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

[2601] Stockholms stads
konsistorium.

Se [1225].
Bergstenska fonden (Enkef. L M

Bergsten 1826)kr. 4,899:70. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prestenkor eller prestdöttrar.
o Georgisk" fonden, kr. 1,000.
Arl. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattiga fruntimmer.

Häggmanska fonden (M:Ii Hägg·
man 1870) kr. 3,000. Pens.

Junghladska fonden (Prosten B
Jungblad, 1832)kr. 3,541:75.Pens:r
till fattiga pre stenkol' i Sthlm.

Lagus fond (Dokt:an C U Lagus
1854) kr. 6,000. Underst. åt fattiga
fruntimmer.

Possiethska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 25,410:90. Stip.
åt studerande.

Uenströmska fonden (Kanslist.
O Renström 1818) kl'. 16,801:95.

Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjenste-
mäns enkor, boende inom Klara
församl.

Sahlstedtska fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 1868)kr. 1,500. Pens.

Soopska fonden (Grcfv:an AM
Soop 1734)kr.18,215:70. Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska fatttgh.

Berggren 1895) kr. 1äO,OOO.Life-
tidsräntor, pens:r m. In.

Berg grens, :llal{arne, under-
stödsfond (Grossh. och fru R Berg-
gren 1895) kr. 82,277. Pens.r till-
fälliga understöd m. m,

Beronii donation (Hand!. KB
Beronius 1870)kr. 3,279:42. Pens:r.

Bersåns, C. D. fond (frkn E Ber-
sen 1897) kr. 10,472. Lif'stidsränta.

Boijeska fonden (Gravör J P
Boije) kr 19,019. 5 pens:r å 150kr.
utdelas år!. till fattiga och sjukl:
enkor af Borgareklassen i Stor-
kyrkoförs.

Alfred ColIijns fond (1898) kr.
1,244. Barnunderst.

i\"ils Wilh. Ekebergs fond
(Grossh, CW Brink 1889)kr. 5,248.
Pens:r.

Doktor Fr. Fehrs minne (Dokt.
Fchrs konfirmander 1895)kr. 2,55l..
Pensa'.

t •

[2602J Nicolai församlings
kyrkoråd.

Se [1226j.
Arfvedsons testamente (Dir. C

Arfvedson 1856) kr. 7,600. Räntan
disponeras af försarnl:ns pastor
och användes till understöd åt
ålderstigna, sjuka fattiga, äfvensom
åt värnlösa barn.

Arrhenii donation (Hand!. A W
Arrhenius 18;2) kr. 6,318. Till hjon
på Sabbatsberg.

Berggren s,Ro bert och Eleonore,
donationsfond (Grossh. och fru R.
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[2602-2507J Fromma stiftelsers, pensionskassors"m. fl. fonder.
Hebbe. donation·(Kgl. 8ekD.Phl. Söderström. fond (Skomakare· betingas. Ingen af dem ~il.råtqjuta

Hebbe 1868)kr. 20,265:60. Div, än- Mderm. CH SQderström 1871)kr. understödet mer än ett ,lid sänder"
damål, barnavård m. m. 4,034; 1/2 till kläder åt fattiga skol- Erlk Boman Erikssons gåf •.•

Fatima Hertz~r. fond (Fru Jea- barn och ,1/2 till tillflilliga nndl>plt. (fr~ml. viktualiehandl. Er. B~jD,;W
nette Nordlund 1889) kr 4184. Toutins testamente (Enkef, A M Enksson) 1,.00 lir. ÅrlIga ran,\an
Pena.r . "ii ,,;o.i" Toutin 1791)kr. 506. Pens:r. skall till skolans bästa anvllnd s,

.. . • " Wadströms testamente (M:ll . ---. ", C" "
Heurllns,.fru,Lonlse,fopa(1900) V Wadström 1789)kr. 250'.Pens:r. [26'O]' . "'I"

kr. 5,140. Bidrag.tfll ba,;nl1rj1bljor. Zetherstens testumente (GarN. 5 .NJcolalförsamhn:gs
Kol1ektmedelkn •• an förfnttiga JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens.. fatt.gvårdsstyrelse; '"

nattvardsbarn (msaml. af mrs. We.tzynthli fond (Konsul W Se [1151]. '
gnm kollekter) kr. 4,739:73. Be- J E Westzynthius J889) kr. 8,100.. J Annda)s fond (AIilia'Chahotta
klädn. åt fattiga nattvardsbarn. Haifva .räntan dispo~eras af pa- Anndal) kr. 33,000. Räntan ••nvän-

Kreij~ testamente (Assessor F .stor ~ församt. for tilliall.lga un- des till underst. vid jultiden ät fat-
Kreij 1827)kr. 2,409. Räntan till.' derstö'!- o.ch återstoden tIllfaller tiga familjer, med företrädesrätt
delas 2 utfattiga sängliggande för. Kyrkofattlgkassan. t Xör lika behöfvande af Ejtorkyrko·
saml:medlemmar. ", Wlbergs, Fr., fond (Handl.. Fr. förs•. , ,', T

Kyrkofattlgkassan. Sänk. sty. Wlberg 1901)kr 6,064. Llfst.-rapta. Brogrens fond (Kronouppbörds-
relse. (Åtskilliga donationer) kr. Wiekbergs, A. C., fond (Grossh. kommiss. Carl Brogren) kr. 1 jlOO.
59,558.MånatI. underst. till fattiga. 0~);1fru Robert Berggren 189~1,lIT. 'Edberg (Fattighjonet Wilh:~ErJ-

!Ietzgers testamente (Grossh. 57,605. Pens:r. , ,. " " bergs lifräntefond) kr.·675. ,,-
F Metzger 1850)kr. 3,548. Alkastn. 4kerlunds fOlld (frkn Augusta Engstedts fond (Enlief, Joh:a
disponeras af församl:s pastor 10r Åkerlund) kr. 3,129:17;räntorna ut- Engstedt) kr. 880. RänilJ.n utbe-
tillfälliga underst.' delas ärl. till 2 aktningsvärda frun- talas tjU såd~a, fattiga.inQffi Ejipr·

MIchaelssons testam, (Grossh. timmerinoniStorkyrkoförs.,hvilka kyrkoför~aml., hvilka.i,cke åtnjuta
Michaelsson 1825)kr. 517. Pensrr) fyUt 50 år. . underhåll af aUm. fattigvår<\e,n.

Minnet af J. E. )o'tironoehhnns I.. "Enkedrottn,ing Jos~jJn~s f!\nd
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880) r I !,q., l,OqO. . ,. "
kr. 2,147:23.Pens:r och barnavård. )j'l Falks fond (Enk<1'.M'Eal~) F·

Molins fond (frkn Sofie Molin) [2604]N' I' r- ,I' 800. ,kr. 6,000 tiU beklädn. åt behöfv. ICO al orsam mgs ,Geijers fond ,(La.gmanse an
nattvardsuJigd.tillh.iorsamlingen. skolråd. Geijer) 1,500. '. l

Notstedts fond (M:U CarolIne Se [1226]., 'Godll" f01111(Seg~lsöm:enkaIl;C
Norstedt ~878)kr. 3,461. Underhåll Ekströmska fonden] (Snick.- Godu) kr. 555" ,Rli.ptaJ:\uig lll
af ett eller flera värnlösa barn. ålderm. Ekström 1835) kr. 150. 2 ålderstägna ,enkor eller,

Nqrstedts fond (Sara Lovisa Nor· Räntan skall »vid julexamen ut, kvinnor inom Biddarho!
stedt) kr. 5,897. UnderhåU aftärn· delas ilt 2:e flickor, som utnlärkt samlln,gen.." , '"
lösa barn. sig förordning, flitoeharbetsamh." Hedbergs fond !llpegelfal.1r. arl

Okänd gifvares testamente(1854) ._'__ ' Hedberg) kr. 4;000. Räntan'Ilan.
kr. 609. Afkastn. disponeras af -vändes t.iU värnlöåa barns ,,wp.
församl:s pastor för tiUf. underst. Flobergska donatlj)nsfonden fostran. '

Otterska fonden (Enll:ef. M L (Guldsmed. A Floberg ,1803) kr) 'Holml>erg!!.·fond <i~l1dkrap:Jh.
Otter, f. Edman 186,1)kr, 41,751. 4,000.. »Till fattiga barns hållande N Holmbm;g ,18ti3)kr',1,500. ,Blin-
Pens:utdelning och rm~a.tl. un- Lsäolan». If fl ,q~·fl" tan snvändes till förökande !tf(,.dep
derstöd till fattiga.. Karströmska fonllenr(M:llElep- dagl, kosten rHjr de il fattigl\us,m

Petterssons fond (M:U SM Pet- nora p,KllolJStrömJ865) kr. 4,520. i.lj.tagna'blind" hjon. , '"
tersson 1896) kr. 10,397.' I:ens:r. »Till den fond, som i storkyrkoö Kumling!!.. fon,d, (1'Il:ll,G Catha-

P.fells testamente (Revisor JE försami. är grundad för fattiga rina.Kumling) kr. 1,.5,oQ·), 1>11>"
Pfel11797) kr. 1,010. Pensrutdeln, skolbarn», • _ I,," ." Kabergs fond, kl'. 3,000, 'o/: .

f. d. Riddarholms.rörs:s en'sk. Lndvlg Levlns fond;, l;;r. 6,QOO. N,orstedtsfond (Boktryck"Qj$;9!'
pensionskassa kr. 3,'896:9J.5Prns:r, Räntan utbetalar ,Styr.~. NiCOlar'stedt) kr. 10,000,' dl "."
å 25 kr. I ' skollofskolonter. " " _Renckners" f011d , (Enke~. SOfta

.Rogstadli testamente (el'1<'ef.I Lledberg8ka fondelI. "Revisor Lov;iJ'laR<)uc.Jme~)~: ~l,40.0.. r
J Rogstallius, f. Löfblad \j86) kr. Liedberg 1904, 7,000 kr; RäJ;ltan Re"cliners J.fC1Pii (J3qjili.Id~TG
~11. Till,delas 6 gudfruktiga, ut- användes till kläder l}t medellösa ~euc~er) kr. 2,009·, > JU'
fattiga och sängliggande enkor. skolbarn. 'Il.' I ,J Strä1l.les te.tamel/tsfond (l\i\Ine·

Seharps 'donation (Grossh. JR Löfgrenska fonden (Åldenp'. rer:enkan H,f\\1 S~å!J.le, 18 9rkr.
Echarp och han~rhustru l888)(kr. Löfgren 1826)!tr. 7~. R~tl\J.l> kr. ,3,000.~pen'l:F,Wlfatti8\l>o sjpkl.
'2,038:45. nfu'B dfdslas lir!. till 3:75 skall ,vid julexamen utdela s.",. öfve, 60 ,ä~.gl\lDla ep~or " .
S väu.reji\i,Hattigaffft~~er t,i1!om Mobergska . fQnden, kr. ,1.0001.embets- eper tjJll'~tem~'lJllj'.d,före.
församl, , ., Räntan ska.ll·utgå.>itilllär~s "i~ trll.desr.ät~ior s\ägting""." ge" O
Seharps te, Jl,~entsfond (Gross:U. folkskolan såsom extra arvode', , ".r, J: ~_"'. I 'f] li\);tD

O. f~ Scharp) ~. 23,187; a) uu /, PI.nchardska .tolld,en .~G:yollsb,.[2607]"'~larå9JförS'amti"'gs
bekladn. 'li~'fattiga nattvardBbarh ,A PIDchlird)kr. 1,000. ,Rähtant111., 0.' '''i,;, "',Ja.>~:
af kvinnokönet; b) till ako'llotskolo- »uudersb. ,åt ,2 t'a,ttiga'Jbarp)yl ,." Il" ky~"or/lP. ,~ ;.;..".
nter för församt ..barn; c) till "o~., .ors:'s folkllk.ola'., '" >I '" " (", ,. fje, [1227]. . h.IJlV
blittrad kost åt församI. & sta:il.ens Wessmanska, .fonden .(Enkefrn ,Baggss, J;qnd (M:II"F ~ :a~ge
fattigvårdsinrättn:riDtagnafattiga; ,Maria Ch .Wessma,n,184;l)kr. 1,500. 184.9~kr.3.p(\O. Ulllj.erst iltietfåga.
d) till utdelandee af ved åt1fattiglt Räntan ,j;ill.kläder och,andr,! fö:'\. , ',Bernllgau. fOlJo (~r.er ••·gt,w
fö,rsamlingsllol'('oJ,,}I" . r, .' 11 nödenheter åt de f~ttigaste fliMor Bernagan 18Iie)kr.,~0,090rfV,ndJ'~~t.

Scb_e"es ,testamente (Grossli.i, folkskolan,» ntll~ ,. ~ ~ ,åt fattiga. I Jlf,'~,ul .H' d., d
'R'F Scb:e~e'~845)l<r[762,'.AfkastJ1. lVelitzynthius' fonll -,f Kons Boll •• ,0nl!r'.l!'!oWJl~0\i,,~802)

), dispönera" afförs:s pastor f'or-iill., Wiestllynthius) ks, 1>,QOO",~ntal' kr., 544, "1)tl1l4J' 'i'l'~tigjl(jQl,tid'll"
Iflilligaiunderst. J l ,.nl" 4':1 I till bespisn. 'af fattiga skolbarn. Camlnska testaments(ll.lJl\D<

\ StoJ'k.yrkofllrs:s ~'barJil<.nbbfl· {'·.lT.nderstödsfonqell för NlkClI~ ~As§f'8l'o.!'Ld·,M:·QllolUin,mJlltkr.
(särsk! styrel ••ej kr:J43,360:76.Bar- folk/lko1l!s-li!.radnJ!or1>,(framl,Jo1~"751!. jtäl'taTU,tgä" till Sthl'!'l\/ilP.r'

1riavård~. (l. ~tJa j; ,tJll,dJf 1 I l deshandl. Fr. Wiberg). ~RäD..tl\fl l3p garskola. ",,!jjJ~.:.1 Y r
Il SandgrensJla fonden (fl(dr.lIl'P-kr.'tiUfallerJjj,r""intJ.oll1lar'Q.~1!en!'}' (Jed .<\s-Io~-(
bördskom'mis" F,CSn'rldgvell1894) efterJdeJl'iandra i ilel';(l~dning,c89m R bP . . ~ QO.

._Ja'&89: Pens:r. If(,) I af längsta tjenstetidel1d!l1oinllj,~J~~)Unde .' ll[thil ,1>'



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2607-2611 J
'Ekstrfims <1onationsfond (Gross- Wadströ'ms fond (Jungfru waa- Llndg rens fond (Dir, E Lindgren

handl. H E Ekström 1832)kr. 5,850. ström 1791)kr. 250. At fattiga vid 1802) kr. 500. Gäfva till fattig-
Räntan utgår' till Sthlms borgar. jultiden. hjonen.
skola. Wibergs fond (Frkn OA Wiberg Llnderens fond kr. 500. Tillmid·
. Ekströms fond (Grossh. H E 1897) kr. 12,000., 'l'ill af testator dagsrnåltid åt styrelsen.
Ekström 1842) kr. 15,000. Räntan ut~edda peusionarer. Lundhlnds fon<1 (Hofslag. J
utdelas till de mest behöfvande Ahrber!,s fond (Jungfru M L Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva
enkor och ogifta fruntimmer, tdl'l- lhrberg 1874) kr. 10,000. Till af till familj med barn.
hörande »pauvres honteux» inom testator utsedd pensionär. Meuniers fond (M:ll S M Meu-
församI. Öbergs fond (M'H M Öberg 1874) mer 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:e

Falks fond (Jungfru Falk 1810) kr. 5,000. Underst. åt fattiga. fa~~~~s~~~~O~~stanlente (Enkef.
kr. 300. Till de fattiga jultiden. EM Nordström) kr. 2,000. Räntan

60thers fond (Mill Gother 1838) [2609J Klara församlings utgår såsom lifränta åt 2:e per-
kr. 750. Underst. åt fattiga. soner, men efter deras död utdelas

Hallgrens fond (Assessorskan fattigvårdsstyrelse. räntan till 2' ogifta handtverks-
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. Se [1152]. mäst:sdöttrar inom Klaraförsam!.
åt fattiga. Berggrens fond (Hyrkusk. M Okän<l (En ärlig mans fond 1782)

Hallgrens fond (M:I!. M S Ha.Il- Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan kr 450. Pens. till en ärbar flicka.
gren 1841) kr. 1,500. anslagen till kläder åt för-saml-s Plh lg rens fond (Mill U E Pihl-

Hanes fond (Frkn U E Hane mest nödstalde fattighushjon. gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till
1875)kr. 4,000. Till af testator ut- Bergqvists fond (lVI:llM OBerg- 2:e dygdiga flickor.
sedd pensionär. qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en Qvidin!,s fond (Presid:enkan J W

1I?ft'maus fou d (Hofinten.d. J ogift dotter, som försörjer sin Qviding 18,59) kr. 32,000. Afräntan
Hoffuran 1878) kr. 22,200. TIll af moder utdelar fattigv:styrelsen 160 kr.
testator utsedde pensionärer.' samt kyrkoh. återstoden till behöf-

Heffmnns, A, donationsfond Bolins fond (Handl. A Bolin vande inom Klara församI. i pens.r
(Slottsarkitekten A Hoffman 1897) 1796)kr. 058. Till fattighjonen. Olll högst lOG kr., och minst 50kr.
kr. 75,000. Till aftestator utsedde Brobergs fond (Viktualiehandl. Schönes fond (Enkef. 1889)kr.
pensionärer. C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän- 2,500. Räntan öfverlemnas till

Klara förs. Kyrkokassa (Klara tan utgår i a.nc pensioner till fat- skyddsföreningen i Klara rörsamt.
kyrka 1812) kr. 290. 'Till de fat- tiga inom töraaml. Sehu mburgs, August, Miunes-
tiga jultiden. En iirlig mans fond (1785)kl'. fond. (Donerad af konsul R Schurn-

Krntmeijers fond (Kansliråd:an burg 18iJ5) kr. 1,080. 1 proc. till
B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Uno :~d;~i~es~~\~=;:;;~~~ste hushåll kapitalet, resten till fattiga inom
derst. åt fattiga. Klara rörsamt.

