
Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2601-2602J

Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och dermed
jemförliga inrättningars fonder.

I.

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

Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder .

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

Fonder för understöd åt barn .
Fonder tillhörande sjukvårds- och dylika anstalter, eller afsedda att

bereda sjukvård .
Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ...
Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande;

lärares samt deras enkors Och barns pensionering .
Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda
Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn
Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt der-

med jemförliga personer samt deras enkor och barn .
Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn .
Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer

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

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

[2601-2645]

[2651-2667]
[2671- 2678]

[2681-2690]

[2693-2729]

[2733-2760]
[2762-2768]
[2770-2778]

[2781-2802]
[2804-2817]

[2821--':2826]
l2828-2864]

Reg'lstm" till samtliga {ondm" se [28 (;/j J - [28(19].

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

[2601] Stockholms stads
konsistorium.

Se [1225].
Bergsteuskn fonden (Enkel'. L M

Bergsten 1826)kr. 4,649:70. Af run.
tan utdelas 3 pensa' åt fattiga
prestenkor eller prestdöttrar.

Georgiskn fonden, kr. 1,000.
11'1. räntan, 40 kr., utdelas till '2
fattiga fruntimmer.

Häggmnnskn fonden (M:ll Hägg·
man 1870) kr. 3,000. Pens.

J ungbladskn fonden (Prosten B
Jungblad, 1832)kl'. 3,541:75.Pens.r
till fattiga prestenkor i Sthlm.

Lngus fond (Dokt:an C U Lagu
1854) kr. 6,000. Under-st. åt fattiga
fruntimmer.

Posslethskn fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 25,390:90. St.ip.
åt studerande.

Renströmska fonden (Kanslist.
O Rp.nRtröm lRHn kr lG)'):'}l:;'};).

Pens.r till 7 ofrälse, otv. tjenete-
mäns enkor, boende inom Klara
församl,

Snh lstodtsku fonden (M:1I ALn
Sah lstedt 1868) kr. 1,000. Pens.

Soopskn fonden (Grr-tv.an A iV[
Soop 1734) kr.18,215:70. Underst. rtt
fattiga qvmnor i Soopska fattigh.

Berggren 1895) kl'. 160,000. r.rrs.
tidsräntor, pens.r 111. m.

Bcrgg rens, )(aknrne, unrler-
stödsfond (Grossh. och fru n Berg
gren 18B5) kr. 82,096. Peusn- till·
fälliga understöd m. m.

Beronii donnfion (Hand!. K D
Berornus 1870) kl'. 3,253. Pens:r

Bersens, C. D, fond (f'rkn E Ber-
sen 1897) 1<1'. 10,483. Lifstidsränta.

Boijeskn fonden (Gravöl' .T·P
Boije) kr 18,918. 5 pens:r å HJOkl'.
utdelas årt. till fattiga och sjukl:
enkor af Borgareklassen i Stor-
kyrkoförs.

Alfred CoJIijns fond (1898) kl'.
1,233. Barnunderst.

Nils wnn, ~;kebergs f011t!
(Groash. C W Brink 1889)kr. 5,252.
Pens:r.

Iroktor PI'. Feh rs m inne (Dokt.
Fehrs konnrmander 1805) kr. 2,519.
Pens:r.

[2602J Nicolai församlings
kyrkoråd.

Kl' [1226.1.
Al'fvedsolls testamente (Dir. C

Arfvedson 1856) In'. 7,5D7. Räntan
disponeras af försarnl.ns pastor
och an vändos till understöd åt
åldersttgna.snuka fattiga, iif'vensom
åt värnlösa barn.

Al'rhellii donatlon (Hand!. A W
Arrhernus 18;2) kr. 6,'24.3. Till hjon
på Sabbatsberg.

Boreg r-eus.Hoher t och ~leonore,
dOJlfltiond'ond (Grossh. och fru R.
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[2602---2607] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Ilebbes donation (Kgl. Sekr. Ph. Haifva räntan disponeras af pa- Brogrens fond (Kronouppbörds-

Hebbe 1868)kr. 20,263. Div. ända- stor i församI. för tillfälllga un- kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000_
mäl, barnavård m. m. 'ierstöd och återstoden tillfaller Edberg (Fattighjonet Wilh:aEd-

Fatima Her tzers fond (Fru Jea- Kyrkofattigkassan. bergs lifräntefond) kr. 675.
nette Nordlund 1889) kr. 4,185. Wlbergs, Pr., fond (Handl. Fr. Engstedts fond (Enkef. Joh:a·
Pens:r. . Wiberg 1901)kr 6,042. Lifst.-ränta. Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-

Heur'llus, fru, Louise fond, (1900) Wiel'bergs, A. C., fond (Grossh. talas till sådana fattiga inom Stor-
kr. 5,093. Bidrag till barnkrubbor. och fru Robert Berggren 1895)kr. kyrkoförsaml., hvilka icke åtnjuta

56,756. Pens:r. underhåll af allm. fattigvården.
Kollek tmedelkassnn för fattiga Åkerlunds fond (frkn Augusta Enkedrottnlng Joseftuns fond

nnttvardsbarn (insamI. af förs. Åkerlund) kr. 3,118; räntorna ut- kr. 1,000.
gnm kollekter) kr. 4,110. Beklädn. delas årl. till 2 aktningsvärda frun- Falks fond (Enkef. M Falk) kl'.
åt fattiga nattvardsbarn. _ timmer inomStorkyrkof'örs.,hvilka 800.

Kreijs testamenie (Assessor F fyllt 50 ål'. • (Jeijers f011(1 (Lagmansenkan
Kreij 1827)kr. 2,~62. Räntan till. Sammanlagda beloppet af de un- Geijer) 1,500.
delas 2 utfattiga sängliggande mr. del' Kyrkorådets f'örvaJtning stäida (Jodus fond (Segelsöm:enkan C
saml:medlemmar. fonder uppgår till kr. 816,291. Godu) kr. 555. Bäntan utgår till

Kyrkofattlgkassall. Särsk. sty- 2 ålderstigna enkor eller ogifta
relse. (Åtskilliga donationer) kr. [2604J Nicolai församlings qvinnor inom Biddarholmsför-
59,115.MånatI. underst. till fattiga. samlingen.

iIletzgers testamente (Grossh skolråd. Hedbergsfond (Spegelfabr. Karl
F Metzger 1850)kl'. 3,551. Afkastn. ' Se [1226]. Hedberg) kr. 4,000. Räntan an-
disponeras af försam!:s pastor föl' Ekströmska fonden (Sniek.- vändes till värnlösa barns upp-
tillfälliga underst. ålderm. Ekström 1835) kr. 150. fostran.

Mlcltaelssons testam. (Grossh. Räntan skall »vid julexamen ut- Holmbergs fond (Kryddkramh.
Michaelsson 1825)kl'. 514. Pens:r. delas åt 2:e flickor, som utmärkt N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-

MhlUet af J. E. Fåron och hans si!(förordning,f1itochal·betsamh .• tan användes till förökande af den
hustru (Skomak, J. E. F"ron 1880) dagl. kosten för de å ratttghueen
kl'. 2,131. Pens:r och barnavård. Flobergska donationsfonden intagna blinda bjon.

Norstedts. fond (M:ll Carefine (Guldsmed. A Floberg 1803) kl'. Knmllngs fond-(M:ll G Catha-
Norstedt 1878)kr. 3,467. Underhåll 4,000. »Till fattiga barns hållande rina Kumling) kl'. 1,500.
af ett eller flera värnlösa barn. i skolan», Kåbergs fond, kr. S,OQ,O.

Norstedts fond (Sara Lovisa Nor- Karströmska fonden (M:ll Eleo- _ Norstedtsfond (Boktryck. CNor-
stedt) kr. 5,877. Underhåll af värn- nora P Karström 1865)kr. 4,520. atedt) kl'. 10,000.
lösa barn. »Till den fond, som i Storkyrko- Reuckners fond (Enkef. Sofia

Okänd gifvares testamente(1854) församI. är grundad för fattiga Lovisa Reuckner) kr. 11,400.
kr. 609. Afkaetn. disponeras af skolbarn». Renckllers fond (Bokh. N G
församl:s pastor f'ör tillf. nnderst. Lndvlg Levlus fond, kl'. 6,000. Reuckner) kr. 2,000.

Otterskll fonden (Enkef M L Räntan utbetalar Styr. f. Nicolai Stråhlcs testamentsfond (Kame-
Otter, f. Edman 1861)kr '41,676. sko~~ofskolonier. rer:enkan H M Stråhle 1829) kr.
Pens:utdelning och månatI. . un- .~ofgrellska fonden ..(Ålderm. 3,000.2 pens:r till fattiga och sjuk!.
derstöd till fattiga. Lofgren 1826)kr .. 75. Rantan, kr. öfver 60 år gamla enkor efter ctv.

Petterssons fond (M:ll SM Pet. 3:75 skall -vtd Julexamen utdelas •. embets- eller tjonatemän med före-
tersson 1896) kr. 10 332 Pens:r _MobergsklI fonden, kl'. 1,000. trädesrätt mr slägtingar.

Pfells testamente ' (R~visor JJJi Räntan skall utgå »tilllärarne vid
-Preil 1797)kr, 1,010. Pens.utdeln. folkskolan såsom extra arvode •• [2607J Klara församlings

f. d, Riddarholms.r6rs,s ensk, Pi.nchardska fonden ..(Grossh.
pensionskassa kr. 3,848. 5 pens.r A Pinchard) kr. 1,000. Rantan till kyrkoråd.
a 25 kr.. -underst. åt 2 fattiga barn vid Be [1227].

Rogstadli testamente (enkef. förs:s tolkskola». Bagges fond (M:ll F E Bagge
J Rogstadius, f. Löfblad 1786)kr. W~ssmanska .fonden (Enkefru 1849)kl'. 3,000. Underst. åt fattiga.
511. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- ~:,l'la Ch..Wes~.man1842)kr. 1,5~0. Bernegnus fond (Kamrer. G W
fattiga och sängliggande enkor. Rantan .tIll klader och andra for- Bernegätt 1852)kr. 30,000. Underst.

Scharps donation (Grossh. J H ~ödenheter åt de fattigaste fiickor åt fattiga.
Scharp och hans hustru 1888)kr. l folkskolan», Bolins fond (Handl. Bolin 1802)
2027. Räntan utdelas årl. till 3 Westzynthlus' fond (Konsul kr. 544. Till de fattiga jultiden.
v'älfrejd. fattiga familjer inom Westzynthius) kl'. 1,000. Räntan Camluska testamentsfonden
försami ' till bespisn. af fattiga skolbarn. (Assessor L M Camin 1832) kl'.

Sel,e,;es testamente (Grossh •Understöd.fonden för Nlkolal 750. Bäntan utgär tillSthlms bor-
R F Schewe 1845)kl'. 763. Afkastn: folkskolas lärarinnor' (fr.aml.kli1~garskola.
disponeras af förs:s pastor för till- deshandl. Fr:.Wlberg). Rantan 130 Cederschiöids fond (Dep:chefen
fälliga underst. kr. tlllfallerlara!mnorna, ~denena R Th Cederschiöld 1865)kl'. 2,000.

Storkyrkoförs:s bnrn krubba efter den andra l den ordning, ~om Underst. åt fattiga.
(särsk. styrelse) kl'. 32.287. Barna- af längsta tjenatettden (minst o år) Ekströms donation.fonil (Gross-
vård. . betingas: Ingen ~f den: får .åtnjuta hand!. H E Ekström 1882)kr. 5,850.

Sundgrenska fonden (f. d. upp. understodet mer an ett "" l sandoel". Räntan utgår till Sthlms borgar-
bördskommiss". F C Sundgren 1894) Erik Boma~ Erikssons gafva skola.
kr. 5,597. Pens:r. (framl , vtktualtehandl. El'. B"man Ekströms fond (Grossh. H E

Söderströms fond (Skomakare- ErIksson) 1,500 kl'... Årllga ~antan Ekström 1842)kr. 15,000. Räntan
ålderm, _CH Söderström 1871)kl'. skall till skolans basta användas utdelas till de mest behöfvande
4,036: 1/2tilJkIMeråtfattigaskol· [2605J N' I' fö l' enkor och ogifta fruntimmer, till-
barn och '/2 till tillfi111igaunderst. ICO al rsam mgs hörande »pauvres honteux» inom

Tonth.s testamente (Enkef, A M fattigvårdsstyrelse. förs aml. ,
Toutin 1791)kl'. 556" Pens:r. Se [1151]. Falks fond (Jungfru Falk 1810)

Wadströms testamente (M:ll Anndals fond (Anna Charlotta kl'. 300. Till de fattiga jultiden.
U Wadström 1789)kr. 25b. Pens:r. Anndal) kr. 33,000. Räntan arrvän- Gothers fond (M:ll Gother 1838)

Zetherstens testamente (Garfv. des till underst. vid jultiden åt fat- kl'. 750. Underst. åt fattiga.
JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens. tiga familjer, med företrädesrätt Hallgrens fond (Assessorskan

Westzynthli fond (Konsul W för lika behöfvande af Storkyrko- Hallgren 1828)kl'. 1,500. Underst .
.r E Westzynthius 1889)kr. 8,105. förs. åt fattiga.

,
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Hallgren s fond (JVI:lI.JVIS Hal l- anslagen till kläder ät församl:s

gren 1841) kr. 1,500. mest nödstäida fattighushjon.
Hanes fond (Frkn U E Hane Bergqvtsts fond (JVI:llM C Berg.

1875) kr. 4.•00?: TIll aftestator ut- qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en
sedd pensionar. ogift dotter, som försörjer sin

Hoft'mans fond (Hofintend. J moder
Hoffman 187S) kr. 22,200. Till af' .
testator utsedde pensionärer. Bolins ~ond \Ha~dL A Bolm

Hoft'mans A. donationsfond 1796) kr. 608. TIll fattighjonen.
(Slottsarkitcikten' A Hoffuran 1897) Brobergs fond. (ViktualiehandL
kr. 75000. Till af'testator utsedde C J Broberg 1840)kr. 11,000. Rän-
pensi~närer. tan utgår såsom lifrä1?;ta åt en

Klam förs. K)·rkoka ssa (Klara person, men efter hans dod utdelas
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat. räntan till fattiga inom församl,
tiga jultiden. En ärJig mans fond (1785) kr.

Krntmeljers fond (Kansliräd:an 600. Till det fattigaste hushåll
B Krutmeijer 1854) kr. 8,000. Uno med de flesta barnen.
derst. åt fattiga. Fond för tillfällig hjelp (1899)

Krntmeljers fond (Kansliräd:an kr. 1,000. Litränta till nämnd per.
B Krutmeijer) kr. 2,832. Till för- son, derefter utdelas räntan till
saml , fattighushjon. hjelpbehöfv. inom Klara församt.

Löw~~~ fond (Presid. Frih:. J Furssmnns fond (Tapetser. C G
von L.0"en 1774) kr:. 3,333. Ran· Forssman 1858) kr. 1,500. Pens:r
tan fordelas, en.~ halften mellan till 2:oe fattiga borgareenkor.
12 och .. andra hall' ten mellan 20 Fuh rmans fond (Hofkällaremäst.
mo~ forsamL boende fattige... P H Fuhrman 1772) kr. 597: 22.

Morners fond (Frlm Ulr-lku Mor· Af räntan utgå 7: 78 till Ad. Frcdr.
ner 1810) kr: 1,500: Rantan un. fattigv ..styrelse, resten till Klara
delas s:e sjuka, församl. ti llhö- fattighjon.
ra~de, enkor... GOUIlS fond (Segelsöm.enkan C

Nordfors fond (Ofverst:an W Godu 17S7)kr. 555: 56. Pens:rtill
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. 2:ne fattiga enkor eller jungfrur,
ät fattiga. . 60 år gamla.

Pukes foud (Grefvmnan P:Ike Holmbergs fond (Kryddkramh.
lS64) kr. 1,000. Underst. åt fattiga. N Holmberg 18[)3)kr. 1,500. Hän-

Rambachs donation (Sntck.en- tan användes till förökande af den
kan E I!:ambach, f. D~hm) ~r. dagL kosten för de å fattighusen
1,000. .Ranta>:. utdelas ttll behöf- intagna blinda hjon.
vande ~nom forsa~L Hoppenstedts. Sofie, foud (Fru

Roos fond (Majoren Axel Hoas Adlersparre 1871) kr. 300. Till
1878)kr. 2,000. Underst. åt fattiga. beredande af lifränta åt fattiga

Segercronas fond (Statssekret. E flickor i Klara barnhem och
C Segercrona 1787)kr. 5,000. Räntan Tysta skolan
utgär till 12 dygdig!' enk0r., tillh. lIiilphers fond (HandL J W am.
•p~uvres honteux D inom for~aml. ph ers 1812) kr. 6,000. Räntan för-

Skogmans, Agnes, fond. (Erih.an delas med lika belopp till 12 fat.
A: Skogman) 4,000 kr. Ra,:,:tan an- tiga enkor med eller utan barn
v~ndes tlll omedelbar hjälp VId inom Klara församL
sjukdomsfalt inom fattiga hem., Isbergs fond (Presidentskan M

Stjern~ranats fond (Enkel.ru G Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan
Stjerngranat 1819) kr. 4,800. Ran· till fattighjonen.
tan utdelas ~t fattiga enkor med f. d. Kolerafonden, kr. 80l: 94.
barn, tdlth. forsamI. .. Till styrelsens godtfinnande.

