
G. Fromma" stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [460

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

I.

Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.
\

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

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

Fonder för understöd åt barn [4670-4679]
Fonder tillhörande sjukvärds- och andra dylika anstalter, eller afsedda

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

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

lärares samt deras änkors och barns pensionering [4733-4760J
Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda 4762-4768]
Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn [4770-4778]
Fonder för understöd lit civile ämbets- och tjänstemän samt där-

med jämförliga personer samt deras änkor och barn .
Fonder för understöd lit militärer samt deras änkor ooh barn .
Fonder för undervisning och understöd lit läkare och veterinärer

samt deras änkor och barn .
Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.

II.

III.
IV.

v.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

[4781-4802J
[4804-4817J

[4821-4826J
[4827-4864J

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

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

[46 01J Stockholms stads
konsistorium.

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

Bergsten IS26) kr. 5,443:51. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar.

Georgiska fonden, kr. 1,088:95.
Understöd utdelas till 2 fattiga
fruntimmer.

Biiggmanska fonden (lIf:ll Hägg-
man 1870) kr. 3,081:09. Pens.

Jungbiadska fonden (Prosten B
Jungblad, 1832) kr. 3,824:37. Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.

Lagus fond (Dokt:an C U Lagus
1854) kr. 6,145:14. Underst. åt fat-
tiga. frunsimmer. I

·Poosieth.ka fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 26,924:44. Stip.
it studerande.

Ren.trömska fonden (Kanslist;
o Renström 1818) kr. 17,174:84.
Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste-
mäns änkor, boende inom Klara
församl,

Sahlstedtska fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 186S) kr. 1,607:94. Pens.

Soopska fonden (Grefv:an AM
Soop 1784) kr. 19,474:16. Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska fattigh.

Beronli donation (HandI. KB.
Beronius 1870) kr. 8,492" Pens:r.

Bersens, C. D., fond (frkn E Ber"
Sen 1897) kr. 10,476. Lifstidsrä,.ta.

Boijelka fonden (Gravör J P
Boije) kr. 19,989. 5 pens:r å 160 kr.
utdelas år!. till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgareklassen i Btor-
kyrkoförs.

Aifred Collijns fond (1898) kr.
1,909. Barnunderst.

NUs WUh. Ekebergs fond
(Grossh. CW Brink 1889) kr. 6,810"
Pens:r.

iurenii donation (T" häradsh.
P. L. Eurenius 1909) kr. 50,153.
Understöd inom församlingen och
åt dess fattiga å Sabbatsbergs
sjukhus samt åt dem som frän
församlingen intagits ä Sabbats"
bergs ålderdomshem.

Doktor Fr. Fehro minne (Dokt.
Fellrs konfirmander 1890) kr. 2,762.
Pens:r.

Bebbes donation (Kg!. Sekr. Ph.
Hebbe 1868) kr. 20,299. Div, ända.
mål, barnavård ~ __ ._

[4602] Nikolai församlings
kyrkoråd.

Se [2011J.
Arfwedson. testamente (Dir. C

Arfwedson 1856) kr. 7,661. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes till understöd åt
ålderstigna.sjuka fattiga, äfvensom
åt värnlösa barn.

Arrhenli donation (Handl. A W
Arrhenius 1872) kr. 8,347. 'l'iII hjon
på Sabbatsberg.

Berggrells,Robertoch Eleonore,
dOllatIonsfond (Grossh. och fru R.
Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs"
tidsräntor, pens:r m. m.

Berggrens, Bakarne, under-
stödsfond (Grossh. och fru R Berg"
gren 1895) kr. 84,556. Pens:r, till.
fälliga understöd m. m.
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[4602-4605J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Fatima Hertzers fond (Fru Jea-: 4,078; 1/2 till kläde'r ät fattiga skol- Hilda Stens understödsfond (f.

nette Nordlund 1889) kr. 4,247. barn och 1/2till tillfäll~a underst. d. lärarinnan Hi,lda Sten, 190;;>
Pens:r. Toutius testamente (Änkef. A M 2,6.8 kr. Räntan sökes 1/2·årsvi"

Heurlins.fru,Loulse,fond(1900) Toutin 1791)kr. 556. Pens:r. af i behof af understöd varande
kr. 5,685. Bidrag till barnkrubbor. Wadströms testamente (111:11lärarinna vid förs. folkskola.

Kollektmedelkas.au för'attlga U Wadström 1789)kr. 250. Pens:r. Fredrik Wibergs fond (HandL
nattvardsbarn (msaml. af förs. Westzynthli fond (Konsul W Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. Alkast·
gnm kollekter) kr.6,018. Beklädn. J E Westzynthiue 1889)kr. 18,316. ningen tillfaller lärarinnorna, -den.
åt fattiga nattvardsbarn. Halfva räntan disponeras af pa- ena efter den andra i den ordning

Kreljs testamente (Assessor F stor för tillf. understöd och resten som af längsta tjänstetiden (minst
Kreij 1827)kr. 2,412. Räntan till· tillfaller Kyrkofattigkassan. 5 år) betingas. Ingen af dem får åt-
delas 2 utfattiga sängliggande för- Wlbergs, Fr., fond (Handl. Fr. njuta understödet mer än ett år i
saml:medlemmar. Wibergl901) kr. 6,440. Lifst.·ränta. sänder. ..

KyrkofattlgkaSsan. Särsk. sty· Wickbergs, A. C., fond (Grossh. Wessmanska fonden (Ankefru
relse. (Åtskilliga donationer) kr. och fru Robert BerggrenTSsö) kr. Maria Ch. Wessman 1842)kr, 1,500.
64,427.MånatI. underst. till fattiga. 70,652. Pensa'. Räntan .till kläder och andra för-

Lyckes fond (Fröken L E Lycke Zetherstens testamente (Garfv. nödenheter åt de fattigaste ffiekor-
1911)kr. 21,008. Till beklädnad af JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens. i folkskolan».
nattvardsbarn. Åkerlunds fond (frkn Augusta Westzynthii fond (Konsul

Metzgers testamente (Grossh. Åkerlund) kr. 3,218; räntorna ut- Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
F Metzger 1850)kr, 3,574. Arkastn. delas årL till 2 aktningsvärda frun- till bespisn. af fattiga skolbarn .

. disponeras af i6rsaml:s pastor för timmerinomStorkyrkof'drs.,hvilka
. tillfålliga underst. fyllt 50 år.

)llchaebsons testarn. (Grossh.
Michaelsson 1825)kr, 540. Pens:r.

)linnet af J. E. Foron och hans
hnstru (Skomak. J. E. Feron 1880)
kr. 2,266. Pens:r och barnavård.

Bolins fond (frkn Sofie Molin)
kr. 6,279 till 'beklädn, åt behöfv.
nattvardsungd. tillh.församlingen.

Norstedts fond (M:ll Caroline
Norstedt 1878)kr. 4,12s. Underhåll
af ett eller fiera värnlösa barn.

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor-
stedt) kr. 6,167. Underhåll af värn-
lösa barn.

Okänd I(ifvares fond (1854)kr.
~25. Arkastu. disponeras af för-
saml:s pastor för tillf. underst.

Otterska fonden (Änkef. M L
Otter, f. Edman, 1861)kr. 43,938.
Pens:utdelning och mänatl, un-
derstöl1 till fattiga.

Petterssons fond (M:ll SM Pet·
tersson 1896) kr, 12,563. Pens:r.

Pfells testamente (Revisor JE
Pfeil 1797) kr. 1,On. Pens:utdeln.

f. d. Biddarholms-I'"ors:s ensk;
, pensionskassa kr. 4,228. 5 pens:r
å 25 kr. '

Bogstadil testamente (Änkef.
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786)kr.
512. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut-
fattiga och sängliggande änkor.

Seharpsgafvomedel (Grossh. JH
Seharp och hans hustru 1888)kr.
2,082. Räntan utdelas årl. till 3
välfrej <l.,fattiga familjer inom förs.
Seharps testamentsfond (Grossh.

o. tro Scharp) kr. 24,488; a) till
beklädn. af fattiga nattvardabarn
af kvinnokönet; b) till skollofskolo-
nier för församl. barn; c} till för-
bättrad kost ät förs:s å stadens
fattlgvårdsinrättu:r intagna fattiga;
d) till utdelandet af ved åt fattiga
församlingsbor.

Schewes testamente (Grossh.
R F Schewe 1845)kr. 779. Afkastn,
disponeras af förs:s pastor för tdll-
iålliga underst.

lStorkyrkoförs:s barnkrnbba
(särsk. styrelse) kr. 48,134. Bar-
navård.
. Snndgrenska fonden (f. d. upp·
bördskommiss. FC Sundgren1894)
kr. 6,560. Pens.r.

Söderström. fond Bkomakare-
ålderm. CU Söderström (1871)kr.

[4604] Nikolai församlings
skolråd. Se [2011].

Brandels premiefond (Kommi-
nister R. Brandel 1909), kr. 1,000.
Räntan användes till premier åt
2:ne gossar i Kraftska skolan .
. A. {l. Bratts fond (f. d. källarm.

A. G. Bratt) kr. 5,265. Af räntan
utdelas årL till beklädnad af fat·
tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp-
gått till 10,000, få 400 kr. utdelas.

Ekströmska fonden (Snick.-
ålderm. Ekström 1835)kr. 150.Bän-
tan 7.50 skall .vid julexamen ut-
delas åt 2:e fiickor, som utmärkt
sig för ordning, flit och arbetsamh.>

Erik Beman Erikssons gåfva
(framI. viktualiehandL Er. Boman
Eriksson) kr. 1,630. Årliga räntan
skall till skolans bästa användas.

Flobergska donationsfonden
(Guldsmed. A Floberg 1803) kr.
4,000. »Till fattiga barns hållande
i skolan».

Kantrömska fonden (M:ll Eleo-
nora P Karström 1865) kr. 4,520.
»Till den fond, som i Storkyrko-
församl. är grundad för fattiga
skolbarn».

Lndvig Levlns fond, kr. 6,000.
Räntan utbetalas till styrelsen för
Nikolai skollofskolonier.

Lledbsrgska fonden (Revisor
Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan
till kläder åt medellösa skolbarn,

Aurora Llndfeldts fond (Julia
Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr.
3,000. Räntan skall utgä till be-
höfvande lärarinnor inom försam-
lingen.

Löfgrenska fonden (Ålderm.
Löfgren 1826)kr. 75. Räntan, kr.
3:75, skall -vid julexamen utdelas».

lIoberglka fondeu, kr. 1,000.
Räntan skall utgå »tlll Iärarne vid
folkskolan såsom extra arvode •.

Pastor Prim. ,J Fr Håhls minne.
Kr. 7,800. Räntan användas till
Kraftska skolans bästa. '

Plnchardska fonden (Grossh.
A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
-underst. åt 2 fattiga barn vid
förs:s folkskola •.

[4605] Storkyrkoförsam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1784].
Audals fond (Anna Charlotta

Andal) kr. 33,000. Räntan använ-
des till underst. vid jultiden åt fat·
tiga familjer, med företrädesrätt
för lika behöfvande af Storkyrko-
förs, .

Andersons fond (Frö handlaren
Aug. P. Anderson) kr. 2,500. Rän-
tan skall årligen utdelas i mån af
behof åt fattiga och i Nikolai för-
samling boeride personer (obero-
ende af skrifningsort), hvilka lida
af lungsot och hvtlkae sjukdom
blifvit styrkt af distriktsläkaren.
Skulle sådan behöfvande och sjuk
person vistas ä sjukhus och i hem-
met kvarlämnat hustru och barn
i behof af hjälp, kunna jämväl
dessa senare tilldelas understöd
från fondön.

Brogren. fond (Kronouppbörds-
kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.

Edberg (Fattighjonet Wilh:aEd·
bergs lifräntefond) k,. 675.

Engstedts fond (Ankef. Joh: ••
Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
talas till sådana fattiga inom Stor-
kyrkoförsamL, hvilka icke åtnjuta
underhåll af allm. fattigvård en.

Falks fond (Änkef. M Falk) kr.
800.

Geljers fond (Lagmansänkan
Geijer) 1,500.

Godus ton d (Segelsöm:änkan C
Godu) kr. 555. Räntan utgär till
2 ålderstigna änkor eller ogifta
kvinnor inom Riddarholmsför·
samlingen.

Gros.h. Carl Uelnhold Lnndins
minne. (Herr Axel Vallgren) kr.
5,000. Efter lifräntetagares död
skall ränteafkastningen i poster-
om minst 50 kronor åt hvarje den
9 mars utdelas till behöfvande'in·
om församl., dock med företräde
:for meriterad person, 80m är eller
varit anställd hos firman J. P.
Brandt och .••om gör fram ••tällning
därom, oa.fsedt inom hvilken för-
samling denne person är boende
eller mantalsskrifven.

Grossh. J. 'P. Brandts minne
(Herr Ax~allgren) kr. 5,000. Ef-
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.' fl. fonder.
ter lifräntetagares död skallränte- Ceders.lliölds fond (Dep:chefen
alkastningen i poster om minst R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000.
;;0kronor åt hvarje, den 10novem- lJnderst. åt fattiga.
ber utdelas till behöfvande inom Ekltrömsdonationsfond (Gross-
församlingen, dock med .företrä- handl. H E Ekström 1832)kr. 5,850.
desrätt för meriterad person, som Räntan utgår till Sthlms borgar.
lir eller varit anställd _hos firman skola.
J. P. Brandt och som gör fram- Ekströms fond. (Grossh. H E
ställning därom, oafsedt i hvilken Ekström 1842)kr. 20,000. Räntan
~~f::~~~1a~:~:~fv~,;;,.on är boende utdelas till de mest behöfvande

Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl änkor och ogifta fruntimmer, till
Hedberg) kr. 4,000. Räntan an. hörande apauvres honteux» inom
vändes till värnlösa barns upp- försarnl.
fostran. Falks fond (Jungfru Falk 1810)

Holmbergs fond (Kryddkramh. kr. 300. Till de fattiga jultiden.
N Hohnberg 1853)kr. 1,500. Rän- 60thers fond (M:ll Gother 1838)
tan användes till förökande af den kl'. 760. Underst. åt fattiga.
dag!. kosten för ä fattighusen iu- lIallgrellS fond (Assessorskan
tagna blinda hjon. Hallgren 1828)kl'. 1,500. Underst.

Kumlings fond (M:ll G Catha- åt fattiga.
rina Kumling) kl'. 1,500. Hallgrens fond (M:I!. M S Hall.

Kåbergs fond, kl'. 3,000. gren 184.1)kr. 1,500.
Norstedts fond (Boktryck. CNor- Hanes fond (Frkn U J<J Hane

stedt) kl'. 10,000. 1875)kr. 4.,000. Till af testator ut.
Peter Wahlströms understöd.· sedd pensionär.

fond. (Exped.schefen Fl'. Ekström Hoft'mans fond (Hofintend. J
och systern 'Emma Ekström) kl'. Hoffman 1878)kl'. 22,200. Till af
10,000. Räntan skall fördelas emel- testator utsedde pensionärer.
lan ålderstigna fattiga och sjuka Hoft'mans, A, donationsfond
inom Storkyrko församling, dock (Slottsarkitekten A Hoffman 1897)
ej i mindre poster ä.~ 4.0-50 kr. kr. 76,000. Till af testator utsedde

Renckners fond (Ankef. Sofia pensionärer.
Lovisa Reuckner) kr. 11,4.00. Klara förs. Kyrkokassa (Klara

Reuckners fond (Bokh. N G kyrka 1812).kl'. 290. Till de fat-
Reuckner) kr. 2,000. tiga jultiden.

Sjöbergs testameutsfoad (Hust- Krutmeijers fond (Kansliråd:an
ru Maria Ulrika Sjöberg) kl'. 9,000. B Krutmeijer 1854.)kl'. 8,000. Un-
Räntan skall årligen utgå till fat- derst, åt fattiga.
tiga! inom Storkyrko församling i Krutmeijers fonr] (Kansliråd:an
Stockholm, därvid medellösa sjuka B Krutmeijer 1854.)kr. 2,832. Till
böra hafva företräde. Fonden för- förs aml, fattighushjon.
valtas på grund af testamentets Ljungmans, Cnrl, minne (f. d.
bestämmelser af Stockholms stads läabarn till kyrkoh. 1886)Pastor i
fattigvårdsnämnd. Enligt fattig. Klara kl'. 1,100. Räntan utdelas
vårdsnämndens beslut den 14.ok. till en eller flere sjuka eller be.
tober 1913 skall fondens ränteme. höfvande inom Klara förs.
del från och med Al'1913tillhanda- Lundmans fond (lektor Julius
hållas Storkyrko församlings fat- bundma.n 1913)kl'. 2,000. Under-
tigvårdsstyrelse föl' att i enlighet stöd åt en fattig föl' sommarvt-
med testators bestämmelser utde- stelse på landet.
las bland de fattiga inom försam. Lö"ens foud (Presid. ]j'rih. J
lingen. von Löwen 1774.)kl'. 3,333. Bän-

Stråhles testamentsfond (Kam- ,tan fördelas, ena hälften mellan
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr. 12 och andra hälften mellan 20
3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukI. inom församl, boende fattige.
öf'ver 60 år gamla änkor efter civ. Hörners fond (Frkn Ulrika Mör-
ämbets- eller tjänstemän med före- ner 1810) kl'. 1,500. Räntan till.
trli.desrätt föl' släktingar. delas 3:e sjuka, församI. tdlfhö.

Ankedrottnlng JosefInas fond rande änkor.
kr. 1,000. . I )Nordfor. fond (Ötverst.an W

___ . Nordfors 1842) kl'. 500. Underst.
åt fattiga.

[A607] Kl f' I' Pukes fond (Grefvinnan Puke••• ara orsam Ings 1864.)kr. 1,000. Underst. åt fattiga.
kyrkoråd. Se [2013]. Bambaehs donation (Suick.än-

Bagges fond (M:ll F E Bagge kan J<J Rambach, f. Dehm, 1881)kr.
184.9)kl'. 3,000. Underst. åt fattiga. 1,000. Räntau utdelas till behöf.

Brandels fond (Kamrer C. Bran- vande inom församt.
del 1904.)kl'. 25,000. Understöd åt Roos' fond (Majoren Axel Roos
fattiga. 1878)kl'. 2,550. Underst. åt fattiga.

Bernegnus fond (Kamrer. G W Segercronns fond (Statssekret. E
Bernegau 1852)kr. 80,000. Underst. C Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan
åt fattiga. utgår till 12 dygdiga änkor tillh.

Bolius fond (HandI. Bolin 1802) -pauvres honteux. inom törsam-
kr. 54.4.. Till de fattiga jultiden. lingen.

Cnminska testllmentsfonden Skogmans, Agnes, fond (Frih:an
(Åssessor L M Ca.min 1832) kl'. A. Skogman 1902)kl'. 6,500. Bän-
no. Räntan utgår till Sthlms bor- tan användes till omedelbar hjälp
garskola. vid sjukdomsf ••ll inom fattiga hem.

[4605-4609]
Stjerngranats fond (Änkefru

Stjerngranat 1819)kl'. 4.,800. Rän-
tan utdelas åt fattiga änkor med
barn, tillh. försami. I

T IIf U:s fond. 1895. kl'. 3',000.
Räntan utdelas till behöfvande In-
om förs.

»Tvenne systrars testnmente»
(1876) kr. 8,000. Till af testator
utsedda pensionärer ...

Ulf,pllrre. fond (Ankefru 111
Ulfsparre 1876)kl'. 3,000. Underst
åt fattiga.

Wadströms fond (Jungfl'U Wad·
ström 1791).kr. 250. Åt fattiga vid
jultiden.

Th. Westmans fond (1906) kl'.
10,000. Till äldre hjälpbehöfvande
personer inom församlingen.

Wibergs fond (Frkn C A Wiberg
1897) kr. 13,000. Till af testator
utseddu pensionärer.

lhrberg8 fond (Jungfru M L
Åhrberg 1874.)kl'. 10,000. Till af
testator utsedd pensionär.

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

I
[4609] Klara församlings

fattigvårdsstyrelse.
Se [1185].

Barenäts fond (konsul Simon
Berendt 1911) kr.10,000:- till fat.
tiga inom Klara enl. styrelsens be-
pröfvande.

Berggrens fond (Hyrkusk. M
Berggren 1857)kl'. 7,500. Räntan
anslagen till kläder åt församl:s
mest nödställda fattighushjon.

Bergqvists fon~ (M:n M CBerg-
qvist 1861) kl'. 1,000. Pens. till en
ogift dotter, som försörjer sin
moder.

Bolins fond (HandI. A Bolin
1796)kr. 658. Till fattighjonen.

Broberga fond (ViktualiehandI.
C J Broberg 184.5)kl'. 11,000. Rän.
tan utgår i 3:ne pensioner tiJJ fat.
tiga inom försarnl.

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

Fond fOr tillraJJig bjälp (1899)
kl'. 1,000. Lifränta till nämnd per-
son, därefter utdelas räntan till
hjälpbehöfv. inom 'Klara försam-
ling.

Porsamans fond (Tapetser. C G
Forssman 1858)kl'. 1,500. Pens:r
tiJJ 2:ne J'attiga borgareänkor.

Fuhrmanns fond (Hofkäll are.
mäst, P H Fuhrmann 1772) kl'.
597: 22. AJ' räntan utgå 7: 78 till
Ad.· Fredr. fattigv.-styrelse, resten
till Klara fattighjon.

Godus fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1787)kr. 555: 66. Pens:r till
2:ne fattiga änkor eller jungfrur,
60 ål' gamla.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Räu-
tan användes till förökande af den
dagJ. kosten föl' å fattighusen in.
tagna blinda hjon.

Hoppenstedtll, Sofie, fond (Fru
Adlersparre 1871) kr.' 300. Till
beredande aj' Jifränta åt fattiga

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE



[4609-4612J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
flickor i Klara barnhem och Sporron!"s fond (Änkef. U E ITill förmån for 2:st. fruntimmer,
Tysta skolan. Spo!rong 1824)kr. 3,000. Gåfva till som sett bättre d,,~r, samt reste.

Hillphers fond (Handl. J W Hiil- fattig);>Jonen. rande 2 pensioner till ålderstigna
phers 1812)kr. 6,000. Räntan för- Strahle. testamentsfond (Kam- fruntrmmer ur arbetarklassen, h.vil-
delas med lika belopp till 12 fat· rersänkan- H M Stråhle 1829) kr. ka af »slikt understöd äro sär·
tiga äukor med eller utan barn 3,000. Till 2:e civ. tjänstemans· skildt 16rtjänta ..•
inom Klara församI. änkor, fy:llda 60 år. Stahres donation (Komminister

Isbergs fond (presidentskan M Tunelll .fond (Kryddkramh. ~o. N J Stahre och hans hustru) kr.
G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan han 'I'unerius 1833)kr ...6,000. Ran· 39,200. Till bchöfvande änkoe
till fattighjonen. tan titldelaa .4 inom fors.amI. bo- eller ogifta personer, företrädes-

Johnsons fond (Generalkonsul ende fatt:ga ankor eller Junl1frur., vis af prlistfamilj eller släkt till
Axel Jolmson 1910) kr. 0,000:-. Ugglas fond (Excell. gret ve G komminister Stahre eller hans
Rlintan till fattiga inom Klara. af Ugglas 1800)kr. 2,000. Tillsty· hustru.

f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94. relsens godtfinnande.
Till styrelsens godtfinnan~e. Wiers fond (Brygg. A 111Wiers Syskolefonden (.Lärare och

Galathee Lamms fond (Ankefru änka 1783)kr. 1,682:24.27kr. till Ad. lärarinnor vid Jakobs och Johan.
Dorothea Lamm 1914)kr. 0,000:-. Fredr. f'ors:s o. rest. till Klara förs:. nes..f0lkskola. 1~70)kr. 1,000. Till
Af räntan 200 kr. till lifränta åt fattighjon. inkop :"f mater •••lier för barnens
na.mngifven person; resten till fat- undervisn. 1handarbeten .samt be-
tiga inom lilara församling efter [4611] Jakobs församlings löning åt däri skickliga flickor.
styrelsens godtfinnande. k k h k I åd Vahlskogs stipendium (Änkef.

Lieberts fond (Sejlareålderm. J yr 0- oe s o r. L M Vahlskog 1818)kr. 6,000. Uno
F Liebert och hans hustru A S Se [2023]. derst. till ynglingar, som ägna sig
Weber 1832)kr. 7,293:38. Af rän- A.lms, Fru, donation (Änkefru åt studier för präeterl . ståndet.
tan "/4 till fattighjonen, 1/4 till S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till ZierTogels donation (Juatltierå-
kapitalet. fattiga' inom församl, det C Ziervogel1824) kr. 7,500. Uno

Lindgrens fond (Dir. E Lindgren Behrens donation (Gördelmak derst. till ogifta döttrar eller änkor
1802)kr. 300. Gåfva till äfika med J F Behrens) kr. 700. »En liten på. efter ämbetsmän.
flesta barn. ökning till Jakobs församl:s skole-

Lindgrens fond (Dir. E Lindgren präster» (ingår i den rektor o. 2 [46 12]
1802) kr. 500. Gåfva, till fattig· kolleger tillk. lön). Alm. fond (Byggmäst. Axel Alm
hjonen. ' Carlboms donation kr. 12•. Till 1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob

Lindgrensfondkr.500. Tillmid· eninomförsamI. boende fattig bor- jämte 2 andra, att uppmuntra de
dagsmåltid åt styrelsen. garänka med flera små barn. arbetande klasserna till flit, ar-

Lindmanssons fond, kr. 5,000:-. Redrens fond (Biskop J J Hedren) b'etsamhet och sparsamhet.
(Bokbindaren J A W Lindmansson 600. Till böcker åt medellösa lärj. A.lms testamente (Byggmäst. Ax.
1»08.) Räntan till fattiga inom 161" Rillbergs stipendiefond (.Okänd Alm). En fond till uppmuntran

. samlingen, efter styrelsens godt- gifvare 1860») kr.·l,OOO. Underst. af flit, ordning och sparsamhet hos
finnande. åt medellösa lärjungar. de arbetande klasserna inom huf-

Lundblads fond (Hofslsg. J Mljebergs, Gustaf Erik och. vndstaden, företrädesvis sådana,
Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gåfva Helena- Catharina, fond (1882)kr. hvilkas biträde testator vid byggn:r
till familj med barn. 15,000. Räntan användes till ut- begagnat, till lika fördeln. Fonden,

IIeuniers fond (M:ll S M Meu· delning bland gifta och ogifta 100.000 kr., förvaltas af Pastor i
nier 1840)kr. 3,000. Pens:r åt2:e kvinnor inom Jakobs förs aml. , Jakobsf'orsamI. samt 2afstFelsen
fattiga gummor. .. dock ej i mindre belopp än 20 kr. f'ör Sthlms stads sparbank utsedda

Nordström. telitamente I(Ankef. Lnndbergs donationer (kyrkoh, personer.
EM Nordström) kr. 2,000. Räntan J G Lundberg 1878).kr.2,000.-1) Bagges fond kr. 10,000. Till skol-
utgår såsom lifränta åt 2:e per- Till Jakobs 16rsaml:s folkskola. lofskolonier.
soner, men efter deras död utdelas Räntan utdelas af folkskolans di- Bergenstråhles fond (Fröken
räntan till 2:e ogifta handtverks· rektion till de flitigaste och or- Sophia Louise Bergenstråhle 1899)
mäst:döttrar inom lilara förs aml, d~ntligaste barnen. - 2) Till idiot- 4,000 kr. Till lifränta åt vissa

Okänd (En ärlig mans fond 1782) hemmet i Sthlm eller, om det upp- uppgifna personer, hvarefter rän-
kr 450. Pens. till en ärbar flicka. hör, annat hem i samma syfte. - tan användes- till tillfalliga under-

Pihlgrens fond (M:ll U E Pihl· 3) Till ett försörjnings· .eller ar- stöd åt sådana fattiga, som ut-
gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till betshemförblindaochdöfstumma. skrifvits frän sjukhus, men ännu
2:e dygdiga flickor. - 4) Till Malmqvistska inrättnin· ej erhållit tillräckliga krafter föl'

Qyidings fond (Presid:änk&n J W gen för fattiga barn, förnämligast att med arbete sig försörja.
Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan fr. Jakobs förs. - o) Till rädd- Böttigers fond kr. 500. Till klä-
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. fiingshemmet för vanvårdade flic- der åt 3 barn i folkskolan.
samt kyrkoh. återstoden till behöf- kor, förnämligast fr. Jakobs f'or.. De Champs fond 000 kl'. Till
vande inom Klara församl. i pens:r - 6)Till Jakobs förs: s barnkrubba. skollofskolonier.
om högst 100 kr. och minst 50kr. - 7) Till Jak.obs förs:s hushålls- Folkskolans lärarepersonal kr.

Redogörarens gåfyofond (1905) skola. 3,000. Till skollofskolonier.
kr. 400. Räntan utdelas efter sty· Nödhjälpsfonden för värnlösa Franckeska fonden (Fru Olena
relsens godtfinnande till fattiga flickora uppfostran (Frunti=ers· Francke 1895)kr 5,067: 89.till ut-
inom forsamlingen... ajryddsföreningen 1870) kr. 3,600. deln. vid jultiden till fattiga fao

Schönes fond (Ankef. Schöne Till förmån för tre värnlösa ftic- milj er inom föraarn'l., IO,15.(l:94
1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas kors i Jakobs förs. uppfostran. till församl:s skollofskolonier och
till skyddsföreningen i lilara förs. Lundblads donation (C0hristina 10,135:76till fattlf:a folkskolebarns

Schnmbnrg., .lngn.t, IIlnnCll' Lundblad 1865)kr. 500. Underst. bespisn.
fond (donerad af konsul R Schum- till 2:ne nattvsrdsbarn, en gosse Govenii fond, kr. 4,000. Tillskol·
burg 1895) kr. 1,190. 1 proc. till och en flicka. . lofskolonier.
kapita;let, resten till fattiga inom Ruckmans donation (Frkn Ma- Invigningsfonden kr. 075. Till
Klara f'orsamI. ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen- stipendier eller beklädnad föl' folk-

Setteratröm. fond (Karduans- sioner af lika belopp åt 4 obemed- skolebarn.
mak. Setterström) kr. 630. Till lade öfver 60 år gamla och för KareJl~lond (Kyrkoh. P Karells .
styrelsens godtfinnande. en hedrande vandel kända frun- änka Ch M Hedendahl 1849) kr.

Sätherbergs fond (Fröken S. C. timmer, vare sig änkor eller ogifts. 10,000. Kyrkohre i Jakob ov Klara;
Sätherberg 1910)kr. 0,000:-e--; Rän- S'Chiitzercrantzskafonden(Schiit· underst. åt aflidna prästmäns. i
tan till fattighjon å Sabatsbberg. zercrantz' stärbhus 1913)10,000kr. fattigdom varande barn.
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J, agerström;; font! (Komminister

C. R. Lagerström och hustru
Emelie 1883)2,500 kr. till beklä-
dande af fattiga skolbarn inom
Jakobs församling.

Lejas Tälgörenhets.tlftelse för
Jakobs försarnl.s fattige (Kejser-
lig hofoptikus Benjamin Leja 1S64)
kr. 20,000. Särsk. styrelse med
kyrkoh. i ,r"kob såsom ordf., se
[3544]. Dels bespisn. under jul.
helgen af mom Jakobs förs. bo-
ende fattiga, dels till beklädn. af
fattiga skolbarn, dels slutl. till
Irontant underst. till sådana be-
höfvande, 80m icke äro i nä-
gen väIgörenhetsinrättn. intagna.

Llndgrell;; donation (Emil Ch
Lindgren 1866)kr. iOO. Skolrådet
i Jakobs församl. [se 2023]. Till
6 af folkskolans flickor vid julen.

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

Stelnerts fond (Helena Catha-
rina Steinert 1876)kr. 4,000. Uno
derst. till äldre behöfvande frun-
timme».

Snndens fO'lld (Lasarettssysalo-
mannen Anders Sunden 1886)1,000
kr. Till kläder och böcker åt fat-
tiga skolbarn.

Wennbergs oonatlon (Grossh.
Aug. Wennberg 1888) kr. 5.000.
Till förs:s skollofskolonier.

Wetterb",:gs d,onation, kr. 800.
Till skotlofskolonäer,

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

Se [17110].
Barnl,jälpsfonden 'Excell. Gref-

ve C De Geer med }(',OOO, ätskilliga
andra församl:sbor med 5,000.
1836) kr. 15,000. Till mat och be.
klädn. ät fattiga barn.

Benedleks te.tamentsf. (Bruksp.
E OBenedicks 1876) kr 2,000. Till
hjälp för de fattiga inom Jakobs
församling utöfver livad dessa enl.
fattigv:författningarna bekomma,
eller för sådana fattiga, som icke
af fattigv:samhällena erhålla un-
derstöd.

Ekholms testamentsfond (Guld,
sm, LEkholm 1806) kr. 2,522:50.
Räntan tillfaller »fattiga medbor-
gares änkor och minderåriga barn»
med 30 kr. hvar ärligen.

Fnhrmanns fond (Hofkältare.
mäst. P H Fuhrmann 1772)kr.383:33.
Räntan an vändes till undfägnad
midsommarafton ät fattighjonen.

De Geers donationsfond (Kam-
marh. frih. CDe Geer1796) kr. 2,500.
'l'ill fortsättandet och driften af
förs:s arbetshus.

De Geers donationsfond (Excell.
grefve C De Geer 18(0) kr. Ii,150.
Till hyreshjälp åt nägra fattiga
inom församlingen.

De Geers donation.fonrt (Excell.
grefv-e C De Geer 18(9) kr. 7,500.
Till underst. ät fattiga barn inom
rörsamr., hvilka fyllt 14 år, men
af sjukdom eller annan orsak äro
oförmögna att sig försörja, samt
såsom tillfålligt understöd åt an-
dra fattiga af hvilken ålder som

helst, hvilka befinna sig uti en
hjälplös belägenhet.

Godns testamentsfond (Begel-
söm:änkan C Godu 1791)kr. 565:56.
Årl. räntan utgår till underhåll för
2:e inom rörsamt. boende ärbara
o. välfrejd. hederliga änkor eller
ogifta fruntimmer, som uppnått 60
år, eller ock sådana yngre, 80m
genom sjukdom eller lyten äro ur-
ståndsatta att sig genom arbete
försörja.

Gyldenstolpes donationsfond
(Grefve A G Gyldenstolpe 1855)kr.
1.800. Till underst. ät s:e åldriga,
sjuka personer, helst å församl:s
fattighus.

Hederhlalm« testameBtsfond
(Kammarrev:rädet G O Hederhielm
1797) kr. 1,00n. Räntan utdelas
hvarje 1/t·är till fattiga, födda inom
Jakobs förs.

HeUns donationsfond (Änkefru
L Helin 1815) kr. 3,000. Räntan
fördelas lika emellan ä Jakobs o.
Joh. förs. fattigh. intagna hjon.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 18(3) kr. 1,500. Rän-
tan användes till förökande af den
dagl. kosten för å fattighusen in-
tagna blinda hjon,

Horns testamentsfond (Grefv:an
A S Horn, f. Blomstedt, 18(8) kr.
4,500. Årl. räntan användes till
understöd åt s. k. npauvres hon-
teuxn, isynnerhet gamla, döfva,
blinda eller annorledes vanföra.

Kihlströms te.tament.fond
(Slaktaren J G Kihlström 1880 o.
1834) kr. 3,536:96. Rlintan utdelas
ärl. på stift:s dödsdag den 12 dec.
till församl:s fattighushjon.

Lundberes testamentsfond (För-
ste lifmedikus V Lundberg 1897)
kr. 5,000; att bilda en fond ät så.
dana nödställda församl:smedl:r
inom Jakobs församl., som icke äro
berättigade till fattigunderstöd.

Non~ens pensionsfond (Kanslir.
J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,500
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf-
vande änkor o. döttrar efter tjän-
stemän af civil-, milttär- samt bor-
gareständet.

Normans testamentsfond (Hus-
hållerskan B M Norman 18~9)kr.
1,500. Räntan utdelas årl. pä stif-
tarinnans dödsdag den g maj till
förs:s fattighushjon.

Okänd (En okänd gifvares do-
nationsfond 18(5) kr. 3,000. Till
underhåll af fattiga och vanlottade
barn inom förs arnl .
P-s donationsfond (1865)kr. 500.

Rä,ntan till de fattiga inom J akobs
församl,

Reueknerska fonden. (Änkefru
Sofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr.
Österberg-Reucknerska grafven å
Johannes kyrkogärd skall för all
framtid underhällas. Resterande
räuternedel användas som tillf.
underst. åt fattiga inom Johannes
förs.

Relnotedts donationsfond (Tes-
tam:tstagare efter Änkef. M H Rein-
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut-
delas i 5 olika lotter till vissa upp-
gifna personer och efter deras död
till andra behöfvande, helst änkor

[4612-4614J
och ogifta. döttrar efter ämbetsmän
i statens ämbetsv.

Sandbergs te.tameutsfolld (In.
kef. C Sandberg 1812) kr. 1,275.
Räntan till något fattigt fruntim-
mer af bättre stånd,

Seheweste.tamentsfond (Grossh.
R F Schewe 1845) kr. 750. Räntan
utdelas årl.' pä Sofiadagen t. för".
fattighushjon.

S.hnltzes testamentsfond (Frkn
C v. Sehultze 1845)kr. 300. Rän-
tan tilldelas någon behöfvanc1e.

Sehwartzers testamentsfond
(ÖITerste J v. Schwartzer 1808)kr.
300. Till de fattiga vid jultiden.

Snndströms gåfvomedel (Handl.
C G Sundström 1869)kr. 1,900. Rän·
tan utdelas nyärsaftonen i 3 lika
delar till behöfvande och obotl.
sjuke handl. eller deras änkor, aller
handtverkare eller ock till Jakobs
för,. fattiga i allmänhet.

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

Wretterdahls testamentsfond
(Prostinnan C E W",tterclahl 1860)
kr. 300. Räntan utdelas till ngn
behöfvande i förs.

WIttIng. testamentsfond (Änkef.
ii B Witting1782) kr. 430:52. Räntan
skall årl. lVIikaelsmässodagen lika
fördelas mellan 3:e änkor och 3:11e
faderlösa barn inom församl.,hvilka
äro i ömmande och behöfvaude om-
ständigheter.

Äkerblads donationsfond (Spe-
gelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83::13.
Till jul och nyärsgåfvor åt fattig-
hjonen.

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

Se [2025),
Brandelsdonation(Anlla MBran-

del 1795) kr. 2,700. Underst. till
fattiga änkor m, fl. inom församt.

.n Canters minne. (Änke!ru Ca-
rol ine Cadier 1901) kr. 52,950:-,
därat' 3/4 till pensioner och 114 till
skollofskolonierna.

De Geer. donation (E:Ch:a Rib-
bing 783) kr. 2,250. Underst. till
6 fattiga af Joh. förs., af hvilka
4 änkor.

Franekeska fonden (Fru Olena
Francke 1895) kr. 20,742:25 till ut-
deln. Tid jultiden till fattiga fam.
inom församl., 25,584:25till fattiga
folkskoleb:s bespisn., 5,397:80 till
fattiga sjuka församlingsmedl:s
vårdande i deras hem, 15,646: --
till skollofskolonterna.

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

Liljebergs fond (Mälaremllst. G
E Liljeberg 1887 kr. 45,000. Rän-
tan användes till utdeln, vid jul
bland änkor och ogiftakvinnol'
inom Johannes' töraaml., dock ej
i mindre belopp än 20 kr.

Lindgren. donation (Emil Ch.
Lindgren 1866) kr. 500. Skolrådet
i Johannes' församl., se [2025],
till 6 st. af folkskolans 1Iickor
julen.
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Lundblads douation(C Christina

Lundblad 1865)kr. 500. Underst.
till ett nattvardsbarn, omväxlan-
de en gosse och en flicka.

Norens donation (Kamrer JNo·
ren 1837) kr. 1,500. Underst, vid
julen till högst 4, inom J ohannes
rors. boende änkor eller värnlösa
bun. J • .

Rnekmans donation(Frkn Maria
Ruckman 1887)kr. 10,000. Pens.r
af lika belopp åt 4 obemedl. ötver
60 ål' gamla och för en hedrande
vandel kända fruntimmer, vare
sig änkor eller ogifta.
!;ebaldts donation (Justitiekans-

lerskan 1\'1·Sebaldt 1797) kr. 8,333.
Underst. till änkor efter civ, tjän-
stemän och deras ogifta döttrar
(6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
åldern och 12 fattiga änkor utan
uppgifvet stånd.

Stahres donation (Komminister
N J Stahre och han hustru) kr.
40,000. Till behöfvande änkor eller
ogifta. personer, f'6reträdesvis af
prästfamilj eller släkt till kom-
mintster Stahre eller hans hustru.

[4615) Maria församlings
kyrkoråd.

Se [2035].
1884 ärs fond !ör fattiga natt-

vardsbarn kr. 1,500.
Apelgreus fond (M:ll S L Apel.

gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra
latinlärov:t till obestämdt antal.

Botins eller Sehönborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
9,000. Till 3 änkor eller döttrar
efter ämbets- och tjänstemän samt
2 änkor eller döttrar af handl. eller
fabriksidk. ; samt '/6 af årets
ränt" till kyrkonotarien.

Cabani.' fond (Änkan A Cabanis
1869)kr. 2,400. l'ill aktningsvärda
behöfvande inom församl ,

Dahlqvid. tond (Änkan Ch Dahl-
qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig
än'ka; pensionären utses hvarje år.

Didrikssons fond (Änkan H. Did-
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra Iatinlärov. till obestämdt antal.

Femte.Mars.Fonden (Flere o-
nämnda 1876) kr. 925. Till fat.
~iga inom törsaml.

Hallgren. fond (M:ll M S asn.
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till·
f&iler sjuka och ofärdiga frun t.;
tillf'alligt underst.

Hnlts fond (Jungfru A L Hult
l801i)kr .1,100. 'rill fattigas underst.,
till obestämdt antal.

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

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

J,iictes fond (Lovis. Elisab.} kr.
10,000. Räntan skall användas till
beklädnad åt de mest behöfvande
kvinnliga nattvardsbarnen i för-
saml.

Jlöllers fond (Kamrer J Möller
1786) kr 1,667: 67. Räntan tillfaller

mr lifstiden 3:e änkor efter civ.
ämbets- o. tjänstemän.

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

Pihlmanska eller 08termanska
testamentsfuuden (Änkef. W Pihl-
man; f. Osterman, 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 ankor.

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

Öhmanll fond (Ånkan H Öhman
1791)kr. 800. Stip:r åt södra lattn-
lärov. till obestämdt antal.

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

GravalIii fond (C O Gravallius)
kl'. 1,500. Till uppmuntran åt fat-
tiga skolbarn i handslöjd.
• Hammarstrands fond 1,500 kr.
Arliga räntan skall användas till
fattiga skolbarn som medfölja skol-
lofskolonierna. .

Holmbergs fond (Byggm. J P
Holmberg) kr. 15,000. .hliga rän-
tan skall utdelas den 11 dec.: '/s
till spädbarnskrubban. "s.till ar-
betsstugorna, '/3 till skol'lofskolo-
nierna. ,

Levin. fond (Fabr. J P Levin och
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till
beklädn. å~sådana fattiga barn, som
i brist däraf ej kunna bevista sko-
lan.

Meyers fond (F,rkn JennyMeyer
1894)kl'. 20,000. Till middagsspisn.
för fattiga skolbarn. I

NetherlVoods fond (Bankokom-
miss. V Netherwood 1867) kr. 200.
Till uppmuntran åt ett fattigt skol-
barn.

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

Törnebohms tastamente (äseee-
sorn och stämpelmäst. E 'I'örne-
bohm 1831) kr. 3,000. .Till fattiga
skolbarns beklädn.

[46 17) Maria församlings
fattigv~rdsstyrelse.

Se 11796].
Abraham.ons hfräntefond (Bada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
1893 o. 1894)kr. 6,200. För barn å
Gålön och i Philipsenska och Malm-
qvistska skolorna.

Beklädnad.fonden ror fattiga
nattvardsbarn (okända gifvare) kr.
3,084:48. Användes f'Ol'fattiga barn
inom färsaml.

Lars Bergsted ts fond (Fabriks-
mäst. Lars Bergstedt 1891) kr.
1,700. Räntan till fattiga fabriks-
arbetarefamil,ier.

Erik Berl\'stedts donationsfond
(GrosshandI. Erik Bergstedt 1910)
kr. 5,000. Till fattiga fabrfksarbe-
tarefamilj er.

Besparade medelfonden (bild.
gnm behålln. af räntor 1867 och
1868) kr. 1,500. Användes för åt·

skilliga ändamål, efter Styrelsens
bepröfvande.

Fuhrmann» fond (Hofkäl lare-
mäst, P H Fuhrmann 1772)kr. 400.
Fattighushjonens förplägn. mid-
sommardagen.

Godus fond (Segelsömm:änkall
C Godu 1791) kr. 1,666: 61. Un-
derst, åt änkor eller ogifta f'run-
timmer.

Grundberg. och A.plonds fond
(Grossh. A N Grtmdberg och än-
kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000.
Åt behöfvande inom försarnl,

Gösches fond (Grossh. J H Gö-
sche 1781) kr. 1,500. Fattighus-
hjonens förplägn. å H M Konun-
gens födelsedag.

Haglinds fond (Makame G R
och B K Haglind 1888) kr. 1,400.
Till ä Maria fattighus' sjuk- ocli
ålderdomsrum intagna fattiga per-
soner.

Holmbergs fond (Kryddkranlh.
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän·
tan användes till förökande af den
dagl, kosten för å fattighusen
intagna blinda hjon. ..

·Galathee L"mms fond (Anketru
G Lamm 1913)kr. 7,000. Åt be-
hörvande inom församlingen.

Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
kr. 125, Inköp åt fattighushjonen
af »Arndts paradislustgård».

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

Petterssons fond (Grossh. Axel
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
fattiga inom försarn!. efter verkst.
direktörens bepröfvande.

Renckners fond (Änkef. S L
Reuckner 1885)kr. 3,000. Utdelas
till behöfvande inom församI.

Rothoft's fond (Öfverstelöjtn. F
A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för-
saml.s fattiga.

Sahlbergs fond (Stadsmäkl. J
Sahlberg 1803) kr. 1i00. Fattig-
hjonens förpläga. å H 1\'1Konun-
gens födelsedag. .

SandahJs fond (Uppbördskom-
miss. J Sandahi 1878) kr. 2,000.
För behöfvande inom församt.

Stråhles testamentsfond (Kam·
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns
änkor, fyllda 60 år.

Elin A Svans minnesfond (Ko-
kerskan C C .Jansdotter 1896) kr.
1,800. För fattiga barn. inom för·
saml.

SlVedsrs fond (Rådman MS.••.eder
1772) kr. 1,600. Underst. till fat-
tiga. klädesgarnsspinnerskor.

Tjngufemte Jonl·fond en (Okänd
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
dtspoettdon för fattiga inom förs.

Tornemans oeh Wistrands min-
nesfond (Assessor J A Tömeman
och Professor A H Wistrand1864)
kr.3,500. Behöfvandeinomföl'saml.

lYertmöUe •• fond N:o 1 (Brygg.
och Ryttmäst. G Wertmi111er 1864)
kr. 2,000. Uppfostringshjälp 161\
värnlösa barn.

Wertmöllers fond N:o 2 (Brygg.
och Ryttmäst. G Wertmliller 1864)
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4617-4621J
kr. 2,000. Fattighjonens f6rplägn. Jolm Söderbergs fond (1894)kl'. Okänd (stift. af en okänd 1829)
;I. testators födelsedag ..d. 23 feb. 12,000. Till underhåll aftestators kl'. 500. Prem. i folkskolan.

Wirrwachs fond (Ankel'. C E graf och till mat och sjukv:sartik- Blchters fond (CH Richter 1825)
Wirrwach 1788)kl'. 8,333: 33. Af lar åt fattiga sjuka gnm. försam- kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig.
räntan användas 400 kr. till un- lingsdiakonissorna. skolan.
derst. (3 a '50 kr., 4 å 37kr. 50öre Sophie och J<:riqne Calwagens Fröknarna Rosens fOlld 4,000
och 4 å 25 kr.) åt Il ofrälse mäns fond (1906) 6,000 kl'. Räntan ut- kr. (1909) till kläder åt fattiga
änkor, som äro fattiga och till delas till fattiga sömmerskor. skollofskolonibarn.
frejden of6rvitl.,'företrädesvis så· Charlotte och Johanna Söder· Carolin" Hafströms fond (1913
dana, som hafva omyndiga barn bergs minne (1904)kr. 230,000. '15 kr. 1000 till skollofskolonierna i
eller sjuka föräldrar att försörja. af ränteinkomst.en användes år- Katarina f'6rsamling.

C A .Th Idelgrens minnesfond ligen till vård af barn, till stipen- Törnqvist. fond (Carl 'I'örnqvtat
(Frkn S A A Ädelgren 1897)kr. dier och till nnderstöd åt familjer 1861)kr. 2,000. Prem:r åt flickor
1,E\QO.För behöfvande inom förs. med mänga barn, ålderatigna per- i Katarina slöjdskola .
. Ostergrens fond (Hamnfogd. L E soner med svag syn, m: fl. Törnqvlsts fond (J Ch Törnqvist

Östergren 1852)kr. 500. Förplägn. K A Wallenbergs fond (1912) kl'. 1829)krA,IOO. Prem:r i fattigsko!.
vid jultiden åt sängliggande sjuka 10,000 till underhåll af testators
å fattighuset. r..~~.OChtill kläder ät fattiga skol- [4621] Katarina rörsam,lings
[4619] K t . r- I' Öfverstro"ms fond (Kyrkoh. FW rattigvårdsstyrelse. Se ~1795J. a arlDa orsam mgs

k 'k °d Öfverström 1865).kl'. 20,238.Pens:r Almgrens fond (Advokatfiskal J
yr ora . Se [2033]. till änkor efter gesäller o. arbetare. PAlmgren 1822)kl'. 1,050. Räntan

A. Bj urholms fond (1914)kr. 10,000 utdelas till fattiga civ. tjänstemäns
till Katarina rorsamlings barn- [4620] K r- änkor eller döttrar. ,
krubba. atarina orsam- Backertskafonden(DirektörCarl

Kamrer Branders fond, kr. lings skolråd. Se [2033]. Herman Backert)f. n. kr. 179,+77:07.
1,000. Gåfvor årl. till sjuk!. tjä- A Bjurholms fond (1914) kr. Donators syster ätnjuter för lifs-
nare vid kyrkan. 10.000till skollofskolonier. tid kr. 4,000ärl. pension, donators

.Mamsell Branden fond, kr. B. A. Danelius fond (1908)15,000 trotjänarinna ätnjuter för lifstid
2,000. Gäfva ärl. till sjuk!. tjänare kr. till frukostspisning ät fattiga kr. 1,000årt. pension. Möjligt blff-
vid kyrkan. folkskolebarn. vande ränteöfverskott skall utde-

Johan Bäckströms fond till Ka- Eriksoni fond (E R Erikson las till behöfvande familjer inom
tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000. 1823)kr. 6,000. Kläder åt fattiga Katarina förs. uti gårvor af 100kr.

'B. A. Danelins' fond (1908)20,000 barn i Katar. rörsamt. fattigskola. till hvalje familj. Efter pensionä-
kr. Gårvor att till fattiga familjer Eriksons fond (1825)kr. 9,000. rernas död ökas gäfvornas antal.
utdelas af f'6rsamlingssystrarna Till arbetsskola i Katarina förs, Kapitalet fär ej ökas eller minskas
den sista december ärligen. Fond för Katarina skollofsko. utan all ränteinkomst skall ärli·

B. A. Daneltus' fond (1908)5,000 lonler (1896, 1900)kr.'20,000. gen ntdelas.
kr. till Katarina l"6rsamlings gamla RosalIe Fredenholms fond(1897) Bohman E,sons fond (Viktualie-
barnkrubba. kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i hand!. E Bohman E:son 1822) kr.

B. A. Daneltus' 'fond (1908)5,000 Katarina folkskola. 4,500.Vedutd. t. fattiga iförs. m. m.
kr. till Katarina församlings Gjörckes donationsfond (Änkel'. Brandes fond (Frkn .J F Bran-
västra barnkrubba. C Gjöreke 1874)kr. 2,000. Prem, des 1872)kr. 15,000. Pens:r a 75kr.

Fonden för Katarinlt barn- ät 1 eller högst 2 fattiga fader- och ät ogifta, åldriga och sjukl. tjäna-
krubba, kr. 20,000. Änkef111Heur- moderlösa skolbarn. rinnor, som längre tid tjänat i sam-
lins fond (1904)kr. 5,000. Ankefru Gjöthmans fond (1818)kr. 3,333. ma familj' och bo pli. Söder.
Neumilllers fond (1906)kr. 2,500. Kläder ät fattiga flickor i Katarina Broström. fond (Källarmäst. 0-
Änkefru Dorotea Bexelius fond förs. fattigskola. Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln.ät
(1910)kr.' 2,000. F. A. Hammarstrands fond, kr. hjonen ä Rosenlunds älderdomsh.

