
G. Fromma stiftelsers, pensionekåssora m. 'fl. fonder. '[4601---i602]

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

Stiftelsen« namn och förValtning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Register till samtliga fonder se [4865J - [4872].

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

[4601] Stockholms stads
konsistorium.

Se [2001].
Bergstenskn fonden (Ånkef. L M

Bergsten 1826)kr. 5,443:51. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga [4602] Nikolai församlings
prästänkor eller prästdöttrar. kyrkoråd.

Georgiska fonden, kr. 1,083:95.
Understöd utdelas till 2 fattiga Se [2011J.
fruntimmer. Årl'wedsons testamente (Dir. C

Hiig!l"manska fonden (M:ll Hägg· Arfwedson 1856) kr. 7,656. Räntan
man 1870)kr. 3,081:09. Pens. disponeras af försam1:ns pastor

Jnngbladska fonden (Prosten B och användes till understöd ät
Jungblad, 1832)kr. 3,824:37.Pens:r älderstigna,sjukafattiga,äfvensom
till fattiga prästänkor i Sthlm. ät värnlösa barn.

Lagns fond (Dokt:an C U Lagus Årrhenii donation (Handl. A W
1854) kr.6,H5:1'. Underst. ät fat- Arrhenius 1872)kr. 8,070. Till hjon
tiga fruntimmer. på Sabbatsberg.

Po.sieth.ka fonden (Kyrkoh. J Berg~rells,Robertoch Eleonore,
Possteth 172S)kr. 26,924:44. Stip. donationsfond (Grossh. och fru R.
ät studerande. Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs-

Renströmska fonden (Kanslist. tidsräntor, pens:r m. m.
ORenström 1818) kr. 17,174:34. Berggrens, Makarne, ander-
Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste- stödsfond (Grossh. och fru R Berg-
mäns änkor, boende inom Klara gren 1895) kr. 84,304. Pens:r, tdl.l-
örsaml, • fälliga. understöd m. m.

Sahlstedtska fonden (M:ll ALR
Sah1stedt 1868)kr. 1,607:94. Pens.

Soopska fonden (Grefv:an AM
Soop 1734)kr. 19,474:16.Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska fattigh.

Beronii donation (Handl. K B,
Beronius 1870)kr. 3,485. Pens:r.

Bersåns, C. D., fond (frkn E B",,·
sen 1897) kr. 10,475. Lifstädaränta.

Boijeska fonden (Gravör J P
Boije) kr. 19,893. 5 pens:r a150 kr.
utdelas är!. till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgareklassen i Stor-
kyrkoförs.

Alfred Collijns fond (1898)kr.
1,891. Barnunderst. ,

Nils \Vilh. Ekebergs fond
(Grossh. CW Brink 188') kr. 5,301.
Pens:r.

Eurenii donation (v. häradsh.
P. L. Eurenius 1909) kr. 50,314.
Understöd inom församlingen och
åt dess fattiga ä Sabbatsbergs
sjukhus samt ät dem som från
församlingen intagits å Sabbats·
bergs ålderdomshem.

Doktor Fr. Fehr. minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,748.
Pensir.

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph.
Hebbe 1868) kr. 20,298. Div. ända-
mål, barnavård m. m.
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(4602-4605] G. Frommr:Istiftelsers, pensionskassors m. fl. fo~der.
<, ,Patima Hertzers fqnd (Fru Jea· 4,074; l/~ till kläder ät fattiga skol- af i beJ,lqf af understöd :v••~de

nette Nordlund 1889) kr. 4,248.l barn och II! ti,1ltiI1flilli/iiaunderst. lärarinna ':vid f"<irs.folksk'll ••, ,
:Pens:r. Toutins testamente (Ankef. A M FredrIk Wiilergs, ,fond' (Handl.

Heurllus,fru,LouIle,fond(l900) Toutin 1791)kr. 556. Pens:r. Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Afkaat-
. kr. 5,633. Bidrag.till barnkrubbor. Wadströms testamente (M:ll ningen tillfallerlärarinno,rna, .den

,Kollektmedelkusan för fattiga U Wadström 1789)kr. 250. Pens:r. en•• efter .den andra i den ordning
ns,ttvardsbarn (tnsaml. af förs. Westzynthll foud (Konsul W som af längst" tjänstetide'l (minst
gnm kollekter) kr. 5,719. Beklädn. J E Westzyntbius 1889)kr. 18,311. '5 är) betingas. Ingen af dem färät·
åt fattig •• nattv ardsbarn. Halfva räntan disponeras af pa njuta understödet mer än ett år i

KreU' testamente (Assessor F stor f"ortillf. understöd och resten sänder. ..' , . f
Kreij 1827)kr. 2,412. Ränt an till,] tillfaller Kyrkofattigkass an. W~ssmal\ska fo~den (Ankefnl
iel ••• 2 utfattiga sängliggande f'ör· Wlbergs, Fr., fond (Handl. Fr. Mana Ch. Wessman 18(2)kr. 1,500.
saml:medlemmar. I Wiberg 1901)kr. 6,402. Lifst.-ränta. Räntan -un kläder och andra för-

Kyrkofattigkassan. Särsk. sty- , Wickbergs, Å. r., foud (Grosah, nödenheter lI.tde fattigaste flickor
relse. (Åtskilliga donationer) kr. och fru Robert Berggren 1895)kr. i folkskolan».
64,011.Män••t!. underst. till fattig a, 70,289. Pens:r. Wesbynthii fond (Konsul,

LyckeR fond (Fröken L E Lycke Zetherstens testamente (Gsrfv. Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
1911),kr. 21.002. Till beklädnad afl JH Zetbersten 1790)kr. 50. Pens. till bespisn. af fattiga skolba.m .
•••ttvardsbarn. . Åkerlunds fond (frkn Augusta

Detzgers testamente (Grossh I Åkerlund) kr. 3,212; räntorna ut-
F Metzger 1850)kr 3,573. Mkastn. delas årl. till 2 aktningsvärd •.frun- [4605] Storkyrkoförsam·
disponeras af församl:s pastor f'örl timmer inom Storkyrkof'örs. ,hvi1ka tings fattigvårdsstyrelse. ,
1illf"ålllg•. underst. fyllt 50 år .

• icha.hsonR testarn. (Grossh. Se [1784].
Mich•.elsson 1821i)kr. 539. Pens:r. A.ndals foud (Anna Charlott a

]lhmet af J. E. ~'eron och han.' Andal) kr. 33,000. Räntan använ-
h.Hlra (Skomak. J. E. Feron 1880)1[4604] Nikolai församlings des till nnderst.vid jultiden åt f•.t·
kr. 2,264. Pens:r och b•.rnavärd. I d tiga familjer, med f"6reträdes,r!'tt

Kolins fond (frkn Softe Molin) sko rå • Se [2011]. för lik •. behöfvande af Sto,rkyrko.
kr. 6,127 till beklädn. lI.tbehöfv. Brandels premiefond (Kommi- f'6rs.
• athardsungd. ttl.lh.församlingen.] nister R. Brandel 1909),kr. 1,000. Andersons fond (Fröhandl ••ren

Norstedts fond (M:ll carolinel Räntan användes till premier åt Aug. P. Andersonl kr. 2,000. R!'n-
Norstedt 1878)kr. 4,040. Underhåll 2:ne gossar i Kraftsk••• kolan. tan skall ärligen utdelas i män af
af ett eller flera värnlösa barn. .l. G. Bratts fond (f. d. källann. behof åt fattig •. och iNikolai för-

Norstedts fund (sar•.LovisaNor.! A. G. Br•.tt) kr. 5,230. Af räntan samling boende personer (obero-
stedt) kr. 6,140. Underhäll af värn- utdelas år!. till beklädn ad af f•.t- ende af skrifningsort), hvilka lid ••
lös •. b•.rn, tig •.skolb ••rn kr. 200; när k•.p. upp- •.f lungsot och hvi!kas sjukdom

Okind ~ifvares fond (1854)kr gll.tt till 10,000, få 400 kr. utdelas. blifvit styrkt af distriktsläkaren.
4121. -Afkastn. disponer ••s af f'6r- EkströmMka ronden (Snick.- Skulle säd•.n behöffande och sjuk
•••ml:s pastor för ti!lf. underst. ålderm, Ekström 1830)kr. 150.Rän: person vistas ä sjukhus och i hem-

OtterMko foadsn (Änkef. M L tan 7.50 skall .vid julex •.nien ut- milt kvarl!'mnat hustru och barn
Otter, f. Edman, 1861)kr. 43,514. delas ät 2:e flickor, som utmärkt i behof af hjälp, kunna, jämväl
Pens:utdelning och mänatl. un- sig förordning, f1itocb •.rbetsamh .• dessa senare tilldelas understöd
derstöd till fattig... I Erik Beman Erik'Mons gåfva frän fonden. ..'

Petterssene roa!! (M:ll SM Pet- (framl, viktualiehand!. Er. Boman Brogren8 fond (Kronouppbörds .
.,rsson 1896) kr. 12,500. Pens:SI Eriksson) kr. 1,605. Årlig•. ränt ••n kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.

Pfells testamente (Revisor J"4 skall till skolans bäst •••.nvändas Edberg (Fattighjonet Wilh: ••Ed-
Pfei! 1797)kr. 1,On. Pens:utdeln. FlobergMka donatlonMfonden bergs Lifräntefond) k!. 675.

f. d. IUddarholms·förs:. eask., (Guldsmed. A Floberg 1303)kr. Eng.tedts fond (Ankef. Joh:a
~e~:i~Skossa kr. 4,217. 5 pens:rl t'~~~la~;.ill fattig •.barns hållande ~~f:t:i'll)8å~~n:~~tti;:~~~~ ~t~~:

Rog.todii testamente (Änkef.1 KarMtrömskll fonden (M:ll Eleo- kyrkof'6rsaml., hvi!ka icke ätnjut •.
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786)kr'l nora P Karström 1865)kr. 4,520. underhäll •.f •.I!:m. f••ttigvärden.
511. Tilldelas 6 gudfruktig a, ut- »Till den fond, som i Storkyrko- Falks fo,ad (Ankef. M Falk) kr.
fattig a och sängligg ande änkor. "I församl, är grundad f'ör fattig a 800.

Seharp. gitfvomedel<Grossh.JBj skolb ••m a. Geijers fond (Lagmansänkan
Scharp och hans hustru 18881kr.1 Lad vig Levins fond, kr. 6,000. Geijer) 1,500.
2,078. Ränt an utdelas år!. till 11Räntan utbet •.la. till styrelsen f'6r Godas fond (Segelsöm.änksn C
v!'lfrej<i.,fattig a fami!jer inom förs. Nikol•.i skollofskolonier. Godu) kr. 555. Räntan utgär till
Seharps teMtamentsfond (Grossh'l Liedbergska fondea (Revisor 2 ålderatigna änkor eller ogifta

o, fru Sch••rp) kr. 24,480; a) till Liedberg 1904) 7,000 kr. Ränt •.n kvinnor inom Biddarholmaför-
beklädn. af fattiga nattvardsb ar~ till kläder lI.tmedellös ••skolb arn. samlingen .
••f kvinnokönet; b) till skollofskol~1 A.urora Llndfeldts fond (Juli.. Grossh. Carl Reinhold LundlDll
nier f'6r förs am!. barn; c) till för- Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr. minne. (Herr Axel Vallgren) kr.
blIttrad kost åt f"ors:s ä stadens' 3,000. Ränt •.n skall utgå till be- 5,000. Efter lifräntetag •.res död
fattigvårdsinrättn:rintaguafattig a;11höfvande lärarinnor inom försam- sk••ll ränteafka.tmngen i poster
d) till utdelandet •.f ved ät fattiglll lingen. om minst 00 kronor ät hvarje den
f"orsamlingsbor. I Lrifgren.ka fonden (Åldenn. 9 m••rs utdelas till behöfv ••nde in-

•••·he••e. testamente (Grossh. Löfgren 1826)kr. 75. Ränt •.n, kr. om föra••ml., dock med i6reträde
R F Schewe 1845)kr. 777. Mkastn:1 3:71i,skalloVidjulexamen utdela e>. f"ormeriter ad person, som är eller
.u.poneras af f'6rs:s pastor f'6r till1 1I0bergska fODdeni kr. 1,000. varit ••nställd ho. firman J .. P.
fllllig a underst. 1Räntan skall utgä _tillärarne vid Br•.ndt och som gör framställning

Storkyrkof'örs:s borakrubbai folkskolan säsom extra arvode •. därom, o••feedt inom hvilken rör·
(sllrst .• tyrelse) kr. 47,491. Bar- Pluc'hard8ka fonden (Grossh. samling denne person är boende
•••värd. I A Pinohard) kr. 1,000. Ränt an till eller mantalsskriffen.

Sundgren.ka fonden (f. d. upp- -underst. åt 2 fattig •• barn vid Grossh. J. P. Erandts minne
ltlirdskommiss. FC Sundgren 1894)1för.:s folkskola-. (Herr Axel Yal)gren) kr. 0,000. Ef·

. kr. 6,507. Pens:r.' I Hllda stens under.tödsfond (f. ter liträntetagares död sk••ll rsnte-
Söder~trim. rond (Bkomakare- d. lärarinnan Hilda Sten, 1905) afkastningen i poster om minst

A}denn. CU Söderström 18711kr. 2,638 kr. Räntan sökes l/~·ärsvis 50 kronor ät hv••rje, den lOnovem·
- i .

B,rand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

l ,



..

G. F'fomma stiftelsers, pensii>n8k'äsBorsm. il.' fonder.
ber"ul4elas till behöfvande inom
f6rs!,~linl:en, dock med företrä-
desrätt för meriterad person, som
är eller varit anställd hos firman
J, P. Brandt' och som gör fram·
stlillnlng därom, oafsedt i hvilken
försantling denne person är boende

"eller mantalsskrifven.
Hedbergs fond (Bpegelfabr, Karl

Hedb~rg), kr. 4,000. Räntan an-
vändes till 'värnlösa barns upp-
fostran.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N' Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-
tan användes till föröl/ande af den
dagI. kostenför ä fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Kalnllngs fond (M:ll G Oatha-
rina Kumling) kr. 1,500.

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

stedt) kr. 10,000.
Peter Wahl.tröms nnderolöd.·

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

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

Renekners tond (Bokh. N G
Reuskner) kr. 2,000.

Sjöbergs te.tam.ntsto.d (Hust-
ru Maria Ulrika Sjöberg) kr. 9,000.
Räntan skall ärligen utgå till fat-
tiga inom Storkyrko församling i
Stockholm, därvid medellösa sjuka
böra hafva företräde. Fonden för-
valtas på ' grund af testamentets
bestämmelser af Stockholms stads
fattigvärdsnämnd. Enligt fattig.
vårdsnämndens beslut den 14 ok-
tober 1"13 skall fondens ränteme-
del från och med Ar1913tilthanda-
hällas Storkyrko församlings fat-
tigvårdsstyrelse för att i enlighet
med testators bestämmelser utde-
las bland de fattiga inom försam-
llngen

MråhJes testam.ntstond (Kam,
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
3,000. 2 pensir till fattiga och sjukl.
öfver 60 är gamla änkor efter civ.
ämbets· eller tjänstemän med före-
trädesrätt för släktingar.

Änkedrottning Jo.eftnas fond
kr. 1,000.

[l607] Klara församlings
kyrkoråd. Se [2013].

Bagges tond (M:ll F E Bagge
1849) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.

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

BeraegaDS fo.d (Kamrer. G W
Bernegau 1852)kr. 10,000. Underst.
åt fattiga.

Bollna fond (Handl. Bolin 1802)
kr. 5«. Till de fattiga jultiden.

('.mln.ka te.tamentHfouden
(Assessor L M Camin 1832) kr.
760. Räntan utgår till Sthlms bor-
garskola.

Ced'erM~hlöldl fond (Dep:chefen
B Th 'Oederachiöld 1865) kr. 2,000.
Underst. At fattiga.

Ebtröms donationsfond (Gross.

handl. H:El Ekström 1882)kr. 5,850.
Rlntan utgår till Sthlms borgar-
skola.

Ebtröms tond' (Grossh, H E
Ekström 1842) kr. 20,000. Räntan
utdelas till de mest behöfvande
änkor och ogifta fruntimmer, till
hörande »pan Yres honteux .• inom
församI.

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

60thero tond (M:ll Gother 1888)
kr. 750. Underst. åt fattiga.

Hallgreno fond (As.essorskan
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst.
åt fattiga.

Uallgren.fond (M:ll. M S Hall-
gren 18(1) kr. 1,500.

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

HolfDlano fond (Hofintend. J
Hoffman 1878) kr. 22,200. Till af
testator utsedde pensionärer.

Holfmano, A., dunationsfond
(Slottsarkitekten A Hoffman 1897)
kr. 75,000. Till af testator utsedde
pensionärer.

Klara rors. Kyrkoka.l. (Klara
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat-
tiga jultiden.

Krntmeljers tond (Kansliråd:an
B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Uno
derst, åt fattiga.

Krntmeljers fond (Kanalirådtan
B Krutmeijer 1854) kr. 2,882. Till
förs aml, fattighushjon.

Ljnngmans, Carl, minne (f. d,
Iäsbarn till kyrkoh. 1886)Paltor i
Klara kr. 1,700. Räntan utdelas
till en eller Ilere sjuka eller be-
höfvande inom Klara förs.

Lundmans fond (lektor Julius
Lundman 1913) kr. 2,000.' Under-
stöd åt en fattig för sommarvi-
stelse på landet.

Lö"ens tond (Presid. Frih. J
von Löwen 1774) kr, 3,838. Rän-
tan fördelas) ena. hälften mellan
12 och andra hälften mellan 20
'inom församI. boende fattige.

lIörn.r. tond (Frkn Ulrika 'Mör-
ner 1810) kr. 1,500. Räntan till-
delas 8:e sjuka, församl, tillhö-
rande änkor.

I\ordfor. fond (Öfverst:an W
Nordfors 1842) kr. 500. Underst.
åt fattiga.

Pukeo fond (Grefvinnan Puke
1864)kr. 1,000 Underst. åt fattiga.

Kamba.ho donation (Bntck.än-
kan' E Rambach, f. Dehm, 1881)kr.
1,,000. Räntan utdelas till behöf-
vande inom församl,

lloos' tond (Majoren Axel Roos
1878) kr. 2,MO. Underst. it fattiga.

Seg.rerona. tond (Statssekret. E
C Segercrona 1787)kr. 6,000.Räntan
utgår till 12 dygdiga änkor tillh.
-pauvres honteux» inom försam ..
Iingen.

SkopaDI, A.gnSR,fond (Frih:an
A. Skogman 1902) kr. 6,500. Rän-
tan anvcudes till omedelbar hjälp
vid sjukdomsfall inom fatti.ga hem.

Stjernl<ronato tond (Ånkefru
Sljerngranat 1819) kr. ',800. Rän-
tan utdelas åt fattiga änkor med
barn, tillh. församl.

T af U:s fond, 1895. kr. 8,000.

[4605=4609]
Rltntan utdela •. till behÖfvande in.
om förs, .

.TYenne syBtrllrl testamente'>
(1876) kr. 8,000. Till af t~statar
utsedda pensionärer ...

rIt. panel fond (Ankefru M
Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst.
åt fattiga.

Wadströms fond (Jungfru Wad-
ström 1791) kr. 250. Åt fattiga vid
jultiden.
. Th. Westmans fond (19061 kr.
10,000. Till äldrelijälpbeböfvando
personer inom· församlingen.

lVIbergs 'fond (Frkn C A Wiberg
1897) kr. 18,000. Till af testator
utsedds pensionärer.

lhrbergs tand (Jungfru M L
'Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till at
testator utsedd pensionär.

Öber!\'s fond ('M:ll C Öberg 187')
kr. 5,000. Underst. åt fattiga.

[4609J Klara församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se [1785].
Berendts fond (konsul Simon

Berendt 1911) kr.10,000:- till fat.
tiga inom Klara enl. styrelsens be ..
pröfvande.

lIerg!\'reno tond (Hyrkusk. ]\f
Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan
anslagen till kläder åt f'6rsaml:s
mest nödställda fattighushjon.

Bergqvlots fond (M:ll M C Berg.
qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en
ogift dotter, som f'6rsörjer sin
moder.

Balin. fand (Handl. A Balin
1796) kr. 658. Till fattighjonen.

Brobergs fond (Viktualiehandl.
C J Broberg 18(5) kr. 11,000. Rän.
tan utgår i sme pensioner till fat.
tiga inom församl,

En ärlig mans fond (1785) kr,
600. Till det fattigaste hushåll
med de flesta barnen.

l'ond for tillfällig hjälp (1899)
kr. 1,000, I.ifränta till nämnd per-
Bon, därefter utdelas räntan till
hjlilpbehöfv. inom Klara försam-
ling.

.'oroomans fond (Tapetser. O G
Forssman 1858) kr. 1,500. Pensee
till 2:ne fattiga borgareänkor.

Fnhrmanno fond (Hofkällare.
mäst. P H Fuhrmann 1778) kr.
697: 22. Af räntan utgA 7: 78 till
Ad. Fredr. fattigv.-styrelse, resten
till Klara fattighjon.

(Jodns tond (Segelsöm:änkan O
Godu 1787))<r. 666: 56. Pens:r till
2:no fattiga änkor eller jungfrur;
60 år gamla.

Holmb.rgo fond (Kryddkrainh.
N Holmberg l81l8) kr. 1,500. Rän·
tan användes till förökande af den
dagI. kosten f'6r ä fattighusen In-
tagna blinda hjon. . . J

HoppenstedtM, Softe, fond. (Fru
Adlersparre 1871) kr. 800. Till
beredande af lifränta ål 'fattiga
Ilickor i Klara barnhem och
Tysta skolan. ,

Hillphers fond (HandI. J W Hlil:'
phers 1812) kr. 6,000. RlIntan för.
delas med lika belopp till 12 fat.
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[4609-4612J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
tiga änkor med eller utan barn 3,000. Till 2:e civ, tjänstemans· Syskolefonden (»Liirare och
inom Klara iörsaml. änkor, fyllda 60 år. lärarinnor vid Jakobs och Johan-

Iobergs fond (Presidentskan M TunelIi fond (Kryddkramh. Jo- nes folkskola. 1870)kr. 1,000. Till
G Isberg .1872)kr. 3,000. Räntan han Tunelius 1833)kr. 6,000. Rän- inköp af matertalter- rör barnens
till fattighjpnen. tan tilldelas 4 inom församl. bo- undervisn. i handarbeten samt be-

Johnsons fond (Generalkonsul ende fattiga änkor eller jungfrur. löning åt däri skickliga flickor.
Axel Johnson, 1910) kr. 5,000:-J Ugglas' fond (Excell. grefve G Vahlskogs stipendium (Änkef.
Räntan till fattiga inom Klara. af Ugglas 1855)kr. 2,000. Till sty. L M Vahlskog 1818)kr. 6,000. Un-

f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94. relsens godtfinnande. derst. till ynglingar, som ägnasi!f
'Till styrelsens godtånnande. 'Viers fond (Brygg. A M Wiers åt studier för präster!. ståndet.

