... . johan II>ans80ns fond 4620 
Johannes församl . kyrkor8d 46 14 ............ Jobanssons fond ...... Johnsonska don..fonden 47 66 
Josefuiahemmet ............... 48 52 
Josefinas Kronprinsess . pen- 

sionsi& . vid ~ ö t ~  lifiarde 48 07 
Josephsons, Fanny fond :: . 46 40 
~ubelfeststi~endiet.' .......... 4144 
Julius', Albert, fond ......... 46 40 
~Jul tomtal?ie~ ................. 4672 
Jungblads testamente ......... 4833 
Jungbladska fonden ......... 4601 
Justelii fond ................... 47 10 
Jarnkontorets tjansternans 

%nke- och pupillkassa ....a. 4787 
f . d . J%rnkramhande~ssoCiete- 

ten8 pens . o . begrafn..kassa 4658 
Jönssons, Vifve, fond 46 28 a, b, c 

Kadettskolefonden, Adliga ... 4835 
Kaisei-8, Pastor, fond ......... 4638 
Kalls fond ..................... 4710 
Kamratfonden för nödstallda 

SY . rakare .................. 4823 
Kamrer Branders fond ....... 4619 
Harells fond ................... 4612 
Karl Johans donat., Konung 4833 
Karolinska inst . reservfond ... 4821 
Karströmska fonden ........... 4604 
Kastmans . Johannes och Au- 

y s t a ,  fond ............ 46 26 a, b, C 
Katarina arbetsstugors fond 46'20 
- barnkrubba, fonden för ... 46 19 
- församlings fattigvirds- 

styrelse ................... 4621 
- kyrkorhd .................... 4619 
- kyrkorids donation ........ 47 46 a .................. - realskola 4746 a 
- skollofskolonier, fond för 4620 
Kellners testamente ........... 4638 
Xibbe fattigkassa ............ 4854 
Kihlströms testamentafond ... 46 13 
Kindevalls fond .............. 4688 
Xinmansons fond ............. 47 70 
Kirchrings legat ............... 46 38 
Kirurg . stipendiefonden ...... 48 21 
Kjellbergs, Ad., 8tip:fond ... 48 21 
Kiellbergs, John E., stip . fond 47 50 
Elara forsamlings fattigvirds- 

styrelse ....................... 4609 
- kyrkokassa .................. 4 0 0 i  
Kleinsorgs testamente ........ 46 38 
Klerekska fonden .............. 4623 
ILnigges donationer ............ 48 33 
Kniggeska fonden ...... 46 63, 47 40 
Kniperska pensionsinrattn . .  48 53 
KllOChs donation .............. 4618 
Knut Bernh . Beronii fond ... 4659 
Rolerefond, 1853 &ra .......... 4615 
f . d . Kolerafonden ............ 46 09 
Kollektmedelkassan för fat- 

tiga nattvardsbarn .......... 46 OZ1- 
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öfver fonder, fromma stiftelser 
Kommerskollegii armbösse- 

medel ........................ 4854 
Konservatorieelevernas graf . ........................... fond 4771 
Konsistorium, Sthlms stads 4601 ............... Konstakademien 47 70 
Konstförvandtskapets kassa ... 47 11 . Konung Karl Johans donat 48 33 ............ - Oskar 1:s minne 4654 .... Konungens enskilda fond 48 04 ..................... - hospital 4815 
- mllit~rhospitals- och me- .................... daljfonder 4814 
V . Kothen-Ribbingska fonden 48 35 ............. e e i j s  testamente 4602 
Kronprinsessan Josefinaspen- 

. sionsinr vid Göta lifgarde 4807 
Krouprinsessan Lovisas yard- .... anstalt för sjuka barn 4684 
Krutmeijers fond 4607 2 stallen 
f . d . Kryddkramhandelssocie- 

teten8 pensionskassa .....s. 4697 ....... Kuhlaus stipendiefond 4771 
K u h l a ~ k a  arfv:s stiPendie- 

fond .......................... 47 71 
Kullgrens fond ..............s 47 10 
Kungsholms församlings fat- 

t igvirdast~else  ............. 4624 .................... - kyrkorad 4623 .................. - Gilles fond 
Kumlings fond 46 ............... 
Kyrkafattigkassa, Nikolai ..... 4602 
Kyrkorad: - Fredriks ......*a 4630 a - Hedvig Eleonara ..........a 4626 - Jakobs ..................... 46 11 
- Johannes' .................. 4614 . Katarina .................... 46 
- Klara ........................ 2;; 
- Kungsholms ............... - Maria ........................ 46 15 - Nikolai ............ .. ....... - Skeppsholms ............... 
KAbergs fond ... 4605, 4628 a, b, c ......... 46 78 Köhlers premiefond 
Körners fond .................. 4615 