Fond till biblar åt fattiga natt- 1,500, till förs. skollofskolonier. Burmans, Axel och Nannie, fond
vardsbarn. kr. 900. P. H. Hesslers fond, kr. 8,534, (Direktör A Burman 1911). Afkast-

Fond till kliider å1 fattiga natt- till förs. skollofskolonier. ningen användes till julgäfvor; 1/5
vardsb"rn, kr. 450. Emil Nenmöller. fond, (1905) däraf : tillägges årligen kapitalet

Rosalte Fredenholms fond (1896) till skollofskolonier, kr. 5,000. (10,000kr.).
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder- Wilh. Govenius fond till skol- Bångs fond (Dir. G Bång 1854)
stigna, ogifta;,fruntimmer ärl. lofskolonier 1904, kr. 6,000. kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å

Godus fond (Segelsöm:änkan C Carl WIlhelm Haemnns fond Rosenlunds ålderdomshem.
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r ät (1897)kr. 700. Till kläder ät fattiga Bångs fond (Dir. GBäng 1854)kr.
änkor m. fl. _ skolbarn töre julhelgen hvarje är. 7,500. Till fatt. skolbarns beklädn.;

Johan Leonard Höijers fond, Johan Hanssons fond (1902)kr. f. n. utgå 225 kr. tilllifräntor.
kr. 40,000. Räntan är anslagen till 1,620. Till kläder åt skollofskolo- Flobergs fond (Guldsmeden S
ny barnkrubbå 1904. nisterna. Floberg 1830)kr. 1,500. Pens. åt

][athlas Lnndins fond (1891)kr. lIedströms fond (Carl Hedström en fattig borgareänka,
5,000. Till pens:r åt 5 ålderstigna 1822)kr. 9,000. Kläder åt fattiga Fnhrmann. fond (Horkällare-
pers:r som under senaste 10 åren barn i Katarina förs. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
tillhört Katarina församling. Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. 187:33. Till hjonen å Rosenlunds

.'röken Lovisa Elisah. Lyckes Undervisn. i handslöjd åt fattiga ålderdomshem.
fo.d (1910)kr. 15,400. Till bekläd- flickor. God••• fond (Segelsöm:änkan C
nad af de fattigaste flickorna af Ka1arina arbetsstugors fond Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till
nattvardsbarnen. (1900)kr. 4,000. hjonen ä Rosenlunds ålderdomsh.

I'röknarn"!I"landersfond(1902) Grossh. o. Fru John Lovens GOdus fond (Segelsöm:änkan C
Kr. 2,000. Räntan utdelas år!. till fond (1910) kr. 10,000. Till Kat:a Godu1797)kr.l,333. Pens:rätänkor
4. fattiga före jul. l"6rs. skollofskolonier. eller döttrar till 1 civil tjänsteman,

Spångbergska testamen1sfonden Ilathlas Lnndins fond (1901)kr. 1 präst, 1 militär och l borgare.
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till 5,000. Till prem. af kläder att ut- Giderino fond (Huegerädekam:
·underst. ät fattiga fader- och mo- delas vid vårterminens slut åt betjänten A Gäderin 1838)kr. 4,500.
derlösa barn. fattiga skolbarn. Till utdelning ät hjonen ä Bones-

John Söderbergs fond (1894)kr. Jenny .Meyers fond (1894) kr. lunds ålderdomshem. .
40,000. Till middagsspisn. åt fat- 2.,000. Till middagsspisn. ät fat- I HedKtröms fond (Sident'abr. C
tiga folkskolebarn. tiga folkskolebarn. Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln.
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[4621-4626] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
bland hjonen å Rosenlunds ålder- plägn. vid jultiden åt sängI. sjuk- Kungslo.olms Gilles fond kr.
domshem, 75 kr. tilldelas årl, åt å Rosenlunds ålderdomshem. 1,650:43. Räntan skall använda ••
i6rsörjn:shjonen... . till beklädnad af ett eller flera fat-

Holms tond (Ankef. Johanna tiga barn tillhörande Kungsholms
Lovisa Holm 1895). Kr. 20,000. Af· f6rsamling antingellovid julen eller
komsten användes till beredande [4623J Kungsholms för- ock till utrustning tör vistelse vid
afpens:r l>50 kr. åt medellösa och samlings kyrkoråd. sommar- eller skollotskoloni.
mr hederlig vandel kända 'frun- Möllers tond (Bruksp, J Ph Möl-
timmer, ogifta eller änkor, inom Se [2015]. ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
Katarina förs aml. Bornans fond (Kammarskrifv. E inom eller utom fattighuset.

Holmbergs fond (Kryddkramh. Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl-
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän- fattiga välfrejdade ålderstigna ler 1801) kr. 500. Till fattighus-
tan användes till förökande af den inom församI. hjonen.
dagl. kosten för de å Rosen1unds Eldkvarnsfonden (GrosshandI. F Möllers tond (Bruksp, fr Möller)
ålderdomsh. intagna blinda hjon. G Althainz 1903)kr. 60,262:92. Af kr. 1,100. Till fattiga barns upp-

Johnsons fond (Johnson Axel räntan äro medel årligen anslagna fostran och vård.
Generalkonsul 1910) till ändamål, till af donator bestämda personer. Nor.ens tond (Kanslirådet J E
som af Styrelsen bestämmes, och Återstående räntemedel skola ut- Noreen 1811)kr. 900. Till utdeln.
h,:"'l1ill anslag af kommunen icke gå dels till i nöd stadda personer, efter godtfinnande.
emånes. Kapital 5,000Kr. som varit anställda hos A. Svan- Okänd (Anses vara Grossh. Po-

Lettotröms tond (Fattigläk. G A berg & C:os kvarnaktieb. under meresche 1826) kr. 2,000. Till rat-
Lettström 1848) kr. 8,000. Ökad viss tid, och dels till pensioner. tiga och värnlösa barn. uppfest-
kost åt hjonen å Rosenlunds ålder· Hallgren. fond (M:ll M S Halt- ran och vård ..
domshem. gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga Roos' fond (Handslsbokh. J C

Nyströms fond (Rustmäst. C fruntimmer. Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad
'Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln. Klerekika fonden (Skrädd, Sv. kost åt sjuka fattighushjon.
till hjonen å Rosenlunds ålder- Klerck och hans hustru 1883)kr. Stagmans fond (Trädgårdsmåst.
domshem. . 5,000. Att bispringa fattiga inom Stagman 1826) kr. 5,000. Till för-

Okänd (Okänd gifvare 1804)kr. församI. plägn. af fattighushjonen samt s.ne
150. Till hjonen .å Rosenlunds Lagermans testamentsfond pens:r a 30 kr. och s:e l> 15 kr.
ålderdomshem. (Handl. J Lagerman 1780)kr. 2,500. Tharmouth. fond (M:ll A Thar·

Osreengll tond (Kammarrätts. Till sängliggande fattiga och för- mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
råd:n B Ch Osreengius 1853)kr. äldralösa barn, inom föraaml , åt fattighjonen, synnerI. gamla
'3,000. Pens:r åt 3:e fattiga frun- Lindblad. testamentsfond (L if· tjänare.
timmer. j medikus C A Lindblad 1822)kr. Torken.fond (Kapt. JBv.Torken

Ringqvists fond (Apotek. C R 2,000. Till änkor efter ståndsper- 1818) kr. 1,200/ Till sjuka och
Ringqvist 1888)kr. 7,500. Förbätt- soner efler borgare; företrädesvis sängliggande inom fattighuset.
rad kost åt hjonen å Bosenlunda åt släktingar.
ålderdomshem. Okänd ("En okänd välgörares

Roos' fond (Handelsbokh. J C gåfva", donerad under kyrkoh.
Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol-
kost åt sjuka hjon å Rosenlunds barns beklädn. Denna fond har
ålderdomshem. mottagit ett belopp af 1,000 kr.

Steinmetz' fond (Grossh , J F hvilkalagtstillfonden,hvilkendär-
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln. för numera bokföres till 5,000 kr.
åt hjonen åRosenI. ålderdomshem. Sjöstedts testamentsfond (Rep-

Stokoes fond, ben. Stenbergska slag.älderm. O Sjöstedt och hans
SUftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) hustru 1815)kl'. 5,000. Af räntan
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattigs utbetalas medel åt fattige inom
inom församl. hvarje är. förs., som äro sjuka, ålderstigua

StråhlOl testamentsfond (Kam- eller hafva flera barn, företrädesvis
rersänkan H M Stråhle 1829)kr. fattiga gesäller af "Repslagareäm-
3,000. Till 2:e eiv. tjänstemäns betet" och deras hustrur.
änkor, fyllda 60 år. Smitts testamentsfond (Gene·

Teng.troms fond (Kamrer C A ralkonsul J W Smitt 1899) kr.
Tengström 1864) kr. 10,100. A 20,000. Ränteafkastn. utdelas till
räntan utdelas 4 pens:r l>50 kr. behöfvande inom församl.
till fattiga änkor och 41>50kr. till Västermalm8 kommunalflire-
kvinnI. tjänstehjon, som längre tid uings går vu (1911)kronor 4,138:56.
tjänat inom samma familj; åter- Af räntan ut dela. 80010 åt behöf-
stoden användes till underhåll åt vande församlingsbor 'å Kungshol-
hjonen å Rosenlunds älderdoms- men, hvilka oförvålladt kommit i
hem. misär.

Törnqvlsts tond (Kamrer. C
Törnqvist 1866) kr.U,600. :C\lO kr.
66 öre utdelas till hjonen å Bosen-
lunds ålderdomshem och mrsörj·
ningshjonen hvarje år Uln (testa-
tors dödsdag), 12kl'. till underh. af
testators graf; återst, användes till
förbättrande af hjonens kost.

Zetherstens fond IGarfv. J H
Zethersten 18861)kr. 750. Julkost
åt hjonen å Rosen1unds ålderdoms-
he!". .

08tberg8 fond (Öfvervägaren F J
Östberg 1813)kr. 400. Pens. åt en
kYi.nna bland pauvres honteux.

O~tergrelll fond (Hamnfogd. L
E Östergren 1862) kr; 500. För·

[4626 aj Hedvig Eleonora
församlings kyrkor~d.

Se [2027].
Stenhuggeriidkaren C Ånd.r-

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

Barnkrubbans fond (Ankef.
Erika Nyberg 1892 och 1893)kr.
1,333:33. Räntan tillgodo kommer
församl:s barnkrubba.

Beethuns fond (M:ll A Beethun
och Änkef. W Brandt) kr. 2,400.
Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer.

Brandelska donationen (M:ll A
S Brandel 1867 och Kamr. CBran-
del 1900)kr. 33,333:33. Af afkast-
ningen skall ena hälften användas
till bidrag åt fattiga skolbarn inom
forsamlingen och den andra hälf-
ten, efter anmälan af nägon för-
saml:s medlem och kyrkorådets

[4624J Kungsholmsförsam- pröfning mr hvarje gång, till un-
Iings fattigv~rdsstyrelse. derstöd åt behöfvande och helst i

form af tillfälliga mindre gåfvor
Se [1786]. for att lindra oförvållad verklig

Carl grens fond· (Sergeant J Carl- nöd samt där utsikt förefinnes,
gren 1818)kl'. 1,500. Till utdeln. att genom penningehjälp en arbet-
åt fattighjonen. sam och nyttig medlem kan åt

Godus fond (Segelsöm:änkan L samhället återvinnas.
Godus 1791) kr. 1,400 till 3 penarr S Edgrens fond (Än.kefru Sofia
åt änkor eller ogifta fruntimmer i Edgren, 1903)8,333:33. Till under-
församI. stöd åt fattiga inom I6rsamlingen.

Holmberg. fond, (Kryddkramh. Enberg8 fond (Grossh, G M En-
N Holmberg 1853) kr. 3,400. Rän- .berg 1909) 19.000 kr. Räntan an-
tan användes till utdeln. åt blinda vändes till inköp af kläder till
fattiga hjon. fattiga barn inom församlingen.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
'I,onise Henrlins fond (Änke- afkastningen skall ena hälften an-

fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666:67. vändas till understöd medels be-
Understöd åt barnhem och barn- klädnad eller föda eller pit annat
krubbor. sätt åt fattiga skolbarn inom rör-

Johannes ..och Augusta Kast· samlingen och den andra hälften,
mans fond (Ankefr. Augusta Kast- efter anmälan al någon församl:s
man, 1902) kr. 1,500. Arliga rän- medlem och kyrkorådets pröfning
tan skall gnm förs:s kyrkoherde för hvarje gång, till understöd åt
utdelas till fattiga inom försam- behöfvande och helst i form af tfll-
Hngen. f'ålliga mindre gåfvor för att lindra

Flory Lindblads nnderAtöds· oförvållad verklig nöd samt, där
fond (D:r A Lindblad 1909) kr. utsikt förefinnes, att geuom pen-
10,000. Räntan utdelas halfårsvis ningehjälp en arbetsam och nyttig
till 2-4 församlingen tillhörande medlem kan ät samhället ätervin-
personer inom pauvres honteux- nas.
klassen. Dahlströms fond (Fröken Sophie

J A LIndholms fond (Förest. föl' Dahlström 1910) kr. 4.000. Till fat-
brefbärareexp .• J A Lindholm 1894) tiga sömmerskor.
kr. 10,000. Till uppf. afinom förs. S. Edgrens fond (Änkefru Sophie
födda och hemmahörande barn Edgren, 1903)3,333: 33. Till under-
af oäkta börd. stöd åt fattiga inom församlingen.

Okända glfvares fom1 (1912- Ankefru Ferms fond kr. 500.
13) kr. 10,500. Årliga afkastningeu Räntan till julgäfvor ät fattiga
utdelas genom kyrkoherde och fruntimmer.
diakonissor till fattiga inom för. Folckerska och Barckska testa-
samlingen. mentet (Änkefru C C Barck 1867)

Otto och Augusta Lindstrands kr. 2,000 till någon i torftiga om-
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind- ständigheter varande kvinna, som
strand 1896) kr. 15,000. Till uri- genom sitt arbete försörjer åldriga
derst. åt obemedl. älderstigna, akt- föräldrar, i första rummet moder.
ningsvärda fruntimmer... Loulse Heurllns fond (Änkefru

Morbergska fonden. (Ankefr. A. L. Heurlin 1898) kl'. 1,666:66. Uno
C. Morberg 1885)kr. 666: 66. Rän- derstöd åt barnhem och barn-
tan användes till beklädn. affattiga krubbor.
nattvardsbarn. "Victor Johnusons fonit för ogifta,

Erlka Nybergs fond (Änkef. E sjukliga och behöf'vaude, oi-dent-
Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul- liga fruntimmer ötver 50 års ålder,
gåfvor åt fattiga i församl. mantalsskrtfna i Stockholm. som

Selenii fond (Källaremäst. C L söka sitt dagsuppehutle genom
8elenius 1866) kr. 1,666:67. Till sömnad i andras hem (Grosshand-
inköp af mat, kläder och böcker Iaren J. C. V. Jnhansou 1913) kr.
åt sådana fattiga och välartade 10,1i5: 84. 80 proc. af räntan ut-
barn, som vid församl:s folkskola delas i årliga pensioner å 50 kr.
åtnjuta undervisn. Yietor .Jnhu,nsolls fond för be-

SJöstedts fond (Prosten N J Sjö- hörvande uppassare (ser-ver-ings-
stedt 1856) kr. 3,000. Till barn- kypare) (densamme 1913)kr. 10,000.
krubba och småbarnsskola. Räntan utdelas. lrutvudsaktigen un-

Fredrik och Maria lVesterlings der vintern, i understod (till mat.
fond (1909) kr. 500. Räntan ut- kläder. husrum).
delas årligen den 6/U till en be- Johannes .. och Augusta J'ast·
höfvande familj. mans fond (Ankefru Augusta Kast-

Rassöl' Sten Herlog Widboms man, 1902) kl'. 3,flOO. Arliga run-
«onation (1900) kl'. 500. Till un- tan skall gnm törsee kyrkoherde
derstöd åt en fattig sjuk försam- utdelas till fattiga inom försam-
lingsmedlem. lingen.

Widings fond (Kyrkoh. L P wt J. A. Lindholms fond (Förest. för
ding 1814) kr. 4,225. Afräntan ut- brefbärareexp. J. A. Lindholm 1894)
delas pens:r, å 50, 35 el. 30 kr., åt kr. 10,000. Till uppfostran af inom
inom försam!. boende tjänstemäns. förs. födda och hemmahörande
änkor eller döttrar, hvarvid de efter barn af oäkta börd.
prästmän hafva företräde. Otto och Augusta Lindstrands

fond (Änkef. Emilia Aug. Lind·
strand 1896) kl'. 15,000. Till un-

[4626 b] Engelbrekts för- derst. ät omedl. ålderstigna, akt-
samlings kyrkoråd. ntngsvärde fruntimmer ...

Morbergska fonden (Ankefr, A.
Se [2029). C. Morberg 1885) kr. 666:67. Rän·

StenhuggeriIdkaren C. Ander· tan användes till beklädn. af obe-
.sons .och hans hustrus fond medlade, välartade nattvardsbarn.
(1890)kr. 1,400. Räntan »till hjälp Erlka N)'bergs fond (Änkef. E.
och understöd åt församl:s fattiga Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul-
och i främsta rummet till änkor gåfvor åt fattiga i försarnl.
efter fattiga arbetare». Olssons fond (Vaktmästaren i

Barnkrubbans fond (Änkef. Förmyndarekammaren Gustaf' Ols-
Erica Nyberg 1892) kr. 1,333:34. son 1911) kl'. 1,000. Till julgåfvor
Räntan tillgodokommer församl:s åt fattiga barn.
barnkrubba. Plehlska fonden (Bageriidkaren

Brandelska donationen (Fröken A F Piehl och hans hustru 1913)
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C. kl'. 5,000. Till inköp och utdelning
Brandel 1900) kr. 33,333:34. Af af ved.

[4626J
Sjöstedts fond (Prosten N. J.

Sjöstedt 1856)kr. 3,000. Till barn-
krubba och smäbarnsskola.

lVadströmska fonden kr. 300.
Räntan användcs till julgåfvot åt
fattiga fruntimmer.

Widings fond (Kyrkoherde L. P.
Widing 1814) kr. 550. Af räntan
utgelas premier till folkskolebarn.

Ostergrenska fonden (Fröken
Daniela Östergren 1913)kr. 3,333:32.
Till fattiga inom rörsarnltugen.

[4626c] Oscars försam-
lings kyrkoråd.

[Se 2031],
Stenhuggerftdkaren CAnder·

soas och hans hustrus fond
(1890) kr. 1,400. Till fattiga och i
främsta. rummet till änkor efter-
fattiga arbetare. .

Barnkrubbans fond [Xnkefru:
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333:33. Till barnkrubban å Öster.
malm.

Br aadelakn donationen (lV1:liA.
S Brandel 1867och Kamr. C Brau.
del 1900) kr. 33,333:S3. Till fatti>(a.
skolbarn inom församlingen och
tillfälligt understöd.

BröllopsgAfvefonden (anonym
gifvare 1908, 1909) kr. 2,000. Till
en brud på hennes bröllopsdag.

S Edgrens fond (Ankefru Sofia
Edgreu, 1903) kr. 3,333: 33. Till.
understöd åt fa.tttga tnorn försam-
lingen.

Louise Heurlins fond (Xnke·
fru 1;. Heurlin 1898)kl'. 1,666:sr.
Till Ostermalms barnkrubbor.

.Johannes ..och Augusta Kast-
mans fond (Ankefru Augusta Kaat-
man, 1902och 1911)kr. il,OOO.Till
fattiga inom församlingen.

Johanna Lindbergs fond (Frö-
ken Johanna Lindberg 188!). Till
vårdanstalter för sjuka barn. Ännu
ej utredt belopp. Fonden gemen-
sam för flera församlingar i Stock-
aolm.

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

Otto och Augusta Lindstrands
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
strand 1896) kr. 20,000. Till fyra
obemedl. "ålderstigna, aktn ings-
värda fruntimmer.

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

Erika \\,ybergs fond (Änkef. E.
Nyberg 1888)kr. 3,000. Till fattiga
i försarnl. ,

Carl Fredrik och Carultna Chrt-
stina Plehls fond (1895, 1904) kr.
5,000. Till ved åt de fattiga; ut-
delas. 17 januari.

B)'ggmåstare Ritters fond
(1909). Kr. 133,500. 'l'ill vård och
uppfostran a.ffattigavärnlösa barn,
företrädesvis tillhörande Oskar-s
församling.

Selenil fond (Källarmäst. S L
Selentus 1865) kr. 1.666: 66. Till
fattiga skolbarn.
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(4626-4628J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö- Flickskolans slöjdafdelnings Falks fOlld(Änkefru M Falk 1796)

stedt 181i6)kr. 3,000. Till barn- fond kr. 2,100. Till arbetsstuga å kr. 333:33. Till underst. åt fattiga.
hubba och småbarnsskola. Östermalm. . Fohrmanns tond (Hofkäl lnre-

Kassör Sten Herlog 'Wldboms Lindgrenskafonflen (Kommis- mäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:33.
fond (1900) kr. 500. Till två fat· sionären J G Lindgren 1882) kr. Till förplägn. af fattighushjonen
tiga. 40,000. Till kläder och skodon åt midsommarafton.

Widings fond (Kyrkoh. L P Wi- fattiga skolbarn. Godos tond (Segelsömm:änkan
ding 1814)kr. 645. Till fattiga barn C O Lundbergs fond (Byggmäst. C Godu) kr. 280. Till underst. åt
på Djurg~rden. C O Lundberg 1897)kr. 3,000. T~ll fattiga. ..
'. Knot Ostergrens och Daniela premier åt tre go•• ar i folkskolan. Gomrelios, Sofia, froken, fond
Ostergrfns fonder (1902). Hvarje Nybergska fonden (Makarne E 1,000 kr. Årliga räntan utdelas till
fond uppgår till kr. 1,666:66. Till C o. A V Nyberg. 1868) kr., 4,000. hjälpbehöfvande. Beloppet Iärnna-
de fattiga i församlmgen. Utde- Till fattiga barn på Djurgården. des d. 2~/s 1915.
las den 17 dec. och l nov. ,Fon- P Petterssons fond (Handl. O Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
dens medel ännu ej tillgängliga. Pettersson 1890) kr. 3,000. Till kr. 165. Ti1l rorbättrande af fattig-

fattiga barn på Djurgården. hushjonens kost under sjukdom.
Kassör Sten Herlog Widboms Hellmans fond (Assessor Helt-

fond (1900)kr. 333:33. Till fattiga man) kr. 170. Till jul- och nyårs-
folkskolebarn. gåfva åt fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
Oscars församlings skydds- N Holmberg 1853) kr. 500. Rän-

förening. tan användes till rorbättrande .af
Folins fond (V Folin 1910)kr. den d,,:gl. kosten ror de å fattIg·

1,000. Till barns sommarvistelse. husen mt.'.'gna blmda hjon.
"lIIärtas julgåfva" (Dompros- .Vif.e Jo~sso,:,s fond, kr. 1,500.

tinnan Melins stärbhus 1910)kr. TIll medellosa .'.Idre pers~ner Il':~d
U,OOO.Till beredande af julglädje gO? vand~l, hvitka eJ åtnjuta sar-
åt fattiga barn. skil'! fatttgv. ..

Pauvres honteux' hyres fond Kabergs fond (Ankef. Althea
1911). I denna ingår öfverste Heij- Kåber~ 1889)kr. 1,040.Rantan dtsp.
kenskjölds gärva af 2,000 kr.1 år af f:-ttlgv.-styr. ..
1913. Fonden utgör ror närvarande Lindholms tond (F dpostforvalt.
c:a 4,400 kr., men får först då ta. J Aug. Lmdholm 1896)kr. 3,010.
gas i anspråk, när den uppgår till TiJ.l sådana konvalescenter, .som
kr. 30,000. Insamling pågår. utan skydd och tIllg. utskrifvas

Ständiga ledamöters fond (Bil- från Sabbatsbergs sjukhus, rodda
dad af ständiga ledamöters afgif. och tillh. Östermalms eller Ladu-
ter å 50 kr. person). Till under- gårdslands område.
stöll åt fattiga. För närv. 1,317:20 Ankefru. Erik:, N)ber~~ tond,
kr kr. 1,335.TIll fattIga inom forsam!. ,

Setterwalls donation (Fru Emmy roret;ä.desvis till julen. ..
Setterwall f.Fagerlund 1909) kr. QVldl~l\'.fond(Justltieråds~kan
- 000 Till underhåll' och vård af Ch. QVldmg) kr. 1,000. hl.rantan
f~ttiga barn. \ ~il.!dela~e~~äl~re fruntimmer, som
. Axel Roos' understddsfend för ar att hanfora till pauvres honteux.

medellösa s. k. bättre frunflm- . Rosem fond ~Repslag. O Ro~e-
mer (1912). Kr. 2,000. utdelas 24 !lus) kr. 290. Rantan utdelas em
se t fattighushJonen.

p . Ryman. fond (Gulddrag. J Ry·
[4628 aJ Hedvig Eleonora man 1784) .kr, 1,630. För inr. af
fö f' d t ett fattighus på Östermalm.rsamlings attlgvår ss y- Sporrong" fond (M:ll A Maria

relse. Se [1792]. Sporrong 1862)kr. 250. Till utdeln.
Ahlströms fond (Äpoteka.-en N. åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.

W. Ahlström 1904) kr. 330. Rän- Stenbergs fond (Fabrikören Jo-
tan skall utdelas till fattiga barn. han Stenberg 19071kr. 5,030. Till

'Asplonds fond (Handl. A Asp· församl. fattiga.
lund 1784) kr. 270. För inr. af Siither.tröms fond (Karduans-
ett fattighus på Östermalm. mak. J Sätherström 1828). Fonden

BekHidnadsf. 1"6rfattiga skolb. utgöres af fastigh. n:r 8 i kv, Hä-
Inom fIlrs. kr. 6,380. Räntan an- gern större, Klara församl.; till
vändes till beklädn. åt fattiga skol- utdeln. åt gamla, sängliggande män
och nattvardsbarn. o', kvinnor, samt fader- o. moder-

Bohmans fond (Viktualiehandl. lösa barns underhåll. AfkastIlin-
E Bohman) kr. 1,000. Till under- gen fördelas t. v.lika mellan Hed-
stöd åt fa.ttiga inom och utom vig Eleonora, Oscars och Engel-
fattighuset. brekts församlingar.

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

Eklunds 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. I, K Ch
Eriksson 1866) kr. 333:33. Till för-
deln. mellan 2 ålderst. fattiga frun-
timmer.

[4627 a] Hedvig Eleonora
församlings skolråd,

Se [2027].
Flickskolans slöjdafdelnlngs

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

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

C O Lundbergs tond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 3,000.
Underst. åt gossar vid församl.s
folkskolor, hvilka visat flit och
läraktighet; och skola sådana, som
hafva fattiga roräldrar ellet sakna
fader, hafva roreträde.

Kassör Sten Herlog Widboms
donation (1900)kr. 333:34. Bespt-
sande af fattiga folkskolebarn.

(4627 b] Engelbrekts för-
samlings skolråd.

Se [2029].
Flickskolans slöjdafdelnings

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

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

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

Kassör sten Uerlog Wldboms
donation (1900)kr. 333:33. Bespi-
sande af fattiga folkskolebarn.

SelenU fond (Källaremäst. S L
Selenius 1865) kr. 1,666:66. Till
inköp af mat, kläder och böcker
åt sådana fattiga och välartade
barn, 80m vid församl:s folkskola
åtnjuta undervisn.

[4627 ej Oscars 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.

[4628 bJ Engelbrekts för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1793J.
Ahlströms fond (Apotekaren X

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

A.plunds tond (Handl. A Asp-
lund 1784) kr. 265. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.
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'G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4628-4630]
Beklädnadsf. för fattiga skol b . I Siitllerstl'öms fond (Karduans-

'inom för •• kr. 6,385. Räntan an- mak, J Säthersfröru 1828), Se un-
tändes till beklädn. åt fattiga skol- der [4628 aj.
-och nattvardsbarn.

Bohmans fond (Viktnaliehandl.
E Bohman) kr. 1,000. Till under- ..
stöd åt fattiga utom fattighuset. [4628 ej Oscars forsam-

Davidsons fond (Värdshusidk. lings fattigvårdsstyrelse.
tt:::-,:,s s~:~n~~~I~:o;ldil"iö;~~~: I Se [1794J.
lingens fattiga, dock skall räntan å Ahlströms fond (Apotekaren N
,halfva beloppet i främsta rummet W Ab]ström 1904) kr. 335. Till
kommaD.iurgärd:sfattigatillgOdo.lbarns tillfälliga vård och under-

Fabrikör J L Eklunds fond kro- hål!.
nor 1,666: 66. Räntan afsedd att Asplnnds fond (Handl. A Asp-
användas till hindrande af tuber- lund 1784) kr. 265. Utde!. vid
kelsmitta bland i öfrigt friska barn julen till å ålderdomshem intagna
inom behöfvande familjer. personer, tillh. Oscars försa,ml.

Erikssons fond (Änkef. L K Ch Beklädnadsf. för faltiga skolb.
Eriksson 1866) kr. 333: 34. Till inom förs. kr. 6,385. Räntan an-
fördeln. mellan 6 ålderst. fattiga vändes till beklädn. åt fattiga skol-
fruntimmer. och nattvardsbarn.

Falks fond (Änkef. M Falk 1796) Bohman-Ericssons fond (Vik.
kr. 333: 34, Till underst. åt fattiga. tualiehandl. E Bohman) kr. 1,000.

Fuhrmanns fond (Hofkällare- Halfva räntan midsommar till
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. 61 åld.-hemmen, andra hälft. till fat-
'l'i11 förplägn. af fattighushjonen tiga familjer.
midsommardagen. Davidsons, fond (Värdshusidk.

Godns fond (Segelsömm:änkan Magnus Davidson 1903) kr. 5,000.
'C Godu) kr'. 285. Till underst. åt I mån af behof till fattiga på Djur-
fattiga... l gården: återstoden till fattiga i den

Hays fond (Frih:an C Hay 1859) öfriga f'örsamlingen.
kr. 170. Till förbättrande af fattig- Fabrikör.J L Eklnnds fond kr.
hushjonens kost under sjukdom. 1,666: 67. Sedan för fondens td.Il-

Helfmans f!lnd (A.ssessor Hell- växt förfarits efter donators före-
man) kr. 165. Till jul- och nyårs- skrift, utdelas behållningen efter
gåfva åt fattighushjonen. behof åt friskt barn i tuberkelsjuk

Holmbergs fond (Krydd1cramh. familj. ..
:N. Holmberg 1853) kr. 500. Rän- Erikssons fond (Ankefru L K Ch
tan användes till förbättrande af Eriksson 1866) kr. 333: 33. Ut-
den dagl. kosten för de å fattig- delas d. 28 jan. till t.-:'\ fattiga
husen intagna blinda hjon. fruntimmer,

Hnltgrens fond (Änkan A B Falks fond (Änkefr. AfFalk 1796)
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty· kr. 333: 33 .. Utdelas midsommar
relsens godtfinnande. och jul af pastor till fyra fattiga

Vifve Jönssons fond, kr. 1,500. som ej åtnjuta fattigvård.
Till medellösa äldre personer med Fuhr manns fond (Hofkäll are-
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- mäst, P H Fnhrmann 1772\ kr. 61.
skil!/- fattigv. .. Utdelas som midsommargåfva till

Kabergs fond (Ankef. Althea den äldsta fr. Oscars församI. å
Kåberg 1889) kr. 430. Räntan disp. Sabb. åld.-hem.
af fattigv.·styr. {lodns fond (Segelsömm:änkan

Galathee Lamms fond kr. 5,000. C Godu) kr. 285. Utdelas till julen
Lfndhulms fond (F d postförvalt. till en änka, som fyllt 60 år.

J Aug. Lindholm 1896)' kr. 3,020. Hays fond (Frih:an C Hay 1859)
Till sådana konvalescenter, som kr. 165. Utdelas vid julen åt en
utan skydd och tillg. utskrifvas sjuk vid något af ålderdomshem-
från Sabbatsbergs sjukhus, födda men. ,
och tillh. Ostermalms eller Ladu- HeUmans fond (Assessor Hell-
gårdslands område. man) kr. 165. Utdelas juiafton till

llIeyerska, donationsfonden kr. ålderdomshemmen.
40,.900. Holmbergs fond (Kryddkramh.

Ankefrli Erika :'lybergs fond, N Holmberg 1853) kr. 500. Ut-
kr. 1,330. Till fattigainomförsaml., delas vid julen åt blinda vid nå-
företrädesvis ,till julen. got af ålderdomshemmen.

Qvidlngsfond(Justitierådsänkan Vifve Jönssons fond. kr. 1,500.
Ch Qviding) kr. 1,000. Se under Utdelas vid behof till fattiga, som
[4.628 al. ej åtnjuta allmän fattigv.

Rose ii fond (Repslag. O. Rose- Kåbergs fond (Änke!'. Althea
lius) kr. 290. Räntan utdelas till Kåberg 1889) kr. 530. Disp. af fat-
fattighushjonen. tigv.-diakonissan mot redov. (på

Rymans fond (Gulddrag. J. Ry- våren).
man 1784) kr. 1,627.: 39. För inr. Lindholms fond (F dpostförvalt.
af ett fattighus på Östermalm. J. Aug. Lindholm 1896) kr. 3,020.

Sporrengs fond' (M:ll A Maria Till fattiga sjuka, jitskr. fr Sabb.
Sporrong 1862) kr. 250. Till utdeln. sjukhus, födda å Ostermalm och
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga. tillh. Oscars för. amI. '

"'tenbergska fonden kr. 5,025. Ldthstrdms fond (Maria Krtsti-
Till utdelning bland de fattiga in- na) kr. 636. Disp. af fattdgv.vdia-
.om församlingen, konissan mot redov. (på hösten).

Änkefrn Erfka Nybergs fond,
kr. 1,335. Till fattiga inom för-
saml., till julen.

Roselii fond (Repslag. O. Rose-
lius) kr. 286: 67. Räntan efter 6
0/O bet. till prästerna vid ålder-
domshemmen, hälft. til.lhvartdera.

Rymans fond (Gulddrag. J Ry-
man 1784) kr. 1,630. Utdelas vid
julen till å ålderdomshem intagna
personer, tiUb. Oscars församl.

Sporrongs fond (M:11A Maria
Sporrong 1862) kr. 250. Utdelas d. 28
febr. till ålderstigen fattig, soni ej
har fattigunderstöd.

l'abrikör Joh. Stenbergs fond,
kr. 5,029: 25. Räntan utdelas tili
de mest behöfvande såsom extra.
hjälp vid trängande behof.

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

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

[4630 a] Adolf Fredriks
församlings kyrkoråd.

Se [20171.
Barnkrnbbefonden, kr. 400,
Enanderska donationen (Posses-

sionaten Samuel Enander, död
1900) kr. 111,142, hvaraf årliga rän-
räntan skall användas till under-
håll af Filenska grafven samt åter-
stående ränteafkastning lika delas
mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa
och Matteus i6rsamlingar att an-
vändas till församlingsverksamhet
bvarom kyrkostämman har att be-
sluta.

Hartmalls fond (Brygg. N Hart'
man 1831) kr. 700. Till böcker o.
kläder åt 2 fattiga lärjungar i för-
samlingens skola.

Henrlins dona~on(Änkefi~ L,
Heurlin 1898) 1,700 kr., hvarafrän-
tan lämnas till församlingens barn-
krubba. .

Komminister C E Hööks och
Fn J Hööks fond [1883) 5,000 kr.,
däraf räntan efter underhåll af två
grafvar utgår till en släkting, och
efter dennes frånialle till årl. Ull-
derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga
eller annars af svår sjukdom hem-
~ökta pers. Af återstående ränte-
afkastrring lämnas l/S till Gustaf
Vasa och l/S till Matteus' förs,

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

Ljnn/:löf. 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. Är!. räntan
fördelas emellan 2 verkl. behöf-
vande änkor el. döttrar till handt-
verksborgare inom Adolf Fredriks •
rörsamt. 1/! förv. af Ad. Fred)'.,.
11. af G. Vasa och 11. afMatteus"
förs,
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[4630-4632J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Ruekmans dona tio u , (Frkn M Iaf kyrkoherden utdelas bland fat- Bäärnhielms fOnd (Kamrer N

Ruekman 1887)kr, 2ij,000. Till Ad. tiga och sjuka i församlingen, G Bäärnhielm 1875) kr. 300. Till'
Fredr. församl, barnhem, men om Probats donation (M:ll Oh. W skolpremier iL 2-5 kr. r6r fram.
detta upphör, skall fonden delas Probst 1867)kr. 1,750. Årligarän. steg i slöjd. - För samma ända.
lika mellan Ad. Fredriks, Gusta tan utdelas till en verkligt behöf mäl användes räntan ä
Vasa och Matteus församlingai vande änka el. dotter till en handt- KkdahlM fond Il.kr. 100.

.logo·sta .l. SandelIs fond för verksborgare i församl, Jleijerbergi fond (Follrskolein-
behötvande obotligt sjuka inom Stenbergs donation (Handl. A. spaktören C J Meijerberg 1875)kr
Adolf Fredriks församling. Rän- Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan 100. Till premie åt någon välartad
torna (omkring 2,000 kr.) skola skall användas för fattiga skol- gosse vid vårterminens slut.
användas till understöd åt inom barns beklädnad. Uuckmani donation (Fröken M
församlingen boende qbotltgt sju. lVallins fond, kr. 700.-Till pre- Ruckman 1863)kr. 500. Till klä-
ka personer, som äro i behof af mier i folkskolan. Jfr [4630 a.] der och böcker ät fattiga skol-
understöd, men icke äro intagna lVesttus fond, se [4630a] barn.
pä försörjningsinrättning. Ansök- lVlckholms stiftelse, kr. 2,200. Sch'lfarJ;.' stiftelse (Kontrollör
ningar, ställda till kyrkorådet, in- Räntan användes på samma sätt O Schwartz 1861)kr. 600. Till söm.
gifvas årligen senast den l Nov. som Wickholms s.tiftelse under nadsundervisn:s förbättrande i för-

Stenbergs donation. (Handl. A. [4630 aj. saml:s skola.
Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan ÅkerI!,nds fond (Fröken Au- Timells fond, (M:ll U Timell
skall användas för fattiga skol- gusta Akerlund 1882) kr. 1,500. 1825)kr. 500. Till premier Il.5-10>
barns beklädnad. Räntan utdelas d. 9 sept. till ett kr. lit lärj. i försam!:s ftickskdlas,

lVallins fond, Emma och M F öfver 50 år gammalt heder!. frun- högsta afd,
(IS79) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s timmer .
.försam!. barnhem; f. n. utgår Iif-
ränta med 800kr. För öfrigt samma
bestämmelse för framtiden som
vid Ruckmans donation.

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

lVestins fond för ålderstigna.
(Byggmäst . .Axel Westin 1885) kr.
20,000, hvaraf räntan efter 5 0/0 på

~}fV;~e~~.d~~~d~~h~}~:~':J"eilr~~
stigna och välfrejd. fattiga; sedan
Ils (2 år 350 kr. och det tredje 300
kr.) lämnats till Gustaf Vasa och
Mattens förs. hvardera för ena-
handa utdelning.

lVestins fond för fattiga barns
beklädnad, (Byggm. AIel Westin
1885) kr. 44,446. .Af arkastningen
utgår 1,000 kr. som intecknad ränta
till nästföregående fond och af
återstoden lämnas Ils till Gustaf
Vasa och Ils till Matteus förs. för
utdelning hvarje jula.fton.

WiekilOlms stiftelse (Lump'
handl. P A Wickholm 1850) kr.
2,100. Räntebeloppet användes dels
till underhåll och beklädn. åt ror·
äldralösa barn gnm fattigT:styr:S
försorg, dels till kontanta bidrag,
som af kyrkoh:n utdelas, bland de
mest behöfva.nde inom församI.

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

(4630 b] Gustaf Vasa för-
samlings kyrkoråd. Se [20 19J·

BarnkrubbefondeB, kr. 400.
Braeontorska fondeo. Kr. 20,000

Räntan användes till hyre_hjälp
åt fattiga i Guataf Vasa den l
oktober.

ElIsnderska dOIl:l.tio.ell", se
[4630 aj.

Bartmans .fond, Kr. 750. Till
böcker och kläder Wt'! fattiga skol·
barn.

neurlins donation. (Änkefm L.
Heurlin lS98) kr. 1,6.0. Till bara-
hem eller barnkrubba.

nööks'fond, se [4<630a].
Jernber~.ka donllltlonen (Frö.

ken OarolJina Jernberg, död t901)
kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall

[4630 e] Matteus försam-
lings kyrkoråd.

[Se 2<121].
Barnkrubbefonden, kr. 400.
Beklädnadsfonden ror fattiga

skolbarn, kr. 800.
Enanderska donatlODen, se

[4630 aj.
Hartmans fond, kr. 750. Till

böcker och' kläder åt 2 fattiga
skolbarn.

Heurlins donation (Änkefru' L.
Heudin 1898) kr. 1,650. Till barn-
hem eller barnkrubba.

Bööks fond, se [4630 a].
Jernbergska donationen (Frö·

ken Oarolina Jernberg, död 1901)
kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall
af kyrkoherden utdelas bland fat-
tiga och sjuka i förs'amlingen.

Lindbergs donation (Änkan
Lindberg 1858)kr. 200. Till klä-
der åt fattiga skolbarn.

Betty Nymalms fond å kr. 2,000,
hvaraf årsräntan tillfaller försam-
lingens barnkrubba.

Probsts denatton ()f:ll Ch. W.
Probat 1867)kr. 1,760. Årliga rän-
tan utdelas till en vetkligt behöf-
vande änka eller dotter till en
handtverksborgare i förs,

Walllns fond, kr. 700. Till pre-
mier i folkskolan. Jfr' [4630 a.]

lVestin. ronder, se [4630a.]
lVlekholms stiftelse, kr. 2,200.

Räntan användes på samma sätt
som Wickholms stiftelse under
[4630 a].

ÅkerhlDd' fond (Fröken Au-
gusta Åkerlund 1882) kr. 1,500.
Råntan utdelas d. 9 sept. till ett
öfver 50 år gammalt hederl. frun-
timmer.

[4631 a] Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se [2017].
Besparade räntors fond, kr.

2,349. Räntan användes till inköp
'af skodon åt de fattigaste folk-
fijli:.@lebarnen.

Bespisningsfonden, kr. 377. Till
frakost åt de fattigaste folkskol.e-
barnen.

[4631 b] Gustaf Vasa för·
samlings skolråd.

[Be 2018].
Besparade räntors fond kr. 2,.00,.

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

Bäärnhjelms fond (1875)kr. 350.
Till skolpremier å 2-6 kr. för-
framsteg i slöjd. - För samma.
ändamål användes räntan å Ek-
dahls fond ä 100 kr.

Seh'lfftrtz' stiftelse, kr. 700. An-
Tändeslikamed Schwartz' stiftelse-
under [4631 a]. \

TImelIs fond, kr. 500. Använde ••
lika med Timells fond under
[46 Bl aj.

[4631 e] Matteus försam-
lings skolråd.

[Se 2021].
Besparade räntors fond, kr.

2,500, användes till inköp af sko-
don åt de fattigaste folkskolebar-
nen.

Skolrådet disponerar för under,
stöd åt fattiga skolbarn äfven ren-
tan å 400 kr'. (1/2 af f. d. Adolf
Fredriks kyrkskolaa fond), en be-
splsnfngsfond å 400kr. och Lind-
b'er!\:s donation (1858) å 200 kr.

Båiirnhjelms fond (1875)kr, '3:;0.
Till skolpremier å 2-; kr. för
framsteg i sllljd. - För samm •.
ändamål användes räntan å Ek.·
dahls fond å 100 kr.

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

'l'imens fond, kr. 500. Användes
lika med 'I'irnells fond under
[4631 a].

[4632 aJ Adolf Fredriks för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1787].
AbelIns fond (Prof. Hj. Abelin

1873)kr. 1,000. Räntan utdelas den
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4632]
22maj till en fattig, för gudsfruktan sioner åt fattiga personer inom Stenbergs fond (Plåtslagaremäs-
och hedrande vandel känd familj. församI., företrädesvis åt blinda. taren Johan Stenberg 1897) kr.

Bayard. fond n:r 1 (Kamrer D. Westman. fond (Ryttmäst. J 5,600. Till mest behöfvande såsom
Bayard 1883) kr. 1,500. Till en Westman och hans hustru 18V4 och extra hjälp vid trängande beho!'.
•äldr. ogift dotter af ämbets·, 1815) kr. 900. Till inträdessök. Undens fond (Handl. A E Unden
tjänste- eller borgersmän m. tI. på fattighus till dess de kunna 1837)kr. 1.000. Till så många nöd.'

Bayard. fOlld n:r 2 (Kamrer D blifva intagna. ställde af ofrälse stånd, som af rän-
Bayar'd 1833) kr. 500. Till sängl. lVii.tfeU. fond (Änkan]li Wäst· tan kunna erhålla 50 kr.
på fattigh. felt 1872)kr. 667. Till uppfostran lVallins fond (Änkefru E S' C

Heklädnadsfond för fattiga af fattiga barn inom församI. Wallin 1899)kr. 13,333:33.Till pen-
lIkolbarn kr. 1,800. sioner åt fattiga personer inom

Berggrens fond (Hyrkusk ]Ii församI. , företrädesvis åt blinda.
Berggren 1857) kr. 500. Till klä- [4632 bJ Gustaf Vasa för- Westman. fond (Ryttmäst. J
·der åt de mest nödställda fattig. samlings fattigvårdsstyrelse. Westman och hans hustru 1804och
.hushjonen. .. 1817)kr. 900. Till inträdessök. på

Falk. fond (Ankan ]Ii Falk 1796) Se [1788]. fattighus till dess de kunna blifva
Ikr, 150. Till underst. åt fattiga. Bayard. fond N:o 1 (Kamrer D intagna .

•'ileens fond (Kommerserådet P Bayard 1883) kr. 1,500. Till åldr. lVä.tfeIt. fond (änkan ]\f Wäst.
E F'ileen 1822)kr. 6,000. Till fat- ogifta döttrar af ämbets-, tjänste. feIt 1872) kr. 667. Till uppfostran
tiga änkor i Stockh. eller borgersmän m. fl. af fattiga barn inom rörsamt.

Godns fond (Segelsöm:änkan C Bayard. fond N:o 2 (Kamrer D
-Godu 1791) kr. 280. Räntan till· Bayard 1833) kr 500. Till sängl.
faller fattiga änkor, eller ogifta på fattigh.
fruntimmer, minst 60 år gamla, Beklädnadstoart för fattiga
eller sådana, som utaf sjukdom skolbarn kr. 1,800.
eller lyten icke kunna försörja sig Berggren. fond (Hyrkusk ]Ii

Holmberg. fond (Kryddkramh. Berggren 1857) kr. 500. Till kläder
N .Holmberg 1853) kr. 500. Rän- ät de mest nödställda fattighus-
tan användes till förökande af den hjonen.
dagl. kosten för ä fattighusen in- Falk. fond (Änkan 111Falk 1796)
tagna blinda hjon. kr. 150. Till underst. åt fattiga.

Lamms fond (Ankefru G Lamm FIleens fond (Kommerserådet P
1913) kr. 5,000. Räntan utdelas till E Fileen 1822) kr. 6,015:63. Till
fattiga i församlingen, under vtll- fattiga änkor i Sthlm.
kor att den allmänna uttaxeringen Godns fond (Sege1söm:änkan C
därigenom icke förminskas. Godu 1791) kr. 280. Räntan tdl'l-

Leljonhufvnd. fond n:r 1 (Kapt., faller fattiga änkor, eller ogifta
frih. A Leijonhufvud 1831) kr-t fruntimmer, 60 är gamla, eller så-
300. Till nödställda likar inom dana, som utaf sjukdom eller ly.
församl. ten icke kunna försörja sig.

Leljonhnfvnd. fond nor 2 (Kapt. lIo1mbergs fond (Kryddkramh.
frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150. N Holmberg 1853) kr. 500. Rän·
Till sjuka och gamla pä fattighus tan användes till förökande af den
d. 7 jan. o. 11 aug. dagl. kosten för ä fattighusen in-

Lieberdts fond (Sej1areå1derm. J tagna blinda hjon.
iF Lieberdt och hans hustru A S Leijonhnfvnd. fond N:o 1 (Kapt.
Weber 1832)kr. 2,200. Till på:fattig. frih. A Leljonhufvud 1831)kr. 300.
hus intagna 23 juni och 24 dec. Till nödställda likar inom församI.

Lundg rens fond (Kammarjunk. Leijonhnfvnd. fond N:o 2 (Kapt.
() v. Köhler och hans hustru 1857 frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150.
och 1867)kr. 1,900. Pens:r ät fat- Till sjuka ocn gamla på fattighus
tiga änkor, ej under 60 år, företrä; d. 7 jan. o. 11 ;;ng.
desvis åt dem, hvilkas män tfIlh, Lieberdts fond (Sejlareälderm. J.
tjänstem:klassen. F. Lieberdt och hans hustru AS.

Norden.tolpe. f01ld (Kammar. Weber 1832)kr. 2,000. Till på fattig-
rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. hus intagna 23 juni och 24 dec.
300. Till blinda på fattighuset, Lundgrens fond (Kammarjunk.
€ljes sjuke o. sängliggande. C v. Köhler och bans hustru 1857

Norgren. fond (Frkn A D L och 1867)kr. 2,504. Pens:r ät fattiga
Norgren 1884) kr. 10,800. Till un- änkor ej under 60 år, företrädesvis
derst. åt församlingen tillhörande åt dem, hvilkas män tillh. tjän·
personer. intagna ä Sth1ms stads stem:k1assen.
fattigv. inrättn. Nordenstolpe. fond (Kammar-

Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.
o. sängliggande pä fattighuset. 300. Till blinda på fat.tighuset,

Reinhold. fond (Bag. E. Bein- e!jes sjuke o. sängliggande.
hold 1876) kr. 750. Räntan utde- Norgren. fond (Frkn A D L
las d. 12 maj till en inom för- Norgren 1884) kr. 10,VOO. Till un-
saml. boende, Stockholms kom- derst. åt personer intagna å Sthlms
mun tillh. behöfvande, helst af stads fattigv.·inrättn.
borgerlig härkomst. Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke

SS.nbergs fond (Plåtslag. J Sten- O. sängliggande på fattighuset.
berg 1897) kr. 5,600. Räntan ut- Relnholds fond (Bag. E. Retn-
delas såsom extra hjälp till myc- hold 1876) kr. 750. Räntan utde-
ket behöfvande. las d. 12 maj till 2:e inom för-

Undens fond· (Handl., A E Unden samI. boende, Stockholms kom-
1837) kr. 1,000. Till en nödställd mun tillh. behöfvande, helst af
af ofrälse stånd. .. borgerlig härkomst.

Wallin s fond (Ankefru E S C I !I F ISjöql'ists fond kr. 3,800.
Wallin 1899)kr. 13,333:33: Till pen· Till fattiga iförsaml.

[4632 ej Matteus försam-
lings fattigvårdsstyrelse.

Se [1789J.
Bayards fond (Kamrer DBayard

1833) kr. 1,500. Till åldr. ogifta
döttrar af ämbets-, tjänate- eiler
borgersmän m. fl.

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

Beklädnadsfond för fattiga
skolbarn kr. 400.

Berggren. fond (Hyrkusk ]H
Berggren 1857) kr. 600. Till klä·
der åt de mest nödstäilda fattig.
hushjonen.

Bollins fond (Brygg. O G Bollin
1862) kr. 1,400. Till fattiga skol-
barns beklädn.

Falk. fond (Änkan ]\f Falk 1796)
kr. 200. Till underst. åt fattiga.

FIleens fond (Kommerserådet P
E Ftleen 1822) kr. 5,659:58. Till
fattiga änkor i Stockh.

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

J,eijonhnfvuds fond (Kapt. frih.
C Leijonhutvud 1831)kr. 600. Till
nödställda. likar inom försarnl.

Lieberdt. fond (Sej1areålderm. J
F Lieberdt och hans hustru A S
Weber 1832)kr. 2,179:17. Till pä
fattighus intagna 23juni O. 24 dec.

Lundgrens fond (Kammarjunk.
C v. Köhler och hans hustru 1857
och 1867)kr. 3,131:07. Pens:er åt fat-
tiga änkor ej under 60 år, företrä-
desvis åt dem, hvilkas män tillh.
tjänstem:klass~n.

Nordenstolpes fond (Kammar.
rådet Fr. Nordenstolpe 1815)kr.
300. Till blinda på fattighuset,
e1jes sjuke o. sängliggande.

Nord.tröms fond (Änkef. C ]H
Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-
betalas som pens. åt en fattig bor-
garedotter inom försarnl.

Norgren. fond (Fr-len A D L
Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-
derst. åt personer intagna å Sthlms
stads fattigv.·inrättn.