Galathee Lamms fond (Ankefru änka 1783)'kr. 1,682:24.27kr. till Ad. Ziervogels donation (Justdtierå-
Dorothea Lamm 1914)kr. 5,000:-. Fredr. förs:s o.rest. tillKll,raförs:. det C Ziervogel1824) kr. 7,500. Un-
Af räntan 200 kr. till lifränta åt fattighjon. derst. till ogifta döttrar eller änkor
namngifven person; resten till fa.t~ efter ämbetsmän.
tiga inom Klara församling efter [4611J Jakobs församlings [4612J
"tyrelsens godtiinnande. k k h k I åd

LIeberts fond (Sejlareålderm. J yr 0- oe s o r. Alms fond (Byggmäst. Axel Alm
F Liebert och hans hustru A S Se [2023]... 1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob
Weber 1832)kr. 7,205:88. Af rän- AIDls, Fru, donation (Ankefru jämte 2 andra, att uppmuntra de
tan 3/4 till fattighjonen, 1/4 till S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till arbetande klasserna till flit, ar-
kapitalet. fattiga inom församl. betsamhet och sparsamhet.

LIndgrens fond (Dir. E Lindgren Behrens donation (Gördelmak Alms testamente (Byggmäst. Ax.
1802)kr. 300. Gäfva till änka med JF Behrens) kr. 700. :tEn liten på- Alm). En fond till uppmuntran
"flesta barn. ökning till Jakobs församl:s skole- "f flit, ordning och sparsamhet-hos

Lindgrens fond (Dir. E Lindgren präster» (ingår i den rektor o. 2 de arbetande klasserna inom huf-
1802) kr. 500. Gäfva till fattig. kolleger tillk. lön). vudstsden, företrädesvis sådana,
lljonen. CarlboDls donation kr. 12•. Till nvrlkas biträde testator vid byggn:r

LIndgrens fond kr. 500. Till mid- en inom förs aml. boende fattig bor- begagnat, till!ika fördeIn. Fonden,
dagsmåltid åt styrelsen. garänka med flera små barn. 100.000 kr., förvaltas af Pastor i

LIndmanssons fond, b. 5,000:-. Hedrens fond (Biskop J JHedr.n) Jakobs förs aml, samt 2 af styrelsen
(Bokbindaren J A W Lindmansson 600. Till böcker åt medellösalärj. för Sthlm s stads sparbankutsedda
1908.) Räntan till fattiga inom för- HIllbergs stipendiefond (»Okänd personer.
'samlingen, efter styrelsens godt- gifvare 1865») b. 1,000. Underst. 'Bagges fond b. 10,000. Till skol-
finnande. åt medellösa lärjungar. lafskolonier.

LnndbIRds fond (Hofslag. J Llljeborgs, Gustaf Erik och Bergenstråhles fond (Fröken
Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gåfva Helena Catharina, fond (1882)b. Sophia Louise Bergenstråhle 1899)
till familj med barn. 15,000. Räntan användes till ut- 4,000 kr. Till lifränta åt vissa

lIennlers fond (M:ll S M Meu- delning bland gifta och ogifta uppgifna personer, hvarefter rän·
nier 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:e kvinnor inom Jakobs försam!., tan användes till tillfälliga under-
fattiga gummor. .. dock ej i mindre belopp än 20 kr. stöd åt sådana fattiga, som ut-

Nordströms testamente (Ankef. Lundbergs donationer (kyrkoh. akt-ifvits från sjukbus, men ännu
EM Nordström) b. 2,000. Räntan J G Lundberg 1878)b. 2,000.-1) ej erhållit tillräckliga kraller för
utgår såsom !ifränta åt 2:e per- Till Jakobs församka folkskola. att med arbete sig försörja.
-soner, men efter deras död utdelas Räntan utdelas af folkskolans di- Böttigers fond kr. 500. Till klä-
räntan till 2:e ogifta handtverks- rektion till de flitigaste och or- der åt 3 barn i folkskolan.
mäst:döttrar inom Klara försam!. dentligaste barnen. - 2) Till idtot- De Champs fond 500 b. Till

Okänd (En ärlig mans fond 1782) hemmet i Sthlm eller, om det upp- skollofskolonier.
kr 450. Pens. till en ärbar flicka. hör, annat hem i samma syfte. - Folkskolans Iärarepersoaal b.

PIhlgrens fond (M:ll U E Pihl- 3) Till ett försörjnings- eller ar- 3,000. Till skollofskolonier.
gren 1813) b. 1,500. Pens:r till betshemförblindaochdöfstumm". Franckeska fonden (Fru Olena
<J:edygdiga flickor. - 4) Till Malmqvistska tnrättntn. Francke 1895)kr 5,067: 89 till ut-

Qvldlng. fond (Presid:änkan J W gen för fattiga barn, förnämligast deln. vid jultiden till fattiga ra-
'Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan fr. Jakobs förs. - o) Till rädd- milj er inom församl., 10,150: 94
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. ningshemmet för vanvårdade !lic· till församl:s skollofskolonier och
samt kyrkoh. återstoden till behöf- kor, förnämligast fr. Jakobs för •. 10,135:76till fatti«a folkskolebarns
vande inom Klara försam!. i pens:r - 6) Till Jakobs förs:s barnkrubba. bespisn.
om högst 100 kr. och minst 50kr. - 7) Till J"Kobs försia hushälls- Govenil fond, b. 4,000. Till skol-

Redogörarens gåfvofond (1905) skola. lafskolonier.
b. 400. Räntan utdelas efter sty- Nödhjälpsfonden för värnlöse Invigningsfonden kr. 575. Till
·"elsens godtiinnande till fattiga flickors uppfostran (Fruntimmers- stipendier eller beklädnad för folk-
mom i6rsamlingen... akyddsförentngen 1870) kr. 3,600. skolebarn.

S"hönes fond (Ankef. Schöne Till förmån för tre värnlösa ätc- KarelIs fond (Kyrkoh. P Karells
1889)b. 2,500. Räntan öfverHimnas kors i Jakobs förs. uppfostran. änka Ch M Hedendahl 1849) kr.
till skyddsföreningen i Klara förs. Lnndblads donation (CChristina 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;

Schumburgs, Angnd, Minne.· Lundblad 1865)b. 500. Underst. underst. åt .aäidna prästmäns I
fond (donerad rafkonsul R Bchum- till' 2:ne nattvardsbarn, en gosse fattigdom varande barn. '
IJUrg 1895) b. 1,180. 1 proc. till och en flicka. Lagerströms fond (Komminister
kapitalet, resten till fattiga inom Rnckmans donation (Frkn Ma- C. R. Lagerström och hustru
Klara församl. ria Ruckman 1887)b. 10,000. Pen- Emelie 1883) 2,500 kr. till beklä-

Setterströms fond (Karduans- stoner af lika belopp åt 4 obemed- dande af fattiga skolbarn, inom
mak. Setterström) kr. 630. Till lade öfver 60 år gamla och för Jakobs församhug.
atyrelsena godtiinnande. en hedrande vandel kända trun- Lejas l'älgörenhetsltiftelse i6r

Siitherbergs fond (Fröken S. C. timmer, vare sig änkor eller ogifta. Jakobs församl:s fattige (Jl:ejser-
Sätherberg 1910)kr. 5,0110:-. Rån- stahres donation (Komminister lig hofoptikus Benjamin Leja 1864)
tan till fattighjon å S.~bbatsberg. N J Stahre och hans hustru) b. b. 20,000. Barsk. styrelse med

Sporrougs fond (Ankef. U E 39,250. Till, bchöfvande änkor kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se
Sporrang 1824)b.3,000. Gåfvatillleller ogifta personer, företrädes- [3544]. Dels bespisn. under jul-
fattig!>jonen. vis af prästfamilj eller släkt till helgen af inom Jakobs förs. bo-

Stråhles testamentafund (Kam-. komminister Stahre eller hans ende fattiga, dels till beklädn. af,
rersänkan H M Strähle 1829) kr. ,hustru. fattiga skolbarn, dels slut!. till
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
kontant underst. till sädana be-
häfvande, som icke äro i nå-
gon välgörenhetsinrättn. intagna.

Lindgrens donation (Emil Ch
Lindgren 1866) kr. 000. Skolrädet
i J akobs församl. (se 202B]. Till
6 af folkskolans flickor vid julen.

Sjömans fond kr. 2,000. Till be-
klädnad ät fattiga skolbarn.

Stelnerts fond (Helena Catha-
rina Steinert 1816) kr. 4,000. Uno
derst. till äldre behöfvande frun-
timmer.

Sandens fond (Lasarettssysslo-
mannen Anders Sunden 1886)1,000
kr. Till kläder och böcker ät fat-
tiga skolbarn.

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

Wetterbergs donation, kr. 800.
Till skollofskolonier.

[4613J Jakobs och Johan-
nes' fattigvårdsstyrelse.

Se [1190}.
Barnhjälpsfonden 'Excell: Gref-

ve C De Geer med 11',000,ätskilliga
andra församl:sbor med V,OOO.
18B6)kr. 15,000. Till mat och be-
klädn. ät fattiga barn.

Benedlcks testamentsf. (Bruksp.
E OBenedicks 1876) kr 2,000. Till
hjälp för de fattiga utöfver hvad
dessa enl, fattigv:författningarna
bekomma, eller för sädana fat-
tiga, som icke af rattigv.samuaj.
lena erhälla understöd.

Ekholms testamentsfoud (Guld.
sm, I Ekholm, 1806) kr. 2,522:50.
Räntan tillfaller »fattiga medbor-
gares änkor och minderåriga barn»
med BOkr. hvar ärligen.

Fuhrmanns fond (Hofkällare-
mäst. P H Fuhrmann 1112)kr.B8B:BB.
Räntan an vändes till undfägnad
midsommarafton ät fattighjonen.

De Geers donationsfond (Kam·
marh, frih. C De Geer 1796)kr. 2,000.
Till fortsättandet och driften af
förs:s arbetshus.

De Geers donation.fond (Excell.
grefve C De Geer 1850)kr. 10,100.
Till hyreshjälp ät några fattiga
inom församlingen.

De Geers donationsfond (Excell.
grefve C De Geer 1859)kr. 1,500.
Till underst. ät fattiga barn inom
församl., hvilka fyllt 14 år, men
af sjukdom eller annan orsak äro
oförmögna a.tt sig försörja, samt
såsom tillfälligt understöd ät an-
dra fattiga af hvilken ålder som
helst, hvilka befinna sig uti en.
hjälplös belägenhet.

Godns testamentsfond (Segel-
söm.änkan C Godu 1191)kr. 555;56.
Årl. räntan utgår till underhäll för
2:e inom församl, boende ärbara
o. välfrejd. hederliga änkor eller
ogifta fruntimmer, som uppnätt 60
år, eller ock sådana yngre, 80m
genom sjukdom eller lyten äro ur-
ständsatta att sig genom arbete
försörja.

Gyldenstolpes donationsfond
(Grefve A G Gyldenstolpe 1855)kr.
1,800. Till underst. ät 2;e åldriga,

m. n. fonder. [4612-4614]
sjuka personer, hetst ä församl.s
fattighus.

Hederhlelms testam.entsfond
(Kammarrev:rädet G O Hederhielm
1191} kr. 1,000. Räntan utdelas
hvarje 1/2-är till fattiga, födda inom
Jakobs förs.

Helins donationsfond (Änkefru
L Helin 1815) kr. B,OOO.Räntan
fördelas lika emellan ä Jakobs o.
Joh. förs. fattigh. intagna hjon.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 185B)kr. 1,500. Rän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för ä fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Horns testamentsfond (Grefv.an
A S Horn, f. Blomstedt, 1858)kr.
4,500. Årl. räntan användes till
understöd ät s. k. npauvres hon-
teuxn, isynnerhet gamla, döfva,
blinda eller annorledes vanföra.

Kihlströms testamentdond
(Slaktaren J G Kihlström 1880 o.
1834) kr. 3,536;96. Räntan utdelas
ärl. pil. stift.s dödsdag den 12 dec.
till försarnl.s fattighushjon.

Lundbergs testamentsfond (Pör- [4614J Johannes försam .
ste lifmedikus V Lundberg 1897) lings kyrko- och skolråd.
kr. 5,000; att bilda en fond ät så. Se [2025].
dana nödställda församl:smedl:r, Brandels donatlon(Anna MBran-
som icke äro berättigade till fattig- del 1195) kr. 2,100. Underst. till
understöd. fattiga änkor ID. fl. inom rörsamt.

Noreens pensionsfond (Kanaltr. »1{Cadters minne» (Ankefru Ca-
J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,500 roline Cadier 1901) kr. 52,681;95,
Pens:r ä 24 kr. utdelas till behöf- däraf 3/4 till pensioner och 1/4 till
vande änkor o. döttrar efter tjän- skollofskolonierna.
stemän af civtl-, militär- samt bor- De Geers donation (K Ch:a Rib-
gareståndet, bing 18B)kr. 2,250. Underst. till

Normans testamentsfond (Hus- 6 fattiga af Joh. förs., af hvilka
hällerskan B M Norman 1829)kr. 4 änkor.
1,500. Räntan utdelas årl, pil.stif- Franckeska fonden (Fru Olena
tartunans dödsdag den 8 maj till Francke 1895) kr. 20,695;11 till ut-
förs.s fattighushjon. deln. vid jultiden till fattiga fam.

Okänd (En okänd gifvares do- inom församt., 25,548:82till fattiga
nationsfond 18M) kr. B,OOO.Till folkskoleb:s bespisn., 5,B85~10till
underhäll af fattiga och vanlottade fattiga sjuka församlingsmedl:s
barn inom förs aml, värdande i deras hem, 15,610:90,P-s donationsfond (1865)kr. 500. till skollofskolonierna.
Räntan till de fattiga inom församl. Godlunds testamentsfond (Dir.

Rencknerska fonden. (Änkefru J Godlund 1868) kr. 4,000 Underst.
Sofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr. till fattiga o. orkeslösa. inom förs
Österberg-Reucknerska grafven ä Liljebergs fond (Mälaremäst. G
Johannes kyrkogård skall för all E Liljeberg 1881 kr. 45,000. Rän-
framtid under hällas. Resterande tan användes till utdeln. vid jul
räntemedel användas som tfllfäl- bland änkor och ogifta kvinnor
liga underetöd ät fattiga inom förs. inom Johannes' församl., dock ej

Relnstedts donll.tlon.fond (Tes- i mindre belopp än 20 kr.
tam.tstagare efter Ankef. M H Bein- Lindgrens donation (Emil Ch.
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- Lindgren 1866) kr. 500. Skolrädet
delas i 5 olika lotter till vissa upp- i Johannes' rörsaml., se [2025],
gifna personer och efter deras död till 6 st. af folkskolans flickor vid
till andra behöfvande, helst änkor julen.
och ogifta döttrar efter ämbetsmän Lundblads douation (CChristina
i statens ämbetsv. Lundblad 1865) kr. 500. Underst.

Sandbergs testamenlsfond (Än- till ett nattvardsbarn, omväxlan-
kef. C Sandberg 1812) kr. 1,215. de en gosse och en flicka.
Räntan till något fattigt frnntim- Norens donation (Kamrer JNo-
mer af bättre stånd, ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid

Sehewes testamentsfond (Grossh. julen till högst'" inom Johannes
R F Schewe 1845) kr. 750. Räntan förs. boende änkor eller värnlösa
utdelas ärl. pil. Sofiadagen t. rörs:s barn.
fattighushjon. Ruelemans donatlon(Frkn Maria

Schultzes testamentsfond (Frkn Rliokman 1887) kr. 10,000. Pens:r
C v. Schultz e 1845)kr. BOO.Rån- af lika belopp ät·40bemedl. öfver
tan tilldelas någon behöfvande. 60 är gamla och för en hedrande

Sehwnrtzers testamentsfond vandel kända fruntimmer, vare
(Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. sig änkor eller ogifta.
300. Till de fattiga vid jultiden. Sebaldts donation (Justitiekans .

Sundströms gåf,oD/edel (Handl.
CG Sundström 1869)kr. 1,900. Rän-
tan utdelas nyärsaftonen i 3 lika
delar till behöfvande och obotl.
sjuke handl. eller deras änkor, eller
handtverkare eller ock till Jakobs
för.s fattiga i allmänhet.

Söderströms testamentsfond
(M:ll S Söderström) kr. 988:12. Rän-
tan utdelas Sofiadagen till 161'·
saml:s fattighjon.

W••tterdahls testamentsfond
(Prostinnan C E W",tterdahl 1860)
kr. BOO. Räntan' utdelas till ngn
behäfvandei förs.

Wittlngs testamenlsfond (Änkef.
M B Wittingl782) kr. 4BO;.52.Räntån
skall ärl. Mikaelsmässodagen lika
fördelas mellan a:e änkor och B:ne
faderlösa barn inomförsaml.,hvilka
äro i ömmande och behöfvande om.
ständigheter.

Akerblads donationsfond (Spe-,
gelfabr. J Åkerblad 1711)kr. 83:'B3.
Till jul och nyärsgMvor åt fattig.
hjonen.

111 Adresskalendern 1915.
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[4614-4617j G. Fromma stiftelsers; peJisionskassors m. fl. fonder.
) k '333 [4616] Mar'la församlings Hngllnds fond (Makarne G Rlerekan M Sebaldt 1797 -r.~, . och B K Haglind 1888) kr. 1,400.

Underst. till änkor efter civ. tjän- skolråd. Till å Maria fattighus' sjuk- och
stemän och deras ogifta döttrar Se [2035]. . ålderdomsrum intagna fattiga per-
(6 st.) 2:e fattiga gossar i skol- Grnvnllii fond (C O GravaUms) soner.
åldern' och 12 fattiga änkor utan kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat- Holmbergs fond (Kryddkramh.
uppgifvet stånd. tiga skolbarn i handatöjd. N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-

Stahres donation (Komminister Hammarstrands fond 1,500 kr. tan användes till förökande af den
N J Stahre och han' hustru) kr. Årliga räntan skaU anvä~~as till dagl. kosten för å fattighusen
40 000. Till behöfvande änkor eUer fattiga skolbarn som medfölja skol- intagna blinda hjon. ..
ogifta personer, .fö~eträdesvie af lofskolonierna. Galathee Lanlllls fond (Ankefru
prästfamilj eUer slakt titl kom- Holmbergs fond (Byggm. J.. p G Lamm 1913). At behöfvande
minister Stah~ hans hustru. Holmberg) kr. 15,000. ÄrlIga ran- inom församlingen.

f,' I' tan skaU utdelas den 11 dec.: l/s Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
[4615] Maria orsam lOgs till spädbarnskrubban, l'S tIU er- kr. 125. Inköp åt fattighushjonen

kyrkoråd. betsstugorna, l/S till skoUofskolo· af »Arndts paradislustgård »,
Se [2035J. nierna. Petreji fond (Skeppsklarer. p

1884 års fond f"6rfattiga natt- Levlus fond (Fabr. J P Levin och Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratlfl-
vardsbarn kr. 1,500. hans hustru 1856) kr. 1,500. T,U kationer å testators dödsdag den

Apelgrens fond (lII:U S L Apel- beklädn. åt sådana fattiga barn,som 27 okt. till 10 personer.
gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra i brtst däraf ej kunna bevista sko- Petterssons fond (Grosah, Axel
latinlärov:t till obestämdt antal. lan. Pettersson 1890) kr. 3,000. Till

Botins eller Schönborgs fond ~Ieyers fond (Frkn Jenny Meyer fattiga inom församI. efter verkst.
(Grefve Jan GyUenborg 1831) kr. 1891)kr. 20,000. T,U mlddagssplsn. direktören, bepröfvande.
9000. Till 3 änkor eUer döttrar för fattiga .skolbarn. Renckners 'fond (Änkef. S L
eher ämbets- och tjänstemän samt !'ietherwoods fond (Bankokom- Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
2 änkor eUer döttrar af handl. eUer miss. V Netherwood 1867)kr. 200. till behöfvande inom församI.
fabriksidk. ; samt 116 af årets Till uppmuntran åt ett fattigt skol- Rothotrs fond (Öfverstelöjtn. F
ränta till kyrkonqtarien. . barn. A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för-

Cabauio' fond (Ankan A Cabams Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- saml:s fattiga.
1869)kr. 2,400. Till aktningsvärda trejus 1847)kr. 6,000. Till rot- och Sahlbergs fond (StadsmäkI. J
behöfvande inom församI. \ annan beklädn. samt till slrrifma- Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig·

Dahlqvists tond (Änkan Ch Dahl- terial ät fattiga skolbarn. hjonens förplägn. ä·H M Konun·
qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig TörneboIlIns testamente (Aases- gens födelsedag.
änka; pensionären utses hvarje år. sorn och stämpelmast. E 'I'örue- Sandahls fond (Uppbördskom-

Didril<ssoas fond (Ankan H. Dld- bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga miss. J Sandahl 1878) kr. ~,OOO.
riksson 1812)kr. 1,500.Stip:r åt sö- skolbarns beklädn. För behöfvande inom församl.
dra latinlärov. till obestämdt antal. Stråhles testamentsfond (Kam-

Femte-Mars-l<'ollden (Flere 0- rer:änkan H 111Strähle 1829) kr.
nämnda 1876) kr. 925. Till fat- [4617] Maria församlings 3,000. Till 2:e elv. tjänstemäns
;iga inom törsamt. fattigv~rdsstyrelse. änkor, fyllda 6Q;år.

Il al lg rens fond (M:U 111S HaU· Se [1796]./ Elin A Svnns minnesfond (Ko·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan tfll- Abraham.ons lifrilntefond (Bada- kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
faUer sjuka och ofärdtga frunt.; remäst. J O Abrahamson 1870,1881, 1,700. För fattiga barn inom för-
tillfalligt underst. 1893o. 1891)kr. 6,000. För barn ä saml.

Hnlts fond (Jungfru A L Hult Gålön och i Philipsenska och Malm- Sweders fond (Rädman MSweder
1805)Jno.l,lCO.'l'ilIfattigas underst., qvistska skolorna. 1772) kr. 1,600. Underst. till fat-
till obestämdt antal. Bekläduadsfonden rör fattiga tiga klädesgarnsepinnerskor.

Kolemfond, 1853 års (flere atif- nattvardsbarn (okända gifvare) kl'. TjngnfemteJunl,fonden(Okänd
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvtl. 3,084:48. Användes för fattiga barn gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
kas föräldrar dött i kolera, eller inom rörsamt. d'iäpoa'itdon för fattiga inom fö~s.
numera åt fattiga. Lars Bergstedts fond (Fabr-iks- Törneman8 och Wi8trands nun-

Körners fond (Landtbruk. J G mäst. Lars Bergstedt 1891) kr. nestond (Assessor J A Törneman
Körner 1860) kr. 3,000. Räntan ut- 1,100. Räntan till fattiga tabrtke- och Professor A H Wistrand 1864)
delas åt 6 fattiga bl inda- eller, om arbetarefamiljer. kr.S,300. Behöfvandeinomf"6rsaml.
sådana ej finnas, behöfvande bor- Erik Berrstedts donationsfond lYertmillJer8 fond N:o 1 (Brygg.
gare eUer deras änkor. (Grosshandl. Erik Bergstedt 1910) och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864) .

Liiekes fond (Lovis. Elisab.) kr. kr. 5,000. Till fattiga fabriksarbe· kr. ~,OOO.Uppfostringshjälp för
10000. Räntan skall användas till tarefamiljer. värnlösa barn.
be'klädnad åt de mest behöfvande Besparade medelfonden (bild. WertmillJers fond N:o 2 (Brygg.
kvinnliga nattvardsbarnen i för- gnm behäUn. af räntor 1867 och och Ryttmäst. G WertmliUer 1864)
samI. 1868) kr. 1,50'0. Användes för ät- kr. 2,000. Fattighjonens f"6rplägn.