Ladous fond ................... 46 96 
Lagercrantz' donationsfond .. 48 35 
Lagermans testamentsfond ... 44;:; 
Lagerströms stipendiefond ... 
Lagus fond ..................... 46 
~ a m m s  fond .................. 4640 
Landtbruksakademien ........ 4736 
Langa pensionsfond .......... 
Lasarettsl&karnes pensions- 47 

kassa ......................... 47 56 
Lefflerska stipendiet ......... 4746 a 
Lefrénska fonden .............. 48 35 
Leijonflychtska fonden ...... 48 35 
Leijonhufvuds fond 4632 a, b 

stallen, 46 32 c 
Lejas välgörenhetsstiftelse ... 46 12 
Lenhbergs fond ............... 46 60 
Lerbacks Bergslags Malmöres 

kassa ........................ 48 54 
Letterstedts fond ... 41 34 & 3 stallen 
Letterstedts fond till pris för . öfversattningar ............ 4734 
Letterstedtaka fonden till for- 

mHn för Vallerstada förs . 4734 - föreningens fonder ......... 4734 
Letterstedtska inrikes resesti- 

pendiet ...................... 47 34 - utrikes resestipendiet ..... 4734 
- sllktstipendiet ............. 4734 
Lettströms fond ............... 4621 
Lewenhaupts fond ............ 4835 
Levins donation ............... 48 33 

Ludvig, . . .  fond ......... 4604, 4640 

m . m . [48 68; 
Levins; J . P., fond ............ 4616 
- A., minne .................. 4640 - J., stipendiefond ........... 4640 .............. . . - M O E., fond 4640 

. . . Lieberts o h h donationsf ... 4683 ..... Lieberts fond 4009, 4692 a, b, c, 
4638, 4667, 46 GO ......... Liedbergska ionden 4604 ....... von Liewenaks fonden 43.16 

Lifgardets till hast peus.kassa 48 09 . Lifgardet till h is t  Prins Os- 
kars hospitalsinr%ttning vid 48 09 ................ Liljebergs fond 4614 

Liljebergs, Gustaf Erik och .... Helena Catbarina, fond 4611 ...... Liljenstolpeska fonden 4855 ......... Lilla Johns premium 4742 ......... Lilliecronska fonden 4835 
Linds af IIageby, hag fru, fond 4(i5!i ... . . - A o C.M., gifvofond 4838 ........... - testamentafond 4835 .......... Linds donationsfond 4781 
Linds, Jenny, stip..fond 4770, 4 i 7 1  
Lindbergs donation ...... 46 3 0 c  - E A. donation ............ 48 á ô a  
- H., donation ............ 48 6 6 a  ... Lindblads testamentsfond 4623 
. A, understödsfond ......... 4823 ... - $lory understödsfond 46; . ) a  f. ...... ~ i n d b o d s k a  belöningen 4731 

. bergs donationsfond 4835 
Lindenercronaa af ...... 
Lindfeldts, Aurora, fond ... 46 0 1  
Lindgrens donation ..... 4612, 4614 
- fond ............ 4609 i 3 stallen ... ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ k ~  fonden 46 27 a, l,, c ...... Lindholms fond 4628 a, b. c 