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

Stenberg. fond (Plåtslag. J
Stenberg 1897) kr. 5,50V. Räntan
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[4632 -4638] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
~~~e~:~~::~~:xtra hjälp till myc- [4638] Tyska församlingen.

Undens fond (Handl. A lj: Unden [Se 2037).
1837)kr. 1.000. Till så många nöd- Fredrik O A.lthainz testamente
ställde af ofrälse stånd, som af för·i behof stadda församlingsbor
räntan kunna erhålla 50 kr. med företräde för i Tyskland födda

lYailins fond (Änhfru E S C män, hvilka råkat i obestånd, eller
Wallin 1899)kr. 13,333:34. Till pen- deras oförsörjda änkor och barn.
sioner åt fattiga personer inom Kr. 50,000. Pastor och förest. (d.
församL,' företrädesvis åt blinda. 19 nov. 1908).
w~~:~::..a:c'\:. h~~~'1.u~~is;:.ti80~ Heinr. Gottlieb Baumgardts
och 1815) kr. 900. Till inträdes. testamente för kvinnliga fattiga
sök. på fattighus till dess de kunna kr. 2,000. Pastor och förest. (den
hlitva intagna. 3 nov. 1895).

Wii.tfelts fond (Änkan M Wäst· Carl och Elisabeth Beckers Sil·
felt 1872) kr. 666. Till uppfostran berhochzeitsfond (1896 d. 28 nov.)
af fattiga barn inom församI. kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska

församl.s kyrkosångfören., diako-
niasfören. J Tyska Hemmet, skollofs-

[4634] Skepps holms för- kolonien samt "Sprachcursus".
I· k k h k I åd Besko". testamente (Bruksp, Hsam Ings yr 0- OC s o r . N Beskow 1833)kr. 7,500. Förest.

Se [2065]. Till skolan.
A.skllngs fond (Konteramiral C Generalkonsul Blanck·8tiftung

F Askling) kr. 300.Ärl. räntan utde- (upprättad af församängsledamö-
las åt änka efter ngn arbetare af tirn- ter t. minne af Gen:konsul· O
mermansstaten el. några båtsmän. Blancks 70·års.dag d. 15 okt. 1910)

Billbergsfond(Kapt ..löjtn.SBO kr. 3,000. Räntan utdelas årl. d.
Billberg) kr. 1,270. li1. räntan till- 15 okt. t. två fattiga frunt. (pau-
delas ngn obemedl., företrädesvis vres honteuses) tillh. församl:n.
sjuklig kapt.·löjtn:s änka. Pastor och förest.

Blomstedts fond (Kommendören Brenners lel(at (C H Brenner
C J Blomstedt) kr. 3,000. Ärl. rän- 17(2) kr. 260. Pastor i Tyska för-
tan utdelas åt· i fattigdom efter- saml. För fattiga.
lämn. änkor efter tjänstemän, som A.dolf Burchardstiftung (20juni
tillh. K. Flottans Sthlma-station. 1906). Till Tyska Hemmet. Kr.

Dahls fond (M:ll M C Dahl) kr. 1,500. Donationens afkastning an-
570. Är1. räntan utdelas till ngn vändes till en festmiddag för Hem-
behöfvande änka eller' faderlösa mets pensionärer på donatorns
barn efter en ftaggkonstapel. födelsedag den 20 junI.

Falks fond (Änkef. M Falk) kr. Bång. teltamente(FruMDBäng
500. Ärl. räntan delas mellan 10 1774) kr. 250. Pastor och förest.
st. fattiga änkor. Till en studerande yngling.

Frimans fond (Carolina Friman) Ehlerts testamente (Kapt. H E
kr. 2,000. Ärl. räntan tilldelas 4 Ehlert och fru' 18(7) kr.1,000. Pa-
beböfvande officers- eljer underoffl- stor och förest. Räntan till ännu
cers-änkor. lefvande släktingar. '
'Trolles fond (Öfverkommiss. i Fischers testamente (Kapt. Joh.

K. Flottan C J Trolle) kr. 7,600. P Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor
Är!. räntan tilldelas en fattig änka och förestånd. Till husfattiga.
efter civ. tjänsteman vidK. Flottans Frae"ckels, Lonls, donation till
Sthlms-station. Tyska Hemmet. Kr. 100,000. (Af!.

Emma och Gustava lVIggmans Bankdirektören Louis Fraenckel
fond kr. 10,000. Ärl. räntan till 1911). Räntan utbetalas f. n. till en
delas 4 fattiga änkor, företrädesvis bankdirektören Fraenckels anför-
inom K. Flottans' civilstat. vant under dennas återstående Iifs-

tid. Förvaltas af Tyska Hemmets
styrelse.

Fuhrmanns fond (Hofkällarem.
p H Fuhrmann 1772)kr. 1,260. Ty.
ska församl, 6 förest. och 3 testa-
mentsexekutorer. Till fattiga.

Fuhrmanns fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772) kr, 31,000
Förest. sam" 3:n6 executores testa-
menta. 12 gossar erhålla kläder)
skodon, skolafgift, och läsmaterial.

Fuhrmanns fond (Hofkällarem.
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs:s
6 förest:e samt 3:ne executores
testamentl. Donationen består af
fasta egend. 20 Svartmang.

Garven. donation (Fru J E Gar-
ven 1872)kr.1,000.Paatoroch förest,
Till behöfvande fruntimmer.

Groths testamente (Grossh. J H
Grotb 1785)kr. 12,500. Förest. Till
6 pens. åt arstgkomna, äfver 50 år
gamla köpmän. .

[4636] Brännkyrka försam-
lings kyrko- och skolråd.

Bengt Forsbergs Minnesfond,
kapital kr. 25,000; räntan användes
till fortsatt utbildning af fattiga
barn samt till rekreation å Iandet
för fattiga barn.

Bån""sk a fonden, kapital 1,500
kr. Räntan till kyrkans underhåll.

Seharpska fonden, kapital 3,000
kr. Räntan till beklädnadshjälp åt
fattiga läsbarn.

SelenIi fond. kapital 2,000 kr.
Hälften af räntan till utdelning
bland å ålderdomshemmet intagna
fattiga; 2:dra hälften till askol-
mästaren vid Brännkyrka»,

Vougtska fonden. kapital 15,000
kr. Räntan till" alöjdundervtsntn-
gens befrämjande.

m. tl. fonder.
Giihlstorll's testamente (Kapt. J

J GUhlstorff 1870)kr. 1,000. Pastor-
och förest. Till behötvande sjömän.
och deras änkor.

GÖsche. fond (Grossh. JH Gösche-
1782)kl'. 2,250. Pastor och förest.
Pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare.

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

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

Hebbes testamente (Bruksp. A
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest.
Till medellösa f"6rsaml:smedlem:r,
företrädesvis barn.

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

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

Höpner. legat (Nikolaus Höp-
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För
fattiga; don~tionen består af egend.
11 St. Nyg., kr. 2,000utdel. f. n. å.I.

KastmanJls, Johannes och Au.
guste, nnderstödsfond för ålder-
stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast-
ningen skall användas till bere-
dande af friplatser å 'l'yska Hem-
met. Förvaltas af Tyska Hemmets
styrelse. .

Kelln ers testamen te (Fru D Kell·
ner 1747)kr. 500. Tillfattiga barn.

Kirchrings legat (1755)kr. 250.
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga.

Kleinsorl;8 testamente (Fru M
~ Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor
och förest, Till obemedl. ftickors
uppfostran.

Knechs donation (F Knoch 1881)
kr. 500. Pastor och förest. i Tyska
församl. Till fattiga.

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

Lindströms,"'nna, fond (Ankefru
Anna Lindström, f. Wieting, 1907)
kr. 2,000. Till de mest behöfvande
af församlingens fattiga. Pastor.

Joh:a Lohes legat (1758)kr. 750.
Pastor i Tyska föraaml. För fattiga.

Lohes testamente (A Lohe 1759;
kr. 500. Pastor och förest. Till
Tyska skolan.

Lohes, A.d., testamente (1759).
Pastor. Kr. 750. För fattiga.

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

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

Pastor Kaiser·fond. Förest. Till
kyrkokören kr. 600. .

Rambacks donation(Snick:änkan
E Ramback, f. Dehm, 1880)kr. 1,000.
Pastor och förest .. Räntan utdelas
till behöfvande inom törsaml.

neinhold.Beckefs donation (Aug.
Reinhold och Carl Becker 1905)
kr. 11,411:86. Pastor och förestån-
dare.

iteinholds, Ferdinand, donation
till kyrkokören; kr. 1,000. •

Relnholds testamente (Bag. E
Reinhold 1876) kr. 1;500. Pastor
och förest. Till fattiga.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4638-4640]
Reinholds, August,"'minnesfond ränta beredes kyrkans stipendiater som lifränta åt 2·personer ; efter

för Tyeka församlingens diåkonisiJ- "ein lustiger Tag". Förest. dessa! död användes den till be-
förening, Kr. 10,000, (AfI. direk- Sch.••artsers testameatsfond (E kost. af bostad ät fattiga.
tören A Reinhold 1911.) Af den v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de .Magnus Davidsons fonder kr.
ärliga afkastningen tillfalla 200kr. fattiga. 22,690:88 (testarn. 30 jan. 1901).
ärligen Tyska Hemmet »till bröd». Max Sieverts donation. Kr. Understöd.
Resten till Diakonissföreningen för 2,000, 8 maj 1913. Till firande af Wilh. David.ons donationsfond
dess än~mäl. Förvaltas af Diako- Tyska Hemmets instiftelsedag (17 (Gåfvobref af Konditor Wilhelm
nissfdreningens styrelse. mars 1891). Förvaltas af Tyska Davidsons stärbhusdelägare af '"

Reinholds, August, minnesfond Hemmets styrelse. mars 1883)kr. 51,740:44. Räntan
för Tyska Hemmet. Kr. 10,000. Max Sieverts mtnnesrond, Kr. utgår t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
(AfI. Direktören A Reinhold 1911.) 20,000, l juli 1913. Till en friplats personer, därefter användes den
Räntan skall användas till bere- i Tysks Hemmet. Förvaltas af till besost. af bostäder för be ..
dande af en friplats ä Hemmet. 'Tyska Hemmets styrelse. höfvande.
Förvaltas af Tyska Hemmets ety. Max Sievcrts donation till Tyska ElIas.ons understödsfond (Fabr-,
1.'e18e. församlrngens diakonissförening. Levy Eliasson o. hans fru Edelrne,

Reinholds, August, minnesfond Kr. 5,000, l juli 1913. Förvaltas f. Salomonsson, 1874) kr. 15,000.
för Tyska församlingens fattiga. af Dtakonissförentngens styrelse. Räntan användes till underst. ål
Kr. 10,000. (Af!.Direktören A Rein- Starbus' testamente (Fru L D fattiga yngL och flickor inom mo-
hold 1911.) Räntan skall ärligen Starbus 1774) lir. 1,260 Förest. saiska töreaml.. hvilka önska full-
d. 25 juni o. 26 december genom Till fattiga. komna sig i yrke eller kunskaper.
kyrkoherdens' försorg utdelas till Stocks legat (Fredrik v. Stock Lery ElIassono minnesfond
de fattiga. Förvaltas af Skydds- 1806)kr. 4,500. Förest. För fattiga (Fabr. Levy Eliassons änka Ede-
föreningen. Sturm. fond (Fru Sturm 1877)kr. line Eliasson 1887)kr. 5,000. Rän-

Rohtlieb. donation (Kyrköh. J 28,000. Pastor och törest. Till be- tan användes för att bereda fattiga
Rohtlieb 1864) kr. 2,068:84. Till höfvande handtverkaränkor. församl:smedL af kvinnokön un
kyrkobetjäning och deras änkor. 'fyska föroaml. fattigkassa, kr. f:me att begagna brunns- eller bad-

r. Schewens testamente (J B v. 9,000. Tyske, församl:s kyrkoräd. kur eller vistelse på landet.
Schewen 1755)kr. 970.Pastor. Till Tyska Hemmet: Egendomen Nr Sophus Prederfelas fond (Test.
fattiga. 5 Tallkotten, inköpt 1911 f. Tyska af S. Fredcrieia af 11/3 1904)kr.

Schlnkeb testamente (Kom- Hemmets räkning. Tax. 310,000kr. 15,063:29. Först lifränta, sedan
merserädet D,v. Schinkel 1807)kr. Förvaltas af Tyska Hemmets sty- välgörande ändamäl.
3,000. Pastor och förest. Till be- relse. Isaae David och Juli ana Hirlchs
höfvande skolgossar. Uhiens leg.t (A C v. Uhlen 1755) understödsfond (MusikhandL Abr.

Sehlaehters, Wilhelm, Stlrtung kr. 125. Pastor i Tyska rors amI. Hirsch 1890) kr. 14,736:88. Iln-
1909. Kr. 21,400. Sot Certruds (ör fattiga. derst. till behöfvande, töreträdes-
skyddsförening. Afkastningen ut- Wrangels testamente (Frkn M vi. släktingar.
går t. v. som lifränta. B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor Augusta Jacobssons donation

Schlotthauers legat (Fru M och förest. Till fattiga. kr. 1,000.
Schlotthaue.r 1751)kr. 200. Pastor Friedrich Wilhelm o. Anna Fanny Josephsons fond (Frkn
i .Tyska församl: För fattiga. Maria Zilllmermanlls donatIon Fanny Josephson 1882)kr. 10,000.

liichmidts Jegat (P Scbmidt1751) (31/1 1899 kr. 1,000, 31/1 1905 kr. Till en början lifränta, seder-
kr. 250. Pastor i Tyska församL 1,000, 31/1 1909 kr. 1,000, 25/91912 mera välgörande .ändamål.
För fattiga. kr. 1,000 31/11914 kr. 1,000).s,Till Albert Julius fond (Testamente

Scholtz' testamente (J A Scholtz Tyska H' emmet. Förvaltas af pas- den 8 Juli 1905 af hattmakaren
1756)kr. 500. Pastor i Tyska för- tor o. förest. Alb. Julius) kr. 12.092:75. Först
saml, Till fattiga. I lifränta och sedan för användning

Scholtz' testamente (J A Scholtz på sätt församlingens föreståndare
1756)kr. 740:13. Pastor och äldste (4640J Mosaiska försam- finna lämpligt.
förest. Till studerande. J aeques Lamms fond (Ing, J ac-

Schumburgs, .lugnst, mfnnes- !ingen. ques Lamm 18S9)kr. 10,408. T.
fond, donerad af konsul R. Schum- Se [2083j. v. lifräntor; efter lifräntetagarnes
burg 1895. Kr. 1,207:58. Pastor !nton Bendix" fond (FärghandL död användes räntan tilUörsaml:s
och förest. 1 procent till kapita- Anton Bendix 1891)kr. 1,900. Dels nytta.
let, resten till Tysks förs:s dia- grafunderhåll, dels fattigunderst. John Levins stlpendtefeud
konissfören. Carl B.nedicks' donation (Gen:- (Grossh.JohnLevin1872)kr.10,000.

Sehumburgs, Ängust, minne. konsul Carl Benedicks' test. af d. Stip. ät någon fattig studerande
fond, donerad af konsul R. Schum 3 nov. 1880)kr 25,000. Doneradt yngL, tillh. mosaiska församL
burg 1895. Kr. 603:79. Pastor och utan något villkor; räntan använ- Barcus och Eleonora Levin.
förest. 1 procent till kapitalet, des enL församl:s beslut. fond (Test. 27Juni 1892afKonditor
resten till Tyska Hemmet. Emma Benedlöka' donation L N Levin) kr. 10,000. Extra bidr

Sehumbnrgs, August .• minnes .. Gerr-konsultn:n Emma. Benedicka till mosaiska försam!. fattiga.
fond. donerad af konsul R. Schum- 1890) kr. 4,850. Räntan är stätld Ludvig Levins fonder (Test. 27
burg 1895. Kr. 603:79. Pastor och till rörsaml:s fria disp. Juni 1892 af Konditor L N Levin}
förest. 1 procent till kapitalet, Benedicks' stipendiefond (Bruks- kr. '50,914:66. Först lifränta, seder-
resten till Tyska' kyrkokören. patron W Benedieks 1848)kr. 9,000. mera stipendium och andra välgö-

Schnmbnrg., ÄuguU, minnes- Stip. åt judisk studerande vid rande ändamäl.
fond, donerad af konsul R. Schum. svenskt universitet. Åxel Levins minne (Test. 27 Juni
burg 1895. Kr. 603:79. Pastor och Benedicks' understödsfond 1892 af Konditor L N Levin) kr.
förest. 1 procent till kapitalet. (Bruksp, E OBenedicks 1876)kr. 10,000. Stipendium. '
resten till Tyska församl. ferie- 2,000. Till behöfvande inom förs. Josef och Adeline Lublins min-
koloni. enl. vederb. fattigvårdsst. beslut. nesfond kr. 5,000. Understöd.

Sehnmburgs, Rcbert, donation, Fröken Bernhardlua Berendts )lanns testamentsfond (Grossh.
kr. 1,160:-. Pastor och förest. l fond (Gåfvobref af Konsul S. Be- A F Mann och hans hustru Ma·
procent till kapitalet, resten till rendt) kr. 10,586:27. Underst. åt thilda Manu 1865)kr. 20,000. Rän-
Tyska Hemmet. lbehöfvande flickor. tan disp. af försami. förest.

Schiitz' testamente (Carlo. Anna Henrik och Mathilda Davidsons Syskonen )lendelsons fond ror
Schtltz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000 donationsfond (Gen:konsul Henrik ogifta män och kvinnor (Oscar,
kr. som grundpenning till Präst- Davidson och hans Jfustru 1893) Henrik o. Henriette Mendelson
"nkefond, och 1,000 kr., ror hvars kr. 22,410:23. Räntan utgår t. v. 1891) kr. 30,577:19. Underst. ät

I f
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[4640-4657 J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
äldre, ogifta och obemed!. med- Simon Sachs donation för· fat- [46 42J
lemm ••r af förs aml. ,tiga, kr. 1,000. Israelitiska ynglingaröreningen
)leyerssonspensionsfond(Grossh. Simon Sac~s ~onatio,:,stond, kr. (1819). Särsk. styrelse se [3560].

LesserMeyersson l860)kr.57,879:01. 10,~20:25. Valgorand.e ändarnål. , Att understödja till Sthms kom.
Pens:r åt lärare, lär arinnor m. fl., ~Imon och Mathllda Sac~s. mun hörande personer af mosaisk
anställda hos mos ••iska förs., s••mt mmne (Gåfvobref d .. 12 februar~ trosbekännelse, hvi1ka ägna sig
deras änkor och barn. 1907 af Gen.konsul Slj~:lOnSachS, åt vetensk apl. studier, åt slöjd eller

Jlichaelssons donation (Bruksp, o~~ hans h;ustru MathIlda Sa?hS handtverk; att bereda ufväg rör
G Michaelsson 1865) kr. 20,000. starbhus?-e~.!"gare) kr. 101,181.25. medellösa judiska barn till erhål-
Räntan användes till ngt för för- Delvis lifranta, resten ror under- lande af religions. o. elementar.
saml. nyttigt änd••mål. stöd till behöfvande ungdoms gagn undervisn. m. m.

.IIosai8ka rörsamllngens fattig. och förkofran. Friedländers stlpendium(Gro~sh.
fond, kr. 27,582:47. Fattigv. åt för- . NathallaSalomansfondfödr~m. H Friedländer). Styrelsen f.Tsrae-
saml:s medlemmer samt reseun- jande af kvmnhl? undervtsning litiska Ynglingafören .: år!. räntan
derst. åt främmande judar. (Gåfvobref affrqken Nathalia Salo- utdelas till yngling, tillh. Sthms

)(osaiska rörsamlingens skol· man' d. 16 mars 1907)kr. 5,000. Mosaiska församl., såsom lärling
fond,. kr. 56,726:16. Bland annat Betty Salomonsons minne (Test. ägnande sig' åt studier i prakt.
underst. åt fattiga skolb ••rn, af Edv. Salomonson :f 7110 1861) handtverk eller slöjd.

Kmannei NachmaD80ns fond kr. 22,300. Hu.sru!", ":.t ob~med!. Oscar Hirschs fond. Styrelsen
(Gåfvobref af fru Rosa Nachman· Stiftelsen ror:. bostadel' at fat- för Israelitiska ynglingarören .
son) kr. 5,000. Understöd. ti.!!,aoch orkeslosa p~rsone,: till- Årliga räntan 225 kronor utdelas

Rosa och Emanuei Nachman· !,o~ande Mosaiska rorsamlmgen till studerande judisk yngling med
sons fond för skollotskolonier I Stockholm (Gåfvobref af L J f'6reträdesrätt åt d/m som idkar
(Gåfvobref af änkefru Rosa Nach- Eliasson af 12sel?t.1882)å kr 1.0,000tekniska studier eller skön konst.
manson af ~ol. 1904) kr 26,125. sedermera donatIoner af åtskilhga Sellgmanns stipendium (Dr L

Nathans fond (H J N••th••n 1826) ••ndra personer. - .Fondens bel~pp Seligmann). Styrelsen f.lsraeliti.
kr. 13,725:63. Halfv•• räntan till nu Clrka kr. 70,95.6.69. Rä~tan lag· sk•• Ynglingafören.; ärl. räntan c:a
vissa personer, andra hälften till ges t ...v. tlll·kaplt~let. Na; d.~tta 125 kr. utdelas till judisk yngling,
undervisn. åt fattiga judiska barå. e.n!. forestånd:s åsIl;:~bhr tlllr,,:ck. ägnande sig åt vetenskap, skön

Moritz Rubens' (Karlskrona) hgt skall det användas en!. ru- konst slöjd eller handtverk.
donatiousfond (Gåfvobref af briken;. Tekniskt stip~ndium. Styrelsen
Grossh. Ludvig och Anton Rubens A. S,. Valentms fonder (Test. f. Isr ••eliti!!ka Ynglingaföreningen.
samt J Lublin af d. 29 nov. 1888) af bankiren Axel V.~lentm) omkr. År!. räntan 250 kr. utdel as till ju.
kr. 15,680. Räntan utdelas hvarje 53,480:05. Understod. disk yngling, _ägnande sig åt tek-
år d. 7 mars (Moritz Rubens döds' niska studier.
dag) till hjälpbehöfvande judiska [4641] Stockholms Mosai-
personer, som vilja lära eller för- skaforsaml:ssjukhjälps- och
kofra sig i slöjd eller handtverk. begrafn.'ngssällskap

Julia Rubensons minne (Åtskil.
Uga församl.smedlemmar 1892)kr. 1788) kr. 96,000. Särsk. styrelse
5,500. Underst. till uppmuntran åt se [3140]; att vårda och under-
r6rtjent •• lärjungar i församl:s re. stödja sjuka samt ombestyra be'
ligionsskol... grafn. af aä, mosaiska troabekän-

Mathilda Sachs donation för fat. nare; ledamotsafgift är 5 kr. år!.
tiga, kr. 1,000. men underst. lämnas utan afse-

Mathllda Sachs donationsfond, ende på ledamotsk ••p i sällskapet.
kr. 10,000. Välgörande ändamål.

. -

[4645]
Engeströms, Eufemia M.T., stif·

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

.
II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus

m. fl. dylika asyler.
[46 53J Drottninghuset.

Se [3501J.
Drottninghuset (Konung Karl

XI:s Drottning, Ulrika Eleonora,
antag~.. ~6.82)kr. 148,5~0. In.tagn. [46 54] ..
och 10rsorJn. af ålderstIgna, sJulU" Konung Oskar I:s minne (Anke.
l torftIghet stadda änkor och dött- drottning Josefina 1873) kr.
rar eft~r civ. ~ch militäre ämbets- '676,000. Sär.k. styrelse se [3499].
och tJansteman, praster, borgare Hem ror mindre bemedlade frun-
samt sådan~ hofbetjänter. hvilka timmer, ogifta eller änkor, af
icke ?unt hvre... ståndspersonsklassen mellan 60

Kmggeska fonden (Anker.Knig- och 70 år gamla.
ge, Anna MarIa v. Balthazar, 1822) ---
k;.25,000. Räntanfördelas i pe~s:r [46 55]
till ~I verkhg nod stadda ogifta J.lylet rör panTreI hontenx.
frunttrnmer eller .änkor af me~.el. Särsk. direktion se [3503).(Grefv:an
klassen., med nllkor att de aro Ch .• Schwerin f Liliencrantz
.kända att vara .afob~.f1äckadv.an. 186'0).: Asylets tillgångar d. Sl/l~
d.~b, med rO~,eträdesratt ror ogIfta 1914: kr. 1.794,126:89, däri inbe-
sokande af namnda egenskaper. räknadt: fastigheten, o. Hfränte-

Brandelaka fonden (M:ll A. S. fonden. Beredande af bostad och
Braadel 1867 o. f. d. kamreraren delvis röda åt aktningsvärda frun.
C,. H. Brandel 1904) kr. 82,000. timmer af ståndepersonaklassen.
Räntan rordelas '. pens:r tIll me- ,

dellösa fruntimmer; donators släk-
tingar samt deras efterlämnade
änkor äga företräde framför öfr.
sökande.

•

[4657] Borgerskapets
änkehus.
Se [3497J.

Bergerskapets änkehns grun-
dadt år 1724 ror underhåll af ål-
derstigna borgareänkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1914års början kr.
1,281,710:15. Antalet intagna änkor
uppgår f. n. till B5st.

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

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

J A~VLtndmanssens understöds-
fond kr. 351,582:59.

J AlY Lindmanssons byggnads-
tond kr. 178,250:75.
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[4660] Styrelsen 6fver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se r18011...
Benedicksska fonden (Ankef. Em-

ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
21,166:- .• För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör användas till [4663 a J
beredande af bättre och rikligare Föreningen för.sinnesslöa barns
kosthåll åt hjonen.. vård (Prof. N G Kjellberg, filt

[4659] Allmänna barn-o Eklunds foud (Johanna Kristina d:r O von Feilitzen m. fl. 1869)
h . "U' Eklund 1892)kr.·2,508:-. Räntan kr. 598,135:44. Särsk. styrelse, se

usmra mnqen, skall med 8/4 utdelas till å ålder- ~640j', Uppfostran af sinnesslöa
_ Se [3401]. domshemmet intagna personer från

A.llmänna· barnhnsinrättnlngen Klara församl. och 114 tilläggas arn (f. n. vårdas å Slagsta 128barn,
i Stockholm (Drottning Kristina kapitalet. ta~~~~m~;r~~h å~~~~~~e:';'e~
1637)\kr 6,940,257:M. Vård och Eurenii fond (v. Häradshöfd. P för sinnesslöa kvinnor å Rörstrand
uppfostran af värnlösa barn. L Eurenius) kr. 10,629:-. 'Räntan

Knut Bernhard Beroni! tond skall användas till inköp af skor 29) samt seminarium föl' lärare
(Handl .. K. B.,Beronius 1876) kr. och strumpor för å hemmet in. (f. n. 8 elever). _
5,000. Understöd till barnhusbarn. tagna personer [4663 b]

- hvilka ådagalagt flit och anlag för Johanssons' fond (stiftad till • •
studier eller för inlärande af något minne afskolstäderskan Anna Lisa t'öreningen för blstand at lytta

k Il h dt k Johansson d. 10/_ 19(8) kr. 300'._. och vanföra (Prof. A Wide m. fl.yr e· e er an vers. • d 1891) kl'. 81l,5U: _. Arbetsskola
Brandts fond (GeneraldIr. J N Räntan skall använ as till inköp där yrkesunderv. lämnas i bok-

Brandt 1826) kr. 3,000. Årlig ut vid julen af skodon åt någon eller
deln. åt 10 utackorderade barn- några å hemmet intagna under- binderi, borstbinderi, skomakeri,
husbarn. t· d t f å Ad 1fF drik f" svarfning O. snickeri åt manliga

Ekstr!lnds fond (1880) 500 kr. :a~;i;:~re r n o re s or- samt Iinne- och klädsömnad, ma.
Räntan användes till samma ända- Lenabergs tond (M:ll SotiaAlber. skinst.csutng och väfning åt kvtnn-
mål som St. St. Sparbanks fond. tina Lennberg 1890) kr. 2,455:_ liga elever. I elevhemmet mot-

Fonden till minne at Hugo Räntan användes till inköp af ~gas l7 kv. 0f.\d33.:,anlj, ele:ve~.
Fåhra>u8 (afsatt af Barnhusets strumpor. essu om .po l •. mi ..OC sJ~-
medel 1888)kr. 2,500. Understöd Lleberdts fond (Ss,ilareålderm. J vårdsa~~elnmg for vanfora (35san-
som fråll K. B. Beronii fond. F Lieberdt 1832)kr.7,211:~. Rän- gal') [3304J.

c>ondretska fonden (Kapt. Jean tan utdelas till å ålderdomshem- --.--
Louis Gondret 1895)kr. 38,822:17. met intagna personer af tysk na-: [4664]
nFör att underlätta och bisträcka, tionalitet. )Jalmqvlstska barnuppfostrtngs-
i nöd och armod stadda mödrars Terrades fond (Språklär. Alex· anstalten I Stockholm (Klocka.

, barns intagande och vård.. andel' Nadi Terrade ooh hans hu- ren J P Malmqvist O.hans hustru
Höölr.Nka tonden (Komminister stru Lovisa R Terrade, f. Ström 1852och 1853) kr. 175,200. Särsk.

K E Höök och hans hustru 1900) bäck, 1886)kr. 1,000. Räntan an· st~Telse, se [3622J Attliimnafattiga

G. Fromma
Patersens fond (Grossh. W G

Patersen 1864) kr. 137,000.Räntan
utgåripens:r å50kr.pr år till änkor
och döttrar efter borgare i Sthlm.

Paulis testamente (Grossh, Nic.
Pault 1781) kr. 20,000. Räntan ut-
delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers änkor,
äfveusom orkestöse, sjuke och be-
bötvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

Schrödel's testamente (Grossh,
Georg Schröder f87l) kr. 122,000.
Peus:r åt fruntim. af borg. klassen.

Sätboluns testamente (Snickare-
ålderm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand·
penningar åt et änkehuset intagna
snickareänkor.

Tidmarks och Sundins Pen.
sionsfond (M:ll S M Sundin 1859)
kr. 204,300. Pens:r å 300 kr. td.ll-
delas föl' i behof stadda fruntim-
mer af den S. k. bättre samhälls-
klassen, hvilka, födda i Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
blinda eller )i sina händer förla
made ell. förvrrdna, så att de icke
kunna. sig med arbete försörjan.

. Zettersten Prs testamente
(Kryddkramh. E Zettersten P:ns
1836)kr. 15,000. Af räntan tillfal'
ler 1/4 änkehuset och de öfriga
8/~ utgå som pens:r å 75 kr. åt
vä1frejd. fattiga änkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
sionärernas antal 10.

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

1---

[4658]
Borgerskapets gubbhus (Sthlms

borgerskap 17881kapital och fonder
å,' 1914-kr. 3,283,fll4. Borgerska-
pets gubbhusdirektion, se [3495].
Underh. af ålderstigne borgersmän
i Sthlm,

stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder: [4657-4664J_,
kr 5,000. Insättning i ränte- och vände. för inköp vid jul af bröd
kapitalf6rsäkr:sanstalten i Sthlm till samtl. å ålderdomshemmet in-
till beredande af Itn-änta åt i Ad. tagna personer.
Fredr. församl, födda barnhusbarn tnmans fond (Generalkonau-
af mankön. GustafUnman) kr. 11,070:-. Rän-

Ljungcrantzska .testamentsfon- tan utgår f. n. till tvenne af Gene-
den (Tobakshandl. P Ljungcrantz ralkonsul Unman namngifna per-
187i) kr. 227.391:76. Inlösn. å soner. I
barnhuset af sådana fattiga barn, Webers fond (Fru Mathilda We-
tillh. Sthlm s kommun, som eljes ber 1908) kr. 10,975:-. Räntan
icke kunna utan afgift intagas. skall med 9'10 utdelas till å ål·

Fr. E Linds af Hageby fond derdomshemmet intagna personer,
(Fru E Lind af Hageby 1904) kr. företrädesvis från Jakobs och Ka-
400. Understöd åt f. d. barnbus- tarrna församlingar, och l/lO till-
barn. läggas kapitalet. -,

~yhergs fond (Kollega J A Ny- Ostergrens fond (Hamnfogd. L
berg 1897)kl'. 2,000. Underst. som E Östsrgren) kr. 509:16 Räntan ut-
fr. K B Beronii fond. delas vid jul åt sängliggande sjuka

J n Scharps fond (1905)5,000 å ålderdomshemmet ttllh: Nikolai
kr. Räntan användes till samma församl:s afdelning.
ändamål som St. St. Sparbanks
fond.

Stockholms Stads Sparbauks
fond (1865)20,000 kr. Insättning
i ränte- och kapibalförsäkrtngs-
anstalten i Sthlm till beredande
af lifränta åt flickor vid 55 år.

W"nnerqvistska fonden (Gl'OSS'
handlaren J G wennerqvtst 1829)
kr. 161,000. Understöd föl' of:ir·
diga och lytta barn, till dess de
fyllt 18 år.

U M von Willebrllndts m. fl.
fond (1860)11,652:50. Räntan an-
vändes till samma ändamål som
St. St. Sparbanks fond.

[4661] --
Prtmurarebarnhusst å Kristine·

berg (Frimurareearnfundet 1753)
kr. 2,315,135:04, däraf fastigh:na
bokförda värde kr. 516,000:- Särsk.
direktion, se [3403). Till Tård och
uppfostran inom inrättn. af fat-
tiga värnlösa barn; 164 barn, 117
gossar och 47"niekor.r vårdas f. Il.
å inrättn.

Med. dr C. nahns testamente
af 1896 å 20,000 kr.

[4662] --
Prins Carls uppfostring.lnrätt-

nlng rör'fattlga och värnlösa barn
I stockholm (Pastor Prim. J O
Wa.llin o. Underståth. O. af Vann·
qviat 1833)kl'. 688,000,däraf faatig-
hetsv. kr. 190,000.Särsk, etyrelse.ee
[3405]. Vård af fattiga O.värnlösa
barn i Sthlm.
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f4664-4675] G. Fromma stiftelsers, pension~kasssor m. fl. forder.

[4665]
Murbecks inrättniugJ'ör fattiga

tlickors nppfostran (Prästmannen
Peter Murbeck 1747) kr·I·366,724,
4ndamål: att till tjänarinnor upp-
ostra fattiga flickor, tillh. Sthlms

kommun. Intagn:sUder 6-10 år.
Särsk. direktion se [3408].

[4,6ä~~~ande Fr~timmers.säll.
skapet (Prinsessan Sofia Alber·
tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703J.
Kapital omkring 21,000 kr. ÅrI.
inkomsterna, utom räntor, utgöras
af bidrag från Drottningen, Kron-
urinsessan och Prins Carl samt
iedamotsafgifter, 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 16rlIickskolor (omkr. 500
kr.),

[4667] Femöref'oremngen (Flera
personer 1864) kr. 8;tJO". Särsk,
styrelse se [36331 Grundande och
underhållande af barnhem i den
Svenska Lappmarken.

o. värnlösa :flickebarn undervisn.,
vå!U och uppfostran i öfrigt; för
de -flesta å anstalten vårdade barn
erlägges ärl. en afgift, i medeltal
utg. 250 kr. för hvarje betalande.

III. Fonder för understöd; åt barn.'
[4673]

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

[4671]
Sällskapet »De fattigas vänner.
(Grossh. J E Törnqvist m. fl. d.
Sf6 1826)kr. 119,000.Särsk. styrelse,
se [3705]. Räntan användes dels
och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn., dels ock till smärre
underst. åt behöfvande; räntan il.
a 000 kr. utdelas till 4behöfvande
af kfinnokön; dessutom utdelas
år1. 600 kr. i poster om 10 a 15kr.
enl. C. E. Mö-llers test.

[4670]
('avalll.Hofmgrenska Stiftelsen

(stiftad af Grosshandlaren A F
Cavalli.Holmgren på hans 50·års·
dag den 27maj 1901med en grund-
plåt af 20,000kr.) har till ändamål
att bereda ett sommarhem i Stock-
holms skärgård åt välartade obe-
medlade skolbarn - med företräde
åt dem som härstamma från Bo-
huslän - till glädje' och uppmun-
tran rör dem samt till gagn i fy·
eiakt, moraliskt och socialt hän-
~eende. Särskild styrelse, se [3404]. [46 74]
Ar 1901 vistades den 17 Juni-27 [ 6 2]Augusti eller under 70 dagar, 25 4 7 Sällskapet Barnavänllerna. Sär-
barn däraf 19 flickor och 6 gossar Sällskapet Jnltomtarne (~tiftadt skild direktion, se [3625]. Sällsk:s
ä stiftelsens hem som under detta af 17 unge män julaftonen 1870) ändamål är att. i regel strax före
~r var I6rlagdt till Björkvik 'vid har till .ändaml\l att årli!(en sön- jul, bekläda behöfvande skolbarn
Algöfjärden i Värmdö församling. dagen fore Jul utdela jutlatän- i åldern 61/

2-14 år. Till!(. ut-
År 19tr2 vistades den 14 Junr--at dig beklädnad åt fattiga, välartade gjorde d. l maj 1915kr. '74,403:28.
Augu~ti eller under 77 dagar 28 sk?lbarn inom hufvudstaden. Sär- Ledamotsantalet var samma dag
barn däraf 24 flic)<or och 4 gossar SkIld.direktton se [362~]. År 1870 2,839 (317 ständiga ledamöter och
å stiftelsens hem, dettaårförlagdt bekla~des l barn, 19h 212 barn, 2,522 årsbetalandet. År 1914utde-
å Gällnö i Värmdö församling. hvarjämte skodon utlämnats till lades fullständiga lieklädnader

År 19Ö3vistades den 14juni _29 124 barn. Under hela verksam- till 369 skolbarn och partiella be-
Aug. eller under 75 dagar 33barn, hetstiden hafva B:läder utlämnats klädnader till 238 barn, samman-
däraf 24 flickor o. 9 gossar, å stif- till 6,865'barn for en kost.nad af lagdt 607 beklädda barn, för en
telsens hem, detta år på den natur kr. 185,594:32. Fonderna okades kostnad af kr. 15,301:39. Dess-
sköna Argboda ö vid Kanholms- 1893 med.3,000 ...kr. genom te~ta. utom 2 omgångar kläder och 60
fjärden i Värmdö församling. mente af ingenror Ludvig Jervmg dagars kolonivistelse för 31 skol-

I Stiftelsens hem å det 1904in. under namn af Mathilda Jervings barn för en kostnad af kr. 4,051:91.
köptahemmanetKalfsvikvidVindö' fond och den 25 september 1896 Under sällskapets 45-åriga verk-
ström i Värmdö törsaml. vistades med 1,000 kr. af en af hufvudsta- samhet(18702S/1-191r,30/4)hafull·
är 190416/6-1/0 (77dagar) 40 barn, de.ns affärsmän till minne af 25- ständiga vinterbeklädnader tallde-
däraf 21;flickor och 15 gossar' ärtg atrarsverksamhet l Stockholm, lats 5,934 skolbarn samt parti-

år 1901;0'6-U/8 (73dagarI42 b~rn, såsom en grundl'låttill en sko.~ons. ell'} beklädnader till ytterligare
näml. 26 flickor och 16 gossar- fond, hvaraf hogst 1/2-årsrantan 2,703 barn (= 8.637beklädda barn)

ärI9061&'6-22/8(67dagar,43ba'rn, användes till. skodon åt i ».Tultom· för en sammanlagd kostnad af kr.
dåraf 24 flickor och 19 gossar. tarne» anmälda barn, som ej er- 212,647: 19. Dessutom somrarna

'årI90718/6-10/8(63dagar)44b~rn, hålla. fullständig beklädnad och 1911~1914 27-31 kolonibarn för
däraf 24 flickor och 20 gossar- uppgick nämnda skodonsfond ge- en kostnad af kr. 17,086:92(mklu-

år 190816/
6
_80/

8
(77 dagar)42b~rn nom af stiftaren skänkta och in- sive 2 omgångar kläder pr år).

däraf 2;; flic~or och 17 gossar; l s~mlade medel den 31 de.~. 1914 Alltså samruaulagdautdelnitlgenun.-
årI909'6/8-23/8(68dagar)44barn, till ~: 41,607:95: Af ett starbhus der 45 ar kr. 229,734:11.

däraf 23 äickor och 21 gossar; som önskade 'bltfva onämndt fick
år191018/6-24/8168dagar)48barn .Jultomtarne» 1911emottaga 5,000

däraf 22 flickor. och 26 gossar' 'kr., samt likaledes samma år af [4675J
år19U17 /6_31/8(75dagar)50 b;""', stäri>huset efter sällskapets heders- Alms, Axel.och Sofia, stiftelse>

däraf 34 flickor och 16 gossar; ordforande, grosshandlaren Johan (Byggmäst. A Alms änka, 1874),
år191216/6-29/8(75dagar)48barn Johansson, en testamentarisk do- grundfond vid 1914 års slut kr.

\Iäraf 35 flickor och 13 gossar; 'nation uppgående till kr:. 3,316:92 l,OaO,OOO,öfriga tillgångar kr.
år191318/6-1/9(76dagarJ50barn, s~mt, ~n donation af froken Da- 417.675;82. Särsk. styrelse, se

däraf 26 flickor och 24'gossar: _ mela Östergren il 5,000 kr. 1914 [3542]. Har till ändamål att åt
år191417/e-27/9(103dagar)33barn års inkomster uppgingo till kr. flickor, som sakna behdrig om-

däraf 18 flickor och 15 gossar. '9,563: 61 oca.. 'utgifterna till kr. vårdnad, bereda ett hem där de
•.år19151~/6-6/o(82dagar)45 barn, 7,982:80. Sällskapets ~amtliga uu. erhålla kristlig uppfost~an och
daraI26 flickor' och 19 gossar.' gångar. utgjorde .den 31 december god handledning samt sålunda

,', . . 1914 kr. 153,964:65. danas till redbara och dugliga
, 7\ ---, kvinnor. Ansök. om inträde ställes

• . " till styrelsen och kan ingifvas af
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4675-4688]
vederbörl. kyrklig eller kommuna 127,795:44. Särskild nämnd, se Ludv, Euren;; fond tör sim1ion.
myndighet eller känd enskild per [3782]. Räntan jämte årsafg. an- stens befrämjande, kr. 5,425:66.
son, Säkerhet skall ställas för er- vändes till underst. dels kontant Räntan använde g af Stockholms
läggande af årligt uppfostringahi. till belopp af minst 20kr. dels med SimsäUskap i enlighet med testa.
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr kläder m. m. åt hustrur eller änkor, tors föreskrifter.
elev, att utgå t. o. m.15. året. När. hvilka ägna sina minderåriga, äkta
mare upplysn. lämnas af styrelse. barn en öm o. sedlig moders vård
led.. prof. C. Sundberg, Kungsträd. och äro stadda i behöfvande om.
gårdsg. 22. ständigheter. Underst. utdelas un-

der maj månad till hvarje gång 156
mödrar.

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

marh, W ABenedieks 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.

[4678J
•Köhlers premlefond-, kr. 1,708:08.
Räntan utdelas som prem, åt folk
skolebarn, som gjort goda fram·
steg i simning vid Sthlm s stads
bad- och siminrättning.

Lurlv, Eurpnii fond för unrler-

~i::~::f ~n~:~~ie~g'arSt~~:;~i~~
Simsällskap för undervisning i
simning under vintrarna, åt folk-
skolebarn, i folkskolornas simhal.
lar.

[4677J
Sällskapet »TIlI uppmuntran af

öm och sedlig modersvård» kr.

[4679J --
Teletolldirektören H. T. f'eder-

grens uppfostriug.toud (Telefon.
direktören H. T. Cedergren och
hans hustru l. Cedergren, född
Pegelow) har till ändamål att be-
reda tillfälle till god uppfostran
for obemedlade barn - företrädes-
vis från Stockholms folkskolor _
som icke på annat sätt kunna er-.
hålla hjälp till sin litbildning. men
SOUl visa stor begåfning och om
hvilka deras lärare hysa särskilda
förhoppningar att de, om de er.
hålla en tillfredsställande utbild.
ning, skola kunna göra en god tn-
sats i vårt lands ekonomiska eller
intellektuella utveckling. Ansök.
ningar inlämnas under september
och oktober månader.

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

[4681] serafimerlasaret-/få innehafvas l1ögst 1 år samt sö-, [46 Sj]
tets direktion. kas skrift!. ho. vederb. Hirest. f. Sabbatsbergs brunnslasarett

Be [3330J. medio. eller kIrurg. kliniken. (Prof. E. Gadelius under medver-,
Berendts S. Konsul fond [46 82J kan af 1.'runnsgaster VId Sabbats.

40000 k (1911)' R' t & t . , . • _ bergs hälsobrunn 1807)kr. 47,100.
ge;' anvr':HJ.esailas:~e:t~tsa~i~~~: t Gyu}~as.tJ~k.~rt~pe~iSkaÅlUstJtu. Särsk. direktion, se [33nI]. Att
tion till understöd åt beh6fvande ets attlg ou ( ror, N, kerman åt fattiga sjuka brunnsgä.ster be. ~

t· t .d d t k 'f . m. fl. 1827) 19,226kr. Direktionen reda kostnadsfri bostad foda och
pa len~er v~ eras u s fl nrng. f. Gymn ..ortop.dnsttt., se [3393J. läkarev. under den tid de begagna

.~. ~. W•.s fond.(1901) 3,00~ kr. Kostnadstrta bandager åt medel- sia af brunnsdrickn.vidSabbatsbRantaD:.användes ttll understod åt lösa pers. som lida af kroppslyten. b •

medellosa personer, som under. '
gått operation för kräfta, efter be- [46 83J [46 86J
stämruelse af professorn John stockholms sjukhem (stift. gen. lIari"t Philipsons f. Frilnckel
Berg, så länge han innehar öfver- gårvor 1867) kr. 5,02:J,867:G9 (l/, stiftelse (v.Häradshöfd. W. Philip.
kirurgbefattningen vid Lasarettet, 1915). Särsk. styrelse se [3373J. Son 100,000kr.) Styrelse: Pörentn.
och sedermera på sätt direktionen gens för biständ åt lytta och van.
bestämmer. föra styrelse, kostnadsfria banda-

Norlunds, Lotten, Fru, fond Direktionen örver sjuk. ger åt mindre bemedlade vanföra
(1895och 1~12)för' fr. K. Serafimer- huset Eira. Se [3352]. [3354]. . ~
lasarettet utgående konvalescen- Friherre R. von Beskows och
ter. Kapital med kapitaliserade hans hustrus donationsfond (1S80)
rlintor (år 1915)20,243 kr., hvaraf kr. 1,664:08 VId1914års slut. Rim.
ranta~ utdelas åt från lasarettet tan användes till fdrmån fdr sjuk.
utskrima, verk!. behofvande, for huset i sin helhet
att sätta dem i tillf~lle att ~enom Grefve Clas H~rns donattons.
lamphg fi..oda.eller VIstelse l star., foud (1S22)kr. 12,500. Till förmån
k.ande lurt. VId b~unnar eller bad f. Sthlms läns afdelning af sjuk.
soka återvinna halsa och krafter. huset. Endast räntan får använ-

Prof. R. Bruzelli fond (1900) das.
1,514 kr. oeh SejlareåldprmaJineu .J. F. LIe.

Donattousfonden Llncolu Pay. berdts och hans hustrus dona-
kuU. minne (1899) 1,OOO..kr. R.än. tronsrond (1827) kr. 7,220:72 vid
torna dI~roneras efter ofyerlaka- 1914 års slut. Frisäng f. en sej-
~~':I~~ä~ta:':tels~~fu~orJ~~~~~~: lareämbetet tillh. person.
fond. • . [4684J

RegneUs, A. F., Dr, stdpendle- KronprInsessan T,ovlsas vårdan. [4688]
fond. Dcneradt kapital (1863) kr. stalt för sjuka barn. Polhemaga.
10,000, som med tillväxt genom tan 30 (lI1ed Dr P. Elmstedt m
k~pitaliserade räntor vid 1Y15års fl. 1854) kr. 720,000. Särsk. direk:
borjan utg,]orde. kr .. 12,030. Årl, tton, se [3350]. Vård af fattiga
ra;ntan an.vand. tIll 2.n~ hka stora sjuka barn; under det sista året
alIp. att tilldelas 2 medic, kand:er, vårdade 1 021 barn' vid poltklmi-
80m tjän~tgöra vid Serafimerlasa- ken SJ Z84 'fritt. J

rettet. SlIp:a. f. n. 240kr. hvartd.,

[4687] Allmänna barn-
bördshuset.

Se [33061-
Allmänna barnhdrdshusat (1852)

kr. 1,393,57'3:09, däraf fastighets-
värden kr. 861.467:24.

Asyleu för fattiga baruaf'öder.
skor och deras barn. Samma sty-
relse som vid Allm. barnbördshu-
set, se [3356]. (Bildad af Bene.
dicksaka asylerna och Nödhjälps.
fonden.) lI1ed en kapitalbehälln.
vid 1914 års slut af kr. 942,948:86.

Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359].
K. SälIsk:ts samtl. tillg. 1 Jan.

1915 uworde kr. 530,6Bl:74.
Barnbördshuset Pro Patria

(Grundadt af Assessor C Ram-
. ström 1774).Intagande och vård af
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[4688-4696] G. Fromme, stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
barnaröderskor, samt att anskaffa 1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af Aug. WenubCl'gs fond (Grossh.
underhäll m. m. föl' ett visst antal Sällskapets barmhärtighetsstiftel- AUI(. Wennberg 1889) kl'. 60,000.
vid inrättningen födda barn; fa- ser. Befrämj. af sällsk:s barmhärtig.
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär- A. Granholms fllnd (Fabrikör A hetsstift:r.
derad till 66,000kl'. och där belintl. Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj.
inventarier till kr. 6,241:25. af Sällskapets barmhärtighetsstdf

Byggmäst. Johan Anderssoni telser.
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. al Grefve GyUenborgs fond (Pro-
ngt barnbprdshusets ändarnål. tokollssekr. Grefve C A D Gyl.

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg. lenborg 1858) kl'. 8,000. Gratitik:r
G F Berndes 18<'6)kl'. 9,767:28. Un- lit gamla orkeslösa tjänare o. tjä·
derst. åt fattiga barnaföderskor. narinnor mr långv., trogen tjänst.

Frn M. Berggrens fond (Grossh. C. P. KindemUs fond (Fastig-
R C Berggren 1894)10:.5,000. Till hetsäg. C P Kindevall 1888) kl'.
förstärkande af K. Sällsk:ts resp. 3,000. Underst. åt fattiga och me-
fonder. dellösa barnsängskvtnuor.

H. Brand.Is fond (kamreraren H. Lovens fond (Presidenten H
H Brandel 1904) kr. 61,174:98. Loven 1908) kr. 10,800:- till un-

B. A. Daneltl douatlonsfoad derstöd åt fattiga barnaföderskor
(Gåfva af arfvingarna efter gross- och deras barn.
handlaron B A Danelius) ur- A. O. WaUenbergs fend (Bank-
sprungligt belopp 10.242:22 till dir. A O Wallenberg 187' o. 1884
förmån för fattiga barnaföderskor med 1,000 In'. hvard. gången) kl'.

San!. Enanders fond (Bruksäga- 2,000. Räntorna ä nämnda dona-
ren Samuel Enander 1902) kr. tioner användas med ena hälften
110,349:12. Befrämjande afSällsk:ts till »täckande af utgifterna föl'
barmhärtighetsstiftelser. • barnbördshuset» och med den

C. R, .'orsgrcns fond (Gross- andra till »understöd lit fattiga
handlaren Carl Robert Forsgren barnaföderskor oeh deras barn».

[4689] .
Strandbel'gska läkareinrättnin.

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260.000 kr. Särsk, direktion,
se [3530]. Understödet. som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J
Föreningen för sjukvi'u'd i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [3647]. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
na el. böra sändas till sjukhnsen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
tens' och Johannes' församla'.

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

[4693] I Helmfeldtska stipendiefonden
. (Riksrådet Baron Simon Grundel
Berelldts, S. nnderstödsfond Helmfeldts änka ME v. PaIT 1683)

(KonsulS Berendt 1886och 1911)kr. SI/121912kr.49,267:06.Sthlms magi-
60,000. Öfverståth:ämbetet för Po- strat och en af densamma utsedd

~ lisärenden, se [1683]. Till hyres- direktör. Understöd lit studerande
. hidrag åt fattiga linnesömmerskor vid Upsala univ., f'6reträdesvis till

vid höst- och vårflyttn. till ett be- släkten; af räntorna underhålles
lopp af högst 25 kr. f'åltmarskalk Helmfeldts graf i
[4694] -- Storkyrkan.

Fryklunds, Joh'l"na Cllarlotta,
donation.fond. (Ankefrn Johan-
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75,000: -. Förvaltas afStockhoims
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje ål' vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, Iöreträdesvis till söm-
merskor.

[4695] Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
AhUöfilha testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,060:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bräckliga och

fa~~1:J'ö:~k:riestn:mentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790) kr.
27,200. 12 pens:r a 66kr. 67öre till
underst. för af testator uts.a jung-
frur, deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodinlka 8tipendieinrättnJngen
(Borgrnäst. S C Flodin 1795) 31;12
1911 kr. 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala univ:t och
Linköpings högre aUmänna lärov.

tjäIistem. v. Sthlm s stads verk el.
inrättningar, och hälften åt dem.
hvtlkas fäder tillhört fabriks- eller
konstnärsidkare samt trädgårds-
mästare, samt stip:r ät gossar o.
flickor mellan 16 och 21 är till
hälften hvardera, i synnerhet åt
dem, som mistat sina föräldrar o.
som hafva håg oeh fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
som rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk
kemi, mekanik eller trädgårdaod-
ling; »ingen får komma i åtnju.
tande eller bibehällande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
häller sig till annan lära, sekt oeh
läsaresamfnnd än vär kristna
evang. Iuth, lära.»

Dyks fond (Gudmnnd Dyk 1659)
kr. 600. Stip:r.

Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
berg 1830) kl'. 3,500. Pens. till civ,
änkor.

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

Bedings fond (Margareta He-
ding 1708)-kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.

[46 96] I Stockholms för- Hedströms pensionsfond (Fabr)
myndarekammare. rt ~:~ci~~~'::d~l2kJg;i~~00' Pens:r

Brander. fond (Kamrer H A Hochschllds pensionsfond (Lag-
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r man J H Hochschild 1830) kl'
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- 14,300.Räntan utgår till2:ne pensir
mer, som uppnått 60 års ålder a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
äro f'odda och boende inom Sthlms 30 år gamla fruntimmer, hvilkas
stad, helst å Södermalm, hälften f'åder tillh. Sthlms magistrat af
åt dem hvilkas fäder varit civila .litterata klassen.

Wilhelm och Fredrika Falks
tlonatlonsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. Ändamål att lit
fattiga eUer mindre bemedl. invä-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller f'or beredande af tillfålligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt hidrag i sådant atseende
icke kan erhållas frän staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhällspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstät-
les hvarje är ä donators födelse-
dag den 20 Dec. .
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[4688-4696] G. Fromme, stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
barnaröderskor, samt att anskaffa 1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af Aug. WenubCl'gs fond (Grossh.
underhäll m. m. föl' ett visst antal Sällskapets barmhärtighetsstiftel- AUI(. Wennberg 1889) kl'. 60,000.
vid inrättningen födda barn; fa- ser. Befrämj. af sällsk:s barmhärtig.
stigh:n, som tillh. sällsk., är vär- A. Granholms fllnd (Fabrikör A hetsstift:r.
derad till 66,000kl'. och där belintl. Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj.
inventarier till kr. 6,241:25. af Sällskapets barmhärtighetsstdf

Byggmäst. Johan Anderssoni telser.
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. al Grefve GyUenborgs fond (Pro-
ngt barnbprdshusets ändarnål. tokollssekr. Grefve C A D Gyl.

Fru Hanna B:s fond (Bruksäg. lenborg 1858) kl'. 8,000. Gratitik:r
G F Berndes 18<'6)kl'. 9,767:28. Un- lit gamla orkeslösa tjänare o. tjä·
derst. åt fattiga barnaföderskor. narinnor mr långv., trogen tjänst.

Frn M. Berggrens fond (Grossh. C. P. KindemUs fond (Fastig-
R C Berggren 1894)10:.5,000. Till hetsäg. C P Kindevall 1888) kl'.
förstärkande af K. Sällsk:ts resp. 3,000. Underst. åt fattiga och me-
fonder. dellösa barnsängskvtnuor.

H. Brand.Is fond (kamreraren H. Lovens fond (Presidenten H
H Brandel 1904) kr. 61,174:98. Loven 1908) kr. 10,800:- till un-

B. A. Daneltl douatlonsfoad derstöd åt fattiga barnaföderskor
(Gåfva af arfvingarna efter gross- och deras barn.
handlaron B A Danelius) ur- A. O. WaUenbergs fend (Bank-
sprungligt belopp 10.242:22 till dir. A O Wallenberg 187' o. 1884
förmån för fattiga barnaföderskor med 1,000 In'. hvard. gången) kl'.

San!. Enanders fond (Bruksäga- 2,000. Räntorna ä nämnda dona-
ren Samuel Enander 1902) kr. tioner användas med ena hälften
110,349:12. Befrämjande afSällsk:ts till »täckande af utgifterna föl'
barmhärtighetsstiftelser. • barnbördshuset» och med den

C. R, .'orsgrcns fond (Gross- andra till »understöd lit fattiga
handlaren Carl Robert Forsgren barnaföderskor oeh deras barn».

[4689] .
Strandbel'gska läkareinrättnin.

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260.000 kr. Särsk, direktion,
se [3530]. Understödet. som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J
Föreningen för sjukvi'u'd i fat-

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [3647]. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kun-
na el. böra sändas till sjukhnsen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
tens' och Johannes' församla'.

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

[4693] I Helmfeldtska stipendiefonden
. (Riksrådet Baron Simon Grundel
Berelldts, S. nnderstödsfond Helmfeldts änka ME v. PaIT 1683)

(KonsulS Berendt 1886och 1911)kr. SI/121912kr.49,267:06.Sthlms magi-
60,000. Öfverståth:ämbetet för Po- strat och en af densamma utsedd

~ lisärenden, se [1683]. Till hyres- direktör. Understöd lit studerande
. hidrag åt fattiga linnesömmerskor vid Upsala univ., f'6reträdesvis till

vid höst- och vårflyttn. till ett be- släkten; af räntorna underhålles
lopp af högst 25 kr. f'åltmarskalk Helmfeldts graf i
[4694] -- Storkyrkan.

Fryklunds, Joh'l"na Cllarlotta,
donation.fond. (Ankefrn Johan-
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75,000: -. Förvaltas afStockhoims
stads Drätselnämnd. Disponibla
räntan utdelas hvarje ål' vid julen
af Fattigvårdsnämnden i poster om
100kr. till fattiga änkor eller ogifta
kvinnor, Iöreträdesvis till söm-
merskor.

[4695] Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
AhUöfilha testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,060:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bräckliga och

fa~~1:J'ö:~k:riestn:mentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790) kr.
27,200. 12 pens:r a 66kr. 67öre till
underst. för af testator uts.a jung-
frur, deras anhöriga el. andra utsed-
da fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodinlka 8tipendieinrättnJngen
(Borgrnäst. S C Flodin 1795) 31;12
1911 kr. 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala univ:t och
Linköpings högre aUmänna lärov.

tjäIistem. v. Sthlm s stads verk el.
inrättningar, och hälften åt dem.
hvtlkas fäder tillhört fabriks- eller
konstnärsidkare samt trädgårds-
mästare, samt stip:r ät gossar o.
flickor mellan 16 och 21 är till
hälften hvardera, i synnerhet åt
dem, som mistat sina föräldrar o.
som hafva håg oeh fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
som rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk
kemi, mekanik eller trädgårdaod-
ling; »ingen får komma i åtnju.
tande eller bibehällande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
häller sig till annan lära, sekt oeh
läsaresamfnnd än vär kristna
evang. Iuth, lära.»

Dyks fond (Gudmnnd Dyk 1659)
kr. 600. Stip:r.

Flobergs fond (Guldsmed S Fto-
berg 1830) kl'. 3,500. Pens. till civ,
änkor.

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

Bedings fond (Margareta He-
ding 1708)-kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.

[46 96] I Stockholms för- Hedströms pensionsfond (Fabr)
myndarekammare. rt ~:~ci~~~'::d~l2kJg;i~~00' Pens:r

Brander. fond (Kamrer H A Hochschllds pensionsfond (Lag-
Brander 1869) kr. 130,600. Pens:r man J H Hochschild 1830) kl'
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- 14,300.Räntan utgår till2:ne pensir
mer, som uppnått 60 års ålder a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
äro f'odda och boende inom Sthlms 30 år gamla fruntimmer, hvilkas
stad, helst å Södermalm, hälften f'åder tillh. Sthlms magistrat af
åt dem hvilkas fäder varit civila .litterata klassen.

Wilhelm och Fredrika Falks
tlonatlonsfond (Bruksäg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. Ändamål att lit
fattiga eUer mindre bemedl. invä-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller f'or beredande af tillfålligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt hidrag i sådant atseende
icke kan erhållas frän staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhällspliktig. Utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstät-
les hvarje är ä donators födelse-
dag den 20 Dec. .
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G. Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4696-4698J
J,acobsons testamente (CJacob- Asplunds testl\mentsfond(Grossh. Sundberg P:sons testamente

son 1644) kr. 1,080:50. En pens. D Asplund 1~Of)kr.12~,500. Pens:r (Kramhandl. .1 Sundberg Petters-
il kr. 54: 87 utgår till en stude- a 75 kr. tilldelas fattiga borgare, son 17V2) kr. 1,000. Pens:r åt bor-
rande yngl. deras änkor och oförsörjda barn gare och deras änkor. .

Jakobsons o. lIattsons fond (C m. tj.; åtskilliga anslag utgå äf- Sundlus testamente --<M:llL M
Jak ••bson o. Mattson 1644) kr. ven dels till 'rors åkers församI. al Sundin 1879)kr. 24,700. Anka eller
1,087. Stip:r Hernösands stift, dels till Frimu- döttrar efter borgare i Sthlm, med

Ladoas fond (Dorothera Ladan rarebarnhuset. företräde för sidenkramh:änka och
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh. Bergers stlpendtum (Krydd dö;trar.
tyska försami kramh.ssocieteten till minne af Svanbergs testamente (Handl ,

Lnndbecks douatdonsfondfffaud- dess l~damot Lorentz W Berger A Svanberg "If?~1887) lIT. 300,000.
landen A M Lundbeck 1897) kr. 1829)kr. 10,000. Underst. vid läro. Pens:r f: medellose borgare iSthlm
330,458:55. 30 pensioner å. löOkr. verk åt söner till obemedl. inom ~amt for d~yas l behof stadd •••
årligen åt fattiga ogifta frunrim- krYddkramh:ssocieteten.. an:.ord.oTchobdaoktstrhaarn'del'ssocl'etetensmer, som fyllt 60 år, så länge de I,

Ia-o boende ilVlaria församling i Borgerskapets .ensk ihla fonn pensionskassa (t'. d. 'I'obakah.aso- -,
Sthlm. Aterstående delen af run. (~thlms borgerskap 1749) kr. cieteten 1873) kr. 11,000. .Pens.r
tan utdelas årligen vid jultielen 100,000. Pens.r a 75 kr. till fat- till änkor och döttrar efter tobaks-
genom Föreningen för välgör en- t~~a:borgare, deras änkor och oför- haudl, \
hetens ordnande i Sthlm till fat- sörjda barn. Törnebohms testamente (Asses-
tiga, boende Inom Maria församl., Castelins fond (Kryddkramh. A sorn och stämpelmäst, E Törne-
med belopp om minst 25 kr. till Castelin och hans hustru 1886)kr bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är
hvarje. .. 15,000. Pens:r till änkor och ogifta anslagen till pens:r iL 75 kr. åt

Uarii testament- (Ankef. A Ma· döttrar efter f. d. Kryeldkramh:s änkor och barn efter medlemmar
rius, f. Koopman, 1846 och 1848) societ:s ledamöter. af Sthlms borgerskap (utom fa-
kr. 80,145. Pensa' a 75 kr. åt be- Flobergs t.estamente (Guld- briksielk.), hvarjämte för särsk. af
höfvande ogifta fruutimmer inom smed S Floberg 1837) kr. 3,000 testator bestämda ändamål utbe-
Sthlm, hvilka uppnått 50 år. Räntan användes tilllifstidspens:r talas 600 kr. ärl.; dessutom utgå

lIöllers stipendiefond (Kamrer åt 2 fattiga borgaränkor. afhvilka särsk. anslag såsom till Ortopedi.
J Möller 1798) kr. 2,400."8tip:r till den ena bör vara guldsmedsänka ska institutet m. fl.
~:ne studerande vid Upsala univ. f. d. Handelsfdrenlngens ö/yer U. F', och Emma Wallins pen-

Nordfors testamente (Öfverst:an skottsfond (öfverlämnad af Han stonsfoud kr. 268,061. Pensioner
W Nordfsors 1838) kr. 1,900. Till delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000 utdelas f. n. till af stiftarne ut-

enN~~~~~~hdfoX;:~l~~ä(i~kk~f.L F P~~:dstf~11~~t~~~~~~~~·(Siden se~~a J.en~\i~~~~~listestamente
:::O<oreen1850) kr. 20,200. Pens. åt fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000 (Handlanden L J Warodell 1863)
fa.ttiga änkor eller ogifta fruntim- Pens:r å 75 kr. utgå till fattiga kr. 1,431,500. Sedan af räntetnkom-
mer i Sthlm. änkor och oförsörjda barn efter sten 27,000 kr. tillfallit Warodells

Sebaldts testamente (Juetitte- borgare i Sthlm. arfvingar, skola 2/3 af den äter-
kansler C Sebaldts änka 1797) ler. f. d. Hryddkrnmh.csocietetens stående inkomsten utdelas i pen-
600. Till fatti;z" barn. penstonskassa (Kryddkramh.-so stoner åt borgare, deras änkor och

1'håströms fond (Ankef. F L cieteten 1775) kr. 70.000. Pens:r barn samt '/3 läggas till Warodells
Thåström 1832) kr. 25,626. Pens:r och underst. fond för nppförande af •arbets-
if. 75 kr.. åt fattiga änkor o. döttrar .J. A. 'W. IJindmanssons testa- och fattigbostäder i hufvudsta-
efter civ. tjänstem. och borgare i ment o, Kapital 50,000 kr. Pen- den-o
Sthlm. , sioner ntde!. f. n. till af donator L J wnrudcfls fond for uppfd-

Törnq"·ists fond (Kamrer C utsedda personer. ra.udo af arbets- och fattigbostäder
Törnqvist. 1861) kr. 3,000. Prem. Ljungcrnntz" testamente (T'o. i hufvudstaden. Kapital 214,845:G3
:l.t lärjungar, .som visa särd, håg bakshandl , P Ljungcrnntz 1873)kr kr.