Mö)]ers fond (Kamrer J Möller skilliga ändamäl, efter Styrelsens ä testators födelsedag ..d. 23 feb.
1796) kr 1,667:67. Räntan tillfaUer bepröfvande. Wirnvachs fond (Ankef. C E
för lifstiden 3:e änkor efter CIV. Pnhrmnnns fond (Hofkäl lare- Wirrwach 1788)kr. 8,333: 3S. Af
ämbets- o. tjänstemän. mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 400. räntan användas 400 kr. till un-

!'iorbergs fond (Jungfru A M Nor- Fattighushjonens förplägn. mid- derst. (3 a 50'kr., 4 a S7kr. 50öre
berg 1864) kr. 1,500. Till hederliga sommardagen. och 4 a 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns
fattiga fruntimmer inom församl. GO'llUH fond (Segelsömm:änkan änkor som äro fattiga och till

Pihlman.ka eller Ostermanska C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Uno frejde;' otörvttl., företrädesvis sä-
tsstamentsfcuden (Änkel'. W Pfhl- derst. ät änkor eller ogifta frun- dana som hafva omyndiga barn
man, f. Öster-man, 1779) kr. 9,036: timmer. eller' sjuka föräldrar att försörja.
31. Till pens:r ät 4 änkor. Grund bergs och Asplunds fond C A Th Ädelgrens mtnnesfond

Widmans fond (Grossh. P U Wid· (Grossh. A N Grundberg och än- (Frkn S A A Ädelgren 1897)kr.
mans dotter och mäg R Th Ceder- kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000. 1600. För behöfvande inom förs.
sehiöld 1859) kr. 1,000. Åt 2:e in- At behöfvande inom förs amI. ' Ö.tergrens fond (Hamnfogd. L E
om förs amI. boende borgaränkor. Gösches fond (Grossh. J H Gö- Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.

Öhmans fond (Änkan H Öhman sche 1781) kr. 1,500. Fattighus' vid jultiden åt sängliggande sjuka
1791)kr. 800. Stip:r ät södra Iatdn. hjonens förplägn. ä H M Konun- ä fattighuset.
lärov. till obestämdt antal. gens födelsedag.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. l4619-4621]
[4619J Katarina församlings Öfverströms fond (Kyrkoh. FW [4621J Katarina församlings

k k od Öfverström 1S65).kr. 20,23S.Pens:r f ttl d t Iyr ora . Se [2033]. till ankor efter gesäller o. arbetare. a Igvår ss yre se. Se [1795J
A.l\jurllolms fond (1914)kr. 10,000 Almgrens fond (Advokatfiskal J

till Katarina församlings barn- p Almgren 182~)kr. 1,050. Räntan
krubba. [4620J Katarina fo"rsam- utdelas till fattiga elv. tjänstemänsKamrer Branders fond, kr. änkor eller döttrar.
1,000. Gåtvor årl, till sjukl. tja· !ings skolråd. Se [2033]. Backertskafonden(Direktör Carl
nare vid kyrkan. A Bjurllolms fond (1914) kr. Herman Backert)f. n. kr. 174,995:13.

!lamselI Branders fond, kr. 10,000 till skollofskolonier. Donators syster åtnjuter för Iifs ,
2,000. Gåfva ärl. till sjukl. tjänare B. A. Danelius fond (1908)15,000 tid kr. 4,000 årl. pension, donators
vid kyrkan. kr. till frukostspisning åt fattiga trotjänarinna åtnjuter för lifstid

Johan Bäckströms fond till Ha- folkskolebarn. kr. 1,000 år). pension. Möjligt blif.
tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000. Eriksons fond (E R Erikson vande ränteöfverskott skall utde-

B. A. Danellus' tond (1908)20,000 1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga las till behöfvande familjer inom
kr. Gåfvor att till fattiga familjer barn i Katar. församt. fattigskola. Katarina förs. uti gäfvor af 100kr.
utdelas af församlingssystrarna Eriksons fond (1825)kr. 9,000. till hvarje familj. Efter pensionä-
den sista december årligen. Till arbetsskola i Katarina förs, rernas död ökas gåfvornas antal.

B. A. Daneltus' fond (1908)5,000 Fond för Katarina skollofsko. Kapitalet [:11'ej ökas eller minskas
kr. till Katarina församlings gamla lonler (1896, 19'00)kr. 20,000. utan all räntetnkomst skall årli-
barnkrubba. RosalIe Fredenholms fond(1897) gen utdelas.

B. A. Daneltus' fond (1908)5,000 kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i Bohman E:sons fond (Viktual.ie-
kr. till Katarina församlings Katarina folkskola. handl, E Bohman E:son 1822) kr.
västra barnkrubba. Gjörckes donationsfond (Änkef. 4,500.Vedutd. t. fattiga i förs. m. m.

Fonden för Katarina barn- C Gjöreke 1874) kr. 2,000. Prem. Brandes fond (Frkn J :F Bran-
krubba, kr. 20,000. Änkefr", Heur- åt 1 eller högst 2 fattiga fader- och des 1872)kr. 15,000. Pens:r il 75kr.
lins fond (1904)kr. 5,000. Ankefru moderlösa skolbarn. åt ogifta, åldriga och sjukl. tjana-
Neumiillers fond (1906)kr. 2,500. Gjöthmans fond (1818)kr. 3,333. rinnor, som längre tid tjänat i sam-
Inkefru Dorotea Bexelius fond Kläder åt fattiga fiickor i Katarina ma familj och bo på Söder.
(1910)kr. 2,000. förs. fattigskola. Broströms fond (Källarmäst, O

Fond till biblar åt fattiga natt- F. A. Hammarstrands fond, kr. Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt
r ardsbarn, kr. 900. 1,500, till förs. skollofskolonier. hjonen å Rosenlunds ålderdomsh.

Fond till kläder åt fattiga natt- P. H. Hesslers fond, kr. 8,534, Burmans, Axel och Nannie, fond
vardsbnrn, kr. 450. till förs. skollofskolonier. (Direktör A Burman 1911). Afkast-

Bosalie Fredenholms fond (1896) Emil Neumilllers fond (1905) ningen användes till julgåfvor; l/S
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder- till skollofskolonier, kr. 5,000. däraf tillägges årligen kapitalet
stigna; ogifta fruntimmer år1. Wilh.· Govenins fond till skol- (10000 kr.),

Godus fond (Segelsöm:änkan C lofskolonier 1904, kr. 6,000. Bångs fond (Dir. G Bång 1854)
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt Carl Wilhelm Hagmans fond kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å
ankor m. fl. (1897)kr. 700. Till kläder åt fattiga Rosenlunds ålderdornshem.

Johan Leonard Höijers fond, skolbarn före julhelgen hvarje år. Bångl fond (Dir. GBäng 1854)kr.
kr. 40,000. Räntan är anslagen till Johan Hanssons fond (1902)kr. 7,500. Till fatt. skolbarns beklädn.;
ny barnkrubba 1904. 1,620. Till kläder åt skollofskolo- f. n. utgå 22. kr. tillIifräntor.

!lathias Lundlns fond (1891)kr. nisterna. Flobergs fond (Guldsmeden S
5,000. Till pens:r åt • ålderstigna Hedströms fond (Carl Hedström Floberg 1830)kr. 1,.00. Pens. åt
pers:r som under senaste 10 åren 1822) kr. 9,000. Kläder åt fattiga en fattig borgareänka.
tillhört Katarina församling. barn i Katarina förs. Fnhrmanns fond (Hofkällare-

Fröken I,ovisa Elisab. Lyckes Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
foad (1910)kr. 15,400. Till bekläd- Undervisn. i handslöjd åt fattiga 187:33. Till hjouen å Rosenlunds
nad af de fattigaste fiickorna af flickor. ålderdomshem.
nattvardsbarnen. Katarina arbetsstugors fond Goduo fond (Segelsöm:änkan C

Frölmarna !Ialander. fond (1902) (1900)kr. 4,000. Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till
Kr. 2,000. Räntan utdelas årl. till Grossh. o. Fru John Lovens hjonen å Rosenlunds ålderdomsh.
4 fattiga före jul. fond (1910) kr. 10,000. Till Kat:a Godus fond (Segelsöm:änkan C

, Spångberg.ka testamentsfonden förs. skollafskolonier. Godu1797)kr.1,333. Pens:råtänkor
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till ]I[athl••• Lundlus fond (1901)kr. eller döttrar till 1 civil tjänsteman,
underst. åt fattiga fader- och mo- 5,000. Till prem. af kläder att ut- l präst, 1 militär och 1 borgare.
derlösa barn. delas vid vårterminens slut åt Gäderins fond (Husgerådskam:

John SÖderbergs fond (1894)kr. fattiga skolbarn. betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500.
40,000. Till middagsspisn. åt fat- Jenny Deyers fond (1894) kr. Till utdelning åt hjonen å Ronas.
tiga folkskolebarn. 25,000. Till middagsspisn. åt fat- lunds ålderdomshem.

John Söderbergs fond (1894)kr. tiga folkskolebarå. Hedstrdms fond (Sidenfabr. C
12,000. Till underhåll af testators Okänd (stift. af en okänd 1829) Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln.
graf och till mat och sjukv:sartik- kr. 500. Prem. i folkskolan. bland hjonen å Rosenlunds ålder.
lar åt fattiga sjuka gnm. försam- Richters fond (CH Richter 1825) domshem, 75 kr. tilldelas år1. åt
lingsdiakonissorna. kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig. försörjn:shjonen ...

Sophie och Erlque Calwagsns skolan. Holms fond (Ankef. Johanna
fond (1906) 6,000 kr. Räntan ut- Fröknarna Rosens fond 4,000 Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Af.
delas till fattiga sömmerskor. kr. (1909) till kläder åt fattiga komsten användes till beredande

Charlotte och Johanna Söder. skollofskolonibarn. afpens:r il 50 kr. åt medellösa och
bergs minne (1904)kr. 230,000. 4/5 Carolina Häfström. fond (1913 161' hederlig vandel kända frun.
af ränteinkomsten användes år- kr. 1000 till skollofskolonierna i timmer, ogifta eller änkor, inom
!igen till Tärd af barn, till stipen- Katarina församling. Katarina församl.
dier och till understöd åt familjer Törnqvlsts fond (Carl Törnqvist Holmbergs fond (Kryddkramh.
med många barn, ålderstigna per- 1861) kr. 2,000. Prem:r åt flickor N Holm berg 1853)kr. 1,500. Rän-
söner med svag syn, m. fl. i Katarina slöjdskola. tan användes till förökande af den

K A Wallenbergs fond (1912) kr. Törnqvi.ts fond (J Ch Törnqvist dagl. kosten för de å Rosenlunds
10,000 till underhåll af testators 1829)kr. 4,100. Prem.r t tattigskol. ålderdomsh. intagna blinda hjon.
graf och till kläder åt fattiga skol- Johnsons fond (Johnson Axel
barn. Generalkonsul 1910) till ändamål,
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[4621-4626J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
som af Styrelsen bestämmes, och Itill af donator bestämda personer. Noreens fond (Kanslirådet J E
hvarfil l anslag af kommunen icke Återstående räntemedel skola ut- Noreen 1811)kr. 900. Till utdeln.
erhålles. Kapital 5,000 kr. gå dels till i nöd stadda personer, efter godtfinnande.

Lettströms fond (Fattigläk ...G A som varit anställda hos A. Svan- Okänd (Anses vara Grossh. Po-
Lettström 1843) kr. 3,000. Okad berg & C:os kvarnaktieb. under meresche 1826) kr. 2,oob. Till'fat.
kost åt hjonen å Rosenlunds ålder- viss tid, och dels- till pensioner. tiga och värnlösa barns uppfest-
domshem. Hallgrens fond (111:11111S Hall- ran och vård.

Nyströms fond (Rustmäst. C gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga Roos' fond (Handslsbokh, J C
Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln. fruntimmer. Roos 1818)kr. 2,700. Förbättrad
till hjonen å Rosenlunds ålder- Klerck.ka fonden (Skrädd, Sv. kost åt sjuka fattighushjon.
domshem. Klerck och hans hustru 1883)kr. Stagmans fond (Trädgårdsmäst.

Okänd (Okänd gifvare 1804)kr. 5,000. Att bispringa fattiga inom Stagman 1826) kr. 5,000. Till rör-
150. Till hjonen å Rosenlunds församl. . plägn. affattighushjonen samt 3:ne
ålderdomshem. Lagermans testamentsfond pens:r a 30 kr. och s:o iJ. 15 kr.

Osreengli fond (Kammarrätts. (Handl , J Lagerman 1780)kr. 2,500. Tharmouths fond (111:11A 'I'har-
räd:n B Ch Osreengius 1853)kr. Till sängliggande fattiga och för- mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
3,000. Pens:r åt a:e fattiga frun- äldralösa barn inom församt. åt fattighjonen, synnerl. gamla
timmer. LIndblads testarnentsfond (Lif· tjänare.

Ringqvists fond (Apotek. C R medikus C A Lindblad 1822)kr. Torkens fond (Kapt. JBv.Torken
Ringqvist 1838)kr. 7,500. F'örbätt; 2,000. Till änkor efter ståndsper 1813) kr. 1,200. Till sjuka och
rad kost åt hjonen å Rosenlunds soner eller borgare; fareträdesvis sängliggande inom fattighuset.
ålderdomshem. åt släktingar.

Roos' fond (Handelsbokh. J C Ok~~d ("En okänd välgörares
Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad gäfva, do~erad' under kyrkoh. [4626 a] Hedvig Eleonora
kost åt sjuka hjon å Rosenlunds Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol-
ålderdomshem. barns beklädn. Denna fond har. församlings kyrkor~d.

Steln metz" fond (Grossh. J F m~ttagJ.t ett belopp af 1,000 ~r. S']
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln. hvtlka lagts tIllfollden, hvi lken dar' e l2027 .
åt hjonen åRosenl ålderdomshem for numera bokfores tIll 5,000 kr. StenhuggerIIdkaren CAnder·

Stokoes fond, ben. Stenbergsk~ SjÖstedt. testalllentsfond (Rep. sons och hans hustrus fond
Stiftelsen (Änkef. C Ch Stokoe 1873) slag:ålderm. O Sjöstedt ochhans (1890)kr. 1,400. Räntan »till hjälp
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga hustru 1815) kr. 5,000. Af rantan och understöd åt församl:sfattiga
inom församt. hvarje år. ~~betalas lll;edel.åt fattige inom och i främsta rummet till änkor

Stråhles testarn.nt.fond (Kam. fors., som aro sjuka, ålderstigna eller fattiga arbetaren, ..
rersänkan H M Stråhle 1829)kr. eller hafva flera barn, företrädesvis Barnkrubbans fond (Ankef,
3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns fattig,~ gesäller af "Repslagareäm· Erika Nyberg 1892 och 1893)kr.
änkor, fyl:~a 60 år. be~~ltt~Chte~t~':::e~~:~~ (Gene. ~ö~~;~r;s ~:~::u;~~~odokommer

Tengs.troms fond (Kamrer C A ralkonsul J W Smitt 1899) kr. Beethuns fond (M:ll A Beethun
Tengstrom 1864) kr. 10,100. A 20,000. Ränteafkastn. utdelas till och Änkef. W Brandt) kr. 2,400.
rantan utd~las 4 pens,r a 50 kr. behöfvande inom församt. Tilljulgäfvor åt fattiga fruntimmer.
till fattIg~ anko~ och 4 a ~O kr. t~ll Västermalms kemmunalffire- Brandelska donattenen (M:ll A
kvinnl. tJanstehJon, som b~gre tid nings gltfva (1911)kronor 4,180:24. S Brandel 1867 och Kamr. C Bran-
tJanat IllO~ sam,,?-a farni.lj ; äter- Af räntan utdelas 80010 åt behöf- del 1900)kr. 33,333:33. Af arkast-
stoden anvandes till underhåll åt vande församlingsbor å Kungshol- ningen skall ena hälften användas
hjonen å Rosenlunds ålderdoms- men hvilka oförvålladt kommit i till bidrag åt fattiga skolbarn inom
hem. misär. församlingen och den andra hälf·

Törnqvists fond (Kamrer. C ten, efter anmälan af någon för-
Törnqvist 1866)kr.H,600. 190kr. saml:s medlem och kyrkorådets
66 öre utdelas till hjonen å Bosen- [46 24JKungsholmsförsam· pröfning för hvarje gång, till un-
lunds ålderdomshem och försörj- Iings fattigv~rdsstyrelse. derstöd åt behöfvande och helst i
ningshjonen hvarje är 14/12(testa- form af tillfälliga mindre gåfvor
tors dödsdag), 12kr. till underh. af Se [1786]. för att lindra oförvållad verklig
testators graf; återst. användes till Carlgrens fond (Sergeant J Carl- nöd samt där utsikt Idrefinnes,
förbättrande af hjonens kost. gren 1818)kr. 1,500. Till utdeln. att genom penningehjälp en arbet-

Zetherstens fond IGarfv. J H åt fattighjonen. sam och nyttig medlem kan åt
Zethersten 1836)kr. 7'50. Julkosl Godus fond (Segelsöm:änkan ~ samhället återvinnas.
åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms- Godus 1791) kr. 1,400 till 3 pens:r S J<dgrens fond (Änkefru Sofia
hem. åt änkor eller ogifta fruntimmer i Edgren, 1903)3,333:33. Till under-
. Östber!l's fond (Öfvervägaren F J försam!. stöd åt fattiga inom församlingen.

Östberg 1813)kr. 400. Pens. åt en Holmbergs fond (Kryddkramh. }''nbergs fond (Grossh. G M En-
kv!.nna bland pauvres honteux. N Holmberg 1853)kr. 3,400. Rän- berg 1909) 10,000kr. Räntan an-

Ostergrens fond (Hamnfogd. L tan användes till utdeln, åt blinda vändes till inköp af kläd.•r till
E Östergren 1862) kr. 500. För- fattiga hjon. fattiga barn inom församlingen.
plägn vid jultiden åt sänsrl sjuk Kungsholms Gilles fond kr. Louise Heurllns fond (Anke-
å Ros~nlunds ålderdomsh'e~. . 1,634:49. Räntan skall användas fru L. Heur!in 1898) kr. 1,666:67.

till beklädnad af ett eller flera fat- Understöd åt barnhem och barn-
tiga barn tillhörande Kungsholms krubbor.
församling antingen vid julen eller Johannes ..och Augusta Kast·
ock till utrustning för vistelse vid mans fond (Ankefr. Augusta Kaat-
sommar- eller skollofskoloni. man, 1902) kr. 1,500. Arliga rän-

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl- tan skall gnm förs:s kyrkoherde
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. utdelas till fattiga Inom försam-
inom eller utom fattighuset. lingen.

!löllers fond (Bruksp, J Ph Möl· .'Iory LIndblads understöds·
ler 1801) kr. 500. Till fatttghu s- fond (D:r A Lindblad 1909) kr.
hjonen. \10,000, Räntan utdelas halfårsvis

.Möllers fond (Bruksp. S Möller) till. 2-4 församlingen tillhGra.nde
kr. ],100. Till fattiga barns upp- personer inom pauvres honteux-
fostran och vård. klassen.

:

[4623] Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [2015).
Bomans fond (Kammarskrifv. E

Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e
fattiga välfrejdade ålderstigna
inom rörsamt.
!'"' Eldkvnrn.fonden (Grosshand!. F
G Althainz 1903)kr. 61,812:92. 'Af
räntan äro medel årligen anslagna
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4626-4627}
J A I.indholms fond (Förest. för I Dahlströms fond (Fröken Sophie skolbarn inom församlingen och

brefbärareexp .• J A Lindholm 1894) Dahlström 1910) kr. 4,000. Till fat- tillfälligt understöd.
kr. 10,000. Till uppf, af inom förs. tiga sömmerskor. Bröllopsgåfvefonden (anonym
födda och hemmahörande barn S. Edgrens fond (Änkefru Sophie gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. Till
af oäkta börd. Edgren, 1903)3,333:33. Till under- en brud på hennes bröllopsdag.

Okända glfvares fond (1912- stöd åt fattiga inom församlingen. Il Edgrens fond (Änkefru Sofia
13)kr. 10,500. Årliga afkastningen Ankefru Ferms fond kr. 500. Edgren, 1903) kr. 3.333:33. Till
utdelas genom kyrkoherde och Räntan till julgåfvor åt fattiga understöd åt fattiga inom försam-
diakonissor till fattiga inom för- fruntimmer. Hngen.
samlingen. Folckerska och Barckska testa- Louise HeurIlus fond (Änke.

Otto och Augusta LIndstrands mentet (Ä."kefru C C Ba,~?k 1867) fru L. Heurlin 1898)kr. 1,666:67,
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind. kr: 2,000 tIll någon l torftiga om- Till Östermalms ba rnkrubbo l'.

strand 1896) kr. 15,000. Till un- standlgh~ter varan~e .kvmna, s?m Johannes och Angusta Kast.
derst. åt obemedl. ålderstigna, akt- f\~m.omSItt a.rbete försörjer åldriga mans fond (Änkefru Augusta Kast.
ningsvärda fruntimmer. foraIdrar, 1 forsta rummet ..moder. man, 1902och 1911)kr. 3,000. Till

Morbergska fonden. (Änkefr. A. Lonise. HeurIius fond (A.~kefru fattiga inom församlingen.
C. Morberg 1885)kr. 666:66. Rän- L. H~urllll 1898) kr. 1,666.66. Uno Johanna Lindbergs fond (Frö.
tan användes till beklädn. affattiga derstod åt barnhem och barn- ken Johanna Lindberg 1889). Till
nattvardsbarn. krubbor. vårdanstalter för sjuka barn. Ännu

• .. Johannes .. och Augusta Kast- ej utredt belopp. Fonden gemen.
Erlka Nybergs fond (Ankef. E mans fond (Ank.fru Anguata Kast. sam för flera församlingar i Stock-

Nyberg 1888). kr: 2,000. TIll Jul. man, 1902) kr. 3,000. Artiga rän- holm.
gåtvor å~ fattIga l..rorsam~. tan skall gnm förs:s kyrkoherde J A LIndholms fond (Förest. föl'

Selenh fond (Kallaremast. C. L utdelas till fattiga inom försam- brefbärareexp. J A Lindholm 1894)
Sel~mus 1865) k:: 1,666:67... TIll lingen. kr. 10,000. Till understöd åt oäkta
inköp af mat, klader ochbocker J.A.Lindholmsfond(Förest.för barn mellan 10-14 år efter vissa
åt sådana fatb!!a och valartade brefbärareexp.J.A.Lindholm 1894) bestämmelser.
bar~, som VId forsam!.s folkskola kr. 10,000. Till uppfostran af inom Otto och Augusta Lindstrands
åtnjuta undervtsn. förs. födda och hemmahörande fond. (Änkef. Emilia Aug.' Lind.

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö· barn af oäkta börd. strand 1896) kr. 20,000. Till fyra
stedt 1856) kr. 3,000. Till barn- Otto och Augusta LIndstrands obemedl. ålderstigna, aktnings.
krubba och småbarnsskola. fllnd (Änkef. Emilia Aug. Lind- värda fruntimmer.

Fredrik och Maria Westerlings strand 1896) kr. 15,000. Till un- Morbergska fonden (.:inkefr. A
fond (1909) kr. 500. Räntan ut- derst. åt omed!. ålderstigna, akt- C Morberg 1885) kr. 666,67. Till
delas årligen den 6/11 till en be- ningsvärda fruntimmer. fattiga nattvardsbarn.
hötvande familj. Morbergsl<a fonden (Änkefr. A. Erika Nybergs fond (.:inkef. E.