. ......... . - J A fond 4626 a, h c 
Lin&a&,sons, J . A. W., do . .  ................. nationsfond 4657 ........ ~ i ~ d ~ t é ~ ~  stip ..fond.. 47 46b  
Lindstrands, O . o . A., fond 4026 

a, b, o, 4750 
Lindströms, ....S. fond 4639 ............... - "nnesfond 4734 .... Lindströms stipendiefond 4771 ....... Linnerhjelmska fonden 48 3.5 
Litteratörernas pensionsföre- ...... ning, Artisternas och 47;s 
Ljungbergs stipendiefond ... 48 21 ... Ljungcrantz' testamente 469: 
Ljungcrantz'ska test..fonden 4658 
Ljungiöfs* C., fond ........s... 4843 . ............ C M donation 4630 a ............ Ljungmkns minne 

4607 Lohes legat .................e.. 46:i8 .................. - testamente 46.18 ...... Lohes, Ad., testamente 4638 ............ - J a k a ,  ,, 4638 ........ Loubatska donationen 4733 ............ Lovéns, Chr., fond 4821 
- . minllesfond ........ 4731 
Lublins, J . o . A., minnesfond 46 40 - H, fond ..................... 4688 
Lnndals testamente ........... 4833 
Lundbergs donationer ....... 4611 
- testamentsfond ............ 4613 - C . O., fond ......... 4627 a . Ii, C - V . och L., fond ......... 4823 
Lnndbergska fonden .......... 4740 - stipendiefonden ............ 4746 
Lundblads donation ... 4611, 46 14 
- fond ......................... 4609 
Lundgrens fond ...... 4632 a, b, e - Egron, prismedel .......... 4770 
Lundins, Mathias. fond 4619, 4620 
Lundmans, Jul., stip..f. 4740, 4742 
Lunds testamente ............. 4697 
Lundwalls, Axel, fond ........ 4771 



[4860] Register öfver fonder. frumma stiftelser m . m . 
Lykttnndarnes sjuk- och be- Murbecks inrättning för fat- Nyströms fond ............... 4621 

grafn..kassa .................. 4714 tiga flickors uppfostran .... 4665 - testamente .................. 4697 - och sifonpumpames vid Musikaliska akademien. Kg1 . 4771 Nödhjälpsfonden ............ 4611 
Sthlm8 gasv . ensk . pens .. - -s stip..fond ............... 4771 Nödhjälpskassan i Sthlm ..... 4838 
fond ........................... 4714 Musikens vänners, Sallsk., i 

LPkare-nöd~älpsfonden z .... 4823 Göteborg, stipendiefond ... 4771 Offioerskhenspena.fdren.ka%s. 4810 
LäkaresPllskapet. Svens a ... 4R23 Musikkkens ensk . kassa ... 48 10 Okänd 4609. 46 13, 46 17, 4620, 4621. 
Längmanska donationafonden 4755 Musikstipendiet, SPng- och ... 4744 4623, 4624, 4632 a, b, c. 4697, 4833 
Lärarinnornas pensionsför- Mullers testamente .......... 4688 Okind gifvares testamente ... 4602 

ening. Svensks, ............ 4767 Möllers fond ... 4616, 4624 (a olika)  okänd, som med egen hand 
Lararneri vid elementarltko- - stipendiefond ............... 4696 plöjer sin jordo ............ 48562 

verken änke- o . pupillkassa 4747 v . Möllers donation ........... 47 04 Onämnd välgörares fond, En 4815 
Lliroverk: Högre IatinlBrover- Möllersvärds fond, General- Operabalettens ensk . kassa ... 4775 

ket & Norrmalm ............ 4741 major C . H .................. 4805 Operakörens enskilda kassa .. 4773 
- z% Södernalm ............... 4742 Mörners fond .................. 4607 Ossengii fond .................. 4621 - Högre reallaroverket & - H . S.. grefve, o . hans Oskars församlings fattig- 

Norrmalm .................. 4748 makas ntipendiefond ...... 4835 ~Prdsstyrelse ............ 4628 c - Jakobs realskola .......... 4746 - J . A., grefve, fond ......... 4835 van der Ostenska fonden ..... 4698 - Katarina realskola ........ 4746s Mörnerska fonden ............. 4835 Otterska fonden ............... 460- - Nya elementarskolan ...... 4144 Owens . Samuel. stip .. fond ... 4750 
Löfgrenaka fonden ............ 4604 Xachmansons E . fond ...... 4640 Oxehufvudska fonden ......... 4835 
Löfvenskiöldska fonden 4735, 4835 - Rosa o . E& . f& ......... 4640 
Löthströms fond ........... 4628 c Nathans fond .................. 4640 Pallins. Regina. minne ....... 4749 
Löwens fond ................... 4607 Nattvardsbarn, Beklädnads- Palmgrenska fonden .......... 4735 