för studier, vid Katarina lägre ele- 4,000. Pens:r åt mtnuthandl.änsor lVesterbergs testamente (Trakt.·
mentarlärov. och deras döttrar. dottern C M Westerberg 1840)kr.
. Wadströms fond (Jungfrun U Lunds testamente (Perukmak,. 'JO,175. Pens:r till·borgaredöttrar.

Wallström 1789) kr. 11,150. Pensa' dottern B 111Lund 1840) kr. 1,870 F. fl. Illlskiinkssocietetens pen-
tilldelas» 10 gamla jungfrur, som Pens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga stonasnssa, Kapitalet 15,000 kl'.
uppnått 60 år, '/2 af civila och '/2 borgaredöttrar. är öfvertnmu. till Bemedlingskom-
af borgareståndet». Maria Gustnfvn Normans tpsta .. missionen där pensioner utdelas.

von Willebrands fODd (Frih. E mente. Kapital 50,000kr. Räntan till pens:berättigade.
M v. Willebrand 1854)Ju. 115,000. ntgår till af donator utsedd per-
Ilar till ändamål att bereda pen- son.
sioner åt behöfvande, företrädes- Nyströms testampute (Grossh.
vis inom stiftarens mödernesläkt. C M Nyström 1790) kr. 37,500.
Gqele män for fonden: justdtierd. Numera 213 af årl. räntan till [46 98J Grosshandeissocie-
det Hj. Westring och godsägaren Drottningens skyddshem och 'Is tetens deputerade .

• C L Almqvist, Algö. till Stockholms stadsmissions ar- Se [26 15].
Wlnhoms penstonsfond (Dom- betshem.

prostänkan C Winbom 1821) kr. Okänd (ett anonymt testamente Brobergs psustonsfond .(lIf:ll I
a,ooo. Executor testamenti: stads- 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
kassör Gotth. Dahlerus. Räntan tig borgare. . till en ogift grosshandl:dotter.
är anslagen till underst. åt ogifta Almn Schaltus undersuildsf'oud Grosshandelssocietetens pen ..
döttrar samt änkor efter ofrälse får beh öfvan de kvinnliga hadbi- stonskassa (Gross)l:ssocieteten
ståndspersoner med företrädesrätt träden. Kapital Si.OOOkr. 1815)kr. 673,9;)0.Pens:r till gross-
för gifvarinnans släktingar. Scharps gåfva (Grossh. C A handl., deras hustrur, änkor och

Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000 omyndiga ba.m samt ålderstigna
Pens:r till borgaredöttrar. ogifta döttrar i Sthlm.
/ f. d. Slden- och klädeskramhan- . IIugboms testamente (MrIl C U
delssocietetens pensionskassa (f. Hagbom 1883)kr. 18,000.6 pens:r il
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr. 150 kr. till fattiga änkor och ogifta
23,000. Pens:r till änkor och döttrar döttrar efter skeppsklarerare e'ller,

en· efter deläg. i Siden- och klädes- om sådana ej finnas, efter gross ..
kram1l:ssocieteten. . handlare.

[4697J Borger.skapets be-
medlingskommission.

Se [1952J.
BemedlIn gsk omm iss! onens

skilda medel kr. 36,2,009:41.
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[4.698-4710J G. Fromma
~ens:sfond för fattlga f.d., sjö.

kaptener, deras änkor o. döttrar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 118,050. Pens:r till burskaps-
ägande sjökaptener samt gratifik:r
till burskaps ägande sjökapt:s,än.
kor och ålderstigna ogifta dötrar.

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

[4699J Direktionen ärver
fabri ksfattigkassan.

Se [3549].
Blan\lks fond (S M Blanck 1873)

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

Casparssons pensionsinrättning
Fabr. P A Casparsson 1850) kr.
20,641:67. Pens:r till arbetare vid
sidenfabr:r. •

Fabriksfattigkass8n (Sthlms fao
briksidk. 1752) kr. 282,946:37. Uno
derst. åt fabriksarbetare.

van der Ostenska tonden (Fa-
bl' sänkan M C van der Osten 1834)
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
i fabrikssocieteten.

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

f. d. Stämpel8fgifts. eller den
s. k. H811k88san (Sthlms fabriks-
idkare 1770 års hallordning) kr.
71,051: 42. Underst. åt' fabrikörer
samt deras änkor och barn.

Söderberg8ka fonden (Fabr, P
Söderberg 1850) kr. 1,673:25. Uno
derst. till 2:ne atrumpfabrikear-
betare.

Töruebohlllska fonden (Stämpel-
mäst, assessorn E Törnebohm 1831)
kr. 3,732. Underst. till all. fabriks·
idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
under 16 är.

[470oJ
Bok· och musikhandlarnes pen.

sionsrörening (Musikförlägg. A
Hirsch, bokhand!. J J Flodin m.
II. 1853) kr. 687,757:55. Särsk. sty.
relse se [3043J.Pens. åt delagame.

[4701J
llIinuthandelsröreningens pen.

sionskassa (liera minuthand!.1874)
kr. 405,601:84. Särsk, styrelse se
{3007].Pens:r och underst.

[4702J ,
Vlktualiehandlarnes pensions.

inrättning. Kapitalbehålln. den
31/12 1914 kr. 599,351:79. Särsk.
direktion, se [3005].Pens:tagarne
äro omkr. 53.

[4703J
Handelsbokhållarnes pensions.

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

stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
två stud:de vid Farm. institutet
och Ils till tillfälliga underst; åt
behöfvande farmaceuter eller till
för yrket nyttiga ändamål,

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
1897) kr. 4,000. »År!. afkastn , till·
delas en eller flere änkor efter
farmaceuter med företräde för än-
kor efter farmaceuter från Väster-
götland.»

Korfstedts fond (Apotekare Inge-
mar Kerfstedts donationsfond)
kr. 5,000öfverlämnades '131913 till
Apotekare-Societeten, 200/0 af år-
liga räntan lägges till kapitalet och
återstoden utdelas till äldre behöf-
vande farmaceuter.

KulIgrens fond (Apotek. K J
Alex. Kullgren 19061 kr. 12,000.
Räntan ä halfva kapitalet skall år-
ligen vid midsommar- och julhög.
tiderna med hälften hvarje gäng
tilldelas »tvenne fattiga, för redlig
vandel kända farmaceuter, nämli-
gen apotekare, provisorer eller
farmacie kandidater». Räntan:t
andra hälften skall utdelas som
stipendium ät obemedlad, för dug-
lighet känd elev vid Farmaceut-
institutet, hvilken därjämte tillhör
och minst ett är förut tillhört nå-
gon förening för absolut nykterhet.
Vid donationen är fäst det villkor,
att en donators släkting skall un-
der sin lifstid erhålla en lifränta
af minst 4 proc. å kapitalet.

Lehmans fond (Apotekare Au-
gust Lehmans fond) kr. 5,000stif·
tades af Societeten vid dess årssam-
mankomst den 15 sept. 1910 til
hugfastande af apotekare Lehmans
namn och lifsgärning såsom sekre-
terare och ordf'6rande i Apotekare-
societeten och" dess direktion. Af
ärliga räntan lägges 20010 till ka-
nitalet tills fonden fördubblats.
Aterstoden utdelas till behöfvande
elev vid Farmaceutiska institutet,
som fullgör sina studier för alläg·
gande af apotekareexamen. Seda.n
fonden .fördubblats utdelas hela
räntan å denna.

Lundbergs fond (Apotek. Oscar
Lundbergs donationsfond): Dona-
tionen, som utgjorde 100 aktier i
Aktiebo!. Avesta folkbank, nom.
lyd. ä 100 kr. öfver!ämnades d. 31
dec. 1909af apotek. i Borlänge Oscar
Lundberg o. h. hustru Hilda Lund-
berg f. Meurlin, med anhållan, att
fonden skulle kallas apotek. Oscar
Lundbergs donationsfond och för.
valt. af Apotekare-societetens di·
rektion. Fondens storlek är nu .I'

15.700 kr. Enligt donationsbrefvet
skall, sedan från den ärt. efkaetn.
400 kr. undantagits, hvaröfver do-
natorerna under lifstiden själfva
vilja disp., äterstoden utdelas enL
direktion:s bepröfvande till behöf-
vande änkor och barn efter apot.
och farmaceuter eller till apotekare
och farmaceuter som själfva.lrunna
anses nödställda. Efter donato-
rernas fränfälle eller event. frän den
tid, som af dem blifvit bestämd,
användes hela afkastningen, sedan
50/0 af densamma blifvit afsatt för
att förstärka hufvudstolen, till
ofvan angifna .ändamål.

[4705J .
f. d. Bryggareämbetetsl Stock·

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

[4706J
f. d. Skomakar~äm betet eller n.

v. Skomak8remästaref'örenlng~n I
Stockholm (Okänd) kr. 500,000
Särsk.styrelse, se [3001];pens:r,
sjuk- och begrafningshjälp.

[47.10] Apotekare-socie-
teten.

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

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd ät behöfvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under år 1914 har i pensto-
ner och gratifikationer utgått ett
sammanlagdt belopp af 15,400kr.
hvarjämte till stipendier o. d. ut-
delats 2.700 kr.

Apotekare.societetens studlestl-
pendlum rör examinerade apote-
kare. Apotekare-Societeten beslöt
vid sin årssammankomst den 11
september 1912 att under tvä på
hvarandra följande är utdela ett
sti pendi um på 1.200.kr.Under tredje
året göres uppehåll, hvarefter sti-
pendiet under de båda följande
åren äter utgår O. S. v.

Stipendiet utdelas till farma-
ceut, Bom efter aflagd apotekare-
examen önskar blifva i tillfälle att
idka fortsatta studier på det kem.·
farmaceutiska, farmakognostfaka,
kemiska eller botaniska området.
Studierna skola bedrifvas företrä-
desvis i Farmae. institutet eller ock
vid annan högre undervisningsan-
stalt i in- eller utlandet och fort-
gå under minst sex månader samt
resultera i en aihandling af den
omfattning studieplanen angifver.
ColIl'anders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850)kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond för underst.
åt fattiga apotekareänkor n,

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

Holmströms fond (Apotekare
Erik Axel Holmströms fond). Till
minne af apot. E A Holmström
och fru Hilda Holmström, född
Wtketröm, har kanslisekr. Gunnar
Holmström och frök. Maria Holm-
ström den 10/1 1914 öfverlämnat
kr. 10,000 till apou-soc. Af den
årliga räntan skall l/S läggas till
kapitalet, 2/5 skola användas till
inköp for Societ~tens bibliotek och
215till en studerande vid Farm.inst.

J ustelii fond (Apotek. Martin
Justelius lR83) kr. 30,000. l/S af
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras änkor eller oför-
sörjda barn. 11. till stipendier för
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G. Fromma stiftelsers, pensionskMsors m.,f1. fonder. [4710-4719J
Mosanders fond. Grundkapital tekare till underst. antingen: 1) för begrafningshjälp, arbetslöshets-z

1,000 kr. till minne' af Professor vetenskap!. studier i in- eller ut· nodhjälps- o. invalidunderstöd
C G Mosander från en apotekare landet eller 2) för studier vid ke- m. m.
som den l/il 1900tillhört apotekare- misk fabr.; eller ock till 3)belö-
kåren i 50 år. Af räntan utdelas ning för epokgörande upptäckt
årligen t. v. 50 kr. af Professorn inom farmacien. Vid stip:s utdeln.
i kemi vid Farmaceutiska inat. fåstes hufvudsakl. vikten vid sti-
till den mest framstående Iärjun- pendiatens prakt. duglighet, sköt-
gen i samma ämne. Återstoden samhet och karaktär.
af räntan på kapitalet, som genom nedings fond (Apotek. I Reding
sammanskott af kamrater till of- 1869) kl'. 5,000. Räntan skall vid
vannämnde apotekare blifvit be- hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
tydligt förstoradt, lägges tills vi- apotekare eller apotekareänkor.
dare till kapitalet. Genom dona- Snndbergs fond (Apotek. A F
tion af, under den 26. Nov. 1906 Sandbergs understödsfond). Dona-
aflidne Apotekaren Carl Falk och tionen utgör 10,000kr., som öfver.
hans hustru, född Gauffin, skall lämnades till Apotekare-societet:s
vid hennes död 15,000 kr. tillfalla direktion d. 23 april 1909 af apot.
fonden, under förbehåll att några i Motala A F Sandberg på hans
smärre lifräntor skola af ränteaf- iO års-dag med den föreskrift, att
kastningen fortfarande utgå under årliga afkasto. skall användas till
innehafvarnes lifstid. underst. antingen åt sjuka obemed-

Munays fond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller åt nöd-
Murrays fond) kr. 5,000stiftades af ställda "rarmaceutänkör och -dött-
Societeten vid dess årssarnman- rar, eller åt flitiga obemed1. stud.
komst den 15 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me.
fästande af apotekare Mur-rays dellösa släktingar till donatorn,
namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek ..kåren, hafva
saförvaltare och ta.xerevisor i Apo- företräde.
tekare-aocieteten. Räntan skall ut- S.bardt. fond (Carl Wilhelm Se-
göraett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000,stiftades af
studiet för apotekareexamens af- Societeten vid dess årssamman.
läggande vid Farmaceutiska Instd- komst den 11 Sept. 1903ntill hug-
tutet. Stipendiet skall utgå med fastande af IIofapotekarens namn
lägst 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten uu.
skall minst 20,0/0af räntan årligen der tjugufemårigt Ordförande-
läggas till kapitalet, tills högsta skap n), Af årliga räntan afsättes
stipendiebeloppet obetingadt kan 10 proc. till kapitalet, hvarefter
utgå. återstoden af direktionen fördelas

Murrays donationsfond (Apote- i ett eller flera stipendier för stu-
kare Axel Murrays donationsfond). dieresor inom eller utom riket af
Donationen 50,000kr. är afsedd att på apotek tjänstgörande eller vid
bereda understöd åt farmaci e kan- Farm. instit. såsom assistent el-
didater, 'som vid farmaceutiska in- ler amanuens anställd exam. apo- [47 16J
stitutet på ett får jänstfullt och tekare, med minst tvåårig verk-
berömvärdt sätt idka studier ror samhet efter aflagd examen. Barnmo!"skornas i St~ekltolm
afläggande af apotekareexamen. Waller. fond (Till minne af pensionsroren.: (1860)kr. 70,324:58.
Räntan å kapitalet användes till Apotekaren Jakob Waller 1886) ,Pens:r åt delagarmnor, som. fyllt
stipendier hvart och ett å 1,000kr. 5,000 kr. Räntan utdelas som be. 60 år och inbetalt 25 års afg,fter;

~llssons fond (Apotek. II W lön. företrädesvis för flitigt och f. n. utgå 17 pens:r å 200 kr. st.
Nilssons donation) kr. 44,500. Öf· förtJänstfullt arbete å Farm. in-
verlämnades till Apotekare-Bocie- stit:s laboratorium, men äfven som
teten d. 1 febr. 1912 enligt testa- uppmuntran för redbart och fr-ukt-
mentariskt förordnande af apote- bärande arbete inom öfriga under-
karen i Göteborg' II W Nilsson. visn:fack vid institutet.
Räntan å kapitalet skall användas
på så sätt att fyra femtedelar dar-
af utdelas årligen till behöfvaude
änkor och barn efter framlidna
apotekare eller till i behof stadda
~ldre obefordrade farmaceuter.
Den återstående femtedelen lägges
till kapitalet på det att detta må
bibehållas vid sitt värde eller för·
ökas till gagn får uppgifna ända-
mäl.

Norrlands apotekarerörenings
donationsfond d. 29/5 1895. Af
räntemedlen Iägges t. v. '/s till
kapitalet och 2;S öfverlämnas till
Farm. instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet e!ler dess
elever gagnande ändarnål. .

Nygrens sttpendlefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. 16/12 1897) kr.
5,000. Då de årligen besparade
räntemedlen uppgå till 1,000 kr.
utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apo-

[4711J
Konstförvantskapets kassa,

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

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
flere personer 1840) kr. 115,000.
Pens:r åt man!. o. kvinnl. typogra-
fe~.samt stilgjutare.

Ankehjälpsfonden (stift. af flere
personer 1854) kr. 20,500. Änke·
hjälp efter typografero. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: Kg!.
boktryckeriet.

[4112J
Typografiska röreningen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 148,369:02.
Särsk. styrelse, se [42131;sj'uk- och

[47 13J
F. D. Stockholm a gas- och elek-

tricitetsverks arb:s sjuk- och be-
grafningskassas Xödbjälpsfond ..
Delägarnes antal den 1 maj 1914:
522 st. Utdelar hjälp vid trängande
behof'. Kapital kr. 16,000. Sty-
relse: Emil Andersson, ordför. ;
Helge Petersen. sekret. ; Axel Ryd-
ström, kassör, adr. :._Tyskbagareg.
10, 1 tro Telef. Osterm. 2356.
Ledamöter K. A. Landberg. Carl
Åberg.

[4714J
I,ykttändarnes sjuk· 'OCl1 be-:

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

[4715J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 18(7)
kr. 37,500. Sthlms stads Brandför-
säkr:skontor se [2855);räntemedlen
användas till pens:r o. ärl. under-
stöd åt de på brandföraäkr.konto-
rets stat uppförda tornväktares
efterlämn. änkor och oförsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning af
eldsvådor omkommit, äfvensom å.t
sådana, som vid eldsläckning bltf.
vit skadade.

.\

[4719J --,
Johan Anderssons under'stdds-

fond (Fru Therese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
5tl,085:39. Sthlmsarbetarefören.;
se [3888]; år!. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa man!. Ie-
damöter, som fyllt 55 år och äro
i behof af understöd.

I<:lIassonska understödsfonden
(Fabr, Levy Eltasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874)kr.
5,250:92. Sthlms arbetaref6ren:g,
se [3888]; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med i
minst 10 år, för befriandet af åra-
afg. till fören. och dess sjukfond.

lIemslöjdsfonden (Advokatfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören:g, se [3888),
räntan användes som premir at
f6ren:sledamöters barn under Ii
år för slöjd. Utdeln .. hvarje ju!.

Pensionsfonden (Stockholms Ar·
betareförening 1912) kr. 200,000:-
se [3888]; räntan utdelas i decem-
ber till ledamöter som tillhört för-
eningen i 20 år och därutöfver. \>l

-
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kapt:ssocietetens deput:e, se [2987]. manshus direktion, se [2620J. Fd'
Ledamöterna måste vara burskaps- derst. ät orkeslösa sjömän; är 1914
ägande sjökapt:r i Sthlm, och sooie- utdelades kr. 6,720.
teten har till ändamäl att upptaga,
diskutera och besvara sädana frå-
gor I Bom beröra sjöfarten eller So
cieteteos ledamöters intressen, U t-
dela pens:r ät ledamöter af viss
ålder samt underst. ät ledamöter,
deras änkor och oförsörjda barn,
som däraf äro i behof.

[4720-4734]
{47201

Stockholms arbetareförentngs
~jnk· och begrafnlngskassa
(Sthlm s arbetarefören:g 1868) kr
112,893:79.Särsk, styrelse, se [3888];
sjuk- och begrafn:shjälp åt kassans
ledamöter eller deras stärbhus.
1r 1914utbet:s kr. 9,317:50 i sjuk-
hjälp och kr. 3,800 i begrafnings-
hjälp.
[4721]

Stockholms arbetarerörenings
tloöresafdelnlng (Sthlms arbetare-
fören.g' 1870) kr. 043:79. Särsk
styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.

G.

[4722]
Fagerbergs penslonslnrätt»ing

(Sadelrnak.ålderrn , J. Fagerberg
1830) kr. 223,421:03. Pens:r ät fat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras änkor och oförsörjda barn

[4723]
Godu'Ska pensionsfonden (Segel

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

[4724]
Sjökaptenssocieteten' I Stöek-

holm (stift. 11$2) kr. 120,000. Sjö-

[4725]
Sj ömannaförenlngen I Stock

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

Sjömannaf"örenlngens nöd-
hjälpskassa. Sjömannafören:s aty-
relse; att af fondens räntor och af
medel insam1. i sparbössor under
fören.s sammankomster gifva jul-
gåfvor till ledamöters änkor och
barn.

[4727]
AngfartygsbstälhafvaresäIlska.

pet (1857)c.a kr. 260,000. Särsk. aty-
relse, se [41 53J;,pens:s· och un-
derst:skassa.

[4728J
Handelsflottnus pensionann-

statt (K. Maj:t och Rikets Ständer
181;4)kr. 1,102,026:55. Särsk. direk-
tion, se [2950J; pens:berättlgad är
den, som uppnätt 55 är, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt, utan att hafva begärt
rymn.sbrott, under- dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, il utrikes
orter; är 1914 utdelades kr.
205,577:54 till 1,948 personer.

[4729]
Masklnlströrenlngell, särsk. sty-

[4726] relse, se [4157J; kassabehålln. S"'2
Ioitockholms sjömanshnskassa 1914:förvaltn:sfonden: kr. 8,3~4:.61;

(Stockholms sjömanshus); vid slu· understödsfonden: kr. 55,487:10;
tet af 1914: kr. 744,827:83. Särsk. sjuk- och begrafn:sfonden: kr.
direktion, se [2620]; underst. är 69,231:01; nödhjälpsfonden : kr.
orkeslösa sjömän, deras änkor och 137~814:01 ; öfvering. C A Lindvalls
barn;. år 1914 utbet:s kr. 47,660:751.fond:'kr. 2,145:82;biblioteksfouden:
till '71 underst.stagare. kr. 5,211:G3; sängkörsfonden: kr.

Stockholms nationalkassa 63:]0; ev.masktnberälsforb.s Stock-
(Skeppsred i Sthlm 1772); slutet af holmsat'd:s understödsfond: kr.
1914: kr. 175,800:42. Sthlms sjö- 17;486:84. .

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

[4733] Kgl. Vitterhet!!-, Hi- 1888), kr. 254,000; för Statens hi- användas för arkeo!. forskningar
storle- och Antikvitets. k~taobr,inSketatemt.useumoch kgl. mynt- och gräfningar l)ä Gotland, sär-

skildt i och nära Visby.
akådemien. Lonbatska donationen (gåfva af

AuteIlska donationen (test. af hertig J F de Loubat i Paris 1889)
Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. kr. 20,000; rantan utdela. hvart
100,000; f. antikv. och Dumismat. i:te är f. basta under senaste ä år
ändamål. , utkomna, på svenska, norska eller

Bergeraka donationen ('I'ullför- danska förf. arbete öfver Amerikas
valt. i Göteborg C G Bergers test. arkeologi, etnografi, historia eller
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- myntkunskap. (Nästa gäng 1917.)
vändas: 1000 kr. för arkeologiska Oscar llontelius' donation (gåfva
f'6reläsn:r, det äfriga för historiska af riksantikvarien O. Montelius och
och antikv. ändamål, efter utgifts. hans fru, f. Reuterskiöld, 1913)kl'.
stat, som 101' hvart är bestämmes. 50,000. Räntan, hvaraf större de-

BeskolVskadonatlonen\Öfverste. len f. n. utgår som lifränta, skall
ltammarjunk. B v Beskow 1880)kr. användas till understöd eller pen-
10,000. Underst. for yngre, obe- sion M, e. o. tjänstemän vid Aka-
medl. och f'6rtjänt forskare inom demten, samt till tryckning af
de vetenskaper, som tillhöra om- arkeologiska arbeten; hvart femte
rädet för akadem:s verksamhet. år utdelas ett pris för förtjänst·

BjörnstjHnskadonatlonen\test. fullt arkeologiskt arbete.
af Generalmajor O 1\1 Björnstjerna, Ioicharpska donationen (test. af
1506) kr. 10,000. Uppmuntr. till grossh. J H Senarp och hans fru,
författare inom dekunskapsgrenar, f. Westman, 1902) kl'. 100,000 för
80m utgöra föremål för akadem:s den htstortsae vetenskapens frärn-
verksamhet. jande (större delen af räntan ut-

Götls!la förbundets donation kr. går f. n. till en lifränta).
2,600; för antikv. ändamäl. W, Hlatre-Brucels donation

Hjertbergska donationen (Pro- (don. af Fru Carolina Benedi cks-
tokollssekreter. EG Hjertbergs test. Bruce) kr. 20,000. Räntan skall

[4734] Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Adelsköldska fonden (Major
Olaes Adelsköld 1904 och 1906)kr.
55,600. Till medalj för vetenskap.
liga arbeten och till utrikes rese-
stipendier för ingenjörsstudter.

Abl-strands testamentsfond (Bi-
bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr.
33,900:-. Tilllit'ränta ät vissa per-
soner efter hvilkas död räntan ut-
går till understödjande af zoo1.
studier.

Arnbergs donation kr. 24,400:-,
donerad 1901 af Bankofullmäut, J
W Arnberg.

ArrhenilIs' fond (Prof. S Arrhe-
nius 1904)kr. 6,500. - Till förstur-
kande af Letterstedtska resesbl-
pendict.

Banksska legatet (Josef Banks
1792) kr. 1,600. Såsom tiltökn. l':l.
lönen till Bergianske läraren.

Beljerska douatlonen (af Bok-
förläggare Frans Beijer insamlade
1884) kr. 11,000. Till främj. af Riks-
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musei mineralogiska institutions inrättande å Serafimerlasarettet af von Möllers donation (Byttrnäat ,
syften. sängar för nödlidande sjuka resan. P von Möller 1883) kr. 25,800:-.

Bergfanska stiftelsen (Prof. P J de, företrädesvis från främmande Till lifränta åt viss person, efter
Bergius 1784). Donationskapitalet land. hvars död donationen är ställd till
8,3:13:33 kr., egend. Bergiilund, till Letterstedts fond till pris för Akad:s fria förfogande.
publici nytta och till en skola för öh'ersättningar m. m. (Gen:kon- Porträttfonden (utbruten från
trädgårdsskötselns eller hortikul- sul J Letterstedt 18601kr. 19,400. Fonden för vetensk. forskning)'
turens upphjälpande i riket under Af- räntan utgår 400 kr. årl. för kr. 26,800. För utförande af por-
namn af Bergianska trädgårdssko- öfversättningar till svenska språ. trätt af Akad:s aflidne eller Ief-
lan. ket af något förträffligt utländskt vande ledamöter. .

Besk'ow.ka s'tlpendtefonrlen arbete; återst. ställes till Akade- lIegnells, Anders Fredrik, bo-
(Otv.kam.junkare B v Beskow och miens fria förfogande. tanlska gåfvomedel (Dr A F Reg-
hans hustru 1864) kr. 23,900:":. nell 1872) kr. 95,200: -. Denna.
Till ett stip. åt någon ung, förtjänt Letterstedtska fonden till för· fond sönderfaller i följ. afdeln.r ;
och obemedlad vetenskapaidk. mån 1'"61'"allerstads församling 1) Stip.-fonden f. anställande af re-

Bomanska donationen (Kapten m. m. (Gen:konsul J Letterstedt SOl' i botaniskt ändamål till Bra ..
C E Boman och hans hustru Hil- 1860)kr. 2~J700:-.Räntan användes silien eller annatintertropisktland.
dur f. Boheman V09) kr. 29,900. till premier och anskaffande af böc- 2)Fonden för vetenskap!. bearbetn.
Till Iifräntor och därefter för riks. kel' åt skolbarn, till uppköp af böc- af de i Brasilien eller andra inter-
museets entomologiska afdelning. kel' för sockenbiblioteket i Valler- tropiska länder af den Beguelfske-

Brundelska donationen (Kamre. stad samt till belön:r åt tojkskole- stipendiaten gjorda insaml:r. 3,
raren C H Bran'del1905) kr. 110,500. lärare inom Linköpings stift. Fonden för de brasilianska växt- j....-'"
För riksmuseets botaniska och J,etterstedtska Föreningens fon- aarnling.a underhåll och vård. \
entomologiska afdelningar. der (Gen:konsul J Letterstedt 1861) Ilegnells zoologiska gåfvomedel

Byzantinska resestipendiet (En- 1:0) 1l~,300 reservfonden. Denna (D:rAFRegnell1884) kr. 44,500:-.
voyån P O v Asp 1803)kr. 30,000. fond ökas med ärl, tillagd ränta Räntan användes till främj. af zoo-
Upsala univ.; för 3 af 9 på hvar-jpå ränta tills den uppgår till 000,000 logisk forskning.
andra följ. ål' utses stipendiater af kr. 2:0) 518,400 kr. bespartngstun- Uegnells donation (D:r A l!~ r
Vetenskapsakad .. som för samma den. Denna fond ökas genom årl. Regnell 1880, 1881,1882\kr. 43,400.
är uppbär. år1. ränt~n; under de tillagd ränta på ränta tills den upp- -afedien använda till inköp af Iä-.
öfriga 6 åren utses stipendiater af går till 5,000,000kr. 3:0) lterRto genh. Kristineberg vid Fiskebäcks-
Upsala untv.; som förvaltar dona- den 383,å81:40 kr. utg. den dis .. kil i o. för anläggande af en zoo-
tionskapitalet. ponibla fonden, hvilken icke får logisk hafsstation.

C A Carlsons fond 4,100 1,1'.för till kapitalet förminskas; den disp. ttosenadlerska penalunernatj-re-
riksmuseets vertebratafdelning. fondens ränta örverlämuas år1. till sid. C A Rosenadler 1777)kr. 3,000.

Edlnndska donationen (Prof. E Letteratedtska fören. 3 pensionsrum för a!'koml:r efter-
Edlund 1880) kr. 3~,100: -. Rän- l,etterst.dtska inrikes rasestf- Assessorn I Bergskoll. Albr. Behm ,
tan användes till prisbelön:r eller pendi.t (Gen:konsul J Letterstedt Scheelefonden kl'. 16,200:-. Rän-
underst. för forskn:r på de fysiskt 1903) kr. 2G,GOO.Stip. för resor tan dtsp:s växelvis af Farm. Insti-
matem. vetenskap:s område. inöm Sverige; samma bestämmel.. tutet och 'Vetenekapeakad.n till

Ferrnerska belöningen [Kansfi . ser _som för det utrikes resesti- underst. för dithörande forskn.s.
rådet B jeerrner 1795)kr. 3,300: -. pendiet. anatäl lande.
Pre'fnieutdeln. l,etterstedtska ntrikes resesti. Sidenbladhs fond (Öfverdir. Elis.

I Flormanska belöningen (Prof' pendiet (Gen.-konsul J Letterstedt Sidenbladh 1911) kr. 103,500. 'l'ili
A H Florman 18:J8)kr. 7,200: -. 1860) kr. 100,000. Stip. åt någon donators bröstarrvingar ocn tilL
Till pris och belön. . svensk man med goda moraliska stipendier.

Fonden för l'es(mnd~rRtöd (dir. egenskaper och utmärkta insikter stenströms fond (Lärov:sadj.
Sahlgren m. fl. samt tillskott af i en eller flera vetenskaper, för att K OEStenström 1901)kr. 4,100:~.
Akad.} kr. 32,700. Stip:r till sätta honom i tillfalle att, till för- Till stip. för botaniskt ändamål.
belopp af 1,300\ kr. utdelas år!. till kot'ran af sina insikter, företaga Stipendium Berzeltanum (Bergs-
yngre naturforskare för utförande resor i fram. länder; stipendiat må rådet J. L. Aschan 1850)kr. 29,!lOO.
af resor inom Sverige med ända- tillhöra hvilken samhällsklass som Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka.
mäl att undersöka landetsnaturför- helst, men får icke vara yngre än ägna sig åt kemiens studium.
hållanden. 25 och icke äldre än 40 år. Sundbergska donationen (Hof.

Fonden för vetenskalllig'forsl<- (,etterstedt.ka släktstipendiet kvartermust. E Sundberg 1780)kr.
n.ing (anonyma gifv.) kr. 284,400:-. bild. 1893 af besparingar å Letter- 1,200. Premier.
Okas under gifv:nas lifstid genom stedts fond till pris för öfversätt- Söderströmsl.a donationsfonden
räntans läggande till kapitalet. ningar (Gen.vkonsu l J Letterstedt (Grosshandl. C C Söderström 19(14~
(Se Porträttfonden). 1860)kr. 51,100. kr. 115,900:-. För nationaleko-

Orlllska donationen (Bruksp. J Lindbomska belöningen {Berg. nomtsk vetenskaplig forskning.
W Grill 18631kr. 49,900:--o Räntan mäst. G A Lindbom 18141kr. 5,300. ,J.t Wahlbergs minne.me'lalj.
utgår tillsvidare till Skansens zoo- Räntan användes ärligen till 1 il foull kr. 8,400:-; donerad 1901af
logiska trädgård. Fonden afser bil- 2 guldmedaljer, som tilldelas den, änkefru E. Retzius 'Till utdelning
dandet af en zoologisk trädgård. utom eller inom akademien, som af medalj i guld eller silfver åt per-

Hahns donation (Med. dr Con- ingifver någon afhandl. med nya soner, som på utmärkt sätt främ-
rad Hahn 1896)kr. 24,700:.,-,tillun- och viktiga upptäckter uti kem, jat de naturhist. vetenskaperna.
derst. för vetenskapl. forskn:r el- eller fysiska vetenskaperna. J ,\ Wahlbergs minnestond kr,
ler resor. Lindströms minnesfond kr. 33,200,donerad 1896afänkef. E Bet-

Letterstedts fond (Gen:konsul J 3,200:-, donerad 1901 af vänner zius till minne af hennes broder
Letterstedt 1860)kr. 18,000:-. Rän- och li1rjungar till prof. G Lind- Afrikaforsk. Johan August wah l-
tan anslås till ett pris för utmärkte ström. Till ett mindre stipendium berg. Den årl. räntan disp:s föl"
författare och viktiga upptäckter; för resor inom landet i syfte att 2 på hvarandra följ. år växel vis af

Letterstedts fond (Gen:konsul J studera de lägre evertebrerade Vetenskapsakad. och Svenska Säl.l-
Letterstedt 1860)kr. 9,900:-. Rän- djuren, fossila eller lefvande. sk. för Antropologi och Geografi
tan utgår i o. för säras. mektpåltg. Sven Lovens minnesfond kr. som resestip.
gandevetenskapl.und,ersökn:rsamt 3,700, donerad 1909 af släktingar P F Wu.hlbergs sttpendteton.t
äfven till andra ändamål, beroende och vänner till prof. S Loven till 1913, kr. H4.DOO:-.
detta på Vetenskapsakademien. prisbelöning i form af medalj öf- IVallmarkskadonatlonen(Öfver- ,

Letterstedts fond (Gen:konsul J ver Loven af förtjänstfulla arbeten dir. L J Wallmark 1847'kr. 5;;,0011.
Letterstedt 1860)kr. 19;800:-. Till i zoologi. Ränta.n användes till prisbelönin.
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gar för rön och uppfinning ••r, s,om L4736J [4740] Dinektlonen .öfver
akadem. finner befordr a vetenska- Thunska stipendiefonden (Kam- Stockholms stads undervis-
pernas. och näring~rnas fralllsteg mart]. A Thun 1731)kr. 110,08t: 45. ningsverk. Se [2301].
••amt till underst. for undersokn:r Förvaltningen af borgrättsfonder- .
och resor, som akadem, anser le- na se [29751; två hemstipendier Bergman.Millerska fonde.n (Sjö.
-da till nämnda mäl. åt torftiga studerande födda i Stock- faranden A Bergman Miller 1831)

Vegafonden (saml. på föranstal holm eller Småland (dock, såsom kr. 1,421. Till böcker åt fattiga
tandeaf Svenska sältsk. för antro- test. säger: »Medicin.för den ovis a- skolbarn. ..
poh>gi.ochgeografi, gnm al1m. ~ub. het jag själf erfarit, undantagen~ l; Beskorrska fonden (Ofv.kam.-
skrtptdon inom Sver-ige, till minne hvartannat är lämnas ett resestlp. junk. frih. B v Beskow och hans
-af Vega's kringsegI. af Asiens hela af 4800 kr. åt en studerande för hustru )864) kr. la,HOO. Till stip.
kuststräcka under A E Norden- idk. ~f studier vid utländsktuniv., Booströmska fonden (Presid, E
-sktölds I~dning, 1~80) kr. 74,80.'.1.med skyldighet att kvarstanna där Booström 1835) kr. 1,715. Till böc-
Fondens ändamål, ar att verka for 16 mån. Ansökn. ingifvas till det ker och prem:r åt skolyngl.
främjande o. uppmuntran af geo- större akad, konsistoriet i Upsala. Erik Bäckströms stipendiefond,
1<"8,fiskforskn. ; dels under namn I se [4742].
af Vegastipendiet, underst. för före- Höglundska fonden (riksgälds-
~agande af forskn:sresor i mindre [47 37] kommiss. GHöglund 1870)kr.12,684.
kända trakter; dels medel för ut- Lars Hiertas minne (Fru W Till lifräntor, sedan stip:r.
-delande af en medalj i guld, be- Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk. Kni~geska fonden (Änkef. A M
'nämnd Vegamedaljen, åt personer, styrelse, se [3555J; att fritt och v. Balthasar Knigge 1822) ~,594.
.som på ett utmärkt sätt främjat oberoende verka för det mänskl. Räntanlever:stillAd.Fredr.förs:s
den geografiska forskn.; såväl stip. framåtskridandetochdettahufvud. kyrkoråd att för församl.s folk-
.som medaljen utdelas af Svenska sakl. gnm att framkalla och befor- skolor användas .
.säljsk. rör antropologi oc~geografi. dra sädana vetenskapl. upptäckter Lundbergska fonden (Kyrkoh. J

och uppfinningar, sociala förbätt, G Lundberg 1878)4,615. Till stip:r.
ringar och frisinnade reformer, Julius Lundmans stipendiefond,

f47 35] K I landtbr ks som kunna blifva till välsignelse se [4742].
' ung. u • för mänskligheten i allmänhet och Petrejiska fonden (Skeppskla-

akademien. särsk. för Sveriges folk. rer:n P Petrejus 1847) kr. 1,828.
Kläder.böcker m m.åt skolungdom.

Wallinska fondenIÄrkebiskopin.
nan A M Wallin 1847) kr. 6,061.
Stip:r åt studerande.

AI •.niusska fond ••n (Kyrkoh. JR
Ålenius 1822) 129,660. Till pens.
fyllnad åt afskedade lärare. .

Se vidare [4744] •.

Fraenckelska donati onen (Gross-
'handlaren Moritz Fraenekel) kr.
-4,380:93 för publikation om Sveri-
.ges jordbruk.

Guillaumes fond (Maria Josefina
Guillaume 1868)kr. 13,073:97. Till
"befordrande af djurskydd.

Hallenska donationsfonden
(Bruksäg. N P Hallen 1823) kr.
-4,333:31. För nyttiga företag i
Iandthushålln., såsom ",kogsplan·
tering, trädgårdsanläggn., oländig
marks upparbetande ffi. ID.

Löf'venskiöldska donationsfon.
<len (Possesa. Ch E Löfvensklöld
1889) kr. 17,895:99. Till betord-
rande af ändamålsenl. Iandtman
nabyggn.

Stipendium Nilsson.Aschania.
<flum (Bergsrådet L Aschan 1851l
kr. ö5,217:46. Stip:r till elever vid
landtbruksinstituten.

!'ionnens fond (Friv. bidrag ror
-att hedra Edvard Nonnens minne
1864) kr. 28,709:77. Resestip:r till
-elever, utgångna från rikets landt-
bruksinstitut.

Palmgrenska fonden (Per Palm-
,gren 1873) kr. 87,179:4~. Till aka-
dem:s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko-
nomidir. J M Svensson 1890) kr.
18,983:07. Såsom uppmuntran till
-elever vid landtbruksinstituten o.
-Jönköpings läns landtbruksskola.

Wirens donationsfond (Fabr. A
i) Wiren 1896) kl'. 7,388: 54. Till
bel ön. af folkskolelärare och lära.
rrnnor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
åt biskötsel och sprida håg rdr
dessa .ysselsättn:r till allmogen.

.'\. G Wirens fastighetsdona.
tion (Fabr. A G Wiren 1906) kr.
178,693:ö2 till befrämjande af träd-
gårdsskötsel m. m. Fastighet. L:a
Vattug. 21.

[4738J -"-
!'iobelstIftelsen. Grundad på

Ingenjören Doktor 'Alfred Nobels
testamente af den' 27 Nov. 1895.
Grundstadgar fastställda af KungL
Maj:t d. 29 Juni 1900.Hufvudfonden
d. 31Dec. 1914kr. 29,392,968:81. Te·
stamentet föreskrifver, att fondens
ränta skall »l1rligen utdelas som
pris belöning åt dem, som under
det förlupna årethafva gjort mänsk-
ligheten den största nytta. Rän~an
delas i' fem lika delar, som till-
falla: en del den, som inom fy-
sikens område har gjort den vik-
tigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den, som har gjort den vi.k.
tigaste kemiska upptäckt eller for-
bättring; en del den, 80m har gjort
den viktigaste upptäckt inom fy.
siologiens ellermedicinensdomän ;
en del den 80m inom litteraturen
har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning; och en del åt
den som har verkat mest eller bäst
för folkens förbrödrande och ar-
•kaffande eller minskning af stå-
ende armeer samt bildande och
spridande af fredskongresser-s. ,
Prisutdelare och styrelse se [1631].

[4741] Högre latinlärover-
ket å Norrmalm. ,

Se [2:j03].
ErikJohan Falkmans stdpendle-

fond'(Louise.Falkman samt Ivar o.
Sven Falkman 1893) kr. ö39. Uno
derst. åt studerande.

Fyra bröders stipendiefond (fa-
brikör P A Sjögren 1907) kr.
2923 Understöd åt studerande.
'Rektor O. F. Gill.jams ';tipen.

diefond (Helena Gilljam, lärare
och forna lärjungar vid lärover-
ket 19JO)kr. 1,516:04. Understöd
åt studerande.

Rektor C. Lundbergs stfpendie-
fond kr. 3,630. Underst. åt stude-
rande .

Kyrkoherde Nyblreus' stlpendte-
fond (1916)3,903:27 kr. Understöd
med företräde för blifvande präs-
ter.

Premie- och fattigkassan ,id
norra latinliironr-.t, kr. 3,500.
Prem:r och underst. åt studerande.

Rabeska fonden (f. d. lärjungar
vid Sthlms gymnasium 1871) kr.
8,117 Underst. åt studerande.

Ulbbingska stipendiefon den
(Kammarherren G Ribbing 1868)
kr. 2,261. Underst. åt studerande.
. Rub ••n I'jögrens stipendiefond
(Fabrikör P A Sjögren J 905) kr.
3,370. Understöd åt studerande.

Olof Anid Stridshergs stfpen-
di.·fond (Anna Laura Stridsberg
1908) kr. ö38. Understöd åt stu-
derande.

Thams dnnatlon (änkef. C Tham
1865)kr. 372. Böcker åt fatt~.
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[4739] --
Albert Bonniers stipendiefond

för svenska författare är bildad
dels af ett utaf Albert Bonniers
barn och arfvingar doneradt oaf-
ytterligt kapital af 150.000kr., dels
af ett utaf K. O. Bonnier ytterli.
gare doneradt, likaledes oafytter-
Hgt kapital af 75-,000kr, alltså sam-
manlagdt 225,000 kr., hvaraf rän-
torna - med afdrag för sekrete-
rarens adöning och andra nödiga
årliga omkostnader - skola an.
vändas till understöd åt på svenskt
språk skrifvande skönlitterära för.
fattare a~ talang.



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
. Wirenska stipendiefonden Semisekularfonden (samman-
(Fabr. A G Wiren 1875)kr. 16,815., skott vid sekularfesten 1871) kr.
Understöd åt studerande. 500. Stip:r vid Sthlms gymnasium.

'I'hams donation (Änkef. M C
Tham 1855) kr. 100. Prem.kassa

Julius Lundmans stipendiefon
(Lekt. J Lundman 1899)kr. 10,000.
Räntan skall tilldelas en eller två
behöfvande, kunniga, flitiga och
ordentliga lärjungar i 6 och 7 klas-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl. Direk-
tionen öf'ver SthIIns stads under-
visningsverk.

18-12 års gåfvofond (Anonym
1872) kl'. 1,000. Underst. och be-
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjungar i 4:e O. 5:e klassen.

1886 års studenters sttpendle-
fond (1910) kl'. 1.000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf-
vande lärjunge, helst den som
samma år aft. studentexamen

[4742] Högre allmänna läro-
verket å Södermalm.

- Se ['Ul05].
Anonym gifvares stipendiefond

(1910) kr. 3,000. Räntan ntdelas
:::.1.rligentill en el. flera gossar å
gymnasiet.

Erfk .Bergstedts skolfond
(Grossh. Erik Bergstedts testamen-
te 1911)kr. 10.000. Arliga räntan
skall vid slutet afhvarje vårtermin
odelad tilldelas en lärjunge, 80m
samma vår utgått från läroverkets
högsta ring med godkänd examen
-och utan att behörva vara fattig
har behof af understöd.

Folke Brannels minnesgåfva
.(IDl3) kr. 1,00.0. Räntan utdelas åt
musikaliskt begåfvad lärjunge, som
har orgelspelningen under mor-
gonbönen sig anförtr-odd.

Erik 'Bäekströms stipendiefond
(Grosshandl. J A Bäckström 1903)
kr. 10,000. Räntan skall med ena
hälften den 18 maj och med den
andra den 27 nov. utdelas till lär-
junge i ä.te kl, som är behöfvan-
de, har fallenhet för studier och
utmärker sig i afs. på flit och
uppförande, och får stipendiet -
etter kollegii beslut - behållas af
samma lärjunge under hela hans
skoltid. Fonden förvaltas afKungl.
Direktionen öfver Sthlm s stads
undervisningsverk.

Ile 6 Brödernas fond (Anonym
1877)kr. 1,000; Uppmuntran åt väl-
artad yngl. vid gymnasium, med
företräde åt obemedl. ämbetsmäns
söner.

I<:lmbladska fonden (Lektor P lir
Elmblad 1871) kr. 1,000. Stip. för
<len i mogenhetsexamen bäst vits-
ordade.

Erans Gustafs stipendium (Ano-
nym 1883)kr. 2.000. Räntan utde-
las till en välartad samt med håg
och fallenhet för studier begårvad
yngLsom af sådant understöd är
i behof.

Carl v. Friesens stipendiefond
(sammanskott af lärjungar o. vän-
"ner till statsrådet Carl Y. Friesen
U06) kr. 3,750 Räntan skall vid
slutet af hvarje läsår utdelas till
mindre bemedlad, rör studier väl
lJegåfvad lärjunge, som under läs-
året afiagt studentexamen för att
sedan fortsätta sina studter.

Adrian Göthes premium (sam-
manskott af lärjungar och vänner
till Adrian Göthe 1904) h. 200.
Räntan skall hvarje hösttermins-
afsiutning utdelas åt .en behöf-
vande lärjunge i 3:e klassen.

Pyra bröder Heijkenskjölds
fond (1910)kr. 4,000. Räntan an-
vändes till tillfalliga understöd.

Lilla Johns premium (Anonym
1877) kr. 600. Premier åt 1 eller 2
obemedl. flitige oeh ordentl , gos-
sar i någon af klasserna 2-5.

Nymarkskafonden (Rektor J Ny-
mark 1762) kr. 100. Underst. åt
fattiga gossar i Maria skola.

fl. fonder. [4741-4744J
Elementariistipendlet (gnm in-

saml. 1865) kr. 1,000. Ökadt gnm
donation af' en f. d. lärjunge med
1,000kr. 1888. Underst. företrädes-
vis åt någon från skolan utgången
lärjunge, som studerar vid Upsala
universitet, eller åt ngn läljunge
vid skolan; utgår med två strpeu
dier.
..Folke Jacobsons stipendinm

(Ankef', Alma Jacobson, f Wah'l-
gren, 1896) kr. 2,100. Underst. åt
en f"6r studier i naturkunnighet
aärsk. hågad och skicklig lärjunge
till företagande inom landet af en
resa i naturvetenskapl. syfte.

Hartmansdortfska stipendiet
(gnm insaml. 1859) kr. 1,000. Un-
derst. åt medellöse flitige lär-
jungar.

Hernmarckskastipendiet (Prof.
J Dorpat A Bulmerincq 1874)kr.
3,000. Underst. åt en fattig men
flitig lärjunge vid skolan.

Jubelfeststipendiet (genom in-
[4743J Högre realläro- saml. 1878) kr. 2,800. Underst. åt

k t, . N I medellösa flitiga lärjungar i de tre
ver e pa orrma m. högsta klasserna eller bland de

.. Se [2?07]. • • If. d. skolans lärjungar, som under
Allmanna premie- och stfpendie- hvarje läsår aflagt nodkänd mogen-

fondt'B(K Direktionen öfver Sthlms hetsexamen. b

stads undarv:-verk 1880) I",. 8,700;, Lektor Alexander Skånbergs
Sthlms ~ea~~arov',! :stIp:r och pre- ltIinne (genom bidrag af 27 forna
mor åt for~Janta la!Jungar. _. lärjungar) kr. 770, hvartill hans

Re1<t?rS. AlmqUIst. un.derstods- änka ytterligare lämnat (:00 kr.
fond (tlllkommen &,nminsamlmg Uppmuntran .åt lärjungar, som vi-
19(4) kr. 2,600. Stip:r åt medell. sat sig äl(a goda kunskaper i bota-
Iärjungar. .. .. ... nik och därjämte ådagalagt flit och

Pyra ~roder lle9kenskJoldS godt uppförande.
fontl.(Ok~nd .1910)kr. 4,900... Un- Lektor Hugo Schmidt. stlpen-
derstod at larare och fort.lanta die. och premlefoud (genom in-
Iärjungar-. samhnz af äldre f d lärjungar

Första st!pend~efonden (Okänd vid lektor Schmidt~ frånfälle 1901)
1~80)Jrr: 2,,,00. Sttp.r åt medel- h. 2,200. Stipendier å minst
losa Iärjungar. . . 50 kr. åt lärj. i skolans tre högsta

Lektor Hugo W. Philps stfpen- klasser hvilken visat särskildt in-
diefon~(Okä!ld1908) kl'. 500. Stip:r tresse 'för, och goda kunskaper
åt förtJanta lärjungar. i företrädesvis franska spT'å-k~t,

men eljest i öfriga lefvande språk,
[4744] geografi, historia, sång ochmnsik.
Fonder till förmån för lärj. vid tf~~nk~r~:iå,~/ å~öfk:r :öfäij~

Statens profskola, för framsteg i förenämnda ämnen.
Nya elementarskolan. LudvigochAmanda Kubenwfond

Förvaltas af K. Direktionen för (bankdir. och fru Ludvig M. Ru-
Sthlms stads undervisningsverk. ben 1907), kr. 2,000. För inköp af

Se [2301}. tidsenlig undervisningsmateriel.
Axel Abramsons stipendium Norströmska sttpenutefouden

(Grossh. och Fru Axel Abramson (Civilingenjör Claes GNorström
1897) kr. 1,600. Uppmuntran åt en och Fru Alma Norström, f. Bun-
gnm flit och berömvärdt uppfö- sow) kr. 5,000. Understöd åt en
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn för begåfning, flit och goda seder
af skolans 5 lägsta klasser (före- känd, behöfvande yngling i sko-
träde för klasskamrater till stif· Ians gymnasium (helst till samme
tarnes afl, son). yngling under hans gyrnnaaietdd ,

Doktor Otto von Friesens pre- om han gör sig fortfarande däraf
miefond (Bibliotekarien hos H. iV!. väl förtjänt).
Konungen, Fil. dr Otto von Friesen Nya I<:lementarskolans all-
1899) kr. 3,000. Belön:r i större männa premiefoud (genom be-
eller mindre poster for vackra sam- hållningen af vid läroverket 1900
Iingur af djur eller växter eller och 1904 anordnade soareer; ökad
för noggranna skriftl. uppsatser 1905 gnm gåfva af en f. d. måls-
rörande natnrhistoriska ämnen. man med 500 kr.) kr. 2,000. Bok-

Doktor Patrik de Lavals stipen- premier åt däraf förtjänta Iärju n-
dium (gnminsaml.bland lärjung:ne gar.
1889, sedermera ökadt gnm uppre- Uektor Hugo Hernlnnds premie-
pade gåfvor af Fru E. de Laval) kr. fond (genom insamling af smärre
2,100. Uppmuntran åt i ngt af de bidrag bland skolans lärjungar till
naturhistoriska ämnena framstäen- I rektor Hernlunds GO-årsdagden 13
de lärjunge. okt. 1908 oeh sedermera ytterli-
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[4744-4750] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
gare ökad genom af skolans gym·, Katarina församlings kyrkO-/ HUdur Djurbergs stil'AJrdiullO
nasistförb. och mälsmän lämnade råds donation (1814). Till skol- (Frkn IIildur Djurberg 1912) kr.
belopp) kr. 2,700. Premier ät Iät- böcker ät fattiga skolbarn; utgär 1,399. Till understöd för semtna-
jungar i ring III och IV af gym- med 10 kl'. ärl. .. rieelever.
nasiet, framstäende i historia eller Lefllerska stipendiet (Ankef. G !legina Pallins minne (Semina-
modersmålet. Lettter 1885) kr. 500. Räntan ut- rieelever 1884)och den därmed for-

Rubenska stipeudiet (Bankdir. delas ät en medellös och välartad enade du lia Rubensnns ronu (Abr-a-
Ludvig M. Ruben,1904) kr. 1,200. yngling om äret. ham Nachmanson 1912) kr. 12,917
Uppmuntran ät -lär'junge, hvilkeu Sjätte klassens stlpendlefond Till underst. for seminarieelever ..
däraf gjort sig förtjäht.. (Lärjungar vid läroverket 1908 o. Seminarieelevernas hjälpfond

AlJan Edvard SI'"ers fond (Hof- senare) kr. 510: 26. Understöd åt (Serninarieelever: kr. 12,289. Till
stallmästare Edvard Sager och Fru lärjunge i klass 6. underst. för seminarieelever.
Ida Sager) kr. 3,000. För inköp af Törnqvists fond se under [4696] Louise Sundens stipendium (Än·
ett skyttepris, hvilket vid vårter- kef. Christine L Sunden 1887) kl'.
minens slut tilldelas en af skolans [4746 b) HQ.gre realläro- 5,305. Till underst. föl' semina-
lär.jllngar å gymnasialstadiet. verket å Ostermalm. rieelever.

Sång. och musikpremiefonden '
(gnm aflärjungarnegifnakonserter Se [2309].
1882, 1884och 1888)kr. 1,700. Upp. Allan Abruius' stipendiefond,
muntran åt i sång eller musik kr. 1,000. Arliga räntan tillfaller
framstående lärjungar. såsom stipendium en behöfvande

Sten och Alvar Thiols fond lärjunge i 4:de eller 5:te klassen.
(Grosshandlaren Arthur Thiel och Doktor Frodins stipendium (kr.
Fru Alice Thiell kr. 3,000. Under. 1,500). Räntemedlen utdelas ärlt-
stöd åt barn efter afIiden lärare gen till behöfvandc lärjungar i
vid skolan eller åt flitiga lärjungar, 3:dje eller 4:de rmgen
som där-af äro i behof. Enllir,iunges donation, kr. 1,000.

..trliga räntan tilldelas en Iärjunge
i 2:dra eller 3:dje klassen.

Gustaf Elmquists' stlpendle-
fond, kl'. 5,000. Årliga räntemed-
len utdelas' SåR om stipendier till
förtjänta lärjungar. '

Per Lindstens stipendiefond,kr.
1,050. Årl. räntan tillfaller 1 el.
2 lärjungar vid läroverket.

20. 8eptemberfonden, kr. 2,000,
hvi1ken summa inom 'premie- och
fattigkassan bildar ett stäende ka-
pital; årl. räntan användes till in-
köp af premieböcker.

Widingska donationen (kr.l,380).
Räntemedlen utdelas till mindre
bemedi. lärjungar.

[4745) Jakobs realskola.
Se [2313J.

II iibnerska sti pend iefonden(Kol.
lega C G Widmark 18681kr. 1,000.
Underst. åt behöfvande lärjungar.
Lagerströms stipendiefond (Kom-

ministern f. d. kollegan C R La·
gerström och hans hustru genom
test. 1883)kr. 5,000. Årsräntan skall
utdelas till ett eller flere stipendier
åt flitiga och välartade ynglingar.

Lundbergska stipendiefonden
(Kyrkoh , J G Lundberg 1878)Kr.
2,000. Underst. åt behöfvande lär-
jungar,

Mankellska stipendiefonden
(Prof. G A Mankell och hans hustru

, gnm test. 18'711kr. 1.000. Om dess
användande saknas föreskrift. Rän-
tan har hittills utdelats i ett eller
flere stip:r å.t fiitiga och sedliga
medellösa lärjungar.

lVidmarks foud (Kollega C G
Widmark och hans hustru gnrn test.
1882) kr. 10,000. Räntan användes
till förhöjande af de pens:r, som
för lärare vid Jakobs aljm. lärov.
äro el. blifva å AIlm. indragnings.
staten bestämda att utgå, enl. särsk,
i testarn. best:a föreskritter.

[4746a) Katarina realskola.
Se [2315J.

Bergman ..».illerska fonden se
under [4740J.

Ehrenpåhls stipendiefond (As.
sessor A.EJhrenpåhl och hans hustru
1781) kr. 250. Prem:r åt-Iärjungar.
Förvaltes af Katarina församlings
kyrkoråd.

Eurenii uuderstödsfond (v. hä-
radshöfd, P L Eurenius 1909) kr.
25,000. Underst. åt medellösa lär-
jungar.

Gråbergs stipendium (Colleg.
Scholre E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i säng skickliga lärjungar. För.
valtas af Katarina församlings
kyrkoråd.

[4747) --
Lärarnas vid etementaetärorer-

ken nya änke· och pnpillk·assalKgl.
regI. 8 dec. 19111kr. 6,400,142:14.
Forvaltas af' samma direktion som
den, hvilken är förordnad ror F'olk-
skollärarnas pensionsinrättning,
nnder namn af direktionen öfver
lärarnas vid elementarläroverken
nya änke- och pupillkassa, se [294.5];
pensionerande af änkor och barn
efter lärare vid de allm. lärov:n,
folkskoleseminarierna, högre lära-
rinneseminartet, tekn. elementar-
skolorna, Cha.lmers tekniska läro-
anstalt i Göteborg, earnt K. Gym-
nastiska centralinstitutet; skyldig-
het att vara delägare i kassan ålig-
ger hvar och en, som efter regle-
mentets utfärdande blifvit rektor
eller ord. ämnes- eller pensions-
berättigad öfningslärare vid ofvan-
nämnda läroanstalter.

[4749] Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236].
Ellen Bergmans stipendium

(Frkn Ellen BergmanJ887)kr. 2,ö72
Till underst. för seminarieelever

lIilda Cassellis foud (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kl'. 6,IS0. 'l'ill underst. för
elever ,""id Normalskolan.

[4750J Kungl. Tekniska
högskolan.
Se. [2204].

Thorsten Bergstedts stipendie-
fond (Civiling. Thorsten Bergstedt,
1881) kr. 5,200. Underst. åt 'tekn.
högskolans elever "-

John lleruströms stipendie-
fond. kr. 50.000. Stip:r åt Tekn.
Högskolans elever med företräde
för den, livars fader är eller haft
anställn. såsom arbetare eller tjän-
steman hos Aktiebolaget Separator.

Borgareståndets donation iBor-
gareständet 1866) kr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

C. Brandels stipendiefond (Kam-
reraren C. Brandel1900) kr. 15,400.
Stip:r (tt Tekniska högsk:s elever"
med företräde för testators anfcr-
vanter.

II. Th. Ccdel'll'rens fond (Tele·
fondirektör H. '.r. Cedergren 1909)
kr. 52,500. Under fyra år af fem
resestip:er åt svenska elektrotek·
nici, femte året medalj åt framst.
förf. inom elektroteknikens OIDM
råde,

Öfveringenjör J.ohan Danielsonll-
_tlpencliefond (Öfveringenjör J.
Danielson -19001kl'. 40,000. Rese-
understöd åt 'I'ekn. högskolans af-
gångna eller afgående elever.

G. de Lavals stipendiefond (Ak·
tieb. Separator 1895), kr. 10,000.
Stip:r åt Tekn. högskolans elever.

\'. Eggertz stipendiefond (bild.
af Prof. Eggertz lärjungar m. fi.
1885) kr. 6,850. Stip:r åt elever vid
Sthlms Bergskola.

Gibson·Cronstedts stfpendie-
fond (Ing, C. G. Norström 1899)
kr. 17,050. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
för släktingar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

A N Hoffmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman 1897)
kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög
skolans elexer,

C J Hultqvists donation (Hofr .•
rådet C J Lindenerona 1874) kr.
t6,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.
..J ohn E Tijellbergs stipendiefond

lAnkef. Alma Kjellberg 1897) kr.
SO,OOO.Stip:r ät Tekn. högskolans
elever.

Otto och Augusta Lindstrands
stipendiefond lÄnkef E A T Lind·
strand 1897) kr. 25,000. Beseun-

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4750-4755J
-derst, åt utgångna elever från Tekn. lörste förest. kapten Baltzar Oron· slut. Stockholms folkskoledirek·
högskolan. strand) kr. 1,aOo. Styr. f. Tekn. tion se [1864];gätvomedel till skol-

Joh. iIlichaiilsons donation (F'a- skolan i Sthlm; till stipendier vid lofskolonier. .
briksidk. Joh. MichaiHson 1866) skolan. I Benedicksska fondeJl(FruEmma
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko- John Ericssons stipendiefond Benedicks) kr. 10,533:57 vid 1914
lans elever. (Kommitten för John Ericssons- ,års slut. Se [1864J; gåfvomedel till

('nrl Nystl·ömet·s fond (Ctvilin- monumentet i Stockholm) kr. 1,000.i skollofskolonier.
jSenjör C Nyströmer 1913) kl'. Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm; Duboiska fonden (Handlanden
60,449:66. Slip:r åt från högskolan till stip:r vid skolan. lp. G. Dubois) kr. 69,887:54 vid 1914
utexaminerade yngre ingenjörer Aug. Hotfmans stipendiefond Iårs slut. Se [1864];underst. åt skol-

. inom väg- och vattenbyggnads- (Slottsarkitekten A N Hoffman) kr. j barn i folkskolans 15:e o. 16:e kur
facket. 20,000. Styrelsen för Tekn. sko- l ser eller annan undervisn.-anstalt,

Samuel . Orrens stipendiefond lan i Sthlm; till stip:r vid skolan. som Iämpl, kan s••ttas i samband
(Subskription till hedrande af S. H O Ilund<ll'ists or-h A Rund- med folkskolan.
Owens minne 1874)kl'. 15,000.Stip:r <lvists stillendiefoud (Byggmäst. }'riedländerska fon Ilen (Grossh.
åt Tekn. högskolans elever. H O Rundqvist och hans hustru Herman Friedländer) kr. 26,750:32

Byggmästaren Hans Oscar;Rund. A Rundqvist) kr. 52,847:19. Sty- vid 1914 års slut: Se[1864];gåfvo-
<jvi.ts och hans malen Allllllia relsen for Tekniska skolan i stoca- medel till skollofskolonier.
Rundqvist fond (Änkefru A Bund- holm ; till stip:r vid samma skola. Elin Hirschs minne (Ingenjören
qvist 1912)kr. 103,9S3:38. Stip:r åt Sjöstedtska foaden (Kyrkoh. N Ernst Hirsch) kr. 520,932:41 vid
Tekn. högskolans elever. J Sjöstedt 18561 kr. 63,000. Sty- 1914 års slut. Se [1864J;att genom
..Remy Schwartz' stipendiefond relsen för Tekn. skolan i Sthlm, se »Föreningen för Stockholms skol-

(Ankef. D S Schwartz, f. Sundblad, (2206]; bildande af en särsk. afdel- lofskolonier» utdelas till skoltofs-
1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög. ning for fiickors undervisn. i sven- kolonier.
skolans elever med företrädesrätt ska slöjdföreningens skola eller
åt stiftarens släktingar. nuv. Tekn. skolan i Sthlm.

ilIlnne af CivilingenJören Au· Tekniska skolans allmänna sti·
gnst Emil Wilhelm Smitt för tek- pendiefond (Aklieb. Induatrtpal at- [4755] Kungl. Statskon-
nisk undervisning (Gen:konsul J set, 112behållningen af ett tom-
W Smitt 1904) kr. 100,000 Stip:r bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen toret.
åt Tekniska högskolans elever. för Tekn. skolan i Sthlm; till stip:r
. Knnt och Amalia styft'es stäpen- vid samma skola.
diefond (Öfverdir. o. fru Stytfe 1898) Axel Westins stipendiefond
kr. 41,500. Reseunderst. åt Tekn. (Byggmäst. Axel Westini kr. 5,000.
högsk. afgångna eller afg:de elever. Styrelsen för Tekniska skolan i

Teknologiskainstitntets elevers Stockholm; till stip:r vid nämnda
stipendiefond. (subskrjptton 18.77)skola.
kr. 26,800. Stlp:r åt 'tekn. hög-
skolans elever. [4752]

J. G. Törners donation (Kom- BYl'/!,llIästu.reJohan Andcrssons
missionslandtmät. Törner 1874)kr. fond (1898, 1904, 1914) kr. 100,000.
47,000. .Slip:r och reseunderst. åt Namnd pa sex personer tillsatt af
Tekn. hogrskol~.s elev.er.. 'Svenska slöjclfören:s och Sthlms

Jonas IIenstro~s stlpendle.fo~~ arbetarefören:s styrelser ; resestip.
(Anm. Svenska Elektr. A.R I Va· på 400 kr. till yngre manl, och
steräs 1.~991kr. 10,000. Stip.r åt kvinnl. arbetare med begåfning
Tekn. hogskolans eleve~. .. och yrkesskicklighet.

ponation till C J l ,:/!'stI.ol1,s Majoren Uf Björkmans fond
mmne (Bruksag. C J Y.ngstrom kr. 10,000.Sv. Slöjdföreningens sty-
1907) kr. 20.000. Stipend.iat utses relse. För elever vid Tekniska
bland Bergsskolans elever ~ner skolan.
personer, som arbeta inom JaI'U' lIamelmannska fonden (Fabr. J
handtermgen_. O W Hamelmann, test. 19/41882)

kr. 11,400.Svenska slöjdfören:s sty-
relse, se [3883]; 2 resestip:r iL 250
kr. till handtverksyngkingar ej
öfver 25 år.

Wallmarkska fond,en (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000.
Svenska s16jdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifva hopp
om sig att blifva skicklige närings-
idk. för att idka studier vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
uppfinningar och f6rbättringar i
näringar och slöjder.

lians Oscar o. Amalia Rund-
qvhtsfond,1913,kr.51,859. Nämnd
på. sex personer tillsatt af Svenska
slöjdloreningeus och Tekniska sko-
lans styrelser; resestip, på 400kr.
till manliga och kvinnliga stu-
derande, som utgått från Tekniska
skola i Stockholm och genom fiit
och begåfning däraf gjort sig för-
tjänta.
[4753]

Adlerska fonden (Fru Charlotta
A<j:ler) kr. 5,381:08 vid 1914 års

[4751] Tekniska, skolan
Stockholm.

CIaes Adelskölds stipendiefond
28,000' kronor. Styrelsen för tek-