T af Urs fond, kr ... 3,000. .Ran· LIeberts fond (Sejlareålderm. J
t~r utdelas ttll behofvande inom F Liebert och hans hustru A S
forsamI. Weber 1832) kr. 6,423:38. Af rän-

»Tvenne systrars testamente» tan 3/4 till fattiahjonen 11 till
(1876) kr. 8,0.00.. Till af testator kapitalet. o , 4
utSredde penstonäror, Lindgrens fond (Dir. E Lindgren

Ulf-parre« fond (Enkefru M 1802) kr. 300. Gåfva till enka mcd
Ulfspa~re 1876)kr. 3,000. Underst. flesta barn.
åt fattlga:. . Lindgrens fond (Dir. E Lindgren

'yadstrom. fO~d (Jungfru Wad· 1802) kr. 500. Gåfva till fattig.
stro.m 1791) kr. 200. Åt fattlga vid hjonen.
jult!den. ,. Lindgrens fond kr. 500. Tillmid.

'l ibergs fond (Frkn C A wiberg dagsmåltid åt styrelsen
1897) kr. 12,000:. Till af testator Lundblads foud (H·ofslag. J
ut~edda pensronärar. Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva

A.hrbergs fond (Jungfru M L till familj med barn.
Åhrberg 1874) kr .. 10,000. Till af Mennlers fond (Mill S JVI Meu.
testator utsedd pensionär. nier 1840) kr. 3,000. Pens:r åt 2:e

Öbergs fond (M:ll M Öberg lS74) f'at!iga gu!:'mor.
kr. 5,000. Underst. åt fattiga. Nordstrom.s testamente (Enkel'.

E~I Nordstram) kr. 2,000. Rantan
utgår såsom lifränta åt 2:e per-
soner, men efter deras död utdelas
räntan till 2· ogifta handtverks-
mäst:sdöttrar inom Klara törsamt.

Okänd (En ärlig mans fond 17S2)
kr 450. Pens. till en ärbar flicka.

[2609] Klara församlings
fattigvårdsstyrelse.

Se [11 52].
Rerggrens fond (Hyrkusk. M

Berggren 1857).kr. 7,500. Räntan

[2607-2611J
Pihlgrens fond or.n U E Pihl-

grcn 1813) kr. 1,500. Pens:r till
2:e dygdiga flickor.

Ql'idlngs fond (Presid:enkan J W
Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan
utdelar fattigv:styrelsen 160 kr.
samt kyrkoh. återstoden till behöf-
vande inom Klara församl. i pens:r
om högst 100 kr., och minst 50kl'.

Sehönes fond (Enkel'. 1889) kr.
2,500. Räntan öfverlemnas till
skydds föreningen i Klara försarnl.

Schumburgs, August, Minnes·
fond. (Donerad af konsul R Schum-
burg 1895) kr. 1,070. l proc. till
kapitalet, resten till fattiga inom
Klara församl.

Setter trsdms fond (Karduans-
mak. Setterström) kr. 630. Till
styrelsens godtfinnande.

Sporrongs fond (Enkel'. U E
Sporrang 1824)kr. 3,000. Gåfva tl1l
fattigh,jonen.

Stråhles testamontsfonu (Kame-
rersenkan H M Stråhle lS29) kr.
3,000. Till 2:e civ. tjenstemans-
enkor, fyllda 60 är.

Tunelf l fond (Kryddkramh. Jo-
han Tunelius 1833) kr. 6,000. Räu-
tan tilldelas 4 inom församt. bo-
ende fattiga enkor eller jungfrur.

Ugg las" fond (Excell. grefve G
af Ugglas lS55) kr. 2,000. Till ety.
relsens godtfinuande.

Wier. fund (Brygg. A !VIWiers
enka 1783)kr. 1,682:24. 27kr. till Ad
F'redr. förs:s o.rest, till Klara förs:s
fattighjon.

[2611] Jakobs och Johan-
nes' församlings kyrko- och

skolråd.
Se [1228].

Alms, Pru, donation. (Enkefrn
S Alm 1874) kr. 2,000. Underst. tl1l
fattiga inom försarnl.

Behrens donation (Gördelrnak.
J F Behrens) kr. 700. »En liten på.
ökning till Jakobs och Johannes'
törsaml.s skoleprester» (ingår i
den rektor 0.2 kolleger tillk. lön).

Brandels donation(AnnaMBran-
del 1795) kr. 2,700. Underst. till
fattiga enkor m. fl. inom församl.

»R Cadlers minne» (Enkefru Ca.
roline Cadier 1901)kr. 50,000. Till
bestridande af kostn. af s. k. skol-
lol'skolonier tör folkskolebarn, tdl'l.
hörande Jakobs och .Iohannea' för-
saml.

Carlboms donation kr. 125. Till
en inom församl. boende fattig bol"
garenka med flera små barn.

de Geer. donation (K Ch:a Rib-
bing 1783) kr. 2,250. Underst. till
G fattiga af Jak. och Joh. förs.,
af hvilka 4 enkor.

Godlnnds testamentsfond (Dir.
J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.
till fattiga o. orkeslösa inom förs.

Hedrens fond (Biskop J J'Hedren)
GOO. Till böcker åt medellös lärj.

HlIlbergs stipendiefond »Okänd
girvare 1865») kr. 1,000. Underst.
åt medellösa lärjungar.

Li ljeuer gs fond (!VIålaremäst. G
E Liljeberg 1887) kr. 50,000. Rän-
tan användes till utdeln. bland gifta
och ogifta qvinnor inom Jakobs
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[2611-2613] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
och Johannes' f6rsaml., dock ej i Grewesmiihlska skolan (Grossh. fördelas lika emellan de 11Jakobs
mindre belopp än 20 kr. C A Grewesmiihl 1812)kr. 224,402, o. Joh. förs. fattigh. intagna hjon.

Lundblads donatlon(C Christina deraf fastighetsvärde kr. 23,802. Holmbergs fond (Kryddkramh.
Lundblad 1865)kr. 1,000. Underst. S.ärsk. direktion s.e [1~72].T.'Ufat- N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän·
till 2:e nattvardsbarn, en gosse tIga barns uudervisn. l skolamnen, tan användes till förökande af den
och en flicka. handslöjd m. m. samt till kläder. dagl. kosten för de å fattighusen

Norens donation (Kamrer JNo· Franckeska fonden (Fru Olena intagna blinda hjon.
ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid Francke 1895)kr. 25,000.Till utdeln. Horns testamentsfond (Grefv:an
julen till högst 4 inom Joh. förs. vid jultiden till fattiga fam. inom A S Horn f. Blomstedt 1858)kr.
boende enkor eUer värnlösa barn. församI. 25.000 kr. till fattiga folk- 4 500. Åri. räntan användes till

Rnckmans donation(Frkn Maria skoleb:s bespis. 5,000kr. tillfattig~ u'nderstöd åt s. k. npauvres hon-
Ruckman 1887)kr. 20,000. Pens:r sjuka församlingsmedI. vårdande l teuses», isynnerhet gamla, döfva,
af lika belopp åt 80bemedl. öfver deras hem. blinda eller annorledes vanföra.
60 år gamla och för en hedrande Kih)ström,s testamentsfond
vandel kända fruntimmer, vare [2613J Jakobs och Johan- (Slagtaren J G Kihlström 1830 o.
sig enkor eller ogifta. , f d t I 1844) kr. 3,537. Räntan utdelas
Sebaldts donation(Justitiekansl.. nes attigvår ss yre se. årl. på stift:s dödsdag den 12 dec.

iunan M Sebaldt 1797) kr. 8,333. Se [1153]. till församl:s fattighushjon.
Underst. tiU enkor efter civ. tjen- Barnhjelpsfonden (Excell. Gref- Lundberes testamentsfond (F'ör-
stemän och deras ogifta döttrar ve C de Geer med 10,000,åtskilliga ste lifmedikus V Lundberg 1897)
(6 st.), 2:e fattiga gossar i skol- andra församl:sboar med 5,000. kr. 5,000; att bilda en fond åt så.
åldern och 12 fattiga enkor utan 1836)kl'. 15,000. Till mat och be- dana nödstäida föraamlrsmedl.j-
uppgifvet stånd. klädn. åt fattiga barn. som icke äro berättigade till tatttg-

Stabres donation (Komminister Benedicks testamentsf. (Bruksp, understöd.
N.J Stahre och hans hustru) kl'. E OBenedicks 1876) kl'. 2,000. Till Noreens pensteusfond (Kaualir,
70,000. Till behöfvande enkor eUer hjelp föl' de fattiga utöfver hvad J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,500.
ogifta personer, företrädesvis af dessa enl. fattigv:författningarna Pensrr å 24 kr. utdelas till belrör-
prestfamilj cUer s!ägt till kom- bekomma, eller föl' sådana fat- vande enkor o. döttrar efter tjen-
minister Stahre eller hans hustru. tiga, som icke af fatttgv.samhäl- stemän af civtl-, militär- samt bor-

Vahlsk-ogs stipendinm (Enkef. lena erhålla understöd, gareståndet.
LM Vahlskog 1818)kl'. 6,000. Un- Ekholms testamentsfond (Guld- Normans testamentsfond (Hus
derst. till ynglingar, som egna sig sm. lEkholm 1806)kr. 2,523. Bän- håUerskan B M Norman 1829)kr.
föl' studier till inträde i presterl. tan tillfaUer »fattiga medborgares 1,500 Räntan utdelas årl. på stil'·
ståndet. enkor och minderåriga barn» med tartunans dödsdag den 8 maj till

Ziervogels donation (Justrerädet 30 kr. hvar årligen. rörs:s fattighushjon.
C Ziervogel 1824) kr. 7,500. Un- Fubrmansfond(Hofkällaremäst. Okiind (En okänd gifvares do-
derst. till ogifta döttrar eller enkor P H Fuhrman 1772) kr. 383, Bän- nationsfond 1855) kl'. 3,000. 'I'Il]
efter embetsmän. tan användes till undfägnad mtd- underhåll af fattiga och vanlottade

sommaraftonen åt fattighjonen. barn inom församI.
de Geers donationsfond (Kam- P-s donationsfond (18C5)kl'. 5.0.

[26 12J . marh, frih. C de Geer 1796)kr. 2,500. Räntan till de fattiga inom församI.
LIndgrens donation (Emil Ch. Till fortsättandet och driften af Relnstedts donationsfond (Tes-

Lindgren 1866)kr. 1,000. Skolrådet förs:s arbetshus. tam:tstagare efter Enkef. 111H Rein-
i Jakobs och Johannes' rörsaml., de Geers donationsfond (Excell. stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut-
se [1228) till 6 st. af folkskolans grefve C de Geer 1850)kr. 15,150. delas i 5 olika lotter till vissa upp-
flickor vid julen. Till underst. åt några utöfver det gifna personer och efter deras död

Alms fond (Byggmäst. Axel Alm hittills vanl. antalet å församl:s till andra behöfvande, helst enkor
1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob fattighus intagna personer. och ogifta döttrar efter embetsmän
jemte 2 andra, att uppmuntra de de Geers donationsfond (Excell. i statens emhetsv.
arbetande klasserna till flit, ar- grefve C de Geer 1859)kl'. 7,500. Sandbergs testnmentsfond (En.
betsamhet och sparsamhet. Till underst. åt fattiga barn inom kef. O Sandberg 1812) kr. 1,275.

Alms testamente (Byggmäst. Ax. församI., hvilka fyllt 14 ål', men Räntan till något fattigt rruntnn-
Alm). En fond till uppmuntran af sjukdom eller annan orsak äro mer af bättre stånd.
af flit, ordning och sparsamhet hos oförmögna att sig försörja, samt Schewes te.tamentsfond (Grossh.
de arbetande klasserna inom huf- såsom tilliålligt understöd åt an- R F Sehewe 1845) kr. 750. Räntan
vudstaden, företrädesvis sådana, dra fattiga af hvi1ken ålder som utdelas år1. pli Sofiadagen t. förs:s
hvflkus biträde testator vid byggn:r helst, hvilka befinna s.ig uti en fattighushjon.
begagnat, tilllikafördeln. Fonden, hjelplös belägenhet. Scbnltzes testnmentsfoud (Frkn
100,000 kr., förvaltas af Pastor i Godus testamentsfond (Segel- C v. Schultze 1845)kl'. 300. Bän-

I Jakobs rors amI. samt 2 af styrelsen söm:enkan O Godu 1791) kr. 556. tan tilldelas någon behöfvande.
för Sthlms stads sparbank utsedda Årl. räntan utgår till underhåll föl' . Sehwnrtzers testnmentsfond
personer. 2:e inom förs amI. boende ärbara (Öfverste J v. Schwartzer 1808)kl'.

Kare1Js fond (Kyrkoh. P KarelIs o. välfrejd. hederliga enkor eller 300. 'l'ill de fattiga vid jultiden.
enka Ch M Hedendahl 1849) kr. ogifta fruntimmer som uppnått CO Sundströms gårvomedel (Handl.
10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara: år, eUer ock sådana yngre, som C G Sundström 1869)kr. 1,900. Bän-
underst. åt aflidna prestrnäns i genom sjukdom eller lyten äro ur- tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika
fattigdom varande barn. ståndsatta att s.ig genom arbete delar till behöfvande och obotl.

Lejas viilgörenbetsstiftelse för försörja. sjuke handl. eller deras enkor, eller
Jakohs o. Johannes' församl:s fat- Gyldenstolpes donationsfond handtverkare eller ock till Jakobs
tige(Kejserlighofopti1msBenjamin (Grerve A G Gyldenstolpe 1855l.kr. för:.~ fattig~ i l'llmänhet.

, Leja 1864) kr. 20,000. Särsk. sty- 1,800. Till underst. åt 2:e.Mdrlga, Soders~~oJlls.. testamentsfond
relse med kyrkoh. i Jakob så- sjuka personer, helst å forsaml:s (M:ll S Soderstrom) kr. 988. Ra~l'
som ordf., se [2061]. Dels be- fattighus. tan utdel~s Bofiadagen till for·
sptsn, under julhelgen af inom Hederhlelms testamentsfond saml:s fattighjon.
Jakobs o. Johannes' l'1rs. boende (Kammarrev.rädet G O Hederhielm IVretterdnhls testameutsfuad
fattiga, dels till beklädn. af fattiga 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas (Prostinnan C E Wretterdahl1860)
skolbarn, dels slutl. till kontant hvarje 1/2-är till fattiga, födda inom kr. 300. Rantan utdelas tIll ngn
underst. till sådana behöfvande Jakobs förs. behöfvande l förs.
som icke äro i någon välgören: Jlellns donationsfond (Enkefru Wittings testamentsfond (Enkef.
hetsinrättning intagna. J. Helin 1815) kl'. 3,000. Räntan M B Witting 1782)kr. 431. Räntan
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2613-2619J
tikall årl. Michaelsmessodagen lika Lavins fond (Fabr. J P Levin och Reuekners fond (Enkef. S L
fördelas mellan S.e enkor och 3:ne hans hustru 1856) kr.. 1,500. Till Reuclrner 1885) kr. 3,000. Utdelas
faderlösa barn inom försarnl. ,hvilka beklädn. åt sådana fattiga barn, som till behöf'vande inom försarnl.
äro i ömmande och behöfvande om- i bristderaf ej kunna bevista skolan. llothoffs foud (Öfverstelöjtn. F
ständigheter. Meyers fond (F'rkn Jenny Meyer A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för-

Åkerbla!ls donationsfond (Spe. 1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. saml:s fattiga.
gelfabr. J Akerblad 1777)kr. 83. Till för fattiga skolbarn. Sahlbergs fond (Stadsmäkl. J
jul och nyårsgåtvor åt fattighjonen. Netherwoods fond (Bankokom- Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig-

miss. V Netherwood 1867)kr. 200. hjonens förplägn. å H M Konun-
Till uppmnntran åt ett fattigt skol- gen s födelsedag.
barn. Sandahls fond (Uppbördskom-

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- miss. ,J Sandahl 1878) kr. 2,000.
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och För behöfvande inom försam!.
annan beklädn. samt till skrtfrna. Stråhles testamentsfond (Ea-
terial åt fattiga skolbarn. merer-enkan H M Stråhle 1829)kr .

Törnf.'bohms testamente (Asses- 3,000. 'I'Ill 2:e civ. tjenstornäns
som och stämpelmäst. E Törne- enkor , fyllda 60 år.
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga Elin A Svans minnesfond (Ko-
skolbarns beklädn. ket'skan C C Jansdotter 1896) kr.