Kassör Sten Herlog Widboms C. Morberg 1885) kr. 666:67. Bän- Nyberg 1888)kr. 3,000. Till fattiga
nonatlon (1900) kr. 500. Till un. tan användes till beklädn. af obe- iförsaml.
derstöd åt en fattig sjuk törsam- medlade, välartade nattvardsbarn. Cnrl Fredrik och Cltrolina Chrt-
Iing~n;edlem. . Erika Nybergs fond (Änkef. E. stina Piehls fond (1895, 1904) kr .

.'lldlllgS fond (Kyrkoh.,. L PWI' Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul. 5,000. Till ved åt de fattiga; ut-
ding 1814) kr. 4,225., Afr~ntan u.t- gåtvor- åt fattiga i förs amI. delas 17 januari.
delas pens.r, å 50, 35 ~1.öo kr ..' åt Olssons fond (Vaktmästaren i Byggmästare Ritters fond
~.nomforsam~: boende tJar;tstell1ans. Förmyndarekammaren Gustaf Ols- (1909). Kr. 133,500. Till vård och
anlr°r eller dottrar, hvarvid de efter son 1911)kr. 1,000. Till julgåtvor uppfostran aHattigavärnlösa barn,
prastman hafva foretrade. åt fattiga barn. företrädesvis tillhörande Oskars

PiehIsJul, fonden (Bageriidkaren fÖs~i-:~nlgfond (Källarmäst. S L
A F Piehl och hans hustru 1913) Selentus 1865) kr.' 1.666:66. Till
kr. 5,000. Till inköp och utdelning fattiga skolbarn.
af ved. Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö.

Sjöstedts fond (Prosten N. J. stedt 18.6) kr. 3,000. Till barn-
Sjöstedt 1856)kr. 3,000. Till barn- krubba och småbarnsskola.
krubba och småbarnsskola. Kassör Sten HerIog Widboms

Wadströlllska fonden kr. 300. fond (1900) kr. 500. Till två fat.
Räntan användes till julgåfvor åt tiga.
fattiga fruntimmer. Widings fond (Kyrkoh. L P Wi-

Widiugs fond (Kyrkoherde L. P. ding 1814)kr. 645. Till fattiga barn
Widing 1814) kr. 550. Af räntan på Djurgården.
utdelas premier till folkskolebarn. _.Knut Ostergrens och Daniela

Östergreusk" fonden (Fröken Ostergrens fonder (1902). Hvarje
Daniela Östergren 1913)kr. 3,333:32 fond uppgår till kr. 1,666:66. Till
Till fattiga inom församlingen. 'de fattiga i församlingen. Utde-

las den 17 dec. och 1 nov. Fon-
dens medel ännu ej tillgängliga.

[4626 bJ Engelbrekts för-
samlings kyrkoråd.

Se [20 29J.
Stenhnggerlidkaren C. Andel"

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

Barnkrubbans fond (Änkef.
Erica Nyberg 1892) kr. 1,333:34.
Räntan tillgodt>kommer församl.s
barnkrubba.

Brandelska donationen (Fröken
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C.
Brandel 1900) kr. 33,333:ö4. Af
afkastningen skall ena hälften an-
"ändas till understöd medels be-
klädnad eller föda eller på annat
sätt åt fattiga skolbarn inom för.
samlingen och den andra hälften,
efter anmälan a1 någon församl:s
medlem och kyrllorådets pröfning
för hvarj e gång, till understöd åt
behöfvande och helst i form af tdl.l-
fälliga mindre gåfvor för att lindra
oförvållad verklig nöd samt, där
utsikt förefinnes, att genom pen-
ningehjälp en arbetsam och nyttig
medlem kan åt samhället återvin-
nas.

[4626cJ Oskars försam-
lings kyrkoråd.

[Se 2031].
Stenhuggeriidkaren C Andel"

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

Barnkrubbans fon l! [Änkefru
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333:33. Till barnkrubban å Öster.
malm.

Brandelska donationen (M:ll A
S Brandel 1867och Kamr. C Bran
del 1900)kr. 33,333:33. Till fattiga

[4627 aJ Hedvig Eleonora
församlings skolråd.

Se [20 271.
Flickskolans slöJdafdelnings

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

Lfndgrenska fonden (Komrnj a.
sionären .T G Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder, skodon och
belön:r åt fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 3,000.
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L4627-4628] G. Fromma stiftelsers, peDsioDskassorsm. fl. fonder.
Underst. åt gossar vid församl:s kenskjölds gåfva af 2,000 kr. år Till sådana konvalescenter, som
folkskolor, hvilka visat flit och 1913. Fonden utgör för närvarande utan skydd och tillg. utskrifvas
läraktighet; och skola sådana, som c.a 4,400 kr., men får först då ta- från Sabbatsbergs sjukhus, födda
hafva fattiga föräfdrar eller sakna gas i anspråk, när den uppgår till och tillh. Ostermalms eller Ladu-
fader, hafva företräde. kr. 30,000. Insamling pågår. gårdslands område.

Kassör Sten Herlog Widboms Ständiga ledamöters fond (Bil- Änkefrn Erika Nybergs fond,
donation (1900)kr. 333:34. Beapi- dad af ständiga ledamöters afgif- kr. 1,335.Till fattiga inomI6rsaml.,
sande af fattiga folkskolebarn. ter a 50 kr. person). Till under- I6reträdesvis till julen.

stöd åt fattiga. För närv. 1,317:20 Qviding. fond (Justitieråds änkan
kr. Ch. Qvidingl kr. 1,000. Årl. räntan

Setterwalls donation (Fru Emmy tilldelas ett äldre fruntimmer, som
Setterwall f. Fagerlund 1909) kr. är att hänI6ra till pauvres honteux.
5,000. Till underhåll och vård af Roselii fond (Repslag. O Rose-
fattiga barn. lius) kr. 290. Räntan utdelas till

Axel Roos' understödsfond för fattighushjonen.
medellösa s. k. bättre f'rnntdm- Ryman. fond (Gulddrag. J Ry-
mer (1912). Kr. 2,000. Utdelas 24 man 1784) kr. 1,630. För inr, af
sept. ett fattighus på Östermalm.

Sporrongs fond (M:ll A Marta
Spon-ong 1862)kr. 250. Till utdeln.

[4628 a] Hedvig Eleonora åt ålderstigna; välfrejdade fattiga.

fö 'I' f tti å d t Stenbergs fond (Fabrikören Jo-rsam mqs a Igv r ss y- han Stenberg 1907~kr. 5,030. Till
relse. Se [1792]. församl. fattiga. '

Ahlströms fond (ApotekaocenN. Sätherströms fond -(Karduans- !
W. Ahlström 1904) kr. 330. Rän- mak. J Sätherström 1828). Fonden
tan skall utdelas till fattiga barn. utgöres af fastigh. nor 8 i kv. Hä-

Asplunds fond (Handl. A Asp- gern större, Klara församl.; till
lund 1784) kr. 270. För mr. af utdeln. åt gamla, sängliggande män
ett fattighus på Östermalm. o. kvinnor, samt fader- o. moder-

Beklädnadsf. f'ör fattiga sknlb, lösa barns underhåll. Afkastnin- i
inom rörs. kr. 6,380. Räntan an- gen fördelas t. v.lika mellan Hed- '
vändes ti}l beklädn. åt fattiga skol- vig Eleonora, Öskars och Engel-
och nattvardsbarn. brekts församlingar.

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

Davidsons fond (Värdshusidk.
Magnus Davidson 1903) kr. 2,500.
Räntan skall utdelas till försam-
lingens fattiga. .

Eklnnds fond (Fabrikören J L
Eklund 1908). Till hindrande af
tuberkelsmitta bland i öfrigt friska
barn i behöfvande familjer, kr.
2,108:83.

Erikssons fond (Änkef. L K Ch
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till för-
deln. mellan 2 åld.!rst. fattiga frun-
timmer.

Falks fond (Änkefru M Falk 1796)
kr. 333:33. Till underst. åt fattiga.

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

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

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

Henmans fond (Assessor Hell-
man) kr. 170. Till jul- och nyårs-
gMva åt fattighushjonen.

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

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

Kåbergs fond (Änkef. AUhea
Kåberg 1889)kr. 1,040.Räntan disp.
af fattigv.-styr.

Idndhnlms fond (F d postförvalt.
J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,010.

[4627 b] Engelbrekts för-
samlings skolråd.

Se [2029].
Flickskolans slöjdafdelnings

fond (bild. gnm besparingar af
gäfvomedel) kr. 2,066:66. Till sti-
pendler åt flickor med godt vita-
ord, särskildt i handarbeten.

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

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundherg 1897) kr. 4,000.
Till understöd åt gossar vid för-
saml:s folkskolor, hvilka visat flit
och läraktighet; och skola sådana,
som hafva fattiga föräldra~ eller
sakna fader, hafva företräde.

Kassör sten Herlog Widboms
donation (1900)kr. 333:38. Bespi-
sande af fattiga folkskolebarn. I

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

[4~27 C] Oskars försam-
lings skolråd.

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

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

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

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

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897)kr. 3,000. Till
premier åt tre goasar i folkskolan.

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

p Petterssons fond (Handl. O
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
fattiga barn på Djurgården.

Kassör Sten Herlog Widboms
fond (1900)kr. 333:33. Till fattiga
folkskolebarn.

Oskars församlings skydds-
förening.

Folins fond (V Folin 1910)kr.
1,000. rui barns sommarvistelse.

"Märtas julgåfva" (Dornpros-
tinnan Melins stärbhus 1910) kr.
5,000. Till beredande af julglädj e
åt fattig~ barn.

Pauvres honteux' hyresfond
1911). I denna ingår öfverste Heij-

,

[4628 bJ Engelbrekts för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1793].
Ahlströms .fond (Apotekaren N

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

Asplnnds fond (Handl. A Asp- 1
lund 1784) kr. 265. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Beklädnadsf. rör fattiga skolb.
Inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
vändes till beklädn. åt fattiga skol-
och nattvards barn.

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

Davidsons fond (Värdshusidk.
Mallnus Davidson 1903) kr. 2,500.
Räntan skall utdelas till försam-
lingens fattiga, dock skall räntan å
halfva beloppet i främsta rummet

kO:"~:i~~~rfåld~~~~~~~a ~~l~.f~~:
nor 1,666:66. Räntan afsedd att
användas till hindrande af tuber-
kelsmitta bland i 9frigt friska barn
inom behöfvande familjer.

Erikssons fond (Änkef. L K Ch
Eriksson 1866) kr. 333:34. Till
fördein. mellan 6 ålderst. fattiga
fruntimmer.

Falks fond (Änkef. M Falk 1796)
kr. 333:34. Till underst. åt fattiga.

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

Godns fond (SegeIBömm:änkan
C Godu) kr. 285. Till underst. åt
fattiga.

Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 170. Till förbättrande af fattig·
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[4628-.~G30J
sionaten Samuel Enander, död
1900) kr. 111,142,hvaraf årliga rän-
räntan skall användas till under-
håll af Filenska grafven samt åter-
stående ränteaikastning lika delas
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa
och Mattens församlingar att an-
vändas till församlingsverksamhet
hvarom kyrkostämman har att be-
sluta.

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

Heur ltns donation (Ankefru L.
Heurlin 1898) 1,700kr., hvarafrän-
tan lämnas till församlingens barn-
krubba.

Komminister C E Höök. och
Fru J Hööks fond [1883)5,000kr.,
däraf räntan efter underhåll af två
grafvar utgår till en släkting, och
efter dennes frånf-aIle till årl. un-
derstöd åt fattiga, blinda, otärdiga
eller annars af svår sjukdom hem-
sökta pers. Af återstående ränte-
aikastning lämnas 'Is till Gustaf
Vasa och 'Is till Matteus' förs.

Jernbergska donatlone'n (Frö-
ken Carolina Jernberg, död 1901)
kr. 1,200, hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i försa.mlingen.

J,junglöfs donation. (Fröken C
M Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med
räntan bestridas utgift:a för »Ad.
Fred. församl:s symöte».

Probsts donation (M:ll Ch. W
Probst 1867) kr. 3,500. Årl. räntan
fördelas emellan 2 verkl. behöf-
vande änkor el. döttrar till handt-
verksborgare inom Adolf Fredriks
församI. '/2 förv. af Ad. Fredr.,
'/4 af G. Vasa och '/4 afMatteus'
förs.

Ruckmans donation (Frkn !VI
Ruckman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
Fredr. törsamt. barnhem, men om
detta upphör, skall fonden delas
lika mellan Ad. Fredriks, Gusta
Vasa och Mattens församlingar

Angnsta Å. Sand elis fond för
behöfvande obotligt sjuka inom
Adolf Fredriks församling. Rän-
torna (omkring 2,000 kr.) skola
användas till understöd åt inom
församlingen boende obotligt sju-
ka personer, ,som äro i behof af
understöd," men icke äro intagna
på försörjningsinrättning. Ansök-
ningar, ställda till kyrkorådet, in-
gifvas årligen senast den 1 Nov.

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

Wallin s fond, Emma och !VIF
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s
försam!. barnhem; f. n. utgår Hf-
ränta med SOOkr.För öfrigt samma
bestämmelse för framtiden SOUl
vid Ruckmans donation.

Wallin s fond, !VIF, Handl. (1884)
kr. 600. Till prem:r i folkskolan,

[4630 a] Adolf Fredriks Westlns fond för ålderstigna.
(Byggmäst. Axel Westin 1885) kr.

församlings kyrkoråd. 20,000,hvarafräntan efter 501o på
Se [20171. gifvarens dödsdag utdelas i lotter

Barnkrubbefonden, kr. 400. af 50 kr. till behöfvande ålder-
Enanderska donationen (Posses- . stigna och välfrejd. fattiga; sedan

G, Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl. fonder.
hushjonens kost under sjukdom.

Hellmans fond (Assessor Hell·
man) kr. 165. Till jul- och nyårs-
gåfva åt fattil(hushjonen.

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

Hultgrens fond (Ankan A B
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty-
relsens godtfinnande.

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

Kåbergs fond (Änkef. Althea
Kåberg 1889)kr. 430. Räntan disp.
af fattil(v.·styr.

Galathåe Lanlllls fond kr. 5,000.
Ltndholms fond (F d postförvalt.

J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020.
Till sådana konvalescenter , som
utan skydd och tiUg. utskrifvas
från Sabbatsbergs sjukhus, födda
och tillh. Östermalms eller Ladu-
gårdslands område.

~(e)'erska donationsfonden kr.
40,.900.

Ankefru Erlka Nybergs fond,
kr. 1,330.Till fattigainomförsaml.,
företrädesvis till julen.

,!vidings fond(Justitierådsänkan
Ch Qviding) kr. 1,000. Se under
[4628 al.

Uoselil fond (Repslag. O. Rose·
lius) kr. 290. Räntan utdelas till
fattighushjonen.

Itymans fond (Gulddrag. J. Ry-
man 1784) kr. 1,627:39. För inr.
af ett fattighus på Östermalm.

Sporrongs fond (M:1I A Maria
Sporrona 1862)kr. 250. Till utdeln.
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Stenbergska fonden kr. 5,025.
Till utdelning bland de fattiga in-
om församlingen.

Sätherströms fond (Karduans-
mak. J Sätberström 1828). Se un-
der [4628 al.

[4628 ej Oskars försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1794J.
Ahlströll\s fond (Apotekaren N

WAhlström 1904) kr. 335. Till
barns tilWmiga vård och under-
håll.

Asplnnds· fond (Handl. A Asp-
lund 1784)' kr. 265. utdel. vid
julen till å ålderdomshem intagna
personer l tillh. Oskar-a församl.

Beklädnadsf. för fattiga skolb.
Inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
vändes till beklädn. åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

Bohman-Ericssons fond (Vik.
tualiehandl. E Bohman) kr .. 1,000.
IIalfva räntan midsommar till
åld.-hemmen, andra hälft. till fat-
tiga familjer.

Davidsons fond (Värdshusidk.
Magnus Davidson 1903) kr. 5,000.
I mån af behof till fattiga på Djur.
gården: återstoden till fattiga i den
öfriga församlingen.

Fabrikör J L Eklunds fond kr.
1,666:67. Sedan för fondens till-I

växt förfarits efter donators före-
skrift, utdelas behållningen efter
behof åt friskt barn ituberkelsjuk
familj. ..

Erikssons fond (Ankefru L K Ch
Eriksson 1866) kr. 333:33. Ut-
delas d. 28 jan. till två fattiga
fruntimmer. ..

Falks fond (Ankefr.!VI Falk 1796)
kr. 333:33. Utdelas midsommar
och jul af pastor till fyra fattiga
som ej åtnjuta fattigvård.

Fuhr manns fond (Hofkällare-
mäst. P II Fuhrmann 1772)kr. 61.
Utdelas som midsommargåfva till
den äldsta fr. askars församI. å
Sabb. åld.shem.

Godns fond (Segelsömm:änkan
C Godu) kr. 285. Utdelas till julen
till en änka, som fyllt 60 år.

Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
kr. 165. Utdelas vid julen åt en
sjuk vid något af ålderdomshem-
men.

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

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 500. Ut-
delas vid julen åt blinda vid nå-
got af ålderdomshemmen,

Vifve Jönssons fond. kr. 1,500.
Utdelas vid behof till fattiga, som
ej åtnjuta allmän fattigv.

Kåbergs fond (Änkef. Althea
Kåberg 1889) kr. 530. Disp. af fat-
tigv.-diakonissan mot redov. (på
våren).

Lindholms fond (F d postförvalt.
J. Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020.
Till fattiga sjuka, .utskr. fr Sabb.
sjukhus, födda å Ostermalm och
tillh. askars förs amI.

Löthströms fond (Maria Kristi-
na) kr. 636. Disp. af fattigv.vdia-
kontssan mot redov. (på hösten).

Ankefrn Erika Nybergs fond,
kr. 1,335. Till fattiga inom för·
saml., till julen.

RoseIii fond (Repalag. O. Rose-
Hua) kr. 286:67. Räntan efter 6
0/0 bet. till prästerna vid ålder-
domshemmen, hälft. tillhvartdera.

Rymans fond (Gulddrag, J Ry·
man 1784) kr. 1,630. Utdelas vid
julen till ii. ålderdomshem intagna
personer, tillh. Oskars försarnl.

Sporrongs fond (J\f:U A Maria
Sporrang 1862)kr. 250.Utdelas d. 28
febr. till ålderstigen fattig, som ej
har fattigunderstöd.

Fabrikör Joh, Stenbergs fond,
kr. 5,029:25. Räntan utdelas till
de mest behöfvande såsom extra
hjälp vid trängande behof.

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

Ida Weijlands fond kr. 1,012:74.
Sedan '/20!0 tillagts kapitalet, ut-
delas räntan till fattiga på Djur-.
gården i poster om minst 15 kr.
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(4630-4632J G. Fromnia stiftelsers, pensionskassors cID. fl. fonder.
l/S (2 är 850 kr. och det tredje 300 Henrlins donation (Änkefru L. Bäärnhjelms fond (1876)kr. 350.
kr.) lämnats till Gustaf Vasa och Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn- Till skolpremier å 2-5 kr. för
Mattens förs. hvardera för ena- hem eller barnkrubba. framsteg i slöjd. - För samma
handa utdelning. Hööks fond, se [4630 aj. ändamål användes räntan å Ek-

Westlns fond för fattiga barns Jernbergska donationen (Frö- dahls fond ä 10l)kr.
be'klädnad. (Byggm. Axel Westin ken Oarolina Jernberg, död 1901) Sehwartz' stiftelse, kr. 700. An.
1885) kr. 44,446. Af afkastningen kr. 1,200,hvaraf ärliga räntan skall vändes lika med Schwartz' stiftelse
IItgM 1,000kr. som intecknad ränta af kyrkoherden utdelas bland fat- under [4631 al. .
till nästföregäende fond och af tiga och sjuka i församlingen. TImelis fond, kr. 500. Användes
återstoden lämnas l/S till Gustaf Ltadbergs donation (Änkan lika .med TimelIs fond under
Vasa och l/S till Matteus förs. f;;:r Lindberg 1858) kr. 200. Till klä. [468l a],
utdelning hvarje julafton.. der åt fattiga skolbarn.

1Viekholms stiftelse (Lump- Betty Nymalms fond ä kr. 2,000, ,
handl. P A Wickholm 1850) kr. hvaraf årsräntan tfllfaller försam- [4631 ej Matteus försam-
2,100. Räntebeloppetanvändesdels lingens barnkrubba. lings skolråd.
till underhäll och beklädn. åt för- Probsts donation (M:ll Oh. W. [S 2021J
äldralösa barn gnm fattlgv:styr:s Probat 1867)kr. 1,750. Årliga rän- e.
försorg, dels till kontanta bidrag, tan utdelas till en vetkligt behöf- Besparade räntors fond, kr.
som af kyrkoh:n utdelas bland de vande änka eller dotter till en 2,500, användes till inköp af' sko-
mest behöfvande inom församl, handtverksborgare i förs, don åt de fattigaste tolkskolebar-

Widboms fond (M:ll A Widbom WaUins fond, kr. 700. 'I'il l-pre- nen. .
1877) kr.. 1,000. Understöd ät ett mier i folkskolan. Jfr [4630 a.] Skolrådet disponerar för under-
fruntimmer af pauvres honteux. Westins fönder; se [4630 a.] stöd ät fattiga skolbarn äfven rän-

Wlekhohlls stiftelse, kr. 2,200. tan ä 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf
Räntan användes på samma sätt Fredriks kyrkekol.aa fond), en be-

(4630 bJ Gustaf Vasa för- som Wickholms stiftelse under spisningsfond å 400kr. och Lind-
samlings kyrkoråd. Se [2019J. [4630 aJ. bergs donation (18il8)ä 200 kr.

Barnkrubbefonden, kr. 400. Åkerlunds fond (Fröken Au- Bäiirnhjelms' fond (1875)kr. 350.
Braeonterska fonden. Kr. 20,000 gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500. Till skolpremier å 2-il kr. för

Räntan användes till hyreshjälp ~åntan utdelas d. 9 sept. till ett ~~~~äf~n~i~g~s -;ä~~:n såmEk.~
åt fattiga i Gustaf Vasa den' 1 o.fver 50 år gammalt hederl. frun- dahls fond ä 100 kr.
oktober. Itlmmer. Scllwartz' stiftelse, kr. 700. An·

EllandersI,a donatIone ••, se --- vändes lika med Schwartz' stiftelse
[4630 aj. [4631 J Ad If F d 'k under [4631 aj
.Hartmans f.0nd. Kr. 750. Till a . o re rl s Tlmells fond', kr. 500. Användes

!?Qc!!;eroch klader åt Hattiga skol- församimgs skolråd. lika med TimelJs fond under
barn, Se [2017J. [4631 a].