niska skolan i Stockholm; till sti-
pendier,'

Byggmästaren Johan Anders·
sons fond (Fru ThereseAndersson
och Herr Knut Andersson) kr.
20,000. Styrelsen fOr Tekn. sko-
lan i Sthlm ; till stip, vid skolan.

John Bernströms stipendiefond
I kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska

skolan i Stockholm? till stip:r vid
skolan, med företräde för de ele-
ver, hvilkas låder haft eller hafva
anställning hos A.-B. Separator.

1111aOramers stipendiefond kr·
195,000, däraf dock tillsvidare rän-
tan delvis utgår tillIifräntetagare;
styrelsen för tekniska skolan i
Stockholm; till stipendier.

Baltzar Oronstrands fond (Kom
mitten för åstadkommandet af en
värdig' minnesvård öfver skolans

Af de under K. Statskontorets
förvaltning stående fonder upp-
tagas följ. såsom varande af allm
intresse.

f. d. Allmänna dötstuminsti,
tutets donationsmedel (öfverlärnn,
till K. Statskontorets förvaåtntng
1894). De till fri disposition stalldu
donationsfondernas ärl. afkastn.
användes t. v. till en del för döt-
stumlärarebildn. och döfstumun-
dervisn. samt till stip:r åt lärare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
Maj:ts förordnande ang, användan-
det innehålles i nåd. brefvet till
Statskont. af 14 febr. 1896. Vid
1914 års slut utgjorde de till fri
disposition ställda fonderna kr.
231,061:90 och de öfriga fonderna
kr. 318,908:56.

Arbetaref'örsäkringsfonden: (af.
satt vid 1896 och följande årens
riksdagar, behållning vid 1914 års
slut kr. 3il,850,707:80)öfverförd, till
den med 1915 startande pensions-
jörsäkrinfJsjonden.

('al'llegiestiftelsens fond [se
48271·

}'il"enska testamentsfonden
(Kommerserådet p E Fil.en 1822)
kr. 34,248:98. Folkundervisn:s be-
främj. Under 1914 utbetalades för
undervisningsända.målkr. 1,000:-,

Johnsonska donationsfonden (f.
d. svenske och norske General-
konsuln i Alexandria J W John-
son 1890)kr. 232,720:26. Till stip.
åt jronsulsaspiranter utanordnades
under år 1914-ett sammanlagdt be-
lopp af kr. 4,000:-.

l,ängmanska donationsfonden
(Bruksäg. E J Längman 18,,9) kr.
4,2n6,006:42. Allmännyttiga ända-
mål; får ännu icke diaponeras till
de af testator afsedda inrättn:r
mv m,

No,,;.nska testamentsfondeR
(Kanslirådet J E Noreen 1811)kr.
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[4755-4767J G. Fromma stiftelsers, pensionskassers m. fl. fonder.
23,458:93. Underhåll af elever vid [4756] Folkskollärarnas rör hvilken lönetillskott af allm,
K. Kri~sskolan. . • nu' medel erhålles.

1II1l1tarsällskapets i Stockholm pe~slonsmra nm.9· Se [2946J. Lasarettsläkarnas pensions.
krigssk.olestipeDdiefond (1893)kr .Extra provinslallal<arnas. pen- kassa (K. M:t och riksdagen; Kg!'.
4,746:24. För flitig obemedlad elev stonskassa (K. M:t och r-ikad.; regI. 13 nov. 1903) kr. 377,233:94.
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan Kgl. ~egl. 30 dec. 1911)kr. 6,623.~3.. Pensionerande af ord. lasaretts.
såsom beklädnadshjälp el. upp- PensIOnera:nde af extra provill läkare.
mnntran. aiaIläkare af.vensom ~eredande. af' Döfstumlärarnas penstonsan-

Penstensfonden för tjänstpmän f~lInadspensIOn åt VIssa provm- statt (K. M:t och riksdagen: Kgl.
vid statens järnvägar öfverflyt- stalläkare. .. . • regI. 30 aug. 19051 kr. 60,350:ö6.
tades vid 19111års början till K. ..FOlkskoIIararn~s pensi~nsm. Pensionerande af personalen vid
Statskontoret. Behållningen vid rattning (K. MaJ:t och rtksda. döfstumskolor, folkhögskolor, fri-
1914 års slut kr. 18.029.432:16. Ilen; Kg!. regl. 30 :nov 1866) kr. stående landtmannaskolor, sinnes-

Baltzar von Plåtens stipendie· 26,918,464:29. PensIOnerande. ~f slö anstalter och vanf'öreanstalter.
fond (f. d. Statsministern för ut- ordtn . .Iarare VId foikskolorn~ l rr- Lärarinnornas p('nslonsanstalt
rikes ärendena grefve B V Pla- ket; förbindelse tIll dela~tl!1het (K. M:jt o. riksd.; Kgl. regl, 28/12
tens änka och son 1877; fonden, ålrgger hvarje skolområde l..rtket 11910). Kr. 6:10,879:36. Penstone-
förut under Marini6rva.ltn:s vård, f?: hvar. OC~. en af dess larar~- rande af kvinnI. lärarpersonalen
öfverflyttades till Statskontoret tJanst.er ,;,dhogrefolksko.la, ":varJe vid enskilda "Iäroanst.r, som at.
1894) kr. 21,848:66. Till stip. åt en s~oldlstrIkt för dess ordin. lärare- njuta statsunderst. från det under
kadett vid afläggandet af examen tJan:r VI';!egent~lg folkskola sa~t riksstatens . åttonde hufvudtitel
för utnämn, t.sjöofficer(1914 utdel:s den ord. amnesiararpersonalen VId uppförda reservationsanslaget till
kr. 857:30). ko,;"munala ..mel lanakolor-, enskilda läroanstalter.

Gretve. Erik Posses donations· ~olkskoIIarar~as anke· och pn· Söderströmska fonden (Grossh.
fond (Sekreter, i Krigshofrätten pillkassa (K. MaJ:t och rfksdagen, F H Söderström 1870)kr. 15,000.
grefve C E L l;'osse 1871) kr. Kgl. regl, 15okt. 1875).kr.l0,677,232: Pens. åt reglementariskt oberättä-
52.049:54. För ändamål tillh. Riks- 69. PenslOI!-erande af ankor o:.barn gade pensionssökande folkakolla-
arkivets ämbetsverksamhet. efter ordinarte folkskollarare; Irare.

lI'estzynthii testament.loDd (t. skyldi~het att vara delägare i kas- [47 57] ---
f svenske och norske Konsuln i san ålIgger hvarje folkskollärare)
Barcelona W J S Westzynthius som efter regl:ts utf'årdande blff- Svenska lärarinnornas pensions.
1891)kr. 87 895:54. Afkomsten skall vit ordin, innehafvare af tjänst förening. (1856) kr. 1,858,004:80.
användas 'till att förbättra ställ- med d~la1<tighet i folkskollil'rarnas Särsk. styrelse, se [SO3n; Iifränta
ningen för gamla och redliga sta- pe~s:~lnrattE ,o VId 54 är.
tens tjänare, hvilka antingen icke Sma.kollarar~.s m. fl. aider. ]
hafva rätt till pension eller hvilkas derdomsun~ersto~sanstalt (Kgl. [47 60
pension är otillräcklig, äfvensom MaJ.:t och rfksdagen; K!ll. regl, 22 Philips enska testamentsfondeu
till att understödja änkor och barn juni 1892). Behålln. forvaltad af (Grossh. lY T Phtltpsen och hans
efter dem. Ar 1914 beviljade K. statskontoret. Underst. åt lär.re, hustru, f Moll. 1811).. Särsk .. di.
maj:t gratifikationer från fonden och lärarmnor VId småskolor och ~ektIOn, se [2440J; akolfnrättrrlng ;
till belopp 'af 3345 kr. mmdre folkskolor; skyldighet tfll ager fastrgh. nor 27 l kv, Rosenda

, delaktighet i anstalten åligger större i Maria församl., Hornsg.
skoldistrikt f. hvarje läraretjänst, 31, Ad. Fredr. torg. N:o l.

\

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda.
1

[47 62] /läroanstalten lydande donations.
Allmänna Institutet för döf. fonder kr. 857,630:13)kr. 1,439,978:

.tumma (Pro.tokollssekret. P A 50! hvaraf fastigheters bokförda
Borg, under beskydd af Drottning värde 573,200~
Hedvig Elisabet Charlotta 1810).. [47 64]

Sedan detta institut 1 aug. 1894 . . .
upphört och dess lägenheter, Arbetshemmetrorbhndal Stock.
byggn:r o. inventarier öfverlåtits b!llm. 1912 uppgått l De blmdas
på l:a döfstumskoldistriktet, hafva forening, se [3687];
institutets fonder, enl. K. Maj:ts r4 7 65 J ---
~';fS~~~k~~1~r~t å~ftö:;eS:::~~~~ lföreningen» För Blindas välD
toret t. v. förvaltas. Angående an. (stift. 188.,) ~ar till ~yftemlll att
vändandet af den behållna årsaf- soka befrämja de blmdas säval
kastningen af dessa fonder 'har K. andliga som lekamliga väl, hvar-
Maj:t länmat f'öreskrift 14 febr. för ..den geno~ sin styrelse till
1896. Se vidare [4755j' behofvande blinda utdelar arbets-

Manilla döf.tum.ko a kr. 32 125. materialier och verktyg samt Iäm-
Användes dels till understöd lit nar bidrag till elever vid arbets
utgångselever dels till fortsätt. skolan i Kristinehamn Föreni:n'
ningskurser m. m. för äldre döf. gen, utdel~r ock m~d blindskrift
stumma. tryckta bocker. Foren:s fonder

uppgå till kr. 2;';5,000.
[4763] [4766 a] --

Knngl. !n.tit!,1tet och försko. Döfstnmröreningen iStockholm
lan för bllDda a Tomteboda. ly. (1868)kr. c:.a40,000. Särsk. styrelse,
der under af Kungl. Maj:t förord- se [3691];att medelst län eller gå!'.
nad direktion se [2296J. Tillg. (enl. :vor understödja döfstummaIeda.
1914 ärR bokf'llut, inklusive lInder möter, som äro Rjnka elJer åldriga.

eller annars behöfvande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

[4766 b]
De döfstummas Allmänna Sjuk.

och Begrafningska88lt (1903) kr.
81,000. Styrelsens säte i. Btock-
holm. Afser att lämna sjuk- och
begrafn:hjälp, moderskapshjälp
och ersättn , för olycksfall åt döf-
stumma i Sverige. Årsafgift 7 kr.
i klass l och kr. 12: 60 i klass II.

[4767 aj
Allmänna donationsfonden, ly-

der under Kungl. Direktionen öf.
ver Institutet' för blinda; tillg.
(enl.1914 års bokslut) kr. 234,180:03,
af afkastningen afskiljas årligen
6,000 kr. för att, efter af Kun!:l.
Maj:t f.ttadt beslut, användas för
främj. af blindundervisn. m. m.;
återstoden af fondens afkastn. el'.
ter afdrag.tf utgående lifräntor an.
vändas af Direktionen till främj.
af de blindas själfverksamhet.
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[4767bJ
Understödsfonden, lyder under

-Kungl. Direktionen öfver Insti-
tutei för blinda; tillg. (enl. 1914
års bokslut) kr. 231,362:21;afkastn.
användes·till f'rämj. af de blindas
Bjälfverksamhet m. m..

[4767 dJ II Hornemans fond kr. 5,565:60;
Erika Oaroltnn Nybergs, född t'rn F Dahltns, f. Ltttke, fond,

Söderberg. donatrousfund ; lyder kr. 10,063:7;;; C A Wahlber,,"
under Kungl. Direktionen öfver fJnd, kr. 1,085:96; J C ••.•E A
Institutet för blinda; tilll(. (enl. lIall""I.rs fond, kr. 1.,129:34; lyda
1914 års bokslut) kr. 12~,598:_; 'under Kungl. Direktion. öfver In-
afkastn. användes till främj. af de stätutet för blinda; afkastn. euvän-
blindas själfverksamhet m. m. ~::kt~~;,;~~~' af de blindas själf-

[4767 eJ -,
Backmanska Stiftelsens ränte·

medels fond, lyder under Kungl
Direktionen örver Institutet för
blinda; tillg. (enl. 1914års bokslut)
kr. 11,969:4;;;till främj. f'f de bltn-
jas själfverksamhet ln. m.

[4767 e]
xamuel Enanders donattous-

fond kr. 131,5:17:66,J 1I Bonne-
dals fond kr. 4,758:03,Hanna 1100.'
af Hjelmsäter fond kr. 8,601:31,
F Skogbergs fond kr. 16,092:95,
H xelppels, f. ((oth, fond kr.
27,911:~5, Johannes och Augustn
Kastmans fond kr. 20,210: 32 samt
•• Sehrays donation kr. 2,62i: 12,

[4768]
De blindas f'oronings sjnkkasse.

fond, bild. gnm friv. gåfvor, läm-
nar enl. stadfäst regI. sjukhjlill"
åt behöfvande sjuka blinda inom
fören. Fonden, som vid 1915 ärs
början uppgick till omkr. 150,000
kr., förvaltas af De blindas för
enings styrelse, se [3681].

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras' änkor och barn.VIII.
[4770] Kungl. Akademien Söderbergs donation (Öf'ver-ln- Folke Hrandels 'minnesgåfva

f" d f' k t tendent. G Söderberg 1873) kr. (Fil Dokt. Robort Brandel Läl.Z) kr.
or e ria ons erna. 8,000. Till belön:r å högtidsdagen. 1,000. För pianospeln.

Se [1626]. tno Trollis fond (Doktorinnan Doktor Ernst Fogmans dona-
Akademien. pension.kassa(upp. S Hellman 1880)kr. 8,160. Stip:r tionsfond (fru Carin Fogman 1907)

kommen genom influtna expost- åt elever; lifränta kr. 90. kr. 5,650. Till elever och f. d. ele-
ttonsmedel. KgI regi. 18(7) kr. P.O.Winqd.ts<lonntionkr40,011. ver i valthornsblåsning.
290,125. Pens. till akadem:s pro- 11'. Wohlfahrts minne (Fröken F. A. Frieborgs stipendiefond
fessorer, lärare och tjänateman FredriqueWohlfahrtl892)kr.10,545. (Musikdir. F A Frieberg 1902) kr.
samt deras änkor och barn. Till elever. 5,282:50. För konservatorieelever.

Akademiens särskilda under. Gemensamma reservfonden kr. Hammarins stipendiefond (Fru,
stödsfond (Grossh , B E Dahl- 23,238 E Hammarin, f Casparson, 1872)
gren 18;4) kr. 100,853. Rese- och C. A. Webers fond kr. 52,635. kr. 20,000. För underst. åt kon-
studiestip:r, belöningar å högtids> Till elever. servatortets elever.
dagen [4771] -M I HagselIs donation till Maserska

The~e.e och Knnt An<1er.son. Kungl. usikaiaka kvartettsällskapets .byggnadsfondl
font! (1898)kr. 23.986. Till elever. akademien. (1894)kr. 39,1;11:51!

von Beskows donation (Öfv:- [Se 16271. Hebbes stipendiefond (K. sekre-
kam:junk. frih. B v Beskow 1864) Fru Enphrosyne Abrahamssons ter. J Ph Hebbe 1852)kl'. 3,000.
kr. 10,000. Till stil'. åt konstnärer. gåfvofond (Grosshandl. Aug. Abra- Till befrämj. af organistbildn.

BoberghskadonationenlGodsäg. hamsson'1869) kr. 25,000. Underst. lIändelskastipen<liefonden(Prof.
och Fru O G Bobergh 1880)kr. åt sångelever vid Konservatorium. J A Josephson 18i1) kr. 500. För-
10,000. Till pris eller uppmuntran Ahlström. stfpendlefomt t.Mu- primavista sång o. harm. kunskap.
för elever. sikdirektör J A Ahlström 1901)kr. Johan Leonard Höijer •• ripen-

6ahms donation (Ritlär. P J 2,000. Understöd åt sonservatorre- dlum (Fru Julia Justina Höijer,.
Gahm 1826) kl'. 3,000. Till belö- elever. f Westee, 1900,kapitalet öfverläm-
ningar å högtidsdagen. Akademiens stipendiefond (Mu nadt 1(04) kr. 4,180. För studer.

Hotrmanska fonden (Slottsarkit. sikaliska akadem.1856) kr 18,385:-. yngling vid Konservatorium.
A N Hoffman 18(1) kr. 26,581. Till För obemedl. konservatorie-elever, Konservatorieelevernas gratrond.
elever i bYg'g'nadRskolan. som visa flit och framsteg. kr S7R: 90.

Rinman.ons fond (Kammarrätts- Benedieks", "mma, Änkefru, .ti· l,nhlanska arfvlngarnas stfpen-
rådet C L Kinmanson 1874) kr. pendl-fond (1890'kr. 5,000. Under- dlefumt (Hedvig och A Kuhlau
35,990. Stip:r till målare o.r bild- stöd åt konservatorieelever. samt Evelina Falenius, t:, Kuhlau;
huggare. Bergmans gåfvofond (Lärar:n 1866) kr. 1,000. För violinspein.

Jenny Linds .t1pendiefond(Fru Ellen Bergman 1880) kr. 6,035. t<nhlaus stipendiefond (Gros.h.
Jenny Lind-Goldschmidt 1876)kr. För sång. C L Kuhlau 1860) kr. 1,000. För-
95,499. Resestip., omväxlande åt )lorg. fond (Organist P A Berg pianospein.
målare, skulptör eller arkitekt .. 1863) kr. 1,500. Till befrämj. af Jennj- Und s stipendietond(Fru.

Lundgrens, Egron, prlsmodel organistbildningen. Jenny Lind·Goldschmidt 1810)1.T ..
(uppkomna gnm inkomsten för ut- Berliner Llener-tafel s stipend ie- 101,865:29. Reseatip.
stälIn. af Egron Lundgrens arbe- fontl t'I'yska manskören Berliner Undströms stipendiefond(Gross ..
ten 1876) kr. 7,142. Guldmedalj åt Liedertafel1910) kr. 2,:156:09. För handl. E E Lindström 1864) kr
akvarellmålare. elev. 1-,500. För violin- och violoncell-

Beijors donation (Öfverdirekt. H. Berwalds fond (Änkef. Hed- spein. .
G Meijer 1i15) (fastighet). Till vig Berwald Is84) kr. 4,000f. under- I,om.-Il·Molins stipendium kr ••
akadem:s inrättn. o. behof. st. åt konservatoriets elever; f. n. 10,816: 06. För violin- och violon--

Pipers donation (Hofintendent. lifränta. ea[Ispeln.
T M Piper 1820)kr. 18,972. Till von Beskows stipendiefond(Öfv:- Axel J,nndwalls fond (v. Hä-
användande af akademien. kam:junk. Frih. B v Beskowo. radsh. ALundwall 18981kr.nO,559:

Louise nouterskiölds fond kr. Malin v. Beskow 1864) kr. 22,100. 12. För uppför. af större musik-
6,506. Resestip. verk.

IlIbbing. donation (Ka.nslirådet van Booms stipendiefond (Mu- lIankeIls stipendiefond (Prof.
G Ribbing 180~) kr. 6,000. Till sikus J van Boom 1861)kr. 1,000. Gustaf Mankelt 1811)kr. 1,000;för
stip:r åt elever vid lärov. För pianospeIn. orgelapeln.
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M:azers fond (Grossh. J Mazer
1846) kr. 10,000:37. Till uppehäl-
lande af ett kvartettsällskap.

IIIlchaelssons fond(Gr08sh. Aug.
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
uppehållande af. nyss nämnd.
.kvartettsällska p.

Netherwoods stipendiefond
(Bankokomm. V Netherwood 1867)
'kr, 200. För viol in- och violen-
-celfspeln. \

Henriette Nlssen's stipendiefond
{Professor Siegfried Saloman 1880)
kr. 10,4.0. För underst. åt en kon-
-servatorieelev.

Fredrika Stenhammars stlpen.
.•Hum (gm insamling 1881)kr. 10,400.
Dramatisk sång. .

Wilhelm och Hihna Svedboms
<stipendiefond (Fru Hllma Sved-
bom 1906) kr. 40,000:-. Föl' ele-
ver.

Säll.kapets Musikens vänner
• Göteborg stipendiefond kr.
12,492:70.

Tamms stipendiefond och Wide·
;;rens stipendiefond (Bruksp. C
.A Tamm 186. och Kassör G Wi·~~l:~~1880) kr. 4,292:74. Flöjt·

D A T Westmans donation (v.
.Häradshöfdmg D A T Westman
1906)kr. 6,270. För en elev i piano-
spelping.

I
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. ti. fonder.

[4773]
Opera köreus enskilda kassa

(Kåpelfmäat. C Nordqvist 1876'
kr. 28,000.Särsk. styrelse.jse [3021].
begrafn:shjälp, nöd-, hjälp. ocb
låueinrättn .
[4774]

Ida Bergers Legat- kr. 2,400.
(Under dir. af K. t:s pens.tnr.)

Axel Elmlnnds pensionsfond kr.
65,100. (Under direktion af K. Tea·
trarnes pensiousinrättntngI) .

Carl Predr'ik Lundqvists fond
kr. 3,000. (Under dir. af K- 'I'eat.-
nes pens:inr.)

F. d. Mindre teaterns pensions •
fond (Edw. Stjernström) kr 92,700,
(Under direkt. för K. 'I'eatrarnes
pens:inr.)

KgI. Teaterns arbetares och be·
tJäntes s iuk- och begrafningll.
kassa (Frih. G F Åkerhielm 1823)
kr.lIS,300. (K.Teatrarnes pensions.
kassas direktion); sjuk. och begraf-
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

KgI. 'l'eatrarnes pensionsinrätt-
Ding kr. 3,028,000. Särsk, direk-
tion, se [3013]; pens:r.

Svenska teaterns donationsfond
kr. 00,000 (tillh. Kgl. 'I'earrarnea
pens:kassa).

W Svensons. donationsfond kr.
22,000. Under direkt. för Kgl.
Teatrarnes pens:inr.

[4776]
Artisternas och Ittteratdrernas

pensionsf'örening (Artister o. Iit..
teratörer 1847) kr. 291175: 35.
Särsk. direktion, .se l3032j; pens.
till åldriga artister och litteratörer
samt deras änkor och omyndiga
barn.

De scenlskn artisternas under-
stödsfond kr. 93,000. Särsk. aty-
relse, se [3019].

[4777] --
Drainatiska och mustkaltska ar-

tisternas penslonsl'örening (Tea-
terdir. P J Deland 18f)7). Särsk.
tillg. vid 1914 års slut omkr. kr.
302,229. Särsk, direktion, se [3017J;
att, så långt förening:s tillg:r med-
gifva, utdela pens:r å 300 å 400kr.
ärl.; hvarjämte under fören:s för-
valtn. är ställd Nödhjälpsfond med
kapital kr. 17,362,hvaraf räntan ut-
går till underst. åt nödställda ar-
tistel'.

Svenska teaterf'örbnndet (stift.
den 4 november 1894), trädde i
verksamhet den 1 januari 1890.
Förbundets uppgift är att vid sidan
om sin ekonomiska verksamhet
som går ut på en spar-, sjuk-,
begrafnrshjäl.ps- o. understöd!Jfond
samt pens.vkassa, vara en central-
punkt för sveneka idkare afscenisk
konst. Medlemsantalet är 578(81112
1914). Se f. ö. under [3098J.

~4771-47 8l] G.

[4772]
. KgI., Hofkapellets penstonsta-

~ättnlng (H. M. Konungen gnm
nåd. bref 1816) kr. 659,801:44.
Särsk. direktion, se [30loj; pens.r
till hofkapelltster, deras änkor o.
barn.

[4775]
Operabalettens enskilda kassa

(Siegfried Saloman och A Will·
man 1883) kr. 39,200. Särsk. sty·
relse, se [3023J; afsedd till un-
derstöd.

[47781
Svenska puhlletsternås pen.

slonskassa, understddsfiirenlng
(1901) kr. 478,569:71. Särsk, sty·
relse, se [3034]

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

I
(4781] Civilstatens barn; ansökningar till nya pens:r Civilstatens kapital. och \If.

.. k h '11k emottagas icke. räntef'örsäkringsanstalt (Civtlsta-
an e- oc pUpl assa . Civilstatens pensionsinrättnings tens fullm. med af K- Maj:t fastst.

Se [2943]. ' tJänstemannafond. (Offentl. in- nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept.
Civilstatens ånke. och nuptll- rättn.1826). Pens.r åt eiv. ämbete- 1883)l/1 l 915kr. 1,977,261:20.Attan.

ikassa (förutvarande Civilstatens o. ljänstemän vid fyllda 60 (50)år. tingen åt deläg:s söner samla kap.
pensionsinrättning) 111 1915 kr. ' till utdeln, på en gång eller å vissa
19,906,451:01. (Offentl. inrättn.1826, Under civilstatens änke- och pu- påförhand beatämd ••tider, el. ockåt
omorganiserad lit 1908.) Pensio- pillkassas förvaltning ·äro ställda deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a
ner åt civ. ämbets. och tjänstemäns nedannämnda fonder m. ID. vid viss ålder, dock ej före 40 år.
änkor och barn. Pensioneringen . von Besko..-s pensionsfond Frän och med 1900års ing. kun-
från kassan, däri .inbegripen järn. (Öfv:kam:junk. frih. B v Beskow na nya delägare ej vinna inträde
väl förutvarande Civilstatens en- o. hans hustru M v Beskow, f af i anstalten.
skilda änke- och pupillfond, upp· Wålflberg, 1864)1/11915kr. 6,332:04. Elis pensionsfond (Kamrer. Carl
-gick år 1914 till kr. 700,876:rn.ocn 2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor Gust. Eli 1889)l/l 1910kr. 35,246:29.
uppehålles, förutom genom afkast- eller oförsörjda döttrar. Till pension. åt behöfvande änkor
ningen af kapitalet, genom bidrag Bonnedal·lVallmarkska fonden och barn efter tjänstemän i K-
af delägarne. Från kassan bestrt- (f. d. Kammarrådet .r M Bonneda! Generalpostst:n o. Sthlms post.
das därjämte pensionsutgiftertfa å o. hans hustru Bilda Carolina An- kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pensis-
Civilstatens allmänna änke- och toni a Bonnedal, f Wallmark, 1867 klasserna i pens:sinrättn:s regI. el.
pupillrond samt å Otvilatatens pen- oeh 1876). l/l 1915 kr. 22,658:98. motsvar. klasser i blifvande regI.
stonsinrättnings tjänstemannat'ond Tre pens:r till lika belopp att Elstedtska pensionsfonden(stift
(se nedan). 'företrädesvis tillfalla änkor och 1857af en ämbetsman, hvilken anti.

rIvlIstatens allmänna änke· och barn efter i mindre goda ekono- få vara okänd) 1/11V15kr.6,729:00.
pnplllfond. (Offentl. inrättn. 1798). miska omständigheter aflidne äm- Afkastn:n användes till underst.
Pens:r åt civ. ämbets- och tjänste· bets- och tjänstemän i Kungl. Kam- åt civ. ämbets- o. tjänstemäns be.
mäns i fattigdom efterl. änkor o. markollegium. höfvande änkor, med företräde föl'
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4785J

Bromanska kassan (donerad af
Postdir. S A Broman 186~)kr. 6;000.
Begrafn: shjälp tilL posttjänstem.
af l. gr. i Sthlm; förvaltas af kas-
sans styr-el se.

l'ostbetjäntas i Stockholm en-
skilda begrafningskassa kr. 6,000.
Förv:s af kassans styrelse.

Stockholms brafbärares änke-
och pnpillkassa kr. 55,000. För-
valtas af kassans styrelse.

Svenska Postmannaförbundets
sjuk. o. begrafnlngskassa kr.
20,000. Förvaltas af kassans sty·
rel.se.

G.
dem: som äga :flera minderåriga järnvägars änke- och pupillkassa
barn, äfvensom föräldralösa oför- pens. änkor. ...
.sörjda barn af samma samhälls- Sandbergs donation (Ingenjör
klass. • G P Sandberg 1886)kr. 2,000. Dir.

Flleenska donationsfonderna för Stat. jär-nv. änke- o. pupill.
(Kommerser. PFileen.1822) ", 1915 kassa se [2948J; understöd till ban-
kr. 190,692:98. Pens:r och gratifik:r betjäning med stor familj. ..
åt fattiga eiv. ämbets-o.tjänatemäu, Fondenför tillfälliga understod
äfvensom åt deras efter!. änkor och kr. 4,317:82. Dir. för Stat. järnv.
barn' pröfn:srätt tillk. K. Maj:t. änke. o. pupillkassa se [20 48J; un-

Gåfva af en gammal tjänste· derst. till behöfvande järrivägs-
man (en gammal tjänsteman 1830) män och deras familjer.
", 1915kr. 225,393:55. Föreörjn.e- Elworths dOl,atlon (Fru SOfi.a
hus för civ. ämbete. o. tjänstemäns Elworth 1893) kr. 1,000. Dn', for
i fattigdom efter!. änkor och min- Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se
deräriga barn. [2948J; tillf. underst. ät benorvan-

Kgl. Göta hofrätts pensions. de banvakter vid stateus järnv.
fond (K. Maj:t och Göta hofrätt Sehumburgs minnesfond rvlce
1831) '" 1915kr. 15,865:13. Pens:r konsuln m. m. R H Schumburg
ät i fattigdom efterl. änkor o. barn 1895) kr. 1,245:84. Dir. för Btat,
efter ämbete- och tjänstemän inom järnv. änke- o. pupillkassa. se
Göta hofrätt; pröfu:srätt tlllk. K. [2948J; underst. till i beborvarande
Maj:t. pensionstagare vid statens järnv.

Haakska donationen (v. Presid. ('runstedts donation (General-
M Haak 1831)'I, 1915kr. 43,803:75. dir. grefve R Oronstedt 1896) kr.
Pens:r åt civ. ämbets- oc~ tjänste- 2,000. Dir. för Stat. jär'rrv. änke-
mäns änkor och barn. Dlsl?oneJ:as o. pupillkassa se [2948]; underst.
för Civilstatens änke- o. pupfll- till behöfvande änka efter stats-
kassas behof. järnvägsman. .

Isbergs penslonsfond (Presid. i Eurens minnesfond (Baudtr. D
Svea hofr. GE Isberg 1854)'/,1915 M Eurens änka 1899) kr. 976:45.
kr. 47,251:25. Pens:r åt änkor el Dir. för Stat. järnv. änke- o. pR
oförsörjda döttrar samt till upp- pillkassa se. [29 48J; underst. till
fostringshjälp åt söner efter leda- banvakt eller änka efter sådan.
möter i Högsta domstolen eller Chrf sten Johnssons fond (öf'ver-
Svea hofrätt. Ibanmäat. Johnssons änka. tsoo: kr.

Langs pensionsfond (M:ll S E 1,000. Dir. för Stat.. järnv. unke-
Lang 18400.1843) ", 1915kr.14,413: o. pupillkassa se [2948J; underst..
46. Pens:r åt 4ogifta fruntimmer el. 'I till fyra behöfvande 'änkor efter
änkor i torftiga omständigheter. banvakter vid statene järnv.

Linds donationsfond (Postmäat. Hahrs mlunesg åfva (Orverdirek.
Hans Lind 1889)'1,1915kr. 6,055:-., tör Mauritz Hahr 19021kr. 2,000.
Till peus.sunderst. ät 4, högst 6 i Dir. för Stata.järuv. änke- o. pu-
behöfvande änkor och barn efter, pillkassa se [2948J; nnderst. tm
posttjänstemän, att utdelas helst Ivid statens j urn v. trafikafdeln.
till olika för hvarje år. anställd manl.. eller kvinn'l. tjän.

Qvidings donationsfoud (v. Pre. I steman hvilken behöfver besöka
sid. i Kammarkoll. B G Qviding Ibrunns- .eller badort.
o. hans hustru Johanna Wilhelmina Barnens unrtorstödstond (Ölver-
Westman 1838) 1/11915 kr. 6,635:~6. dir. Victor Klemruings donation

\ 11'1.gratifikation åt änka ~fter civ. 1905)kr. 2,000. Dir. för Stat. järnv.
ämbetsman af tromans vär-dighet, Iänke- o. pupillkassa se [2948J; un-
som aldrig tjänat inom krigsstån'l derst. ät fatt.iga barn efter afildna
det. l statsbanemän.

af Tunelds donationsfond (Stats-
komm. GE af Tuneld 1861) ",1915
kr. 68,891:49. Dtap.Tör Civtl.statens [47 83]
änke- o pupillkassas behof. . i "tt

Törnqvilts donationsfond (Kam· ,Telegraf,:~rkets penslOn~ nra .
rern i Kammarkoll. C Törnqvist mng samt anue- och p.uPl~lkaltsa
1861)/'/, 1915 kr. 31,405:46. Disp.l (senaste Kg!.. regl,e 17 JUIll 19?8).
f" C' tlstatens änke- o. pupill. Geme~sam d,rel.l:tlOn,se [29.56J,.a)
kor IVt h f !penSlOnSlnl'attnlngen (borJ.

a~sas e äa b fS'/ 1866är be. 'Il 1876) för telesrraf'pereonalens
F e~~m ::. Si'8t::mnd~ två fonder pensionering kr. 7,!lö3,71~:41; stats-

• am , a._ f d f" G' '1 bidrag kr 256288: 86; b) ä n k e- och
skola utgora grund on or 'v, -I '11 k' '. (b'" " 1875)af.·t l I'ff""kri pUP' a s e e,n orj. 7staten i kapi a o]' l orsa ngs- ser pens:r åt telegraf'verkets tjän-
anstalt (se ofvan . stemäns änkor o. minderåriga barn

. [47 82] --- kr. 1,951,657:65; statsbidrag 21,190
Statens järnvägars änke- o. kr. år-l.

pupillkassa (Staten 1872); vid 1914
års. slut kr. 22,596,.50,6:27...Penetc- [47 84]
nermg af afl:e delagares ankor o. ~venska. postmannaföreningen
baF~änckelska donattonsfonden (1877) k;. 16,600:. Särs.k. st!.~else,
(Maskindtr. E Fränckel 1873) kr. j seJ29 9al; sJukh.1all?åt p~sttJanste.
2,000. Dir. för Statens järnvä IIl;~t;l samt begrafn ingshjälp åt an-
gar,8 änke. och pupillkassa, se Ihöriga. _
[2948]; underst. till 2:e ur Statens

[4781-4795] .

[4786]. '
Tullstatens enskilda· pensions.

inrättning (K. Maj :ts bref 1805)
vid 1914 års slut kr. 1,353,533:26.
Sär-sk. direktion, se [2954J; pens.r
åt änkor och barn efter aflidna
tjänstinnehafvare i tullverket. '

[4787] ..' t ..
Järnkontorets tjans emans o.

betj änings änke- och pupillkassa
(Järnkontorets tjänstemän 1813)kr.
260,311:48. Styrelse: 3 tjänste-
män' pens:r åt Järnkontorets tjän·
stem'äns o. betjäntes änkor o. barn.

[4788]
.Bankostatens änke- och pupill.

kassa (Riksens Ständers Banco-
Fullmäktige och Q.ommissarierne
i RIksens Ständera Baneo 1748)kr.
1 lU 779:03. Särsk. styrelse, se
[29 6~J;pens.r åt Riksb~nken~. tjän-
stemäns och vaktbetjäntes ankor
o. minderåriga barn, samt ogifta
döttrar efter fyllda 50 år.

[4789]
Änke. och pupillkassan vid

Riksbankens afdelnlngskontor o.
pappersbruk (Rikets Ständer 1851)
kr. 507,583:81. St.yrelse: Hrr ren-
mäktige i Riksbanken, se [1611];
pens:r åt änkor och barn, dels efter
t.jänstemän och betjänte vid f. d.
bankodiskontverket och .dels efter
sådana vid afdelningskontoren o.
Tumba bruk.
[4790] --

lHksgiildskontorets änke- och
pupillkassa (bild. vid 1809-1810
ärs riksdag) kr. 165,200. 3 kas-
saförvaltare, se [~963J; pens:r ät
änkor och barn efter tjänstemän
och vaktmästare vid Riksgäldskon-
toret och f. d. Generalassistens-
kontoret.

[4795] Förvaltningen af
borgrättsfonderna .

Se r29 nj.
Bergska fonden (Hofbetj. Hal-

vard Berg 1709)kr.3, 757:21.Underst.
åt änkor o. barn efter betjänte vid
Strömsholms slott o. stuteri.

Flaehska fonden (Förste Hof-
marskalken E Flach 1878)kr.1,OSl:
99. Räntan utdelas till tvä arske-
dade personer, som tillhört Hof-
vets Livre- och ekonomistater.

118 A••••• kalend.rn 1916.
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· (4795-4805J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.. fonder.

Gutermuthska fonden (Elsa [47 97] . företrädesvis gamla sjuka eller
Gutermuth, f Willamsberg, änka' Änke. och pUp'lllkassan vid sjukt. fruntimmer.
efter C F Gutermuth, 1703) kr. Stockholms stads ämbetsverk (K. [4 02] ---
16,908:46. Underst. ät ringare hof- reg!.9/5 1902)kr. 2.295,716:02.Särsk. 8 .
!,etjäntes fattiga ba.rn samt fattiga direktion, se [2967]; att bereda Prästerskapets änk e-nch pupill.
anw~,:~\~~~fbt~~t~:entsfonden pens:r M delägares änkor o. barn. ~~~S~~gl~~J~;~;~'ä~~~~'b1e~e~a~~le
(Eva Humble, f Hollenius, 1787) [47 98] af pens. ät delägares .änkor och
kr. 3,364:12. Un~erst. åt ankor och Polispersonalens i Stockholm minderäriga barn, äldre ogifta
barn efter betjänte VId K. hofvet enskilda begrafniugs- o. under. obemedl. barn, som gnm sjukdom
och vid Ulriksdals slott. stödskassa kr. 9,214:47. äro urståndsatta att sig nödtorfte-

Platinsk.a testamentsfonden(Fru Polispersonalens i stockholm ligen försörja, och ogifta döttrar
A M Platm, f Norberg, 1819) kr. enskilda änke. och pupillkassa efter uppnådda 55 är. Den 1maj
15,941:43.Underst. till2(s M fattiga (stift. 9 maj 1883) kr. 231,615:,39.1915utgjorde behålla. kr.13,758,72S:
inom hofförsaml., 1/3 tIll ett sttp. Särsk. direktion, se [2971J. Under. 77,hvarafgrundjondenkr.8,711,908:
a 200 kr. åt studerande af Smä- stöd ät afl.polismänsänkoro. barn. 45 och tillskottsfönden kr. 5,046,815:
lands nation i Upsala. 32. Frän förstnämnda fond, som

Spetz'ska fonden (Slottsförv. utgöres af allm. medel och inkomst
p Spetz 1765) kr. 9,553:59. Uno [47 99] af lediga prästsysslor, utgll pens:r
derst. ät K. Hofstatens ringare Hebbes pensionsfond (Bruksp. till alla berättigade efter lika grun-
betjänlngs fattiga änkor samt fao A Hebbe 1824)kr. 15,000.Direkt:n der; vid pens:r frän sistn:e fond,
der- och moderlösa barn. öfver Strandbergskaläka.reinrättn., som består af delägares efter lön

[
4

796
k --- se [3535J.. Af räntan utgä ärl. 9 beräku.afgifter, tageshänsynäfven

pens:r ä 100 kr. till fattiga änkor till delägares senast innehafda
KgI. ofstatens gratialkassa el. oförsörjda döttrar efter ofrälse lön. Pens:a utgå ej med ngt pä

(Hofpredikanterna J G Flodin o. civ. ämbets- och tjänstemän. förhand bestämdt belopp, utan de-
C W Strang 1787) kr. 179,374:90 ras storlek är beroende pä den be-
(den 1 jan. 1915). Särsk. direktion, [] f • räkn. inkomsten för hvarje är äf·
se- [2977J; kvartalsunderstöd till 4801 Förvaltningen ör vensom på, antalet peno:slotter.
vid dödsfallet i hofvets tjänst va- Groenska fattigförsörj- Pensionsrätt inträder när Iönein-
rande eller pensionerade betjäntes l ningsfonden och Wille- komst. af den afl:e deläg:s syssla
änkor. o. barn under 18 är; år!. frånträdes. För utbek. af pens.
gäiva af konungen 250 kr. Från brandska understöds- - i senare hälften af febr. månad
och med är 1905 tillfalla de atad- fonden. Se '[3066J -r- bör för pensionär &rl. under
gade afgifterna rör Hofl.everantörs· Groenska fattigf6rsörjnlngs. första hälften af föreg. nov. m&nad
diplom kassan. Visningsmedel af fondan (Bergsrådet A H Groen anmälan ske medels aflänm:e af
Sthlms o. Drottningholms sl04t 1839)kr. 183,000.Afräntan utdelas f. pens.s beviljandenödigahandl:r,
tillfalla äfven kassan. pens:r a kr.150 till vederbör!. be- i landsorten hos vederb. pastor o.

Uti näninda. belopp ingår af Än- visade medellösa o. verk!. fattiga, i Sthlm i kassans lokal, Mäster·
kef. H J Åkerström test. fond hvarafhälften s.k.pauvres honteux. samuelsg. 10. Pensionär, somgnm
7,000 kr., hvaraf räntan utgår i 3 von Willabrandska nnderstöds. egen försummelse bliivit vid pen-
pensioner, Som tilldelas fattiga fonden (Frih:an Ulla v Willebrand s:sberäkn. utesluten, förlorar sin
änkor o. döttrar efter vid K. hof- 1860)kr. 100,000.- Af räntan utde- pens:srätt för det år, beräku:n af·
vet anställda personer. las pens:r a kr. 200 till fattiga, sett.

X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn.
[4804] Armens pensions-Ital kr. 31,250. Efter hennes dödjöfvertagna ar' Armens nya änke-

k ssa [
. ] skall räntan användas till penaio-] och pupillkassa.

a • Se 2941. ner ät fattiga änkor och oförsörjde Stiftelsen Carl och AmaUe Ahl-
Armens änke- och pupillkassa barn efter offfeerare och under- !\'rens ålder(lomshem, Gränna.

(Krigsbefalet1817). Pens:r åt änkor officerare vid Svenska armen. (Ofverstinnan A S Ahlgren 1910)
o. barn efter armens ämbets- o. GraMnnan Horns stiftelse Fri bostad i Ahlgrenska gården i
tjänstemän; kapitalo. förblndelser [Grefv.an A S Horn f Blomstedt Gränna åt pens:e officerare med
öive!'tagna af Armens nya änke- o. 1858P'~. 765,224:50. Pens:r åt mili: företräde för dem som tjänat vid
pupiflkaase. tär. ämbete- och tjänstemäns i fat. Smålands grenadj:kär och Smål:s

Armens nra änke· och pupill- tigdom efter!. änkor och barn; före. husarreg. eller ock änkor och .~f·
kassa (Kngsbef'alet 1883) !'". trädes vis åt fattiga änkor och dött. kom!.. e~ter såd~na officerare ..Af·
~4,419,198:24... Pens:r. åt ..armens rar efter ryttlnäst., kapt:t', löjtn:r v~n lifrantor ttll af testatrisen
ämbets- och tjänatemäns änkor o. och under!öjtn:r. (206 pens:r ä 150 namnda per~fmer.
barn; statsbtdrag: kr.122,190år 1914. kr utgå f n) Svenska harens officerares och
Antal pensionstagande stärbhus' ". underofficerares minnesfond. (Bit-
d. 31 dec. 1914:1,098. I pupill un. K.onungens enskIlda'fond. ~en.s:.r dad 1906)med ändamål att utdela
lägg utdelades f'orår 1914238"75kr. åt ankor och barn efter afl, miu- til!f'lilliga understöd åt änkor samt
(off:sbarn), 460 å 30 kr. (und.otf:s- tarpersoner; åt af frant!. :S:: M:t fader- och moderlösa barn, hvilkas
barm, tills. kr. 31,920. kon. Oskar II och.hans foretradare män eller råder tillbört svenska

Armens penstenskassa (Krigsbe· ut.~edda pensionarer, 173 .under. hären. Behällning Sl1t2 1914 kr.
f'ålet 1756)kr. 3,747,794:38. Pens:r stodstagare är 1914. Nya sökande 18,039:36.
åt armens ämbets- och tjänste. ä fonden mottagas ej.
män; statsanslag till fyllnads· llllitäränke.pensionsstaten,All-
pens:r ID. ID'J för år 1915(förslags- minna. Pens:r åt militäre ämbete-
anslag) kr. 3,300,000. o. tjänstemäns i fattigdom efterl:e

Kapten O W. Dahlgrens fond. änkor och barn; pens:rätten grun-
Enligt testamente den 16december dar sig på mannens eller faderns
1908skall testators halfsyster upp· beställn., boupptecku. samt sökan
bära lifstidsränt .• å fond~ns kapi· des fortf. beho!. Förbindelserna

[4805] Kg!. Svea Iifgarde.
Drottningens hospital (grundl.

1805 af en »Människovän») kr.
c:a 76,000. Direktion, se [3072J.
Räntan användes till år!. pens:r
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4805~4817J
och understöd åt afskedadt under-r ken numera ej tillsättes, sedan 17,500 kr. utgått till i fattigdom
befäl o. mansk ••p af Sve•• Ilfg, folkskola blifvit närbelägen. Af stadda änkor o. oförsörjda döttrar

räntan utgår en del somjulgåfvor efter befäl, underbefäl och civ.
i kläder m. ID,. åt skolbarn inom tjänstemän vid armen och flottan.
regem:ts församl., efter sekund- Nya pens:rum komma. hädanefter
chefens bestämmande. icke att tillsättas, utan ekola, i mån

af hittills varande pensionärers
afgäng, alla underst. från fonden
utgå under form af gratiäkatio-
ner. Medaljfonden är afsedd att
bereda. underofficerare och gemen.
skap i armen och flottan. hvilka
deltagit i Sveriges senaste krig och
erhållit medalj för tapperhet i
falt, en årlig pension, men då
ingen innehafvare af sådan me-
dalj numera tinnes i Hfvet, utgår
större delen af fondens räntear-
kastn. såsom underst. från Militär
hospitalsfonden.

[4807]
Kronprinsessan ,Josefinas pen-

slonslnrättn. vid K. Göta IIf.
'/!'arde (stiftad 1823af offlcerskåren
till hågkomst af'Kronprinsens för-
mälning) kr. 120,000,Särsk direk-
tion, se [2983]. Pensionering åt
underofficerare och manskap inom
regem:tet.

[48.09] Kungl. Lifgardet
till häst.

Ufgardets till häst pensions.
kassa (gåfvor och tillskott af offi-
cerare 1851, samt år],. afgifter af
underofficerare med vederlikar) kr.
133,186:52. Särsk. direktion, se
[2980]. Pens. till afskedadt undee-
betal och manskap.

Prins 'Oskars hospitalInrättning
vid Kgl. L1fgardet till häst (GM-
vor och tillskott af officerare 1816)
kr. 43,131:13. Samma direktion,
Pens. och underst. åt afskedadt
underbefål o. manskap, dess änkor
och barn.

ROsenbergska fonden (Gåfva
från stärbhuset efter afl. Under-
löjtn. Rosenberg) kr. 1,321:16.Reg:-
tets pene.kaasaa direktion. Räntan
utgår till pens. åt änka efter i
tjänst a11..underofficer vid regem:t.

Underlöjtnant Claes Erik Pey·
rons pensions. och gratifikations.
fond (gäfva från nämnde under-
löjtn. Peyrons stärbhus) kr. 3,801:
57. Samma direktion. Räntanutbe-
talas år!. 5 juli med 2/a som grati-
fikation åt afskedad underofficer
och l/a som pens. åt änka efter

uyr:lg~~i~~nvi~::~~mG~staf Nils
Conrad von Rosens pensions. och
gratlllkatlonsfond (gMva af atärb-
huset efter nämnde volontär) kr.
2,049:16. Samma direktion. Årl.
räntan utgår med 1/, som ständig
tillökn. i pens. el. tillfållig grati.
fikation till pensionerad under-
.offlcer från regem:t el. ock som
pens. el. gr ••tifikation till änka ef-
ter Bådan underofficer, och andra
1/2 lika med ofvan el. till änka
efter en i tjänst afl. ullderofficer
el. till uppfostrIngshjälp åt ngt el.
några fattig ••barn till dylik under-
officer. vid regem:t.

Skolfonden, kr. 10,130:34. Bildad
år 1821gnmsubskriptionför arfvode
till en skollärarebefattning, hvil-

[48 10] Kg!. Svea artilleri-
regementes pensions- och

understödskassor.
Hygrells stipendiefond (Gene-

raladjutant Hygrell och hans hu-
stru 1883). Prem. åt fatt. skolbarn
inom Kg!. Svea art.-reg.; kapf ta-
let ingår i soldat-baruhuskaesan.

JIarckllnska fonden (Änkef. C E
Marcklin1851)kr. 7,707:49.Underst.
åt officersänkor el. döttrar .

.Musikkårens enskilda kassa
(Muaikpersonaken vid Svea art.- [48 15]
reg:te 1875) kr. 37,919:52. Begrafn. Konungens hospital (Sth'lms
hjälp till delägarnes stärbhus samt stads borgerskap o. magistrat 1796')
tillfalligt underst. åt delägare kr. 351,500. Särsk. direktion, se
och pensioner till afskedade del- [3071]. Pens:r åt afskedadt man-
ägare. skap vid armen: a) efter vissa års

Officersl,årens penslonsfdre- tjänst el. de, som blifvit skadade;
nlngs kassa (Officerskåren vid b) andra fattiga, lytta och Iemlösa,
Sveaart.-reg.1850)kr.158,292:46.Pen. som utan eget förvällande )Jlifvit
sionering af f. d. officerare vid vanföra samt ej kunnat intagas på
Svea art.-reg. fattighus; år 1914 utdelades13,612

Penstons- och gratIaikassan rör kr. till 133 personer.
nnderofficerare och manskap (Offi.,
cerskären vid Svea art.-reg. 1850)
kr. 48,087:17. Utdeln. af underst. åt
afskedade underof.fi.cer:re, konatap-
Iar, trumpetare och artillerister.

Rudebeekska stlftlllsen (Öfver-
ste Rudebeck samt battericheferna
vid Svea art.-reg:te 1860jkr. 15,947':
23. Pens. åt änkor och barn efter
underofficerare vid regem:t.

Soldatbarnhuskassan '(Officers-
kåren vid Svea artillerireg.) kr.
40,245:69. Dels fattiga sold ••tbarns
beklädn. och underhåll, dels pens:r
åt afskedadt manskap.

[48 14J
Konungens mIlItärhospItals. och

medaljfonder Militärhospitalsfon-
den utgöres af:. 1) efter 1813 och
1814 årens krig af ensk. personer
i riket gjorda sammanskott, 2) af
dåvarande kronprins Karl Johan
ekänkta större belopp, 3) af kom-
merserådet P. Ftleen donerade me-
del; Medaljfonden, stift. af ko-
nung. Karl XIV Johan. Båda fon-
derna hafva gemensam direktion
se [3070J. Frän Militärhospitals-
och Medaljfonderna hafva under
1914pens:r el. gratifik:r till omkr.

[4816]
Svenska samarItföreningen (bör-

jade sin verksamhet i jan. 1884)
kr. 4,046:16. Dess uppgift är att
gnm inrättande af samarttunder-
visn:skurser bland allmänheten ut-
breda käunedom om den hjälp,
som vid plötsliga olycksfall i för·
sta hand erfordras; åliggande det
förenin-s aktiva ledamöter, hvi1ka
genomgått sådan kurs, att vid in-
träffande olycksfall, innan läkare.
hjälp hunnit erhållas, utan ~1·sdttfl.
gifva det biträde, som erfordras
och af dem 'kan lämnas. Anmäln:r
rörande båda dessa fören:r kunna
inlämnas till majoren E. M. wn.
land, adr, Kungsh. Hamnplan 7.

[4817]
Jlautbolsternas understödakas.

sa (stift. den 28 nov. 1869 för i
armens och flottans tjänst varan-
de eller därstädes förut anställd
musiker af underofficers grad) kr.
13,912:34. Särsk. styrelse, se [3027].
Utbetalar t. v. begrafn.ahjälp vid
delägares död,sfall och tillfalligt
understöd till delägare el. dess
änka. \
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[4821-4823] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
i

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn.

[4821] Karolinska Institutet. kandidat eller licentiat, som stu- till Säll.kap:. sekreterare i6r'l15
derar vid institutet. jan.

Se [2208]. Ljungbergs stlpendlefoll.d (E;ält. Berselius·fondell. kr. 8,791:48.
Abelins fond (Prof. Hj. Abelin läk. N J Ljungberg 1866)kr. 48,000. Ur.denna fond utdelas hvart 10:eär

1882) kr. 5,000. Stip:r ät stude- Resestip. för med. doktorer. sällskapets Berzelfua-medalj i guld
rande vid Karolinska institutet. Chr. Lovens fond (f. d. prof. Chr. åt någon "f de forskare, som ge-o

Acrelska fonden (Prof. C Santes- Loven 1103) kr. 12,333:67; till be- nom sina arbeten mest bidragit till
son 1879)kr. 10,000. Stipendier åt främjande af forskning inom fyaio- framstegen inom den medicinska
studerande vid Karolinska insti- logi, experimentell farmakodyna- kemien.
tutet. mik och fyaiologisk kemi. Pasteurs.fonden (Svenska Lä-

Altlll.s fond (Stadsläk. M: L Al· P H Halmste!,s fond (Prof. P H karesällskapet .m. fl.) kr. 38,539:41
tin 1877) kr. 6,100. Stip:r åt vid Malmsten 1876)kr. 5,000. Stipen- (däraf medaljfonden kr. 13,539:41,
Karol. institutet stud. med. kandi- dier åt vid inst. nyblifne med. Ii- forskningsfonden kr: 5,000: -
dater. centiater. och stipendiefonden kr. 20,000:-e-},

Benedlcks' stlpendiefl'nd (Kam- Fonden för P H Malmstens pro- Har till ändamål att främja forskn.
marh. A W Benedicks '1861) kr. fel8ur kr. 101,846:35. på baktertologtens och hygienens
30,000. Till vid Karoltnska tnsti- Minnestonden (Theres Anders- område. Medel af fondens räntor
tutet studerande med. kandidater. son 1911) kr. 21,000. Efter viss få användas dels i6r utdelande af

Ragnar Bruzelius' stfpendla- lifräntetagares frånfälle skall af- Sälls-":s Pasteursmedalj i guld åt
fond (Prof. Bruzelius 1902) kr. kastningen användas ti11stipendier forskare, som gj.ort sig förtjänta
1l,3~4:09. Stipendier åt med. kandi- åt kvinnliga medicine kandidater. om bakterio!:s eller hyg:s fram-
dater, som studera vid institutet. Caroline Andriette Nobels fond steg, dels till resestip:r för studier

Bylundska testamentsfonden (A N.obe11890)kr. 50,000. Underst. i utlandet i bakteriol. eller hyg.,
(Apotek. E Bylund 1818)kr. 3,000. för experimentell medic. forskning. dels ock till främjande af veten-
Till underhåll och förökande af Caroline Andriette Nobels re- skapl. forskningar inom nämnda
samlingarna och bibli.oteket vid servfond kr. 37,104:08. områden. ,
Karol. institutet. A Uegnells fond för barnklinik RegneIlska prisfonden (D:r An-

Fru Wilhelmlna lIiertas stt- (D A J Regnell1876) kr. 20,000. För ders Fr. Regnell, gum g~fv.obret
p~ndlefond till understöd åt min- klinisk undervisn. i barnaUderns 26 mars 1866)kr. 26,397:23. Hvart
dre bemedl. kvinnor som ägna aig sjukdomar bl. barn inom 2-8 är vid 4:de år, fr. o. m. 1866, utdelas 4
Attandläkarekonsten kr. 17,245:-. Kr.onprins:san Lovisas vårdanstalt. års ränta som prisbelön. för sådan

Hiertas stipendiefond (Fröknra Anders lletzil stipendiefond skrift, som efter föreskrifven pröfn.
H och AHierto. 1873)kr. 15,000. (Svenska läk••resäflskapet 1862)kr.\ befinnes där ••f förtjänt. Hvilken
Stip:r åt kvinn.or, som studera 32,000. Stiu:r till studerande vid svensk medborgare som helot
medicin. Karol. ingt: samt till underst, ror äger a.tt om priset täfta.. Tä:tlings·

.a/tnus Huss' stipendiefond vetenskåpf. f.orokningar och re•or. skrift skal.l vara inlämn. till Sälf-
(Prof. M Huss' forne lärjungar !loos af IIje1msäters stipendie. skapet. sekreterare före 15januari
1863)kr. 5,100. Stipendier åt vid fond (Kammarh., AR.o.oslLfHjelm· under det för prisets utdeln. best.
Kar.ol.inst. studerande med. kandi. säter 1862)kr. 5,000. Stip:r åt stu- året.
dater. derande vid Karol. institutet. Anol.RetzillB' fond, kr. 43,208:31

Dr Carl Hiigg.tröms stlpendle- Profenor Carl J !lonander.s (daraf medalj! och reservf.ond kr.
fond (Dr Carl Häggströms testa- donationsfond (1893)kr. 13,051:96. 13,208:31; anatomtska stipeudie-
mente 1911)kr. 38,403:73. Stipen- För ändamål som lärarek.ollegium fonden kr. 20,000 och fystolo-
.dier åt med. kandidater, 80m före- anser gagna de medicinska vete.n- giska stipendiefondenkr.l0,OOO:--),
trädesvis ägna sig åt studiet af sk••perna. är afsedd att främja studiet ••f de
barnsjukdomar eller obstetrik och Samsons stipendiefond (Bok- vetenskaper, i hvilkas tjänst An-
gynek.ologi. han dl. A Sams.on1887)kr. 12,869:65. ders Retzius verkat, i främsta rum-

Raeo ltnsku institutets pedtatrf- i:;tip:r åt med. kandidater, som mst den normala anatomien, där-
ska fond (Don. af okänd gen. pro- studera vid institutet. näst äfven fysi.ol.ojfien.
feasor- I Jundell) kr. 12,000:- För Professor E Ödmanssons fond Svenska LiikaresallskapetBjubi.
barnavårdsändamål. (1910)kr. 5,629:79. Iaumsfend (stift. 27 april 1858till

Karolinska institutets reserv- Fonden för KonsulO. Ekmans erinran af Sällsk:t. 50·åriga verk-
fond (Dr A F RegnelI 1883)kr. professur kr. 209,885:-. samhet) kr. 26,909:05 (där af prts-
49,098:52. Disp.onibl ••afkastningen fonden kr. 22,500: - och medalj.
skall användas till befrämj. af den och reservfonden kr 4,459:05), har
medlcinska forskningen och dess [48' 22] till ändamål att genom sin afkast-
tillg.odogörande så väl för under "enerska testamelltsfonden (Ldf- ning sätta sällsk. i tillfälle att
vim:n som för litteraturen. medikus Wener 1813)kr. 5,742:58 utan ansökan belöna värdefulla, ••f

Kirurgiska klinikens bibllo· vid 1t10 års slut. Medicina1.tyrel· svenska medborgare fOrf:e skrifter
teksfond (Professor- J.ohn Berg sen, se [1540]. Till stipendier. öfver ämnen tillhörande det me-
jl911) kr. 10,000:-. Till prenume- die. f.orskn:s.området.
ration och inbindning af kiru r- [4823] Svenska Läkaresäll-
giska tidskrifter. B U d 'd

KIrurglIka Stipendiefonden (Do- skapet. Se [3949]. • fl ers/öds!on er: I
na.tion af okänd, pseudo »Amicus» A.. Pris· och stipendiefonder: Ragnar och Helena Bruzelfus"
gnm Pr.of. C J Rossander 1875)kr. Alvarenga do Piallhys prlafond pensionsfond (Äilkefru Profes •or-
10,000. Stip:r åt 1 el. 2 unge män, (Prof, i Lissabon med. d:r P F 'da skan Lotty BruseliuI 1902) kr.
som vid institutet idka eller nyfi- Costa Alvarengo.)kr. 26,991:72, har 109,762:01, har till ändarnål att be-
gen dä.rst. afslutat sinamed.studier till ändamål att gnm sin afkaatn. reda. understöd åt behöfva.nde än-
och ådagalagt, synnerl. flit jämte sätta Sällskapet i tillf'alle att be- kor eller .oförsörjda barn efter af"
intresse och fa.llenhet för kirurgi löna värdefulla, af svenska. med- lidna svenska läka.re.
och oftalmiatri. borgare förf. till täflan inlämnade F. fubis fond (Sjökapt. F CuM

Ad. Kjellberg. stipendiefond .krifter öfver ämnen tillhörande d. i dec. 1888) kr. 5,000. Ränte-
(Prof.sänkan Therese Kjellberg det medic. f.orsknings.området. medlen utdelas tillsammans med
188') kr. 11,909:71. Stip. till med. Täfllng.s~ift sk~ll vara inlämn .. Schaum_k_e.ll__s_k_a_!_.o_n_densränta.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m._fl. fonder. [4823-4832]
Diemerska fonden (insamlad al A. Lindblads understödsfond kr. 192,988:15, har till ändamål att

,sven.ka badgäster i Aacllen, öfver- (Dr A Lindblad 190")kr. 10,151:21. bereda understöd åt behöfvande
lämnad till Svenska Läkaresäll- Understöd åt nödställda svenska änkor eller oförsörjda barn eft""
tkapet 1903) kr. 7,928:94. Afsedd läkare samt åt behöfvande änkor afiidna svenska läkare; fonden har
till understöd åt f••ttiga svenska eller oförsörjda barn efter aflidna ökat. genom ProviIisialläk. P E
badgäster i Aachen. . svenska läkare. Stagnel ls testamente 1865, genom

Th, Hwass' stiftelse. (Doktor Vincent oeh Louise Lundbergs d:r H. Stoltz" testamente 1880,ge-
Th. Hwass 1912)kr. 50,000. Ränte- foad (Lifmedilms Vincent Lund- nom d.r Rabes testamente s.uöukr.,
afkastntngen skall framdeles an- berg 1886) kr. 62.913:83. År!. rän- genom d:r Hahns test. 20,000 kr.
vändas såsom är föreskrifvet för tan användes till penarr a SOOkr. samt af okänd gifvare med 3,000
R. och H. Bruzelius' 'understöds- åt behöfvande änkor eller oförsörj. kr. m. fl. gåfvor.
fond. da barn efter aflidna. svenska lä.-

C. Hliggströms fond (Dr O Hägg· kare.
ström 1909)kr. 27,740:69. År!. rän- I,äkare.nödhjälp.fondell (Åt-
tan användes till pens:r a 300kr. skilliga svenska läkare 1855)kr.
åt behöfvande änkor eller oför- 31,962:57. Understöd åt nödställda
sörjda barn efter atlidna svenska svenska läkare, åt behöfvande än-
läkare. kor eller oförsörjda barn efter

Kamratfonden (Svenska läkare afiidna svenska läkare; fonden
190~)kr. 73,020:23. Ärafsedd till un- uppkom genom upplöan. af en pens:
derstöd åt nödstältda svenska Iä- inrättning för svenska läkare, hvar-
kare. vid af några delägare förbehåll

Jakob IJevertins donationsfond gjordes om förmånsrätt för deras
(1888) kr. 1,684: 52. Räntemedlen efterlefvande.
utdelas tillsammans med Schaurn- 8cbaumkell'.ka understödsfoa-
kellska fondens ränta. den (Asse •• or J E Schaumkell1833)

Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder,
[4827J

Carnegiestiftelsen. Af amert-
kanske miljardören Andrew Car-
negie doneradt kapital 230,000dol-
lar (i värdepapper), som förvaltas
af statskontoret och hvars ränta
användes till belönande af hjälte-
modiga handlingar, särskildt rädd-
ning af andras lifmed risk af eget,
samt understöd åt anhöriga till
dem, som omkommit under rädd-
ningsarbete. (Stadgar af 6 Okt.
1911 i Sv. förf.-saml. n:r 104). Sty-
relsen, utsedd af K. M:t, samman-
träder i Stockholm minst 3 ggr
årligen (i febr.; juni och okt.).
Styrelse: Konteramiral Arvid Lind-
man, ordf.; Amerikanske mints-
tern; f. Revisionssekreteraren Carl
Berg, v. ordf.: Disponenten fil. Dr.
Hjalmar Lundbohm ; f. Generaldi-
rektören F V H Pegelo w ; Förste
lifmedikus med. dr'O A V Flens-
burg; Fröken Ebba Wedberg; Sjö-
kapten R V Edlind; Fr-öken Therese
Tamm. Sekret. o. kamrer: Jur.
kand. G. Unden, adr. A-B. Stock-
holms Handelsbank.

G.

XII.

[4828]
KobillS, Emile, belöning (Erana-

!lannen Emile Robin 1886)kr. 5,210.
Arl. utdelas 200 kronor antingen
såsom belön. åt svensk sjökapten
i längre fart, 80m under f'öreg. året
från öfverhängande fara räddat
skeppsbesättn. afhvilken som helst
nationalitet, el. om tillfälle till den-
na användning ej gifves, såsom un-
derst. åt änkor efter svenska sjö-
män el. fiskare, som under utöfn.
af sitt yrke funnit döden och et-
terl. oförsörjda barn. Uppg. i äm-
net insändas af K. Maj:ts vederbö-
rande befallningsh. före 1 juli
-till Kommerskollegium, se [1564J,

som inom augusti månad afgifver
I'örslag ang. användandet till K.
Maj:t.

[4830] Allmänna änke- och
pupillkassan i Sverige.

Se [2959].
Allmänna änke- och pupillkas-

san i Sverige (Stift. 1784; reg!.1908,
fonder c:a 14,000.000 kr.) har till
ändamäl att åt sveneka underaåtar.
som icke uppnått 60 år samt med
afseende å hälsotillstånd pröfvaa
till töraäkr. antagl., lämna tillfälle
att antingen mot viss afgift på en
gång el. mot årl. prem:r vinna för-
säkr. för beredande af pens. åt ef-
tertervande hustru och barn. Så-
dan försäkr. meddelas dels åt man
för beredande af pens. till hans
hustru, dels åt fader eller moder
för beredande af pens. till deras
barn och dels åt man för bere-
dande af' pens. till hans hustru och
deras barn gemensamt.

Bohmanska testamentsfonden
(Grossh. F O Bohman 1767) kr.
209,504: -. Understöd åt sjuka
barn af delägare i Allm. änke- och
pupillkassan i Sverige.

t>risbackska testamentsfonden
(Änkefru S M Mannerheim, f. Gris·
back, 1777)kr 6,750. Understöd åt
behöfvande änkor eller fader- och
moderlösa barn.

~ehmans kapensions fond en
(M:llerna Angelina O. Ida Sehman
1882) kr. 8,317: -. Penarr åt fat-
tiga fruntimmer, som icke äro el.
varit gifta.

Svaanskn testamentsfonden (An·
kef. A M Svaan, f.Volckamer, 1763)
kr. 18.000:-. Räntan är anslagen
till pens:r åt fattiga änkor af god
frejd, hvilkas män varit anställda
i statens tjänst, utan afseende på

[4824] --
Jacobiska testamentsfonden(Ve-

terinärläk. A Jacobi 1869)kr.1S,900.
Direkt. öfver Veterinä.rhögskolan
genom dess rektor. Se [2218]. Be-
sestip. utdelas hvart 8:e eller 4:e
år till en ung veterinärläkare.

[4826]
Svenska s,juksköterskornas all·

männa penstonsförentng (1895)kr.
1,700,000. Särsk. styrelse, se [3050]
Lifränta vid fyllda 50 år.

m. fl.
stånd el. vistelseort; och äga släk-
tingar till gttvaeinnan el. hennes
afl:e man företrädesrätt.

Thernbergska testameutaföa-
den (Handelskassören J Thernberg
1821) kr. 5,400. Understöd åt be-
höfvande änkor, företrädesvis så-
dana, som af änke- och pupillkas-
san åtnjuta små pens:r och hafva
flera oförsörjda barn.

[4832] Kgl. Patriotiska
sällskapet, Se [37.50].

Branders donation (Kamrer. H
A Brander 1869) kr. 6,000. Räntan
användes till utdeln. af sällsk:s
medaljer till industriidkare, nså-
som mästare, gesäller eller arbe-
tare, hvilka visat utmärkt skick-
lighet i sätt arbete, förenadt med
långvarig trogen tjänst, gällande
dessa belön:r såväl män som kvin-
nor, i städer och å Iandet s.

Brandstodsmedlen (O R Berch
1778. J v Balthasar Knigge o. hans
hustru 1795 m. fl.) kr. 10,000. Rän·
tan användes till underst. åt tor-
pare o. andra fattiga personer på
landet, som hemsökts af eldsvåda
och ej äga rätt till brandstods-
understöd.

Ebersteinska, Scbotteska och
Kulmanskadonationerna (Fru:a
Cl A O Eberstein o. 111C Schotle
m. fl. 1799,1807 och 1817)kr. ~,500.
Räntan utdelas år!. till hemgift åt
2:ne fattiga och dygdiga flickor af
den arbetande klassen.

Hndbecl" donation (Ötv.ckam..
junk. A Rudbeck 1802) kr. 2,000.
Till stip.r åt skicklig jordbrukare
inom Skaraborgs län. _

Thurgrens pensionsfond (test:e
af M:ll Charlotta Collander) Xr.
8,000. Till underst. åt åldriga o.
fattiga tjänare.

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE



[4832-4835J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
K. Patriotiska Sällskapets samt- Knigges' donationer (Änkef. A FriherJ;e Oscar Alströmers fon d

liga tillgångar (inberäknadt of- M B Knigge) kr. 12,986. (f. d. Statsrädet frih. Oscar Alströ-
vanstående fonder) utgöra omkring Konung Karl Johans donation mer 1884)kr. 19,814. Lifstidsränt",
222,000 kronor. ('1815)kr. 7,500. Bäntan utgår med HofmRrskalken J F Aminoft's

pens:r ä minst 60 kr. för är ät be- och dess Fru A C Aminoft's dona.
höfvande, som genom en bättre tlousfond, kr. 14,235. 3 pensir •
uppfostran blifvit urständsatta att 155 kr.
sig med gröfre arbete försörja el.
att i fattighus kunna intagas. Berg von, Linde-fonden (Fl'kn

Levins donation (v Presid. C-A Henriette Berg v Linde o. Assea.
Levin j ämte arfvingar 1849)kr.5,048. som August Berg v Linde) öfverl.
Af räntemedlen utgä 3:ne pens.r å 1897-98, kr. 10,074. Lifstidsränta.
75 kr., och äga testators släktingar Bergenstjernaka fonden, kr.
därtill företrädesrätt, 109,405. Stip:r och pens:r.
' Lundals testamente (M:ll C.J .Berghmauska fonden, kr. 34,600
Lundal 1824) kr. 1,500. Pens:r ät förutom kr. 70,341)i fastighet. 3
2 änkor el. oförsörjda döttrar efter stip:r och 5 pensir.
i Sthlm an, präster. von Beskowska fonden, kr. 6,773.

Nordlanders testamente (Stads- 2 pens.r å 110 kr.
majoren E Nordlander 1842) kr. Bethunska fonden, kr. 21,657.
75,000. Pens:r iL 150kr. ät 20 änkor 11 pens:r iL 60 kr.
eller döttrar efter borgare i Sthlm, Bfldtska fonden (1914)kr. 12 585.
samt 5 änkor el. döttrar efter civ. Lifstidsränta. '. '
ämbetsmän vid hufvudst:s verk. !1eneralmajoren O 11 Björn.

Nödhjälpskassan i Stockholm sjJernas fond kr. 215,473. Stipen.
(Prosten p Norman i Öarna o. kyr- dier och penaioner.
koh. Åhman m. ft.1768) kr. 464,640: von Bleckska fonden, kr. 17,551.
64. Utdelande af underst. till i 5 pens.r å 60kr. 0.7 pens:r iL 25kr.
Sthlm boende fruntimmer tillh. Boljeska fonden (1913)kr. 66 314.
Pauvres honteux; 1914 utdelades Stip. el. räntefria län. '
kr. 20,215: - till 390 personer. 'l'hurow Gnstaf Bolten.terns

Preis' testamentsfond (Friher. familjefond (1901) kr. 211,443.
rinnan A M Preis 1810) kr. 6,000. Afkastn. utbetalas till släktfören.