Krntmeijers fonl! (Kansliråd:an Fond för tillfällig hjclp (899) Setterströms fond (Karduans-
B Krutmeijer) kr. 2,832. Till för- kr. 1,000. Litränta ttll närnnd per. mak. Setterström) kr. 630. Till
saml. fattighushjon. son, derefter utdelas räntan till styrelsens godtfinnande.

Löwens fond (Presid. Frih. J hjelpbehöfv. inom Klara församI. Spor rougs fond (Erikef', U E
von Löwen 1774) kr. 3,333. Rän- For ssmnns fond (Tapetser. O G Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfvatill
tan fördelas, ena hälften mellan Forssman 1858) kr. 1,500. Penarr fat~lgl;.Jonen.
]2 och andra hälften mellan 20 till 2:ne fattiga borgareenkor. I Strahles t(lstan~entsfond (Kame-
inom församI. boende fattige. Fuh rma ns fond (Hofkällaremäst. ~ersenk,,:n H M Stråhle 1829) kr.

:nö'rners fond (Frkn Ulrika Mör~ P H Fuhrman 1772) kr. 597: 22. 3,000. '1111 2:e CIV. tjeusteman s-
ner 1810) kr. 1,500. Räntan em. Af räntan utgå 7: 78till Ad. Eredr. en~or, f~.nda 60 år.
delas 3:e sjuka, församt. ttlfhö- fattigv.-styrelse, resten till Klara 'I uneln fond (Kryddkramh. J.o-
rande, enkor. fattighjon. han ~ullehus 1~33)kr: ..G,OOO.Ran-

Nordfors 1'on,l (Öfverst:an W Godus rond (Segelsöm:enkan O tan t.il.ldelus 4 inom rörsamt. bo-
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. Godu 1787)kr. 555: 56. Pens:r till ende fattlga enkor eller Jungfrur.
åt fattiga. 2:ne fattiga enkor eller jungfrur, Ug!!,l"s' f?~HI (Excetl . grerve G

Pukes fond (Grefvinnan Puke 60 år gamla. af Ugglas 1800)kr. 2,000. TIll sty-
1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga. Holmbergs fond (Kryddkramh. rels~ns godtfinnande. .

Rambachs donation (Srrick.en- N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän- Wle~s fUII<I(!3ry,gg.~ l\-I ~Iers.
kan E Rambach, f. Dehm) kr. tan användes till förökande af den enka 1(83) kr. 1,682.24. 2, kr. tdl.lAd
1,000. Räntan utdelas till behöf- dag!. kosten för de å fattighusen Fredr. förs:s o. rest. till Klara förs: s
vande inom församl. intagna blinda hjon. rattighjon.

Roos' fond (Majoren Axel Roos Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru
1878)kr. 2,00(1. Underst. åt fattiga. Adlersparre 1871) kr. 300. 'l'ill

Segercronas fond (Statssekret. E beredande af Iifränta åt fattiga
C Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan flickor i Klara barnhem och
utgår till 12 dygdiga enkor, tillh. Tysta skolan.
•pauvres honteux. inom försam!. Hiilphers fond (Hand!. J W Hul

Skogmans, Agnes, fund (Frih:an pliers 1812) kr. 6,000. Räntan rör-
A. Skogman) 4,()00kr. Räntan an- delas med lika belopp till 12 fat-
vändes till omedelbar hjälp vid tiga enkor med eller utan barn
sjukdomsfa.ll inom fattiga hem. inom Klara rörsamt.

Stjern"ranats fond (Enkefru Isbergs fond (Presidentskan 111
Stjerngranat 1819)kr. 4,800. Rän- G Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan
tan utdelas åt fattiga enkor' med till fattighjonen.
barn, tillh. församl. f. d. Kolernfonden, kr. 801: 94.

T af Urs fonrt , kr. 3,000. Rän- Till styrelsens godtfinnande.
tor utdelas tm behöfvande inom LIeberts fond (Sejlareålderm . .r
församl. F Liebert och hans hustru A S

»Tvellne systrars testamenta» Weber 1832) kr. 6,490:88. Af rän-
(1876) kr. 8,000_ 'l'iII af testator tan 3/. till fattighjonen, 1/. till
utsedde pensioaäror. kapitalet.

Ulfsparres fond (Enkefru l\-I Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. 1802)kr. 300. Gåfva till enka med
åt fattiga. flesta barn.

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

skolråd.
Se [1228].

Alms, Fru, donation (Enkefru
S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till
fattiga inom församl.

Behrens donation (Gördelmak
J F Behrens) kr. 700. »En liten på-
ökning till Jakobs och Johannes"
församl:s skoleprester» (ingår i
den rektor o. 2 kolleger tillk. lön).

Brandels dona tion(Anna MBran-
del 1795) kr. 2,700. Underst. till
fattiga eukor m. fl. inom försam!.

»R tadlers minne» (Enkefru Ca-
roline Oadier 1901)kr. 50,000. Till
bestridande af kostn. af s. k. skol-
Iotskolonier för folkskolebarn, tf'll-
hörande Jakobs och Johannes' för-
saml.
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[2611-2613] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder.
CarJboms donation kr. 125.,Till Kar.eBs f9nd (Kyrkoh. P Karells o. vlilfrejd. hederliga enkor eller

en inom förseml. boende fattfg bor- enka .Oh M Hedendahl 1849)' kr. ogifta fruntimmer, som uppnått 60
garenka med lIera små barn. 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara; år, eller ock sådana yngre, som

de Geers donation (K Chra Rib- underst. åt aäidna .prestmäns i genom sjukdom eller lytenäl'o,.ur·
bing 1783) kr. 2,250. Underst.; till fattigdom varande barn. , ståndsatta att 'sig genom arbete
6}fattiga af Jak .• och Joh.' förs., l,ejAS välgörenhetsstiftelse för försörja.
af hvilka 4 enkor. t "I, 1<" Jakobs o. Johannes' församl:s fat- Gyldenstolpes donationsfonil

Godlnnds testamentsfond '(DiT. tig~(KejSerlighofoptik""13enjamin (Gretve A G Gyldenstolpe 1855)~.
J. Godlund 1868)kr. 4!000: Underst. LeJa, 1864) kr. 20,000.. SarsI<. sty· 1,800. Till underst. åt-2:e' åldriga,
tIll fatt.ga o. orkestösa inom fors. relse med kyrkoh .• Jakob så- sjuka personer "he1st'å i6rsami:s

Hedrimsfond (BiakopJl JiHedren) som ordf., se [2061]. Dels be- fattighus! ' ,,' 'l'
600. Til1 böcker åt medellös lärj. spisn. under julhelgen af inom " • "'-' '11'"

Hillbergs stipendiefonihOkänd Jakobs o. Johannes' fors. boende Hederh.el~s ,testamentsfond
gifvare 1865») kr. 1,000. Underst. fattiga, dels till beklädn. af fattiga (Kammarrev.rådet Gp Hederhielm
åt medellösa lärjungar. skolbarn, dels slutl. till kontant 1797).'~r., 1,0.01). Ranta,u•. ut~elas

Liljebergs fond (Målaremäst. G underst. till sådana behörvande, hvarje I~:ar t',ILfatt.ga, foudaillo/U
E LiJjeberg 1887)kr. 50,000. Rän· som icke äro i någon välgören- Jakobs fors. ').1, . . A
tan användes till utdeln. bland gifta hetsinrättning intagna. Helins donationsfond (Enkefru
och ogifta kvinnor inom Jakobs Grewesmöhlska skolan (Grossh. L .Helin 1815) kr. 3,000.' Räntän
och Johannes' församl., dock ej i C A Grewesmiihl 1812)kr. 224,402, fördelas Jtka emellan de a Jakobs
mindre belopp än 20 kr. deraf fastighetsvärde kr. 23,802. o. Joh. förs. fattigh, intagna hjon.

Lnndblads donation (C Christina Särsk. direktion se [1372]-.Till fat· Holmbergs fond (KryddkratDh.
Lundblad 1865) kl'. 1,000. Underst. tiga :!,>a.:!,sundervisn. i sl!'olän;:nen, N Holmberg 1853)'kr.' 1,500. Räll!
till 2:e nattvardsbarn, fln gosse handålöjd m. m. samt tll1 kläder, tan användes till förökande af den
och en llic.ka., Franckeska, fonden (Fru Olena dagl. kosten för de a fattighusen

Noren's donation (Kamrer.J No· Francke 1895)kr. 2ö,000.Till utdeln. 'intagna blinda hjon. [, J,
ren 1837) kr. 1,500. Underst. "id vid jultiden till fattiga fam.'inom . ' '. .r
julen, till högst 4 inom Joh. förs. förs amt. 2ö.000 kr. till fattiga folk. Horns te.tamentsfolld (Grefv.an
boende enkor eller värnlösa barn. skoleb:s bespis. ö,MOln'.till fattiga A S Honn, f...Blomstedt. 1858) kr.

Buekmans donation(Frkn Maria sjuka församlingsmedL 'vårdande i 4,500. ~r1, rantan användes t.ll
Ruckman 1887) kr. 20,000. Pens:r deras hem. \ ' understod, åt s. k. apauvres .hon-
af,lika belopp åt s obemedl, öfvcr ' te~ses», lsynnerhet gamla, d~lVa,
60 år gamla och for en hedrande [26 13] Jakobs och Joh~n- blinda eller.-:>p'!orledes vanfora.
vandel kända fruntimmer, vare ,Kihlstroms testamentsfond
sig enkor eller ogifta. nes' fattigVilrdsstyrelse. r. (Slagtaren J G Kihlström 1830 o.
Sebaldt. donation(Justitiekans1,. Se [1153J. 1844) kr. 3,537. RlintanJlntdeias

innan M Sebaldt 1797) 'kr. 8,333. Barnhjelpsfonden (Excell. Gref- år\. på stift:s'dödsdag den 12 dM"
Underst. till enkor efter civ, tjen· ve- C' de Geer med 10,000;åtskilliga till församl.s 'fattighushjon .• J , 1M
stemän och deras ogifta ~öttmr andra I församl.äboar med 5,000. Londber!l(s iestnmentsfolld'(För-
(6 st.), 2:0. fattiga gesser • skol· 1836) kr. 15,000. Till mat,o,ell be- ste lifmedikus V· Lundberg' 18'97-
åldern och 12· fattiga enkor utan klädn. åt fattiga barn. kr. 5,000; att bild •• en fond at ,,'äG
uppgirvet stånd. Benedicks testamentsf. (Bruksp. dana nödstiillda' f1lrsaml:smedI:r

!Stahres donation (Komminister E OBenedicks 1876) kr. 2,000. Till som icke äro beräetigade till fat€iH~
N J Stahre och hans hustru) kr. hjelp för ~de fat~ga. utqfver, hvaå understöd.'.' r: , , ,

70,000. Till behöfvande enkor eller dessa en!. fattigv:fdrfattUingarna Noreens penshlUsfond (Kanslif.
ogifta, personer, fOreträdes,:is~.af bekomma, elle.r ,för .sadana fat- J E Noreen 18030.1811) kr. 52 >5:00.
px.es.tfamiJj. eller slligt tm kom- ,tiga, '>80m,:ickei:tff~ttigv:sam)J.äl. Pen~:r å 24,kr.,';tdelas tm ..b(;),öt,
mintster Stahre: eller hans hustru., l~ erliä;llad'P'l.erstQd. ':' " vande ankor-o. ,döttrar efter tjen-

Yiahlskogs stlpendhun ,(Enkef. Ekh'olmll testamentsfond (Guld-r stemän af,siYil-, mjlitib ..saniJfbör.
LM Vahlskog, 1818) kr. '6,000. Un- sm, I"Ekllo1mlI806) .kr..2,523. Rän- gareatåndet, ,Ck' ro '.~I' I'
d.erst, tIll 'yngh~gar., som.egna srg tan tillfaller .fattiga, medborgares Norm,!1.'S-tIlstamentsfond (Hus
fon,studier"tII» inträde-I presterl, ~nkox och minderåniga,; barn» med hå\AeiskaIl,llB ~ Norman 1829)'l<r.
ståndet; ;rfJ!' 1['\ aO'Ju. nvsr årligen. ["tj}.J.it'htf f:1J 1,500 h-·,lt.äntaI!l,utdelas 'årI. på.stff,.

.Zi.onogels donRtioB{Jlls.t.erådet FnhrmaDs fond (iHofkällaremäst. ~aIl'innane dödsdag' den ..s ;maj [ilHl,
C 2).eryogel.18241.:kr· 7,,);00., trn-, P H Fuhrman 1772) kr, 383.' Rän- förs;s,fa-tJ;igh.,sWon", lim"
derst4i1l ogll't~'dottran eller, enkor tan ,an:vändes!ti1J undfägnad mid- ' .okänd (En o)<ä.nil',gifvares d(;"
efter em~etsman. '" .1. 'd" sommaraftonen åt fättigjlj.onen. ,hationsfond 1855)"kr ..,a,000.1' Till.!

[2
'" 21] ~"lUll"h.' I l do'Geers.ldonatlonsfoDU (Kam. \u(derhåll aftfattigajJehyanlettlille
V" 1 ! I 10f~n .Jo,m ,tJ· 'marh, frih. C de Geer 1796)kr. 2;500. »aJUl inom 'forsarnI. or r., q "

LiBdg.•.erill ~on'RllOn',<En1it,Ch. 'pn forlsättandet-"och"driftem af " }1-f, donlU}onsfo)ld (186.5jkr..illl.1
Lindgren 186?) ln'. • S]fdl.4\det' fors:s arbetehus. •• Räntan till de fattig ••inom försanll;'
i .Jakobs o~h Jo es- 1'.orsam1., i de Geers'donationsfond (Exce11, ·RelD-'.tedts"d9Jiatl.oilsr~j)ldt(\flJl·
se (12'28) .tin '6' s folkskirrans grefve C de ~er .il850)kr. 15,löO. tam:tstagareener imn1ref;M H Roin'l.J
lIiel!or viq'juJ'en. - ,I"" '10\0 ,.j" 'Till .underst. at några litöfver Jdet stedt 1846) kr., 8;2.50., Räntail ut;j

'.tIOlS fond (Byggmäst, Axel Alm 'hittills ,~van1. antalet å fOrsaml:s delas i.5 olikalotttlr iill ~s.salilpp,
18'11)1ln'. "4',000.' 'Pastor i 'Jakob' fatl;ig)w.s 1ntagna,pers6net.'f bi gifua personer. och e(terderasdödt
jem~e '2"andt~, :att(up.p'inunträUd<! ; de Geel;lLdonationsfon.d (oEx,eell. till an~a 'b?höfYlWJ1e,helst enk,?XI
arbetabde·f'kfassernab 'Ii.1I"fht, 'sr- grefve C de Geer 18.59}krl.71oo0·. och.ogIfta dottrarllfter;embetsmam
betsainhetlpchlI!ipitr~li,inlietl" ,'u~1 Till 'understvåt,4a.ttig,,·barn Inom t.st ateusembetsv. bl),(, n .•öB
·.tl ii teståmente' (By!g~ilet. '4') '{orsami., hv:tJ/l.a ,cf~lIt' 14 lir, emen l,olandlter.gs,testBmat,!lfond (E1lli
AIrti)1• Eli <fonli'l;J;illl'Upptil.t'intran afjljukdomeUer,annan.orsak'lirQ kef .. d, Sandberg 4812)1 kr •., 1,2'1:5
af.lijt, ·0"tdning'.JcIi18p3rsa~het hos' oförmögna att sig försörja, samt Räntan, till något f'!ttigt f~tini><l
de'Ja'Job'et••ntle l<lassei'tiit inom huf- såsom,,til1fli!Jigt'Wldefs,töd,1ät; ,an· mer af bättre stånd- '" " "'Jb ,,,fb
vudstaden, före sådan&;' åra" fattiga caJ\,rhvilJ<enålder. som Sekswll8 te8tBmentaf.DJld~{k0iiilh.
hvlllfas'llitJrlider -yggn.'" nl\lst,- hvilkll.-'1:leli.nnat-sig·~uti e ;R'-.ESj)hewe,å8~) kJ'.-7W. Rli~:n::
beg~at, till Oliden,' 'J)jelp1'ös,bdägenhet. '."""vIi,Daa ,J utdelas ir1, ,på-j'lofilidagen t.lörslID
100.,000 kr.," föri'aqtas'"·aiJ!"Pastor i ,.Godnsl t""taJ1Hlnt$.loil"'.fl~61· fattighushjonl1jjnmtau."I, o ajooil/9
JakobsförsamI. samt 2lit"st)frelsen SöI\llleuklmi C.Godu U91)tii\i;r. M6.. b 8.<lhUltze8't,eata1ltJlJlfMl6ftd·(F<r1il
för Sthlms stad!'...!'I®:!lank utsedda i}.rl<'r.li.n.taulltgir till' UpderMll (öli. , 'J)". S.chultze 1845) kr. '301"8I~i
personer. 2:0. inom församl, boende ' lirba •.•• tllnJJtilldelasenåg<\IIL,behöfv&n4J"~s'



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder; [2613-26l7J
Sehwnrtaers testamentsfond PihJmanskli eller Östermanska HagJinds fond. (Makarne G R

(Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr. testamentsfonden (Enkel'. W Pihl· och B K Haglind 1888) kr. 1,000.
300. Till de fattiga vid jultiden. man, f. Österman 1779) kr. 9,036: Till å Maria fattighus, sjuk. och

Sundströms I:åfvomedel (Handl. 31. 'I'Hl pens:r åt 4 enkor, ålderdomsrum intagna fattiga per-
C G Sundström 1869)kr. 1,900. Rän- Widn,"ns fond (Grossh. P U wtd. eoner.
tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika mans dotter och måg R ih Ceder- Holmbergs fond (Kryddkramh.
delar till behöfvande och obotl. schiöld 1859) kr. 1,000. At 2:e tn. N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Bän-
sjuke handl. eller deras pukor, eller 0ll].. försarn!. boende borgarenkor. tan användes till förökande af den
handtverkare eller ock till Jakobs Ohmans fonrl (Enkan H Ohman dagl. kosten för de å fattighusen
för:s fattiga i allmänhet. 1791)kr. 800. Stip:r åt södra Iatin- intagna blinda hjon.