Heurfins donation. (Änkefru L. Besparade räntors fond, kr. 1 ---
Heurlm 1898) kr. 1,650. Till barn- 2,349. Räntau användes till inköp .
he~ ..~ller barnkrubba. . af skodon åt de fattigaste folk- [4632 aJ Adolf Fredriks för-

Hooks fond, se [4630 aj. skolebarnen. . f .
Jernbergska donationen (Frö- Bespisningsfonden, kr. 377. Till samlmgs attiqvärdsstyrelse.

ken Carolina Jernberg, död 1901) frukost ät de fattigaste folkskole- Se [1787].
kr. 1,200,hvaraf ärliga räntan skall bar~~n. . Abelins fond (Prof. Hj. Abelin
af kyrkoherden ut~elas bland fat- Ba.llrnlllelms fond (Kamrer N 1878)kr.. 1,000. Räntan utdelas den
hga och sjuka l .församltngen. G BaarnhIel~ 1875) kr. 300. TIll 22maj till en fattig, för gudsfruktan

Probats donatIo_n (M:ll. Oh...W skolp~emIer a 2-::. kr. f'or ~ram. och hedrande vandel känd f••mil'.
Probst 1867) kr. 1,.50. Årllgaran- steg l slöjd. - For samma ända- Ba ards fond n' l (K re Il
tan utdelas till en verkligt behöf mäl användes räntan ä y .1' am. r .
vande änka el. dotter till en handt- Ekdahls fond å kr. 100. Bayard 1833) kr. 1,500... TIll en
verksborgare iförsamI. lIleljerborgs fond (Folkskoletn- åldr, ogirt dotter af ambets·,

Sten~ergs donation (HandI. A. spektöran C J 1l'Ieijerberg 1~75)kr tJ'ir:;::r:~leio~~r~~;s~~~a:"':~ D
Stenberg 1860) kr. 1,000. Rantan 100. TIll prerme åt någon valartad B d 1833) kr 500 T'll .. l
skall användas för fattiga skol- gosse vid vårterminens slut. äyt~t. h .. 1 sang.
barns beklädnad. Ruekmans donation (Fröken M p a Il[ . ..•

WaIIlns fond, kr. 700. Till pre- Ruckman 1863) kr. son. Till klä- Bekllldlladsfond for fattIga
mier i folkskolan. Jfr [4630 a.J der och böcker åt fattiga skol- SkBolbarn kr. 1f'0800d·

We.tlns rond, se [4630 aj barn. erggrens. n (Hyrkusk ~I
Wickllolms stiftelse, kr. 2,200. Selnvartz' stiftelse (Kontrollör Berggren 18.7) kr:. 500. TIll klä-

Räntan användes på samma sätt O Schwartz 1861)kr. 600. Till söm. der ät de mest nodstalIda fartig-
som Wickholms stiftelse under nadsundervisn:s förbättrande i för- hFhIJ~n~n. I (Ä k M F lk 1796)
[4630 al. saml-e skola. n s on, n an, a .

Åkerl!lnds fOlld (Fröken Au. 'J'imells fond, (lI1:ll U Timell kr',.150, TIll underst. ät ~att1ga.
gusta Akerlund 1882) kr. 1,500. 1825)kl'. 500. Till premier å il-lO hle.ens fond (Kommerserådet P
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett kr. åt lärj. i församl:s flickskolas E FI1.een 1822) kr. 6,000. TIll fat-
örver ilOår gammalt hederl. frun- högsta afd. tIg~ ankor l Stockh. .. .,.
timmer Godns fond (Segelsom.ankan C

. Goda 1791) kl'. 280. Räntan tdf.l-

[4630 ej Matteus försam- [4631 b] Gusta'f Vasa för· faller fattiga änkor, eller ogifta
I· I d fruntimmer, minst 60 år gamla,

lings kyrkoråd. sam mgs sko rå . eller sådana, som utaf sjukdom
[Se 2021J. [Se 2019J. eller lyten icke kunna försörja sig.

Barnkrubbefonden, 'kr. 400. Besparade räntors rond kr. 2,500, Holmbergs fond (Kryddkramh .
Beklädnadsfonden för fattiga användes till inköp af skodon ät N Holmberg 18il3)kr. 500. Rän-

skolbarn, kr. 800. de fattigaste folkskolebarnen. - tan användes till förökande af den
Enanderska donationen, Be Skolrådet disponerar äfven räntan dagl. kosten för å fattighusen in-

[4630 aj. ä 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf Fredr. tagna blinda hjon,
Hartmans fond, kr. 750. Till kyrkskolas fond) för understöd åt Lamms fond (Ankefrn G Lamm

böcker och kläder ät 2 fattiga fattiga skolbarn, och en bespfs- 1913) kr. 5,000. Räntan utdelas till
skolbarn. nlngsfond ä 400 kr. fattiga i församlingen, under vill
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[4632 b] Gustaf Vasa för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

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

Bayard 1833) kr. 1,500. Till åldr.
ogifta döttrar af ämbets-, tjänste.
eller borgersmän m. fl.

Bayards fond N:o 2 (Kamrer D
Bayard ]833) kr 500. Till säng!.
på fattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kr. 1,800.

Berggrens fond (Hyrkusk M
Berggren 1857)kr. 500. Till kläder
åt de mest nödställda fattighus-
hjonen. ._

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

FIleens fond (Kommerserådet P
E Fileen 1822) kr. 6,015:63. Till
fattiga änkor i Sthlm.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4632-4634}
kor. att den allmänna uttaxeringen Godus fond (Segelsöm.änkan e Berggrens fond (Hyrkusk M
därigenom Icke förminskas. Godu 1791) kr. 280. Räntan till· Berggren 1857) kr. 500. Till klä-

Leljonh nfvuds fond n:r 1 (Kapt. faller fattiga änkor, eller ogifta der åt de mest nödställda fattig.
frih. A Leijonhufvud 1831) kr. fruntimmer, 60 år gamla, eller så- hushjonen.
300. Till nödställda likar inom dana, som utaf sjukdom eller ly- Bollins fond (Brygg. O G Bollin
försam!. ten icke kunna försörja sig. 1862) kr. 1,400. Till fattiga skol-

Leljonhufvuds fond n.r 2 (Kapt. Holmbergs fond (Kryddkramh. barns beklädn.
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150. N Holmberg ·1853). kr. 500. nun- Falks fond (Änkan M Falk 1796)·
Till sjuka och gamla på fattighus tan användes till förökande af den kr. 200. Till underst. åt fattiga.
d. 7 jan. o. 11 aug. dag!. kosten för å fattighusen in- Fileens fond (Kommerserådet P

L1eberdts fond (Sejlareålderm. J tagna blinda hjon. E Ftleen 1822) kr. 5,628:17. TiH
F Lieberdt och hans hustru A S Leijonhufvuds fond N:o l (Kapt. fattiga änkor i Stockh.
Weber 1832)kr. 2,200. Till på fattig- frih. A Leijonhufvud 1831)kr. 300. Holmbergs fond (Kryddkramh.
hus intagna 23 juni och 24 dec. 'fill nödställda likar inom förs am!. N Holmberg 1853) kr. 500. Rän-

Lundgrens fond (Kammarjunk. Leijonhufvuds fond N:o 2 (Kapt. tan användes till förökande af den.
e v. Köhler och hans hustru 1857 frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150. dag!. kosten för å fattighusen in-
och 1867)kr. 1,900. Pens:r åt fat- Till sjuka och gamla på fattighus tagna blinda hjon.
tiga änkor, ej under 60 är, företrä- d. 7 jan. o. 11 aug. Lei.ionhufvuds fond (Kapt. frih.
desvis åt dem, hvilkas män tillh. Lieberdts fond (Sejlareålderm. J. C Leijonhufvud 1831)kr. 600. Till
tjänstem:klassen. F. Lieberdt och hans hustru A S. nödställda likar inom församl.

Nordenstolpes foud (Kammar. Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig. Lieberdts fond (Sejlareålderm. J
rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. hus intagna 23 juni och 24 dec. F Lieberdt och hans hustru A S·
300. Till blinda på fattighuset, Lundgrens fond (Kammarjunk. Weber 1832)kr. 2,152:26. Till på
eljes sjuke o. sängliggande. C v. Köhler och hans hustru 1857 fattighus intagna 23juni o. 24 dec.

Norgrens fond (Frkn A D L och 1867)kr. 2,504. Pens-r åt fattiga Lundgrens fond (Kammarjunk.
Norgren 1884)kr. 10,800. Till un- änkor ej under 60 år, företrädesvis C v. Köhler och hans hustru 1857
derst. åt församltngen tillhörande åt dem, hvilkas män tillh. tj än- och 1867)kr 3,130.Pens:eråtfattig a
personer intagna å Sthlms stads stem:klassen. änkor ej under 60 år, företrädesvis;
fattigv. inrättn. Nordenstolpes fond (Kammar- åt dem, hviIkas män tillh. tjän-

Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke rådet Fr. Nordenstolpe 1815)kr. stem:klassen.
o. sängliggande på fattighuset. 300. Till blinda på fattighuset, Nordenstolpes fond (Kammar-

Reinholds fond (Bag. E. Rein- eljes sjuke o. sängliggande. rådet Fr. Nordenstolpe 1815)kr.
hold 1876) kr. 750. Räntan utde- Norgrens fond (Frkn A D L 300. Till blinda på fattighuset,
las d. 12 maj till en inom för- Norgren 1884)kr. 10,000. Till un- eljes sjuke o. sängliggande.
saml. boende, Stockholms kom- derst, åt personer intagna å Sthlms Nordströms fond (Änkef. C M.
mun tillh. behöfvande, helst af stads fattigv.-inrättn. Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-
borgerlig härkomst. Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke betalas som pens. åt en fattig bor-

Stenberg s fond (Plåtslag. J Sten- o. sängliggande på fat,tighuset. garedotter inom förs am!.
berg 1897) kr. 5,560. Räntan ut- Reinholds fond (Bag. E. Rein- Norgrens fond (Frkn A D L
delas såsom extra hjälp till myc- hold 1876) kr. 750. Räntan utde- Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-
ket behöfvande. las d. 12 maj till 2:e inom för- derst. åt personer intagna å Sthlms

Undens fond (Hand!. A E Uriden saml. boende, Stockholms kom- stads fattigv.·inrättn.
1837) kr. 1,000. Till en nödställd mun tillh. behöfvande, helst af Okänd (1805)kr 65. Till sjuke
af ofrälse stånd. borgerlig härkomst. o. sängliggande på fattighuset.

Wallins fond (Änkefru E. S. C. !I. F. Sjöqvists fond kr. 3,800.' Stenbergs fond (Plåtslag. J
Wallin 1899)kr. 13,33B.: 33. Till pen- Till fattiga i försam!. Stenberg 1897) kr. 5,500. Räntan
sioner åt fattiga personer inom Stenbergs fond (Plätelagaremäs- utdelas såsom extra hjälp till myc-
försam!., företrädesvis åt blinda. taren Johan 'Stenberg 1897) kr. ket behöfvande.

Westman s fond (Ryttmäst. J 5,600. Till mest behöfvande såsom undens fond (Handl. A E Unden
Westman och hans hustru 1804och extra hjälp vid trängande behof. 1837)kr. 1,000. Till så många nöd-
1815) kr. 900. Till inträdessök. Undens fond (Handl. A E Unden ställde' af ofrälse ständ, som af
på fattighus till dess de kunna 1837)kr. 1.000. Till så många nöd- räntan kunna erhålla 50 kr.
blifva intagna. ställde af ofrälse stånd, som af rän- Wallins fond (Änkefru E S C

WästfeIts fond (Änkan M Wäst- tan kunna erhälla 50 kr. Wallin 1899)kr. 13,333:34. Till pen-
felt 1872)kr. 667. Till uppfostran Wallins fond (Änkefru E S e sioner ät fattiga personer inom
af fattiga barn inom försam!. Wallin 1899)kr. 13,333:33.Till pen- förs am!. , företrädesvis åt blinda.

sioner åt fattiga personer inom Westmans fond (Ryttmäst. J
förs am!. , företrädesvis ät blinda. Westman och hans hustru 1804,1809·

Westmans fond (Ryttmäst. J och 1816) . kr. 900. Till Inträdes-
Westman och hans hustru 1804och sök. på fattighus till dess de kunna
1817)kr. 900. Till inträdessök. på blifva intagna.
fattighus till dess de kunna blifva WästfeH. fond (Änkan M Wäst·
intagna. felt 1872) kr. 666_ Till uppfostran

Wästfelts f 011 d (änkan M Wäst- af fattiga barn inom församI.
felt 1872) kr. 667. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl.

[4632 c] Matteus försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1789J.
Bayards fond (Kamrer DBayard

1833) kr. 1,500. Till åldr. ogifta
döttrar af ämbets-, tjänste- eller
borgersmän m. fi.

Bayards fond (Kamrer DBayard
1833)kr. 500. Till sängl. på fattigh.

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kr. 400.

[4634] Skeppsholms för-
samlings kyrko- och skolråd.

Se [2065].
Asklings fond (Konteramiral O'

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

Billbergs fond (K~pt.·löjtn. SB O
Billberg) kr. 1,270. Arl. räntan till-
delas ngn obemed!., företrädesvis
sjuklig kapt.-Iöjtn:s änka.

Blomstedts fond (Kommendören
C J Blomstedt) kr. 3,000. Årl. rän-
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1(4634-4638J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. H. fonder.
tan utdelas åt i fattigdom etter-
Iämn. änkor efter tjänstemän, 80m
-enni. K. Flottans Sthlma-station.

Dahls fond (M:ll M C Dahl) kr.
~670. År!. räntan' utdelas ti1l ngn
behöfvande änka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstape!.

Falks fond (Änkef. M Falk) kr.
~600. År!. räntan delas mellan 10
.st. fattiga änkor.

Frimans fond (Carolina Friman)
kr. 2,000. År!. räntan ti1ldelas (
behöfvande offtcera- eller underoffi-
.cers-änkor.

Trolles fond (Öfverkommiss. i
K. Flottan C J Trolle) kr. 7,600.
År!. räntan ti1ldelas en fattig änka
efter civ. tjänsteman vid K. Flottans
'Sthlms·station.

Emma och Gnstava Wiggmans
fond kr. 10,000. År!. räntan ttl l-
delas 4:fattiga änkor, företrädesvis
inom K. Flottans civilstat.

.[4638] Tyska församlingen.
[Se 2037].

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

Heinr. Gottlieb Banmgardts
testamente 16r kvinnliga fattiga
kr. 2,000. Pastor och förest. (den
a nov. 1895).

Carl och Elisabeth Beckers Sil·
berhochzeitsfond (1896 d. 28 nov.)
kr. 5,000. Räntan ti1lfaller Tyska
församl:s kyrkosångfören., diako-
ntssfören., Tyska Hemmet, akol.lofs-
.kolonien samt "SprachcursusJ

'.

Beskows testamente (Bruksp, H
:N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest.
Ti1l skolan.

Generalkonsul Blnnck-Stlrtung
. (upprättad af församlingsledamö-

ter t. minne af Gen:konsul O
Blancks 70·års·dag d. 15 okt. 1910)
kr. 3,000. Räntan utdelas år!. d.
15 okt. t: två fattiga frunt. (pau-
yres honteuses) tillh. församl:n.
Pastor och förest.

Brenners legat (C H Brenner
1752) kr. 260. Pastor i Tyska för-
.•am!. För fattiga.

Adolf Burchardstlftung (20juni
1906). Ti1l Tyska Hemmet. Kr.
1,500. Donationens afkastning an-
vändes till en festmiddag för Hem-
mets pensionärer på donatorns
födelsedag den 2Qjuni.

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

Ehlerts testamente (Kapt. H E
Ehlert och fru 1857) kr.l,eOO. Pa·
stor och förest. Räntan till ännu
lefvande slä.ktingar.
. Fischers testamente (Kapt. Joh.
P Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor
-och törestånd. Till husfattiga.

Fraenckels, Louis, donation till
'Tyska Hemmet. Kr. 100,000. (Af!.
Bankdirektören Louis Fraenckel
1911). Räntan utbetalas f. n. till en
bankdirektören Fraenckels anför-
"Vant under dennas återstående lifs-

tid. Förvaltas af Tyska Hemmets Lohes, Ad., testamente. (175g).
styrelse. Pastor. Kr. 750. För fattiga.

Fnhrmanns fond (Hofkällarem. Lohes, Joh:a, testamente (1758).
p H Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty- Pastor och .föreat, Kr. 500. För
ska församt. 6 förest. och 3 testa- skolundervisn.
mentsexekutorer. Till fattiga. MillIe rs testamente (Kommerse-

Fuhrmanns fond (Hofkällarem. rådet J CMIiller 1832) kr. 7,500.
p H Fuhrmann 1712) kr. 31,000 Förest. Till fattiga.
Föresi. sami 3:ne executores testa- Pastor Kaiser-fond. Förest. Till
menti. 12 gossar erhålla kläder, kyrkokören kr. 600.
skodon, skolafgift och läsmateria!. Rambachs dona1ion(Snick:änkan

Fnhrmanns fond (Hofkällarem. E Rambach, f. Dehm, 1880)kr. 1,000.
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs:. Pastor och förest. Räntan utdelas
6 rörest:e. samt 3:ne executores till behöfvande inom församl.
testamenti. Donationen består af Reinhold-Beckers donation (Aug.
fasta egend. 20 Svartmang. Reinhold och Carl Becker 1905)

Garvens donation (Fru J E Gar- kr. 10,000. Pastor och föreståndare.
ven 1872)kr.I,000. Pastorochförest. Reinholds, Ferdinand, donation
Till behöfvande fruntimmer. till kyrkokören; kr. 1,000.

Groths testamente (Grosah, J H Reinhold. testamente (Bag. E '
Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor
6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 år och förest. Till fattiga.
gamla köpmän. Reinholds, August, minnes fond

Gilhlstorlfs testamente (Kapt. J för Tyska församlingens dtakontss-
J GUhlstorfI 1870) kr. 1,000. Pastor förening. Kr. 10,000. (Af!. direk-
och förest. Till behöfvande sjömän tören A Reinhold 1911.) Af den
och deras änkor. årliga afkastningen tillfalla 200 kr.

GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche årligen 'I'yska Hemmet »till bröd».
1782)kr. 2,250. Pastor och förest. Resten till Diakontssrörentngen för
Pens:r till 4 afsigk:a gamla borg-are. dess ändamål. Förvaltas af Dtako.

Gösches fond (Grossb. J H Gösche nissföreningens styrelse.
1781) kr. 1,500, Pastor och förest. Retnho lds, August, minnesfond
Till husfattiga. för Tyska Hemmet. Kr. 10,000.

Hebbes legat (Kommerserådet S (Afl. Direktören A Reinhold 1911.)
B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. För Räntan skall användas till bere-
fattiga. dande af en friplats å Hemmet.

Hehbes testamente (Bruksp. A Förvaltas af Tyska Hemmets sty-
Hebbe 1804) kr, 10,500. Förest. relse.
Till medellösa församl.smedlem.r, Reinholds, August, minnesfond
företrädesvis barn. för Tyska församlingens fattiga.

Hebbes testamente (Komrnerse- Kr. 10,000. (Afl. Direktören A Rein-
rådet S B Hebbe .1803) kr. 3,000. hold 1911.) Räntan skall årligen
Förest. Till husfattiga. d. 25 juni o. 26 december genom

Holms legat (B Holm 1804) kr. kyrkoherdens försorg utdelas till
500. Förest. För fattiga. de fattiga. Förvaltas af Skydds-

Höpfners legat (Nikolaus Höpf. föreningen.
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För Rohtliebs donation (Kyrkoh. J
fattiga; donationen består afegend. Rohtlieb 1864) kr. 2,037:35. Till
11 St. Nyg., kr. 2,000utde!. f. n. år!. kyrkobetjäning och deras änkor.

Kastmanns, Johannes och Au- v. Schewens testamente (J B v.
guste, understödsfond för ålder- Schewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast- fattiga.
ningen skall användas till bere- Schinkels testamente (Korn-
dande af friplatser å Tyska Hem- morserådet D v. Schinkel 1807)kr.
met. Förvaltas af Tyska Hemmets 3,000. Pastor och förest. Till be'
styrelse. höfvande skolgossar.

Kellners testamente (Fru D Kell- Seh'lachtera, Wilhelm, Stlftnng
ner 1747) kr. 600. Till fattiga barn. 1909~ Kr. 21,400. Sot Certruds

Kirchrings legat (1755) kr. 250. skyddsförening. Afkastningen ut-
Pastorn i tyskaförsam!. Författiga. går t. v. som lifränta.

Kleinsorgs testamente (Fru M Sch lutthnuers legat (Fru M
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor Schlotthauer 1751) kr. 200. Pastor
och förest. Till obemed!. flickors i Tyska förs amI. För fattiga.
uppfostran. liichmldts legat (P Schmidt 1751)

Knochs donation (F Knoch 1883) kr. 250. Pastor i Tyska försam!.
kr. 500. Pastor och förest. i Tyska För fattiga.
försam!. Till fattiga. .Scholtz' testamente (J A Scholtz

Lieberts fond (Sejlareålderm. J 1756) kr. 500. Pastor i Tyska för-
F Liebert och hans hustru A S saml. Till fattiga.
Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och Schof tz" testamente (J A Scholtz
förest. Till Tyska skolan... 1756)kr. 711:66. Pastor och äldste

Lindströms,.4.nna, fond (Ankefru förest. Till studerande.
Anna Lindström, f. Wieting, 1907) Sehumburgs, August, mtnnes.
kr. 2,000. Till de mest behöfvande fond, donerad af konsul R. Schum
af ,församlingens fattiga. Pastor. burg 1895. Kr. 1,195:62. Pastor

Joh:a Lehes legat (1758)kr. 750. och rörest. 1 procent till kaptta-
Pastor i Tyska rörsamt. För fattiga. Iet, resten till Tyska förs:s dia-

Lohes testamente (A Lohe 175g) konissfören.
kr. 500. Pastor och förest. Till Schnmbnrgs, Angust, minnel~
Tyska skolan. . fond, donerad af konsul R. Schum-

l
\
'j

Brand- och liffdrs~krings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4638-4640J
burg 1895. Kr.597:81. Pastor och Emma Beoedicks' donation L N Levin) !kr. 10,000. Extra bidr.
förest. 1 procent till kapitalet, Gen.-konsulin:n Emma Benedicks till mosaiska församl. fattiga.
resten till Tyska Hemmet. 1890) kr. 4,850. Räntan är ställd Ludvig Levins t'onder (Test. 27

Sehumburgs, August, minnes- till församl.s fria dtsp. Juni 1892 af Konditor L N Levin)
fond, donerad af konsul R. Schum- Benedicks' stipendiefond (Bruks- kr. 50,914:66. Först lifränta, seder-
burg 1895. Kr. 597:81. Pastor och patron W Benedicks 1848)kr. 9,000. mera' stipendium och andra välgö-
förest. 1 procent till kapitalet, Stip. åt judisk studerande vid rande ändamål.
resten till Tyska kyrkokören. svenskt universitet. Axel Levlas minne (Test. 27 Juni

Sehumburgs, August, minnes- Benedtcks" underatddsfund 1892 af Konditor L N Levin) kr.
fond, donerad af konsul R. Schurn- (Bruksp. E O Benedicks 1876) kr. 10,000. Stipendium.
burg 1895. Kr. 597:81. Pastor och 2,000. Till behöfvande inom förs. Josef och Adellne Lnbltns min.
förest. 1 procent till kapitalet, enl. vederb. fattigvårdsst. beslut. nest'ond kr. 5,000. Understöd.
resten till Tyska församI. ferie- Fröken Bernhardina Berendts Manns testamentsfond (Groesh.
koloni. fond (Gåfvobref af Konsul S. Be- A F Mann och hans hustru Ma-

Sehumburgs, Robert, donation, rendt) kr. 10,586:27. Underst. åt thilda Mann 1865)kr. 20,000. Rän-
kr. 1,148:51. Pastor och förest. l behöfvande flickor. tan disp. af församt. förest.
procent till kapitalet, resten till Henrik och Mathllda Davidsons Syskonen Mendelsons fond för
Tyska Hemmet. donationsfond (Gen:konsul Henrik ogifta män och kvinnor (Oscar,

Schiitz' testamente (Carlo. Anna Davidson och hans hustru 1893) Henrik o. Henriette Mendelson
Schutz 1879)kr. 5,000,hvara! 4,000 kr. 22,410:23. Räntan utgår t. v, 1891) kr. 30,577:19. Underst. åt
kr. som grundpenning till Präst- som liftänta åt 2 personer; efter äldre, ogifta och obemedl. med-
änkefond, och 1,000 kr., för hvars dessas död användes den till be- lemmar af försarn!. .
ränta beredes kyrkans stipendiater kost. ",f bostad åt fattiga. Meyerssons pensionsfond (Grossh.
"ein lustiger Tag". Förest. Magnus Davidsons fonder kr. LesserMeyersson1860)kr.57,870:01.