1,470. För fattiga barn inom för-
samt.

Sweders fond (Rådman MSweder
1772) kr. 1,600. Underst. till fat-
tiga klädesgarnsspinnerskor.

Tjngnfemte -Iunt-funden (Okänd
gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
disposition för fattiga inom förs.

'I'drnemans och 'Wistrands min-
nesfond (Assessor J A Törneman
och Professor A H Wistrand 1864)
kr. 1,743: 0.5. Behöfvande inom
förs aml.

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

Wertmilllers fond N:o 2 (Brygg.
och Ryttmäst. G WertmUller 1864) -
kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
å testators födelsedag d. 23 feb ,

Wirrwachs fond (Enkef. C E
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
räntan användes 400 kr. till un-
derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50öre
och 4 a 25 kr.) åt Il ofrälse mäns
enkor, som äro fattiga och till
frejden oförvitl., företrädesvis så-
dana, som hafva omyndiga barn
eller sjuka föräldrar att försörja.

C A 'rh Ädelgrens minnesfond
(Frkn S A A Ädelgren 1897)kr.
1,340. För behöfvande inom för-
samt.

Östergrens fond (Hamnfogd. L E
östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
vid jnltiden åt sängliggande sjuka
å fattighuset.

[2615] Maria församlings
kyrkoråd.

Se [1230].
..lpelgrens fond (1\1:11S L Apel-

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

Botins eller Schönborgs fond
(Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
9,000. Till 3 eukor eller döttrar
efter embets- och tjenstemän samt
2 enkor eller döttrar af handl. eller
fabriksidk; samt en 1/6 af årets
ränta till kyrkonotarien.

Cabanis' fond (Enkan A Cabanls
1869) kr. 2,400. Till aktningsvärda
behöfvande inom församl.

Dahlqvists fond (Enkan Ch Dahl-
qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig
enka ; pensionären utses hvarje år.

Dtdrfkssons fond (Enkan H. Did-
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r ät sö-
dra latinlärov. till obestämdt antal.

Femte·Mar8·~'onden (Flere o-
nämnda 1876) kr. 925. Till fat-
-tiga inom törsamt.

Hallgrens fond (M:ll M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan ti'll.
faller sjuka och ofärdiga frun t.;
tillfälligt underst.

Hnlts fond (Jungfru A L Hult
1805)kr.1,lCO. Till fattigas underst.,
till obestämdt antal.

Ko lernfond' 1853 ärs (flere atif-
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, Iivil-
kas föräldrar dött i kolera, eller
numera ät fattiga.

Körners fond (Laudtbr-uk. J G
Körner 1860) kr. 3,000. Räntan ut-
delas åt 6 fattiga blinda eller om
såana ej finnas, behöfvande borgare
eller deras enkor,

Möllers fond (Kamerer J Möller
1796) kr 1,667: 67. Räntan tillfaller
för Ittstiden 3:e enkor efter civ,
embets- o tjenstemän.

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

Pihlmanska eller Östermanska
testamentsfonden (Enkef. W Pihl-
man, f. Österman 1779) kr. 9,036:
31. Till pensa' åt 4 enkor.

Widmans fond (Grossh. P U Wid·
mans dotter och måg R Th Ceder-
schiöld 1859)kr. 1,000. Åt 2:e in.
om försarn!. boende borgarenkor .

Öhmans fond (Enkan H Öhman
1791) kr. 800. Stip:r åt södra latin.
lärov. till obestämdt antal.

1884 års fond för fattiga natt.
vardabarn kr. 1,500.

[2617J Maria församlings
fattigv~rdsstyrelse.

Se [11.i4j.
AbraJlamsons llfräntefond (Bada-
remäst. J O Abrahamson 1870,1881,
1893 o. 1894) kr. 4,200. För barn å
Gålön och i Philtpsenska ochMalrn-
qvistska skolorna.

Beklädnadsfonden rör fattiga
nattvardsbarn (okända gifvare) kr.
2,724: 85. Användes för fattiga barn
inom törsamt.

Bergstedts fond (Fabriksrnäst.
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,566,
Räntan till fattiga fabriksarbetare-
familjer.

Besparade medelfonden (bild.
gnm behälln. af räntor 1867 och
1868) ]'1'. 1,500. Användes tör åt-
skilliga ändamål, efter Styrelsens
beprötvande.

Puhrmans fond (Hofkäl lare-
mäst. P H Fuhrman 1772)kr. 400.
Fattighushjonens förplägn. mid-
sommardagen.

Godus fond (Segelsömm:enkan
C Godu 1.791) kr. 1,666: 67. Uno
derst. åt enkor eller ogifta frun-
timmer.

Grundbergs och Asplunds fond
(Grossh. A N Grundberg och en-
kef. C E Asplund 1852) kr. 2,000.
Åt behöfvande inom rörsamt.

Gösches fond (Grossh. J H Gö-
sche 1781) kr. 1,500. Fattighus-
hjonens förplägn. 11H M Konun-
gens födelsedag.

HogIinds fond (Makarne G R
och B K HagIind 1888) kr. 1,000.
Till ä 1\iaria fattighus, sjuk- och
ålderdomsrum intagna fattiga per-
soner.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-
tan användes till förökande af den
dag!. kosten för de å fattighusen
intagna blinda hjon.

Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
kr. 125. Inköp åtf'attighushjonen
af »At-ndts paradislustgård»,

Petreji fond (Skeppskl at-er, P
[26 16] Maria församlings Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifl-

skolråd. kationer ä testators dödsdag den

Se [mOj. 27p~~i~r~~~~~Foe~'~o(~~~SSh.Axel
GravoJIiI fond (C O Gravalllus) Pettersson 1890) kr. 3,000. Till

kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat- fattiga inom församl. efter verkst.
tiga skolbarn i ~andslöjd. direktörens bepröfvande.

[2619J Katarina församlings
kyrkor~d.

Se [1231].
Fond till hl hlnr' åt fattiga natt-

vardsbarn, kr. 900.
Fond till kläder åt fattiga natt-

vardsbarn, kr. 450.
Eonden för Kutarlna barn-

krubha, kr. 25,000.
Fröknarne Melanders fond (1902)

Kr. 2.000. Räntan utdelas årl. till
4 fattiga före jul.

llosaIie Fredenholms fond (1.896)
kl'. 3,000. Till 3 nödstälda, ålder-
stigna, ogifta fruntimmer årl.

Godns fond (Segelsöm:enkan C
Godn 1787) kr. 8,333. Pens:r åt
enkor m. fl.

Kamrer Branders fond, kr.
1,000. Gåfvor årt. till sjukl , tje-
nare vid kyrkan.
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[2619-2623J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
]Iathias Lundins fond (1891)kr. Törllq.ist. fond (Carl Törnqvist kost.åt hjonen å Rosenlundsålder-

5,000. Till pens:r ät 5 älderstigna J 861) kr. 2,000. Prem.r ät flickor domshem.
pers:r som under senaste 10 åren i Katarina slöjdskola. Nyströms fond (Rustmäst. C
tillhört Katarina församling. TÖrDfjvists fond (J Ch Törnqvist Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln.

Mamsell Brander. fond, kr. 1829) kr. 4,100. Prem:r i fattig. till hjonen ä Rosenlunds ålder-
2,000. Gäfva årl. till sjukL tjenare skolan. domshem. ' ,
vid kyrkan. . Okänd (Okänd gifvare 1804)kr.

Spångbergskatestamentsfonden [2621) Katarina församlings !51do·er'dTo'i,·nllshheJm·on.en ä Rosenlunds
(Fabr. Spängberg) kr. 2,071. Till "
underst. ät fattiga fader- och mo- fattigvårdsstyrelse. Osreengii fond (Kammarrätts-
derlösa barn. Se [U55]. räd:n B Ch OSlllengius 1853)kr .

.John Söderber;:s fond (1894)kr. Almgrens fond (Advokatfiskal. J 3,000. Pens:r åt 3:e fattiga frun-
40,000. Till middagsspisn. åt fat .. PAlmgren 1822)kr l 050 Räntan timmer. .
tiga folkskolebarn. utdelas till fattiga ~iv'.tje"ustemäns Ringq.ists fOlld (Apotek. C R

John Söderbergs fond (1894)kr. enkor eller döttrar. Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt·
12,000. Till underhåll af testators Bohman E:.ons fond (Viktualie- rad kost ät hjonen ä Rosenlunds
graf och till mat och sjukv:sartik- handl. E Bohman E:son' 1822) kr. ålderdomshem.
lar ät fattiga sjuka gn!". försam- 4,500. Vedutdeln. till 'fattige inom Roo.' fond (Handelsbokh. J C
lingsdiakonissorna. förs. m. m. . Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad

Öf.erströms fond (Kyrkoh. F Brandes fond (Frkn J F Bran- kost ät sjuka hjon' å Rosenlunds
W Öfverström 1865) kr. 20,288. des 1872)kr. 15,000. Pens:r a 75kr. ålderdomshem,
Pens:r o. lifräntor. ät ogifta, åldriga och sjukl. tjena- Steinmetz' fond (Grossh. J F

rinnor, som längre tid tjenat i sam- Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
ma familj och boende pli. söder. åt hjonen äRosenl. älderdomshem.

[2620) K t' f M Broströms fond (Källarmäst. O ' ~to"oes fond. ben. Stenbergskaa arma orsam- Broström 1844)kr. 2,000. Dtdeln.!!.t Strftelsen (Enkel'. C Ch Stokoe 1873)
Iings skolråd. hjonen å Rosenlunds älderdomsh. ~r. 3,000. Till utdeln. åt 10ratttga

Se [1231]. Bångs fond (Dir. G Bäng 1854) mom/·orsaml. hvarje är.
Eriksons fond (E R Eriksson kr. 18,000. ·Utdelning!!.t hjonen ä Strahles testame~tsfond (Ka·

1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga Rosenlunds ålderdomshem merersenkan H M Stråhle 1829)
barn i Katar. församl. fattigskola .. Bång •. fond (Dir. G Bäng 1854) kr. 3,000. Till2:eciv.tjenstemäns

Eriksons fond (1825)kr. 9,000. kr. 7,500. Till fattiga skolbarns enkor, fYll:!'Ia60 är.
Till arbetsskola i Katarina förs. beklädn.; f. n. utgä 225 kr. tilllif. Teng~troms fond (Kamerer CA

Fond rör Katarina skoUofsko. räntor. Tengstrom 1864) kr. 10,100. Af
lonier, (1896)1900 kr. 20,000. Flobergs fond (Guldsmeden S räntan .utdelas 4 pens,r a 50 ~.

Rosalle Fredenholms fond(1897) Floberg 1830)kr 1,500. Pens. ät un fattr~a enk'!r och 4 a ~~kr. eui
kr. 2,000. Kläder ät fattiga barn i en fattig borgareenka. 'l;vml. tjenstehjon, som langre tid
Katarina folkskola. Fahrmansfond(Hofkällaremäst. tjenat mo~ sa~a famflj ; äter-

Gjörckes donationsfond (Enkef. P H Fnhrinan 1772) kr. 187: 33. stoden användes tl11 underhäll ät
C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. Till hjonen å Rosenlunds ålder- hJo,;!en ä )'tosenlunds älderdomsh.
ät l eller högst 2 fattiga fader- och dornshem. .:rornlJ.nsts fond (Kamerer. C
moderlösa skolbarn. tludns fond (Segelsöm:enkan C TornqVlst 1866).kr.14,600. 190kr.

Gjöthmans fond (,1818)kr. 3,333. Godu 1789) kr. 150.. Utdeln. till 66 ore utdelas tl11hjonen ä Rosen-
Kläder ät fattiga flickor i Katarina hjonen å Rosenlunds älderdomsh. lunds ~lderdomsh~m oft 10rsorJ-
Iors. fattigskola. Godas fond (Segelsöm:enkan C mngslljonen hvarje är 112testa-

Carl Wilhelm Hagmans fond Godu 1797) kr. 1,333. Pens:r !!.t tors dödsdag), 12kr. ttll u~derh ..af
(1897)kr. 700. Till kläder ät fattiga enkor eller döttrar till 1 civil tjen- test~tors graf; äte!st. användes tlll
skolbarn före julhelgen hvarje är. steman, l prest, 1 militär och l förbättrande af hjonens kost.

Hedströms fond (Carl Hedström bor(lare. Zetllerstens ,fond (Garfv, J H
'1822) kr. 9;000. Kläder ät fattiga Gåderills fond (Husgerädskam: Ze~ersten 1836)kr. 750. Julkost
barnI Katarina förs. betjenten A Gäderin 1833)kr. 4,500. åt !lJonen ä Rosenl. älderdomshem.

Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. Till utdelning ät hjonen ä Rosen- Ostbergs fond (Öfvervagaren F J
Undervisn. i handslöjd !!.tfattiga lunds älderdomshem. Ös~berg 1813)kr. 400. Pens. ät en
flickor. Hedströms fond (Sidenfabr. C qv;,.nnabland pauvres honteux.

Johan Hanssons fond (1902)kr. Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln. O~tergrens fond (Hamnfogd. L
GOO. Till inköp under hösten af bland hjonen ä Rosenlunds älder- E Oseergren 1862) kr. 500. För-
läderskodon till fattiga välartade domshem, 75 kr. tilldelas ärl. !!.t plägn. vid jultiden ät säng'l. sjuka
barn i Katarina folkskola. 16rsörjn:shjonen. ä Rosenlunds ålderdomshem.

Katarina arbetsstugors fond Holms fond (Enkel'. Johanna
(1900) kr. 4,000. Lovisa Holm 1895). Tilllifräntor;

lIathlas I\nndlus fond (1901)kr. i öfrigt användes afkomsten till
5,000. Till prem. af kläder att ut- beredande af pens:r a 50 kr. till
delas vid vårterminens slut ~t det antal hvartill räntan lemnar
fattiga skolbarn. tillg. ät medellösa och för heder-

Jenny Meyers fond (1894) kr. lig vandel kända fruntimmer, ogif.
25,000. Till middagsspisn. ät fat- ta eller enkor, inom Katarina för-
tiga folkskolebarn. saml.

Okänd (stift. af en okänd 1829) Holms fond kr .. 20,000 till Iif-
kr. 500. Prem. i folkskolan. räntor, efter hvilkas upphörande

Rlchters fond (CH Richter 1825) afkastningen användes till pensio-
kr. 1,500. Biblar ät barn i fattig. ner a 50 kr. ärligen ät medellösa,
skolan. '16r hederlig vandel kända frun-

Richters fond (1825) kr. 4,500. timmer.
Till fattigskolans framtida beständ. Holmbergs fond (Kryddkramh.

R1esholms fond (Benjamin Ries-, N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-
h6lm 1817) kr) 9,000. Till fattig- tan användes till förökande af den
skolan. dagl. kosten för de ä Rosenlunds

Törn'ebollms fond (Erik Törne- älderdomsh. intagna blinda hjon.
bohm 1831)kr. 3,000. Sko'lunder Lettströms fond (Fattigläk ...G A
visn. ät fattiga barn. . Lettstl'öm 1843) kr. 3,000. Okad

[2623) Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [1232J.
Bomans fond (Kammarskrifv. E

Boman 1817) kr. l 700. Till 2:e
fattiga välfrejdade\ ålderstigna
inom rörsaml.

Hallgrens fond (M:ll M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga.
truntimmer. '

Klerckska fonden (Skrädd, Sv.
Klerck och hans hustru 1883)kr.
5,009. Att bispringa fattiga inom
församl. .

Lagermans testamentsfond
(Handl. J Lagerman 1780)kr. 2,500.
Till sängliggande fattiga och för-
äldralösa barn inom församt.

Llndb lads testamen tsfond (Lif-
medikus C A Lindblad 1822)kr.

B.rand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2623-2628J
2,000. Till enkor efter ståndsper- Brandels fond (lIiI:llA S Brandeli C O Lundbergs fond (Byggmäst.
soner eller borgare; företrädesvis 1867) kr. 62,000. Af afkastn. skall C O Lundberg 1897) kr. 10,000.
åt slägtingar. ena hälften användas till -bidrag Underst. åt 10 gossar vid förs:s

Okä.nd C'En okänd välgörares åt fattiga skolbarn inom fÖrSanl1.

1

folkskolor, hvilka visat flit och
gåfva.", donerad under kyrkoh, och den andra hälften, efter an- Iäraktighet ; och skola sådana, som
Lehnbergs tid) kr. 4,000. 'If.ll skol- rnalan af ngn försarnl:s medlem hafva fattiga föräldrar eller sakna
barns beklädn. och kyrkorådets pröfn. för hvarje,' fader, hafva företräde.