fonden för fattiga ........... 46 17 Palmstjernska fonden ......... 4835 
- Kollektmedelkassanförfat- Pasteurs-fonden ............... 482.1 

lagistraten i Sthlm .......... 4696 tiga ........................... 4602 Pastor Kaiser-fond .......... 4638 
Malmqvistska barnuppfostr.. Netherwoods fond ............ 4616 Paterséns fond ................. 4657 

anstalten ..................... 4664 - stipendiefond ............... 4771 Patriotiska sällskapet, Kg1 ... 4832 
Malmstens, P . H., fond ...... 4821 - testamentsfond ............. 4835 l'aulis testamente ............ 4657 
Malmstens professur, Fonden Neumullers, E., fond till skol- Pauliska donationsfonden .... 4840 

for ........................... 4821 lofskolonier .................. 4620 - fastighetsfonden ........... 4835 
Mamsell Branders fond ...... 46 19 - Ankefirn. fond till Katarina - fonden ...................... 4699 
Mankells stipendiefond ...... 4711 barnkrubba ................z. 4619 - lösörefonden ............... 4835 
Mankellska stipendiefonden .. 4745 Nikolai förs:s fattigvardssty- Pauvres honteux. Asylet för 4655 
Manns testamentafond ...... 4640 styrelse ..................... 4605 -. Hagbomska stiftelsen för 4833 
Maria förs:s fattigv:styr ... 4617 - kyrkofattigkassa .......... 4602 Paykulls, Lincoln. minne ... 4681 
- kyrkorid ................... 46 15 - kyrkorid .................... 46 02 PensionsEd f . fattiga sjökapt . 4698 
- skolrid ..................... 46 16 - skolr&d ...................... 46 04 Pensions- o . gratialkassan för 
Marii testamente .............. 46 96 Nilsson Aschanianum Stip ... 47 35 underofficerare o . manskap 48 10 
Marklinska fonden ............ 4810 Nissens, Henriette, stip..fond 4771 P-s donationsfond ........... 4613 
Maskinistföreningen .......... 4729 Nobels, C . A., fond ........... 4821 Petreji fond ............ 4616, 4617 
Mathias Lundins fond 4619, 4620 - C . A.. reservfond ......... 4821 Petrejiska fonden ........ 4698, 4740 
Matteus församlings fattig- Nobelstiftelsen ................ 47 38 Petterssons fond ............... 4617 

virdsstyrelse ............... 4632c von Nolckenska fonden ...... 4835 - P., fond .................. 4 6 2 7 ~  
- kyrkorld .................. 4630c Nollerothska stiftelsen ...... 4864a - S . M., fond ................. 4602 
Mattsons fond. Jakobsons o . 4696 Nonnens fond .................. 4735 Peyrons pensions- och grati- 
Mazérs fond ................... 47 71 Nora Bergs1:s Malmöres kassa 48 54 fikationsfond ................. 4809 
Meijers donation .............. 47 70 Norbergs fond ................. 4615 Pfeils testamente .............. 4602 
Meijerbergs fond ............ 46 31 a Nordenskjöldska understöds- Philipsenska test..fonden ..... 4760 
Mendelsons, Syskonen, fond 4640 fonden ..................... 4835 Philipsons, Carl David, don . 4856a 
Metzgers testamente .......... 4602 Nordenstolpes fond ... 4632 a, b, c v . Philps. H W., Lektor, sti- 
Meuniers fond ................. 4609 Nordfors' fond ................. 4607 pendiefond .................. 4743 
Meyers. Jenny. fond .... 4616. 4690 - testamente .................. m 4696 Pihlgrens fond ................. 4609 
Meyerssons pensionsfond .... 4640 Nordiska Djurskgddsförenin- Pihlnianska el . Ostermanska 
M . F . W:s fond ............... 4681 gen i Upsala o . Sthlm ... 4856d testamentsfonden ............ 4616 
Michaelsons, Joh., donation . 4750 Nordlanders testamente ...... 4833 Pinchards fond ................ 4604 
Michaelssons donation ....... 4640 Nordlunds, Fru Lotten, fond 4681 Pipers donation ............... 4770 
- fond ......................... 4771 Nordströms fond ............. 4632c v . Platens, Ludv.. don ....... 4856a - testamente .................. 4601 - testamente .................. 4609 - Baltzar, stip..fond ......... 4755 ..... . Militäränkepensionsstaten, Noréns donation ............... 4614 v Platenska sliktfonden 4835 