Sch.••artzers testamentsfond (E 22,690:88 (testarn. 30 jan. 1901). Pens:r\åt lärare, lärarinnor m. fl.,
v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de Understöd. . anställda hos mosaiska förs., samt
fattiga. Wilh. David.ons donationsfond deras änkor och barn.

llax Sieverts donation. Kr. (Gåfvobref ltf Konditor Wilhelm Michaelssons donatlon (Bruksp,
2,006, 8 maj 1913. Till firande af Davidsans stärbhusdelägare af 5 G Michaelsson 1865) kr. 20,000.
Tyska Hemmets instiftelsedag (17 mars 1883)kr. 51,740:44. Räntan Räntan användes till ngt för' för.
mars 1891). Förvaltas af 'I'yska utgår t. v. som lifstidsränta åt 2:ne saml. nyttigt ändamål.
Hemmets styrelse. personer, därefter användes .den Mosaiska f'örsamlingens fattig-

!IIax Sleverts nrinnesfund, Kr. till bekost. af bostäder för be- fond, kr. 27,582:47. Fattigv. åt för-
20,000, l juli 1913. Till en t'riplats höfvande. saml:s medlemmer samt reseun-
i Tyska Hemmet. Förvaltas af Eliassonsllnderstödsfond (Fabr. derst. åt främmande judar.
Tyska Hemmets styrelse. Levy Eliasson o. hans fru Edeline, Mosaiska församlingens skol-

Max Sieverts donation till Tyska f. Salomonsson, 1874) kr. 15,000. fond, kr. 56,726:16. Bland annat
församlingens diakonissförening. Räntan användes till underst. åt underst. åt fattiga skolbarn.
Kr. 5,000, l juli 1913. Förvaltas fattiga yngl. och flickor inom mo-
af Diakonissföreningens styrelse. saiska församI., hvilka önska full- Emanuel Nachmansons fond

Stnrbns' testamente (Fru L D komna sig i yrke eller kunskaper. (Gåfvobref af fru Rosa Nachman-
Starbus 1774) kr. 1,260. Förest. LeTY Elia.sons minnesfond son) kr. 5,000. Understöd.
Till fattiga. (Fabr. Levy Eliassons änka Ede- Rosa och Emannel Nachman-

Stocks legat (Fredrik .•..Stock line Eliasson 1887)kr. 5,000. Rän- sons fond för skollofskolonier
1806)kr. 4,500. Förest. För fattiga tan användes för att bereda fattiga (Gåfvobref af änkefru Rosa Nach-

Sturms fond (Fru Sturm 1877)kr. församl:smedl. af kvinnokön till- manson af 8°/4 1904)kr 26,125.
28,000. Pastor och förest. Till be- fälle att begagna brunns- eller bad- Nathans fond (H J Nathan 1826)
höfvande handtverkaränkor, kur eller visteise på landet. kr. 13,725:63. Halfva räntan till

Tyska rörsami. fattigka.sa, kr. Sophus Frederfetas fond (Test. vissa personer, andra hälften till
9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. af S. Fredertetc af 21/8 1904) kr. undervisn. åt fattiga judiska barn.

Tyska Hemmet: Egendomen Nr 15,063:29. Först lifränta, sedan lI10rltz Rnbens' (Karlskrona)
5 Tallkotten, inköpt 1911 f. Tyska välgörande ändamål. donationsfond (Gåfvobref af
Hemmets räkning. Tax. 310,000kr. Isaac David och Jullana HIrschs Grossh. Ludvig och Anton Rubens
Förvaltas af 'Iyska Hemmets sty- understddstond (Musikhandl. Abr. samt. J Lublin af d. 29 nov. 1888)
relse. Hirsch 1890) kr. 14,736:38. Un- kr. 15,680. Räntan utdelas hvarje

Wrangels testamente (Frkn M derst. till behöfvande, företrädes- år d. 7 mars (Moritz Rubens döds-
B Wrangel 1706)kr. 750. Pastor vis släktingar. dag) till hjälpbehöfvande judiska
och förest. Till fattiga. Angusta Jacobssons donation personer, som vilja lära eller för-

Yhlens legat (A C Y. Yhlen 1755) kr. 1,000. kofra sig i slöjd eller handtverk.
kr. 125. Pastor i Tyska församI. Fanny Josephsons fond (Frkn Jlllla Rubensons minne (Åtskil-
för fattiga. Fanny Josephson 1882)kr. 10,000. liga församl:smedlemmar 1892)kr.

Friedrich Wilhellll o. Anna Till en början lifränta, seder- 5,500. Underst. till uppmuntran åt
Maria Zhnmermanns donation mera välgörande ändamål. förtjenta lärjungar i församl:s re-
(Sl/l '1899 kr. 1,000, 31/1 1905 kr. Albert Jullns fond (Testamente ligionsskola.
1,000, 8111 1909 kr. 1,000, 25/9 1912 den 8 .Tuli 1905 af hattmakaren Mathilda Sachs donation för fat·

- kr. 1,000. Till Tyska Hemmet. Alb. Julius) kr. 12.092:75. Först tiga, kr. 1,000.
Förvaltas af pastor o. förest. lifränta och sedan föl' användning Mathilda Sachs donationsfond,

på sätt församlingens föreståndare kr. 10,000. Välgörande ändamål.
försam- finna lämpligt. Simon Sachs donation för fat-

Jacques Lamms fond (Ing . .Tac- tiga, kr. 1,000.
ques Lamm 1880) kr. 10,408. T. Simon Sachs donationsfond, kr.
v. lifräntor; efter lifräntetagarnes 10,520:25. Välgörande ändamål.
död användes räntan till rörearnl.s Simon och Mathilda Sachs'
nytta. minne (Gåfvobref d. 12 februari

John Levins .tipendiefond 1907 at' Gen.konsul Simon Sachs'
(Grossh . .TohnLevin 1872)kr. 10,000. och hans hustru Mathilda Sachs'
Stip. åt någon fattig studerande stärbhusdelägare) kr. 101,181:25.
yngl., tillh. mosaiska försarnl. Delvis lifränta, resten för under-

Marcus och Eleonora Levins stöd till behöfvande ungdoms gagn
fond (Test. 27.Tuni1892af Konditor och förkofran.

[4640J Mosaiska
lingen.

Se [20 83j.
II.nton Bendix' fond (Färghandl.

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

Carl Bonedicks' donation (Gen:-
konsul Carl Benedtcks' test. af d.
3 nov. 1880)kr 25,000. Doneradt
utan något villkor; räntan auvän-
des enl, församl:s beslut.
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[4640-4659J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl, fond.
NathaliaSalomansfondförfräm· se [3140J; att vårda och under Oscar Htrsehs fond, Styrelsen

jande af kvinnlig undervisning stödja sjuka samt ombestyra be- för Israelitiska ynglingafören.
(Gåfvobref af fröken Nathalia Bale- grafn. af afl. mosaiska trosbekän- Årliga räntan 225 kronor utdelas
man d. 16 mars 1907) kr, 5,000, nare ; ledamotsafgift är 5 kr, årl. till studerande judisk yngling med

Betty Salomonsons mInne (Test. men' underst. lämnas utan afse- företrädesrätt åt den som idkar
af Edv. Salomonson af 7/10 1861) ende på ledamotskap i sällskapet. tekniska studier eller skön konst.
kr. 22,300, Husrum åt obemsd!. Sellgmanns stipendIum (Dr L

Stiftelsen rör bostäder åt fat· Seligmann). Styrelsen f. Israeliti·
tiga och orkeslösa personer till., ska Ynglingafören.; år!. räntan c:a
hörande Mosaiska 1"orsamllngen 125 kr. utdelas till judisk yngling,
i Stoekholm (Gåfvobref af L J [46 42J ägnande sig åt vetenskap, skön
Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000 .Israelitiska ynglingaf'orenlngen konst, slöjd eller handtverk.
sedermera donationer af åtskilliga (1819). 'Särsk. styrelse se [8560J. Tekniskt sttpendtum, Styrelsen
andra personer. ~ Fondens belopp Att understödja till Sthms kom- f. Israelitiska Ynglingaföreningen.
nu cirka kr. 70,956:69. Räntan Iäg- mun hörande personer af mosaisk År!. räntan 250 kr. utdelas till ju·
ges t. v. till kapitalet. När detta trosbekännelse, hvilka ägna sig disk yngling, ägnande sig åt tek-
enl. förestånd:s åsikt blir trlträek- åt vetenskap!. studier, åt slöjd eller niska studier.
ligt skall det användas en!. ru- handtverk; att bereda utväg för
briken. ,medellösa judiska barn till erhål-

A. S. Valentlns fonder (Test. lande af religions- o. elementar-
af bankiren Axel Valentin) omkr. undervisn. m. m.
51,480: 05. .understöd. ,~'rledländsrs s tlpendlnm (Grossh.

H Friedländer). Styrelsen f. Israe-
litiska Ynglillgafören.; ärl. räntan
utdelas till yngling, tillh. Sthms
Mosaiska. församl., såsom lärling
ägnande sig åt studier i prakt.
handtverk eller slöjd.

[4641) Stockholms Mosai·
skaförsaml:s sjukhjälps- och

begrafningssällskap
(1788) kr. 96,000. Särsk, styrelse

(4645)
Engeströms, Eufemia M.v., stif·

telse (Statsminister L vEngesttöm
1820) kr. 4,000, samt sedan år 1888
stadens lösepenning för- fattigstu·
gan kr. 4,000. Katolska församl.s
kyrkoråd se [2079]. Underst. åt fat-
tiga änkor afka.tolska bekännelsen.

II. Fonder tillhörande' fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
\

m. fl. dylika asyler.
[4653J Drottninghuset.

Se [3501J.
Drottninghuset (Konung Karl

XI:s Drottning, U'lrfka Eleonora,
antag!. 1682) kr. 148,500. Intagn.
och försörjn. af ålderstigna" sjukl.,
i torftighet stadda änkor och dött-
rar efter civ. och militäre ämbete-
och tjänstemän, präster, borgare
samt sådana hofbetjänter, hvilka
icke burit Itvt-å.

Kniggeska fonden (Änkef. Knig-
ge, Anna Maria v. Balthazar, 1822)
kr. 25,000. Räntan fördelas i pens:r
till »i verklig nöd stadda .ogifta
fruntimmer eller änkor af medel-
klassen D, med villkor att de äro
»kända att vara af obefläckad van-
del», med företrädearätt föl' ogifta
sökande af nämnda egenskaper.

Brandelska fonden (M:ll A. S.
Btandel 1867 o. f. d. kamreraren
C. H. Braadel 1904) kl'. 82,000.
Räntan fördelas i penarr till me-
dellösa fruntimmer; donators släk·
tingar samt deras ettertämnade
änkor äga företräde framför öfr.
sökande.

[4654J ..
Ronung Oskar Irs minne (Anke-

drottning Josefina 1878) kr.
676,000. Särsk, styrelse se [3499].
Hem för mindre bemedlade ogifta
fruntimmer eller änkor af stånds-
personsklassen mellan 50 och 70
ål' gamla.

[4655J
Asylet 1"01'pauvres honteux.

Säa-sk.dtrektton se [3503). (Grefv.an
Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz,
1860). Asylets tdllgångar d. 81/12

1;1913: h. 1,794,760:08, däri inbe-
räknadt : fastigheten o, Ittränte-
fonden. Beredande af bostad .och
delvis föda åt aktningsvärda frun.
timmer af ståndspersonsklassen.

[4657J Borgerskapets
änkehus.
Se [3497].

Borgerskapets iinkehns grun-
dadt ål' 1724 för underhåll af ål-
derstigna borgareänkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1914års början kl'.
1,281,710:15. Antalet intagna änkor
uppgår f. n. till 35 st.

Bergs testamente (M:ll J J
Berg 1836) kl'. 36,000. Räntan an-
slagen till pens:r il. 150 kr. åt 12
ogifta fattiga och ålderstigna bor-
gardöttrar.

Lleberdts fond (Sejlareälderm, J
F Lieberdt och hans hustru ,A S
Weber 1832)kr. 5,933:29. Handpen-
ntngar vid midsommar och jul åt
ä änkehuset intagna änkor.

J AlY Ltndmanssons understdds-
fond kr. 351 582:59.

J Aw Llniimanssons byggnads.
fon(l kr. 178,250:75.

Patersöns fond (Grossh, W G
Patersen 1864) kr. 137,000. Räntan
utgår i pens:r å50kr. pr år till änkor
och döttrar efter borgare i Sthlm.

Paulfs testamente (Grossh. Nie.
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut-
delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers änkor,
äfvensom orkeslöse, sjuke och be-
höfvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

Schrdders testamente (Grossh.
Georg Schröder 1871) kr. 122,000.
Pens:r åt frnntinl. af borg. klassen.

SäfbollJns testamente (Snickare-
äldol'm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand'
penningar åt å änkehuset intagna
snickareänkor.

'I'Idmarks och Sundlus Pen.
stonsfond (M:ll S M Sundin 1859)
h. 204,300. Pens:r il. 300 kr. ttlt-
delas föl' i behof stadda fruntiru-
mer af den s. k. bättre samhäf ls-
klassen, hvilka, födda i Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
blinda eller lli sina händer förta-
made ell. förvridna, så att de icke
kunna sig med arbete försörja».

Zettel'sten P,s testamente
(Kryddkramh. E Zettarsten P:ns
1836)kr. 15,000. Af räntan tdllfal.
Ier 1/4 änkehuset och de öfriga
8/4 utgå som pens.r il. 75' lo'. åt
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
siQpärernas antal 10.

Ohmans testamente (Fl'U Hedv.
Öhman 1791) kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 8 borgareänkor.

[4658J
Borgerskapets gubbhus (Sthlms

borgerskap 1788)kapital och fonder
år 1913 kl'. 3,211,820. BOl'gel'ska·.
pets gubbhuadirejrtion, se [3496J.
Underh , af ålderstigne borgersmän
i Sthlm.

[4659J Allmänna barn-
'husinrättningen.

Se [3401J.
Allmänna barnhustnrättntngen

I Stockholm (Drottning Krtatan a
1637) kr. 7,025,258:83. Vål'd oeh
uppfostran af värnlösa barn.

Knu~ Bernhard Beronil fond
(Handl. K. B. Beronius 1876) kr.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

{

;;,000. Understöd till barnhusbarn,
hvilka ådagalagt flit och anlag för
studier eller för inlärande af något
yrke eller handtverk.

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

»Fond f"örbarnhusbarn af krtn-
nokönet» (Statsrådet C. J. Malm'
sten, Frih. F. Wrede', Grossh.A.Fre·
stadius m. fl. 1861) kr. 37,185:34.
Insättn, i ränte- och kapttalför-
säkr:sanstalten i Sthlm till bere-
'dande af lifränta vid 55 år.

Fonden till minne af Hngo
Fåhrrens (afsatt af Barnhusets
medel 1888) kr. 2,500. Understöd
som från K. B. Beronii fond.

llondretllka fonden (Kapt. Jean
Louis Gondret 1895) kr. 35,967:41.
»För att underlätta och bisträcka
i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och vård .•

Höökska fonden (Komminister
K E Höök och hans hustru 1900)
kr 5,000. Insättning i ränte- och
kapitali6rsäkr:sanstalten i Sthlm
till beredande af Iifränta åt i Ad.
Fredr. försam!. födda barnhusbarn
af mankön.

Ljnngcrantzska testamentsfon-
den (Tobakshand!. P Ljungcrantz
1875) kr. 197,159:80. Inlösn. å
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. Sthlm s kommun, som eljes
icke kunna utan afgift intagas.

Fru E Linds af Hageby fond
(Fru E Lind af Hageby 1904) kr.
400. Understöd åt f. d. barnhus-
barn.
. Nybergs fond (Kollega J A Ny.

berg 1897)kr. 2,000. Underst. som
fr. K B Beronii fond.

Wennerqvlstska fonden (Gross.
handlaren J G Wennerqvist 1829)
kr. 161,000. Understöd för ofär-
diga och lytta barn, till dess de
t'yllt 18 år. .

(4660) Styrelsenöfver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se (1801).
Benedicksska fonden (Änkef. Em-

ma Benedicks, f. BenedickB) c:a kr.
20,904:61. .För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör användas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.»

E1<lunds fond (Johanna Kristina
Eklund 1892)kr. 2,459:68. Räntan
skall med s,. utdelas till å ålder-
domshemmet intagna personer från
Klara församl. och 114.tilläggas
kapitalet.
. Ent"enii fond (v. Häradshöfd. P

L Eurenius) kr. 10,600:68. Räntan
skall användas till inköp af skor

och strumpor för å hemmet tu.
tagna personer.

Johanssons fond (stiftad till
minne af skolstäderskan Anna Lisa
Johansson d. 10,. 1908) kr. 300:37.
Räntan skall användas till inköp
vid julen af skodon åt någon eller
några å hemmet intagna under-
stödstagarefrån Adolf Fredriks för-
samling.

Lennbergs fond (M:ll SofiaAlber-
tina Lennberg 1890) kr. 2,429:21.
Räntan användes till inköp af
strumpor.

Lieberdts fond (Sejlareålderm. J
F Lieberdt 1832) c:a kr. 6,970:40.
Räntan utdelas till å ålderdoms-
hemmet intagna personer af tysk
nationalitet. .

Terrades fond (Språklär. Alex-
ander Nadi Terrade och hans hu-
stru Lovisa R Terrade, f. Ström
bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan an-
vändes för inköp vid jul af bröd
till samt!. å ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Unmans fond (Generalkonsu-
GustafUnman) kr. 10,924:12. Rän-
tan utgår f. n. till tvenne af Gene-
ralkonsul Unman namngifna per-
soner.

Webers fond (Fru Mathilda We·
ber 1908) kr. 10,823:13. Räntan
skall med 9/10 utdelas till å ål-
derdomshemmet intagna personer,
företrädesvis från Jakobs och Ha-
tarina församlingar, och l/lO till·
läggas kapitalet.

Ostergrens fond (Hamnfogd. L
E Östergren) kr. 509:16. Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuka
å ålderdomshemmet tillh. Nikolai
församl:s afdelning.
[4661)

Ertmurarebarnhuset å Kristine·
berg (Frimurare samfundet 1758)
kr. 2,317,046:38, däraf fastigh:ns
bokförda värde kr. ,>16,000:- Särsk.
direktion, se [3403]. Till vård och
uppfostran inom inrätta. a.! fat-
tiga värnlösa barn; 164 barn, 117
gossar och 47 flickor, vårdas f. n.
å inrättn.

Med. dr C. Hahns testamente
af 1896 å 20,000 kr.
[4662J --

Prins Carls nppfostringslnrätt.
nlng f"örfattiga och värnlösa barn
I Stockhohn (Pastor Prim. J O
Wallin o. Underståth. O. af Vann-
qvist 1833) kr. 688,000,däraf faettg-
hetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se
[3405]. Vård af fattiga o. värnlösa
barn i Sthlm.

[4663 aj
Föreningen för sinnesslöa barns

[4659-4670J
vård (Prof. N G Kjellberg, fil.
d:r O von Feilitzen m. fl. 1869)
kr. 598,135:44. Särsk. styrelse, se
[3640]. Uppfostran af sinnesslöa
barn (f. n. vårdas åSlagsta 130barn.
å arbetshemmet 37, •. Karlsvik 27
och å arbetshemmet för sinnes-
slöa kvinnor å Rörstrand 24-)samt
seminarium för lärare (f. n. 8 ele·
ver). , .
[4663 bJ

Föreningen för bistånd åt lytta
och vanföra (Prof. A Wide m. fl.
1891).kr. 799,062:66. Arbetsskola
där yrkesunderv. lämnas i bok-
binderi, borstbinderi, skomakeri,
svarfning o. snickeri åt manliga
samt linne- och klädsömnad, ma-
skinstickning och väfning åt kvinn-
liga elever. I elevhemmet mot-
tagas 17 kv. och 33 manI. elever.
Dessutom poliklinik och sjuk-
vårdsafdelning för vanföra (35 sän-
gar) [3354].

[4664J
Malmqvistska barnuppfostrfngs-

anstalten i Stockholm (Klocka.
ren J P Malmqvist o. hans hustru
1852 och 1853) kr. 175,200. Särsk.
styrelse, se [3622].Attlämna fattiga
o. värnlösa flickebarn undervisn.,
vård och uppfostran i öfrigt; för
de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges år!. en afgift, i medeltal
utg. 250 kr. 16r hvarje betalande.

[4665] --
Mnrbecks Inrättning f"örfattiga

flickors uppfostran (Prästmannen
Peter Murbeck 1747) kr. 865,837.
Ändamål: att till tjänarinnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh. Sthlm s
kommun. Intagn:sålder 6-10 år.
Särsk, direktion se [3408].

[4~.6~) F tl "11Valgorande rnn mmers-sa •
skapet (Prinsessan Sofia Alber·
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703].
Kapital omkring 21,000 kr. Ärl.
inkomsterna, utom räntor, utgöras
af bidrag från Drottningen, Kron-
prinsessan och Prins Carl .samt
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,600
kr. som dels' efter af kyrkoherdar-
na i Stockholm ingifvet förslag
utdelas till fattiga fruntimmer
(omkr. 2,000 kr.), dels anslås till
understöd för flickskolor (omkr. 500
kr.).

[4667) Femöref"öreningen (Flera
personer 1864) kr. 8,000. Särsk,
styrelse se [3638]. Grundande och
underhållande af barnhem i den
Svenska Lappmarken.

III. Fonder för understöd åt barn.
[4670J
. Cavalli-Holmgrenska Stiftelsen

(stiftad af Grosshandlaren A F
Oavalti-Holrngren på 'hans 50·års·
dag den 2·7maj 1901med en grund-
ulåt af 20,000kr.) har till ändamål

att bereda ett sommarhem i Stock- År 1901 vistades den 17 Juni-27
holrns skärgård åt välartade fattiga Augusti eller under 70 dagar, 26
skolbarn till glädje och uppmun- barn däraf 19 flickor och 6 gossar
tran för dem samt ,till gagn i fy- å stiftelsens hem som under detta
siskt, moraliskt och socialt hän- ar var förlagdt till Björkvik vid
seende. Särskild styrelse, se [3404). Älgöfjärden i Värmdö församling.
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[4670-4679J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
År 1902 vistades den 14 Juni-31 uppgick nämnda skodons fond ge-
Augusti eller under 77 dagar 28 nom af stiftaren skänkta -och in-
barn däraf 24 flickor och 4 gossar samlade medel den 31 dec. 1913
å stiftelsens hem, detta årförlagdt till kr. 40,409:82. Af ett stärbhus
ä Gällnö i Värmdö församling. som önskade blifva onämndt fick

År 1903 vistades den 14juni-29 »Jultomtarne» 1911emottaga 5,000
Aug. eller under 75 dagar 33 barn, kr., samt likaledes samma år af
däraf 24 flickor o. 9 gossar, å stif· stärbhuset efter sällskapets heders-
telsens hem, detta år på den natur- ordförande, grosshandlaren Johan
sköna Argboda ö vid Kanholms- Johansson, en testamentarisk do-
fjärden i Värmdö församling. nation uppgående till kr. 3,816:92.