Sjöstedts testamentsfond (Rep- gång, till underst. åt behöfvande Nybergska fonden (Sjökapt, An-
slagrälderm. O Sjöstedt och hans o. helst i form a.fti llfä.lllga mindre ders Wilh. Nyberg och hans hustru
hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan gåtvor för att lindra oförvållad Erika Carolina Nyberg, f. Söder-
äro 2/s anslagna till aflöning åt en verk!. nöd samt der utsigt före- berg, test. 1868)kr. 4,000. Räntan
skollärare och återstoden till ut- finnes, att gnm penningehjelp en till beklädn. till Djurgårdsskolans
deln. åt fattige inom förs., som äro arbetsam och nyttig medlem kan mest fattiga och flitiga skolbarn.
sjuka, ålderstigna eller harva flera åt samhället återvinnas. Pettersson s fond (Handl. P Pet-
barn, företrädesvis fattiga gesäller Erika Nybergs fond (Enkef. Etersson 1878) kl'. 3,000. Prem:r åt
af "Repslagareembetet" och deras Nyberg 188S)kr. 10,000. Till jul. flitiga och välartade barn i Djur-
hustrur. gåfvor åt fattiga i törsamt. gårdens folkskola.

Ferms fond (Enkef. Ferm) kr.
[2624J Kungsholms försam· 600. Till julgåtor åt fattiga frun-

tings fattigvårdsstyrelse. ti~~~k'erska och Barkerskn te-
Se [H 56]. stamentet(Enkefru CCh Bark 1867)

Carl grens fond (Sergeant. J Carl- kr, 2,000. Till pens. åt en fattig
gren 1818) kr. 1,500. Till utdeln. qvinna, som gnm sitt arbete måste
åt fattighjonen. försörja åldriga föräldrar.

Godus fund (Segelsöm:enkan L Johannes och Angusta Kast.
Godu 1791) kr. 1,300 till 3 pens:r mans fond (gåfvobref af Enkefru
åt ankor eller ogifta fruntimmer i Augusta Kastman. f. Berwald, d.
församt. 3 januari 1902) kr. 4,500. Arliga

Holmbergs fond (Kryddkramh, räntan skall gnm förs:s kyrkoherde
fanH~;~~';f:s \~rn:t~I~:4ttbl:~ utdelas till fattiga inom Hedvig

Eleonora försmnling.
fattiga hjon. J A Llndho lms fond (Förest. för

)löllers fond (Bruksp. J Ph Möl- brefbärareexp . .TA Undholm 1894)
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. kr. 30,000. Till uppf. afvissa barn.
inom eller utom fattighuset. Lindstens stipendiefond (Sub-

Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl- skribenter 2879)kr. 1,050. Till un-
ler 1801) kr. 500. Till fattighus- derst. ät l eller 2:ne lärjungar vid
hjonen. Östermalms allm, lärov.

Möllers fond (Bruksp, S Möller) Otto och .4.ngosta Lindstrands
kr, 1,1011. Till fattiga barns upp· fond (Enkel". Emilia Aug. Lind.
fostran oeh vård. strand 1896) kr. 50,000. Till un-

Noreens fond (Kanslirådet J Ederst. ät obemedl. ålderstigna, akt-
Noreen 1811) kr. 900. Till utdeln. ningsvärda fruntimmer.
efter godtfinnande. lIIorbergska fonden. (Frku Mor-

Okänd (Anses vara Grossh. Po- berg 1894) kr. 2,000. Räntan an.
meresche 1826) kl'. 2,000. Till fat- vändes till beklädn. affattiga natt.
tiga och värnlösa barns uppfost- vards barn.
ran och vård. Selenii testamente (Käljaremäat.

Roos' fond (Handelsbokh. J C C L Selenius 1865) kr. 5,000. Till
Roos 1818) kr, 2,700. Förbättrad inköp af mat, kläder och böcker
kost åt sjuka fattighushjon. ät sådane fattige och välartade

Stag mans fond (Trädgårdsmä.st. barn, som vid församl:s folkskola
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för- åtnjuta undervisn.
plägn. affattighushjonen samt s.ne Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-
pens:r it 30 kl'. och s:e it 15 kr. t dt 1856) k 9 000 'I'Ill b

Thnr mouths fond (M:ll A Thar- ~::'bba och s:~åb~rn;sko{a arn.
mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder Wadströms fond kr. 300. Till
å.t fattighjonen, synnerl. gamla julgåtvor åt fattiga fruntimmer.
tjanare. Widings fond (Kyrkoh. L P 'wt-

Torkensfond(Ka;pt.JBv.Torken ding 1814) kr. 6,800. At räntan ut-
1~13).Iu'. 1,200. rin Sjuka och delas 5 pens.r, l it 50 kr., l å 35
sanghggande Inom rattighuset. kr. och 3 ~t 30 kr., åt in0111för-

saml. boende tjenstemäns eukor
eller döttrar, hvarvid de efter pre st-
män hafva företräde.

(2626J Ladugårdslands för·
samlings kyrkor~d.

Se [1234].
StenlIuggeriidkaren e Ander·

sons och hans hustrus fond (Test.
1890) kr. 4,200. Räntan • till hjelp
och understöd åt f'örsaml:s fattiga
och i främsta rummet till enkor
el. fattiga arbetare».

Barnkrubbans fond (Gåfvor af
Enkef. Erika Nyberg 1892och 1893)
kr. 4,000. Räntan tillgodokommer
församl:s barnkrubba.

Beethuns fon.l (M:ll A Beethun
och enkef. W Brandt) kl'. 2,400.
Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer .

[2627J ladugårdslands för-
samlings skolråd.

Se [1234].
Flickskolans slöjd.Nelnings

fond (bild. gnm besparingar af gåt-
vomedel) kr, 6,200. Närmare be-
stämmelscr 0111ändamålet saknas.

Lindgrenska fonden (Kommis-
sionären J G Lindgren 1882) kr.
120,000. Till kläder, skodon oeh
belöna' åt. fattiga skolbarn.

[2628J ladugårdslands för-
samlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1157].
Asplunds fond (Hand!. A Asp-

lund 1784) kl'. 800. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Beklädnadsf, 1"01' fattiga skolb.
inom rörs. kr.19,laO. Räntan an-
vändes till bekli1dn. åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

Bohman E:sons fond (Viktualie-
hand!. E Bohman E:son) kl'. 3,000.
Till underst. åt fattiga utom fat-
tighuset.

Erikssons fond (Enkef. L K Ch
Eriksson 1866) kr. 1,000. Till för-
deln. merlan 6 ålderst. fruntimmer.

Falks fond (Enkan M Falk 1796)
kr. 1,000. Till underst. åt fattiga.

Fuh 1'11I ans fond(Hofkällaremäst.
P R Fuhrman 1772) kr. 183. Till
förplägn. af fattighushjonen mid-
sommardagen.

Godns fond (Segelsömm:enkan
C Godu) kr. 850. Till underst. åt
fattiga.

Hays fond (Frih:an C Ray 1859)
kr. 500. Till förbättrande af fattig-
hushjonens kost under sjukdom.

Heflmans fond (Assessor Hell-
man) kr. 500. Till jul- och nyårs-
gåfva åt fattighushjonen.

Holmbergs fond (Kryddkramh,
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän-
tan an vändes till förbättrande af
den dagl. kosten för de å fattig-
husen intagna blinda hjon.

Hultgrens fond (Enkan A B
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty-
relsens godtärinande.

yit','e Jönssons fond, kr. 4,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
skild fattigv.

Kåbergs fond (Enkef. Althea
Kåberg 1889)kr. 2,000.Räntan disp.
af fattigv.-styr.

Lindholms fond (F dpostförvalt
J Aug. Lindholm 1896)kr. 9,050.
Till sådana konvalescenter, som
utan skydd och tillg. utskrifvas
från Sabbats bergs sjukhus, födda
och tillh. Östermalms eller Ladu-
gårdslands område.

Enkefru Erika Nybergs fond,
kr. 4,000.Till fattiga inom församl. ,
företrädesvis till julen.

Qvidings fond (Justitierådsenkan
Ch. Qviding) kr. 1,000. Årl. räntan
tilldelas ett äldre fruntimmer, som
är att hänf'6ra till pauvres honteux.
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[2630J Adolf fredriks för-
samlings kyrkoråd.

Se [12351.
Enanderska donationen (Posses-

sionaten Samuel Enander död
1900)kr. 111,000,hvaraf årliga run
lan skall användas, 1,200 kr. till
pension åt en trotjänarinna hos
Enander, äfriga delen till under-
håll af Ellenske grafven samt till

-föraamltngsverksamhet bland rat-
tilla~~~aS~~kf~lId (Brygg. NHart. [2632J Adolf fredriks för-
man 1837) kr. 2,200. Underst. åt samlings fattigvårdsstyrelse.
fattiga lärjungar i törsaml:s skola. Se [1l58J.

Rnkerru Louise Heurlins fond Abelills fond (Prof. Hj. Abelin
5,000 ki-., hvaraf räntan fördelas 1873)kr. 1,000. Räntan utdelas den
mellan f'örsaml:s barnhem och 22maj till en fattig, för gudsfruktan
barnkrubbor. och hedrande vandel känd familj.

·Komminister C E Hööks och Bayards f011<1(Kamrer D. Bayard
Fru J. Hööks fond 5,000kr., deraf 1836) kr. 4,500. Till äldr. ogifta
räntan efter underhåll af två graf. döttrar af embets-, tjenate- eller
var utgår till en slägting, och efter borgersmän m. il.
dennes frånfålle till år!. understöd Baynt ds fond (Kamerer. DBayard
åt fattiga, blinda, ofårdiga eller an- 1883)kr. 1,500.Till sängl. påfattigh.
nars af svår sjukd. hemsökta pers. 8ekliidlladsfond för fattiga

Jernbergska donationen (Frö' skolbarn kr. 2,400.
ken Carolina Jernbeig död 1901) Berggrens f011<l (Hyrkusk M
kr. 3,600,hvaraf årliga räntan skall Berggren 1857)kr. 1,500. Till klä-
af kyrkoherden utdelas bland fat- der åt de mest nödstäida fattig-
tiga och sjuka i församlingen. hushjonen.

Lindbergs fond (Trädgårds' Bollins fOlld (Brygg. O G Bollin
mäst:enkan Lindberg 1859)kr. 200. 1862) kr. 3,000. Till fattiga skol-
Till kläder åt fattiga barn inom förs. barns beklädn.

Probsts donation (M:ll Ch. W F'alks fond (Enkan M Falk 1796)
Probst 1867)kr. 7,223. År!. räntan kr. 500. Till underst. åt fattiga.
fördelas emellan 4 verk!. behöf- F'ileens fond (Kommerserådet P
vandehandtverksborgaresenkore!. E Fil"en '1822) kr. 17,500. J:ill
döttrar inom Ad. Fred. rörsamt. fattiga enkor i Stockh.

Ruckmans donation (Frkn M Godus foml (Segelsöm:enkan C
'Ruckman 1887)kr. 20,000. Till Ad. Godu 1877) kr. 560. Räntan till·
Fredr. försam!. barnhem. faller fattiga enkor, eller ogifta

Walllns fond, Emma och M F, fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
(1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s dana, som utaf sjukdom eller ly-
församl. barnhem ; f. n. lifränta. ten icke kunna försörja sig.

Wallins fond, ~I F, HandI. (1884) Holmbergs fond (Kryddkramh.
kr. 2,000. Till prem:r i folkskolan. N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-

Westlns fond (Byggmäst. Axel tan användes till förökande af den
Westin 1885) kr. 20,000hvaraf' rän- dagl, kosten för de å fattighusen
tan efter 5 0/0 på gifvarens döds- intagna blinda hjon.
dag utdelas till20behöfvande ålder- {,eijonI) ufvuds fond (Kapt. frih.
stigna och välfrejd. fattiga; dess- A Leijonhufvud 1831) kr. 1;200.

'utom utdelas hvarje julafton af Till nödstälda likar inom förs aml,
räntan å boets behålln. kläder åt Leljonhufvuds fond (Kapt, frih.
fattiga barn. A Leijonhufvud 1841)kr. 300. Till

Wlckholms Stiftelse (Lump' sjuka 'och gamla på fattighus d. 7
handl, P A Wickholm 1850) kr. jan. o. 11 aug.
6,500. Räntebeloppet användes dels Lieberts fond (Sejlareålderm.v.I
till underhåll och beklädn. åt rör- F Liebert och hans hustru A S [2638J T k f~ •.
äldralösa barn gnm fattigv:styr:s Weber 1832)kr. 5,000. 'FfIl på fattig-, ys a orsam mgen.
försorg, dels till kontanta bidrag; hus intagna 23 juni och 24 dec, [Se 122~1· .
som ·af kyrkoh:n utdelas bland de Lundgrens fond (Kammarjunk. Carl och Elisabeth Becker-Sfl-
m:estbehöfvande inom församl. C v. Köhler och hans hustru 1857[berhochzel tsföud (1896 d. 28 nov.)---------------------------------~------

l2628-2638J Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
Iloselii fond (Repslag. O Rose- Willboms foud (~'l:ll A Widbom och 1867)kr. 7,500. Pens:r åt faltiga

lius) kr. 867. Räutan utdelas till 1877) kr. 1,000. Underst. åt s. k. enkor ej under 60 år, företrädesvis
fattighushjonen. pauvres honteux. åt dem, hvilkas män tillh. tjen-

lIym311s fond (Gulddrag. J Ry- Åkerlunds fond (Augusta Wilh. stem:klassen.
man 1784) kr. 4,887. För iur. af Albertrna Åkerlund 1888)kr. 3,328. Nordenstolpps fOlld (Kammar-
ett fattighus på Östermalm. Räntan till2:e 50års gamla hederI. rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.

Sporrongs fond (M:ll A Maria fnmtimmer. 900. Till blinda på fattighuset,
Sporrong lS62) kr.·750. Till utdeln. eljes sjuke o. sängliggande.
Mariadagen åt fattiga. [2631J Adolf fredriks för- Nordströms fond (Enkef. C M

Siitherströms fond (Karduans- samlings skolråd. Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-
mak. J Säthersrröm 1828). Fonden betalas som pens. åt en fattig bor-
utgöres af fastigh. n:r 8 i qv. Hä- Se [123;;]. garedotter inom förs amI.
gern större, Klara församl.; till Biiiin'nhie1tnfil fond. {Kamrer N Norgrens fond (Fr:kn A D L
utdeln. åt gamla, sängliggande män G Bäärenhielm, 1875)kr. 1,000. Till Norgren 1898)kr. 30,800. Till un-
o. qvinnor, samt fader- o. moder. församl:s arbetsskola för gossar. derst. åt personer intagna ä St:lrns
'lösa barns underhåll. Meijerbergs fon<l (Fol.kskoletn- stads fattigv. inrättn. .

spektören C J Meijerberg 1875)kr. Ok,ind (1805)kr. 200. Till sjuke
100. Till församl.s arbetsskola för o. sängliggande på fattighuset.
gossar. Rel nho lds fond (Bag. E. Rein-

Ruekmans donntlon (Fr.MRuck. hold 1876)kr. 1,500. Räntan utde-
man 1860)kr. 500. Till kläder o. las d: 12 maj till 2:e inom för-
böcker åt. fattiga barn. saml. boende, Stockholms kom

Schwartz' stiftelse (Kontrollör mun tillh., behöfvande, helst af
C F Schwartz 1861) kr. '2,000. Till borgerlig härkomst.
sömnadsundervisn.s förbättrande i Undens fond (Handl . A E Unden
församl:s skola. 1837) lIT. 3,000. Till så.många nöd-

Timells testamente (M:ll UTi· stäide af ofrälse stånd, som af ran-
mell) kr. 1,500.Till förs: s flickskola. tan kunna erhålla 50 kr. .

WaJlins fond (enkefru E. S. C.
Wallin 1899)kr. 40,000. Till pen-
sioner åt fattiga personer' inom
rörsamt., företrädesvis åt blinda.

Westfeldts fond (Enkan M West-
feldt 1869)kr. 2,000. Till uppfostran
af fattiga barn inom försarnl. .

Westmans fond (Ryttmäet; J
Westman och hans hustru 1804och
1817) kr. 2,700. Till inträdes sök.
på fattighus till dess de kuuna
blifva intagna.

fl, fonder.

[2634J Skeppsholms för-
samlings kyrko- och skolråd.

Se [1218].
Asklillgs fond (KontreamiraI. C

F Askling) kr. 300.ÅrI. räntan utde-
las åt enka efter ngn arbetare aftim-
mermansstaten el. några båtsmän.

BIllbergs fond (Kapt.-Iöjtn. SB O
Billberg) kr. 1,270. Ar!. räntan till-
delas ngn obemedlv, företrädesvis
sjuklig kapt.·löjtn:s enka.

Blomstedts fo'nd (Kommendören
C J Blomstedt) kr. 3,000. År!. rän-
tan utdelas åt -i fattigdom efter-
lemn. enkor efter tjenstemän, som
tillh. K. Flottans Sthlms station.