Allmänna .................... 4804 Noréens fond .................. 4624 Platinska testamentsfonden .. 4795 
Militärhospitalsfonden ........ 4814 - pensionsfond ............... 4613  polispersonal:^ i Sthlm änke- 
Militirsällsk . i Sthlm krigs- Noréenska fonden ............. 4606 och pupillkassa ............ 4798 

skolestip..fond ............... 47 55 - testamentsfondeu .......... 4755 - ensk . begrafnings- o . under- 
millerska fonden .............. 4746a Norgrens fond ......... 4632 a, b, c stödskassa ................... 4798 ..... . . f . d . Mindre teaterns pens.. Normans testamentafond 4613 - ensk änke- o pupillkassa 4798 

fond ........................... 4774 Norra latinlaroverket ......... 4741 - pensionsinrättning ......... 4798 ............... Minuthandlarefören . aens.. Norrlands anotekareforenines Porträttfonden 4734 ........................ kassa 
Mobergska fonden ............ 
ModersvPrd. Snllsk . iior upp- 

muntran af .................. 
Molins fond .................. 
Morbergska fonden ... 4626 
Moritz Rubens donat..fond ... 
Mosaiska församlingen ...... - fattigfond .................. 
. skolfond .................... 
Mosanders fond ............... 

............. 4701 donations?ond T. 47 10 Posses. Erik. donationsfond 4755 ........... 4604 Norstedts fond ......... 4602. 4605 Possiethska fonden 4601 
Norstromska stipendiefonden 4744 Postbetjaningens sjuk- o be- ... ......... 4677 Nya elementarskolan 4744 grafningshjalpsforeriing 4783 

4602 -s allm . premiefond ......... 4744 - centrala sjuk- o begrafn- 
a. b. c Nybergs. Enka. fond ... 4626 a. b. c. kassa ........................ 4783 

4640 4628 a b c. 4767 d Postbetjantes enskilda begraf- 
4640 Nybergska fonden .......r.. . 4a27 c ningskassa .................. 4785 
4640 Nygrenska stipendiefonden ... 47 10 Postmannaforbundets. Sven- 
4640 Nymalms. Betty. fond ...... 4630c ska. sjuk- o . begrafnmgs- 
4710 Nymarkska fonden ............ 4742 kassa ...........s............ 4i83 

... 
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Register 
Postmannaförening... Svenska 47 R4 
Postvaktsbetjiintsförbundets i 

Sthlm sjuk- o . begrafn..fond 47 86 
Prakt . hushillsskol . f . flickor 4841 
Preis' testamentsfond ......... 4833 
Premiefond . för skogsplanter . 4735 
Premiekassan .................. 4746a 
Premie- och fattigkassan vid 

Norra latinliraverket ....... 47 41 
Premie- och stipendiefonden. 

Allmiinna ..................... 4743 
Prins Karls uppfostr . inrattn . 

för silrnlösa barn ........... 4662 
Prins Oskars hospitalsinr . vid 

Lifgardet till hast ........... 4809 
Prinsessan Lovisas minnes- 

fond ........................... 4838 
Probsts donation ...... 4630 a. b. c 
Professor Carl J . Rossanders 

donationsfond ............... 4821 
Pro Patria ..................... 4688 
Prästerskapets änke- och pu- 

pillkassa ..................... 4802 
P~ilanderskölds donat..fond .. 4836 - pensionsfond ............... 4835 
Psilandersköldska fonderna .. 4835 
Pub1icist.understödsfond. Sv . 4778 
Pukes fond ..................... 4607 