I Stiftelsens hem å det 1904 in- 1913 års inkomster uppgingo till
köpta hemmanet KalfsvikvidVindö· kr. 18,902:44 och utgifterna till kr.
ström i Värmdö försam!. vistades 7,814:06. Sällskapets samtliga till-
år 190415/6_1/9 (77dagar) 40 barn, gångar utgjorde den 31 december
däraf 25 flickor och 15 gossar; 1913 kr. 152,383:84.

år 19059.'6-~2!8(73dagar) 42barn,
näml. 26 flickor och 16 gossar;

år 190615/6-.2/8(67 dagar)43barn,
däraf 24 flickor och 19 gossar;

år 190718/6-19/8(63dagar)44barn,
däraf 24 flickor och 20 gossar;

år190815/6-30!8(77 dagar)42barn,
däraf 25 flickor och 17 gossar;

årI90915/6-2318(68dagar)44barn,
däraf 23 flickor och 21 gossar;

år191016/6-24/8 (68dagar)48barn,
däraf 22 flickor och 26 gossar;

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

år191215/6-29/8(75dagar)48barn,
däraf 35 flickor och 13 gossar;

år1913 18/6-1/9 (76dagar) 50barn,
däraf 26 flickor och 24 gossar;

år! 91417!e-27/ o(103dagar)33barll,
däraf 18 flickor och 15 gossar.

[4671]
Sällskapet )IDe fattigas vilnner»
(Grossh. J E Törnqvist m. fl. d.
"/51826)kr. 119,000.Särsk. styrelse,
se [3706}. Rä.ntan användes dels
och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn. , dels ock till smärre
underst. åt behöfvande; räntan å
3 000 kr. utdelas till 4 behöfvande
af kvinnokön; dessutom utdelas
är). 600 kr. i poster om 10 a 15kr.
en!. C. E. Möllers test.

[4672J
Sällskallet Jultomtarne (stiftadt

af 17 unge män julaftonen 1870)
har till ändamål att årligen sön-
dagen före jul utdela fullstän-
dig beklädnad åt fattiga, välartade
skolbarn inom hufvudstaden. Sär-
skild direktion se [3623]. År 1870
bekläddes 1 barn, 1914 210 barn.
hvarjämte skodon utlämnats till
101 barn. Under hela verksam.
hetstiden hafva kläder utlämnats
till 6,653 barn för en kostnad af
kr. 179,308:45. Fonderna ökades
1893 med 3,000 kr. genom testa-
mente af ingenjör Ludvig Jerving
under namn af Mathilda Jer-vings
fond och den 25 september 1896
med 1,000 kr. af en af hufvudsta-
dens affärsmän till minne af 25·
årig aff'årsverksamhet i Stockholm,
såsom en grundplåt till en skodons-
fond, hvaraf högst 1/2·ärsräntan
användes till skodon ät i »J'ultom-
tame» anmälda barn, som ej er-
hålla fullständig beklädnad och

[4673J
Fattiga barns vänner (Frih:an

Cederström, f. v. Cederwald, 1841)
kr. 21,000. Särsk. styrelse, se [3621}.
Medlen användas nu blott till ut-
ackordering af flickor. Sedan 1883
har sällskapets bestämda inkomst
ökats med räntan af 2,000 kr.,
hvilka genom test. tillfallit säll-
skapet vid fru frih:an Rosa Oxen-
stiernas, f. :Mickelson, död är 1892.

[4674J
Säll8kallet Barnavännerna. Sär-

skild direktion, se [3625J. Sällsk:s
ändamål är att, i regel strax före
jul, bekläda behöfvande skolbarn
i åldern 61/2-14 år. Tillg. ut-
gjorde d. 1 juni 1914kr. 69,531:44.
Ledamotsantalet var samma dag
2,678 (286 ständiga ledamöter och
2,392 årsbetalande). År 1913utde-
lades fullständiga Beklädnader
till 350 skolbarn och partiella be-
klädnader till 253 barn, samman.
lagdt 603 beklädda barn, för en
kostnad 'af kr. 14,611:21. Dess-
utom 2 omgångar kläder och 60
dagars kolonivistelse för 30 skol-
barn för en kostnad af kr. 4,164:99.

Under sällskapets 44-åriga verk-
samhet (18702811-19143115)ha ful l-
ständiga vinterbeklädnader tdl.lde-
lats 5,565 skolbarn samt parti-
ella beklädnader till ytterligare
2,465 barn (= 8,030beklädda barn)
för en sammanlagd kostnad af kr.
197,103:96. Dessutom somrarna
1911, 1912 och 191:)27-30 koloni-
barn för en kostnad afkr.13,035: 01
(inklusive 2omgångar kläder pr år).
Alltset sammanlagda utdelni1lgen un-
dC1·44 år kr. 210J58:9i.

[4675J
Alms, Axel och Softa, stiftelse

(Byggrnäst. A Alms änka, 1874),
grundfond vid 1913 års slut kr.
1,030,000, öfriga tillgångar kr.
400,787:43. Särsk. styrelse, se
[3542]. Har till ändamål att åt
flickor, som sakna behörig om-
vårdnad" bereda ett hem, där de
erhålla kristlig uppfostran och
god handledning samt sålunda
danas till redbara och dugliga
kvinnor. Ansök. om inträde ställes
till styrelsen och kan ingifvas af

m, fl. fonder.
vederbör]. kyrklig eller kommunal
myndighet eller känd enskild per
son. Säkerhet skall ställas för er-
läggande af årligt uppfostringsbi-
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr
elev, att utgå t. o. m. 15.året. När·
mare upplysn. lämnas af styrelse-
led. prof. C. Sundberg, Karolinska
institutet, Handtverkareg. 3.

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

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

[46771
Sällskåpet .Till uppmuntran af

öm och sedltg modersvård» kr.
126,303:63. Särskild nämnd, se
[3782]. Räntan jämte årsafg. an-
vändes till underst. dels kontant
till belopp af minst 20kr. dels med
kläder m. m. åt hustrur eller änkor,
hvilka ägna sina minderäriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande om-
ständigheter. Underst. utdelas un-
der maj månad till hvarje gång 156
mödrar.

[4678J
•Köhlers premtefond-, kr. 1,6:)9:68.
Räntan utdelas som prem. åt folk-
skolebarn, som gjort goda fram-
steg i 'simning vid Sthlms stads
bad- och siminrättning.

Ludv, Enrenii fond för under-
visning i simning, kr. 10,662:43.
Rä.ntan användes af Stockholms
Simsällskap för undervisning i
simning under vintrarna, åt folk-
skolebarn, i folkskolornas simhal-
lar.

Ludv, Eurenii fond för simkon-
stens befrämjande, kr. 5,331:22.
Räntan användes af Stockholms
Simsällskap i enlighet med testa-
tors föreskrifter.

[4679J
Telefondirektören H. T. Ceder-

grens uppfostringsfond (Telefon-
direktören H. T. Cedergren och
hans hustru L Cedergren, född
Pegelow) har till ändamål att be-
reda tillfålle till god uppfostran
för obemedlade barn - företrädes-
vis från Stockholms folkskolor -
Bom icke på annat sätt kunna er-
hälla hjälp till sin utbildning, men
som visa stor begåfning och om
hvilka deras lärare hysa särskilda
förhoppninga.r att de, om de er-
hålla en tillfredsställande utbild-
ning, skola kunna göra en god in-
sats i vårt lands ekonomiska eller'
intellektuella utveckling. Ansök-
ningar inlämnas under 'september
och oktober månader.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4681-4690J

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

[4681J Seraftmerlasaret- f'. Sthlms läns kurhusinrättn. En- Fru M. Berggrens fond (Grossh.
dast räntan får användas. R C Berggren 1894)kr. 5,000. Till

tets direktion. SejIareåldermannen .J. F. Lle- förstärkande af K. Säl.lskrts resp.
Se [3330:. berdts och hans hustrus dona. fonder.

Berendts, S., Konsul, fond, tionsfond (1827) kr. 6,943:- vid H. Brandels fond (kamreraren
40,000 kr. (1911). Ränteafkastnin- 1913 års slut. Frisäng f. en sej- H Brandel'1904) kr. 61,174:98.
gen användes af lasarettets direk- iareämbetet tillh. person. B. A. Danelii donationsfond
tion till understöd åt behöfvaude (Gäfva af arfvingarna efter gross-
patienter vid deras utskrifning. [46 84 J handlaren B A Danelius) ur-

II. F. W:s fond (1901)3,000 kr. Kronprinsessan Lovisas vårdan. sprungligt belopp 10.242:22 till
Räntan användes till understöd åt stalt för sjuka barn. Polhemsga- förmån för fattiga barnaföderskor.
medellösa personer, som under- tan 30. (Med. Dr P. Elmstedt m. Sam. Enanders fond (Bruksäga-
gätt operation för kräfta. efter be- fl; 1S54)kr. 725,000. Särsk. drrek- ren Samuel Enander 1902) kr .
•tämmelse af professoru John tion, se [3350]. Värd af fattiga 110,349:12.Befrämjande af Säl.lskrts.
Berg, så länge han innehar öfver- sjuka barn; under det sista året barmhärtighetsstiftelser.
kirurgbefattningen vid Lasarettet, vårdade 1,021 barn; vid poliklf nl- C. R. Forsgrens fond (Gross-
och sedermera på sätt direktionen ken 3,784 fritt. handlaren Carl Robert Forsgren.
bestämmer. 1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af

Noriunds, Lotten, Fru, fond [46 85J Sällskapets barmhärtighetsstiftel-
(1895och 1912)för fr. K. Serafimer- Sabbatsbergs brunnslasarett ser.
lasarettet utgående konvalescen- (Prof. E. Gadelius under medver- A. Granholms fond (Fabrikör A
ter. Kapital med kapitaliserade kan af brunnsgäster vid Sabbats- Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj.
räntor (år 1914)20,243kr., hvaraf bergs hälsobrunn 1807)kr. 47,100. af Sällskapets barmhärtighetsstif
räntan utdelas åt från lasarett~t Särsk. direktion, se [3391J. Att 'elser.
utskrifua, verkl. behofvande, for åt fattirra sjuka brunnsgäster be- 'GretTe Gyllenborgs fond (Pro-
att sätta dem' i tillfalle att genom reda ko%tnadsfri bostad, föda och tokollssekr. Grefve C A D Gyl-
lämplig föda eller vistelse i stär- läkarev. under den tid de begagna lenborg 1858)kr. 8,000. Gratifik:r
kso.~'knade'tleUrfv·t"nVnidahbra'UlSnanaOrChelkrlerafbteard.sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb. åt gamla orkeslösa tjänare o. tjä.

a nartrinor ror långv., trogen tjänst.
Prof. R. Bruzelii fond (1900) [4686J C-, P. Kindevalis fond (Fastig-,

1,514kr. och Hariet Philipsons f. Fränckel hetsag. C P Kmdevall 18S8)kr.
Donationsfonden Llncoln Pay- stiftelse (v.Häradshöfd. W.Philip. 3,000: Unders~. åt Iattiga och me-

kulls minne (1899)1,000 kr. Rän- son 100,000kr.) Styrelse: Förenin- dellosa b~rnsangskvlllnor.
torna disponeras efter öfverläka- gens för histånd åt lytta och van- H-,Lovens fond (Pres.'denten H
rens bestämmelser - för liknande föra styrelse kostnadsfria banda- Loven 1908) kr. 10,800.- ttl.l un-
~~:~~äl som Lotten Norlunds ger å't minm?e bemedlade vanföra derstöd åt fattiga barnaföderskor

Regnelis, A. F., Dr, stipendie- [3354J. oct do~afv~li~':.bergS fond (Bank.
fond. Doneradt kapital (1863)kr. [46 87J Allmänna barn- dir. A O Wallenberg 1875 o. 1884
10,000, som med tillväxt genom med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
kapitaliserade räntor vid 1914 års bördshuset. 2,000. Räntorna å nämnda dona.
början utgjorde kr. 12,029. Årl. Se [~3561. tioner användas med ena hälften
räntan använd. till 2:ne lika stora Allmänna barnbördshuset (1852) till ntäckande af utgifterna för
stip. att tilldelas 2medte. kand:er, kr. 1,450,600:55, däraf fastighets- barnbördshuset» och 'med den
som tjänstgöra vid Seranmerlasa- värden kr. 853,055:69. andra till »uuderstöd åt fattiga
rettet. Stip:a, f. n. 240kr. hvartd., Asylen för fattiga barnafäder- barnaföderskor och deras barn».
få innehafvas högst 1 år samt sö- skor och deras barn. Samma sty- Aug. 'Vennbergs fond (Grossh ,
kas skriftl. hos vederb. rörest. f. relse som vid Allm. barnbördshu- Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
medic. eller kirurg. kliniken. set, se [3356]. (Bildad af Bene- Befrämj. af sällsk:s barmhärtig-

[46 82J --- dtcksska asylerna och Nödhjälps. hetsstift:r. _
fonden.) Med en kapitalbehålIn. [46 89]

Gymnastisk. ortopediska institu- vid 1913 års slut af kr. 930,348:75.
tets fatti gfond (Prof. N. Åkerman Strandbergska läkareinrättnin.

fl 1827)19226 k D' ktl gen (Assessor Z Strandberg 1793)
f.'·Gy~n.-ortop.-instIt., ':: [;~~~r[46 88J Kungl. ~ällskapet c.a 260,000 kr. Särsk. direktion,
Kostnadsfria bandager ät medel- Pro Patrla. se [ilS35]. Understödet. som be-
lösa pers., som lida afkroppslyten. Se [3359J. står i fri Iäkarev., medikam. och

K. Sällsk:ts samtl. tillg. 1 Jan. ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
1914utgjorde kr. 513,6~7:04. honteux, och har under de senaste

Barnhördshuset Pro Patria åren utgått till öfver 350personer
(Grundadt af Assessor C Ram- årligen.
ström 1774).Intagande och vård af
barnaföderskor, samt att anskaffa [4690]
underhåll m. m. för ett visst antal Föreningen för sjukvård i fat-
vid inrättningen födda barn; fa- tiga hem (stiftad 1888). Styr-el.se,
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär- se [3647J. Att gnm af fören. an-
derad till 66,000kr. och där belintl. ställda sjuksköterskor lämna kost-
inventarier till kr. 6,594:04. nadsfri vård i deras egna bem åt

Byggmäst. Johan Anderssona sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
tond (1898)kr. 20,000. Bef'rämj. af na el. böra sändas till sjukhusen.
ngt barnbördshusets ändamål. ·Fören.s verksamhetsområde är in-

.Fru Hanna Brs fond (Bruksäg. om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
G F Berndes 1876)kr. 9,767:28. Uno teus', Jakobs och Johannes' för.
derst. åt fattiga barnaföderskor. saml:r.

[4683J
Stockholms sjukhem (stift. gen.

gåfvor 1867) kr. 4,992,621:[14(1"
1914).Särsk, styrelse se [3373).

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

Friherre B. von Beskows och
hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,646:85 vid 1913års slut. Ban-
tan användes till underbåll o. kom-
plettering af för patienternas räkn.
belintl. bokförråd.

Grefve Cias Horns donations-
fond (1822)kr. 12,500. Till förmån
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G, Fromma stiftelsers, pensionskassors m, ii.' fonder.

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

[4693] [4696] Stockholms för- Noreeu 1850) kr, 20,200, Pens, ät
myndarekammare. :~~gt S~':,~~,eller ogifta fruntim-

Branders fond (Kamrer H A Sebaldts testamente (Justttie-
Brander 1809) kr, 130,600. Pens:r kansler C Sebaldts änka 1797) kr,
åt fattiga, sjukl. ogifta fruntim- 600, Till fattig" barn,
mer, Bom uppnått 60 års ålder Thåstroms fond (Ankel', F L
äro födda och boende inom Sthlms Thåström 1882) kr. 25,626. Pens:r
stad, helst å Södermalm, hälften a 75 kr, åt fattiga änkor o. döttrar
å.t dem hvilkas fäder varit civila efter civ. tjänstem. och borgare i
tjäust.ern. v, Sthlms stads verk el, Sthlm.
inrättningar, och hälften åt dem, Tornqvlsts fond (Kamrer C
hvdkas fäder tillhört fabriks- eller Törnqvist 1861)kr. 8,000. Prem.
konstnärsidkare samt trädgårds- ät lärjaugar," 80m visa särd. håg
mästare, samt stip:r åt gossar o. för studier, vid Katarina lägre ele-
Ilickor mellan 16 och 21 år till mentarlarov.
hälften hvardera, i synnerhet åt Wadstroms fond (Jungfrun U
dem, Bom mistat sina föräldrar o. Wadström 1789)kr. 11,150. Pens:r
som hafva håg och fallenhet att tilldelas »10 gamla jungfrur, som
fortsätta sina studier uti något uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2
eller flera af följande ämnen, så- af horgareståndet».
som rita, måla, gravera, träsnideri, von WIllebrands fond (Frih, E

magi- bildhuggeri, modellering, praktisk M v. Willebrand) 1854)kr_115,000,
kemi, mekanik eller trädgårdsod- Underst,
ling; -mgen får komma i ätnju-! Wlnboms pensionsfond (Dom-
t~nde eller bIbehållan.de .af pen- prostänkan C Winbom 1821) kr.
ston el~er ~tIp., som .~111horeller 3,000. Executor testamenti: stads.
~åller SIg t111an~an lara, sekt och kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
lasaresamfun~. an vår kristna är anslagen till underst. ät ogifta
evang. luth. lara.» döttrar samt änkor efter ofrälse

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659) ståndspersoner med företrädesrätt
kr, 600. Stip:r. för gifvarinnans släktingar.

Flobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1880) kr. 8,500. Pens. till civ.
änkor. _ [4697J Borgerskapets be-

Hanssons fond (Borgmäst. H medlingskommission .
Hansson 1659 och 1668) kr 1,879. Se [1952].
Stip:r.

Hedlngs fond (Margareta He- Bemedlingskommissionens en-
ding 1708) kr. 850, Stip:r åt stu- skilda medel isr. 862,009:41.
derande vid Upsala univ. Asplunds testamentsfond(Grossh.

Hedstroms pensionsfond (Fabr) D Asplund 1804)kr. 124,500.Pens:r
C Hedström 1822)kr. 4,000. Pens:r " 76 kr, tilldelas fattiga borgare,
åt behöfvande i Sthlm.' deras änkor och oförsörjda barn

Hochschilds' pensionsfond (Lag- m. fl.; åtskilliga anslag utgå är-
man J H Hochschild 1880) kr ven dels till Torsåkers församI. af
14,300,Räntan utgår till2:ne pens:r Hernösands stift, dels till Frimu-
a 225 kr, åt fattiga, ogifta, öfver rarebarnhuset.
80 år gamla fruntimmer, hvilkas Bergers stipendium (Krydd-
fader tillh. Sthlms magistrat af kramh:ssocieteten till minne af
litterata. klassen. dess ledamot Lorentz W Berger

Jacobsons testamente (CJacob- 1829) kr. 10,000. Underst. vid läro'
son 1644) kr. 1,080:50. En pens. verk åt söner till obemedl. inom
a kr. 54: 37 utgår till en stude- kryddkramh:ssocieteten.
rande yngl. Borgerskapets enskilda .fond

Jakobsons o. Mattsons fond (C (Sthlms borgerskap 1749) kr.
Jakobson o. Mattson 1644) kr. '150,000. Pens:r a 75 kr. till fat·
1,087. Stip:r - tiga borgare, deras änkor och oför-

Ladnus fond (Dorothera Ladou sörjda barn.
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh, Castelins fond (Kryddkramh. A
tyska förs aml , ., Castelin och hans hustru 1886)kr.

1IIari! testamente (Ankef. A Ma- 15;000. Pens:r till änkor och ogifta
rius, f. Koopman, 1846 och 1848) döttrar efter f. d. Kryddkramh:s·
kr. 80,145. Pens:r a 75 kr. åt be- societ:s ledamöter.
Iiöfvande ogifta fruntimmer inom Flobergs testamente (GuId-
Sthlm, hvilka uppnått 50 år_ smed S Floberg 1887) kr. 8,000.

1IIollers stipendiefond (Kamrer Räntan användes ttll Itrattdspens.r
J MöUer 1798)kr, 2,400. Sti,;:r till åt 2 fattiga borgaränkor, af hvilka
2:ne studerande vid Upsala unrv. den ena bör vara guldsmedsänka..

Nordfors testamente (Öfverst:an f. d. Handelsfdrentngens offer-
W Nordfsors 1838) kr. 1,900. Till skottsfond (öfverlämnad af Ran •
en behöfvande mitttäränka. delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000.

Noreensk" fonden (Änkef_ L F Pens. till en minuthandl.

Berendts, S. understöds fond
{Konsul S Berendt 1886och 1911)kr.
;50 000. Öfverståth:ämbetet ror Po-
li~ärenden, se [1688]. Till hyres-
bidrag åt fattiga linnesömmerskor

-vid höst-. och vårtlyttn. till ett be-
.Jopp af högst 25 kr.
[4694] --

Fryklnnds, Johl\!,na Charlotta,
donationsfond. (Ankefru Johan-
na Charlotta Fryklund -1904) kr.

·.75,000:-. Förvaltas af Stockholms
-stads Drätselnämnd. Disponibla
"räntan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvärdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, företrädesvis till söm-

-merskor. r

[4695] Stockholms
strat.

Se [1701].
Ahllofsha testamentsfonden (As-

sessor O AhUöf 1740)kr, 9,050:28.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm

;boende ålderstigna, bräckliga och
fattiga personer.

Ahlstromska testamentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790)kr.

· 27,200. 12 pens:r a 66kr. 67öre till
underst. för af testator uts:a [ung-
-frur, deras anhöriga el. andra utsed-
..da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodinska stlpendieinriittnlngen
'(Borgrnäet. S C Flodin 1795) 31:12
-1911 kr, 177,001:58. Underst. till
·studerande vid Upsata univ:t och
Linköpings högre allmänna lärov.