Dahls fond (M:ll M C Dahl) kr.
570. År!. räntan utdelas till ugn
behöfvande enka ellerjaderlösa
barn efter en flaggkonstapel.

Falks fond (Enkef. M Falk) kr.
500. Årl. räntan delas mellan 10
st. fattiga enkor.

Frimans fond (Carolina ;Friman)
kr. 2,000. År!. räntan tilldelas 4
behöfvande officers eller underoffi-
cers enkor,

Trolles fond (Öfverkommiss. i
K. Flottan C J Trolle) kr. 7,600.
År!. räntan tilldelas en fattig enka
efter civ. tjensteman vid K. Flottans
Sthlmsstation.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2638--2640J
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska Knoclrs donat ton (F Knoch 1883) Sch iitz' testamen te (Carlo. Anna
rörsuml.s kyrkosångforen., diako- kr. 300. Pastor och törest. i Tyska Schtrtz 1879) kr. 5,000, hvaraf 4,000
nissföreu., ålderdomshem, skol lofs- t'örsaml. Till fattiga. ~ kr.. som grundpenning till Prest-
koloni samt "Sprachcursus". Lieb erts fond (Sejlareålderm. J enkefond, och 1,(:(JOkr., föl' hvars

Beskows testamente (Bruksp. H F Liebert och hans hustru A S ränta beredes kyrkans stipendiater
~ Beskow 1833) kr. 7,500. Förest. Weber 1882) kr 1,500. Pastor och "ein lustiger Tag". Förest.
Till skolan. förest. 'I'Ill. Tyska skolan. Sehwartz.erl'l testamentsfond (E

Joh:a Lohes Jegat (1758)kl'. 750. Y. Schwartzer lS08) kr. 300. Till de
Brunners leg-at (tJ H Brermer Pastor i 'I'yska f'örsaml. För fattiga. fattiga.

1752) kr. 260. Pastor i Tyska för- Lohes testameute (A Lohe 17"9) Starbus testamente (Fru L D
saml. För fattiga. kr. 500. Pastor och förest. Till Starbus 1774) kr. 1,260. Förest.

Rångs testamente (Fru 1\:1D Bång Tyska skolan. Till fattiga.
1774; kr. 250. Pastor och förestt. Lohas, Ad., testamente (1759). Stocl .s Iegn t (Fredrik Y. Stock
Till en studerande yngling. Pastor. Kl'. 750. För fattiga. 1806) kr. 4,500. Förest. För fattiga

EhJerts testamente (Kapt. H E Lohes, .Joh:a. testamente (1758). Stnrms fond (Fru Sturm 1877)kr.
Ehlert och fru 1857) kr.l,eOO. Pa. Pastor och rörest. Kr. 500 För 28.000. Pastor och förest. Till be-
star och förest. Räntan till ännu skolundervisn. hörvande handtverkarenkor.
lefvande slägtingar. '1iiJJers testamente (Kommcrse- Tl'skn fÖrsnmJ. fatt.lg kassa, kl'.

Fischers testamente (Kap t. Joh. rådet J C Muller 1832) kr. 7,500. 9,00'0. 'I'yslra Försarnl:s kyrkoråd.
J Fischer 1772)kr. 1,1166. Pastor Förest. Till fattiga. 'Vl'ungels testamente (Frkn 1\1
och töreständ. Till husfattiga. Pastur Kaiser-fond. Forest. 'I'Il l B Wrangel J706) kr. 750. Pastor

Puhr-mans fond (Hofkäfl aremäat, kyrkokören kl'. 600. och förest. Till fattiga.
p H Fuhrman 1772) kr. 1,250. Ty. llamlJachsdonation(i:3nick:enkan Yhleus legat (A ey. Yhlen1755)
ska rörsamt. 6 förest. och 3 testa- E Rambach. f.Dehm 1880)kr.l,000. kl'. 125. Pastor i Tyska församl ,
mentsexekutorer. 'I'ill fattiga. Pastor och förest. Räntan utdelas Föl' fattiga.

Fnhrmnns fond (Hofkällaremäst. till behöfvande in0111rörsaml. Pr-ledr-lch Wilhelm o. Anua
p H Fuhrman 1772) kr. 31,000 Heinholds, Fordtnand, donation lt1aria Zimmenna·nns donation
Förest. samt 3:ne executores testa- till kyrkokören' kr l 000 (31/1 1899) kr. 1.000. Till Tyska
menti. 12 gossar crhålla kläder, I{efll]wlds te'stn"lIe~lte' (Bag. E åjderdom shemruet. Förvaltas af
skodon, skolafgift och läsmaterial. Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor pastor och rörest.

Puhr-mans fond (Hofkällaremäst. och törest. Till fattiga.
p H Fuhrman 1772). Tyska töra-e l!ohtlielJs donation (Kvrkoh. J [2640J
6 förest:e samt s.ne executores Rohtlieb 1864)kr. 1,000. Till kyrko-
testamenti. Donationen består af betjening och deras eukor.
fasta egend. 20 Svartmarig. v. Sehewens testamente (J B v.

Garvens donntton (Fru J E Gal" Schewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
ven 1872)kr.1,000. Pastorochförest. fattiga.
Till behöfvande fruntimmer. Sellinkels testamente (Kom-

Grotlls testamente (Grossh. J H morserådet D Y. Schtukel 1807)kr.
Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till 3,000. Pastor och törest. Till be-
G pens. åt afstgkomne, öfver 50 år hörvande skolgossar.
gamla köpmän. Sch lot.thnuers legat (Fru :M

Giilllstorffs testamente (Kapt. J Sehlotthauer 1751) kl'. 200. Pastor
J GUhlstorff 1870) kr. 1,000. Pastor i Tyska för'sarnl.. Föl' fattiga.
och förest. Till behöfvande sjömän Sehmidts legat (P Schmidt 1751)
och deras enkor. kr. 250. Pastor i 'Tyska församl.

Gösches fond (Grossh. J II Gösche För fattiga.
1782) kr. 2,250. Pastor och törest. Schöf tz" testamente (J ASeholtz
Pens.r till 4 afsigkomne gamla 1756) kr. 500. Pastor i 'I'yska, för-
borsrare. sarnl, Till fattiga.

Glisches fond (Grossh. JH Gösche SchoJtz' testnmente (.JA Sclioltz
1781) kr. 1,500. Pastor och förest. 17aG) kr. 500. Pastor och äldste
Till husfattiga. före st. Till studerande.

Hebbes legat (Kommerserådet S Sehumuurgs, August, nrlnu es-
B Hebbe 1792; kr. 750. Förest. För fond, donerad af konsul R. Bohum-
fattiga. burg 1895. Kr. 1,072:28. Pastor

Hebbes testamente (Bruksp, A och förest. 1 procent ti\! Kapitu.
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. let, resten till Tyska fLil's:s dia-
Tfll medelfösa rörsaml.smedlem:r, konissfören.
företrädesvis barn. Schnmburgs, August, minnes-

Hebbes testamente (Kommerso- fond, donerad af kousu l R. Schnm-
rådet S B Hebbe 1803~kr. 3,000. burg 1895. Kr. 53G:15. Pastor och
Förest. Till husfattiga. förest. 1 procent till kapitalet,

Hemmets, 'l'yska, b)'ggnadsf'olld resten till 'ryska ålderdomshem-
kr. 8,135. met.

Holms leg at (R Holm 1804) kr. SC]l111l1hurgN, .ä ug-us t, mlnues-
500. Förest. För rattiga. fund, donerad ar konsul R. Schum.

Höpfners legat (Nikolaus Höpf- burg 1895. Kr. 536:15. Pastor' och
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För rörest. 1 pro cent till kapitalet,
fattiga; donationen bestar afegend. resten till Tyska kyrkokören.
11 St. Nyg., uvars afkastn. f. n . är Sehumburgs, Aug ust, minnes-
kr. 2,500. fond, donerad af konsul H. Schurn-

Kellners testamente (Fru D Kel!- burg 1895. Kl'. ,,36: );,. Pastor och
ner 1747) kr. 500. rrill fattiga barn. förest. l procent till kapitalet,

Klrchrlugs Iegn t (1755) kr. 250. rcsten till Tyska förs am l.. ferie-
Pastorn i tyska rörsaml. För fattiga. koloni.

Kleinsorgs testamente (Fru::vr Schumburgs, Robert, dona.tion,
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor kl'. 525:32. Pastor och rörest. 1
och förest. Till obemedl. flickors procent till kapitalet, resten till
uppfostran. Tyska ålderdomsheuunet.

Mosaiska försam-
lingen.

Se [1267]:
A.nton Bendix' fond (Fä.rghandl .

Anton Bendix 1891)kr. 4,500. Dels
grarundorhåll, dels fattigunderst.

Benedicks' stipendiefond (Bruks-
patron W Bencdicks 1S4S)kr. 9,000,
Stip. åt judisk studerande vid
svenskt universitet.

Benedlokx' understödsfond
(Bruksp. E OBenedicks lS76) kr.
2,000. Till belrörvande inom för-
saonl. eul. vcderb. fattigvårdsst.
beslut.

Carl Beu erltcks" donatton (Gen:-
konsul Carl Benedicks' test. af d.
3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt
utan något vilkor; räntan använ-
des enl. rörsarnl:s beslut.

Emmn Bendic.ks' flolla.tioll Gen:-
konsulinnan Emma Benedicss 1890)
kr. 4,850. Räntan är etäld till
församl:s fria disp.

Henrik oeh ~lathiJda Davidsous
donnttousfoud (Gen.konaul Henrik
Davidson och hans hustru 1893)
kr. 20,000. Räntan utgår t. v. SOlU
lifränta at 2 personer; eftcr dessas
död användes den till bekost. af
LORtad åt fattiga.

Eliassons understödsfond (Fulu'.
Levy Eliasson och hans fru Ede-
line f. 8a10111011s80n ]874) kr. 5,250.
Räntan användes till underst. åt
fattiga yngl. och flickor inom 1110-
saiska törsaml., hvilka önska fu ll-
komna sig i yrke eller kunskaper.

Le r v Elias!Sons mluuesfond
(Fabr. ~ Levy Eliassons enka Ede-
lille Eliasson ]887) kr. 5,000. Räu-
tau användes för att bereda fattiga
f'öraamlrsmedl. af qvtnnokön till-
fälle att begagna brunns- eller bad-
kul' eller vistelse på landet.

hma-c Da.vtd och J ultana Hirschs
understödsfond (Musikhandl. Abr,
Hirsch 1890) kr. 13,UOO.Underst.
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[2640-2655J Fromma. stiftelsers, pensionskassors ffi; fl. fonder,
till behöfvande, företrädesvis släg' Nathans fond (H J Nathan 1826) [2641] Stockholms Mosaj-
tingar. kr. 13,000. Halfva räntan till vissa sk förs mi sjukhjelp- och

Fanny.Josephso.ns fond (Frkn personer, andra hälften till under: a a: .,
Fanny Josephson 1882)kl.. 10,000. visn. åt. fattiga judiska barn. begrafnmgssallskap
Till en början lifränta, och seder-T Jeanuette och Charlotte Rnbens' (1788) kr. 64,500. Särsk. styrelse
mera välgörande ändamäl. fond (Frökn, Jeannette :0. Ch,,:r- se [1~43]; att värda och under,

Jacqnes Lamms fond (Ing. Ja. lo.tte Rubens 1870) kr. 2,000. LIf· stödja sjuka samt ombestyra be-
cques Lamm 1889) kr. 10,000. T. ranta.. grafn. af all. mosaiska trosbekän-
v. lifräntor; efter lifräntetagarnes Mo,:,tz Rnbens' (Karlskrona) nare; ledamotsafgift är 5 kr. ärl.
död användes räntan till f'6rsaml:s donatlonsfond (Gäfvobref, af men underst. lemnas utan afse-
nytta. Grossh , Ludvig och Anton Rubens ende pä ledamotskap i sällskapet.

samt ,J Lublin af d. 2~ nov. 1888) ,
John Levins stipendiefond kr. 10,800. Räntan utdelas hvarje [26 42J

(Grossh.John Levin 1872)kr. 10,000. är d. 7mars (Moritz Rubens döds'
Stip. åt någon fattig studerande dag) till hjelpbehöfvande judiska Israelitiska ynglingaröreningen
yng!., tillh. mosaiska församl. personer, som vilja lära eller för- (1819). Särsk, styrelse se [I90~].

. Levin, Marcus och Eleonora Le- kofra sig i slöjd eller handtverk. Att understödja till Sthms. kom-
vins fond (Test. 27 Juni 1892 af mun hörande personer af mosaisk
Konditor L N Levin) kr. 10,000. . trosbekännelse, hvilka egna sig
Extra bidr. till mosaiska försam!. Julia Rubensons minnet.åtsktl- ät vetenskap!. studier, åt ~löjd eller
fattiga.' liga församl:smedlemmar 1892)kr. handtverk ; att bereda utväg för

Ludvig Levins fond (Test, 27 2,000. Underst. till uppmuntran ät medellösa judiska barn till erhål-
Juni 1892 af Konditor L N Levin) förtjenta lärjungar i församl:s re- lande af religions. o. elementar-
kr. 15,500. Först lifränta, seder- ligionsskola. undervisn. m. m.
mera stipendium. Stiftelsen rör bostäder åt fat· Friedländersstipendium(Grossh.

Fonden för bespisande af fat- ti!!,a och orkeslösa personer till- H Frtedländer), Styrelsen f. Israe·_
tiga skolbarn (Test. 27 Juni 1892 horande Mosaiska församlingen litiska lnglingafören.; årl. räntan
af Konditor L N Levin) kr. 10,000. I Stockholm (Gäfvobref af J, J 100 kr. utdelas till yngling, tillh.

Axel Levins minne (Test. 27 Juni Eliasson af 12sept. 1882)ä kr 10,000 Sthms Mosaiska församl., såsom
1892 af Konditor L N Levin) kr. sedermera donationer af åtskilliga lärling egnande sig åt studier i
10,000. Stipendium. andra personer. - Fondens belopp prakt. handtverk eller slöjd.

Manns testamentsfond (Grossh. nu cirka kl'. 78,400 Räntan lägges Seligmanns stipendium (D:r L
A F Mann och hans hustru Ma. t. v. till kapitalet. När detta enl, Seligmann). Styrelsen f. Jsraeliti-
thilda Mann 1865)kr. 20,000. Rän- föreständ:s äsigt blir tillräckligt ska Ynglingafören.; är!. räntan c:a
tan diap. af församt. förest. skall det användas enl. rubriken. 125 kr. utdelas till judisk yngling,
][eJerssoJls pensionsfond (Grossh. .'egnande sig åt vetenskap, skön

Lesser Meyersson 1860) kr. 52,000. Will •. Davidsons donationsfond konst, slöjd eller handtverk.
Pens:r ät lärare, lärarinnor m. 11., (Gäfvobref af Konditor Wilhelm Tekniskt stipendium, Styrelsen
,anstäIda hos mosaiska förs., samt Davidsons sterbhusdelegare af 5 {. Israelitiska Yngltugaförenmgen.
deras enkor och barn. mars 1883) kr. 39,600. Räntan nt- Arl. räntan 250 kr. utdelas till ju-

MIchaelssons donation (Bruksp. gäl' t. v. som lifstidsränta ät 2:ne disk yngling, egnande sig åt tek-
G Michaelsson 1865) kr. 20,000. personer, derefter användes den niska studier.
Räntan användes till ngt för för- till bekost. af bostäder för be-
saml. nyttigt ändamål. höfvande.

Mosaiska församlingens fattig'
fond, kr. 27,500. Fattigv. åt rör-
saml:s medlemmer samt reseun-
derst. ät främmande judar.

Mosa; ska församlingens skol-
fond, kr 55,700. Bland annat un-,
derst. ät fattiga skolbarn.

Syskonen Menelelsons fond för
ogifta män och qvinnor (Oscar,
Henrik o. Henriette Mendelsou
1891) kr. 33,200. Underst. ät äldre,
ogifta och obemedl. medlemmar
af församl.

[2645]
Eug-eströms, Eufem ia M. v., stif-

telse (Statsminister L v Engeströlll
1820)kr. 4,000, samt sedan är 1888
stadens lösepenning för fattdgstu-
gan kr. 4,000. Katolska törsaml:s
kyrkoråd se [1265]. Underst. åt fat-
tiga eukor af katolska bekännelsen.

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

[2651]
A.rbetstugor för barn, de första

grundade 1887 gnm anslag af Stift.
Lars Etertas minne, hafva till än-
damål att förekomma tiggeri bland
fattiga barn genom att gifva dem
häg för praktiskt arbete och un-
dervisning däri. Särsk, styrelser se
[1961-1970]. Arbetsstugor finnas i
Ad. Fred:s, Jakobs, Johannes',
Klara, Kungsholms, Nicolai, Maria
samt fyra i Katarina och i Öster-
malms rörsaml:r. (Se Adressafd.)

[26 53J Drottninghuset.
Se [1992].