Queckfeldt-Rosencrantzska 
fonden ........................ 4836 

... Qiieckfeldtska pens .. fonden 4535 
Queckfeldtska stip..fonden ... 4836 
Qveokfeldts fond ............... 4836 
Qvidings. Aug.. fond ...... 46 28 b 
- donationsfond ............. 4781 - fond .......... 4609. 4628 a. b. c 

Rabeska fonden ............... 4741 
Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821 
K . o . H . Bruzelius' pensions- 

fond ........................ 4823 
Rambachs donation ..... 4607. 46 38 
Redingaka fonden ............. 4710 
Redogörarens gifvofond ...... 4609 
Kegnells. A.. fond för barn- 

klinik ........................ 48 21 - donation ..................... 4734 - gifvomedel ..... 4734 % 2 stallen - prisfond ..................... 4823 - D:r A . F.. stipendiefond .. 4681 
Hehnbergska fonden 1887 .... 48 35 
Reinhold-Becker donation ... 46 38 
Reinholde.Ferdinand. donation 46 38 
- fond .................. 46 32 a. b 
- testamente .................. 4638 
Rhinstedta donationsfond ..... 4613 
Renströmska fonden .......... 4601 
Retzii stipendiefond .......... 4821 
Iletziiis'. And.. fond ......... 48 23 
Reuckners fond 4605 % 2 st.. 

4613. 4617 
Reiiterskiöld-Nordenfalkska 

fonden .................. 48 35 
Reuterskiölds. J . A..pensionsf. 48 35 
Reuterskjölds.C.G..pensionsf. 4835 
- stipendiefond ............... 4835 
Reuterskjölds.H.F..pens..fond 4835 
Ribbings donation ............ 4770 
Ribbings. S . A.. fröken. fond 4836 
Ribbingska stip..fonden 47 41 ...... 
Richters. C . H.. fond ......... 4620 
f . d . Riddarholmsförsamlin- 

gens ensk . pensionskassa .. 4602 
Riddarhusets fonder .......... 4836 
.Riksbankens afdelningskont . 

anke- och pupillkassa ...... 4789 
Riksgiildskontorets iinke- och 

pupillkassa .................. 4790 
Rineavists fond ............... 4621 

öfver fonder. fromma st i f te lser  

Rittem . Bygam . fond ...... 46 26 c 
Robins belönin; .............. 4828 
Rogstadii testamente ......... 4602 
Rohtliebs donation ............ 4688 
Roos' fond ......... 4607. 4621. 4624 
Roos' af Hjelmsäter don..fond 4835 
- C.. donation ............... 4835 
- Carl. fond .................. 4835 - H.. donationsfond ......... 48 35 
- H.. testamentsfond ...... 4835 - stipendiefond ............... 4821 
Roospiggs testamente ......... 4833 
Roselii fond ................ 4628 a 
Rosellska fonden ............. 4856 a .... Rosdns. IJröknarna. fond 46 20 
Rosenadlerska pensionerna ... 4714 
Rosenbergska fonden ......... 4809 
v . Rosens pens.. o . gratifika- 

tionsfond ..................... 48 09 
Rossanders. C . J.. don..fond 4821 . 
Rothoffs fond .................. 4617 

.. ... Rnbens. Moritz. don fond 4640 
Rubenska stipendiet ......... 4744 
Rubensons. J.. niinne ......... 4640 ......... Ruckmans donation 46 11. 

46 14. 4630 a. 4631 a 
Rudbecks donation ............ 4832 
Rudbeckska stipendiefonden 48 67 
Rudeheckska stiftelsen ....... 48 10 
Riiths testamente ............. 4838 
Rynims fond ......... 46 28 a. b. c 
Röda korset. Svenska fören . 4816 

Sabbatsbergs brunnslasarett . 4685 
- Olderdomshem ............ 46 60 
Sach's. 8 . o . M.. donation ... 4640 
- Simondonationsfon C...... 4640 
- S . o . M.. minne ............ 4640 
Sahlbergs fond ................ 4617 
Sahlstedtska fonden .......... 46 01 
Salomans. Nathalia. fond ... 4640 