Söderströms testamentsfond lärov. till obestämdt antal. Okänd (Gåfva, af en okänd 1796)
(M:ll S Söderström) kr. 988. Rän- 1884 års fond för fattiga natt. kr. 125. Inköp åt fattighushjonen
tan utdelas Sofiadagen till för- vardsbarn kr. 1,500. af »At-ndts paradislustgärd».
saml:s fattighjon. Pet.rej i fond ISkeppsklarer. P

"'retternal,ls testamentsfond Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifi.
(Prostinnan C E Wrntterdahl1860) [26 16J Maria församlings kationer å testators dödsdag den
kr. 300. Räntan utdelas till ngn skolråd. 27 okt. till 10 personer.
behöfvande i förs. Pettersson s fonn (Grossh, Axel

Wittin!;s testamentsfond (Enkel'. Se [1230J. Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
M B Withng 1782)kr. 431. Räntan GrRVallii fond (C O Gravallius) fattiga inom rörsamt. efter verkst.
skall ärl. JVIichaelsmessodagen lika kr, 1,500. Till uppmuntran åt fat- direktörens boprötvande.
fördelas mellan 3:e enkor och 3:ne tiga skolbarn i hanclslöjd. lleuckners fonn (Enkel'. S L
faderlösa barninomförsaml.,hvilka Levtus t'ond (Fabr. J P Levin och Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
äro i ömmande och behöfvande OlU- hans hustru 1856) kr. 1,500. Till till behöfvande inom försarn!.
ständigheter. beklädn. åt sådana fattiga barn, som HotholTs fond (Öfverstelöjtn. F .

Åkerb]ans donatlousfomt (Spe- i bristderaf ej kunna bevista skolan. A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för-
gelfabr. JAkerblad 1777)kr. 83. Till Me)'ers fonn (Frkn -Ienny Meyer saml:s fattiga.
jul oeh nyårsgåfvor åt fattighjonen. 1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. Sahlbergs fond (Stadsmäkl. J

för fattiga skolbarn. Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig-
iXetherwoods fond (Baukokorn. hjonens förplägn. å H M Konun-

miss. V Netherwood 1867)kr. 200. gens födelsedag.
Till uppmuntran åt ett fattigt skol- Sandahls fond (Uppbördskom-
barn. miss. J SandahI 1878) kr. 2,000.

Petreji fonn (Skeppsklarer. P Pe- För behöfvande inom försarnl,
trejus 1847)kr. 6,000. 'l'ill fot- och Stråbles testamentsfond (Ka-
annan beklädn. samt till skrtfma- merer.enkan H M Stråhle 1829)kr.
terial åt fattiga skolbarn. 3,000. Till 2:e eiv. tjenstemäns

'l'örnebohms testamente (Åases- enkor, fyllda 60 år.
sorn och stämpelmast. E 'I'örne- Elfn A Svans mtnuesfuad (Ko-
bohm 1831)kr. 3,000. Till fattiga kerskan C C Jansdotter 1896)kr.
skolbarns beklädn. 1,540. För fattiga barn inom för.

saml.
[2617J Maria församlings Swedersfond (Rådmanl\fSweder

1772) kr. 1,600. Underst. till fat-
fattigvårdsstyrelse. tiga klädesgarnsspinnerskor.

Se [1154J. Tjugufemte Juni·fonden (Okänd
Abrahamsons lifräntefond (Bada. gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
remäst. J O Abrahamson 1870,1881, disposition för fattiga inom förs.
1893 o. 1894)kr. 4,350. För barn å 'l'örnemans och Wistrands mfn-
Gålon och ,Ph,hpsenskaochMalm. nesfond (Assessor J ATörneman
qvistska skolorna. och Professor A H ,w,strand1864)

Beklädnansfonnen för fattiga kr. 1,847: 63. Behofvande möm
nattvardsbarn (okända gifvare) kr. for~aml. . r,
2,724:85. Användes författiga barn "ertmilllers fonn N.?1 (Brygg.
inom förs arnl.. och Ryttmast. G Wertmuller 18~4)

Bergstedts fond (Fabriksmäst. kr. 2,000. Uppfostrmgshjelp for
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,585. värnlösa .barn. I.'.
Räntan till fattiga fabriksarbetare. Wertmdllers fond N,o 2 (Brygg.
familjer och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)

Bespa~3de mede1fonden (bild. kr. 2,000. F"ttighjonens.förplägn.
gnm behålIn. af räntor 1867 och å te~tators födelsedag d. 23 feb.
1868)kr. 1,500. Användes för åt. W,rrwachs fond (Enkef. C E
skilliga ändamål, efter Styrelsens "',rrwach 1788) kr. 8,333: 3~. Af
bepröfvande. rantan anv,?-ndes 40~ kr. uu ~ ..

•'uhrmans fond (Hofkällare- derst. (3 a 00 kr., 4 a 3J.kr.500re
mäst. P H Fuhrman 1772)kr. 400. och'! a 25 kr:) åt !tofralse mans
Fattighushjonens förplägn mid- enkor-, som aro fattIga och tfll.
sommardagen. . frejden oförvitl., företräd~svis så-

Godus fond (Segelsömm:enkan dana, ~om ~.a~ya omyndl~a !?a~
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un- eller Sjuk'!. föräldrar at! törsörja.
derst. åt enkor eller ogifta frun- C A Th Adelg.rens minnestund
timmer (Frkn S A A Adelgren 18.97)kr.'

Grondbergs och Asplunds fond 1,365. För behöfvandeinom för-
(Grossh, A N Grundberg och en- saml. .
kel'. C E Asplund 1852)kr. 2,000. . Ostergrens fond (Hamnf~gd ..L E
Åt behöfvande inom församt. Östergr~n 1852)kr. 500. Forplägn.

Gösehes fond (Grossh. J H Gö- VId jultiden åt sanghggande sjuka
sehe 1781) kr. 1,500. Fattighus- å fattighuset,
hjonens förplägn. å H M Konun-
gens födel~edag.

[2615J Maria församlings
kyrkoråd.

Se [1230].
Apelgrens fonn (1H:1lS L Apel-

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

Botins eller ScltönbOl'gs fonn
(Gref've Jan Gyllenborg 1831) kr.
~,OOO. Till 3 enkor eller döttrar
efter embets- och tjensternän samt
2 enkor eller döttrar af handl. eller
fabriksidk; samt en '/6 af årets
ränta till ky:rkonotarien.

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

Dal.lqvists fonn (Enkan Ch Dahl.
qvist 1784) kr. 337: 85. At en fattig
enka; pensionären utses hvarje år.

Didrikssons fond (Enkan H. Did-
rtksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra latinlärov. till obestämdt antal.

Femte.Mars·}'onden (Flere o-
nämnda 1876) kr. 925. Till fat.
tiga inom förs arnl,

Hallgrens fond (M:ll M S nan.
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till.
faller sjuka och ofärdiga frun t.;
tillf'alligt underst.

Hults fond (Jungfru A L Hult
t~~5~~~~i~~tT~~f~ttigaS underst.,

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

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

Möners fond' (Kamerer J Möller
1796)'kr 1,667: 67. Räntan tillfaller
161' lifstiden 3:e enkor efter civ,
embets- o tjenstemän.

Nurbergs fend-t.Iungtnr AM'Nor-
berg' 1864) kr. 1.,500. Till hederliga
fat.!iga '~I,lti~~'er inom ~förs aml.

·BrandlWioch ~Lifförsäbings·Aktiebolaget,.SVEA: '131 Drottnlnggatan.'{



[2619-2621] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2619J Katarina f6l'samtlngs Holmbergs fond (1860)kr. ~,OOO. Holms tond (Bnkef. Johlmna

kyrkorlId. Undervisn. i handslöjd ät fattiga Lovisa Holm 1895). Tilllifräntor;
flickor. i öfrigt användes afkomsten till

Se [1231].' Johan Han~sons fond (1902)kr. beredande af pens::. a 50 kr. till
Fond till biblar åt fattiga natt- 700. Till inköp, under hösten af det antal hvarl,Ill rantalI lemnar

~a;:~~atl~i ~id~~OAt fatt'ga natt- läderskodon till fl'ttiga välartade t~llg. ät me<lellosa och for hed~-" barn i Katarina Ifolkskola lig vandel kanda frurrtimrner; ogif-
vardsbarn,' kr. 450.' 'K t i . b t ., f dl ta eller enkor, inom Katarina för-

Johan BlIckströms fond till Ka- a ar na ar e sstugors on samt, ' ,
tarina barnkrubba 1903 kr: 10:000. (1900) kr. 4,000. .' Holms fond kr, 20,000 till lif·

Fonden för Katarina' barn- Mathias Lnndlns fond (1901).kr. räntor, efte;r hvilkas upphörande
krubba, kr. 25,000. . ,5,000 .. Till prem. af kläder att ut- afkastningen användes till pensto-

Johan Leenard Höijers fonll, delas vid vårterminens slut ät ner il 50 kr, ärligen ät medellösa,
kr. ·40,000. Räntan är anslagen till fattiga skolbarn. för hederlig vandel kända frun-
ny barnkrubba 1904, .. ~euny Meyers fond (1894) kr. timmer. ,

FröknarnaMalan'derlifond(I902) 25,000. Till middagsspisn. ät fat- .. Holmbergs fond (Kryddkramh.
Kr. 2,000. Räntan utdelas ärl. ti1l tiga ~olkskolebarn. N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rån·
4 fattiga före jul. Ok!'nd (stift. af en okänd 1829) tan användes, till förökande afden

Ro.alie ~'rellenhohiIs fond (1896) kr. 500. Prem, i folkskolan. . . dagl. kosten för de ä Rosenlunds
kr. 3,000. Till 3 nödstälda, ålder- mchters foad (CH Richter 1825) älderdomsh. Intagna blinda hjon,
sttgna, ogifta fruntimmer är!. kr. 1,500. Biblar ät barn i fattigL Lett.tröms foud (Fattigläk. G A

Go.dns fond (Segelsöm:enkan C skolan. Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad
Godu 1787) kr. 8,338. Pens:r ät Törnqvists foad (Carl Törnqvist kost åt hjonen ä Rosenlunds ålder-
enkor m. fl. 1861) kr, 2,000. Prem:r ät flickor domshem.

Kamrer Brander.' tond kr. i Katarina slö.idskola. NyströmS fond (Rustmä ••t. C
1,()oO. Gäfvor är\. till sjuki. tje- Tlirnqvlst. fond (J Ch Törnqvist Nyström 1817) kr, 7,500. 'Utjlein.
nare vid kyrkan. '1829) kr. 4,100. Prem:r i fattig- till hjonen ä Bosenlunds, ålder-

llathlas Lundlns fond (1891)kr. skolan. domshem. l" . ,

5,000. Till pens:r ät 5 älderstigna ---,' Okiind (Okänd gif.•.are ISO') kr.
persn' som under senaste 10 liren [2621JKatarina f6rsamling. 150. Till hjo,nen. ä 'Rosenlunjls
tillhört Katarina försaIqling.. ålderdomshem. ., I

Mamseli Branders fond, kr. fattIgvårdsstyrelse. , O•••engll fond (Kamm...-rätts
2,000.. Gäfva ärl. till sjukl , tj enare Se [ll55}. ".' räd:n B Ch Osreengius 1853)kr.
vid )<ytkan.• 1 ' . , Almgren. fond (AdvokatfiskaVJ 3,000.. Pensir åt 3:0 fattiga frun-

Sp'lDgbergska testament.fonden PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan tIm~er .. ' ,I -r
(,Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till utdelas till fattiga civ tjenstemäns RUlgllvlsts fO\ld (Apotek, () JR
underst. åt fattiga fader- och mo- enkor eller döttrar • • Ringqvist 1838)kr. 1,500. Förbätt-
derlösa bann. J "Bohman E:sons rond (Vl'ktuaiie. .rad kost åt hjonen"ä Rosenlunds
. John Söderberl;s fond (1894)kr. handl, E Bohman E:son 1822) kr. älderd<:lllShem., ' .

40,000. Till middagsspisn. ät fat· 4500. VedutdeIn till fattige inom Ro". fond, (Handelsbokh. J C
tiga folkskolebarn. rors. m. nL' Roos 1818) kr. 1,500", Förbättrad·

John Söderbergs tond (1894)kr. Brondes foud (Frkn J F Bran- kost ll.t sjuka hjon ä Rosenlunds
"12,000. Till underhäll aftestators des 1872) kr. 15,000: Pens:r a 75 kr. äld;erdomshe,m." J
graf och till mat och sjukv:sartik- ät bgifta, äldriga och ~jukl. tjena. Stelometz (Ou!! (Grossh. J F
lar ät fattiga sjuka gnm. försam- rinnor, som längre tid tjeriat f 'sam· SteIllmet~, 1855)kr,13,000, Utdeln.
lingsdlakonissorna. ma familj och boende på söder. åt-!'JQnen äRosenLälderdol11Bhe,p.

Öfverströms fond (Kyrkoh, F Broströms tond (Källarmäst.i'O Sto.koes fond, ben. Stenbergska
W Öfverström 186ii) kr. 20,238. Broström 18441)Itt. 2,00(,.,utdelIi. åt Stiftelsen (Enker, G Ch StQkQIl.}873)
Pens:~ till enkor efter gesäller d. hjonelI ä Boaenlundå äIIJ.erdomsh. ~r. 8,.000."Till utdeln. ät 10fll1Rga
arbetare. "Bångs tond ('Dir.'G Bärig 1854) IllomofonsamI"hvarJe är.

kr, 18,000. ' Utdelning ät' hjonen ä Strables test.ment/ifo.u" (Ka-
[~f?529J" Katarin'a,. för.sarn.- Rose.nIunlis' ålderdotnshem ' merersenkan H M Strähle 1829)
" ., ' Ilngs .skolråd,. Bållg. tonll (Dir.·G"Bän~ IS54) p-. s.ooo. Ti!tr:e~iv.j;je ~t=äns

, . kr. 7,500. 'Till fattiga t skolbarns ~,:,kor,fyl~~a 6u.ile.· , ,.
l Se (1211). . 'Jr beklädn.: f 'n uteä 225 kr till lif- ,ll!eng'l.tro-lDsl1fondj(K&l11B~[)A

Erliisons fond (E 'R Enksson räntor." ',,: J o !I' ,I, Tengström 1864) kr. 10,100. Af.
"1823)'kr. 6,000. Kläder'ät fattiga Floberg. fond (Guldsmeden'!'> ,r:>nt,an utdelas -;4 pens;: a ~Okr.
barn i Katar. f"6rsaml'fattigskola. ,Flo"6erg' l8s'o) kr. ,1,300. Penå, ät tIl~ 'fattIga e~ko';. och '4'a,5~lIi'. t~ll

Eriksons tond (1825) kr. 9,000. en fattig borgareerika; ' '.Id i Jr.vint ~Jenstehjan" som län~ tid
Till aJ:l:>e~ss]q)lai Kl'tarina fors. '~'nhrmanstbnd(HofkällaremäBt. tjenat inom samma-vfarndlj ; ater·

F~ha'1lir ltatnrt'aa'skoJIOfsko. p H Fuhrman 1772) kr. 187:'83. stoden ,lloll.-.lIpdes,tHILundl'Jili4,l1ät
lonfe(, (1896>1000 kl:'. 20,OUO. a Till hjonen ä 'Ro8enlundg"äldet' hjO,~en ä Rosenlunds ålderdllmsh·

\Vilh. Govenlus fond till skol. domshem .J II' ~ , ,I 1,'Iornq~1s1,~I"f~nd)I(K&II!llr"rj' C
lofskolonier 1904 kr. ~ OOQ. ' Godns tond (Segelsöm'eW"in' C Törnqvist 1866) kr. 14,600.fl 190,kr.