Räntan fördelas i 4 pens:r iL 75 kr., Bondeska fonden (Grefve Gustaf
2 till änkor affrälse och 2af ofrälse 'I'rolle-Boude 1885) kr. 21,512. Af.
stånd. kastn. skall t. v. läggas till kap l.

lloospiggs testamente (Änkef. C talet. "
M Roospigg 1839) kr. 16,250. Pen Bungeneronska fonden, kr.
s:r till fattiga änkor el. ogiftwfrun. 30,169. F. n. 12 gratifik:r å 80 kr
timmer. för 1 är.

Ruths testamente (Änkefru B C Carlesonska familj fonden (1896)
Ruth 1803 kr. 2,136. Pens:r före- kr. 78,501. Lifstidsräntor.
trädesvis ät fattiga prästänkor. Carlesonska stipendiefonden

Grossh. J H Scharps och Pru (1896)kr. 356,667. 3 attp. a 5,000kr.
Clara Scharps donation, kr 25,246. Cronhlelms af Flosta fond (1913)
Till pensioner ät s. k. bättre frun- kr. 84,318. 3 ekiperingsbidrag å
timmer i Stockholm. 1,000 kr.

Sohms testamente (Bankokorn- Magnns Georg Iranekwardte pen-
miss:änkan U Sohm 1842). Affon- slonsfond, kr. 3,717. 2 pensioner
den utlämnas ärl. 20 pensir a 60kr. å 60 kr.

TimelJs testamente .(M:ll U Ti· de Bergs, G .III och .III S, fond
mell 1831\ kr. 6,000. Räntan an- kr. 19,194. Afkasin. skall t. v. läg.
vändes till 4 pens.r a 75kr., af hvfl- gas till ka.pitalet.
ka 2:ne tilldelas »öfver 50 är gamla De la Gardieska fonden (1901)
fattiga döttrar, den ena efter civ. kr. 43,193. 4·pens.
el. militär tjänsteman och den an- Friherrarne Duwalts fOnd (1913)
dra efter borgersman i Sthlm». kr. 12,900. Pens:r till atiftsjung-

Törnebohms testamente (Asaes- frur. •
som o. stämpelmäst. E Törnebohm Friherre A G von Diiben. fond
1831)kr. 115,102. Pens:r till änkor (1897) kr. 6,182. Ldfsttderänta.
och ogifta döttrar efter civ. tjäns· Lotten von Diibens fond (1907)
temän vid Sthlms stads styrelses kr. 5,341. 2 pens. a 100 kr.
juridiska verk samt pens: r till fao von Diiben-Tersmeden.Laller.
briksidk:s änkor o. ogifta döttrar stedtska fonden (1909) kr. 29,969.
i Sthlm. 3 pens:r ä 400.

Diickerska fonden (Crefve O F
Diicker 1885) kr. 143,910. 20 pens:ra 200 kr.

[4835] Riddarhusetsfonder. Ehrenborg-Reiherska fonden
S [ 1]

(1899) kr. 17,258. 2 pens:r.
e 405 . En onämnd välgörareli fond, kr.

Adelns Disklls.ionsklubbs Vad· 18,684. 6 pens:r a 110 kr.
stenastiftsfond kr. 5,685. 2 pens. JiilGyllenbergska fonden (Godsäg.
ä 100 kr. E J Gyllenberg 1877) kr. 237,141.

Adelskölds, Claes, fond (1908) 30 gratif:r a 100 kr., 2 stip:r ä
kr. 13,008. Afkastn. skall t. v. läg· 500 kr., 1 stip. ä 800 kr. m. m.
gas till kapitalet. Gyllenborgskafonden,kr.83,515.

Adliga kadettskolefonden kr. 15 gratiiik:r å 75 kr.
189,247. Stip:r ä olika belopp och I Gyllenbååtska fonden, kr. 4,016.
för flera ändamål. 1 pens. a 130 kr.

[4833] Direktionen öfver
Nödhjälpskassan.

Se [3547].
Till mInne af framl, Prealdsn-

ten K J Berg (donation af okänd
IS/6 1905) kr. 5,000. Till pensioner
åt 2 fattiga s. k. bättre fruntim-
mer i Stockholm.

Berggrens, R C, Grosshandl.,
testamentsfond 1895 kr. 83,683.
Pens:r på samma villkor som frän
Nödhjälpskassan.

Bohman E:sons testamente (Vik·
tualiehandL E Bohman E:son 1827)
kr. 5,000. Af räntan skola utgå 2
pens:r a 75 kr. och äterstoden an-
vändas efter direktionens godtfin-
nande.

Brnkspatronen J A Bångs och
Frn. U L Bångs, född Lnth, do-
nation å 10,000 kr. till Nödhjälps.
kaasan i. Sthlm enl. donationsbret
af 22' dec. 1881 med anledn. af ett
25:årigt lyckl. äktenskap. Fondens
storlek för närvarande kr. 12,120.

Pens:r, a 80 kr. hvarje pens., till
sädana inom Sthlms stad bosatta
behöfvande personer, utan afseen-
de på samhällsklass, hvilka gnm
obotlig sjukdom, olyckshändelse
eller ålderdomssvaghet äro ur-
sUndsatte att sig försörja o. icke
äro el. kunna anses vara föremäl
f'or den egentl. fattigvärden. '

Dahlgrens donation (Bankokom-
mi ••. O P Dahlgren 1891)kr. 40,000.
Pens:r pä samma villkor som från
:Nödhjälpskassan.

Dahlgrens, Charlotta Wllhelml.
aa, frÖken, nnderstödsfond. 1895
kr. 2,000.

Diedrichsonska donationerna
(Dir. G F Diedrichson o. hans fru)
kr. 55,487. Afräntan utdelas pens:r
å 60 kr.

Falcks testamente (M:ll B Ch
Falck 1815) kr. 6,198. Räntan ut-
delas till 2 i Sthlm boende fattiga,
välfrejdade, oförsorjda juvelerare-
döttrar el., om sådana ej ftnnas, till
guld- eller silfverarbetares döttrar.

Flobergs fOnd (Guldsmed. S Flo·
berg 1822) kr. 1,500.

Graans testamente (Kryddlfr ..h.
C D Graan 1836. kr. 22,169. Af
räntan utgår 11 pens:r.

Haghomska stiftelsen för,Pan.
vres lIontenx (M:l! C U Hagbom
1833) kr. 20,00,0. Räntan utgår så-
som underst. ät ofärdiga eller sjuka
och behöfvande fruntimmer med
bättre uppfostran.

Hedströmska testamentet(Fabr.
C Hedströrn 1832) kr. 6,000. Rän-
tan är anslagen till 4 pens:r a 70
kr. åt änkor och oförsörjda barn
sfter civ. tjänstemän vid Sthlms
juridiska verk. "

Isbergs donationsfond (Frk. Ma-
ria Charl, Isberg) kr. 44,701. Pens:rim.- pauvres honteux.

Jnngblads testamente (Prosten
B Jungblad 1832 o. 1834)kr. 3,000
2:ne pensa' il. 75 kr. utdelas år!.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl.. fonder. .
. Fröken Emilie Gyllencreut.' Mörnerska släktfonden ·(1911) terskjöldska fonden)

fond (1895)kr. 1,224.1 pens. af ränt. understöd inom släken, kr. 24,082. pens. il. 600 kr.
Frök.en Emilie Gyllencreut.'. Grefve H S Mörners och hans Kammarherren Johan Axel Reu-

fond N,o ,2 (1903)kr. 3,009. 1 pens. makas stlp.fond (1907) kr. 8,412. terskiö!ds pensionsfond (1870)kr.
Fröken' Kerstin Gyllenerent.' Afkastn. skall t. v. läggas till 74,985; 4lifstidspens:r å 500kr. och

fond (1906) kr. 25,093. 8 pens:r. kapitalet. l stip. a 500 kr.
Fröken S L L Gyllenrams fond Grefve J A Körners fond (1902) Öfv.rstelöJtnanten C G Reuter.

i;~;~S~ä~~~\~ ~~'h"~~i~~1gifvar- krM~~:;;Sk; j~~~'en (Änker J C skjölds' pe.;'slonsfond (1899) kr.
Hagermaaska fonden (1883)kr. Mörner 1869 o. 1872) kr. 8,544. 2 15,790. Pens:r.

36,010. 'Pens.r till gifvarens när- pens. a 90 kr. o. 2 a 45 kr. Ötv.rstelöjtnanten C G Renter-
maste anhöriga. Bankokommissarien Wilhelm .kjölds strpeudtefond (1899) kr.

HamIltonska sliiktfonden (bil- Xether.woods testameutsfuad, kr. 20,067. Stip:r.
dad 1891) kr. 109,905.'Pens:r inom 10,089. 2 pens:r il. 150 kr. Fröken S A Ribblngs fond (1896)
släkten. . von Nolekenska fonden (1896) kr. 48,421. Lifstidsränta.

Hammarskjöldska släktfonden kr. 12,405. 6 pens:r. RIddarhustorgsfonden (1911)kr.
(1911)kr. 6,597. Afkastn. skall tills Nordenskjöldskannderstödsfon. 288,657. 15 pens.r samt tillfälliga
vidare läggas t.ill kapitalet. den (blldad 1897)kr. 6,099. Urider- understöd.

August von Hartmansdorlfs stl- stöd inom släkten. Uarl Ulrik Roos' af Hjelmsäter
pendlefond, kr. 106,599. Akadem.· Ollvecrentzsk.a fonden (1913)kr. donationsfond, kr. 45,047; 5pens.r
stip:r a 800 kr. 30,625. 2 stip. il 500 kr. il 300 kr.

Pru Brita K von Hausswollfs vonOtter·Print.ensllöldskafon. Fröken C. Roos' af Hjelmsäter
fond, kl'. 32,131. 4 pens:r a 200kr. den (1914), kl'. 32,191. 3 pens. o. donationsfond, kr ..5,041. Lifstfds-

FröknarnavonHausswollf.fond 2 stip. ränta.
(v Hausswoltrska fonden)kr. 41,644.· Oxehnfvndska fonden (1907) kr. Fröken Hanna Roos' af Hjelm.
'{ pens:r il. 225 kr. o. 1 pens. a 36kr. 42,030. 1 pens. iL 600 kr. 1 pens. säter donationsfond' (1880) kr.

Heljkenskjöldska testanl. och iL 500 kr. 1 stipend. il 500 kr. 22,942; 2 pens:r il; 420 kr.
gåfvofonden (1912). Kr. 842,077:- Palmstjernska fonden (Frökn:na }'röken Hanna Roos' af Hjelm.
Lifstidsräntor. . Selma o. Asta Palmstjerna 1888) säter testam.cfond kl'. 211,744; 2

Carl Johan Hlertas fond (1879) kr. 8,927. 1 pens. il 320 kr. pens., 2 stip. ä 1,000 o. 3 stip. å
kr. 11,506. 1 pens. il. 150 kr.; äterst. Paul lska fastighetsfonden 500 kr.
ränteafkastning lägges till kapita- (Kammarjunk. O G Pau li ; öfver!. Kammarherren Carl Roos' af
let, som enl,' gåfvobrefvet bör ökas 1894)kr. 675,319. Lifstidsräntor till Hjelmsäter fond (1890) kr. 99,077

ti1j.i:d~O~atronden (Änkef. J CHård afi:~m~ra ulijes~~~Io'::'d~~er(·Kam. P":rSiS~~~ebergSka fonden (1908) ,
af Thorestorp 1888) kr. 16,945. 2 marjunk. O G Pauli; öfver!. 1894) kr. 19,771. Pens. .
pens:r il. 300 kr. kr. 223,892. Pens:r il. 200kr. Akad- Sasska fonden (Majoren JF Sass

Ulrika Christina Högmarks te- stip:r, 1 il. 600 kr. och 2 il. 500 kr. och hans hustru G A Nisbeth 1866)
stamentsfond (1869 o. 1874) kr. samt 4 krlgsskolestip:r, däraf 2 il. kr. 37,207. Pens:r.
10,704. 4 pena.rå 100 kr. 600 kr. och 2 å 500 kr. Grelllga Sehefferska stlftnin·

Klingspors, Math!lde, Grefvin· von Platenska släktfonden (bil. gen, kr. 58,762. 13 pens:r å 150kr.
nan, fond (1912). Lifstidsränta kr. dad 1893) kr. 77,394. Pens:r inom Seheffers, C, kapten, fond kr.
lC,3~8. släkten. • 27,309. Lifstldsränta.

von Kothen-Rlbblngska fonden Majoren Nils Georg Pstlander- von Sehewensk a' stlpendlein-
(Änkef. v. Kothen, f. Ribb.lng, 1888) skölds donationsfond för adliga rättningen (Agent G B v Schewen
kr. 2,~45. En pens. af räntan. fruntrmmer (Kamma.rh. J. F. Psi· m. fl. 1721) kr. 35,467. 2 stip:r il.

Frökon Jullana Charlotta La- landersköld 1875)kr. 20,668. 3pens. 600 kr.
gercran.t.' donationsfond (Lager. Ma.ioren Nils Georg Ps iland er- Holfröken CarolIna von Schul-
erantaska fonden) kr: 6,322.1pens:n skölds pensionsfond för adelsmän zers donationsfond (v Schulzerska
il. 75 kr. (Kammarh.J FPsilandersköldB78, fonden) kr. 6,057; 1 pens. il. 80kr.

Lefrenska fonden, kr. 21,146. kr. 18,715. 3 pens. Fröken Sehiirer von lValdhelms
3 pens:r å ~OOkr. Psilandersköldska fonden N:o 3 fond, kr. 17,800; 1 lifstidsränta il.
. Leljonllychtskafondon,kr.l0,650. (Kammarh.JFPsilandersköldI884) 600 kr. '
~ pens:r a 188 kr. kr .. 8,386. 4 pens. a 90 kl'. Sehätzercrants", Adolf Victor,

GreMnnan A LelVenhaupts f. Psilandersköldska fonden N:o 4. fond (1912) 1 pens. il,1,200 kr., 9
Sparre fond(1899)kr.10,289.2 penair (Kammarh.J F Psilandersköld 1180) pens. å 600 kr., kr. 171,298.
a 200 lD:.. kr. 7,676. 5 pen s. 45 kr. Victor Sehfltzercrants' pen.

TonLlelfenska fondon, kr.74,831. Pslla.ndersköldska fonden 11':0o slonsfond (1913)kr.l0,065. Afkastn.
1 pens. a 450kr.p.13 pene.r å.Läu kr. (Änkef. Pallandersköld f. Ish erg, skall t. v. läggas till kapitalet.

Lilllecronska fonden (Frökn:a 1890) kr. 9,473. Lifstidsränta. . Victor Schirtzercrantz" stipen.
S M o. M C Lilliecrona 1869) kr. Queckfoldt.Rosencranhskafon. dlefond (1913) kr. 19,959. 1 stip.
13,020. 3 pens:r il. c.a 200 kr. den, kr. 70,031. 4 stip.r a 20~kr., il 000 kr.

LIljenstolpska fondon (1897)kl'. 8 pens:r il. 200 kr. o. 3 handpen- C och .' von 'Schwerlns fond
60,918. Lifstldsränta. ntngar a 120 kl'. (1900) kl'. 62,748. 1 lifstidsränta a

A och C M Linds af Hageby gåf. Qneckfeldtska ponsionsfonden 300 kr.
vofond (Fru Abela Lind af Hageby (Hofrättsrådet C S Queckfeldt L875) de S!lent.ska fonden, kr. 10,061.
1894) kr .. 21,896. 1 pens. o 1 stip. kr. 14,258. Lifstidsränta. 3 pens:r il. 75 kr. o. 1 il. 30 kr.

A och C ;U Linds af Hageby Qneckfoldtska stipendiefonden S!lfverbergska fondon,kr.34,896;
testamentsfond (1907) kr. 21,515. (Hofrättsrådet C S Queckfeldt 1870) 15 pens:r å 85 kr.
2 stlp. a 400 kr. kr. 12,951. Lifstidsränta. Sllfvers1Värdska släktfonden

Lindenererenas- af KlIntebergs Stiftsfrökon !Iarla Charlotta (1912) understöd inom släkten; kr.
donationsfond (Öfverstelöjtn. G. Qvockfoldts fond (1841)kr. 24,938. 7,329.
V Lindenercrona o. h. h. Hedvig 3 pens:r il. ,200 kr. Kapten B och fru G Sparres af
af Klinteberg 1901) kl'. 120,765. Rehnbergska fondon (Maje-ren Rossvik donationsfond (1911) kr.
Pens:r och.l stip. C G Rehnberg 1887)kr. 10,736. Från 90,686. Lirstidsränta.

Linnerhjelmska fonden, kr. fonden utgå 3 pens:r a 100 kr. Stj ernersutzs ka fonden, kr.
~8,205. 10 pens:r il. 100 kr, Rentersklöld·Nordenfalkska fpn· 49,779; 22 gratifik:r il. 80 kr., hvtt-

Löfvenskjöldska fonderna, kr. den, kr. 36,471. 1 pension. ka få uppbäras under 6 är.
434,332. 1 utrikes stip. a 4,000kr. Hofmarskalkon Honrik Fabll>JI. Stlerncronska fonden,kr.32,293;
och 3 undervisn.·stip:l' il. 1,800kl'. Renterskjölds pensionsfond (Ren· 3 pens:r il 350 r.

[4835]
kr. 63,964. 4
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
St,jerngranatlka fonden, kr. 25,221:04. Prem. tilllifränteinsat· puterad för stadens fattigv.-styrel

15,405. 1 pens. ser ät späda barn. se, Brudgåfva af 160 kr. åt 5 dyg-
StJernstedtska släktfonden FosterIiindskaföreningsn(påin- diga och ärbara brudpar, som år-

(1913)kr. 2,045:-. Atkastn. skall bjudn. af generaldir. G F Almquist ligen 19juni i Storkyrkan samman.
t. v. läggas till kapitalet, 1889)kr. 59,969: 09. Minskande af vigas. '

.•on 5tockenströmska fonden· fattigdomens tillväxt; år 1911 ut- [4847]
(Bruksäg.Axel v Stockenström 1894) dslades 1,962 kr. i prem:r och Idr-
kr. 7,022. Ett stip. å 240'kr. valtn:safgifter; hvarjämte, af bi. Drakeska testamentsfonden

litrålelka fonden, kr. 42,218; 19 drag frän särskild stiftelse utdelats (Linkrämaren Jonas Drake 1783)c:••
pens:r iL 75 kr. 1,460 kr. för beredande af Iifränta 40,000 kr. Af ~yrelsen: Klädes-

Thauii.ll:a donationen (Kommer .•. t tjänare m. fl. handl-e L Eug. Westin, Handels-
•• rädet S Tham 17~7)kr. 9,789; rän- Prinsessan Lo.•has minnesfond bokh. G W:son Munthe och Bage-
tan lägges t. v. till kapitalet. (Flera personer 1869)kr.6,000. Pre. riidkaren Carl G Schröder öfver-

Elisabeth Charlotta Tersmedens mier till lifränteinsatser åt späda lämnad till Föreningen för Väl·
donationsfond (1913)kr. 13,143. 2 barn. görenhetens Ordnande (F. V. O.).
lifstidsräntor. Afkastn. användes till små pens:r

Tersmedenskafonden,kr.16,996; '[4840] åt äldre fattiga fruntimmer.
, pens:r. PanIlska donationifonden (An·

Tersmedenskasläl,tfonden (1914) kel. Ch. Pauli 1789)jämte egend. [48'48]
kr. 5,133. Afkastn ingen skall tills n:o 24Svartmang. tax. värd. 350,000 }'öreningen till minne al' ko-
vidare läggas till kapitalet. kr. Fonden förvaltas af Dir. f. nung Oskar l och drottning Jose.

UUermarcks. Z M, fröken, dn- Norra friv .••. betshueet, se [3017]; flua (efter inbjudn. stift:"s fören.
nationsfond (1910)kr. 2,626.. Lifs- pens:r iL 50kr. utdelas till 200änkor, gnm subskription. Änkedrottning
tidsränta. "som fyllt 38 år, och hvilkas män .Jos.fina skänkte 30,000 kr. 1873)',

lVachtm.lstersk" sakt.Onden varit pr~.t.r el. borgare, samt a
(1913)kr. 66,314.. Understöd inom 2. kr. till U fader- och moderlösa särskild styrelse, se [3637]; att
släkten. flickor under 16 år samt af äkta till vård emottaga gossar emel-

Vaddena adliga junll'fru.tift, börd. Fondens redogörare: Jans- lan 10 och 15 års ålder, hvilka be-
kr. 433,906; S8pens:r å 100kr.; 167 son, Herm .. 12 Kammakareg. 1 tro gält brottsliga handlingar eller åda-
pens:r å. 60 kr. och 15 pens:r till Jenny o. Alida Rossanrlers dona- galagt gröfre vanart, samt a·tt dem
olik", belopp. tionförföreträdesvis dem som varit uppfostra till gudsfruktan och ar-

Frlherrion"n A. ..• on Veg.sacks, lärarinnor, f. n. 6 pensionsrum å betsduglighet ; å fören:s "kerbruks-
f. Sergelvdönatf onsfond, kr. 46,572; 200 kr. koloni Hall inom Östertälje socken
1 pension o. lifstid.ränta. af Sthlms län värdades under 1914

.•on V.gesa.kska fonden (Fru [4841 J i medeltal per dag 173gossar. För-
Oaroltna von Vegesack 1885) kr. A.ktiebolaget Stockholms Prak- eningens tillgängar utgjorde den
5,184; 1 pens. a 200 kr. tiNka HusbaUs.kola. Särsk. sty- 31 december 1914525,608kr. 25 öre,

von Vegesacks, J"lnny, pensions. relse se [2251]; uppfostrar 'fat- däraf på äkerbrukskolonien Hall
fond (1910) kr. 13,394; 2 pens:r il. tiga och välartade 1(; ärs tlickor belöpte sig 456,162kr. 5 öre .

• 226 kr. frän Sthlms församliar till tjänar·'
WnlferonNka fonden, kr. 22,709; innor.

S penser l). 36 kr. o. 6 pens.r a.
'0 kr. . [4842] --

6eneraJmaJoten Otto von Wulff- Sällskapet .Deuödlidandes vän.
cronu~ fond (19.13)kr. 71,305. Uno ner> (af K. Maj:t 1816 fastställda
dere.\od inom "i.akten. _ stadgar) kr. 212,000.' Särsk, di-

Was~feIts, !Iartha Magdalena, rektion, se [3707]. Pensioner och
~ol~;.~~~:~~~gr. (1906) kr. 10,063; underst. åt pauvres honteux.

lkerhielmska fonden (Fröken
Ulla Åkerhielm 1883)kr. 10,740; 1 [484-3]
pens. o. 1 lifslidsränta.

[4835-4853]

Riddarhusets samtl. fonder upp·
g.. till ett bokf6rdt belopp af
9,072,894kr.

Diakonissanstaltens
styrelse.
Se [2266]

Sjukhusets frisängsfonder kr.
193,713:20.

Sjukhemmets frlsängsfouderkr.
181,489:14.

[4836] ,
Lotten Wennbergs fond för

hjiilpbehöfvaude (1864)kapital c.a
44,000kr. Särsk. direktion, se [3538];
fonden är afsedd till: 1) inlösen
och underhäll af 1 el. 2 värnlösa,
döfstumma el. blinda barn i därför
lämplig anstalt el. barnhem; 2)
underst. åt sådane fattige välfrejd.
personer, som genom sjukdom el.
annan oförvållad olycka äro i be-
bof af en tillfIlllig el. ögonblicklig
hjälp.

[4844]
Almgrens pensionsfond (Advo-

kåtfiakal J PAlmgren 1811)-'\r.482:
98. Kommerskollegium, se [15641;
räntan användes till underst. åt
torftiga änkor efter atl. skickl. äm-
betsmän ä bergsstaten.

[4845]
Björ.ksku stipendiefonden

(Grossh:n S Björck 1802)kr. 200.
Samf. Pro Fide & Christianismo,
se [3573]; stip:r till skollärare.

[4838] Fosterländska för-
eningen. [48461

. Brudgafvefonden (Stift. af ko-
Se [8062]. nung Oskar I till åminnelse af'kron-

Dahlgrenska donationsfonden prinsessan Lovisas förmälrring
(Apotek. J A Dahlgren 1876) kr. 1850)Öfverst<tth., Pastor prim., De·

[4849]
Hamm ars kl öld· Ri sellschöldl ka

stipendllfonden (1842) kr. 61,100.
Särsk. styrelse, se [3559]; årl. ut-
betaln. af stipendier, att fördelas
mellan Artilleri· och Ingenjörhög-
skolans samt Krigshögskolans ele-
ver.

[4850]
Drottningens skyddshem nume-

ra Drottning Softas Slqddshem.
(Hertiginnan Sofia af Östergötland
1860) kr. 108,000:-; sär-sk. direk-
tion, se lS523]; företrädcevts att
upprätta från fängel set frigifna
kvinnor; i hemmet vistas hÖg8t
12 kvinnor.

[4852] ..
J osefiu ••hemmet (Ankedrof4;ning

Josefrna 1872) kr. 217,868. Sänk.
styrelse, se [8609]; hemmet be-
stämdt för fattiga af katolska be-
kännelsen.

[4853J
Kniperska pensionsIurättnin-

gen (Änkef. C Kniper, f. Wittfoth,
1780)kr. 127,936: -; särsk. dtrek-
tion, se [3066J underst. åt fattiga
o. ålderstigna ogifta fruntimmer,
f'6retrlldesvis dem afborgerl. stånd;
1914 utdelades kr. 5,896:- till 96
personer. Underst. utdelas gnm
kamreraren i Allm. änke- och pu-
pilJkassan i Sverige. Ny.a ansök-
ningar mottagas icke ~llsvidare. '
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G.• Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. - [4854-4863J
Phllipsons, Carl David, dnna-j [48 58J '

tlon (Konsul, Sthlm 1899) kr. ~OO. Stockholms allmänna skydds-
Platens, Ludv. vou, ~OU"tIOn förening,kr.80,.94:24. Särsk. di rek-

(F'rfh., Sthlm 1904) kr. 03,214.75. tion, se [3710]; Inkomsterna, som
RoseIlska fonden kr ...3,209. -. bestå af räntor och friv. bidrag,

Från fonden tilldelas tjanare med utdelas åt behöfvande
tjänstetid af minst 10 år belön. f. .
synnerl. ömhet mot husdjur.

Sjöhergs, Hel,;ne, donatlon
(Frkn, Strängnäs 1884) kr. 1,000.

Smitts, J W, donation (Gene-
ralkonsul, Sthlm 1905) kr. 5,000

Svahns, Johannes, donation
(Växjö 1908) kr: .,000.

Stenbecks, ~'redrik och hans
hustrus, född Elrstrand, donation
(Godsägare, Gäfie, 1910) kr. 10,000.

Säterberg's, Herman o. S C,
donation (Stockholm 1910)kr. 5,000.

'l'halfns, Robert donation
(Grossh. Djursholm 1911)kr. 1,000.

Åbergs, Carl, donation (Bagare-
mästare, Uppsala, HiS) kr. 5,000.

Åbergs Car l, donation (Bagar.
mäst., Uppsala 1913) kr. 5,000.

[4854J
K, Kommerskollegli armbösse-

medel (st. 1686) kr. 13,051: 14. Af·
kastn. användes, på förslag af ve-

, derb. bergmäst., till underst. U
fattiga o. i arbete skadade gruf.
arbetare.

Klbbe fattigkassa (stift. gnm
kgl. bref '/11 1892) kr. 6,761: 03.
Underst. åt fattiga grufarbetare.

Lerbäck s Bergslags Malmöres
kassa (kgl. bref 131.1891)kr. 10,696:
18. Underst. åt Uderstigne och
fattige grufarbetare.

Nora Bergsl",gs Malmöres kassa
(stift. gnm kgl. bref 13/. 1891) kr.
a 006: 89. Afkastn. användes till
underst. !t ålderstigne o. fattige
grufarbetare.

I

[4856aJ Svenska allmänna
djurSkyddsföreningen ..

Se [3802].
idelskölds, Claes, donation

major, Stockholm, (1908)kr. 5,000.
A.rwldssons, N, donation (Hä'

radshöfding, 1902) kr. 10,000.
Berglunds, C w, donation (Kro·

nofogde, Upsala 1887) kr. 4,000.
Berglunds, llIagdalena Chri-

stina Char], donation (Fröken,
Stockholm 1901) kr. 250.

Björkmans donation (Frkn, Mal-
mö 1887) kr. 5,000.

Björns, Karl Predrlk , donation
(Fil. kand., Stockholm 1915) kr.
10,000.

Björnsljernas, O M, donation
Generalmajor, Stockholm, 1906)

kr .• ,000.
Bratts, Sigri.l, donation (Frö·

ken, Varberg 191)8) kr. 4,850.
von Brauns, Justlne, donatlon

(Frkn, Ystad 1914) kr. 1,000.
Eks, ('arnltna donation, (F'rkn,

Sthlm 1899 och 1900) kr. 11,454.
Erssons, Helena Henrll,sdotter,

donation (Änka, Ånge 1891) kr.
1,000.

Enrenlus', P L, donation (Hä·
radshöfd., Sthlm 1910) kr. 10,090.

Gerles, Christina Gustafva, (An-
kefru, Stockholrn 1903)och Gerles,
Carl ~'r (Xylograf, Stockholm 1903)
donation kr. 56,520.

Grönvnlls, Maria,donation (Fru,
Stockholm, 1909) kr. 5,000.

Holmbergs, Predrtk och Laura,
donation (Gäfie 1914) kr. 5,000.

Häggs, Johanna,<lonation(Frkn,
Visby 1913) kr. 52,200.

Häggs, vtctortne, donation
(Frkn, Visby 1899) kr. 20,000.

»H. Eos» donation kr. 1,000.
Janssons, WilhelminaGustafva,

donation (Frkn, Dalarö 1895)kr.600.
Lindbergs, E Å, donation (Btry-

kerska, Sala, 1907) kr. 1,730:-.
LIndbergs, Henrika, donation

(Frkn, Strängnäs 188.) kr. 1,000.
Lindmanssons, J. A, W., dona-

tion (Bokbindaremäst., Stockholm
1909) kr. 10,000.

»Okänd, 80m med egen hand
plöjer sin jord» (1897) kr .• 00.

Oxenstternas, Hilda, donation
(Fr-ih.a, Stockholm 1912) kr. 3,000.

[4856c] Svenska allmänna
kvinnoföreni ngen till

djurens 'skydd,
Se [3806].

Berwalds, Hedvig, Fru, dona.
tion kl'. 2,194: 62.

Heurltns, Loulse, Fru, dona-
tlon kr. 2,000.

Häggs, \"ictorine, Frök~n, do-
nation kr. 20,000.

Verkar gnm att gratis sprida djur-
skyddslitteratur, införande af för-
bättrade slaktmetoder , populära
föreläsningar j djurskydd landet
rundt, inspektioner rörande dju-
rens behandling o. vård m. m.; har
inrättat en anstalt för smärtfritt
afiifvande af smärre husdjur (se
L äggs anstalt).

Signeuis, Hulda, fru, donation
kr. 2.000 för spridande af djur"
skyddslitteratur.

[4856 dJ Nordiska Djur-
skyddsföreningen i Up-
sala och i Stockholm.

Orundfonder :r. Barewlaks fond, 5,135:ss,
Två makars fond, 1,000. (Ådenna

don,ation uppbär donator under
sin lifstid 4 proc. ränta.)

Häggs, Victoriue, }'röken, te ..
tamentsfond kr. 20,000.

Jervings, M., testamentsfond
kr. 4,514: 48.

Djurvänners fond för spridning
af ttdskrff'ten Djurskyddet kr.
387: 94.

[4857J
Rndbeckska stipendiefonden

(Frih. Öfverste A Rudbeck 1802)kr.
260. Samf. Pro Fide & Ohristia-
ntamo ; se [35731; stip:r till skol-
lärare.

[4859J
Stockholms Skyddsförening för

friglfl.a (stift.på initiativ at'Bthlms
arbetarefören. 1879). Särsk. styr:se,
se [37B8]. Har till ändamål att från
äterfall i brott söka bevara frigif·
ne, företrädesvis yngre för.La gån-
gen straffade, värnlösa fångar, som
under fängelsetiden ingifvit för-
hoppningar om framtida välförhål-
lande, att mild na den allm. förde-
men o. oviljan hos arbetsgifvare
o. arbetare gent emot straffade
personer samt att ekonomiskt o.
moraliskt stödja jånges familj, då
särskildt behof i sådant afseende
föreligger. Grundfondsmedlen upp-
gli. nu till kr. 15,741:20.

[4S~i~~isen för gamla tjänarin·
nor. Började sin verksamhet 1883.
Särsk. direktion, se [35051; tillg:a
fördelade i 2:e fonder, »Bostads-
fonden och Pensionsfonden D utg.
tills. 1,640,000:-. Friahusrummed
vedbrand el. årl. pens:r till gamla
tjänarinnor. I hemmet intagna tjä-
narinnor 92 st. och utdelas pens:r
till 314 sådana.

[4861]
Sällskapet till dygdigt och tro-

get ljiinstefolks belönande (Grefve
C A Löwenhielm 1828) kr. 142,000.
Särsk. direktion, se [3777]; belön:r
och pens:r ät ålderstigna tjänare
från åtsk. fonder, hvaribl. Caspar·
sonska fonden (Änkef. A C Cas-
parson, f. Hamberg) ä 15,000kr. är
den största. De öfriga fonderna
äro å 1,.00 o. 1,000 kr.

--'-
[4862J

Sälls!,apet »Till arbetsflitens
befrämjande» kr. 12,000. Slirsk:
direktion, se [3881J; räntemedlen
jämte äraafgrr användas till anskaf-
fande af arbete åt obemedl. frun-
timmer.

[4863J
Timmermans-Ordens hem, Nya

Eriksberg (f. d. Ttmrnermans-Or-
deris hospital inrättadt år 1796).
Särskild direktion, se [3015].. De
å hemmet intagna erhälla fri bo-
stad (enskildt rum) uti den för än-
damålet under åren 1912-1913 upp-
förda stenhusbyggnaden ä Ordens
egendom Nya EriksbergN:o 1 Noc·
keby. Pensionärerna erhålla dess-
utom fri kost, skötsel, tvätt, värme,
elektr. belysning, bad,läkarevård
af hemmets läkare, medikamenter
samt dessutom ett mänatligt pen-
ningebidrag pch en del olika gra-
tifikationer. Ahemmet finnes plats
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[486·3-4864] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
1"ör50 pensionärer och där intagas sioner ä hvart 10,000-tal af fond- företedt intyg af tjänstem an, äro
företrädesvis äldre - ordensleda- kapitalet. TiIWilliga pensioner o. välfrejd. och lefva ogifta, gnm ut-
möter, men dessutom äfven andra gratifikationer utdelas dessutom delande af pens:r och, intill dess
personer, i synnerhet, enl. Ordens vid jultiden hvarje är till ett be- pens. tillträdes, utbetal ande af sI.
st ••tuter, sädana, som i j<rig eller lopp af 10-&11,000kr. Kostnaderna af den ränta, som till inskrifp.:s-
under byggande blifvit skadade. per är beräknas för hemmet nu- fonden inflyter iör den erlagda in-
Orden bestrider begrafningskost- mera komma att belöpa sig till skrifu;safgiften. Tillsv. 36 pens ..
.naderna f'ör dem som å hemmet omkring kr. 50,000. rum, hvaraf 30 äro besatta.
afIida, men i olikhet med hvad Fondervid 1914års slut: 185,375:-.
eljest är brukligt, gÖ"icke anspråk
på hvad de aflidnevid dödsfallet
efterlämna, hvarförutom pensio-
ner och gratifikationer tilldelas i
behof stadda ordensledamöter eller
deras efterlämnade närmaste an-
höriga. Den särskilda pensions-
fonden, 80m är i stigande, lämnar,
efter gängbar ränta, ärliga pen-

[4864 a]
Nollerothska stiftelsen (Ulrika

Math. Nolleroth, Köpenhamn, 16
nov. 1880.) Förvaltn. se [3068j.
Stiftelsen lämnar, sedan inskrtfnts-
afgift af 800 kr. erlagts, underst.
ät i Sverige, Norge el. Danmark in-
födda kvinnor, sä länge de, eni..

[48·64 b]
Svenskarnes I Karlabad fond.

Ett stip., som fr. »Konung Oskaes
stiftelse» årl. tilldelas 1 el. 2 be-
höfvande svenskar, hvilka i Karls·
bad måste söka hälsans ätervin-
nande.
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. 'ni. [48651

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
Obs.! Förteckning å hufvudafdelningar'na, se före [4tiOl] .

[48.65]

.lbelin. fond .••.•.•.•.•. 4632 a, 4821 Anderssons, Johan, under- Beijerska donationen .L 4734
Abenius Allan stipendiefond 4746 b swdsfond..... 4719 Beklädnadsfonden för fattiga
Abrahamson. lifräntefond... 4617 Anderesous, 'I'hereseo. Knut, nattvardsbarn............... 4617
Abrahamsons gäfvofond •..... 4771 fond •••.••.•• ;.•••: 4770 - skolbarn .••..•..••.. 4628 a, b, c,
Abramsons stipendium...... 4744 Anonym gifvares stipendie- 4630 e, 4632 a, b, c
Aerelska fonden....... ..••.... 4821 fond...... .........••....... 4742 Bemedlingskommissionen ••. 4697
Adelns Diskuss:klubbs Wad- AntelIs donation 4733 Bendix' fond .........•..••.•.. 4640

stenastifts fond •..•..•.•••. 4835 Apelgrens fond •.•....•....•.. 4615 Benedieks, C., donation .....• 46.40
Adelskölds, Claes fond •••••. 4835 Apotekaresoeieteten ....•.••. 4710 - Emma, donation 4640
- Claes, donation ••....•.•..• 4856a Apotekaresocietetenskassa ... 4710 - E., fond ............••. 4660,4753
Adelskölds, Claes, stlpendie- -studiestip .............•.•.•. 4710 - W. A., fond ••........••... 4676

fond •....................•.. 4751 Arbetareförsäkr:sfonden ...•.. 471>5- stipendiefond ..•..•.• 4640, .4821
Adelsköldska fonden ..••.•... 4734 Arbetshemmet för blinda... 4768 - Änkefru Emma, stip.cfond 4771·
1!lfi3års kolerafond ..•••....• 4615 Arfvedsons testamente ....••. 4602 - testamentsfond •.•.......•. 4613
1872 års gäfvofond •.••.•.••..• 4742 Armbössemedel, Kommers- - E. O., understödsfond .• , 4640
1884 års fond .•••......••.•..•• 4615 kollegii .•.••....•....•.•.•. 4854 Benedickska asylerna .....•••. 4687
1885 ärs studenters stipendie- Armens pensionskassa ..••.. 4804 Berendts fond ........•...•.. 4609

fond ...........• : ...•..•.... 4742 - änke- o. pupillkassa ...•.• 4804 Berendts, S., understödefond 4693
'Adlerska fonden ...•........ 4753 - nya dito •...•.•....•.•.••. 4804 - konsul, fond ......•..•..•.. 4681
Adliga Kadettskolefonden •... 4835 Ambergs donation 4734 Berendts, Bernhardina, fond 4640
Adolf' Fredriks församlings Arrhenii donation ••••.••••.•. 4602 Berg K J, Till minne af fram-

kyrkoräd ••.•••......•.••••... 4630a - fond ..........•.•...•.•..... 4734 lidne Presidenten ...••.•.. 4833
- skolråd ••.••.•.•..••••.•.••••• 4631a Artisternas o. litteratörernas Berg von Linde-fonden 4835
- fattigvårdsstyrelse •.•.•.••• 4632 a pensionsfören.. ..•.....••••. 4776 Bergenstjernska fonden...... 4835
Ahllöfska testamentsfonden .. 4695 Artisternas,Dramat.o.musik., Bergensträhles fond •.•...... 4612
Ahlstrands testamentsfond.. . 4734 pensionsförening.. ....•.•.•. 4777 Bergers Ida legat •..•.••...•. 4774
Ahlströms fond .. , 4628a, b,o - De sceniska, understöds- Bergers stipendium .........•. 4697
- stip.tond •........•........ 4771 fond ..•..•••...•.....•••.•.•.• 4776 Bergerska donationen ...•.•..• 4733'
Ahlströmska testamentsfond 4696 Arwidssons, N., donation 0.0 4856a Berggrens, M., fond 4609,
Akademiens för de fria kon- Asklings fond .........••.•••... 4634 4682 a, b, c, 4688

sterna pensionskassa •.•.•. 4770 Asplunds fond •.•.•.••. 4628a, b, c - Makarne, understödsfond 4602
- reseunderstöd ..•...•..•.. 4734 - testamentsfond .••••.••.•.. 4697 - Rob.o.Eleonore,don.-fond 4602
- särsk. understödsfond ••. 4770 Asylen för pauvres honteux 4655 - R. C., grossh., test.fond ... 4833
,\ktieb. Prakt, hushållaskol. - för fattiga barnaföderskor Berghmanska fonden......... 4835

för flickor .. ~............... 4841 och deras barn 4687 Bergianska stiftelsen......... 4734
Allmänna barnbördshuset •.. 4687 Berglunds, C. W., donation 4856a
- barnhusinrättn ..•.•.•...••. 4659 Backersta fonden ..•......... 4621 Berglunds M.C.C., donation 4856a
- donationsfonden •.•.•.•.. 4767a Backmanska ,stiftelsen •..... 4767c Bergman-Millerska fonden... 4740
- f. d. döfstummeinstitutets Bagges fond ....•.•.•.... 4607, 4612 Bergmans gäfvofond.......... 4771 '

don.vmedel ...••....•.....•.. 4765 Bankostatens änke- o. pupill- Bergmans, Ellen, stipendium 4749
- tnst. för döfstumma ••.••• 4762 kassa •.•••...•...•.•...•.•.•. 4788 Bergqvists fond ....•.•......•. 4609
- m'litäränkepens.-staten... 4804 Bankska legatet............... 4734 Bergs fond •...•......•...... 4771
- premie- o. stipendiefond. 4743 »Barnavännerna- ..........•..• 4674 - testa.mente 4657
- änke- och pupillkassan .•. 4830 Barnbördshuset, Allmänna .. 4687 Bergska fonden •...•.•....••.• 4795
Almgrens fond .•..•••. ; ..••.• 4621 Barnbördshuset Pro Patria .. 4688 Bergstedts, Erik, donations-
- pensionsfond ....•.•...•...• 4844 Barnens understödsfond ..... 4782 fond .....•.....•..•......•.. 4617
Alms, fru, donation .•.•.•...• 4611 Barnhjälpsfonden •..••....... 4613 - Erik, skolfond •.•••.....•• 4742
- fond •..•••••..•...••••.•••.• 4612 Barnhusinrättn., Allmänna .. 4659 - Lars, fond •............•. 4617'
- stiftelse ••.•..•••••••...•.•.. 4675 Barnkrubba,Katarina,fonden - Th., stip.vtond .•......•.•. 4750
- testamente ....•••.•..•.•.•.• 4612 16r ...•........•.....•........ 4619 Bergstenska fonden ..•.•.•..•. 4601'
Almquists, S" stip.-fond ... 4743

1

Barnkrubbas, Ladugårds- Berliner Liedertafels stipen-
AIströmers fond ••.••..•.••.••. 4835 lands, fond .....••.. 4626 a, b, c diefond ..•.........•.....•.• 4771
Althainz' Fredrik G. testa- Barnkrubbefonden •.•..• 4630 a, b,clBernegaus fond .....••.....••. 4607

mente •...•....••.......•..... 4638 Barnmorskefonden .....•...... 4716 Bernströms J, stipendiefond 4750,
Altin. fond ..•.••..•.•••••..•.• 4821 Barnmorskornas i Sthlm pen- , 4751
,Alvarenga do Planhys prisfond 4823 sionsfören...... •.•.•.•.•.... 4716 Beronii donation ....•..•• 4602, 4659
Amino1fs donationsfond 4835 Barowiaks, P., fond 4856d Berzelianum, stip ........••••• 4734
Andalsfond •••.•••••.•.•...•• 4605 Baumgardts, H. G., testam. 4638 Berzelius-fonden •....•...... 4823
Andersons fond •.•.•.•.•....•. 4605 Bayards fond 4632 a, b, c ä 2 ställen Bersåns, C. D., fond .•.....•. 4602
Andersons, C., fond ... 4626 a, b, e Becker-Bi'lberhochzetts fond 4638 Berwalds, H., don ... , 4771, 4856e
Anderssons,Johan,fond4688, Beethuns fond .....•....•.•.. 4626a Beskowska donationen ..•..• 4733
. 4751, 47;;2 Behrens donation •.•.•...•..• 4611 ,- fonden .......•.••..••..•.•.• 4740
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[4866] Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Beskowska stipendiefonden 4734 Brandts fond .••••.....•....... 4659 Danelius, B. A., fonder ... 4619,
Beskows testamente .••.....•• 638 - J. 'P., grosshand!., minne 46051 4620,4688
von Beskows donation •..... 4770 Bratts •.A. G., f,?nd 4604, 46;7cl'Dan~lius, Elin, fond 4620
_ B.• o. h. h.e donat.-fond 4683 - Sigrid, donatton 4806a Dameisons, Joh., stIp.-fond ..• 750
_ stipendiefond •........•.. 4771 von Brauns, Justine,donation 4856a' Davidsons, H., donationsfond .640
von Beskowska fonden .....• 48,35 Brefbärares, Sthlms, änke- - M., fonder ... 4628 a. b. c, .640
von Beskows pensionsfond .. 4781 o.' pupillkassa ........•....• 4785 - W.• donationsfond 46.0
Besparade medelfonden ......• 617 Brenners legat ........•...•..• 638 de Bergs. G. M. o. M. S., fond .835
_ räntors fond .•.......• 631 a,b,c Brobergs fond .............••.. ··4609 De blindas förenings sjuk.
Bespisningsfonder •••....• 631 a, b, c - pensionsfond .............•• 4698 kassefond ..........••..... , 4768
Bethunska fonden ...•••......• 835 Brogrens/fond ........•..... 4605 de Champs fond .....••..... 4612
Baxelrus', Dorotea, änkefru, Bramanska sjuk- o. begrafn . De döfstummas allm. sjuk- o.

fond •••.•..•••••.....•.••. :. 4619 kassan ...•......•• : ..........•• 785 begrafningskassa (1903) .•• 4766b
:Bildtska fonden ..••••••..••••• 835 Broströms fond ........•••.... 4621 »De fattiges vännen .••.•••.. 4671
Billbergs fond ............•.. .634 Brudgåfvefonden.............. 4846 De 5 brödernas fond......... 4742
Bjurholms, A., fond ..• 461904620 Bruzelii, R., fond 4681, 4821 De Geers donation .........•.. 46·14
Björckska stipendiefonden .•.• 845 - R. o. H., pens.vfond ....•. 4823 - donationsfond .. 4613 ä 3 ställen
Björkmarrs, Alf. major, fond 4752 f. d.Bryggareämbetets i Sthlm De la Gardieska fonden...... 4835
Björkmans donation 4856a pensionskassa 47o,ä »De nödlidandes vänner» 0.0 4842
Björns, Karl Fredr .• donation 4856a Bröllopsgäfvefonden ...•...•.• 626c de Lavals, G., stipendiefond 4750
Björnsljernas, O.M .• general- Bungenoronska fonden ...•••. 4835 - Patrik, stipendium ........• 744

major. fond •••...... 4835, 4856a Burchard, Adolf. stiftung ••• 4638 Diakonissanstaltens styrelse .843
Björnstjernska donationen... 4733 Burmans, Axel o.Nannie, fond 4621 Didrikssons fond o.... 4615
Blancks fon't.................. 4699 Bylundska testamentsfonden 482l Diedrichsonska donationerna 4833
Blanck, generalkonsul, atift- Byzantinska resestipendiet 4734 Diemerska fonden 4823

ung ......••.••••••.. .......••• 4638 Bängs, J. A. o. U. L .• donation 4833 Djurbergs Hildur stipendium 4749
Blatre-Bruces W., donation. 4733 - fond 4621 ä 2 ställen Djurskyddsroren .• Sv. allm .• 8563
:Blindasf'6ren:ssjukkassefond 4768 - testamente ...•.........••... 4638 Djurvänners fond ..........•• 4856d
Blindas väl. Fören. för ....•. '765 Bängska fonden ,..•..•• 4636 do Pianhys prisfond ~ 4823
Blind-institutet ....• d ••••••••• 763 Bäckströms fond ..........•• 4619 Drakeska testamentsfonden ..• 847

. von .Blockska fonden......... 4835 - stipendiefond 4740. 4742 Dramat. o. musik. artist. pen-
Blomstedts fond .......••.••.•• 4634 Bäärnhielm" fond 4631a, b c. sionsförening ..••..........•. 4~77
:Boberghska donationen ..•.••• 770 Böttigers fond .....•..••..... 4612 Drottningens hospitaL .•.•.•. 4806
Bohman E:sons fond 4604, 4621, C '610' Drottu. Sofias skyddshem ..• 4850

4628 a, b, c abants fond ~ Drottninghuset ....•••.....•.• 4653
Bohmanska test:tsfonden ....• 830 Cadiers', R.. minne •••.••... 4614 Duboiska fonden ...••••....... 4753
'Bohmans testamente ....••..• 4833 Calwagens, Sophie o. Signe, Duwalls, Friherrarne, fond .. 4835
Boijeska fonden .••......• 602, 4635 C;~~~sk;.-t~;t~~~;;t;i~,:,d~;;.: :~Ö~~ ~~~~~~·f~,;d~·:.~~~~.:::::: :m
Bok-o.Musikhand!.pens.-för. 4700 Carlboms donation 4611 v. Dilben-Tersmeden- Lafler-
:Bolins fond ....•..•••.....• 607, 4609 Carlesonska familjfonden ." 4835 stedtska fonden .•••••...•.. 4835
Bollins fond............. .632 b, c stipendiefonden 4835 Dilckerska fonden 4835Boltensterns, Th. G., fam.· - . .

f d 8
Carlgrens fond ..............••• 624 Dyks fond ................•....• 696

on .....•••....•..••....•••..• 3i Carl Johans donat., Konung .8'33 Döfstumföreningen i Sthlm 47G63~~:::~~:k~o~~;;~ii~,:,~,;··:::::::m Carlsons, C. A., fond .••.••..• ~782374Döfstuminstitutet ....••...... 4762
Boman, se äfven Bohman. Carnegiestiftelsen ';t. Döfstumlärarnas pensionsan-
B d k f d

Casparsonska fonden ••.....••• 861 stalt •••....••.•••....•..•.•.• 756
on es a on en 4835 Oasparssons penaionsmrättn 4699

Bonnedals, J. M, fond 4767e Cassellis fond 4749 Ebersteinska. Schotteska och
Bonn~dal-Wallma:kska. fond. 4781 'Oasteltns fond .. ::::::::::::::: 4697 Kulmanska donationerna ..•• 832
B~~':~:;'~~~'j-~~~~:~~efond 4739 Cavalli-Holmgrenska stiftels. 4670lEdbergs lifräntefond......... .460.
van Booms Btipendiefo~d"" 4:771 Cedergrens, H. T., Telefon· ,Edgrens S'J fond 4626 a, b, c
Booströmska fonden' .•• 4740 dir. uppfostr.fond .......•• 4679 Edlundska donationen ......• 4734
Borgareståndets don~t;~';'::: 4750 c.J~~:Chi6id~"i~;;d:::.: :....:...: m~~~f::::'te:i~~~~t~~~~~~~~.~:: :m
Borgerskapets bemedltngs- Civilstatens änke- o. pupill- Ehrenborg-Reiherska fonden 4835

kommtsston ...••......••...••• 697 fonder .......................• 4781 Ehrenpähls stipendiefond ..•• 746a
- ensktlda fond .....•.......•• 4697 _ änke- o. pupillkassa .••... 4181/EkdahlS fond .....••.•.••• 46313, b, c
- r>bbhuS.:................... 4658 _ försäkringsanstalt......... 4781 Eks, Caroltna, donation 48563
- än~ehus ...•....... :: ..... 4657 _ pensionsinrättnings tjän- Ekebergs. Nils ·Wilh.• fond ..•• l:02
Borwattsfonderna, Forvalt- stemannafond 4781 Ekholms testamentsfond ..••• '613

nmgenaf ••..•........•....... 4795 Collianders fond 4710 Eklunds fond .•......•....•. 4628a
B"s"t~lderS~~t rss~. judar i 46.0 Collijns fond ::::::::::::: 4602,Eklunds fond " .....••• 660
B t' ll\'ll 'Se.;.e ;r· ••·r ..,i 4 l Cramers, U., fond ....•.....•. 4751[- J. L., Fabrikör. fond 4628b,c

o ms.e er c on orgs on 6 Ii Cronhielms af Flosta fond ... 4835 Ekatrands fond ..........••.•• 4659
Braconterska fond~n .••....•• 4630b Cronstedts donation .•....... 4782 Ekströms donationsfond ... 4607
:Brandels,Folke,mmn.s~~f;~ .742 Oronstrands, Baltzar, fond ..• 47511- fond .......••.........••.... 4607

, Cubes fond 48231Ekströmska fonden .••• 4604'
Brandels donation 4614. 4734 Eldkvarnsfonden •............ 4623
- fond ...•........••••... 4607, .688 Dahls fond 4634 Elementariistipendiet ...••... 4744
_ premiefond ••........••.•• 4604 Dahlgrens donation........... 48331Elementarlärarnes änke- och
- stipendiefond ..••••..••..... 4750 - C. W., fröken, understöds- . pupillkassa .........••.....•• 4747
Brandelaka donationen 4626,a, b, c fond .......••.......•. ....•• 4833',Eliassons, .Levy. minnesfond 4640
_ fonden ••..••..•••.•••..•..• 4653 - O. W., Kapt., fond 480<1,- understodsfond ...••..•..•. 4640
Branders donation............ 4832 Dahl,grenskadonation~fonden 4838

1
Elj.assonska understödsfond. 4719

_ fond •••.......••........•••• 4696 Dahlins, F., f. Littlie, fru, Ells pensionsfond .••.....•..• 4781
_ kamrer, fond ...•..•........ 4619 fond ................•.•••... 4767e Elmbladska fonden ....••...•• 4742
_ mamsell,» .......•....••. 4619 Dahlqvists fond............... 4615 Elmlunds, Axel.pensionsfond .774
Brandes fond .....••.•....••..• 4621 Dahlströms fond ••.......••. 4626b Elmquists Gustaf stipendie-
Brandstodsmedlen ...........• 4832 ,Danckwardts pensionsfond ... 4835 fond ....••.......••....•••.. 4746b
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. [4867J
El.tedt.ka penstonsronden ... 4781 Fond till pens. ät f. d. sjö- Grillska donationen ....•.••••. 4734
El .••.orths donation .•.......... 4782 kaptener ...••........•....... 4698 Grtsbackska testetsfonden ..•• 4830
Enanderskadonationen4630a, 4688 Fonden för Katarina barn- Groenskafattigförsörjn.·fond. 4801
Enanders, S., donationsfond 4767e krubba ..................••. 4619 Grosshandelssocietetens pen-
Enbergs fond .•. .. .•.••.• 4626a - för KonsulO. Ekmans pro- Bionskassa .... .. .•. .•....•..• 4698
Engelbrekts församlings fat- fessur ........•................. 4821 Grossh. Carl Reinhold Lun-

tigvärdsstyrelse 4628b - för P. H. Malmstens pro- dins minne ......•.........•. 4605
v. Engeströms stiftelse .....• 464" fessur ...•................... 4821 Grossh. J. P. Brandtsminne 4605
Engstedts fond ...........•.... 460:; - för reseunderstöd 4734 Grothe testamente ........•••. 4638
Enke-, se Änke-. - för tillfäl!. underst 4782 Grundbergs o. Asplunds fond 4617
En lärjunges donation ...•.. 4746b - för vetenskaplig forskning 4734 Gråbergs stipendinm ........• 4746a
En onämnd välgörares fond. 4:835 Fonden till medalj för veten- Grönvalls, Marta, donation 4856 a
En ärlig mans fond .•...•...•. 4609 skap!. arbeten ...........• 4734 Gubbhus, Borgerskapets ....• 4658
Ericssons,John,stipendiefond 4751 - till minne af Hugo Fåhr- Guillaumes fond .....•......•. 4735
Eriksona, E. R., fond 4620å2ställen ",us .........•.............. 46.9 Gumrnlius', Sofia, fond ..• 4628a
Erikssons fond ......••. 4628a, b, c - till minne af Presidenten Gustaf Vasa förs:s fattig'
Erssons, Bonden, änka Helena K. J. Berg ..••............. 4833 vårdsstyrelse ..•............ 4632b

Henriksdotters donation •.• 4856a Forsbergs,Bengt, minnesfond 4636 - kyrkoråd 4630b
Eurenii donation 4602 Forsgrens, C. R., fond 4688 Gutenbergska stiftelsen •....• 4711
_ fond.............. ...••.•.• 4660 Forssmans fond............... 4609 Guthermuthska fonden....... 4795
-r-. understödsfond ..•...•... 4746a Fosterländska föreningen... 4838 Gi1hlstorffs testamente ..•.••. 4638
_ Ludv. fonder ....••...•...•. 4678 Fraenckels, Louis, donation 4638 Gyldenstolpes donationsfond 461p'
_ P. L. donation ..•...•.•. 4856 a Fraenckelska donationen .•. 4735 Gyllenbergska fonden ....•.... 4835
Eurens minnesfond 4782 Franckeska fonden 4612,4614 Gyllenborgs fond ·•.•. 4688
Extra provinsialläkarnes pen- Frans Gustafs stipendium... 4742 Gyllenborgska fonden......... 483.

stonskasea .............•.•.• 4756 Fredenholms fond ..•.•. 4619, 4620 GyllenbMtska fonden......... 483i
Fredericia, Sophus, fond..... 4640 Gyllencreutz' fond 4835 å 2 ställen

Fabriksfattigkassan ......•.•.• 4699 Friebergs, F. A., stip.-fond 4771 - Kerstin, fond 4835
Fagerbergs pensionsinrättn .. 4722 Friedländers stipendium ..•. 4642 Gyllenrams fond ..........•... 4835
Falcks testamente 4833 Fried1änderska fonden •..... 4753 Gymnastisk-ortoped. inst .•.• 4682.
Falks fond 4605, 4607, 46~8 a, b, c v. Fnleaens, Carl, ettpendie- Gåfva af en garnmal tjänste-

4632a, b, c, 4634 fond ..•.............•..•.••. 4742 man .......•...•.•.•..•........ 4781
Falks, Wilhelm o. Fredrika, - otto, premiefond ..•.••... 4744 Gäderins fond ......•.....•.•.. 4621

donationsfond .........••.... 4695 Frimans fond ...•••......•...• 4534 Gösches fond 4617, 4638 å 2 ställen
Falkmans, E. J., stip.-fond •.. 4741 Frimurarebarnhuset ........• 4661 Göta hofrätts pensionsfond .. 4781
Fattiga barns vänner 4673 Frodins, dokt., stipendium 474;6b Götalifga.rde.Pensionsinr. vid 4807
Fattigvårdsstyrelser: Fru Hanna B:s fond 4688 Göthes, Adrian, premium 4742
_ Adolf Fredriks .•....•.• 4632 a Fruntimmerssällsk., Välgör. 4666 Götiska förbundets donation 4733
-.Engelbrekts - ... " •....•. 4628b Fryklunds, J. C., donat. fond 4694
_ Gustaf Vasa ...•.•••.... 4632b Fränckelska donationsfonden 4782 Ksakska donationen ......•.. 4781
_ Hedvig Eleonora .....•.• 4628 a Fröknarna Malanders fond... 4619 Hagboms testamente......... 4698
_ Jakobs och Johannes' ... 4613 Fuhrmanns fond 4609,4613,4617 Hagbomska stift. för Pauvres
_ Katarina ....•.•......•.•...• 4621 4621,4628 a, b, c,4638å3ställen honteux ..•.........•••.•.•.•. 4833
_ Klara ..•..........•.•...•.•.. 4609 Fyra bröder Heijkenskjölds Hagermanska fonden .....•.•. 4835
_ Kungsholms ..........•.•.. 4624 fond 4742, 4743 Haglinds fond ..•..•...•....... 4617
_ Maria........................ 4617 Fyra Bröders stipendiefond 4741 Hagmans fond 4620
_ Nikolai •.•.................. 4605 Föreningenförbiståndåtlytta Hahns donation ..•.•....•..... 4734
_ Oskars ...........•.•...•... 4628c o. vanf 4663 b - C., testam ........•....•.• 4661
_ Sot Matteus .....•....•.... 4632c - för blindas väl ...........•.• 4765 Hahrs minnesgåfva 4782
_ Storkyrko ...••.....••...... 4605 - för sinnesslöa barns vård4663 a Hallengrenaka fonden ....••... 4710
Fehrs, Fr., doktor, minne... 4602 - för sjukvård i fattiga hem 4690 Hallenska donationsfonden ... 4735
Femte Mars-fonden ...•...•.•. 46]0 - till minne af Oskar I och Hallgrens fond ... 4607 å 2 ställen
Femöreföreningen ....•....... 46H Josefina ....................•. 4848 Hallgrens, M. S., fond 4615, 4623
Ferms, änkefru, fond 4626b Förmyndarkammaren 4696 Harnel.rnannska fonden 4762
Fernerska belöningen .......•. 4734 Första stipendiefonden 4743 Hamiltonska släktronden ..•. ·. 4835
Ferons minne 4602 Hammarins stipendiefond 4771
Fileens fond •••..•...... 4632 a, b, c Gahms donation ........•.•.... 4770 Hammarskiöld·Risellschöld·
Fileenska donationsfonderna 4781 Garvens donation............. 4638 ska stipendiefonden......... 4849
_ testamentsfonden .••..•.... 4755 Geijers fond .•................. 4605 Hammarskjöldskasläktfonden 4836
Fischers testamente 4638 Gemensamma reservfonden 4770 Hammarstrands fond 4616
Flachska fonden ...•.•...•. 4795 Georgiska fonden .............• 4601 Hammarstrands, F. A., fond 4620
Flickskolans slöjdafdelnings Gerles, C.G. o. C.F., donation 485Ga Handelsbokhål!. pens.-fören. 4703

fond ..............•.... 462f a, b, c Gibson-Cronstedts stip.-fond 4750 Handelsflottans pens.-anstalt 4\28
... Flobergsfonder4604,4:621,4696,4833 Gilljams, G. F., rektor, sti- f. d. Handelsföreningens öf- I

Flodbergs testamente· 4697 pendiefond .........•........ 4741 verskottsfond.. •.•...•.••.... 4697
Flodinska stipendieinr ...•... 4695 Gjörckes donationsfond •..... 4620 Hanes fond ............•..... 4607 /
Flormanska belöningen .....• 4734 Gjöthmans fond ...........•••. 4620 Hanna Brs fond, Fru ..•.••.•. 4688
Fogmans, Ernst, donations- Godlunds testamentsfond 4614 Hanssons fond 4696

fond •...•................•.• 477l Godris fond 4605, 4609, 4617, 4619, Hanssons, Johan, fond ..••.. 4620
Folckerska o. Barckska tes- 4621 å 2 st., 4624, 4628 a, b, c, Hartmansdorffska stipendiet 4744

tamentet •••......•••.•.... 4626b 4632 a, b, v. Hartmansdorffs stipAond 4835
Folins fond •................. 4627c - testamentsfond .....•...•••. 4613 Hartmans fond 4630 a, b, c
.Folkskolanslärarepersonal. •. 4612 Godu'ska pensionsfonden ..•. 4723 Hassells donation ...•...•...• 4771
F9lkskollärarnas pensionsin- Gondretska fonden .......•.••. 4659 von Hauswolffs, Fru, fond ... 48~5

rättning ......•.....•.•.•••. 4756 Gothers fond ••...••..••.....•. 4607 - Fröknarna, fond ......•.... 4835
- änke- och pupillkassa •.. 4756 Govenii fond ...•.•.•...•...... 4612 Hautboist. understödskassa .. 4817
Fond för tillfållig hjälp ..• 46 09 Govenius' fond............... 4620 Hays fond ........•.•.••. 4628a, b, c
- för Katar.skollofskolonier 4620 Graans testamente ..••••.•.•.• 4833 »H. E.>:s donation ...•...•. 485,6:>
_ till biblar åt nattv.-barn .. 4619 -Granholrns, A., fond •••.•.•.. 46881Hebbes donation ..........••.. 4602
- till kläder åt .. 4619 Gravallii fond ..•...••.•...•••. 4616:- legat ..........•........•.•.. 4638
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[4868J .Registel: öfyer fonder, fromma stiftelser m. m.
Hebbes penstonsfond .. , •.••.• 4799 Händalska stip.·fonden .....• 4771 Kellners ;t~stamente ....•••.... 4638
- stipendiefond .....••..•••.••. 4771 Höglundska fonden 4740 Kerfstedts fond ...••.•.•..••.• 4710
- testamente •.•.•. 4638 å2 ställen Högmarks testamentsfond .•• 483. Kibbe fattdgkaasa ...•..•.••.. 4864
Hedbergs fond ••............• 4605 Högre allm. lärov. ä Öster- Kihlströms testamentsfond ... 4613
Hederhielma testamentsfond 4613 malm ...............•.•.•.... 474. b Kindevalls fond.............. 4688
Hedinga fond ••.•••• ; •..•.••.•. 4696 - å Södermalm ............•.. 4742 Kinmansons fond •.•.•.•.•.•.• 4770
Hedråns fond ....••••...•.•• ; .. 4611 - latinlärov. å Norrmalm .•• 4741 Kirchring.legat ...••..•..•.•.• 4638
Bedströms fond 4620, 4621 - lärarinneseminarium. 4749 Kirurgiska klinikens bfblio-
- penstonsfond ....•..• ,••••••• 4696 - realläroverket .......••..... 474~ tekafond .•.•.•............... 4821
- testamente ..•••.••.•• 4697,48 33 Hötjers fond .............•.... 4&19 Kirurg .• tipendiefonden ••..•• 4821
Hedvig El~onoraför.amlings Höijer •• tipendinm ....•..•.•• 4771 Kjellb~rg., Ad., .tip.·fond ••• 4821

fattigvård sstyrel.se .....•. '•• 4628 a Höpners legat................. 4818 Kjellberga, John E., stip, fond "760
- kyrkoråd .......•.••..••. 4626a Hööks, C. E. o. J., fond ..•.. 4630a Klara församltngs rattigvårds-
- skolräd ..•.•.•.••.•..••..• 4627a Höökska fonden ......•.....••• 4669 styrelse .....•..••..••......••. 4609
H~ijkenskjöld., fyra bröder, I - kyrkokasaa ........•••.••.•.. 4607

fond .••.......•••.•..• 4742,4743 da Bergers legat ......•••.•• 4774 Klei.nsorgs testamente ....•••• 4638
Heijkenskjöldaka testam. o. Institntet för blinda ..•...•.. 476B Kl~rckska fonden ....•.••••..•• 4623

gäfvofonden ..•..•..•..•••• 4835 - f'6rdöf.tumma, Allm .•.. 4762 Klingspors. Mathilda, fond 483.
Helins donation.fond......... 4613 InbvigningSfOnden .•.•........ 4612 Knigges donationer............ 4833
Hellmans fond ....••..••. 4628a, b, c Is ergs donationsfond ..••.•.. 4833 Knigge.ka fonden .••••. 4653,4740
Helmfeldtska.tipendiefonden 4696 - fond ..•...................... 4609 Kniperaka penstonainrättn ... 4853

,Hemmets, Tyska, byggn:sfoud 4638 Isbergs pensionsfond......... 4781 Knochs donation .....•.•...... 4618
Hemslöjdafonden .......••.••.. 4719 Israelitiskaynglingafören .•.• 4642 Knut Bernh. Beronii fond .•• 4669
Hernlunds, H., Rektor, pre- Jacobiska testam~ntsfond~n .. 4824 Kolerafond, 1853 års ....•.•... 4615

miefond ........•.....•...•.. 4744 Jacobsons, Augusta, donation 4640 f. d. Kolerafonden .•.•..•..•.. 4609
Herrrmarckska stip~ndiet..... 4744 t· di 47 Koflektrnedelkassan för fat-
Hertzers, Fatima, fond ...•.•. 4602 = :e~1~~~= .•• ::::::::.::::.::: 46:: tiga nattvardsbarn .....••..• 4602
Hesslers, P. H., fond ....•• 4620 Jukobaons och Mattsons fond 4696 Kommerskollegii armbösse-
Heurllns, Loutse, fond 4602,4619, Jakobs realskola 4745 medel , ••........•.•.......•.• 4864

4626 a, b, e, 4630 a, b, e, 4856c Jakobs o. Johann~~';fÖ';~~~: Konservatorieelevernas graf-
Hiertaa, Carl Johan, fond ..• 483. lings fattigvårdsstyrelse .•.• 4613 fond ...••.•..••................ 4771
- Lars, minne ......•...•••••• 4737 kyrk åd 4611 Konsistorium, Sthlms stads 4601
- stipendiefond ....•.•••..•..• 4821 JanssOl~:' W:·G::·d~;;~ti~;;4866a Konstakademien .••..••••.....•• 4776
- W., sttpendief'ond ••....... 4821 Jenny Linds stip.-fond .. 4770,4771 Konstförvandtekapeta kaasa ... 4711
Hilfbergs sttpendiefond .•.••• 4611 Fernbergska donationen 4630a, b, c Konung Karl Johans donat. 4833
Hirschs, Elin, minne 4753 Jervings, M., testarn.-fond 485Gd - Oskar Irs minne 4664
- Oscar fond .....•..••...... 4642 Johan Hanssons fond ••.•.. 4620 Konungens enskilda fond ...• 4804
- understödsfond .•.......... 4640 Johannes församl:s kyrkoråd 4614 - hospitalv.,; .••......••...•..• 4815
Hjertbergska donationen ...•. 4733 Johanssons fond .•.•...•.••• 4660 - mälttärhospitals- och me-
Hochschilds pensionsfond .•• 4696 _ Victor, fonder 4626b. daljfonder .....•••.•.•.....••. 4814
Hoffmans, A., donationsfond 4607 Johnsons fond .........•..... 4621 v. Kotben-Ribbingska fonden 4836
Hoffmans fond .•.......••.... 4607 Johnsonska don .•fonden 4755 Kreijs testamente ......•.••.• ~ 460Z
Hoffmans stipendiefond ..•... 47;0 Johnssons, Christer, fond 4782 KronprinsessanJosefinaspen-
~~=::k~u~;,~~~en.'~~~:~~.~ ~mJonssons fond .......••...••• 4609 ~~~~~~~~s~ia~~~;~s~:;"tr~~ 4801
Hofkapelletspensionsinrättn. 47,72 Josefinahemmet .......•.•••.•. 4862 anstalt för sjuka barn ..•• 4684Josefinas, Krouprtnseaa. J pen-
Hofstatens gratialkassa ..•.••• 4796 sionsinr. vid Göta lifgarde 4807 Krutmeijers fond 4607 ä 2 ställen
Holmbergs, Fredrik o. Laura. Josephsons, Fanny, fond... 4640 f. d. Kryddkramhandelssocie·

donation ....•.....•........• 4866 a l ubelfeststipendiet 4744 tetens pensionska.sa....... 4697
Holmbergs fond 4605, 4609,4613, J l' ' Alb t f·d· ...• · .•.• 4640 Kuhlaus stipendiefond .•.•..• 4771

4617,4620,4621,4624, 4628a, b,c, ~ '~J; t er, on ....•.•.. 4672 Kuhlauska arfv:s stipendie-
4632, a, b, c ~~g~l~d:'1':~~~~;;t;;:.::::::: 4833 ,fond ...•..••.•••.•.•.•••...... 4771

- J. P., Byggm., fond ..•••• 4616 Jungbladska fonden ...•.•..• 4601 Kuligrens fond ••......•...... 4716
Holms fond .•..••.•...•.....• 4621 Justelii fond .•.•......•••••..•• 4110 Kungl. Svea lifgarde .•...••.. 4801>
- legat........................ 4638 Järnkontorets tjänstemäns Kungsholms församlings fat-
Holmströms fond ...•.•...... 4710 änke- och pupillkassa .•..•. 4787 tigvårdsstyrelse ...•..•...•.• 4624
Hoppenstedts, Sofie, fond .•.• 4609 Jönssons, Vifve, fond 4628 a, b, c - kyrkoråd, ...•....•••..•.••.• 46Z3
Horns donationsfond 4683 - Gillesfond .......•...•.••..• 4624
-e-- stiftelse ...•.......•.....•... 4804 Kadettskolefonden, Adliga ••• 4835 Kumlings fond ••....•.•.•.•.• 4606
- testamentsfond .....••...••• 4613 Kaisers, Pastor, fond •........ 4638 Kyrkofattigkassa, Nikolai.. ..• 460:1
Hornemana, R, fond .••.•• 4167e Kalls fond ..........•.•••...... 4710 Kyrkoråd:
Hults fond ..•..••••....•.....•. 4616 Kamratronden iör nödställda - Adolf Fredriks .....•.•• 4630a
Hultgrens fond .•...•.•.•.•• 4628,b sv. läkare .•.••.•........... 4823 - Engelbrekts .........•.• 46261>
Hultqvists donation ......••.• 4760 Kamrer Branders fond 4619 - Gustaf Vasa 46301>
Humbleska testamentsfonden 4a5 Karells fond ..•••.•....•....... 46U - Hedvig Eleonora. .......• 4626 •.
Hushållsskolan, Prakt .••.••. 4841 Karl Johans donat., Konung 4833 - Jakobs ...•.•...•....••••••• 4611
Huss' , Magnus, stipendiefond 4821 Karolinska inst. reservfond ... 4821 ~ Johannes' •.•..••••.•••••••• 4614
Hwass, Th., stiftelse .•••••... 4823 -institutetspediatriskafond 4821 - Katarina .......•.•.••...•..• 4619
Htibnerska stipendiefonden .. 474. Karströmska fonden ..•.•...•.. 4604 - Klara ...•••....•..•.••.••••.• 4601
Htilphers fond .......•.••.••... 4669 Kastmans. Johannes och Au- - Kungsholms .•..•.•.•••.••• 4623
Hygrells stipendiefond ...••.. 4810 gusta, fond ... 4626 a, b, c, t767e -Maria ....•.....•..•••••.••••• 4616
Håhls, J. Fr., minne, Pastor - - - -, understödsfond 4638 - Matteus ...•..•..•.•.••... 4630c

Prim ...........•.•..•.••••.•• 4604 Katarina arbetsstugors fond 4620 - Nikolai.. •..•..••.•..••.•.••• 4602
Härdska fonden •......••.•.... 48M - barnkrubba, fonden för ... 4619 - Oscars ...•......•...••.• 4626c
Häfströms, C., fond ....•.•.. 4620 - församlings fattdgvårds- - Skeppsholms ..•..•...•....• 4634
Häggs, Johanna, donatdon 4866a styrelse ....•••.•..••...... 4621 Käbergsfond ... 4606,4628 a, b, c
Häggs, Victorine, don .... 4866a. c, d - kyrkoråd .......•.•...•...••• 4619 Köhlers premiefond ...•..•.• 4678
~~~:'~~:sa J~~~:~.:::::::::m~= ~::~ro~~s ~~~.~:i.~~::::::.:. ~~t::IKörners fond .........•.•.•••.• 4615
- Carl dr. stipendiefond .•• 4821 - skollofskolonier, fond för 4620"Ladous fond ....•..........•.•• 469&
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\ Register öfver fonder, fromma stiftelser m. im.. [4869J
Lagercrantz' donationsfond .• 4835 Lindmanssons,J.A. W. fond 4609 Malmstens. P .. H., fond.~ ...• 48,21
Lagermans testamentsfond ... 4623' - J. A. W, testamente ••.... 4697 - professur, Fonden för .•• 4821
Lagerströms fond •••....••... 4612 - J. A. W., understödsfond 4657 Mamsell Branders fond ...•.• 4618
Lagerströms stipendiefond... 4745 Lindstens stip ..fond .....•.... 4746b Manilla döfstumskola......... 47,62."
Lagus fond .....•..•.•...•.....• 4601 Lindstrands, O. o. A., fond 4626 Mankells stipendiefond .....• 4771
Lamms fond ..•....•.•...••... 4640 a, b, c, 4750 Mankellska stipendiefonden .. 4745
Lamms, Galatee, fond 4609,4617, Lindströms, Anna, fond ..•..• 4638 Manns testamentsfond ..•.•• 4641}