, Druttntnghuset (Konung Carl
XI:s Drottning, Ulrika Eleonora,
antagl. 1682) kr. 146,000. Jntagn.
och försörjn. af ålderstigna, sjukl.,

i torftighet stadda enkor och dött-
rar efter civ. och militäre embets-
och .tjenstemän, prester, borgare
samt sådana hofbetjenter, hvilka
Icke burit ltvre.

Kniggeska fonelen (Enkel'. Knig-
ge Anna Maria v. Baltbazar 1822)
b. 25,000. Räntan fördelas i pens:r
till »i verklig nöd stadda ogifta
fruntimmer eller eukor vaf medel-
klassen), med vilkor att de äro
»kända att vara af obefläckad van-
del», med företrädesrätt för ogifta
sökande af nämnda egenskaper.

Brandolska fonden (M:ll A. S.
Braudel 1867) kr. 42,000. Räntan
fördelas i pensa' till medell. frun-
timmer; donators slägtingar samt
deras efterlemn. enkor ega före-
träde framför öfr. sökande.

[2654J
Konung Oskar Irs minne (Enke·

drottning Josephina 1873) b.
675..585. Särsk. styrelse se [1988J.
Hem för obemedl. ogifta fruntim-
mer eller enkor af ståndsklassen
öfver 50 är gamla.

[2655] --
Asylet' för pauvres honteux,

Särsk. direktion se [1~90]. (Grefv:an
Ch. v, Schwerin, f. Liliencrantz
1860). Asylets tillg. utgjorde 31
dec. 1902 kr. 1,395,326: 17, deraf
kapitalk:to 908,690:91; ltträutetou.
dens k:to 319,956:09, och uybygg.
nådsrondens k:to 166,680:17. Be-
redande af bostad och delvis föda
åt aktningsvärda fruntimmer af
ståndspersonsklassen.
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stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2657~2666J
1637) kr. 5)43;"),934:83. Vård och å ålderdomshemmet tillh. Nicolai
uppfostran af värnlösa. barn. försarnl:s afdelning.

»Fond för barnhusbarn af qvin-
nokönet» (Statarådet C. J. Malm-
sten, Frih. F. 'wrede, Grossh.A.Fre-
stadius m. fl. 1861) kr. 32.114:54.
Insättn. i ränte- och kapitalför-
säkr:sanstalten i Sthlm till bere-
dande af lifränta vid 55 år.

Fonden till minne af Hugo
Fi'thrreus (afsatt af Barnhusets
medel 1888) kr. 2,',00. Understöd
till baruhusbarn, hvilka ådagalagt
flit och anlag för studier eller för
inlärande af något yrke cllor handt-
verk.

Gondretska fondeu (Kapt. Jean
Louis Gendi-et 1895) kr. 2n,105:23.
»För att underlätta och bisträcka
i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och vård.»

Hddkskn fonrlen (Komminister
K. E. Höök och hans hustru 1900)
kr 5,000. Insättning i ränte- och
kapitalförsäkr:sanstalten i Sthhn
till beredande af Hfränta åt i Ad.
Fredr. rörsamt. födda barnhusbarn.

Knut Bernhard Beronit fond
(Handl K. B. Berornus 1876) kr.
5,000. Understöd 1501n föregående.

Ljungcrnntzska testnmentsfon-
den (Tobakshandl. P. Ljungcrantz
1875) kr. 145,208:74. Inlösn. ä
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. SthlIns kommun, som cljes
icke kunna utan afgift intagas.

Fromma
[2657J Borgerskapets

Enkehus.
Se [1986;.

Borgerskapets enkehus gruri-
dadt år 1724 för underhäll af äl-
derstigna borgareeukor i Sthlm.
Eget kapital 'lid 1903års början kr.
1,061,907:26. Antalet intagna enkor
uppgår f. n. till HOst.

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

Lteberts fond (Sejlareålderm. J.
F. Liebert och hans hustru A. 8.
Weber1832) kr. 5.933:29. Handpen-
ningar vid rnidaommar och jul åt
å enkehuset intagna enkor.

Patersens fond (Grossh. W. G.
Patersen 1864) kr. 137,000. Räntan
utgår ipens:r å 50kr. pr år till enkor
oah döttrar efter borgare i Sthlm.

Panlis testamente (Grossh. Nie.
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut-
delas till trutvudstadeus fattiga
borgares och fabrikörers enkor,
ätvensorn orkeslöse, sjuke och be-
höfvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

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

Säfbohms testamente (Suiokare-
älderm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand-
penningar åt å enkelruset intagna
snickareenlwr.

'l'idmarks och Sundin s Pen ..
stonsfond (M:ll S. M. Sundin 1859)
kr. 204,300. Pens:r il 3COkr. tdll-
delas föl' i bchof stadda fruntina- [26 60J Styrelsen öfver Sab-
mer af den s. k. bättre samhäl ls-' batsbergs ålderdomshem.
klassen, hvtlka, födda i Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen Se [1161j.
blinda eller »i sina händer törla. Benodlckskn fonden (Enkef. Em.
Inade elI. förvridna, så att de icke ma Benedtcks, f. Bcned'icka) o:u kr.
kunna sig med arbete försörja». 17,68'2:28 »För bildande af en fond,

Zetterstell P:s testamente hvars afkastn. bör användas till
(Kryddkramh. E. Zcttersten P:ns beredande af bättre och rikligare
1836) kr. 15,000. Af räntan tillfal- kosthåll åt hjonen..»
ler 1/4 Enkehnset och do öfriga Eklunds fond (Johanna Kristina
8/4 utgå som pens-r a 75 kr. åt Eklund 1892) kr. 2,087: 1'2. Räntan
välfrejd. fattiga enkor eller ogifta skall med 3/4 utdelas till å ålder-
döttrar efter borgare; f. n. är pen- domshemmet intagna personer från
siouärernas antal 10. Klara rörsamt. och 1!4 tilläggas

Öhmans testamente (Fru Hedv. kapitalet. (Testatrisen död).
Öhman ]791) kr. 3,206:19. Räntan Lennbergs t'ond (1\1:11Sofia Ålbet-
tilldelas S borgareenkor. . tina Leunberg 1890)kr. 2,000. Räu-

J AlV Lindmanssons donations .. tan utgår 1'.11.till tcstatris:s syster.
fond kl'. 100,000. Lieberts fond (Sejlareålderm .. J.

F. Liebert ]832) c:a kr. 4,2GfJ: 16.
Räntan utdelas till å ålderdoms-
hemmet intagna personer af tysk
nationalitet.

Terrades "ond (Språkli1r. Alex.
andel' Nadi Tertrade och hans hu-
stru Lovisa R. 'I'errade, f. Ström-
bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan an-
vändes föl' inköp vid jul af bröd
till samtl.. å ålderdomshemmet in-
tagna personer.

Enmans fond (Geur-ral konsu l
Gustaf Unruau) kr. 10,000. Räntan
utgår f. n. till tvenne: af Gene-
ralkonsul Unn1~LIluu.rnugifua por-
soner.

Östergrens fond (Hamntogd. L.
E. Östergren) kr. 509; 10. Räntan ut-
delas vid jul åt ~ängligganc1e sjulm

[2658J
Borgerskapets gubbhus (Sthlms

Borgerskap 1788)kapital är 1902kr.
1,428,201. Borgerskapets gubbhus-
direktion, se [1985]. Underh. af
ålderstigne borgersmän i Sthlru.

F. d. Jel·ukrnmhalldelssociete·
tens pensions .. och begrafntngs-
kassa, kl'. a,ooo. Kassan ötver-
lemu. till Borgerskap. gubbhus o.
enkehustm-. m. 1,500 kr. till hvarcl.

[2659J Allmänna Barn-
husinrättningen.

Se [1951:.
AlbniiuJla barnhuslnritttn lngen
Stockholm (Drottning Kristina

[2661J
Prlmurareharuhuset fl. Kristfue-

berg (Frimurare samfundet 1753)kr.
1.502,353:56deraffastigh:s bokförda
värde 300,000kr. Särale direktion, se
[2109J.Till vård o. uppfostran inom
inrättn. af fattiga värnlösa barn;
142 barn vårdas f'. n. å iurättn.

r2662J
• Prtns Cai-Is upprostrtueslurätt-
ning för fattiga och värnlösa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J. O.
Wallin o. tjnderståth. O. af Vann-
qvist 1833) kr. 506,596,deraHastig-
uetsv. kr. 250,000. Särsk, styrelse, se
[2121J. Vård af fattiga o. värnlösa
barn i Sthlm; 81 barn vårdas f. n. å
GåIön.

[2663 aj
Föl'eningen fÖl' sinnesslöa barns

vård (Prof. N. G. Kjellberg, fll.
d:r O. von FeiJitzen m. fl. 1869)
kr. 222,394:98. Särsk. styrelse, se
[2025]. Uppfostran af sinnesslöa
barn (f. n vårdas i skolan 55 och
åarbetshemmet 28 barn) samt se-
ininartum för lärare (f. n. 8 elever).

[2663 bJ
Föreningen för bistånd åt l)·tta

och vanföra. (Med dr A. Wide m. fl.
1891)kr.141,497: 78. Arbetsskola der
underv. lämnas åt medell. vanföra
i bokbinderi, borstbinderi, sko-
makeri, svarfning o. snickeri åt
mnnltgu samt sömnad, virkning,
stickning o. väfning åt kvinnliga
elever. Arbetslön betalas för allt
dugligt arbete. I Hennuet för van-
föra mottagas 3 kv. o. 6 manl.
elever. Ad1'.:Greftureg. 59 (f. d. 71).

[2664J
MaImqvistska barnupptostr lngs-

anstalten l Stockholm (Klocka-
ren J. P.l\Ialmqvist o. hans hustru
1852 och 1853)kr. 53.155:84. Särsk.
styrelse, se [21nJ. Attlemnafattiga
o." värnlösa flickebarn underviau.,
vård och uppfostran i öfrigt; föl"
de flesta å anstalten vårdade barn
erlägges årl. en afgif't, i medeltal
utg. 163:53 för hvarje betalande.

[2665]
~Iul'becks inrättning rör fattiga

flickors uppfostrnn rPrestman. Per
Murbeck 1747) kr. 339,435: 17. An
damål : att till tjenarinnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh. Sthlms
kornmun. Intagn:sålder 6-10 år.
NäT tillfälle yppas att intaga barn,
införes annons i Sthlms Dagblad
med underrättelse om erforderl.
handlingar o. hvar ansökning får in-
lemnas.- Särsk. direktion se [2124j,
hvars ledamöter lemna årl. bidrag.

[2~ä~~I'ande Pruntdmmers-säl l-
sku])et (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825\ Särsk. styrelse, se ~205'7j.
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[26'66-2678J Promma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
KaPital omkring 20,000 In'.• hL\In" som dels efter af Herrar [2667J " f" .
inkOl:l1stelna utom räntan utgöres Kyrkoh:r ingifvet förslag utdelas erso e ~~~~o)r(l.~re:~~enk~le~a
af bidrag från Konungen, Kron. till fattiga fruntimmer (omkr.1,800 p . n r.. ."., ars.
prinsessan och Prins Car! samt kr.), dels anslås till underst, för ,stYIelse se [2111J. Grundande och
ledamotsafgifter tills. omkr 2300 flickskolor (omkr "00 In') underhållande af barnhem l den

, • I • • '. svenska lappmarken.

III. Fonder för understöd åt barn.
[26 70J kläddes 1 barn och 1902 200 barn skapets 33,åriga verksamhet (1870

Cavalli.Holmgrenska Stiftelsen samt under hela verksamhetstiden -1902) hafva fullst. vinterbeklädn.
(stiftad af grosshandlaren A. F, 4,291 barn, för ett värde af c:a jemte andra julgåt'vor tilldelats
Oavallt-Holmgren på hans 50.års. 175,000In'. Fonderna ökades 1893 2,047 barn samt kängor och strum-
dag den 27Maj 1901med en grund. med 3,000 kr" genom testamente por ytterL 491barn (= 2,538hulpna
plåt af 20,000kr.) har till ändamål af Ingeniör Ludvig Jerving, under folkskolebarn) för en sammanlagd
att bereda ett sommarhem i Stock- namn af Mathilda Jervings fond kostn. af kr, 64,202:94, Admini-
holms skärgård åt välartade fattiga (hvaraf 1/2 räntan användes för strationskostn:a äro häri ej med-
skolbarn till glädje och uppmun- sällskapets ändamål) samt 25 sep- räknade.
tran för dem samt till gagn i fy· tember 1896 med 1,000 kr. af en af [2675] ---
siskt, moraliskt och socialt hän. hufvudstadens affärsmän till min-
seende. Särskild styrelse, se [2100]. ne af 25·årig affärsverksamhet i Alms, Axel och Softa, stiftelse.
h 1901 vistades den 17 Juni-27 Stockholm såsom grundplåt till en (Byggmäst. A. Alms enka, 1874)
Augusti eller under 70 dagar, 25 sIwdonsfond., hvar~f högst 1/2 års- grundfond vid 1902 års slut -In'.
barn deraf 19 flickor och 6 gossar Irantan anvandes uu skodon åt i 877,394:59, öfr. tillg. In'. 243,135:81.
å stiftelsens hem som under detta .Iultomtarne anmälda barn, hvilka Särsk. styrelse, se l2059J. Har till
år var förlagdt till Björkvik vid ej erhålla fullständiga beklädria- ändamål att åt flickor, som sakna
Elgöfjärden i Vermdö församling. der; och har nämnda skodonsfond behörig omvårdnad, bereda ett
År 1902 vistades den 14 Juni-3l genom af stiftaren skänkta och hem, der de erhålla kri sfl. upp·
Augusti eller under 77 dagar 28 insamlade medel under år 1897,fostr. och god handledn. samt så·
barn deraf 24 flickor och 4 gossar okats med 1,7751n'.,1898med 1,880 lunda danas tiltredbara och dugL
å stiftelsens hem, dettaårförlagdt kr., 1899med 1,985 kr., 1900 med kvinnor. Ansök. om inträde ställes
å {jällnö i Venndö församling. 2,090 kr., 1901 med 7,095 kr. och till styrelsen och kan ingifvas af

Ar 1903vistades den 14 Juni-29 1902 med icke mindre än 10,100kr. vederbörl. kyrklig eller kommunal
Aug. eller under 75 dagar 33barn, samt utgjorde 31 d~eember 1902 myndighet eller känd enskild per-
deraf 24 flickor o. 9 gossar å stif. In'. 27,640:12. Årets lnkomster ut- son. Säkerhet skall ställas för er-
telsens hem, detta år på den natur. gjorde In'. 24,203:27 och utgifterna läggande af årligt uppfostringsbi.
sköna Argboda ö vid Kanholms- In'. 5,713:65, hvadan kapitalöknin- drag, t. v. bestämdt till 100In'. pr
fjärden i Vermdö församling. Igen utgjorde kr. 18,489:62. san. elev, att utgå t. o. m.15. året. När·

___ skapets samtliga tillgångar upp. mare upplysn. lemnas af styrelse-
[26 71J gick ~en 31 December 190·2till kr. led. öfverste J. Bratt, Riddareg. 23.