. Rosldll! Freden'ho)iriS'fo'o\l(1897) Godu 1789) kr. 150, Utdeln! till 66>,öre,nidsia\! till4.iQllen j, Ros~n
kl:'. 2,000. KHlder ät fattiga barn i hjonen ä Rosenlunds älderdomsfi: Innds J ~tderdol11Bhem och] l1!rsJjrJ-
Kata,:rn:a folkskol ••.. ,/ 60411. fond (Segelsllm:enkan C nmgsb,j0n,en hVl!1'JeilrHH/lt ~ta .

Gjorekeo donatIOnIltond (Enkef. Godu 179.7) kr.' '1,833. Pensrr .ät tors dödsdag), 12 kr. ti}l,w.:'4e~ ..a .
, €J d'jörcke 1874) kr. 1,2,'000.• !'reID. enkor eller döttrar till l' civil fjen. t!"'ta.tors gr.at ;,,4te,rstJanY"!l1d",till
åt 1 eller lIögot 2'fattig" fader. och steman 1 prest 1 mllltllr och 1 forbattraI!de. a~,hjoltenS Ik{lgt.J'~
mode,rlösa sk<ll1:Jarn'. .r , 'bOr(l;a:r.:."" ,I J. a T I Zetherstellll fo.od (Garf.•..uJ H,
, GjilthmllDB- t6//d"-(1818)kr. 3,333. l'GlIderlns fona (Hl:Isgerädllk'am: Ze~6rstlW ;1836) kl: 75~JIJuIkost,
:rÖäder å~ fattig;, flickor i Katmna .betjenten A Gädenn'1833) kl:':J4,500.'äj;,!!åonen,ä;RosenI, älde~d()J:!!sfi!lJll.
mrs. fattigsKola! ", "'Till ''i'tdelhirig ät lijonen1ä Rosen- Östbergs fond (Ofvervagarep;F J

Carl \Vilhelm ,!Illl;mans tond lunds ålderdomshem! I. '<'1,1'),,11, ,0s~.!>!,rg.a8!8h!tr"AO/1. Pell~åteD'
(1897) kr"700. 'l'Ill'kläderlltf!>ttiga Hedstrihnsl'tond (Sideiltl>br.' G' ky}.1).!ll'bland plm-u:es .I19D .
akolbarn rore j'rllhellleIi'nvarje är. H'edström;'182!Y'kr. S'000.b'Utdelb Ostergren. fQJlthW ••

HedS'tr.~8' foJld'tO&ri';fY~dlitröm'bJ'••nd hj'o:6.enä' R08~nlunde'Mde"'::' Ii< til>t&>g;rlln.!i186t)JJlrn;~
1822) lir,> 9,000. "Klllaer ä:t'fattigal dtlmeherlt',[ 7~ kr. tillllelasJåFI.·ät' Wj>gnlIllld Ju.itIden ät.mngl. 8jpk&.
barn i Katarina:,söre. (I i6rBörjn:shjC?ne~.h, 2J~iJ •• \ u!!.1 .å Rosen~unde~ä1dm"domshe~,( .

VlJ\lU~atUltntngp&m.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2623J Kungsholms för-

samlings kyrkoråd.
Se [1232J.

Bomans fond (Kammarskrifv. E
Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e
fattiga välfrejdade ålderstigna
inom törsamt.

Eldqvarnsfonden (Grosshandl. F
G AUhainz 1903)kr. 50,000. Af rän-
tan äro 1,550 kr. ärligen anslagna
till af donator bestämda personer.
Aterstäende räntemedel skola ut-
gå dels till i nöd stadde personer,
som varit anställda hos A. Svan-
berg & C:os kvarnaktieb. under
viss tid och dels till pensioner.

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

Klerckska fonden (Skrädd. Sv.
Klerck och hans hustru 1883)kr.
5,000. Att bispringa fattiga inom
försarnl.

Lagermans testnmentsfond
(Hand!. J J,agerman1780) kr. 2,500.
'rHI sängliggande fattiga och för-
äldralösa barn inom församt.

Lindblads testamentsfond (Lif.
.medikus C A Lindblad 1822)kr.
2,000. Till enkor efter ståndsper-
soner eller borgare; företrädesvis
åt slägtingar.

OJdi.nd e'En okänd välgörares
gårve.", donerad under kyrkoh.
Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol-
barns beklädn.

Sjöstedts testamentsfond (Rep-
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans
hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan
äro 2/3 anslagna till aflöning åt en
skollärare och återstoden till ut-
deln. åt fattige inom föra., Bom äro
sjuka, ålderstigna eller hafva flera
barn, företrädesvis fattiga gesäller
af "Repslagareembetet" och deras
hustrur.

Smitts testamentsfond (Gene.
ralkonsul J. W. Smitt 1899) kr.
20,000. Ränteafkastn. utdelas till
behöfvande inom försarnl.

[2624J Kungsholms försam-
lings fattigv~rdsstyrelse.

Se [1156].
Carlgrens fond (Sergeant. J Carl-

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

Godns fond (Segelsöm:enkan L
Godu 1791) kr. 1,300 till 3 pens:r
åt·- enkor eller ogifta fruntimmer i
församl.

Holm bergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853)kr. 3,400. Rän-
tan användes till utdeln. åt blinda
fattiga hjon.

l!Iöllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
inom eller utom fattighuset.

Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
ler 1801) kr. 500. Till fattighus.
hjonen.' ,

Möllers fond (Bruksp. S Möller)
kr, 1,10U. Till fattiga barns upp-
fostran och vård.
. Noreens fond (Kanslirådet J E
'Narren 1811).01;:1'.900. Till utdeln.
efter godtflnnande.

[2623-2628)
Okänd (Anses vara Grossh. po./, Otto och Augusta Lludstrauus

meresche 1826\ kr. 2,000. Till fat- fond (Enker. Emilia Aug. Lind.
tiga och värnlösa barns upptest- strand 1896) kr. 50,000. Till un-.
ran och värd. derst. åt obemedl. ålderstigna, akt-

Uoos' fond (Handelsbokh. J C Iningsvärda fruntimmer.
Roas 1818)kr. 2,700. Förbättrad 1II0rbergska fonden. (Ft-kn Mor.
kost åt sjuka fattighushjon. 1

1

berg 1894) kr. 2,000. Räntan an-
Stng mnns foutl (Trädgårdsmäst. vändes till beklädn. af fattiga natt-

Stagman 1826) kr. 5,000. Till för- vardsbarn.
plägn. affattighushjoncn samt ä.ne Seleuii testamente (Käl laremä.st ,
pens:r å 30 kr. och 3:e å 15 kr. C L Selenius 186.j) kr. 5,000. Till

Thnrmonths fond (M:ll A 'I'har- inköp af mat, kläder och böcker
mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder åt sädane fattige och välartade
åt fattighjonen, synnerl. gamla barn, som vid församl:s folkskola.
tj enare. åtnjuta undarvten.

Torkens fond (Kapt. JB v.Torken Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-
1813) kr. 1,200. Till sjuka och stedt 1856) kr. 9,000. Till barn-
sängliggande inom fattighuset. krubba och småbarnsakol a.

Wailströms fond kr. 3UO. Till
julgåfvor åt fattiga fruntimmer.

Widings fond (Kyrkoh. L P Wi.
ding 1814) kr. 6,800. Af räntan. ut-
delas 5 pens.r, 1 å 50 kr., t i;t 35-
kr. och 3 å 30 kr., åt inom för-
saml. boende tjenstemäns enkor-
eller döttrar, hvarvid dc efter prest-
män harva företräde.

[2626J ladugårdslands för-
samlings kyr-koråd.

Se ,1234J.
Stenh ngger ltrl kn ren C Ander-

sons och hans hustrus fond (Test.
1890)kr. 4,200. Räntan ,till hjelp
och understöd åt försam!:s fattiga
och i främsta rummet till enkor
eL fattiga arbetare».

Bnrn krubbnns fond (Gåfvor af
Eukef Erika Nyberg 1892och 1893)
kr. 4,000. Räntan tillgodokommer
törsaml:s barnkrubba.

8eethnns fond (M:ll A Beethun
och enkef. W Brandt) kr. 2,400.
Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer.

Brunrlels fond C~1:llA S Brandel
1867)kr. 62,000. Af afkastn. skall
ena hälften användas till bidrag
åt fattiga skolbarn inom församt.
och den andra hälften, efter an-
mälan af ngn försarnl: s medlem
och kyrkorådets pröfn. för hvarje
gång, till underst. åt behöfvande
o. helst i form af tillfälliga mindre
gåfvor för att lindra oförvållad
verkl, nöd samt der utsigt före-
finnes, att gnm penningehjelp en
arbetsam och nyttig medlem kan
åt samhället återvinnas.

Eril(a Nybergs fond (Enkef. E
Nyberg 1888) kr. 10,000. Till jul-
gåt'vor åt fattiga iförsamI.

Per ms fond (Euker. Form) kr.
500. Till julgåfor åt fattiga fr-un-
timmer.

Fulekerskn och Burkerskn te-
stamentet(Enkefru CCh Bark 1867)
kr. 2,000. Till pens. åt en fattig
kvinna) som gnm sitt arbete måste
försörja åldriga föräldrar.

Louise Heur ltns fond. (Enke-
fru L. Heurlins testamente af 12
sept. 1898.) Understöd at barnhem
och barnkrubbor.

Johannes och Augnsta Kast.
mau s fond (gåfvobref af Enkefru
Augusta Kastman. f. Berwald, d.
3 januari 1902) kr. 4,500. Årliga
räntan skall gnm förs:s kyrkoherde
utdelas till fattiga inom Hedvig
Eleonora församling.

J A J.indholms fond (Före st. för
brefbärareexp. .I A Lindholm 1894)
kr. 80,000. Till uppf. af vissa barn.

Lin dstens stipendiefond (Sub.
skribenter 1879)kr. 1,050. Till un-
derst. åt 1 eller 2:ne lärjungar vid
Östermalms a.Ilrn. lärov.

[2627J Ladugårdslands för··
samlings skolråd.

Se [1234].
Flieksl<olans slöjdaftlelnings

fond (bild. gnm besparingar af gåt'.
vomedel) kr. 6,200. Närmare be-
stämmelser om ändamålet saknas.

Lludgreuska fonden (Kommis-
sionären J G Lindgren ]882) kr.
120,000. Till kläder, skodon och'
belön:r åt fattiga skolbarn.

CO Lundberg» fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897) kr. 10,OnO.
Underst. åt 10 gossar vid försis.
folkskolor) hvilka visat flit och
läraktighet; och skola sådana, som
hafva fattiga föräldrar eller sakna.
fader, hafva företräde.

Nyborgska fonden (Sjökapt. An-
ders Wilh. Nyberg och hans hustru
Erika Caralina Nyberg) f. Söder-
berg, test. 1868)kr. 4,000. Räntan
till beklädn. till Djurgårdsskolans
mest fattiga och flitiga skolbarn.

Petterssons fond (HandI. P Pet·
tersson 1878) kr. :),000. Prem:r åt
flitiga och välartade barn i 'Djur-
gårdens folkskola.

[2628J ladugårdslands för-
samlings fattiqvårdsatyrelse,

Se [1157].
Asphlllll. fond (Handl. A .Asp-

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

Bek lildnadsf; rör fattiga skolb,
inom rörs. kr. 19,150. Räntan an-
vändes till beklädn, åt fattiga skol-
och nattvardsbarn.

Bobman E:sons fond (Vikt.ualie-
handl, E Bohman E:son) kr. 8,000.
Till underst. åt fattiga utom fat-
tighuset.'

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

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

{lIBf'~nd&H.ocblifförsäkrings-Aktiebolag,et SVE~. f113; Dr:ottnil)gg~tan.



(2628-2632J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
FubrmaU8folld(Hoflläl.laremiist. räntan efter underhäll af tvä graf- döttrar af embeta-, tjenste- eller

p H j'uhrman 1772) h. IS8. l Till var utgår till en sHtgting, och efter borgersmän m. fl. "~
förplägn. af fattighushjenen nnd. dennes fränfälle tin ärl. understöd .' B'ayards fond (Kamerer, DBayard
aommerdegen, . "~O . ät fattiga, blinda, ofärdiga eller an- 1888)kr.1,.500..11il1sängl.päfattigh!

Godus fond (Segelsömm.enkan nars af svär sjtikdff hemsökta pers. II Bekliidllaolsfond för' fattiga:
<J Godu) kr. 850. Till underst.'ät ',Jernbergska' dOllatlonen(lfrö' sknlbarn kr; 2,400. 'o' ,
fattiga. " l'" ken Carolina· .Jernberg död 1901) Berggren. fond (Hyrkusk M

Hays fond (Frth.an C Ray 1859) kr.-8,600,'hvamf å1\ligalräntan skall ~erll!(l'en ~857)h. 1,500. 'Ti:ll klär
kr. 500. Till förbättrande af fattig, af kyrkoherden' utdelas bland fut' der åt de mest nödstäIda fattig;
bushjonens kost under sjukdom. tiga och sjuka i 'församlingen. , {t hushjbnen: )1 J ~r;g l~rnse-

HellJlIalrs fond (Asseaeer Hell- J,indbergs 'oJ fOlld (Trädgåids- Bolllns fOlld (Brygg. O G Bollin
man) h. 500. Till jul- och nyårs. mäst:enkan lJindberg 1859)'h ..200. 1862) kr:. 8,000. Till fattiga skol-
gäfva ät fattIghushjonen. Till kläder åt fattiga barn inom förs. barns beklädrr, '

Holmbergs fond (Kryddkrarnh. . Probats donatton (M:ll Ch. W ~'nlks f011<1(EnkanM F'dk1796)
N Holmberg 1858) h.' 1,506. Rän- Probst 1867) kr. 7,TJa.'. År!. räntan kr. 500. Till underst. åt fattiga'.
ian användes ti1l rorbättrande af fördelas' emellan 4' verk!. behöf- ~'lIeens. fond (E1ommerserädet P
-den dagl. kosten för de å fattig' ;vandehalldtverksborgares enkore!. E Fileen 1822) kl;.' 17,500. 'Till
husen intagna blinda hjon. - " döttrar inom Ad. Fred. rörsamt. fattiga enkor i Stockh. '

Hnltgrens fond (Enkan A, B 'Rllekn,ans donation (Frkn 'M Godus fon<l (Segelsöm:enkan C
Hultgren 1866) h.600. Till styt Ruckman 1887) kr. 20,000. Till Ad. Godu 18H),h. 560. Räntan til]l-
-reisens godtfihnande. tf ~ Fredr. försam!. barnhem. '1 faller. 'fattiga enkor,'.eHer ogift'"

,V,lf.e Jönssons fond, kr. 4,500. WalliIIs fOl.d, Emma och M F, fuuntimmer, 60 är gamla, eller sä
"Till medellösa äldre personer med (1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s dana, som utaf sjukdom eller ly-
.god vandel, hvilka ej ätnjuta sär- församt. barnhem; f. n. lifränta. ten icke kunna' försörj"" sig. h
skild fattigv. Wallins fond, M F, Hand!. (1884) Holmbergs rOlld (Kryddln'amh.
. Klibergs tolld (Enkef. Althea h. 2,000. Till prem:r i folkskolan. N Holmberg 11853)'kr. 1,560.' Rän-'
Käbe 1889)h: 2,000.Räntan djsp. WestlIIs fond (Byggmäst. Axel tan användes till förökande 'af den'
.af v.-styr. 'o' Westin 1885) kr. 20,000hvarafrän- dagl. kosten 'för:.de å fattighusen

J,j olms fond (Fdpostrorvalt. tan efter s 0'0 på gifv"rens'döds-'intagiJ.a blinda hjon." ,l"'~
.J Aug. Lindholm 1896>h. 9,050. dagutdelastill~Obehöfvandeålder. l Leljonhllfvnds ,fond (Kapt.frihtt.
"Till sådana konvalescenter; som stigna och välfrejd. fattiga; desS'- A Leijonlrufvud 1831)' h.' '1.,200;'
utan skydd och tillg. utskrii'vas utom utdelas hvarje julafton af Till nödstälda- likar inom föl'8am!.
frän. Sabbatsbergs sjukhus, rodda räntan å boets' behälln. kläaerl'ät Leljonhnf,"c1s fond· (Kåpt, frih.l
-och tillh. Ostermalms eller Ladu- fattiga barn. ' .- , • "A LeijonhuNud 1841)h. 800. Till'
gärdslands område. wiekholms Stiftelse (burop- sjuka och gamla på fattighus dl'7'