.. Salomonssons.Betty. miiine 4640 
Samaritföreningen. Svenska .. 48 16 
Samsons stipendiefond ....... 4821 
Sandahls fond ................. 4617 
Sandbergs testamentsfond ... 4613 
af Sandebergska fonden ...... 4835 ................. Sasska fonden 4835 ............. Scharps donation 4602 ........................ - g%fva 4697 
- testamentsfond ............ 4602 
Scharpska donationen ... 47 55. 48 33 
Schaumkellska understöds- ........................ fonden 4823 .................. Scheelefonden 47 34 
Scheffers fond .................. 4835 
Schefferska stiftningen ........ 4835 
v . Schewens testamente ...... 4638 
v . Schewenska stipendieinr .. 4835 
Schewes testamente ........... 46 02 
- testamentsfond ............. 46 13 
Schinkels testamente ......... 4638 
Schlotthauers legat ............ 4638 ............... Sehmidts legat 4638 
- Hugo stip .. o . premiefond 47 44 
Scholtz' 'testamente 4638 A 2 stallen 
Schotteska m . m . don ....... 4832 ......... Schröders testamente 46 57 
Schultzes testamentsfond .... 4613 

... v . Schulzers donationsfond 4836 
Schumburgs. Aug.?. donatio- ........ ner inom tyska fors 4638 - Aug.. minnesfond ...... 46 09. 

46 38 % 4 sfillen - R . donation ............... 4638 
.. ~chii;er v . Waldheims fond 48 35 

Schiitz' testamente ............ 4638 ...... Schwartz' stiftelse 46 31 a. b c ...... - Remy. stipendiefond 47 60 
... . Schwartzers test .. fond 46 13 46 38 

m . m . [4870] 
Schweder. se Sweder . 
v . Sohwerins. C . o . F.. fond 48 35 
Schönborgs fond. Botins eller 46 15 
Schönes fond .................. 4609 
Sebaldts donation ............. 4614 - testamente .................. 4696 
Sebardts fond ................. 4710 
Segercronas fond .............. 4607 
Sehmanska pensionsfonden .. 4830 ...... Selenii testamente 4626 a. b. e 
Seligmanns stipendium ...... 4642 
Seminarieelev . hjiilpfond ..... 4749 
Semisekularfonden ............ 4742 
Septemberfonden. 20:de ...... 4746b 
Rerafimerlasarettets direktion 4681 
Setterströms fond ............. 4609 
. . . f d Siden- o Eittdeskramh.. 
societetens pensionskassa .. 4697 ......... Silfverbergska fonden 4835 

de Silentzska fonden ......... 483b 
Sinnesslöa barns vArd. För- 

eningen för .................. 4663a 
Sjukvird i fattiga hem. Fören . 

för ............................ 4690 ........ Sjöbergs. H.. donation 48 56a ... Sjögrens. Ruben. stip .fond 47 41 
f . d . Sjökaptener. Fond för ................. pensioner %t 4698 
Sjökaptens-societeten i Sthlm 47 24 ........... Sjömannaforeningen 4726 
- dess nödhjälpskassa ....... 472i3 
Sjöstedts fond ... 4626% b. C. 4751 ............. - testamentsfond 4623 
Skogmans Agnes fond ...... 4607 
~kogs~ lmie r ing .  Premiefond . 

för ............................ 4735 
Skolbarn. Bekladnadsfondför .................. fattiga 4628. 4632 
Skolfonden ..................... 4809 
Skollofskolonier. Katarina. 

fond för ..................... 4620 
SkolrAd. Församlingarnas: - Adolf Frebriks ............ 4633 a 
- Hedvig Eleonora ......... 4627 
- Jakobs ..................... 4611 - Johannes' .................. 4868 
- Katarina ..................... 4620 ........................ - Maria 4618 
- Nikolai ...................... 4604 
- Skeppsholms ............... 4634 
f . d . Skomak..ämb. (Skomak.- 

miist..fören.) ................ 4706 
Skyddsförening. Sthlms allm . 48 58 
- för frigifna. Sthlms ........ 4839 ...... Smitts testamentsfond 4623 . . ............ - A E V.. minne 4700 
- J W . donation ............ 4866% 
~miskoielirares m . f l  . filder- 

domsunderstödsanstalt ..... 4756 ............ Sohms testamente 4833 ......... Soldatbarnhuskassan 4810 
Hoopska fonden ................ 4601 
Spetz'ska fonden ............ 4795 .......... Sporrongs fond 4609. 4628 

a. b. o ... Spingbergska test..fonden 4619 
Stagmans fond ................. 4624 ........ Stahres donation 46 11. 46 14 