Sällskapet »De fattigas vänner» 110,410.64. - Se VIdare SId. 1000. [2676]
(Grossh. J. E. Törnqvist m. fl. d. [2673J w. A. Benedicks fond (Kam-
S/.1826)'In'. 17,800. Särsk .•styrelse, !fattiga barns vänner (Frih:an marh. W. A. Benedicks 1870)-ka-
se [2103J. Räntan användes dels Cederström, f. v. Cedervald 1841) pital: omkr. kl'. 84,000. Styrelse: se
och i främsta rummet till fattiga In'. 21,000.Särsk. styrelse, se [2101J. [2055J. Vård och iIppfostran af
barns beklädn., dels ock till smärre Medlen användas nu blott till ut. fattiga barn, som antingen förlorat
underst. åt behöfvande; räntan å ackordering af fhckor. Sedan 1883 ngn af sina föräldrar eller i följd af
3,000 In'. utdelas till 4 behöfvande har sällskapets bestämda inkomst deras sjukdom eller oordentlighet
af qvmno.kon; dessutom utdelas ökats med räntan af 2 000 kr. sakna nödig vård o tills. i hemmet.
år!. 600 In'. i v.0ster om 10 a 15kr .. hvilka genom test. tillf~llit säll' '[26 77J --- .
~nl. C. E. Mollers test. Fonden skapet vid fru frih:an Rosa Oxen- ,,,
okades senast år 1903 med 2 000 stiernas f. Mickelson död år 1892 Sallskapet »TIll nppmnntran af'
kr., fröken Jokobina Ch. Malan. ' , . öm och sedlig modersvård» kr.
ders. sterbh. exekutorers legat, att [2674] 114,.783:78. Särskild nämnd, se
användas för sällsk:s ändamål Sällskapet Barnavänuerna •.Sär. [195"]. Räntan jemte årsafg. an-
hvarjemteC.E.Möllerstestaments~ skild direktion, se [2107]. Sällsk:s vändes till underst. del kontant
fond, kapitaliserad till 20,000 kr., ändamål är att strax före jul be. till belopp afl5 till301rr. dels med
numera bokföres såsom särskild kläda fattiga folkskolebarn. Tillg. kläder ID. m. åt hustrur eller enkor,
fond, och ej såsom årlig gåt'va. utgjorde 1 jan. 1903 kr. 7,689:62. hvilka-egna sina minderåriga, äkta

Ledamotsantalet var samma dag barn en öm o. sedlig modersvård

[2 J 982. Den 7 dec. 1902 utdelades och äro stadda i behöf'vande om-
672 fullst, vtnterbeklädn. jemte di. ständigheter. Underst. utdelas höst
Sällskapet Jultomtarne (stiftadt verse andra julgåfvor till 174 be. o. vår till livarje/gång 130mödrar.

af 17. un~e män julaftonen 1870), höfvande folkskolebarn, af hvilka
har tdll andarnål att årligen sön- 20 tillhörde det nödlidande Pajala. [2678] ----
dagen före jul utdela fultständtga Den 29 i samma månad utdelades . "Köhlers premtefond», kr. 1 550.
beklädnader åt fattIga, valartade kängor och strumpor till 74 folk- Räntan utdelas som,prem. åt fOlk-
skolbarn inom hufvudstaden. Fon- skolebarn. Tillsamman alltså 248 skolebarn, som gjort goda fram-
der lit 1902kr. 91,926:02. Särskild hulpna barn för en sammanlagd steg i simning- vid Sthlms stads
direktion, se [2105]. År 1870 be-! kostn. af kr. 4,877:69. Under aäll- bad- och siminrättning.
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Fromrna stiftelsers,. pensionskassors m. fl. ronder. [2681-2690]

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

[2681 J Serafimerlasaret-
tets direktion.

Se [1605].
Xorlunds, Lotten, Pro, fond

(1895) för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
med kapitaliserade räntor (år 1903)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre örvertäka- Direktionen öfver Stock-
ren vid den medic. atd, utdelas åt d
från lasarettet utskrifna, verk!. be- holms sta s och läns
höfvande, för att sätta dem i till- kurhus.
fälle att genom lämplig föda eller Se [1623J.
vistelse i stärkande luft vid brun- Friherre H. von Beskows och
nar eller bad söka återvinna hels a hans hustrus donationsfond (1880)
och krafter. kr. 1,228: 92 vid 1902 års slut. Räu-

Uegnells, A. F., Dr, stipendie- tall användes till underhåll o.kom-
fond. Doneradt kapital (1863) kr. plettering af för patienternas räkn.
10,000, som med tillväxt genom, befint!. bokförräd.
kapitaliserade räntor vid 1903 års' (.refve Clas Horns donations ..
början utgjorde kr. 11,963. År!. fond (1822) kr. 12,500. Till förmån
räntan använd. till 2:ne lika stora f. Sthhns läns kurhusinrnttn. En-
stip. att tilldelas 2medic. kand:er, dast räntan får användas.
som tjenstgöra vid Serafimerlasa- Sejlare.Hdermannen J. F. Lle-
rettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvard. berdts och hans hustrus dona-
få innehafvas högst 1 år samt sö- tionsfoud (1827) kr. 4,516: 27 vid
kas skriftl. hos vederb. förest. f. 1902 års slut. Frisäng f. en sej-
medic. eller kirurg. kliniken. lareembetet tillh. person.

Sederholmska testamentsfon-
den (Exped. sekr. H. F. Bederholm
18(3) kl'. 56,403. Afkastn., vid 1889
års början kr. 276,767,har dtspo-
nerats, jeml. donators föreskr., för
ny- o. ombyggu. vid lasarettet.