.Enkefrn Erlka NyJJergs fond, handl. P A Wickholm 1850)' kr. jan. 0.'11 aug.. " (o', (_
"kr.4,000.TilVattigailjomlOrsawlr, 6,500. Räntebeloppetanvändesdels Lleberts 'fond ·(Sejlareålderm. "i-
roreträdesvis till julen. tm underhåll och bekllidn. 'ät för- F, Liebent 'ech -hana hustru A S,

,Q.idings fond (Justttierädsenkan äldralösa barn' gnm fattigv:styi':s Wsber'l882) kr. 5,000. Till på fattlil"
Oh. ,Qviding) h. 1,0QO.1U!.räntan försorg, dels till kontanta-bidrag, hus intagna 23 juni och 24 dec.' e
tilldelas ett äldre trunttmmer.jsom som af'kyrkoh:n utdelas bland de Lund'grens !fond '(Kammarjullk.
"" "tt hänföra till pauvres honteux. mest. Iiehöfvande inom fö'rsal1lL C ,. Kö'hler och bans 'hustrU '85'1

Roseltl fond ,(Repslag. O Rose- Wldboms fOlld (M:ll A WidllOln och. 1867),h. 7,500:lPenll:p äHattlga'
lius) h. 867. Räntan utdelas till 1877) h. 1,000. Underst. åt- S. k. lenkor ej under. 60 är,' företrädesvis
fattighushjonen. L' , pauvres honteux. ", ,"1 • ät dem, hvilkas män tillh. tjen-

ItymalIs rOlld (Gulddrag .. J.By-, AkerJDIldKI'.o.d (Augusta Wilh. ste!'l!l<l>!~sen:,i:h II-.I"Vr ,8f a .
"IDan 1784) kr. 41!187. För mn, af A11!ertina.!kerlund 1888)kr.,3,1l28. NordenstoJp!'s ,fo,I',d (Kamm k!
-ett, fattighus ,på Osterrnalm, . RiWtantm2:e,5.0års gamla hederp r;J.d~t,'l\,r" :No/"!'M~011H'l,18l:ö)lW"

Sporrongs fOlld (M:ll A Mana fruht.mmer. 'l ,t, 'I • 'Odd dl 9QO.,.,;t',llu blli,l,d" pih fattighuset;
:Sporrong' 1862)h. 750. Ti~Ip,Meln. " ~,. fl 'I el,jes ,sjuke,o.,säljgliggande,) 'J
M,,;~adage'l ..åt fattiga., [2631] Adolf ,Fredriks för- Nords~röDls fond (Enkl',f. C Ml

!llltber".tro~us .foud (Kar4ul\ll~- samlings skolr.åd" 'ii f ;No.•d~tr9~) loJ.)J.,Oqo.\Rli,p:tan ut-
.mak. J Sather~trom 1828):,Fond~~' • ~ ,( .S~ r-2 'J JIII.· ,",ollll Ibe~:vl's.s0Il.",pl'l}s,!A~en,fa,tt'&Ilo:1r-
'Utgp,re~ a,1{ ~astlgl).. n:~ ~1,qV,., JI«. Bil:' . Iii' I'n \ll5 ~j'(K ", fl garedl'tter,lllllm ,(Qrsam!. Ou,'." ·"r
.gern större, Klara rsaml.; till ..~ren. e,.,lf, _ou", alf!fer .•• I. ~9rgrens,~jjo",4 .(,Fr;1\n ~"p'"-:[;.
utd,eln.rlltgam gap.g.e män q. B~ar~nhIelm !81~)k1,~,Q29·.,'fi l lN'lrgr~jl,18~8i,k~\,~Q,/l9I!,.Til~,un,r
-ö, kvirinor samt _ o ~04~r- f,grsam!.s al'lJetss.jrolll:foil, gosslJ". derst. ät per~Qner jntagt@ å S.t:lm~J
lösa,parns' ]Illde"hålL,bu ~,f 'J lO,,: I cCrgJs:'~b~~:,('E;b,QI!>$kjOI)e;,'2; ~J'ds ·fatttgv.tiJliliot.W.,i ,,/"lIp, Il'. ,_-._0_, _ T•• I'''r-'.•.., . '.' >Nr:~lJ'1~erg',8 y.-";', iOl<!i.nd(1~<\5r!<rJ 299' 'V,illl!,jpke.••
{2630] AE,lplt Fr,\l~~IIf, 'tP,r- \ 11fÖfsa !"!J l~~~i k,l i°'Y: o. sängliggande på fattig~~~e~. fri'!'

samlings kyrkoråd.H .a, kmaJ 'dotfatI6YJ.",'{' 'RiicIl:'1I,JteIJlholl!~ tonjl ,ma.g r1';,~in-
b ,,)'~tlI"8e' [12'851.9'~"\/{jb" 1860i ~ '~O'fl'ft)kr.lfe\l nol.4 J.876)lKr.,1,,699 R~tan"utd,e;_.

Enanderska dO'1iatfOllen(Posses. fät: f til" j/frn' 1 ~ 'u o. las d. 12 maj tIllL~:& mqm [W;,,·
-sionsten Samuel Enande"" död' I Seh~vnrtz~ 811fteise' '(K:oiitrollöt ,sa,ml, \ boende, 'lc§i9,<;MOl,mJ!~ltplP-
1900) k"-[;ll;OOO,'h•.••rafårHg""iin C F S"h 't 1 'f' h 2 JU'Nll ~]Ill_,ti,ll},1".. bebqfvandft-,~h'illst,..r[
ian. sk'all "llIl'vändas, 1~200kr!'m.l1~ ..~,W;~ z .86.i fr'· f~O' "111. borgerlw ha:rJ!:0'!!~~'$'19I1IJe, -? !l,T'
pension ~~. en trotjäna':tnna noS t~=.f:.i~wl§k~rr~ y..s·~ar~_ ,':."ffi:, I l mJnd~!"s ~onl\ :('~M1dl,:AiE'UM<I~
Enander, ofnga. debm,bU under- I TinrellA ·tekto:i.re'n'tt (M·tl 'u Ti. ~8a7) liD.' 3,000.".TIlI sä \nlll1ganödi:f
~llll.hf' ~ilenska graNe~. samt 'till mellJh.l 500.Tillförs: f11cll:kk'613.' stä.lde af J of1rlil1se''StåndFso'mJafrlin.'-"
:f()l'samhngsverksambet}lblend Jat-I J-l a r d r _,_. __ ,,)..•,, ln~ .•.tus: tan kunna erhäJlagoo.t-krIl? 9b1:1..GV'bH.

tiga'och sjuka." "J>,,'I O"'.B~ M'6"3'2J"Ad I"'r.[i,u. T f·ö'W"I. WfaJURSlfclIrd,{efiliet1ru,E{f-SHJ.
HnrtmanK fond .(!Bryg~.'N,Hart-lll~. O .h" !!i~,\rl!<S'~olt'f ':Wli1liti1899) kr;I.4o;Oll'Ol'lJ)in'qien-t

:man~183'7,)2J<r.·;2,200:."Underst; låt samlings fattlg1lårdsstyrels.e. :sioner iJj,t, fatlti'giil'persorler'<ifuohlt>
fatitig"'lärjullgar l församlfs sJ<~!,!_ ,Se '111'5811 ~ff,,,lIo:l!~, försam]':,[(i6r~trädlill"'ls'~å m~.

EBkefrllJiJ,onlse'lfelliliDll 'fond fl ·A'b..,UII8'fondJ.(Rröil .B~'\!\l~n - West"'llit •.ofoJl'd'~El1kanfMrWest![
~,OOO'c.lIr~Olivaraf 'rlfutann'f'ördelas 1&73)'loJ!(]VOI)orL~linlan.litde1as'deii\:feldill81l9)1kr.2jOoo.rr.rmuppfostran.
mellan fQl'SamI:sh barnhem"! och 2~inaj tillJ6'nJfattigj'förgu'dsfrullta)j, 'af fattig:&<-6aml1nom·J.f'drsatnl!?-lll~m
bai'lJlk:ruboor"!J L .I. ,r lI ..fIll och hedtallde""andeblr .'\V"'8tlllllil8rt,fiI.itIl1I~tmlI'Iri. 'U

Iliomililniirte'f C'IE 'Bööks;, oek ,f(Ba,Il~a •."'di~Riamr"",,D. • tfuan~oe'li'<lians'bUstlrilJH!04,"Jdc'.
Fru LHööks fond 5,000.kr;,kderaf~) h. ci\'500.'IilTi]l'.l'ätilr:t fia' 118111.)l~;;;,I700~9'FIU' ll'ltl:lid6-r.:.a

i'



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

Emma och Gnstava Wiggmans
fond. Rä-ntan tilldelas fyra fattiga
enkor företrädesvis inom flottans
civilstat. Fond: 10,000kr.

[2632-26.38J
menti. 12 gossar erhålla kläder, Reinholds testamente (Bag. E
skodon, skol afgif't och läsmateriaL Reinhold 1876) kr. 1,500. -Pastor

Puhr maus fond (Hofkällaremäat. och förest. 'I'tll fattiga.
p H Fuhrman 1772). Tyska förs:s HohtJiebs donation (Kyrkoh. J
6 förest:e samt 3:ne executores Rohtlieb 1864)kr. 1,000. Till kyrko-
testamenti. Donationen består af betjening och deras enkor, ,
fasta egend. 20 Svartmang.

Ganens donation (Fru J E Gal'. v. Schewens testamente (J B v.
ven 1872)kr.l,OOO.Pastor och förest. Schewen 17M») kr. 970. Pastor. Till
Till behöfvande fruntimrner. fattiga.

6roths testumen ts (Grossh. J H Schinkels testamente (Kom-
Groth 1785)kr. 12,500. Förest. Till meraerådet D v. SchinkeI1807)kr.
6 pens. åt afstgkomne, öf'ver 50 år 3,000. Pastor och förest. Till be-
gamla köpmän. hofvande skolgossar.

Giihlstortl"s testamente (Kapt. J Seh lo tthau ers Iognt (Fru M
J Giihlstorff 1870)kr. 1,000. Pastor Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor
och förest. Till behöfvande sjömän i Tyska försarnl. För fattiga.
och deras enkor. Scbmidts legat (P Schmidt 1751)

6öschesfollrl(Grossh,JHGösche kr. 250. Pastor i Tyska rörsamt.
1782)kr. 2,250. Pastor och förest. För fattiga.
Pensa' till 4 afsigkomne gamla SchoHz' test. mente (J A Scholtz
borgare. 1756) kr. 500. Pastor i Tyska för-

GösdIes fond (Grossh. J H Gösche sam1. Till fattiga.
1781)kr. 1,500. Pastor och förest. SchoHz' testamente (J A Scholtz
Till husrattiga. 1756) kr. 500. Pastor och äldste

Hebbes Iegnt (Kommerserådet S förest. Till studerande.
B Hebbe 1792;'kr. 750. Förest. För Schumhnrgs, August, minnes-
fattiga. < fond, donerad af konsul R. Schum

Hehbes test. mente (Bruksp. A burg 1895.. Kr. 1,082:38. Pastor
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. och förest. 1 procent till Kapita-
Till medellösa församl:smedlem:r, let, resten till Tyska förs:s dia-
företrädesvis barn. konissfören.

lIebbes testamente (Kommers e- Schllmburgs, August, minnes-
rådet S B Hebbe 1803; kr. 3,000. fond, donerad af konsul R. Schum-
Förest. Till husfattiga. burg 1895. Kr. 541:20. Pastor och

Hemmets, Tyska, byggnadsfond förest. I procent till kapitalet,
kr. 8,135. resten till Tyska ålderdomshem-

llolms Iegnt (B Holm 1804) kr. met.
500. Förest. Föl' fattiga. Schumburgs, August~ minnes-

lIöpfners legat (Nikolaus Höpf- fond. donerad af konsul R. Schum-
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För burg 1895. Kr. 541:20. Pastor och
fattiga; donationen består afegend. förest. 1 pro cent till kapitalet,
11 St. Nyg., hvars afkastn. f. n. är resten till Tyska kyrkokören.
kr. 2,000. Scllumburgs, August, minnes-

Kellners testamente (Fru D Kell· fond, donerad af konsul R. Schurn-
[2638J Tyska församlingen. ner 1747)kr. 500. Till fattiga barn, burg 1895. Kr. 541:20. Pastor och

[Se 1229). Kircbrings leg. t (175;) kr. 250. förest. I procent till kapitalet,
Hefnr-,ocb Gottlieb Baumgardts Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. resten till Tyska församl. ferie-

testamente för kvinnliga fattiga KJeinsorgs testamente (Fru 1\1koloni.
kr. 1,623:70. Pastor och förest. E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor Schumburgs, Itober t, donation,
(den 3 nov. 1895). och förest. Till obemedl. flickors kr. 530:57. Pastor och förest. l

Carl och Elfsabath Becker-Stt- uppfostran. procent till kapitalet, resten till
berhochzeitsfond (1896 d. 28nov.) Knochs donation (F Knoch 1883) Tyska ålderdomshemmet. .
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska kr. 300. Pastor och förest. i Tyska Scbötz' testamente (Oarl o. Anna
föraamhs kyrkosångfören., diako- församl. Till fattiga. Schlitz 1879)kr. 5,000,hvaraf 4,000
ntssrören., ålderdomshem, skoltofs. Lleberts fond (Sejlareålderm. J kr., som grundpenning till Prest-
koloni samt "Sprachcursua". F Liebert och hans hustru A S enkefond, och 1,000 kr., för hvars

Beskows testamente (Bruksp. H Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och ränta beredes kyrkans stipendiater
N -Beskow 1833)kr: 7,500. Förest. förest. Till Tyska skolan. "etu Iusfiger Tag". Förest. .
Till skolan. Joh", Lohes leg. t (1758)kr. 750. Skydsföreningens fond för Ty-

Brenners le;;at (O H Brenner Pastor i Tyska försami. För fattiga. ska Hemmet kr. 210.
1752) kr. 260. Pastor i Tyska för- Lohes testamente (A Lohe 17.59) Schwartzers testamentsfond (E
saml. För fa.ttiga., kr. 500. Pastor och förest. Till v. Schwartzer 1808)kr.-300. Tillde

Bångs testamente (Fru ~I D Bång Tyska skolan. fattiga.
1774; kr. 250. Pastor och förestt. Lohes, Ad., test. mente (1759). Starbus testamente (Fru L D
Till en studerande yngling. Pastor. Kr. 750. För fattiga. Starbus 1774) kr. 1,260. Förest.

XhIerts testamente (Kapt. H E Lohes, Joh:a, testamente (1758). Till fattige.
Ehlert och fru 1857) kr. 1,000. Pa- Pastor och förest. Kr. 5.00. För Stoel .s Icgat (Fredrik v. Stock
stor och förest. Räntan till ännu skolundervisn. ~806)kr. 4,500. Förest. För fattiga
lervande slägtingar. Mullers testameute (Kommers e- Sturms fond (Fru Sturm 1877)kr.

Fischers testamente (Kapt. Joh. rådet J O Miiller 1832) kr. 7,500. 28,000. Pastor och förest. Till .be-
J Fischer 1772)kr. 1,666. Pastor Förest. Till rattiga. höfvande handtverkarenkor ..
och. förestånd .. Till husfattiga. Pastor Knlser-tond, Förest. Till Tyska försami. fattigkassa. kr.

Puhrmans fond (Hofkällaremäst. kyrkokören kr. 600. 9,000. Tyskrt församl:s kyrkoråd.
P H Fuhrman 1772)kr. 1,250. Ty- Ramb.chsdonation(Snick:enkan Wrangels testamente, (Frkn 111
ska förs aml, 6'förest. och.3 testa- E Rambach, L Dehm 1880)kr.I,OOO. B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor
mentsexekutorer. " Till fattdga. Pastor och förest. Rantan utdelas och förest. Till fattiga, "

Fnhrmansfond{Hofkällaremäst. till behöfvande inem rörsamt. Yhlens legat (A Ov. Yhlen175;J)
P··,H Fuhnman .17-72)kr. 31,000 Heinholds, Perdlnand, donation kr. 125: Pastor i Tyska förs aml ,
Förest.. ·samt 3:-neexecutores testa- . till kyrkokören; kr. 1,000. _För fattig~a_.__ .. . ._.._...__._,__._.. ._._~c

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

Se [1218].
Asldin;;s fond (Konteramiral O

F Askling) kr. 300.Årl. räntan utde-
las åt enka efter ngn arbetare af tirn-
mermansstaten el. några båtsmän.

Billber;;s fond (Kapt.·löjtn. SB O
Billberg) kr. 1,270. År1. räntan till.
delas ngn obemedl., företrädesvis
sjuklig kapt.-Iöjtn:s enka.

Blomstedts fone! (Kommendören
O J Blomstedt) kr. 3,000. År1.rän-
tan utdelas åt i fattigdom efter.
Iemn. enkor efter tjenstemän, som
tillh. K. Flottans Sthlms station.