4628b O. 46320. -'minnesfond •.••........... 4734 Maria förs:s fattigv:styr ..• 4617
Landtbruksakademien ....••.• 4735 Lindströms stipendiefond ...• 4771 - kyrkoråd ....•......•.••••.. 4615
Langs pensionsfond ...•.....• 4781 Linnerbjelmska fonden 4835 - skolråd ••....••....•••••...• 461S
Lasarettsläkarnas pensions- Litteratörernas pensionsföre- Marii testamente 46.96,

kassa ..••••....•••........... 4756 ning, Artisternas. och ..•... 4776 Marcklinska fonden ..• '••.... 48,10
Lefflerska stipendiet ..•••••.. 4746 a Ljungbergs stipendiefond •.• 4821 Maskinistf"dreningen ...•..•••• 4729
L~frenska fonden.............. 4835 Ljungcrantz' testamente ..• 4697 Mathias Lundins fond 4619. 4620
Lehmans fond •.•••.••••..••. 4710 Ljungcrantz'ska test.-ronden 4659 Matteus församlings fattig.
Leijon:tlJ"chtska fonden...... 4835 Ljunglöfs, C M., donation .•. 4680 a vårdsstyrelse .......•••.•••. 4632c
Leljonhufvuds fond 4632 a, b å 2 Ljungmans minne ....•.•••... 4607 - kyrkoråd ...•.•.•.......•.. 4630.c