Prof, R. Bruzelii fond (1900,
1,514 kr. och

Donationsfonden Lincoln Pay-
kulls minne (1899) 1,000 kr. Rän-

~~~~\~;:f~:~f:ere~e[ö:ir;~~~;~ [26 85 J
ändamål som Lotten Norlunds Sabbatsbergs brunnslasarett
fond. (Prof. E. Gadel iu s under medver-

M. F. W:s fond (1:101) 3,000 kr.. kan af brunnsgäster vid Sabbats-
Räntan användes till understöd åt bergs hel sobrunn 1807)kr. 45,808:
medellösa personer, som under- 60. Särsk. d.i.rektdou , se [1641]. Att
gått operation för kräfta, efter be- åt fattiga sjuka brunnsgäster be-
stumruelse af professoren John reda kostnadsfri bostad, föda och
Berg, så länge han innehar öfver- läkarev. under den tid de begagna
kirurgsbefattningen vid Lasarettet sig af brunnedrtckn.vtd Sabbatsb.
och sedermera på sätt direktionen
bestämmer.

B.1örnstjernas, O. M. GencJ;al.
major, fond (1903) 50,000 kr. Ar!.
räntan disponeras för Le.earettete
allm. bebot'.

anstalter, eller

Kostnadsfria bandager åt medel-I Byggnuist, Johan Anderssons
Iösu pors.i som ltda arkroppslyten. fond (1898) kl'. 20,000. Befrärnj. af

___ ngt barnbördshusets ändamäl.
[26 83] Barnbördshuset Pro Patria

Stockholms sjukhem (stitt. gen. (Grundadt at Assessor C. Ram-
gåtvor 1867) kr: 3,879,849: 14 (liJ str~m ~774). In:agande och vård af

1903).Sä.rsk. styrelse, se [1619]. ~~l~~~{~~~r~~.o:;l.~t~:t~~isa;~s~~~
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. sältsk., är vär-
derad till 66,000 kr. och der befint!.
inventarier till kr. 6,072: 92.

Pru Hanna H:s fond (Brukseg.
G. F. Berndes 1876) kr. 6,000. Un-
derst. åt fattiga barnaföderskor.

Eru ~I. Berggrens fond (Grossh ,
R. C. Berggren 1894)kr. 5,000. Till
förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
fonder.

Sam• .\>:nanders fond (Bruksegu.
ren Samuel Enander 1902) kr.
110,349: 12. Befrämjande af Säl lskrts.
barmhert.ighetsstiftelser.

U. R. Forsgrens fond (Gross-
handlaren Carl Robert Forsgren
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
Sällsk :ts barmhertighetsstiftelser.

Grefve Gyllenborgs fond (Pro-
tokollssekr. Grefvo C. A. D. Gyl-
leuborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r

[2684 J åt gamla orkeslösa tjeuare o. tje-
KronprinsessallLoYisas vårdan- nannnor för långv., trogen tjenst.

statt för sjuka barn (Med. Dr P. C. P. KindevaIls fond (Fastig-
Elmstedt m. fl. 1854) kr. 725,000. hetseg. C. P. Kindevall 1888) kr'.
Särsk. direktion, se [1639]. Vård 3,000: Underst: åt fattiga och me-
af fattiga sjuka baru; under det dellosa b~rnsangsqvlm;l.Or.
sista året vårdade 959 barn; vid I .A. (J. "allenberg's fond (Bank-
polikliniken 4,551 fritt. Idir. A. O. Wallenberg 1875 o. 1884

med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till »täckande af utgifterna för-
barnbördshuset» och med den
andra till »underetöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn».

Aug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. 'weunberg 1889) kr. 60,000.
Ben-ämj. af sällsk:s barmhertig-
hets stift: r.

Sjöstedts testamente (Kyrkoh.
N. J. Sjöstedt 1858) kr. 6,000. I
den mån de donerade medlen der-
till lemua tillg., tillhandahålles
kostnadsfri sjukv. vid lasarettet,
så vidt ske kan i ensk. rum, för
obefordrade preeter och civ. e. o.
tjenstem, i Sthlm och dess när-
maste omgirn.

[2682J --
Gymnastisk. ortopediska institu-

tets fattigfond (Prof. N. Åkerman
m. fl. 1827) 13,119 kr. Direktioneu
f. Gyrnn.vortop.virrsti't., se [1579].

[2689]
Strandbergska Iiikareinrättnin-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c:a 247,000 kr. Särslr. direktion,
se [:W 43J. Understödet, som be-
står i fri Iäka.rev., medikam. och
ved m. TIl., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350personer
årligen.

[2687J Allmänna barn-
bördshuset.

Se [1627J.
Allmj,""a barnbördshuset (1852)

kl'. 427,512:85, der'af fastighets\'.
kr. 200,000_

As)'len för fattiga barnafdder-
skor och deras barn. Samrna sty-
relse som vid allm. barnbördshu .
set, se [1629]. (Bildad af Bene-
dickska asylerna och Nödhjelps- [2690!
fonden.) Med en kapitalbehålln. . Föreningen för sjukvård i fat-
vid 1902 års slut af kr. 786,610: 37. tIga hem (stiftad 1888). Styrelse,

--- I se [20 03J. Att gnm af fören. an-
[2688J Kungl Sällskapet ställda sjuksköterskor lemna vård

. • • l deras egna hem åt sådana fat-
Pro Patrla, tiga sjuka, hvflka ej kunna el. böra

Se [19,:'3]. sändas till sjukhusen. Fören:s
K. Säl.lslcte eamtl . tillg. 1 .Ian. verksamhetsområde är inom Ad.

InOa utgjorde kl'. ~On,911: 13. Fred:s och Johannes' törsaml:r.
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[2693-2697J Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

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

Hoehschllds pensionsfond (Lag. Bergers stipendium (Krydd-
man J H Hochschlld 1830) kr kramh:ssocleteten 'till minne af
14,300.Räntan utgår tilt äme pens:r dess ledamot Lorentz W Berger
a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver 1829)kr, 10,000. Underst. vid läro-
RO ål' gamla fruntimmer, hvilkas verk åt söner till obemedl. inom
fader tillh. Sthlms magistrat af kryddkramh;ssocleteten.
litterata klassen. Borgerskapets egen disposition

Jacobsons testamente (C Jacob- ad pios usus (Sthlms borgerskap
son 1644) kr. 1,080:50. En j.ens. 1749) kr. 150,000. Pens:r a 75 kr.
a kr. 54:37 utgår till en stude- till fattiga borgare, deras enkor
rande yngl. och oförsörjda barn.

Jakobsons o. Mattsons fond (C Castelins fond (KrYddkramh. A
Jakobson o. C Mattson 1644)kr. Castelin och hans hustru 1836)kr.
1,087. Stip:r. p

Ladous fond (Dorothea Ladou 15,000. ens:r till enkor och ogifta
1748)kr. 500. Stip:r åt barn tillh, döttrar efter f. d. Kryddkramh:s-
tyska rörsamt. societ.sJedamöter.

Mari! testamente (Enkef, A Ma- Flobergs testamente (Guld-
rius, f. Koopman 1846 och 1848) smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
kr, 79,900, Pens:r a 75 kr. åt be- Räntan användes tilllifstidspens:r
höfvande ogifta fruntimmer inom åt 2 fattiga borgarenkor, afhvilka
Sthlm, hvllka uppnått 50 år. den ena bör vara guldsmedsenka.

Dlöllers stipendiefond (Kameror f. d. Handelsfdreningens öfver·
J Möller 1798)kr. 2,200.Stip:r till skottsfond (öfverlemnad af Han-
2:ne studerande vid Upsala univ, delsfören. i Sthlm 1865)kr, 2,000.

Nordfors testamente (0fverst:an Pens, till en minuthandl.
W Nordfors 1838)kr. 1,000, Till lIedströms testamente (Siden-
en behöfvande militärenka. fabr, C -Hedström 1832)kr. 3,000.

Noreenska fonden (Enkef. L F Pens:r a 75 kr. utgå till fattiga
Noreen 1850)kr. +8,600. Pens. åt enkor och oförsörjda barn efter
fattiga enkor eller ogifta fruntim- borgare i Sthlm.
mer i Sthlm. f. d. Kryddkra,mh .•societetens

Sebaldts testamente (Justitie- pensionskassa (Kryddkramh.vso-
kansler C Sebaldts enka 1797)kr. Icieteten 1775) kr.' 70,000. Pens:r
600. Till fattiga barn. Ioch underst. ,

'fhåströms fond (Enkef', F L . J,,jungcrantz' testamente (To-
'I'håström 1832).kr. 25,500. pens:rlbakShandl. P Ljungcrantz1873)kr'.
a 75 kr. åt fattiga. enkor Q. döttrar 4,0000/Pens:r åt minuthandl:enkor
efter civ. tjenstem. och borgare i och deras döttrar.
Sthlm. Lunds testamente (Perukmak.·

r2696J Stockholms för. 'förnqvists fond (Kameror C dottern B M Lnnd 1840)kr. 1,870.
t Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem. I Pens, åt 2:ne fattiga' o, 40·åriga

myndarekammare. åt lärjungar, som visa särd. håg borgaredöttrar. .
Branders fond (Kamerer H A för studier, vid Katarina lägre ele- Nyströms testainente (Grossh ,

Brander 1869)kr: 129,000. Pens:r mentarlärov. C !VI Nyström 1790) kr. 37.500.
At fattiga, sjukl., ogifta frurrtim. Wadströms fond (Jungfrun U Numera 2/3 af ärl. räntan till
mer, som uppnått 60 års ålder, Wadström 1789) b. 10,500 Pens:r Drottningens skyddshem och 1/3
äro födda och boende inom Sthlms tilldelas »10 gamla jungfrur, som till stift. Hemmet för elända.
stad, hal st å Södermalm, och hvil. uppnått 60 år, '/2 af civila och 1/2 Okänd (ett anonymt testamente
kas fader varit civ, tjenstem. vid af borgareståndet». 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat-
Sthlms stads verk el. inrättningar, von lViIIebrands fond (Frih. E tig borgare,
samt stip:r åt gossar och flickor M v. Willebrand 1854)kr. 110,000. Scharps gårva (Grossh. C A
mellan 16 och 2l år och hvilkas Underst. Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000,
fäder varit tuduetrfidk. trädgårds- Winboms pensionsfond (Dom- Pens:r till borgaredöttrar.
mäst. m. m.; -mgen får komma i prostenkan C Winbom 1821) kr- . f. d. Siden- och klädeskramhan-
åtnjutande eller bibehållande af 3,000. Execntor testamenti: stads- delssocietetens pensionskassa (f.
pens. eller stip., som tillhör eller kassör Gotth. Dahlerus. Räntan d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
nåller sig till annan lära, sekt och är anslagen till underst. åt ogifta 23,000,Pensa' till enkor och döttrar
läsaresamfund än vår kristna döttrar samt enkor efter ofrälse efter deleg. i Siden- och klädes-
evang. luth. lära.'» ståndspersoner med företrädesrätt kramh:ssocieteten.

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659) för gifvarinnans slagtingar. Sundberg P:sons testamente
kr. 600, Stip:r. (Kramhandl. .T Sundberg Petters·

Plobergs fond (Guldsmed S Flo- [2697J Borgerskapets be- son 1792)kr. 1,000. Pens:r åt bor-
berg 1830)kr, 3,000. Pens. till civ, gare och deras enkor.
enkor, medlingskommission. 'Sundins testamente (Ma:ll L M

Hanssons fond (Borgmäst, H Se [1193]. Sundin 1879)kr~24,700. Enka eller
Hansson 1659 och. 1663)kr 1,379. Asplunds testamentsfond (Grossh. lJ.öttrar efter borgare i Sthlm, med

'Stip:r. ' D Asplund 1804)kr. 124,500,Pens:r företräde för sidenkramh:enka och
Hedings fond (Margareta. He- a 75 kr. tilldelas fattige borgare, döttrar ..

ding 1708) kr. 800. Stip:r åt stu- deras enkor och oförsörjda barn Svanbergs testamente (Handl ,
derande vid Upsala univ. m. n.: åtskilliga anslag utgå äf· A Svanberg. 9/5 1887)kr. 300,000.

Hedströms pensionsfond (Fabr. ven dels till Torsåkers församt i Pens:rf.medellöseborgareiSthlm
C Hedström 1822)kr. 3,400. Pens:r Hernösands stift, dels till Frtmu- samt för deras i behof stadela
å t behöfvande i Sthlm. [rarebarnhuaet. [enkor och döttrar.

{2693]
Berendts, S, understödsfond (Fa-

briksidk. S Berendt 1886)kr, 10,000.
Ofverståth:embetet för Polisären-
den, se [1081]. Till hyresbidrag
åt' fattiga linnesömmerskor vid
.host- och vårflyttn, till ett belopp
.af högst 25 kr.

{2695J Stockholms magi-
strat.

Se [11 03].
Ahllöfska testamentsfonden (As-

'sessor O Ahllöf 1740) kr, 8,427:87
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bracklige och

fa~:å:t~Ö~~~k:r iestamentsfonden
(Skepparen !VIÅhlström 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.

Flodinska sti pendl einriittningen
(Borgmäst. S C Flodin 1795) kr.
11;8,832:63. Underst. till studerande
vid Upsala univ:t och Linköpings
'högre elementarlärov.
, Hemfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Simon Gundel
Helmfeldts enka MH v. PaIT 1683)
la'. 46,107:53. Sthlms magistrat
-och en af densamma utsedd di-
'l'ektör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
slägten; af räntorna underhälles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
.Storkyrkan.
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Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2697-2711J
f. d. Tobakshandelssocietetens f. d. Stänlllelafgifts. eller den Höljda barn, '/, till stipendier för

pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.sso- s. k. Hallkassan (Sthl.ms fabriks- två stud:cle vid Farm. institutet
eleteten 1873) kr. 11,000. Pens:r idkare 1770 års hallordning) kr. och '/3 till tillfälliga underst. åt
till enkor och döttrar efter tobaks- 65,826:88. Underst: åt fabrikörer behöfvande farmaceuter eller till
handl. samt deras cnkor och barn. för yrket nyttiga ändamäl.

TÖl'nebollls testamente (Asses- Söderbergska fonden (Fabr. P Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
sorn och stämpelmast. E Törne- Söderberg 1850) kr. 1,673:2ö. Uno 1899) kr. 4,000. DÅrl, afkastn. till-
bom 1831) kr. 106,500. Räntan är derst. till 2:no strumpfabriksar- delas en ellor flere enkor efter
anslagen till pens.r å 75 kr. åt betare. farmaceuter med företräde för en-
enkor och barn efter medlemmar 1'örnebomska fonden (Stärnpel. kor efter farmaceuter från Vester-
af· Sthlrns borgerskap (utom fa- mast, assessorn E Törneborn l Säl.) götland.»
briksidk.), hvarjemte för särsk. af kr. 3,732. Underst. till afi. fabt-iks- ]Josa,nders fond (Grundkapital
testator bestämda ändarnål utbe- idk:s och rabriksarb:s fattiga barn 1,000 kr. till minne at' Professor
talas 600 kr. årL; dessutom utgå under 16 år. C G Mesander från en apotekare
särsk, anslag såsom till Ortopedi. [27 OOJ som den '/91900 tillhört apotekare-
ska institutet fil. fl. kåren i 50 år) kr. 2,702:27. Af

M. F. och Emma. WaUins Ilen- Dok- och mustkhandlarnes pen- räntan utdelas årligen t. v. 50 kr.
stonsfond kr. 268,061. Pensioner slonsfdrentng (l\Tusikförlägg. A af Professorn i kemi vid Farma-
utdelas f. n. till af stiftarne ut- Hirseli. bokhandl..J J Flodin m. ceutiska inst. till den mest fram-
sedda pensionärer. fl. 18.')3)kr. 3;')5,527:__o. Sär-ek. st y- stående lärjungen i samrna ämne.

warodells pensionsfond (Handl , relse se [1891].Pens. åt delegarne. Norriands apotekarcföreutngs
L J Warodell 1863). 2/5 af Berg- [2701J donationsfond d. 29/5 189ö. Af
strahlska husets hyror utbetalas räntemedlen lägges t. v. l/S till
som pens:r till borgare, deras en- !Iinuthnndelsföreningens pen- kapitalet och 2/3 öfverlernnas till
kor och barn; ål' 1901utbetalades stonskassa (flera minuthandl.1874) Farm. instit:ts styrelse, att efter
kr. 16,540 till 212 personer. kr. :361,278:68. Sltrsk. styrelse se samråd med direktionen användas

Westerbergs testamente (Trakt.- [1893J.Pens:r och underst. till ngt för institutet eller dess
dottern C M Westerberg 1840)kr. [2702J elever gagnande ändamål.
20,17ö. Pens:r till borgaredöttrar. .'I'ygrens stillCndiefond (Apotek.

YiktuaHehandla,rnes pensions .. Gottfried Nygren d. 16/12 1897) kr.
inrättning' kr. 289,557:44. Sär-sk. 5,000. Rantornedlen 1,000kr. utde.
direktion, se [1885].Pens.tagarue las af societ:s direktion till nå-
äro omkr. 40. gon exarum. apotekare till underst.

antingen: 1) för vetenskapl. stu-
dier i in- eller utlandet eller 2;
för sudter vid komisk fabr. eller
ock till 3) belöning för epok-
görande upptäckt Inom farruacien.
Vid s ttp:s utdeln. fästes hufvnd
aakl. vigten vid stipendiatens
prakt. duglighet, skötsamhet och
karakter.

Redings fond Apotek. TReding
l871) kr. 5,000. Räntan skall vid
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekareenkor.

S"banlts fond (Oar-t Wilhelm Se-
bard ts fond kr. 10,000,stiftades af
Societeten vid dess årssamman .
EOlHSt den 11 Sept. ]903 »ti ll hug-
fästande af Hotapotekurens namn
och verksamhet för Societeten un-

Ider tjugufemårigt Ordförande-
skap»). Räntemedlens användn.
bestämmes at' Ordf.

Wallers fond (Till minne af
Apotekaren Jakob Waller 1886:
5,000 kr. Räntan utdelas som be-
lön. företrädesvis för flitigt och
förtjenstfullt arbete å Farm. in-
atj t.sl a.bora.tor-ium,men äf'vcn som
uppmuntran för redbart och fru kt-
bärande arbete inom öfriga under-
visn.fack vid institutet.

[2698J Grosshandelssocie-
tetens deputerade.

Se [23 29].
Brobergs pensionsfond (,UI I

C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
till en grosshandl-dotter.

Grosshande1ssociei-etens pen-
stouskassa (Grossb..esocieteteu
1815) kr. 516,410.Pens:r till groass-
hand.l., deras hustrur, eukor och
barn i Sthlrn.

Penstsf'önd för fattiga f.d. sjö·
kaptener, deras enkor o. döttl'U'
(Gt-ossh.esocietetens deput. 1001)
kr. 55,926. Pens.r till sjökaptener
samt grati-fik:r till :-;jökapt:s enkor
och döttrar

Hagboms testamente (M:ll C U
Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pens:r
å 1.50 kr. till fattiga enkor och
döttrar efter skeppsklarerare eller,
om sådana. ej finnas, efter gross-
handlare.

Petrejiska fonden (Skeppsklarer.
p Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens:ra
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
enkor och barn.

[2699J Direktionen öfver
fabri ksfattigkassan.

Se [2045].
Blancks fond (S 111Blanck 1873)

kl'. 1,565:3!L Underst. till en ar-
betare vid K AAhngrens aidentabr.

Oasparssons penstonstnrättntug
(Fabr .. P A Oasparsson 1850) kr.
20,302:92. Pens.r till arbetare vid
stdenfabr:r.

Fubrtkstattlgkassan (Sthlurs fa-
briksidk. 17ö2) kr. 244,116:29. Un-
derst. åt fabriksarbetare.

van der Ostenska fonden (Fa-
br:senkan M; C van del' Osten 1834)
kr. 8.000. At döttrar eller cnkor

fabrikssocieteten.
Pauliska. fonden (Grossh. och

fabr, Ohr. Pauli 1807)kr. 2,791:31.
Underst. till arbetare vid yl.Iefa-
brikerna.

[2703J
JIanrlelsbo]()llllla-rnes ~l)ensions~

förening' (1869)k,'. ö30,000. gärsk.
styrelse, se [189.5];pcns:r.

[2704J
"inskiinkssocietetens pensions-

och begrafilingshjclpskassa. Ka-
pitalot 15,000 kr. är örverlemu. till
Bonicdltngekommissionen der pen-
sionerutdelas till pnus.berä.ttiga.de.

[2705J
F. el. Brn;-gnrccmbetets i Stock-

holm pensionskassa (f. el. Bryg-
gareembotetj grundfond kr. 312,000.
Särskild styrelse, se [1889]; pen-
s.r och underst. åt delega.re.

[2706J
f. d. Skomakarembetet eller n.

Y. skomftknremiista.ref"örcllingen i
Stockholm (Okänd) kl'. 32ö,000
(fastigh. N:o 6qv. Pegasus). Sarsk.
styrelse, se [1884j; penser. sjuk-
och Iiegranuugshjelp.

[27 lOJ Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [2373]). [27 11]
Collianders fond (Fru Dorothea O. Konstf'drvnndtsknpets kassa,

Colliander 1850) Ju'. 600. »Till den omfattande: Sjuk- och begratniugs-
i Sthlm bildade fond föl' underst. hjelpskassa (stift. af flere perso-
åt fattiga apotekarceukor-». ner 1754) kl'. 14,200. Sjuk- och be-

Hallengrens fond (Apotek, .J N gratu.shjelp åt mani. och qvin l.
Hallengren 1836) kr. 2,67:}. Ar-Iiga arbetare vid boktryckeri o. stil-
räntan användes af Direktionen till gjuteri.
nytta och ändarnål för de farrna. Gutenbergska stiftelsen (stift. af
couter, som använda Societetens flere personer 1840) kr. 90,000.
institut. Pensir åt manI. o. qvinl .typogra.

Justelii fond (Apotek. Martin fel' samt stilgjutare.
J'usteltus lR83) kl'. 30,000. '/3 af Enkenjelpsrondeu (stift. af flere
räntan utdelas till behöfvande personer 1854) kr. 14,000. Enke-
apotekare, deras enkol' eller oför- hjel}) efter typografer o. stilgjutal'c.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
50,000. Sthlm s arbeta'refören:g, se [2725]
[2413]; årl. räntan utdelas vid jul- Sjömannaförelllngell I Stock-
tiden till orkeslösa manlv Iedamö- holm (stift. 1863) c.a kr.. 230,000.
ter, som fyllt 55 år och äro i be Särsk. styrelse, se [1899J; pens:r,
hof af understöd. sjuk. och begrafu:shjelp samt un-

Eltassonska understödsfonden derst. Hvarje sjöman (af befäl ,
(Fnbr, Levy Eliasson och hans fru underbefäl och manskap), som är
Edeline, f. Salomonasen 1874) kl'. svensk undersåte, eger anmäla sig
5,300:11. Sthlms arbetarefören.g, till inträde i fören. Kontor: Skepps-
se [2413]; räntan användes åt före· bron 10, n. b. t. v.
ningsledamöter, som varit med i Sjomannaf"öreningens, nöd .•
minst 10 år, för befriandet af års- hjelpskassa c:a kr. 16,000. Sjö-
afg. till fören. och dess sjukfond, mannafören:s styrelse; att af fon-

Hemslöjdsfonden (Advokatfiska- dens räntor och af medel insam!.
len C E Ljungberg 1879)kr. 764: 63. i sparbössor under fören. s sam.
Sthlms arbetarefören:g, se [2413], mankomster gifva julgåfvor till le-
räntan användes som prem:r åt damöters enkor och barn.
fören.sledamöters barn under lf>
år för slöjd. ptdeln. hvarje jul.

[~711-2729J
Gemensam styrelse. Adr.: K:gl.

boktryckeriet. '

[2712]
TY!>jlgraflska f'öreningell (H W

Lindström m. 11.1846) kr. 215,910:64
(fr. hvilken summa afdrag göres i
förh. till skulderna å inköpt hus).
Särsk. styrelse, se [2417]; sjuk- och
begrafn:shjelp m. m.

[27 13]
Stockhohns gasverksarbetares

sjuk· och begrafulngskassa (Del·
egarne 1879)kr. 14,891. Särsk. sty-
relse, se [1923]; sjuk- och begraf.
n:shjelp; årl, bidrag från Sthlm s
gasv. 1,000 kr. I

Stockholms gasverksarbetares
nddhjelpsfond (Delegame 1881).
Samma styrelse som sjuk- och
begrafn:skassan. Utdelar hjelp vid
trängande behof', Kapital kr. 2Q,882.

[27 14J
I,ykttändarnes sjuk· och be·

grafnlngskassa (Delegame 1868)kr.
7,3r.9: 62. Särsk. styrelse, se [1945];
sjuk- och begrafn:shjelp. Arl. bi-
drag från Sthlms gasv. 300 kr.

I,ykttändarnes och slfunpum-
parnes vid Stockholms gasverk
ensk. pensionsfond .(Delegame
1892)kr. 67,294:73.Särsk, styrelse se
[1907]; pens: åt delegame.

[2715J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor 1847)
kr. 37,500. Sthlms stads Brandtör-
säkr.skontor se [1759]; räntemedlen
användas till pens:r o. årl. under-

.stöd åt de på brandförsäkr.konto-
rets stat uppförda tornväktares
efterlemn. enkor och oförsörjda
barn samt åt enkor och barn efter
personer, som vid eldsvådor om-

'-..kommit, äfvensom åt sädane, som
vid eldsvådor blifvit skadade.

[2716J
Barnmorskefonden (Kgl. regle-

mente 1840)kr. 15,120:M. Särsk.
styrelse, se [1883];underst. åtgamla
sjuka och fattiga barnmorskor.

Barnmorskornas I Stockhohn
pensionsfören. (1860)kr. 47,859:58.
Pens:r ät delegarinnor, som fyllt
60 år och inbetaldt 25 års afgifter;
f. n. utgå 10 pensir å 200 kr. st.

[2717] --
Stockholms nya spårvägs akt ••

bol.is Personals kassa, 8'/,2 1902
kr. 26,578:17. Förvaltas af bolaget.

[2719] ,
Johan AnderssoIls understöds.

fond (Fru Therese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) ·kr.

[2726]
[27 20] , Stock.holms sjömanshuskassa

Stockholms arbetareförenings (Sthlms sjömanshus) vid slutet af
sjuk- och begrafulngshjelpsfond 1902: kr. 590,929: 55. Särsk. dn-ek-
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr. tion, se [1195J; underst. åt orkes-
15,070:12. Särsk. styrelse, se [2413]; lösa sjömän, deras eukor och barn;
sjuk- och begrafn:shjelp åt fondens år 1902 utbet.s kr. 25,419: 80 till
ledamöter eller deras sterbhus. 536 underst:stagare.
År 1902 utbet:s 11,780 kr. i sjuk. Stoekholms nationalkassa
hjelp och 3,500kr. i begrafn:shjelp. (Skeppsred. i Sthlm 1772)sluteta.

--- 1902: kr. 157,537: 08. Sthlms sjö-
[2721] manshus direktion, se [1195]. Uno

Stöekholms arbetarcföreniugs lderst. åt orkeslösa sjömän; år 1902
tioöresafdelnlng (Sthlms arbetare- utdelades kr. 4,190.
f6ren:g 1ti70j kr. 346:58. Särsk. _
styrelse, [se 2413]; beklädn. åt [2727]
fattiga barn hvarje jul. Ångfal.tJ'gsbef'älhafvaresiiHska.
[2722] --- pet (1857)kr, 153,?94:01. Särsk. sty-

Fagerbergs penslonsinriittnlng ~~rss';;.s::s~;426], pens.s- och un-
(Sadelmak.ålderm. J. Fagerberg
1830) kr: 223,421:03. Pens:r åt fat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller varit borgare i Sthlm,
deras enkor och oförsörjda barn.

[2728J
Handelsflottans penstonsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
--- 18M) kr. 880,233: 34. Särsk. direk-

[2723] tion, se [1837]; pens.berättlgad är
Godu'skapenslonsfonden(Segel· den. som uppnätt 55 år, åtnjuter-

söm.enkan K. Godu 1791)kr. 10,816. medborg. f6rtroende O. varit i 25
Borgmast. i Sthlm; räntan an-. år vid svenskt sjömanshus inskrif-
vändes till underst. åt enkor efter ven samt, utan att hafva begått
embetsmän inom Sthlms magistrat rymn.sbrott, under dessa år idkat
samt efter sådana otv. tjenstemän sjöfart med svenskt handelsfartyg,
som af öfverstäth. o. magtsrraten deraf hufvudsakl. täden, bestämd
tillsättas; utbet:s f. n. till 5 enkor. till 17 år, å utrikes orter; år 1902

utdelades kr. 113,544:96 till 1,372
personer.[2724] --

Sjökaptenssocieteten l Stock·
holm (stift. 1732) kr. 80,000. Sjö·
kapt.ssocietetens deput:e, se [1897].
Ledamöterna måste vara burskaps-
egande sjökapt:r i Sthlm och har
societeten till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frå-
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
åldersamt underst. åt ledamöter,
deras enkor och oförsörjda barn,
som deraf äro i behof.

[2729]
lIIitskinlstf'örenlngen; särsk. sty-

relse, se [2429J;kassabehålln. 81112
1902:grundfonden: kr. 20,000;sjuk-
o. begrafn.sfonden: kr. 11,561:90;
nödhjelpsfqnden: kr. 22,032:01; för-
valtn.sfonden: kr. 3,089:66; under-,
stödsfonden: kr. 9,679: 80; biblio.
teksfonden: kr. 2,138:85;pens.vron-
den: kr. 307:50; byggn.sfonden:
kr. 74:55; sångkörsfonden : kr. 4();
summa kr. 68,924:27.
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