Dahls fond (M:ll M O Dahl) kr.
570. Årl. räntan utdelas till ngn
behöfvande enka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstapel.

}<'.Iks fond (EnkeL M Falk) kr.
500. År1. räntan delas mellan lO
st. fattiga enkor.

Frimans fond (Carolina Friman)
kr. 2,000. År1. räntan tilldelas 4
behöfvaude officers eller underoffi-
cers enkor.

Trolles fond (Öfverkommiss. i
K. Flottan O J Trolle) kr. 7,600.
År1. räntan tilldelas en fattig enka
efter civ. tjens teman vid K. Flottans
Sthlms station.

.Emma. och Gusto3Yä "lriggmans
fond kr. 10,000. Ar!. räntan till.
delas 4 fattiga enkor, företrädesvis
mom K. Flottans civilstat.

B;Ii:an~:r~locthbi.ff:ÖrsäkFings-,Aktiebolaget. SVEA., J3 OriiOttningg!!~an.



[2638-264I)J Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl. fonder.
Friedrich Wilhelm, o. Anna Konditor L N Levin) kr, 10,000, mars 1883)kr. 42,700, Räntan ut-

lIIarla ZimmermanB's donatto,n Extra brdr. till mosaiska fötsaml. I@r t.' v. som lifS'tidsrllnta åt 2:ne
(81/1 1899) kr. 1,000. Till Tyska fattiga. " personer, derefter användes den
ålderdomshe~met. Förvaltas af I,ndvlg Levlns- fond (Test, 27 till bekost. af bostäder ror be--
pastor och forest. Juni 1892 af Konditor L N Levin) hötvande.

, kr. 15,500. Först lifränta, seder-

[2640] M . k fö I, mera stipendium.08alS a orsam- 'Fonden för bespisande' af fat·
lingen. " tiga skolbarn (Test. 27 Juni 1892

Se [1267J. i l af Konditor L N Levin) kr. 10.000,
Anton Bendix' fond (Färghandl. Axel Levlns minne (Test. 2.7Juni

Ant,!n Bendix 18n) kr, 4,500. )els 1892 af Konditor 'L N Levin) kr.
gra[underhåll, dels fattigunderst, 10,000. Sttpendium. .

Benedicks' stipendi~fond (Bruks- Manns ~estamentsfond (Groash.
patron W Benedicks 184,&)kr. 9,000. A F Mann och hans hustru'Ma·
Stip. ,åt judisk studerande vid thilda Mann 1865)kr. 20,000. Rän-
svenskt universitet. iII' tan disp. af försarnl. förest.
,Benedlcks' 'nnderstödsfond ,s:eyerssons pensionsfond (Grossh ,
(Bruksp, E OBenedicks 1876)'kr, Lesser Meyersson 1860) kr. il3,OOO.
2,000. Till behöfvande inom för- Pens:r åt lärare) lärarinnor m. fl.,
~:;~t. enl. vederb. fattigvårdsst. ~~:~~l~~k~~so~~~~~~ förs., samt

Carl Benedicks' donation (Gen:- MIchaelssons donation (Bruksp.
konsul Oarl Benedicks' test. af d. G Michaelsson 1865) kr. 20,000.
3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt Räntan användes till ngt ror för-
utan något vilkor; räntan använ- saml. nyttigt ändamål.
des enl. församl:s beslut. Mosaiska rörsamllngens fattIg-

Emma Be.dlcks' donation Gen:- fond, kr. 27,500. Fattigv. åt, för-
konsnlinnanEmmaBenedicJts1890) saml:s medlemmer samt reseun-
kr. 4,850. Räntan är stäld till derst. åt främmande judar,
församl:s frja disp. Mosaiska församlingens skol-

Henrik och MathHda Da.idsons fond, kr 55,700. Bland annat un-
donationsfond (Gen:konsul Henrik derst. åt fattiga skolbarn.
Davidson och hans hustru 1893) ~ath ans fond (H J Nathan 1826)
kr. 20,000. Räntan utgår t. v. som kr. 13,000. Halfva räntan till vis~a [26 42J '
lifräilta åt 2 personer; efter dess ••s personer, andra hälften till under: Israelitiska yngllngaf'öre.lng~n '
död användes den till bekost .•• f visn. åt fattiga judiska barn. t~819). Särsk. styrelse se [1909]..
bostad åt fattiga. , • Jeannette och Charlotte !lnbens' Att understödja. till Sthms. kom-

EllasRonsnnde rs tödsfond(Fabr, fond (Frökn. Jeannette o. Char- mun horande personer af mosaisk
Levy Eliasson och hans fru Ede- I~tte Rubens 1870) kr. 2,000. 'Lit; trosbekännelse, hvflka egna sig'
line f. Salomonsson 1874)kr. 1,500. ranta., åt vetenskap\. studter, å~slöjd eller
Ränta'! användes till underst. åt Moritz lInbens' (Karlskrona) handtverk; att bereda utväg fö).",
fattiga yngl. och flickor inom mo- donationsfond '(Gåfvobref af medellösa judiska, barn till erhål-
sarska församI., hvilka önskafull- Grossh. Ludvig och Anton Rubens lande af (religions- 'o. elementar-
komna sig i yrke eller kunskaper. samt,1 Lublin af d. 2~ nov. 1888) undervisn. m. m.

Levy Ellassons minnesfond kr. 10,600. Räntan utdelas !ivarje .'riedländers stlpendlnm (Gro,ssh.
(Fabr. Levy Eliassons enka Ede- år d, 7 mars (Moritz Rubens döds- H Friedländer). Styrelsen f.Tsrae-
line Eliasson 1887)kr. 5,000. Bän- dag) till hje1pbehöfvande .iudiska litiska Ynglingafören.; ärl, räntan
tan användes rorattbered ••fattiga personer, ~om__~ilja lära eller för- 100 kr. utdelas till yngling, tillh.
församl:smedl. af kvinnokön till- kofra srg 1 slöjd eller handtverk. Sthms Mosaiska församl., såsom
fälle att begagna brunns- eller bad- lärling egnande aig åt. studier i ,
kur eller vistelse på landet. Jnlla Rnbensons minne (Åtskil. prakt. handtverk eller slöjdn

Isaac David och Jnllana HIrschs Sellgmanns stlpendlnm (D:r L
DJ.derstödsfond (Musikhandl. Abr. liga I6rsaml:smedlemmar 1892)kr. Seligmann). Styrelsen f. Isnaeliti-
H

. 3,000. Underst. till uppmuntran ~t k Y l' f" ,-Irsch 1890) lir. 13',000. Underst. förtjenta lärjungar i församl:s re- s a , ng mga oren.; ",,11räntan c.a,
till behötvande, företrädesvis släg- ligionsskola.' l 12'; kr. utdelas till judisk yngling,
tingar. 't. Stiftelsen rör bostäder åt fat. egnande sig åt vetenskap, skön

Fanny Josephsons fond (Frkn I konst, slöjd eller handtverk.
Fanny Joseplitl'on 1882)kr. 10,000. t!fa och orkeslösa personer tin· ,Teknlsk.t stipendium. Styrelsen.
Till en ,bör;an I1.fränta, och seder- hor.,.de Mosaiska rö.rsamllngen .r. Israelitiska Ynglingaföreningen, -

" I Stockholm (Girfyobref af L J Åmera välgörande 'ändamål. Elias son af 12sept.l;882) å kr 10',000 rl. .räntan 250 kr. utdelas till ju-
Jacques IJamms fond (I'ng.'Ja. sedermera donationer af åtskilliga disk yngling" egnande sig åt tek ..

cques Lamm 1889) kf. 10,000. T, .andra personer. _ Fondens belopp niska s~udier. ' ' '(
v. lifräntor; efter lifräntetagsrnes nu cirka kr. 78,'400 Räntan Iägges '
död- användes räntan till I6rsam1:s t. v. till kapitalet. När detta enl, [2645] :
nytl:im Levins -stipendiefond fOk'relsltån

d
td:S åäsigdtblir I tillräc.kligt En Ileströms, Enfemia M.T., stif·

L

(Grosah. John Levin 187'_')IIT.10',000. s a pe anv n as en. rubriken. telse(StatsministerLvEngeström_1820)kr: 4,000, samt sedan är 18SS
Stip. åt någon fattig studerande, stadens Iöseperming rorfattigstu-
yngl., tillh. mosaiska' församl. Wllh. Davidsons donationsfond gan kr. 4,000. Katolska församl: ••

Levi., Marens och.EleonoraLe. (Gåfvobref af Konditor Wilhelm kyrkoråd se [1265]. Underst. ätfat-
vins fend (Test. 27 Juni 1892 af Davidsons sterbhnsdelegare af 5 tiga enkor af katolska bekännels,en.

, f '

Syskonen' Mend~lsonsfOnd' Idr
ogifta män' och kvinnor (Oscar
Henrik o. Henriette Men:delso~
1891) kr. 33,200. Underst: åt äldre '
ogifta och obemedl, medlemmar
afI6rsaml.

Magnus Davidsons fonder kr.
20,000 (testarn. 30 jan. 19011- Un-
derstöd.

A. S. "alentins fonder omkr.
kr, 40,000. Understöd,

Emannel Nachmansons fond kr.
5,000. Understöd,

[264·1] Stockholms Mosai-
ska fÖJ:saml:8 sjukhjelp- och

begrafningssällskap ,
(1788) kr. 73,000. Särsk. styrelse
se [1943]; att vårda och under--
stödja 'sjuka, samt ombestyta be-
grafn. af all. mosaiska trosbekän-
nare; ledamotsafgift är 5 kr. år!.
men underst. lemnas utan afse-
ende på le,\amotskap I sällskapet.

Brand;., och tifförsikrlRgs-4ktiebolaget SVEA. 13 OrottDingta1an.



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2651-2660J'

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

[2660) Styrelsen öfver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se [11 61].
Benedickska fonden (Enkef. Em·

ma Benec1icks, f. Benedicks) c:a kr.
17,881; il3 »För bildande afen fond,
hvars afkastu. bör användas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.r

Eklunds fond (Johauna Kristip.a
Eklund lS92) kr. 2,110:5S. Räntan
skall med 3/. utdelas till å ålder-
domshemmet intagna personer från
Klara försarnl. och 1/4 tilläggas
kapitalet. (Testatrisen dödj.,

[2658) I,ennbergsfollll(M:llSofiaAlb,er.
Borgerskapets gubbhus (Sthlms tina Lennberg 1890)kr. 2,040. Räu-

Borgerskap 17SS)kapital är 190:Jkr. tan lägges t. v. till kapitalet. .
1,46~,20S:79. Borgerskapets gubb Lieberts fond (Sejlareälderm. J.
husdirektion, se [19ssj. Underh. afl F. Liebert JS32) c.a kr. 4,4ö6:13.
ålderstigne borgersmän i Sthlm. Räntan utdelas till å ålderdoms-

P, d.• Jenlkramhandelssociete"l hemmet intagna personer af' tysk
tens pensions .. och begrafilings .• nationalitet.
kassa, kr. a,ooo. Kassan öfver- Terrades fond (Språklär. Alex-
lemn. till Borgerskap. gubbhus o. andel' Nadi 'I'errade och hans hu-
enkehusmr.jn. 1,500 kr. till hvard. stru Lovisa R. 'I'errade, f. Ström-

bäck, 1S86) kr. 1,000. Räntan an-
[26 57J B k t vändes för inköp vid jul af bröd

orgers ape S [2659) Allmänna barn- till sarntl. å ålderdomshemmet in.
enkehus. husinrättningen. tagna personer.
Se [1986]. Se [1951]. enmans rond (Generalkonsul

Borgerskapets enkehus grun- Allmänna barnhusinrättningen Gustaf Unma.n) kl'. 10,000. Räntan
dadt år 1724 för underhåll af ål- i Stockholm (Drottning Kristina utgår f. n. till tvenne af Gene-
derstigna borgareenkor i Sthlm. 1637) kr. 6,341,648:99. Vård och talkonsul Unman namnglfua per-
Eget kapital 'Vid1904års början kr. uppfostran af värnlösa barn. souer .

. 1,111,717:83. Antalet intagna enkor »Fond för barnhusbarn af qvin- Östergrens fond (Harunfogd. L.
uppgår f. n. till gO st. lnokönet » (Statsrådet C. J. Malm- .E. Östergren) kr. 509:16 Räntan ut-

[2651J
Arbetsstugor rör barn, de första

grundade 18S7gnm ansjag af Stift.
Lars Hiertas minne, harva till än-
damål att förekornma tiggeri bland
fattiga barn genom att gifva dem
häg för praktiskt arbete och un-
dervisning däri. Särsk. styrelser se
[1961-1970J. Arbetsstugor finnas i
Ad. Fred:s, Jakobs, Johannes',
Klara, Kungsholms, Nicolai, Mar-ia
samt fyra i Katarina och i Öster-
malms församl:r. (So Adressard.)

[2653) Drottninghuset.
Se [19921.

Drottninghuset (Konung Carl
XI:s Drottning, Ulrika Eleonora,
antagl. 16S2) kr. 146,000. Intagn.
och försörjn. af ålderstigna, sjukl.,
i torftighet stadda enkor och dött.
rar efter civ, och m ilj täre embets-
och tjenstemän, prestor, borgare
samt sådana hofbetjenter, hvilka
icke burit Itvre.

Kniggesl.a fonden (Enkef'. Ku ig.
ge Anna Maria v. Balthasar 1822)
kl'. 2ö,000. Räntan fördelas i pens:r
tiU »t verklig nöd stadda ogifta
truntimmor eller enkor af medel-
klassen», med vilkor att de äro
»kända att vara af obefläckad van-
del», med företrädesrätt 161' ogifta
sökande af nämnda egenskaper,

Brnnrlel ska . fonden (Jlf:ll A. S.
Brandel lS67) kr. 42,000. Räntan
fördelas i pens.r till medell. frun-
timmer; donators slägtingar samt
deras efterlemn. enkor ega före-
träde framför öfr, sökande.

[2654)
Könung Oskar I:s minne (Enke.

drottning Josephina 1873) kr.
676,000. Särsk, styrelse se [19S8j.
Hem för mindre bemedlade ogifta
fruntimmer eller enkor af stånds-
klassen öfver 50 år gamla.

[2655)
Asylet rör pauvres honteux,

Särsk. direktion se [1990J.(Grefv:an
Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz
1860). Asylets tiUgångar 31/12190:1
kr. 1,331,776:92 efter att harva till
nybyggnadsarbetet under året ut-
betalts kr 124,62ö;00. Beredande
af bostad och delvis föda åt akt.
ningsvärda fruntimmer af stånds-
personsklassen.

Bergs testamente (Jlf:ll J. J.
Berg lS36) kr. :J5,000. Räntan an-
slagen till pens:r a 150 kr. åt 12
ogifta fattiga och ålderstigna, bor-
gardöttrar.

J,i.berts fonrl (Sejlareålderm. J.
F. J..•iebert och hans hustru A. S.
,"V"eber1832)kr. 5)9B3: 29. Handpen-
ningar vid midsommar och jul åt
ä cukehuset intagna cnkor.

Pnte rxen s fond (Grosah , w. G.
Paters en 1864) kl'. 137,000. Räntan
utgår i pens-r å 50kr. pi' år till enkor
oah döttrar efter borgare i Sthlm.

Paults testamente (Grossh. Nie,
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut-
delas till hufvudstadons fattiga
borgares och fabril{örersellkor,
ärveusom orkeslöse, sjuke och be-
hötvande borgare och fabrikörer i
Sthlm.

Schröders testameute (Grossh.
Georg Schröder 1871-)kl'. 122,000.
Pens.r åt frnntiln. af borg. klassen.

Siifbohms testamente (Snickare.
ålderm. D. Säfbohm) kr. 7ÖO.Hand.
penningar åt å enkelruset intagna
sntckaroenkor.

Tidmarks och Sundlus Pen.
stonsfond (M:ll S. M. Sundin JSö9)
kr. 204,800. Pens.r a seo kl'. uu.
delas för i beh.of stadda truntim-
mer af den s. le bättre saruhäl.ls-
klassen, hvilka, födda i Sthlm och
minst 30 år gamla, äro antingen
blinda eller »i sina händer för'la-
Inade ell. förvridna, så att de icke
kunna sig med arbete försörja».

Zettersten P:s testamente
(Kryddkra.mh. E. Zettersten P:ns
IS36) kr. J5,000. Af räntan tillfal·
ler 1/4 Enkchusct och de öfriga
3/4 utgå S0111 pensa' a 75 kr. åt
välfrejd. fattiga enkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pen-
sionärernas antal 10.

Ohmans testamente (Fru Hedv,
Öhman J791) kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 8 borgareenkor,

J A W Lindmanssons donations-
fond kr. 100,000.

sten, Frih. F. \Vrede, Grossh.A.Fre-
stadrus m. fl. 1RG1)kr. 32,]14: ö4.
Insä ttn, i ränte- och kapi talför-
säkr:sanstalten i Sthlm till bere-
dande af Iifränta vid 55 år.