Helmfeldtska stipendiefonden
..(Riksrådet Baron Simon Grundel
Helmfeldts änka 111H v. Parr 1688)

'1311121912kr.49,2G7:56.Sthlmsmagi-
strat och en af densamma utsedd
direktör. Understöd åt studerande
'vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhåUe~
fältmarskalk Helmfeldts graf l

Storkyrkan,

Wilkelm och ~'redrika Falks
·<Ionlltionsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000, Ändamål att ät
:fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna. hem, tiU'beka·
stande af utbildning för vinnande
.af' stadig utkomst, till vård och
underhäll vid inträffad sjukdom,
.eller för beredande af tilWilligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhällspliktig_ Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstäl-
les hvarje är å donators födelse·

.dag den 20 Dec. (

,1
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. t1.rfonder. [4697-471OJ
. lIedströms testamente .(Siden- sten 27,000 kr. tillfallit Warodeils Törnebohmska fonden (Stämpel-

fabr. O Hedström 1832) kr. 3,000. arfvingar, skola 2/3 af den äter- mäst. assessorn ETörnebohm 1831)
Pens.r it 75 kr. utgä till fattiga stående inkomsten utdelas i pen- kr. 3,732. Underst. till afl, fabriks-
änkor och oförsörjda barn efter sioner åt borgare, deras änkor och idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
borgare i Sthlm. barn samt 1/3 läggas till Warodeils under 16 är.

f. d. Kryddkramh ••societetens fond för uppförande af •arbets-
pensionskassa (Kryddkramh.-so- och fattigbostäder i hufvudsta-
cteteten 1775) kr. 70,000. Pens:r den •.
och underst. 1Vesterbergs testamente (Trakt ..

J. A. w, Undmanssons testa. dottern O M Westerberg 1840)kr.
mente, Kapital 50,000 kr. Pen- 20,175. Pens-r till borgaredöttrar.
stoner utdel. f. n. till af donator F. d. Vinskänkssocietetens pen.
utsedda personer. stonssussa. Kapitalet 15,000 kr.

Idungcrantz" testamente (To. är öfverlämn. till Bemedlingskom-
bakshandl. P Ljungcrantz 1873)kr. missionen där pensioner utdelas
(,000. Pens.r åt minuthandl:änkor till pens:berättigade.
och deras döttrar.

Lunds testamente (Perukmak.-
dottern B M Lund 1840) kr. 1,870.
Pens. ät 2:ne fattiga o. 40-åriga
borgaredöttrar .

)Inrla Gustafvn Normans testa-
mente. Kapital 50,000kr. Räntan
utgår till af donator utsedd per-
5011.

Nyströms testamente (Grossh.
O M Nyström 1790) kr. 37,500.
Numera 2/3 af årl. räntan till
Drottningens skyddshem och l/a
till Stockholms stadsmissions ar-
betshem.

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

Seharps gåfva (Grossh. O Å
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000.
Pens:r till borgare döttrar.

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

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

Sundins testamente or.n L M
Sundin 1879)kr. 24,700. Änkaeiler
döttrar efter borgare i Sthlm, med
företräde för sidenkramh:änka och
döttrar.

Svanbergs testamente (Handl ,
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000.
Pensa' f. medellöse borgare iSthlm
samt för deras i behof stadda
änkor och döttrar.

f. d. Tobakshandelssocietetens
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso-
deteten 1873) kr. 11,000. Pens:r
till änkor och döttrar efter tobaks-
handl,

Törnebohms testamente (Asses-
sorn och stämpelmäst. E Törne-
bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är
anslagen till pens:r a 75 kr. åt
änkor och barn efter medlemmar
af Sthlm s borgerskap (utom fa-
briksidk.), hvarjämte för särsk. af
testator bestämda ändamål utbe-
talas 600 kr. ärl.; dessutom utgå
särsk .. anslag såsom till Ortopedi-
ska institutet m. fl.

M. ~'. och Emma WaUlns pen.
slonsfond kr. 268,061. Pensioner
utdelas f. n. till af stiftarne ut-
sedda pensionärer." l

L. J. WarodeUs testamente
(Handlanden L J Warodell 18(3)
kr. 1,437,500. Sedan afränteinkom-

[4701J
MInuthandelsröreningens pen-,

slonskassa (flera minuthandj.1874)
[4698J Grosshandelssocie- kr. 402,676:26. Särsk. styrelse se

t t d d [3007]. Pens.r och underst.e ens eputera e. _
Se [2~15]. . [47 02J

Brobergs penstoasfond (~f.ll I ViktuaUehandiarnes pensions.
O Broberg 18(5) kr. 2,000. Pens. inrättning Kapit&lbehålln den
till en ogift grosshandl:dotter. 81/12 1913' kr. 583,226:22. Särsk.

Grosshandeissocietetens. pen direktion, se [3005].Pens:tagarne
slonskassa (Grossb:ss~C1eteten äro omkr. 50.
1815) kr. (;07,290.Pens:r tIll gross-
handl., deras hustrur, änkor och
omyndiga barn samt ålderstigna
ogifta döttrar i Sthlm.

Bagboms testamente (M:ll C U
Hagbom 1833)kr. 18,000.6 pens.r å
150 kr. till fattiga änkor och ogifta
döttrar efter skeppsklarerare eller,
om sädanu ej finnas, efter gross-
handlare.

Pens:sfond för fattiga f.d, sjö.
kaptener, deras änkor o. döttrar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 117,4(;7. Pensir till burskaps-
ägande sjökaptener samt gratifik:r
till burskapsägande sjökapt:s än-
kor och ålderstigna ogifta dörrar.

Petrejiskafonden (Skeppsklarer.
P Petrejus 1847)kr, 6,500.2,pens:r a
150 kr. tii! skeppsklarerars i Sthlm
änkor och ogifta döttrar.

[4699J Direktionen öfver
fabri ksfattigkassan.

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

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

Casparssons pensionsinrättning
Fabr. P A Oasparsson 1850) kr.
20,641:(;7. Pensir till arbetare vid
sidenfabr:r.

Fabriksfattigkassan (Sthlms fao
briksidk. 1752) kr. 282,946:37. Un-
derst. åt fabriksarbetare.

van der Ostenska fonden (Fa-
br sänkan M O van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrikssocieteten.

Pauliska fonden (Grossh. och
fabr, Ohr. Pauli 1807) kr. 2,791:31
Underst. till arbetare vid yllefa-
brikerna.

f. d. Stämpelafgifts. eUer den
s. k. Haltkassan (Sthlms fabriks-
idkare 1770 ärs hallordning) kr.
71,05,1:42. Underst. åt fabrikörer
samt deras änkor. och barn.

Söderbergskn fonden (Fabr. P
Söderberg 18[>0)kr. 1,673:25. ,Un-
derst. till' 2;ne strumpfabriksar-
betare.

[4700J
Bok- och musikhandlarnas pen.

sionsrörening (Musikförlägg. A
Hirscb, bokband!. J J Flodin m.
fl. 1853) kr. (;67,252:68. Särsk. sty-
relse se [3043J.Pens. åt delägarne ,

[4703J /
Handelsbokhål'larnes pensions.

förening (1869)kr. 620,000. Sänsk,
styrelse, se [3009];pens.r.

[4705J
f. d. Bryggareämbetets I Stock·

holm pensionskassa (f. d. Hryg-
gareämbetet). Särskild styrelse, se
l~003];pens.r och underst. åt del-
ägare.

[4706J
f. d. Skomakareämbetet etler n.

v. Skomakaremästareföreningen i
Stockholm (Okänd) kr. 500,000
Särsk. styrelse, se [30011;pens:r,
sjuk- och begraftringshjäfp.

[4710J Apotekare-soote-
teten.

(Direktion se [4081]).
Apotekare·socletetens kassn. So-

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd åt behöfvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under år 1913 har i pensio-
ner och gratifikationer utgått ett
sammanlagdtbelopp afl6,256: 91kr.

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

Apotekare·socletetens studiestl-
pendlum rör examinerade apote- .
kare. Apotekare.Societeten beslöt
vid sin årssammankoInst den 11
september 1912 att under två på
hvarandra följande år utdela ett
stipendiumpål,200kr. Under tredje
året göres uppehåll, hvarefter sti-
pendiet under de båda föijande
ären, åter utgår o. S. v.

Stipendiet utdelas till farma-
ceut, som efter aflagd apotekare-

112 Adresskalendern /915.
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C47l0] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. "
examen önskar blifva i tillfälle att terare och ordförande i Apotekare- teten d. l febr. 1912 enligt testa-
idka fortsatta studier på det kem.- societeten och dess direktion. Af mentariskt förordnande af apote-
farmaceutiska, farmakognostiska, ärliga räntan lägges 20% till ka· karen i Göteborg H W Nilsson.
kemiska eller botaniska området. nitalet tills fonden fördubblats. Räntan ä kapitalet skall användas
Studierna skola bedrifvas företrä- Aterstoden utdelas till behöfvande på sä sätt att fyra femtedelar där·
desvis i Farmae. institutet eller ock elev vid Farmaceutiska mstitutet, af utdelas årligen till behöfvande
vid annan högre undervi arrlngaan- som fullgör sina studier för afläg- änkor och barn efter framlidna
stalt i In- eller utlandet och fort- gande af apotekareexamen. Sedan apotekare eller till i behof stadda
gä under minst sex månader samt fonden fördubblats utdelas hela äldre obefordrade farmaceuter.
resultera i en afhandling af den räntan å denna. Den återstående femtedelen Iägges
omfattning studieplanen angifver. Lundbergs fond (Apotek. Oscar till kapitalet på det att detta må
Collianders fond (Fru Dorothea O. Lundbergs donationsfond). Dona- bibehållas vid sitt värde eller för-

Oolliander 1850)kr. 600. DTill den tionen, som utgjorde 100 aktier i ökas till gagn f6r uppgifna ända-
i Sthlm bildade fond for underst. Aktiebol. Avesta folkbank, nom. mäl.
ät fattiga apotekareänkor n, lyd. å.100 kr. öfverlämnades d. 31 Norrlands apotekaref'örenings

Jlallengrens fond (Apotek. J N dec.1909afapotek.iBorlängeOscar donationsfond d. 29/. 1895. Af'
Hallengren 1836)kr. 2,675. Årliga Lundberg o. h. hustru H'ilda Lund- räntemedlen lägges t. v. lis till
räntan användes af Direktionen till berg f. Meurlin, med anhållan, att kapitalet och j/s öfverlämnas till
nytta och ändamål för de farma- fonden skulle kallas apotek. Oscar Farm. instit:ts styrelse, att efter
ceuter, som använda Societetens Lundbergs donationsfond och för- samråd med direktionen användas
institut. valt. af Apotekare-societetens di. till ngt för institutet eller desg

Holmströms fond (Apotekare rektion. Fondens storlek är nu elever gagnande ändamål.
Erik Axel Holmströms fond). Till 15.700 kr. Enligt donationsbrefvet Nygrens stipendtefond (Apotek.
minne af apot. E A Holmström skall, sedan från den årl. afkastn. Gottfried Nygren d. 16/U 1897) kr;'
och fru Hilda Holmström, född 400 kr. undantagits, hvaröfver do- 5,000. Då de årligen besparade
Wikström, har kansl.iaekr. Gunnar natorerna under lifstiden själfTa räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
Holmström och frök. Maria Holm- vilja disp., återstoden utdelas enl. utdelas detta belopp af soctetcs
ström elen 10/1 1914 öfverlämnat direktion:s bepröfvande till behöf- direktion till någon examin. apo-
kr. 10,000 till apot. -aoc, Af den vande änkor och barn efter apot. tekare till underst. antingen: 1) för
årliga räntan skall 1/5 läggas till och farmaceuter eller till apotekare vetenskap!. studier i in- eller ut-
kapitalet, 2/5 skola användas till och farmaceuter 80m själfva kunna landet eller 2) för studier vid ke-
inköp f6r Societetens bibliotek och anses nödställda. Efter donato- mist fabr.; eller ock till 3)belö-
2/5till en studerande vid Farm.inst. rernasfränfalleellerevent. från den ning fOr epokgörande upptäckt

Justelii fond (Apotek. Martin tid, som af dem blifvit bestämd, inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
Justelius 1883) kr. 30,000. Ils af användes hela afkäatrringen, sedan fästes hufvudsakl. vikten vid stt-
räntan utdelas till behöfvande 5010 af densamma blifvit afsatt för pendiatens prakt. duglighet, sköt-
apotekare, deras änkor eller oför- att f'drstärka hufvudstolen, till samhet och karaktär.
Börjda barn, 1/. till stipendier för ofvan angifna ändamål, !ledings fond (Apotek. I Reding
två stud.de vid Farm. institutet lIosauders fond. Grundkapital 1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
och l/S till tilWilliga underst. åt 1,000 kr. till minne af Professor hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
behöfvande farmaceuter eller till C G Mosander från en apotekare apotekare eller apotekareänkor. \
för yrket nyttiga ändamål. som den 1/91900 tillhört apotekare- Sandbergs fond (Apotek. A F I'

Kalls fond (Apotek, Chr. Kall kåren i 50 är. Af räntan utdelas Sandbergs understödsfond). Dona-
1897) kr. 4,000. DÅrl. afkastn. till· årligen t. v. 50kr. af Professorn I tionen utgör 10,000kr., som öfver· ~
delas en eller flere änkor efter i kemi vid Farmaceutiska inst. lämnades till Apotekare-societet:s
farmaceuter med företräde för än- till den mest framstående lärjun- direktion d. 23 april 1909af apot.
kor efter farmaceuter från Väster- gen i samma ämne. Återstoden i Motala A F Sandberg på hans
götland. D af räntan på kapitalet, som genom 70 års-dag med den föreskrift, att

Herfatedts fond (Apotekare Inge- sammanskott af kamrater till of- årliga afkastu skall användas till
mar Kerfstedts donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be- underst. antingen åt sjuka obemed-
kr. 5,000öfverlämnades 4/s1913till tydligt fOrstoradt, lägges tills vi- lade farmaceuter eller åt nöd-
Apotekare-Societeten. 20010af är- dare till kapitalet. Genom dona- ställda farmaceutänkor och -dött-
liga räntan lägges till kapitalet och tion af, under den 26 Nov. 1906 rar, eller åt flitiga obemedl. stud.
äterstoden utdelas till äldre behöf- aflidne Apotekaren Carl Falk och vid Farmaceutiska institutet. Me-
vande farmaceuter. hans hustru, född Gauffin, skall dellösa släktingar till donatorn,

Knllgrens fond (Apotek. K J vid hennes död 15,noo kr. tillfalla som tillhöra apotek.vkåren, hafva
Alex. KulIgren 1906) kr. 12,000. fonden, under forbehåll att några företräde.
Räntan å halfva kapitalet skall är- smärre lifräntor skola af räntear- Sebaruts fnnd (Oarl Wilhelm Se-
ligen vid mtdsommar- och jurhög- kastningen fortfarande utgå under bardts fond kr. 10,000,stiftades af
tiderna med hälften hvarje gång innehafvarnes lifstid. Societeten vid dess årssamman-
tilldelas •tvenne fattiga, för redlig M:un-ays fond (Apotekare Axel komst den 11 Sept. 1903Dtill hug.
vandel kända farmaceuter, nämli- Murrays fond) kr. 5,000stiftades af fästande af Hofapotekarens namn
gen apotekare, provisorer eller Societeten vid dess årssamman- och verksamhet idr Societeten un-
farmacie kandidater •. Räntan å komst den 15 sept. 1910 till hug- der tjugufemårigt Ordförande-
andra hälften skall utdelas som fastande af apotekare Murrays skap »). Af ärliga räntan afsättes
stipendium åt obemedlad, för dug- namn och verksamhet såsom kas- 10 proc. till kapitalet. hvarefter
lighet känd elev vid B'arrnaoeut- aatorvaltare och taxerevisor i Apo- äterstoden af direktionen rördelas
institutet, hvilken därjämte tillhör tekare-societeten. Räntan skall ut- i ett eller flera stipendier för atu- (
och minst ett år förut tillhört nå- göra ett stipendium till hjälp till dieresor inom eller utom riket af \
.gon förening för absolut nykterhet. studier för apotekare examens af- på apotek tjänstgörande eller vid
V.id .donationen är fåst det villkor, läggande vid Farmaceutiska Insti- Farm. instit. såsom assis~ent el-
att en donators släkting skall un- tutet. Stipendiet skall utgå med ler amanuens anställd exam. apo-
der sin lifstid erhålla en Iifränta; lägst 200 kr., högst 500 kr., dock tekare, med minst tvåårig verk-
af minst 4 proc. å kapitalet. skall minst 20 0/0 af räntan årligen samhet efter aflagd examen.

Lehmans fond (Apotekare Au- läggas till kapitalet, tills högsta \Vallers fond (Till minne·af
gust Lehmaus fond) kr. 5,000stif· stipendiebeloppet obetingadt kan Apotekaren Jakob Waller 18SG}
tades af Societeten vid dess årssam- 'utgå. 5,000 kr. Räntan utdelas som be-
mankomst den 15 sept. 1910 til xtlssons fond (Apotek. H .W lön. företrädesvis för flitigt och
hugfastande af apotekare Lehmans Nilssons donation; kr. 44.500. ör, förtjänstfulll arbete ä Farm. in-
namn och lifsgärning såsom sekre- verlämnades till Apotekare-Socie- stit:s' laboratorium, men äfven Bom
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[47 19]

Johan Anderssons understöds,
fond (Fru 'I'herese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
511,094:04. Sthlms arbetarefören.;
se [3888]; år!. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa man!. Ie-
damöter, som fyUt 55 år och äro
i behof af understöd.

Eliassonska understödsfonden
(Fabr, Levy Eliasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr.
5,254:74. Sthlms arbetarefören:g,
se [3888]; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för befriandet af års-
afg, till fören. och dess sjukfond

Hemslöjdsfouden (Advokatäska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören:g, se [38881,
räntan användes som prem:r åt
fören:sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdeln. hvarje ju!.

Peusionsfondeu (Stockholms Ar-
betareförening 1912) kr. 2011,000:-
se [3888]; räntan utdelas i decem-
ber till ledamöter som tillhört för-
eningen i 20 år och därutötver.

G.
uppmuntran för redbart och frukt-
bärande arbete inom öfriga under'
visn:fack vid institutet.

[4711]
Kon.trorvantskapets kassa,

omfattande' Sjuk· och begrafnings-
hjälpskassa (stift. af flere perso-
ner 1754) kr. 29,000. Sjuk- och be.
grafn:shjälp åt manl, och kvinn!.
arbetare vid boktryckeri o. stil·
gjuteri.

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
tiere personer 1840) kr. 113,000.
Pens:r åt man!. o. kvinn!. typogra-
fer samt stilgjutare.

Änkehjälpsfonden (stift. a(tiere
personer 1854) kr. 20,000. Anke-
hjälp efter typografero. sti!gjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: Kg!.
boktryckeriet.

[4712]
Typografiska roreningen (H W

Lindström m. ti.1846) kr. 148,369:02
Särsk. styrelse, se [4213J; sjuk. och
begrafuingshjälp, arbetslösheta-,
nödhjälpa- o. invalidunderstöd
m.m.

[4713]
F. D. Stookholms gas- och elek-

tricitetsverks arb:s sjuk- och be-
grafningskassas Nödhjälpsfond.
Delägarnes antal den I maj 1914:
522 st. Utdelar hjälp vid trängande
behof, Kapital kr. 16,000. Sty-
relse : Emil Andersson, ordför . ;
Helge Petersen. sekret. ; Axel Byd-
ström, kassör, adr.: Tyskbagareg.
10, 1 tro Telel'. Österm , 2356.
Ledamöter K. A. Landberg, Carl
Aberg.

[4714J
Lykttändarnes sjuk· och be-

grafnlngskassa (Delägarne 165)kr.
14,700:67.Särsk. styrelse, se [3142] ;
sjuk- och begrafn:shjälp.

[4715J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr. 31,500. Sthlm s stads Brandför-
säkr:skontor se [2855);räntemedlen
användas till pens:r o. år!. under-
stöd åt de på brandförsäkr.konto.
rets stat uppförda tornväktares
efterlämn. änkor och oförsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning al'
eldsvådor omkommit, äfvensom åt
sådana, som vid eldsläokntng blir-
vit skadade.

[4716J
Barnmorskornas I Stockholm

penslonsr6ren. (1860)kr. 74,568:98.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt
60 år och inbetalt 25 års afgifter;
f. n. utgå 11 pens:r å 200 kr. st.

[47201
Stockholms arbetarer6renlng.

sjuk- och begrafnlngskassa
(Sthlms arbetaref'dren:g 1868) kr.
113,585:18.Särsk, styrelse, se [3888];
sjuk- och begrafu:shjälp åt kassans
ledamöter eller deras stärbhus.
År al3 utbet:s kr. 9,694 i sjuk-
hjälp och kr. 3,200 i begrafnings-
hjälp.

[4721]
Stockholms arbetarerorenings

Uoöresafdelnlng (Sthlms arbetare
förenig 1870) kr. 543: 79. Särsk
styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul,

[4722]
Fagerbergs pensionsinrättning

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

[4723] --
tJodn'ska pensionsfonden (Segel

sömmare änkan K. Godu 1791) kr
10,976:16. Borgmästaren i Sthlm.
räntan användes till underst. ä1
änkor efter ämbetsmän inom Stock-
holms magistrat samt efter sådana
civ. tjänstemän som af öfverstäth
o. magistraten ttllsättas; utbet:s
f. n. till 5 änkor.

[4724]
Sjökaptenssocieteten I Stock·

hotm (stift. 1732) kr. 120,000. Sjö
kapt:ssOcietetens deput:e, se [29871
Ledamöterna måste vara burskaps
ägande sjökapt:r i Sthlm, och socte
teten har till ändamål att upptaga
diskutera och besvara sådana frå-
gor, som beröra Sjöfarten eller So-

[4710-4729J
cietetens ledamöters intressen,ut-
dela pens:r åt ledamöter af vis.
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn,
som däraf äro I behof.

[4725]
Sjömannaroreningen i Stock.

holm Istift. 1863). Särsk. styrelse,
se [2985]; pens:r, sjuk- och begraf-
n:shjälp samt underst. Hvarje sjö.
man (af befäl, underbeflil och man.
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro

Sjömannar6renlngens nöd.
hjälpskassa. Sjömannat'ören:s aty-
relse; att af fondens räntor och af
medel insam1. i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-
gåfvor ttll ledamöters änkor och
barn.

[4726]
'tockholms sjömanshuskassa

(Btockholms sjömanshus); vid slu-
tet af 1912: kr. 712,275:92. Särsk.
direktion, se [2620]; underst. åt\
orkeslösa sjömän, deras änkor och
barn; år 1912 utbet:s kr. 42,055:-
till .76 underst.stagare.

stockholms nationalkassa
(Skeppsred. t Sthlm 17721;slutet af
1912: kr. 174,843:26. Sthlms sjö·
manshus direktion, se [26201. Uno
derst. åt orkeslösa sjömän; ~r 1912
utdelades 'kr. 7,000.

[4727] .
Ångfartygsbefälhafvaresäll.ka.

pet (1857)c:a kr. 250,000. Särsk. st y'
re1se, se [41 53J; pens.s- och un-
derst: skassa.

[4728J
Handelsflottans penstensan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18M) kr. 1,086,700:01. Särsk, direk-
tion, se [2950]; pens:berätttgad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus tnekrdr-
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
ttll minst 150 månader, å utrikes
orter; år 1913 utdelades kr.
204,655:04 till 1,936 personer.

[4729]
Maskinistföreningen, särsk, sty.

relse, se [4157]; kassabehåUn. S1/U
1913:f'6rvaltn:sfonden: kr. 8,41~:86;
understödsfonden: kr. 53,108:7l;
sjuk- och begrafn:sfonden: kr.
66,526:81; nödhjälpsfonden : kr.
37,325:28; öfvering C A LindvaUs
fond: kr. 2,118:98;biblIoteksfonden:
kr. 5,061:54; sångkörsfonden: kr.
60: 70; av.masktnbefälsförb.a Stock-
holmsafd:s understödsfond: kr.
14,717:28.
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