............ Starbus testamente 4638 
Statens järnvägstrafiks änke- ............. och pupillkassa 4782 ......... - pensionsinrättning 4793 .................. Statskontoret 4755 
Stens. Hilda. understödsfond 46 01 ............... Steinmetz' fond 4631 ... Stenbergs. A.. donation 4630 8. b ..................... - fond 4632 a 

. . Stenbergska stift se Stokoes fana 
Stenhlmmars. Fiedrika. sti- .... ~ e n d i u m  .-. . ., ........... 4771 



[4871] Register 
Stcnströms fond ............... 47 34 

. Stift . f . bost . at fattiga m fl . ............... judar i Sthlm 4640 ...... - för gamla tjänarinnor 4860 
..... Stipendium Berzelianum 4734 ... - Nilsson Aschanianum 4735 ....... Stierncreutzska fonden 4835 

Stjerncronska fonden ......... 48 35 ............ Stjerngranats fond 4607 
Stjerngranatska fonden ....... 48 35 
v . Stockenströmska fonden .. 4835 
Sthlms allm . skyddsfören .... 48 58 
- Arbetaref:~ sjuk- och b e  ............ . mafn..hjälpsfond 4027 
- Arbetaref:~ tioöresafd .... 47 21 
- brefb%r:s änke- o . pupill- 

kassa ........................ 47 85 - Förmyndarekammare ...... 4696 
- Ciasverksarbeksnöd4jalps- 

Sond ........................ 47 13 
- Gasverksarbeks sjuk- och ............ begrafningskassa 4718 
- Xagistrat ................... 4696 - Nosaiska förs:s sjuku.. o . ......... begrafningssallskap 4641 
- Nationalkassa ............... 4726 
- Sjukhem .................. 4683 
- Sjömanshuskassa .......... 4726 
- Skyddsfören . för frigifna .. 4859 ......... - stads konsistorium 4601 
- stads undervisningsverk ... 4740 
- stads ämbetsverks iinke- ............ och pupillkassa 47 97 
Stocks legat .................... 4638 
Stokoes fond .................. 4621 

.. stork yr ko förs:^ iiarnkrubba 4602 
. Strandbergska läkareinrättn 46 89 

Stridsbergs, O . A., stipendie- 
fond ........................ 4741 

Strihles test..fond 4605,4609, 4617. 
4621 .............. Strileska fonden 4835 

S t u m s  fond ................... 4638 
Styffes. Knut o . Amalia, stip.. 

fond ........................ 4750 
f . d . Stnmpelafgifts- eller s . k . 

Hallkassan ................... 4690 
Sundberg P:sons testamente 4697 
Sundbergska donationen ...... 47 34 
S~mdéns, Louise, stipendium 4749 
Sundgrenska fonden .......... 46 02 
Siindins testamente ........... 4697 
- pens..fond Tidmarks och 4657 
Sundströms &%fvomedel ...... 46 13 
Svaans testamente ............ 4830 
Svahns, Johannes, donation 48 56 a 
Svans, Elin A., minnesfond 4617 
Svanbergs testamente ......... 46 97 
Svea Artilleriregementes pen- 

sionskassor .................. 4810 
Svea Lifgardes fattigkassa ... 48 06 
Svedboms, Wilhelm o . Hilma. 

stipendiefond ............... 47 71 
Sweders fond .................. 4617 
Svenska allm . djurskyddsför- 

eningen ..................... 4851% 
- fören . Röda korset ......... 4816 
- kvinnoföreningen till dju- 

rens skydd .................. 4866 c 
- Läkaresällskapet .......... 4823 
- -s jubileumsfond ......... 48 23 
- Lararinnornas pens..fören. 47 67 
-Poatmannaförbundets sjuk- 

o . begrafningskassa ...... 47 85 
- Postmannaföreningen ...... 47 84 
- Publicisks pensionsfören . 47 78 
- Sjuksköterskornas allm . 

pens .. förening ................ 4826 
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