Fonden till minne af Hugo
F'åhnrus (a.fsatt af Barnhusets
medel 1888) kr. 2,öOO. Understöd
till barnhusbarn. hvflka ådagalagt
flit och anlag för studier eller föl'
inlärande af något yrke eller handt-
verk. ~

Gondretska fonden (Kapt, Jean
Louis Gondret J89ö) kr. 29,26~:44.
»För att underlätta och bisträcka
i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och värd.»

Höök~ka fonden (Komminister
K. E. Höök och hans hustru 1900)
kr 5,000. Insättning i ränte- och
kapitalförsäkr:sanstalten i Sthlm
till beredande af Iifränta åt i Ad.
F'redr. försarn!. födda barnhusbarn.

Knut Bernhard Beronii fond
(Hand] K. B. Beronius 1876) kr.
;3,000. Understöd som föregående.

I,.jungcrantzska testamentsfon-
den ('1'0 bakehaudl . P. Ljungcrantz
187,)) kr. 147,469:IS. Inlösn. å
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. Sthhns k01l11l1Un, som eljes
icke kunna utan afgift intagas.

BrramhJfoch,L!ifförsäkrings~Aktiebolaget SVEA. 13; Drottninggatan;~



"[2660-2674] Fromma .stiftelsers, 'pensionskassors m. fl.' fonder.
delas vid jul åt sängliggande sjuka vik 16) samt seminarium för lärare IMurbeck 1747)kr. 343,143:85. Än'
å..ålder!lomshemmet tillh. Nicolai (fl n. 8' elever). :' .. damål : att till tjenaJ;innor upp-
forsaml.s afdelnmg. , • "-' --, - fostra fattiga flickor, tillh, Sthlms
, ,, , ,[2663 b] " " kommun. Intagn:så1der 6-10 år.
[2661], • ~ l Föreningen förblstånd åt lytta När tillfalle yppas 'att intaga barn,

Frimnrarebar.nimset å Krlstine. och vanföra (Prof. A:.Wide m. fl. Införes annons i Sthlms' Dagblad
bergXFrimuraresamfundet1753)kr' 1891)k:I'.141,497:78.Arbetsskolader med' underrättelse' om erforderl,
l,502,3ä3:56,deraffastigh:sbokfördJ undervr lemnas åt medefl. vanföra handlingar o.hvaransökningfårm.
värde 300,000b. Särsk. direktion sJ i bokbinderi, borstbinderi, skO' Iemnas.v-Bärsk. direktion se (2124]'
[2109J.Till vård o. uppfostran inom makeri, svartning o. snickeri' åt h'vars ledamöterlemnaårl. bidrag,
inrättn. af fattiga värnlösa barn' manliga samt sömnad, virkning, i.. u ,- ,
143 barn vårdas f. n. å inrättn. ' stickning 'o. väfuing åt kvinnliga [26'6'6']' ~ 'I.. 1-,.

, elever. Arbetslön betalas för 'allt .•. ' 'h
[2662] " , dugligt' arbete. I Hemmet för van· Välgörande Fruntlmme.r8'8älJ.

Prtns Carls uppf08tringslnrätt. föra mottagas 3 kv. o. 6 manl. skapet (Prinsessan Sofia Alber,
I ro f ttl h

,,' l" elever. Adr.: Greftureg. ä9 (f. d. 71). tina 1825).Särsk. styrelse, se [20~7]'
n ng or a ga oe varn osa bllrn Kap;tal omkring' 2Q,OOOkr. ÄrI.
I Stockholm, (Pastor Prim. J. O. '[26 f)4] inkomsterna utom räntan utgöres
Wallin o. Underståth. O. af Vann. lIIalmqvlst8kabarnuppfostrings. at bidråg från KOnungen, Kron.
qvist 1833)'kr. 506,596;deraf fastlg- an8talten I Stockholm (Klocka. prinsessan, ('c.h, Prfns 9arl, s"mt
hetsv. kr. 250,000.Särsk. styrelse, se ren J. P. Malmqvist o. hans hustru Iedamotsafgtfter, tIlls. omkr. 2,300
[2121J. Vård af fattiga o. värnlösa 1852och 1853)kr. 63,276:43. Särsk: Ju;. som. dels .efter af J;lerrar~ä~~.Sthlm; 8~barn vårdas f. n~å styrelse, se [2123].Att lemna fattiga ~yrkoh:r Ingifvet forslag utdelas

o, värnlösa flickebarn undervisn. tIll fattIga rrunttmmcr (omkr.l,800
[2663 a] --- vård och uppfostran i öfrigt· id; kr.), dels anslås till underst. för
oFörenlngenror81nnesslöabarns de flesta å anstalten vårdade'barn flickskolor .(omkr. 500 kr.)

vard (Prof. N. G. Kjellberg, fil. erlägges årl. en afgift, i medeltal
d:r O. von Feilitzen m-,fl. 1869) utg. 175 kr. for hvarje betalande. [2661] Femöreforenlngen,(Flera
kr. 238,086:37. Särsk. styrelse, se [2665] ,~ personer 1864)' kr.' 8,000. Sitrsk.
[202ä]. Uppfostran af sinnesslöa styrelse se [2111J. Grundande och
barn (f. n. vårdas' i skolan 46 barn, Murbeck8 Inrättning ror fattiga underhållande af barnhem i den
åarhetshemmet 26 och å Canls- IIlckors uppfostran (Prestman. Per svenska lappmarken.

j' ••••• ~ I ,r-;

J
~ J

r;2670] \ . se [2103]. Räntan användes dels 2,090 kr., rsot med 7,095 kr. och
Cavalll.Holmgrenska Stiftelsen och i främsta rummet till fattiga 1902med 'icke mindre än 10,100kr,

(stiftad af grosshandlaren A. F. barnsbeklädn.,delsocktillsmärre samt utgjordeo31·december'1902
Oavallt-Holmgren på hans 50.års. underst. åt behöfvande; räntan å kr. 27,640:12. Arets inkolnster uti
dag den 27maj 1901med en grund. 3,000 kr. utdelas till 4 behöfvande gjorde kr. 24,203:27 och utgifterna
plåt af 20,000kr.) har till ändamål af' l<vinnokön; dessutom utdelas kr. 5,713:65, hvadan k'apititlöknin.

_att bereda ett sommarhem il Stock- årl. 600 kr; i poster om 10 ål 15kr; gen utgjorde 'kr.' 111.489:62. Säll·
holms skärgård åt välartade fattiga enl. C. E. Möllers test. skapets samtliga tillgångar 'UP!?!
skolbarn- till glädje och uppmun- gick den 31"December 1902till kr.'
tran fo~ dem samt till gagn i fy· [26 72] , .! . 110,415:,64.-:-~re ·s~d. 1<W0!
siskt, moraliskt och socialt hän-
seende. Särskild styrelse, se [2100J. Sä1l8kapetJultomtarne(stiftadt [2673] . 1O(

År 1901 vistades den 17 Juni-27 af 17 unge män julaftonen 1870), Fattiga barns vänuer (Frlh:a~
Augusti eller under 70 dagar 2ä har till ändamäl att årligen sön- Cederströrn, f. 'vi' C'edervald, 18411,
barn deraf 19 flickor och 6 go~sar dagen före jul utdela fullständiga' kr. 21,000.Särsk'. styrelse.tse [2l()lh

l

å stiftelsens hem som under detta beklädnader åt fattiga, välartade Medlen användas 'nu 'blott till ut·
år var förlagdt till Björkvik vid skolbarn inom huf'vudstaden. Eon. ackordering af flickor. Sedan 1883
EÅ!llgöfjärdeni Yrermdöförsamling. der 1/11902kr. 91,926:02. Särskild har sällskapets bestämda'inkomst

r 1902 vistades den 14 Juni-31 direktion, se [2105]. År 1870 be- ökats med räntan' af 2,000 kt!,'j
Augusti eller under 77 dagar 28 kläddes 1 barn och 1902 200 barn hvilka genom test. tillf,!lIit, säll-
.barn deraf 24 Iliekor och 4 gossar samt under hela verksamhetstäden skapet vid fru 'frlh:an Rosa Oxen.
å stiftelsenshem,dett&~förlagdt 4,291 barn, for ett värde af c.a stiernas,f.'Mickelson,dödår1892;
å Gällnö i Vermdö församling. 175,000kr. Fonderna ökades, 1893 ' il ,---' ~

År 1903vistades den 14Juni-29 med 3,000 kr., genom testamente' [26 74] ~l'
Aug. eller under 75 d~ga~,i13'b.arn, af Ingentör Ludvig Jerving, under Sällskapet Barnavännerna. Sär·
derat 24 flickor o. 9 gossar il stif. namn af Mathilda Jervings fond skild direktion, se [2107J.' SlIllsk:s
telsens hem, detta år.på den natur. (hvaraf ~I/2 räntan användes fOr. ändamål är att strax före jul bel
sköna Argboda ö vid Kanholma- sällskapets ändamål) samt 25 ~ep· kläda fattiga folkskolebarn. Tillg'."
fjärden i Vermdö församling. ternber 1896 med ,1,000kr. af en af .utgjorde 1 jan. 1904 kr. 8,740.

År 1904 vistad~s den 15 Juni- hufvudstadens aflarsmän till rnin- Ledamotsantalet var samma dag'
1 Sept. sålunda under 77 dagar ne af 25·årig atrarsverksamhet i 1,236. Den 20 dec. 1903utdelades
40 Qa,.{, deraf 25 flickor' och 16' Stockholm såsom grundplåt till en fullst. vinterbeklädll. jemte di
gossar Ii Stiftelsens hem å det s. skodonsfond, hvaraf högst 1/2 ärs- verse andra' julgåtvor 'till 175 b'e·
å. inköpta hemmanet KaHsvik vid räntan användes till skodon åt i hötvande folkskolebarn. Den 28 i
Vindö ström i Vermdö församI. Jultointarne .anmälda barn, hvtlka samma månad erhöllo 50 barn'___ ,l' ej erhålla fullständiga beklädua- kängor, strumpor, kappor och an-

[
2671] der; och har nämnda skodonsfond dra'julgåfvor. 'Tillsammans d. lir

.. ...•. .. genom, af stiftaren skänkta och alltst1. 225'lhulpna' barn.för en sainM

SalIskapet »De fattigas vanner» insamlade medel vunder år 1897'manlagd kostn. af kr. 5503 :72 de
(Grossh. J. E .•Törn'!vist m.' fl. d. ökats med 1,775kr., 1898med 1,880 s)ränkta gåfvorna ej mlmräk1r~d<l.
8/51826)kr. 83,000. Särsk. styrelse, kr., 1899 med 1,985 kr., 1900 med. Under sällskapets 34·åriga verk.:"

III. Fonder för understöd, åt bårn-,



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2674-2688J
samhet (lS70-l903) hafva fullst. behörig omvårdnad, bereda ett deras sjukdom eller oordeutlighet
vinterbeklädn. jemte andra julgåf. hem, der de erhålla krist!. upp- sakna nödig vård o. tills. i hemmet.
vor tilldelats 2,222barn samt kän- fostr. och god handledn. samt så- [26771 _
f~r ~~~3str:U~E~~y:~r;;;;k~f;b~':) ~~~~:o~.a~~~s~~l~~~:~:a~~~t~~t;;~ Sällskapet »rrn uppmuntran ar
för en sammanlagd kostn. af kr. till styrelsen och kan ingifvas af öm och sedlig lllOdersvård» kr.
70,831:66. Häri äro ju lgåfvorn a, vederbörl. kyrklig eller kommunal 115,046:37. Särskild nämnd, se
men icke de små administrations- myndighet eller känd enskild per. [1955J. Räntan jemte årsafg. an-
kostn:a medräknade. son. Säkerhet skall ställas för er- vändes till underst. dels kontant

I slutet af 3u:te verksamhetsåret, läggande af årligt upprostringebt. till belopp afl5 till 30kr. dels med
d. v. s. 1904,komma minst 200barn drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr kläderm. m. åt hustrur eller enkor,
att erhålla fnllst. viutei'beklädn. elev, att utgå t. Q. m.15. året. När. hvilka egna sina minderåriga, äkta
samt 50 il. 60 barn kängor och mare upplysn. lemnas af styrelse- barn en öm o. sedlig moderavård
strumpor. l d j' C S db Ve t an och äro stadda i behöfvande om-

e . pro. . un erg, s m - ständigheter. Underst. utdelas höst
[26 75J f2~76J o. vår till hvarje gäng 130mödrar.

Alms, Axel och Sofia, stiftelse. W. A. Benedicks fond (Kam. [2678J ---
(Byggmäst. A. Alms enka, 1874) marh. W. A. Benedicks 1870) ka- »Köhlers premiefond", kr. 1,550.
grundfond vid 1902 års slut kr. pitalomkr. kr 84,000. Styrelse: se Räntan utdelas som prem. åt folk.
S82,177:94, öfr. tillg. kr. 246,050:69. [2055]. Vård och uppfostran at skolebarn, som gjort goda fram.
Särsk. styrelse, se [2059J. Har till fattiga barn, som antingen förlorat steg i simning vid Sthhns stada
ändamål att åt flickor, som sakna ngn af sina föräldrar eller i följd af bad- och stmtnrättntng.

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

[2681J Serafimerlasaret- Berg, så länge han innehar öfver-! Sejiareåldermannen .T. F. r,
t t d' kt kirurgsbefattningen vid Lasarettet j berts och hans hustrus dona •.
e s Ire ion. och sedermera på sätt direktionen tionsfond (1827) kr. 4,696:92 vid

Se [1605]. bestämmer. 1903 års slut. Frisäng f. en sej.
Norlunds, Lotten, Fru, fond Rjörnst,jel'nlls, O. D. GeueJ;al. lareembetet tillh. person.

(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet m••ior, fond (1903)50,000kr. Ar!.
utgående konvalescenter. Kapital räntan disponeras för Lasarettets
med kapitaliserade räntor (år 1903) allm. behof.
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläka-
ren vid den medic. afd, utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verkl , be.
höfvande, för att sätta dem i till.
ralle att genom lämplig föda eller
vistelse i stärkande luft vid brun-
nar eller bad söka återvinna helsa
och krafter.

Uegnells, A. F., Dr, stipendie-
fond. Doneradt kapital (lS63) b.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1003 års
början utgjorde kr. 11,963. År!.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stip. att tilldelas 2medic. kand:er,
som tjenstgöra vid Serafimerlasa-
rettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvard.
få inneharvas högst 1 år samt sö-
kas skrift!. hos vederb. förest. f.
medic. eller kirurg, kliniken.

Sederholmska testnmentsmn,
den (Exped. sekr. H. F. Sederholm
1853) kr. 56,403. Afkastn., vid 18S9
års början kr. 276,767,har diapo.
nerats, jeml, donators föreskr., för Direktionen öfver Stock-
ny- Q. ombyggn. vid lasarettet. holms stads och läns

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

Donationsfonden Ltncnln Pay. Se [1623].
knlls minne (1899)1,000 kr. Rän- ~'riherre n. von Beskows och
torna disponeras efter öfverläka. hans hustrus donationsfond (1880)
rens bestämmelser - för liknande kr. 1,278:08 vid 1003års slut. Räu-
ändamål som Lotten Norlunds tan användes till underhåll o.kom-
fond. - Iplettering af för patienternas räkn. [2688J Kungl. Sällskapet!II. F. W:s fond (1901)3,000 kr. benntj. bokförräd.
Räntan användes till understöd åt (Jreffe Clas Horns donations- Pro Patria.
medellösa personer, som under. fond (1822)kr. 12,UOO.Till förmån Se [1953].
gått operation för kräfta, efter be- If. Sthlms läns kurhusinrättn. En- K. Sällsk:ts sarntl, tillg. 1 Jan.
stämmelse af professoren John das t räntan får användas. 1903 utgjorde kr. 309,911:13.

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

[2684J
Kronprinsessan Lovisas vårdan.

stalt för sjuka barn (Med. Dr P.
Elmstedt m. fl. 1804) kr. 725,000.
Sär-sk. direktion, se [1639]. Vård
af fattiga sjuka barn; under det
sista året vårdade 830 barn; vid
polikliniken 4,916 fritt.

[2682J --
Gymnastisk· ortopediska institu-

tets fattigfond (Prof. N. Åkerman
m. fl. 1827) 13,000 kr. Direktionen
f. Gymu.vortop ..instit., se [1579].
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida afkroppslyten.

[2685J
Sabbats bergs brnnnslasarett

(Prof. E. Gadelius under medver-
kan af brunnsgäster vid Sabbats-
bergs helsobrunn 1807)kr. 45,808:
60. Särsk. direktion, se [1641]. Att
åt fattiga sjuka brunnsgäster be.
reda kostnadsfri bostad, föda och
läkarev . under den tid de begagna
sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb ,

[2683J
Stockholms s.iukhem (stift. gen.

gåfvor 1867) kr. 3,995,461:61 (l/,
1904). Sär-sk. styrelse, se [1619J.

[2687J Allmänna barn-
bördsh uset.

Se [1627].
Allmänna barnbördshuset (1852}

kr. 428,206:49, der-af fastighetsv.
kr. 200,000.