stälten, 4632c Lohes legat ....•..••••••...•••. 4688 Mattsons fond, Jakobsons o. 46.96
Lejas vlllgörenhetsstiftelse ..• 4612 - testamente ...........•...•.• 4638 Mazers fond •...•.•...........• 4771
Lennbergs fond ..•..•..•.•.••. 4660 - Ad., testamente 4638 Meljers donation ..•.•..••.•••• · 4770
LerbäcksBergslagsMalmöres, - Joh:a, '" .....•...... 4638 Meljerbergs fond •.•...•.•... 46310.

kassa .............•.......... 4854 Lomelt-Moltns stipendium ••• 4771 Meyerska donat--fond 4628'])
Letterstedts fond ..• 4734 il 3 ställen Loubatska donationen ......•• 4733 Mendelsons, Syskonen, fond 4640
Letterstedts fond till pris för Lovens. Chr., fond ......•••••• 4821 Metzgers testamente .••••••••. 4602

öfversättningar .••••...•..• 4734 - H., fond 4688 Meuniers fond ......•....•..••. 4609"
Letterstedtska fonden till för- - John, grossh. o. fru, fond 4620 Meyers, Jenny, fond ..•. 4616, 4620

mån för Vallerstads förs. 4734 - Sven, minnesfond ...•••.. 4734 Meyerssons pensionsfond.... 4640
- föreningens fonder ..•••...• 4734 Lublins, J. o. A., minnesfond 4640 M. F. W:s fond .........••••.. 4681
Letterstedtaka inrikes resestä- Lundals testamente........... 4833 Michaelsons, Joh., donation. 475(}.

pendiet ..........•..•..••••... 4734 Lundbecks donat..fond ..•... 4696 Michaelssons donation ...•..• 4640
- utrikes resestipendiet ..... 4734 Lundbergs donationer ..••... 4611 - fond ...••.•••••.•.••••••••••• 4771
- släktstipendiet .•.•...••.... 4784 - testamentsfond ••...•..••.. 4613 - testamente ..•.....•....•...• 4602
Lettströms fond ..••••..•.••••• 4621 - C. O., fond 46270., b,» Militäränkepensionsstaten,
Lewenhaupts fond ..•..••....• 4835 - Lundbergs, Oscar, fond ... 4710 Allmänna ....••...•••.••.•.•• 4804
Levertins Jacob donattons- - V. och L., fond •••••••.. 4823 Militärhospitalsfonden ..••••.. 4814

fond •.... ••••.. .. . .... .. .. .. 482~ Lundbergska fonden.......... 4740 Militärsällsk. i Sthlm krtgs-
Levins donation ..•••••••••...• 4833 - stipendiefonden .•......•••• 4745 skolestip.-fond .....•.••...••• 4751>
- Ludvig, fond ...•.•.•. 4604, 4640 Lundblads donation ••. 4611,4614 Millerska fonden ....•..••••••• 4746a,
- J. P., fond .....••..•.•••••• 4616 - fond .•....••••••...••...••..• 4609 f. d. Mindre teaterns pens.-
- A., minne ......•.•........• 4640 Lundgrens fond 4632 a, b, c fond.......................... 4774
- J .• stipendiefond ....•••..•• 4640 - Egron, prismedel.. ....•.•• 4770 Minnesfonden .......••••••••• 4821
- M. o. E., fond .....•.•...••. 4640 Lundins, Mathias. fond 4619,4620 Minne af J. E. Feron o. hans
Lieberdts,o. h. h. donationsf. 4688 - Carl Reinhold, groseh., hustru .•...............•... 4602
Lieberdts fond ..• 4609,4682 a, b, c, minne........ ..•............. 4605 Minuthandlarefören. pens -

4638,4657,4660 Lundmans, Jul., stip.·f. 4740, 4742 kassa ....•••••...•••••.••.... 4701'

t~~d~~~~~s~~ng,';,nde;;::::::: ~~~: Lu~~~~i;is·:c~~lF~·~d~ik:i:~;;d ~~~~ :~~:~~~~:d~o~~1~k: 'iil;';"pp: ,4604'
Lifgardets till häst pens.kasaa 4809 Lunds testamente............. 4697 muntran af........ •••••••••• 4677
Lifgardet till häst, Prins Os- Lundwalls, Axel, fond 4771 Molins fond .•.•••.••...•••••• 4602

karshospitalsinrättningvid 4809 Lyckes fond ............•••••• 4602 Montelius', Oscar, donation 4733
Liljebergs fond................ 4614 Lyckes, Lovisa Elisab., frö- Morbergska fonden ..• 4626 a, b, c
Liljebergs, Gustaf Erik och ken, fond ............•.. 4615.4619 Mosaiska församlingen •••••• 4640

Helena Oatharina, fond ...• 4611 Lykttändarnes sjuk- och be- - fattigfond ....•....•.••••••• ·4640
Liljenstolpeska fonden •••... 4835 grafn.-kassa ..............•..• 4714 - skolfond .......••.•..••••••• 4640
Lilla Johns premium .....••.• 4742 Läkare-nödbjälpsfonden ••••.• 4823 Mosanders fond .••......•••... 4711}
Lilliecronska fonden •.•...... 4885 Läkaresällskapet, Svenska .•• 4~23 Murbecks inrättning för fat-
Linds af Hageby, E, fru,fond 4659 Längmanskadonationsfonden 4755 tiga flickors uppfostran .••• 466"
- A. o. C.M., gäfvofond ••. 4835 Lärarinnornas penstonsan- Murrays donat.-fond ..•....... 4710
- testamentsfond •.•...•.... 483" .stalt; •.•...•••.....•......... 4756 - fond ........•.••....••.•...• 4710
Linds donationsfond.......... 4781 - penstonsförentng; Svenska 4751 Musikaliska akademien, Kg!. 4771
Linds, Jenny, stip.-fond 4770, 4771 Lärarnas vid elementarläro- - -s stip.·fond •.••.•••••..••. 4771
Lindbergs donation '4630 c verken änke- o. pupillkassa 474:7 Musikens vänners, Sällsk., i
- E A, donation............ 4856 a Läroverk: Högre latinlärover- Göteborg, stipendiefond •.. ,4771
- H., donation ..•.....•..• 4856 a ket å Norrmalm ........•..• 4741 Musikkårens ensk. kassa ••• 48l(}
- Johanna, fond •...•..••••• 4626c - å Södermalm •........•••..• 4742 Musikstipendiet, Sång- och ... 4744
Lindblads testamentsfond ••, 4623 ~ Högre realläroverket å Möllers testamente .....•••.• 4638
- A, understödsfond ••...•••. 4823 Norrmalm ........••.•.••••• 4742 Märtas julgäfva ......••...••. 4627c
-' Flory, understödsfond ••• 4626a - Jakobs realskola ...•.••... 4746 Möllers fond ... 4615, 4624 (3 olika)
Lindbomska belöningen ..•..• 4734 - Katarina realskola ..•..... 4H6a - sttpendiefond ...•.••••••••.• 4&96
Lindenercronas af Klfnte- - Nya elementarskolan .••••. 4744 v. Möllers donation ......•••• , 4734

bergs donationsfond •..... 4835 Löfgrenska fonden............ 4604 Mörners fond.................. 4607
Lindfeldts, Aurora, fond ..• 4604 Löfvenskiöldska fonden 4735, 483. - H. S., grefve, o. hans .b3~
Lindgrens donation ....• 4612, 4614 Löthströms fond ....•..••.. 4628c makas sttpendiefond .....• ~O"

- fond ..•••••••••• 4609 il 3 ställen Löwens fond ............•..••.• 4601 - J. A., grefve, fond •..•••.•• 4835
Lindgrenska fonden ••• 4627 a, b, c Mörnerska fonden............. 4835
Lindholms fond ....•. 4628 a, b, c lIagistraten i Sthlm ...•...••• 4895 - släktfonden .........•.... 4835
- J. A.• fond ........• 4626 a,b,c Malanders, Fröknarna, fond 4619
Lindmanssons,J.A.W.,bygg- - J. C. o. E. A., fond •..••. 4767e

nadsfond •••....•••••..•••..• 4657 Malmqvistska barnuppfostr.-
- donation ..•........•...... 48560. 'I'lstalten ....• ,•..••..••..••... 4664
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NachmaneOllS, ;E., fond 46~40
- Rosa o. Em. fond •••..••• " 4640
Nathans fond •.•..•.••••••••••• 4640



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Premie o. fattigkassan v. N:a

Latinläroverket ••.•••.....• 4741
Premie- och stipendiefonden,

·Allmänna ......•.•.........•.. 4743
Prins Karls uppfostr. inrättn.

för värnlösa barn.,.~ 466'
Prins Oskars hospitalsinr. vid

Lifgardet till häst ..•.•••.••• 480.
Prinsessan Lovisas minnes-

fond.............. ...••..••..•• 4838
Probats donation 4630 a, b, c
Professor Carl J. Rossanders

donationsfond............... 4821
- E. Ödmanssons fond...... 4821
Pro Patria ..........•..••••..•• 4688
Prästerskapets änke- och pu-

pillkassa •••.....•.........• :. 4802
Psilandersköldska fonderna.. 483.
Publicist. pensionsfören., Sv. 4778
Pukes fond ....•............•... 4607

'Osrengii fond ••..••••••••..•.•• 4~21
4617 Oscars rörsamlings fattig-

våras styrelse ...•..•••.•. 4628 c
- församt. skyddsfören .•..... 4627 c
van der Osten ska fonden..... 4699
Otterska fonden •.....•..•••••• 4602
von Otter-Printzensköldska

fonden............................... 4835
Owens, Samuel, stip.-fond.:. 4750
Oxehufvudska fonden......... 4835
Oxenstiernas, H~lda, don. 4856 a,
Palltns, Regina, minne 4749
Palmgrenska fonden.......... 4735
Italm'Stjernska fonden ••••••••• /4835
Pasteurs·fonden........... .... 4823
Pastor Kaiser-fond .........• 4638
Pastor Prim. J. Fr. Håhls

minne ..........•.......••• 4604
Paters ens fond................. 4657
Patriotiska sällskapet, Kgl. ... 4832
Paulrs testamente............ 4657 Queckfeldt-Rosencrantzska
Pauliska donationsfonden ..•. 4840 fonden ....•.••.•.............. 4835
- fastighetsfonden ... ; ..•.... 4835 Queckfeldtska pens ..fonden ... 483li
- fonden ..........••.••..•..•••• 4699 - stip.-fonden .•...•..........•.• 483.
- lösörefonden ........•••.•... 4835 Qveckfeldts fond ..............• 4885
Pauvres honteux, Asylet för 4656 Qvidings donationsfond...... 4781
- hyresfond ......•..•. : ...•.. 4627 c - fond 4609, 4628 a. b
- Hagbomska stiftelsen för 48a3
Paykulls, Lincoln, minne... 4681 Rabeska fonden............... 4741
Pensionsf:d f. fattiga sjökapt. 4698 Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821
Pensionsfond. f. tjänstem. T. Rambacks donation ..... 4607,4638

stat. järnvägar •...••.•.... 4755 Redingska fonden ..•....••.... 4710
Pensionsfonden ........•.......... 4719 Redogörarens gåfvofond ....•. 460'
Pensions- o. gratialkassan för RegnelIs, A., fond för barn-

underofficerare o. manskap 4810 klinik ...•...•...•....•••...•. 4821
P-s donationsfond ...•.•••••. 4613 - donation ........•.•...•.•...• 4734
Petreji fond ..•••.••.••• 4616.4617 - gåfvomedel. 4784 å 2 ställen
Petrejiska fonden •.•••.•• 4698,4740 - prisfond 4823
Petterssonsfond •••.•.•.•...••. 4617 - D:r A. F .. stipendiefond .. 4681
- P., fond •.....•••••••.•••. 4627c Rehnbergska fonden 1887..•• 4835
- S. M., fond ................• 4602 Bernhold-Beeker donation ..• 4638
Peyrons pensions- och-grati- Beinholds, August, minnes-

fikationsfond ..•..•••••.•.••••• 4809' fonder •....•............•.•.•. 4638
Pfeils testamente ..•••••••••.••. ~602 - Ferdinand. donation ..... 4638
Philipsenska test.sfonden.. •.• 4760 - fond •.••.....•......•• 4632a. b
Philipsons, Carl David. don. 4856a - testamente ..........•...•.•. 4638
- Harriet, stiftelse ..•.. ,. .. 46'86 Reinstedts donationsfond..... 4613
v. -Philps, H W .• Lektor. sti- i Rektor C. Lundbergs stipen-

pendiefond .............••..••• 4743 diefond ............•..•.•... 4741
Piehls fond. Carl Fredrik och Renströmska fonden ...••.••••• 4601

Carolina Christina ...•.....• 4626 c Retzii stipendiefond ..•.••.••• 48n
Piehlska londen 4626b Retzi us", And., fond •.......• 4823
Pihlgrens fond ........•...••..• 4609 Reuckners fond 4605 ii 2 st .•
Pihlmanska el. Östermanska 4613, 4617

testamentsfonden.. ....••..•. 4615 Beutersktöld-N ordenfalkska
Pinchards fond................ 4604 fonden •.•.. '\'..... ••.••. ... 4835
Pipers donation ........••....• 4770 ReuterskiÖlds,J.A.,pensionsf. 483.
v. Platens, Ludv., don 48å6a - Louise, fond 4770
- Baltzar, stip.-fond ....••... 4755 Reuterskjölds,C.G.,pensionsf. 483.
v. Platenska släktfonden ..••. 4835 - stipendiefond ..•..•.•..••••.• 4835
Platinska testamentsfonden .. 4795 - H. F., pens.-fond 483.
Polispersonal:s i Sthlm änke- Ribbings donation............ ~770

och pupillkassa ......•.••.. 4798 Bibbtngs, S. A., fröken. fond 483.
- ensk. begrafnings- o. under- Ribbingska stip.-fonden...... 4741

stödskassa ...........•••....• 4798 Richters, C. H .• fond •••.•.... 4620
- ensk. änke- o. pupillkassa 4798 f. d. Biddarholmsförsamltn-
- pensionsinrättning ..•..••.. 4798 gens ensk. pensionskassa .. 4602

Officerskårenspens.fören.kass. 4810 Porträttfonden ••.•.•...•..... 4734 Riddarhusets fonder 483.
Okänd 4609,4613. 4617,4620,4621, Posses. Erik, donationsfond 4755 Riddarhustorgsfonden : 4835

4623. 4624. 4632 a. b. c, 4697 Possiethska fonden ...•....•..• 4601 Riksbankens afdelningskont.
Okänd gifvares 4602 Postbetjäntesenskilda begraf- änke- och pupillkassa 4789
»Okänd. som med egen hand uingskassa ......••.•...•.•... 4785 Riksgäldskontorets änke- och

plöjer sin jord» ...•.......• 4856a Postmannaförbundets, Sven- pupillkassa ..•..•...•.•...••.• 4790
Okända gifvares fond 4626 a ska. sjuk- o. begrafnings- Ringqvists fond ........•.••... 4621
Olivecreutzska fonden 483;; kassa •••...•...•••........•.• 4785 Ritters, Byggm., fond •••••• 4626c
Olssons fond 4626b Postmannaförening., Svenska 4784 Robins belöning •....•.•...••.• 4828
Onämnd välgörares. fond, En 4835 Prakt. hushällaskol. f. flickor 4841 Rogstadii testamente......... ~602
Operabalettens ensk, kassa... 4776, Preis' testamentsfond.. ..••... 4833 Rohtliebs donation............ 463S
Operakörens enskilda 1<asoa.. 4773 Premiefond. för skogsplanter. 4735 Roos, Axel, understödsfond 4627 c
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[4870]
Naitvardsbarn, Beklädnads-

fonden för fattiga .......•...
- Kollektmedelkassan för fat-

tiga ..•••.•........•..•.••••.••
Netherwoods fond ...••..•.•..
- stipendiefond .........••....
- testamentsfond ......••••.•.
Neumlillers, E., fond till skol-

lofskolonier ..•...•.......•... 4620
- Änkefru. fond till Katarina

barnkrubba ...•.••..........• 4619
Nikolai förs:s fattigvårdssty-

styrelse... .. •... . .. . .... .. .. 5463
- kyrkofattigkassa ..........•. 6021
- kyrkoråd ..•,................. 4602
- skolråd ....•....•.....•...•.. 4604
lHlsson Aschanianum Stip .. : 4736
Nilssons fond 4710
:Kissens, Henriette, stip.-fond 4771
l(obels, C. A., fond .........•. 4821
- C. A.• resenfond ....•.••. 4821
l'obelstifte!sen .....•....•••... 4788
von Nolckenska fonden...... 4836
Nollerothska stiftelsen .•.•.. 4864 a
Nonnens fond .............•.... 4735
Nora Bergsl:s Malmöres kassa 4864
Norbergs fond................. 4615
l'l'ordenskjöldska understöds-

fonden ........•............ 4835
Nordenstolpes fond •.. 4632 a. b, c
Nordfors' fond .....•.....••.... 4607
,- testamente.................. 4696
Nordiska Djurskyddsförenin-

gen i Upsala o. Sthlm ... 4856 d
Nordlanders testamente •••.•• 4833
Nordströms fond ..•••.....••. 4632 c
- testamente.................. 4609
Norens donation •....•.•...•... 4614
Noreens fond.................. 4624
- pensionsfond ••..•.•.•.••..• 4613
Noreenska fonden............. 4696
- testamentsfonden ..••..•.•. 4755
"Norgrens fond 4632 aj b, c
Norlunds, Fru Lotten. fond 4681
Normans, Maria Gustafva,

testamente .
Normans testamentsfond ....
Norra latinläroverket ...•..•..
Norrl~nds apotekaref'6renillgs

donationsfond............... 4710
Norstedts fond 4602,4605
Norströmska stipendiefonden 4744
Nya elementarskolan ..•.....•. 4744
-s allm. premiefond .•.••...• 4744
Nybergs, Erika, fond ... 4626 a, b, c,

4628 a, b, c, 4767d
- fond •.•...•..............•. 4659
Nybergska fonden ..........• 46270
Nyblreus' stipendiefond 4741
Nygrenska stipendiefonden... 4710
Nymalms, Betty, fond ..•••• 4630c
Nymarkska fonden ....•..••.•• 4742
Nyströms fond ••.•.•.••.•..•. 4621
- testamente ....•.••.......••. 4697
Nyströmers. Carl, fond " 4750
Nödhjälpsfonden •........... 4611
Nödhjälpskassan i Sthlm..... 4833

4602
4616
4771
4835

4697
4613
4741



Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Roos' fond ....•.•.. 4607,4621,46.24
Roos' afHjelmsäter don.·/ond . 4835

· - C., donation ••..•••.••...•. 4835
- Carl, fond .....••.... , ••••.• ~835
- H., donationsfond.......... 4835
- H., testamentsfond ••••.. 4835
- Hanna, fond ...•• ; ..•.•.•.. 4767e
- stIpendiefond ....••.••.•.... 4821
Roospiggs testamente 4833
Roselii fond .••...••.•••. 4628 a, b, c
Roaellske, fonden .•....•... ; .• 4856 a
'Rosens, ..Fröknarna, fond .... '620
Rosenadlerska pensionerna... 4734
Rosenbergska fonden......... 4809
v. Rosens pens> o. gratiftka-

tionsfond ...•............•.••.. 4809
Rossanders, C. J., don.-fond 4821
- ,Tenny o. Alida donation... 4840
Rothotrs fond.................. 4617
Rubens, Ludvig o. Amanda

fond ...•............................ 4744
~ MorItz, don.-fond ..........• 4640
Rubenska stipendIet ..•...... 4744
Rubensons, J., minne ...• ~t •••• 4640
- fond ...........................•..•. 4749
Ruckmans donatton 4611

4614, 4630a, 4631 a
Rudbecks donatron •...••.••..• 4832
Rudbeckska stIpendIefonden 4857
Rude beckska stiftelsen....... 4810

·Rundqvlsts, Hans Oskar och
.Amaha, fond 4750, 4751,

4762
Ruths testamente.............. 4833
Rymans fond 4628 a, b, c
,

•Sabbatsbergs brunnelasarett. 4685
- ålderdomshem .........••. 4660
Sach's, S. o. M., donation... 4640
- SImon donationsfond. ..•.• 4640
- S. o. M., minne ..•......•.. 4640
Sagers, Allan Edvard, fond 4744
Sahlbergs fond .•••..••••.••.•• 4617
Sahlstedtska fonden .•.•.•.••• 4601
Salomans, Nathalta, fond... 4640
Salomonssons, Betty, minne.. 4640
Samaritföreningen, Svenska .. 4816
Samsons stipendIefond....... 4821
Sandahls fond ....•.•.••••.••.. 4617
Sandbergs donation 4782
- fond •..........•.•.•.••..••. 4710
- testamentsfond ..•.....•..• 4613
af Sandebergska fonden •••..• 4836
SandeIls, Aug:a, fond 4630 a
Sassk"- fonden ......•••.••••••• 4835
Scha.lins Alma, - understöds-

fond ..........•....................... 4697
Scharps, J. H., fond 4659
- gåfvomedel .........•...•••.. 4602
- gåfva ...•.....••...••.••••..• 4697
- testamentsfond .........••• 4602
Scharpska donationen ..• 4733, 4833
- fonden , 4636
Schaumkellska understöds-

fonden ...•.•••.....•....•.•... 4823
SCheelefonden............. ..•. 4734
Schetrers fond .........•....•... 4836
Schefferska stiftnIngen........ 4835
v. Schewens testamente •...•• 4638
v. Schewenska stlpendleinr.. 4836
Schewes testamente ..•.••..•.• 4602
- testamentsfond ..••..•.••.•. 4613
!lehInkels testamente......... 4638
Schlachters, Vilhelm, stiftelse. 4638
Sch'lotth auers legat...... ••...... 4638
Schmidts legat ............•.. 4638
-'Hugo, stlp.· o. premiefond 4744
Scholtz' testamente 4638 å 2 ställen
Sehotteska m. m: don. •.•..• 4832

,[4871]
Schr"Ys, G, donatton 4767 e ISkolråd, Nikolai. .•......•.••.. 4604
I!Ichroders testamente ...•••••. 4667 - Skeppsholms .......•...•... 4634 r.
Schultzes testam.entsfond.... 4613 f. d. Skomak.·ämb. [Skornak.v
v. Schulzers donationsfond ... 4836· mäst.·f'6ren.) .........•..••.. '106
Schumburgs, Aug., donatio- Bkånberga, Alexander, minne 4744

ner inom tyska förs .•...•.. 4638 Skyddsförening, Sthlmslallm. 4868
- Aug., minnesfond .•...• 4609, - för friglfna, Sthlms : 4869!

'4638 å 4 ställen Smitts testamentsfond ••:... 4623
- R., donation .........••..•• 4638 - A E. V., minne ...••••••••• 4760
- minnesfond 4782 - J. W., donation •.••........ 4866a
SchUrer v. Waldheims fond., 4836 Småskollärares m. tI. ålder.
Bchuta' testamente .....•.•••.• 4638 domsunderstödsanstalt ...•. 4766
SchUtzercrantz, Adolf Victor, Sohms testamente •.....••.••. 4833

fond 4836, 4611 Soldatbarnhuskassan .•...... l 4810
- Victor pens.fond 4835 Soopska fonden ....•........••. ' 4601
- Victor stipendiefond 4835 Sparres af Rossvik, Kapten B .
Schwartz' stiftelse ...••. '4631a, b, c och fru G, donationsfond 4835
- Remy, stipendiefond ..•..• 4750 Spetz'ska fonden ••.•.•..•... 4795
Schwartzers test.-fond ... 4613, 4638 Sporrongs fond ....••.... 4609,4628
Schweder, se Sweder. • a, b, c
v. Schwerins, C. o. F., fond 4835 Spångbergska test.-fonden ••• 4619
Schönborgs fond, Botins eller 4616 Stagmans fond................. 4624
Schönes fond ......••.••.•.•••• 4609 Stahres donation .....•.• 4611, 4614
Sebaldts donation ..•..•....••• 4614 Starbus testamente 4638
- testamente .••.•..•.•.•••.•.• 4696 Statens järnvägstratIks änke-
Sebardts fond ...•..••...•..••• 4710 och pupillkassa .......•..... ~782
Segercronas fond .....•....•..• 4607 Statskontoret ...............••. 4765
Sehmanska pensionsfonden.. 4530 Steinerts fond ..•••.••••..••. 4612
Seippels, H. f. Roth, fond 4767 e Steinmetz' fond............... 4621
Selen H fond 4636 Stens, Hilda, understödsfond ~604 ,
- testamente 4626 a, c Stenbecks,Fredrik, donation 4856a
Seligmanns stipendium ..•... 4642 S.tenbergs, A., donation .••. ~630a, b
Seminarieelev. hjälpfond ..••• ~749 - Johan, fond 4628a,c; 4632
Semisekularfonden ••....•....• 4742 a. b, c
S'eptemberfonden, 2Q:de•...•• 4746b Stenbergska fonden 4628b
Serafimerlasarettets direktion 4681 :- stift.,' se Stokoes fond. ,.
Setterströms fond ., 4609 Stenhammars, Fredrika, sti-
Settervalls donation 4627 c pendium •.•.. ......•..•....•. 4771
Sidenbladhs fond 4734 Stenströms fond ...•.•......• J. 4734
f. d. Siden- o. Klädeskramh.· Stiftelsen Carlo. Amelie

societetens pensionskassa.. 4697 Ahlgrens ålderdomshem
Sieverts, Max, donation 4638 Gränna 4804
- minnesfond 4638 Stift. f. bost. åt fattiga m. tI.
Signeuis, Hulda, fru,donation 4856 c judar i Sthlm............... 4640
Silfverbergska fonden ...•....• 4836 - för gamla tjänarinnor ....•• 4860
Silfverswärdska släktfonden 4836 Stipendium Berzelianum ....• 4734
de Silentzska fonden ..••.... : 4836 - Nilsson Aschanianum ... 4735
Sinnesslöa barns vård, För- Stjerncreutzska fonden....... 4835

eningen för 4663a Stjerncronska fonden......... 4836
Sjukvård i fattiga hem, Fören. Stjerngranats fond...... ...••. 4607

för.......... ..••.. ..• ..•...••. 4690 Stjerngranatska fonden....... 4835
Sjätte klassens stlp.·fond ..... 4746 a Stjernstedtska släktfonden ... 483;)
Sjöbergs, H., donation ...••... 4866a v. Stockenströmska fonden .. 4835
- testamentsfond 4605 Sthlms a11m. skyddsf'6ren 4858
Sjögrens, Ruben, stip.·fond.... 4741 ~. Arbetaref:s sjuk- och be-
f. d. Sjökaptener, Fond f6t grafningskassa ........••..•.• 4720

pensioner åt ......•.......•.. 4698 - Arbetaref:s tio6resafd .•.• 4721
Sjökaptens-societeten i Sthlm 4724 - brefbär:& änke- ov.puptlf-
Sjömannaföreningen 4725 kassa .•................... .,.. 4785
- dess nödhjälpskassa .•••..• 4725 - Förrnyndarkammare .....•. 469'
Sj6mans fond ..•.....•..••..... 4612 - gas- o. elektricitetsverks
Sj6qvists, H. F., fond ...•.. 4632 b arb. ·nödhjälpsfond, f. d ....• 4713
Sjöstedts fond •.. 4626a, b, c, 4761 - Magistrat •..•••...•........ 4695
- testamentsfond ..••.•...••.• 4623 - Mosaiska förs:s sjukhj.· o.
Skogbergs, F., fond •........ 4767 e begrafningssällskap •....••.•. 4641
Skogmans, Agnes, fond •••... 4607 - Nationalkassa .....•.....•... 4726
Skogsplantering, Premiefond. - Sjukhem •....•....••.....• 4683

för ........•.•..............•.. 4735 - Sjörnanshu skasaa ..•.•.•.•. 4726
Skolbarn, Beklädnadsfond för - Skyddsfören. för frigifna.. 4859

fattiga ....•...•.. 4628, 4632 a, b, c - stads konsistorium .... ,.... 4601 '.
Skolfonden .....••..••.•........ 4809 - stads sparbanks fond .....•. 4659
Skollofskolonier, Katarina, - stads undervisningsverk ... 4740

fond för ...•....•.•.•.•.....• 4620 - stads ämbetsverks änke-
Skolräd, Församlingarnas: och pupillkassa............ 4797
- Adolf Fredriks ..•...•..... 4631 a Stocks legat ..............•..... 4638
-"- Hedvig Eleonora ..••.•... 4627 a Stokoes fond ..•.....•..•..•... 4621
- Jakobs .........•....•....•. 4611 Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 4602
- Johaunes' •.•...••••..••.•.• 4614 - fattigvårdsstyr ...•......... 4606
- Katarina ........••..•.•••.... 4620 Strandbergska Iäkareirrrätt-
- Maria .....•...............•.. 4616 ningen ...............••.....•.• 468'

114 Adresskalendern 1916.
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[4872] Register öfver fond er, fromma stiftelser m. m. "-
Stridsbergs. O. A.• stipendie- T. af U:s'. fond ................• 4607 lY A'Benedicks fond ~ .. 4676

fond ...............•.•...... 4741 Tamms o. Widegrens stip.-f. 4771!Wachtmei<!terska släktfonden 4835
Strähles test.-fond 4605.4609,4617, 'I'eaterna.Kgt.c arbetares sjuk- Wadstena ad'liga jungfrustift 4835

4621 och begrafningskassa 4774 Wadströms fond 4607, 4696
Stråleska fonden ....•...•....• 4.8.35Teatrarnes, Kgl., pens.dnr. 4774 - testamente 4602
Sturms fond 4638 Tekniska högskolan ..•........ 4750 Wadströmska fonden ..•... 4626b
Styffes, Knut o. Amalia, stip.- - skolan \ .....•........• 4751 Wretterdahls test.-fond 4613

fond, 4750 -,- skolans allm. stip ..fond 4751 Wahlbergs. C A, fond 47670
f. d. Stämpelafgifts- eller s. k. Tekniskt stipendium •.•.•.... 4642 - J A, medaljfond 4734
. Hallkassan 4699 Tekno!. instit:s elevers stip.- - J A, minnesfond /. 4734
Stli.!!di!(aledamöters fond 4627c fond .....•..................... 4750 - P F, stipendiefond 4734

Telefondir. H. T. Ceder- Vahlskogs stipendium 4611
Sundberg P:sons testamente 4697 grens uppfostr.fond 4679 Wahlströms, Peter, under-
Sundbergska donationen...... 4734 Telegrafverkets pens.-inrättn. stödsfond .....••.•••.•.•..• 4605
Sundens fond.................. 4612 samt änke- och pupillkassa 4783 Valentins, A. S., fonder...... 4640
- Louise, stipendium ...•.. 4H9 'I'engströms fond .............• 4621 Wallenbergs, A O, fond 4688

~~~~r::nt~~~a~~~::.::::::::: : :m ~:~~~:~e~~~dEii~·;b~t .. Ch~~.4660 ~:H:~s1':."~~n~e::. ~~~~:::::: ~m
- pens.-fond. Tidmark'l" och 4657 lotta; donationsfond .•.... 4835 Wallins fond 4630 a, b, c ä 2 ställen
~:'~~~~~:sf:::~~:1o~;i~~·:. ~mTersmedenska fonden ...•..... 4835 4632a, b,,,

- släktfonden 4835 ...,.M F och Emma pen-
Svahns, Johannes, donation 4856 a Thalins, Robert, donation •.. 4856a sionsfond •••.••• : •..•... 4691
Svans, ElinA., minnesfond 4617 Thams donation ..... . ••. 4741,4742 Wallinska fonden 4740
Svanbergs testamente ......•.. 4697 Thamiska donationen .....•..• 4835 Wallmarkska don~ti~;.·~~·:::: 4734
Svea Artilleriregementes pen- Tharmouts fond............... 4624 - fonden ..... :_................ 4752

stonakassor 4810 Thernbergska test.·fonden 4830 WarodeIls L J fond 4697
Svea Lifgardes fond ..•...... 4805 Thiels, Sten och Alvar, fond 4744 -- testam~nte ..' ::.:·:::·::: 4697
Svedboms, Wilhelm o. Hilma, Thunska stipendiefonden..... 4736 Webers fond 4660

stipendiefond .••••.......... 4771 Thurg~ens pensionsfond 4832 _ C. A., fond:.:::.::.::::.:::.:::.: 4770
.r Sweders fond ........•......•.. 4617 Thästroms fond .•, 4696 Vega-fonden ........•........•.. 4734

Svenska allm. djurskyddsför- TIdmarks o. Sundlus pensA. 4657
eningen .....•••.......•..... 4856a Timellsfond 4631a.b.c.·4833 von/Vegesacks, A. f. Sergel,

- härens officerares o. un- Timmermansordens hem ... 4863 don.-fond .. :............... ,483i>
derofficerares minnesfond 480! Tjugonde Septemberfonden .. 4746b - Jenny, penstonsfond •.•..• 483i>

_ kvinnoröreningen till dju- , Tjugufemte Jnni-fonden...... 4617 von Vegesackska fonden 4835
renaskydd ..•.......•..•.... 4856 c Tjänarinnor, Stift. 16r gamla 4860 WeIJlan~s. Ida, fond ........• 4628·"

_ Läkaresällskapet .........• 4823 Tjänstefallos belönande. Säll- Wenerska testamentsfonden .. 4822
_ -s jubileumsfond ........• 4823 skapet till .. : ..............•.. 4861 Wennberga, Aug., fond .....•• 4688
- Lärarinnornaspens.-fören. 4757 f. d. Tobakshandels-societet. - don'!.tlon ...•.•...••..••... 4612
-Postmannaförbundetssjuk. pensionskassa ........•...•.• 4697 - Lotten •.fond .....•..•... : .• 48~6

o. begrafuingskassa' 4785 Torkens fond .................• 4624 Weuner'lvIstska fond~n 46o~
_ Postmannaföreningen .... .. 4784 Totties pensionsfond......... 4715 Wenstroms, Jonas, .stlp.-fond 4~50
- Publicist:s pensionskassa, 'l;outins testamente 4602 WertmtiUers fonder. .......••• 41:17

understödsfören 4778 Troilis, Uno, fond 4770 Wessmans fond : 4b04
_ Sjuksköterskornas allm. Trolles fond .....•.•.......... 4634 Westerbergs donatton ...•..... 4~12

pens ..förening 4826 Tullstatens ensk. pens.dnr 4786 - testa!"ente : ..••.... : .• 41>97
_ Teaterförbundet .........•.. 4777 af 'l'unelds donationsfond.... 4781 Westerlmgs, Fredrik o. Mana,
- Teaterns donationsfond ..• 4774 Tunelii fond 4609 fond .......•.•.•..•........• 4626a
Svenskarnes i Karlsbad fond 486 4b Tvenne sYSk;;;; "t~~t~;':'~~t~ 4607 Westins, :l-xel, stipendrefond 4751
Svenska Samaritföreningen... 4816 Tvä makars fond 4856d - fo.nd for fattIga barns .be-
Svenssons stipendiefond ,4735 Typografiska föreningen 4712 kladn : : ••••.....• 46~0a
_ W., donattonsrond.v.i .v.. , ~774 Tyska förs am!. •.......•..•... 4638 - fond for åldersttgna .: .... 4630a

l - fattigkassa ...•••..•••..•• 4638 Westmans, D A T, donatton .. 4771
Syskolefonden .•..•••..•..... 46 1 _ hemmet.. 4638 - fond ........•. ·.••.•••• 4632 a, b,"
Syskonen Mendelsans fond 4640 Törnebohmstestamente ...•.. 4616, - Th., fo,:~ .•.••...•••......... 4607
Säng- och musikstipendiet •.. 4744 4697 4833 Westzynthn fond ..•..... 4602,4604
Säfbohms testamente......... 4657 Törnebohmska fonden .' 4699 - testamentsfond :........... 4755
Sällsk. ·Barm\vännerna 4674 Törnemans O.Wistrands mtn-:: Vetenskapsaka?emlen 4734
- »De fattigas vänner» 4671 nesfond 4617 - reseunderstöd .....•.•.....•• 4734
- »De nödlidandes vänner» 4842 Törners do;;~ii~~·.::::::::::::: 4750 W~tterbergsdonatton 4612
- till dygdigt och troget l'örnqvists donationsfond ...• 4781 Wfbergs fond 4~07

tjänstefolks belönande ....•.. 4861 _ C, fond ........• 4620.4621,4696 -.Fr., fond ......•....• 4602, 41>04
- till uppmuntran af öm och _ J C, fond ....••....•.•••..... 4620 WW'''khKbelrgs.At'ftc'l.fond"·4"6·3·0·4

b
602

sedlig modersvård 4677 le o ms s l e se...... . a, ,0
- »Jultomtarne» ...•..••..... 4672 Widbomil donation ..• 4626 a, 4627
- Pro Patria 4688 Ugglas' fond .....•......•....• 4609 a, b, c
- »Tillarbetsflit:shefrämj.» 4862 UhIens legat 4638 - fond ..•........•.•. 4626c, 4630a
Säterberg's Herman och S. C Ulfsparres fond .....• ,........ 4607 Widegrens stipendiefond..... 4771

donation .............•..••..• 4856a Undens fond ...........•• 4632a, b,c Widings fond 4626", b,"
Sätherströms fond 4609, 4628 Underlöjtnant Peyrons pens.- , Widingska donationen .•.•... 4746b

. a, b. c och.gratifikationsfond ....•. 4809 Widmans fond ........••....•.. 4611>
Söderbergs donation......... 4770 Underofficerarnes vid Svea Widmarks fond ....•...•....•.. 4741>
- John. fond 4619 å 2 ställen artillerireg:te pens.-kassa 4810 Wiers fond .........•..........• 4609
- Char!. o. Johanna, minne 4619 Understödsfonden för Nikplai Wiggmans, E o. G, fond..... 4634
Söderbergska fonden 4699 Folkskolas lärarinnor .••..• 4604 Viktuatieh. pensionsinrättn '4702
Söderströms fond ...•.....•.• 4602 - för blinda .........•.•...••• 4767b von Willebrands fond ....• , 4696
- testamentsfond ............• 4613 Undervisn.verk, Sthlms stads 4740 - understödsfond ..•......... 4801
Söderströmska donationsfon- Unmans fond ...•.............. 4660 - U M, m. rl., fond 4659

den .. :~.•......•..•.....•••••• 4734 Uttermareks, Z. M., fröken, Winboms pensionsfond •..... 4696
- fonden .•.••.•.•••.•........ 4756 donationsfond ...••.•..•• , •.. 4835 Winqvists, P 0, donation .... 47.70
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Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m.
Vinskänkssocietetens pens.-

kassa ••.•..................•. 4697
Wirens donationsfond .......•• 4735
- A G, fastighetsdonation 4735
- stipendiefond ...•.•.•.•.•..• 4741
Wirrwachs fond............... 4617
Wtstrands fond, Törnemans o. 4617
Vitterhetsakademien.......... 4733
Wittings testamentsfond 4613
Wohlfahrts, W, minne 4770
Volontären von Rosens pens>
• och gratifikationsfond...... 4809
Vougtska fonden 4636
Wrangels testamente......... 4638
Wulfcronska fonden........... 4835
von Wulfferonas, Otto, Gen.~

major, fond ..........•....... 483~
Välgörande fruntimmerssäll-

skapet 4666
Västermalms Kommunalföre-

nlogs gåfva 462:l
Wästfelts fond 4632 a, b, <l

Wästfelts, Märtha Magdalena,
donationsfond... .....• •••.. . 4835

Yngströms, C J, donation,
till minne 4750

Zetherstens fond 4621
Zetherstens testamente : 4602
Zettersten P:s testamente... 4657
Ziervogels donation........... 4611
Zimmermanns donation. . . ... 4638
Åbergs, Carl, Bag,-mäst., do-

nation 4856 a
Åhrbergs fond ...........••.. 4607
Åkerblads donationsfond..... 4613
Åkerhielmska fonden......... 4835
Åkerlunds fond............... 4602,

4630 b, c
Åleniusska fonden 4740
Ån"fartygs bef.-sällskapet... .. 4727

Ädelgrens minnesfond .•.... 4617

[4873]
Änkedrottning Joseflnas fond 4605
Änkehjälpsfonden 4711
Änke· och pupillkassan vid

Riksbankens afd.-kontor ... 4789
- vid Sthlms st. ämbetsverk. 4797
Änkehus, Borgerskapets 46~7
Ärlig mans fond, En ... 0..... 4609

i!bergs fond ...............•.. 4607
Odmanssons E., professor,
- fond ..•..................... 4821
Öfvering. Johan Danielsons

stip.fond 4750
Öfverströms fond 4619
Öhmans fond 4616
- testamente 4657
Östbergs fond 4621
Östergrens fond .•. 4617,4621,4660
- Knut o. Daniela fond... 4626 c
Östergrenska fonden 4626 b
Östermalms förs., se Hedvig

Eleonora, '
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