Asylen för fattiga barnaf"öder-
skor och deras barn. Samrna sty-
relse SOUl vid allm. barnbördshu .
set, se [1629]. (Bildad af Bene.
dickska asylerna och Nödhjelps-
fonden.) Med en lmpitalbehålln.
vid 1903 års slut af kr. 793,55S:53.

Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



(2688-2697] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Byggmiist. Johan Anderssolls

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

Bar}lbördshuset 1'1'0' Patria
(Grundadt af Assessor C. .Ram-
ström 1714).Intagande. och vård-af
'barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättn,ingen födda barn; fao
atägh:n, som tillh. sälbsk., är vär
derad till 66,000kr. och der belint!.
inventarier till kr. 6,072: 92.

Fru Hanna B:s fond (Brukseg.
G. F. Berndes 1876)kr. 6,000.Uno
derst. åt fattiga barnaföderskor.

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

Sam. Enanders fond (Bruksega-
Ten Samuel Enander 1902) kr.
110,849:12.Befrämjande af Sällsk:ts
barmhertighetsstiftelser.

C. R. ];'orsgrens·,fond (Gross- Refrämj. af sällsk:s barmhertig- "
handlaren Carl Robert Farsgren hetsstift:r,
1902)kr. 20,811:72. Befrämjande af '
Sällsk :ts barmhertighetsstiftel.er. [2689] --- ,
. Grefve Gyllenborgs fond (Pro- Strandbergsll.a läkarelnrätl;nin'

tokollasekr. Grefve C. A. D. Gyl. gen (Assessor Z Strandberg 1793)
lenborg 1868)kr, ,8,000. Gratifik:r c:a' 247,000 kr, Särsk. direktion,
åt gamla orkeslösa tjenare o. tje- se [2048]. Understödet, som be:
narinnor för långv., trogen tjenst står i fri Jäka;rey., medikam. och ~

C. P. lUndevalIs fond (Fastig ved m. m., tilldelas sjuke pauvres'
hetseg- C. P. Kindevall 1888)kr honteux, och har under de senaste
8,000. Underst. åt fattiga och me ären utgätt till öfver 860personer,
dellösa bamsängsqvinnor. årligen.. -, ,

A. O" Wallenbergs fond (Bank. ---
dir. A. O. Wallenberg 18760.1884 [26901· .
med '1,000 kr. hvard. gängen) kr. Föreningen rör sjnkvård I fat-
2,000. Räntorna å 'nämnda dona- tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
tioner användas med ena hälften 'se [2003]. Att gnm af fören. an} ,
till »täckande af utgifterna för ställda sjuksköterskor lemna värd
barnbördshuset» och med den i deras egna hem åt sädana (at- ,
andra till »understöd ät fattiga tiga sjuka, hvilka ej kunna el. böra'
barnai6derskor och deras barn». sändas till sjukhusen. Fören:s

Ang. Wennbergs fond (Grossh. verksamhetsområde är inom Ad.
Aug, Wennberg 1889) kr. 60,000. Fred:s och ;fojlannes" försam~:~,

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

{2693J stad, halat å Södermalm, och hvil- Jl,öllers stlpen,dlefolld (KaI\lerer
Berendt.,S; understödsfond(Fa. kas fäder varit civ, tjenstem. vid J Möller 1798)kr. 2,200.Stip:r till

briksidk. S Bereridt 1886)kr. 10,000. Sthlms stads ve~1;:el. inrättningar, 2:ne studerande vid Upsala univ.
Öfverståth:embetet för Polisaren- samt stip:r åt gossar och flickor Nordfors testamente (0fverst:an
den, sfl [1081]. Till hyresbidrag mellan 16 och 2\ år och hvilkas W Nordfors 1888)kr. 1,000. Till
åt fattiga linnesömmerskor vid iåder varit industriidk., trädgårds- en behöfvande militärenka.
höst. och vårflyttn. till ett belopp mäst. m. m.; -tngen får komma i Noreensll.a fonden (Enkef. L F
af högst 26 kr. åtnjutande eller bibehållande af Noreen 1860)kr. 20,200. Pens. åt

___ "\ J pens. eller stip , som tillhör eller (attiga eukor eller ogifta fruntim-

{26 95) Stickholms mag,', håller sig till annan lära, sekt och mer i Sthlm.O läsaresamfund än vål" kristna Sebaldts testamente (Juatätde.
strat. evang. luth. Iära.» kansler O Sebaldts enka 1797)kr.

Se [1103]. D)'ks fond (Gudmund Dyk 1659) 600. Till fattiga barn. •.•
Abllöfska Mstamentsfonden (As- kr. 600. Stip:r.·' 'fhåströms fond (Enkef. F J,

seseor O Ahllöf 1740) kr. 8,649:40 ];'lobergs fond (Guldsmed S F'lo- Thåström 1832)kr. 26,60P. Pens:r
Räntan delas mellan 12 i Sthlm berg. 1830)kr. 3,000. Pens.tillciv. il 76 kr. åt fattiga enkoro.döttrar
boe~de ålderstigna,.bräckliga och enkor. efter elv. tjenstem. och borgare I
fattiga personer Hanssons fond (Borgmäst. H Sthlm.

Ahlströmska iestamentsfonden Hansson 1669 och 1663)kr 1,379. Törnqvlsts fond (Kamerer O
(Skepparen M Ahlström 1790)kr. Stip:r. • • Törnqvist 1861) kr: 3,000. Prem,
'7,2110. 12 pens:r a 66kr. 67öre till Hedlngs fond (Margareta He- ät Järjungar, som visa särd. håg
nnderst. för af testator uts:ajung- ding 1708) 11.1'.800. Stip:r åt stu- förOstndier, vld'Katartna Iägre ele-
frur,derasanhöriga el. andra utsed- derande vid Upsala univ. mentarlärov.
da fattiga i Sthlm födda kvinnor. Hedströms pensionsfond (Fabr. Wadströms fOlld (Jungfrun U'

Flodinskastlpendlelnriittningen O Hedström 1822)kr. 3,400. Pens:r Wadström 1789)'kr. 10,500 Pens:r
(Borgmäat, S O Flodin 1796) kr. åt behöfvande i Sthlm. ~illdelas »10 gamla jungfrur, som
160,569:21. Underst. till studerande Hoebsebllds penstensfond (Lag- upp;nått 60 år, '/. af civila och '/.
vid Upsala univ:t och Linköpings man J H Hochschild 1830) kr af borgareståndet».
högre altmänna lärav. • 14,300.Räntan utgår till 2:ne pens:r von Wlllebrands fond (Frih. Fl

lIemfeldtska stipendiefonden il 226 kr. åt fattiga, ogifta, öfver M v. Willebrand,1854) kr.U6/000.
(Riksrådet Baron Simon Grundel30 år gamla fruntimmer,hvllkas Underst. ' ~ ,
Helmfeldts enka M H v. Parr 1683) ill.der tillh. Sthlms magistrat af Winboms pensiollsfond (DolD'
kr. 45,909:61. Sthlms magistrat litterata klassen. • prostenkan O Winbom 1821) kr-
och en af densamma utsedd di- Jaeobsons testamente (O Jacob· 3,000. Executor testamenti : stads-
rektör. Understöd ät studerande son 1644) kr. 1,080:50. En I-ens. kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
vid lJpsala univ., företrädesvis till a kr. 54:37 utgår till en stude- är anslagen till underst. åt ogifta
"lägten; af räntorna underhälles rande yngl. ' döttrar samt e;nkor efter ofrälse
fältmarskalk Helmfeldts graf i Jakobsons o. llIaUsons fond (O ståndsperspner med iöreträdesrätt
Storkyrkan. Jakobson . o. O Mattson 1644) kr. fÖTgifvarinnans slägtingar. I

__ ,_, 1,087. Stip:r.

[26 96] • Stockholms för, . Ladous fond .(Dorothea Ladou [2697] Borgerskapets i:le-
d k

1748)kr. 500. Stip:r åt barn ttllh.
myn are amma re. tyska förs aml. medlingskommission.

Branders fond (Kamerer: H A Maril testamente (Eukef. A Ma- Se [1193]. [\fl
Bran.der,-l869) 11.1'.129,700.pens:rlriUS, f. Koopman, 1846 och 1848} Asplnndstestamentsfond(Grossh.
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim- 11.1'.80,000. Pens:r iL 76 kr. åt be- D Asplund 1804)kr. 124.500.Pens:r
.mer, som uppnått '60 års älder, höfvande ogifta' fruntimmer inom il 76 kr. tilldelas 'fattige borgare,
äro rödda och boende inom Sthlms Sthlm, .hvilka uppnått 60 år. lderas enkor och oiörsörjda barn

..



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
m. fl.; åtskilliga anslag utgå äf-
ven dels till Torsåkers färsarnl. i
Hernösands stift, dels till Frtmu-
rarebarnhuset.

Bergers stipendium (Knydd-
kraluh:ssocieteten till minne af
dess ledamot Lorentz W Berger
1829) kr. 10,000. Underst. vid läro-
verk åt söner till obemedl. inom
kryddkramh: ssocieteten.

Borgerskapets egen disposition
ad pios usus (Sthlms borgerskap
1749) kr. 150,000. Pens:r a 75 kr.
till fattiga borgare, deras enkor
och oförsörjda barn.

Castelins foud (Kryddkramh. A
Castelin och hans hustru 1836)kr.
15,000. Pens:r till enkor och ogifta
döttrar efter f. d. Kryddkramh:s-
societ.s ledamöter.

Flobergs testamente (Guld.
smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
Räntan användes tttt Itrsttdspens:r
åt 2 fattiga borgarcnkor, afhvilka
den ena bör vara guldsmedsenka.

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

Ifedströms testamente (Siden-
fabr. C Hedström 1832) kr. 3,000.
Pens:r a 7,; kr. utgå till fattiga
enkor och oförsörjda barn efter
borgare i Sthlm.

f. d. Kryddkr •.mh ••societetens
pensionskassa (Kryddkramh.-so-
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r
och underst.

Ljungcruntz ' testamente (To-
bakshandL P Ljnngcrantz 1873)kr.
4,000. Pens:r åt minuthandl:enkor
och deras döttrar.

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

Ii)'ströms testamente (Groash.
C M Nyström 1790) kr. 37.500.
Numera 2/3 af åTI. räntan till
Drottningens skyddshem och Ils
till stift. Hemmet för elända.

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

Scharps gåfva (Grossh. C A
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. [2699J Direktionen öfverPens:r till horgaredöttrm- .

f. d. Siden· och klädeskramhan. fabri ksfattigkassan.
delssocietetens pensionskassa (f. Se [20451.
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr. Hlnneks fond (S M Blanck 1873)
23,000.Pens:TtillenkoTochdöttrar kr. 1,56:,):X9. Underst. till en ar.
efter deleg. i Siden- och klädes- hetare vid K AAlmgrens sidenfabr.
kTamh:ssocieteten. Cnsparssons penslonstnrättntng

Sundberg Pesons testamente (Fabr. P A Oasparsson 18.')0)kl'.
(Kramhandl. J Sundberg Petters- 20,226:04. Pens-r till arbetare vid
son 17f.l2)kl'. 1,000. Pens:r åt bor- aidenfa.bt-.t-.
gare och deras enkor. }'abriksfattigka,ssan (Sthlms fa-

Snndins testamente (Ma:!l I~~f briksic1k. 1752) kr. 244,659:39. Un-
Sundin 1879)kr. 24,700.Enka eller dei-st. å.,tfabriksarbetare.
döttrar efter borgare i Sthlm, med "an tJer Ostenska fonden (Fa-
företräde för sidenkramh.enka och br.seukan 1\'1C van der Osten 1834)
döttrar. kr. 8.000. Åt döttrar eller enkor

Svanbm'gs testamente (Handl . i fabi'ikssoeieteten.
A Svanberg 9/s 1887) kr. 300,000. I'anliska fonden (Grossh. och
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm fabr. Chr. Pauli 1807)kr. 2,791;21.
samt för deras i behof stadda Underst. till arbetare vid yl.lef'a-
enkor och döttrar. brikerna.

f. d. Tobakshandelssocietetens I f. d. Stiimpelat'gifts. eUer den
p~nsionskassa (f. d. Tobaksh:sso- R. k. Hallka.ssan (Sthlms fabl'iks-

cieteten 1873) kr. 11,000. Pene-r
till enkor och döttrar efter tobaks-
hand!.

Törnebohms testamente (Asses-
sorn och stämpelmäst. E Törne-
behm 1831) kr. 106,500. Räntan är
anslagen till pens:r a 75 kr. åt
enkor och barn efter medlemmar
af Sthlms borgerskap (utom fa-
bt'Ikaidk.}, hvarjemte för SäTSk.af
testator bestämda ändamäl utbe-
talas 600 kr. årl.; dessutom utgå
särsk, anslag såsom till Ortopedi-
ska institutet m. fl.

M•• '. och Emma Wallins pen.
sionsfond kr. 268,061. Penstoner
utdelas f. n. till af stiftarne ut.
sedda pensionärer.

II arodelIs pensionsfond (Handl.
L J Warodell 1863). 2/5 af Berg-
strahlska husets hyror utbetalas
som pens:r till borgare, deras en-
kor och barn; år 1901utbetalades
kr. 16,540 till 212 personer.

Westerbergs testam ente (Trakt.-
dottern C iii Westerberg 1840)kr.
20,175. Pens:r till borgaredöttrar.

[2698J Grosshandelssocie-
tetens deputerade.

Se [2329].
Brobergs pensionsfond (M:II I

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

Grosshandelssocietetens pen.
stonskassa (Grossh:ssocieteten
1815)kr. 538,640.Pens:r till gross-
handl., deras hustrur, enkor och
barn i Sthlm.

Pens:sfond för fattiga f.d. sjö.
kaptener, deras enkur-vö, döttrar
(Grossh:ssocietetcns deput. 1901)
kr. 56,813. Pens-r till sjökaptener
samt grati-filcr till sjökapt-s enkor
och döttrar

Hn.gboms testamente (M:II C U
Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pens:r
å 150 kr. till fattiga enkor och
döttrar efter skeppsklarerare eller,
om sådana ej finnas, eftor gross.
handlare.

I'etrejiska fonden (Skeppsklarer.
p Pett-ejus 1847)kr. 7,;}00.2pens:rå
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
enkor och barn.

[2697-2710J
idkare 1770 års hallordning) kr.
66,250:-. Underst: åt fabrikörer
samt deras enkor och barn.

~öderbergska fonden (Fabr. P
Söderberg 18,,0) kr. 1,673:25. Un-
derst. till 2:no strurnpfabriksar-
betat-e.

'l'drnebohmska fonden (Stämpel-
mäst. assessorn E 'l'örnebohm 1831)
kr. 3,732. Underst. till aft. fabriks-
idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
under 16 år.
[270oJ

Bok- och mnsikhandlarnes pen.
sionsförening (Mnsikförlägg. A
Hirsch, bokhandl. .J J Flodin m.
fl. 18,,3) kr. 371,828:-. Särsk. sty-
relse se [1891]. Pens. åt delegarne.

[2701J
lUinuthandelsföreningens pen-

sionskassa (flera minuthand!.1874)
kl'. X70,075:34. Särsk. styrelse se
[1893}.Pens:r och underst.

[2702J
Hktnaliehandlarnes pensions.

inrättning kr. :~02,564:07. Särsk.
direktion, so [1885J.Pens.tagarne
äro omkr. 40.

[2703J
Hnndetsbekhiif lar-nes pensions.

förening (1869) kr. 530,000. Särsk.
styrelse, se lI895]; pens:r,

[2704J
,rinskiinkssocietetens pensions.

och begrafningsh,jelllskassa. Ka-
pitalet 15,000kr. ä,röfverlemn. till
Bemedlingskommissionen der pen-
sioner utdelas till pens: berättigade.

[2705J
f. d. .Br)'gg-areembetets i Stock-

holm penstonskassa (f. d. Bryg-
:eareembetet) grundfond kr. 31:J,000.
Särskild styrelse, se [1889}; pen-
s:r och underst. åt delegare.

[2706J
f. d. Skomakarembetet e!ler n.

v. skomakaremästaref'öreningen i
~tockholm (Okänd) kr. 325,000
(fastigti. N:o 6qv. Pcgasus). Särak,
stvrclse, se [1884]; pens:r. sjuk.
och begrafningshjelp.

[2710] Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [2373]).
Collianders fond (Fru Dorothea C.

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

Ilnl lengrens fond (Apotek, .r N
Hanengren 1.0136) kr: 2,675. Arliga
räntan användes af Direktionen till
nytta och ändarnål för de farma-
center, som använda Societetens
institut.

J ustettl fond (Apotek. Martin
.Tustelius Ig~3) kr. 30,000. '/3 af
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras enkor eller oför.
sörjda barn, 1/.."till stipendier för
tvrl. stud:de vid Farm. institutet

Aareestcatesuter-n Il/Uti.
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[2710-2725J Fromma stiftelsers, pensionskassors ID, fl. fonder.
och l/S till tillfalliga underst. åt hjelpskassa (stift. af äere perso-, Herr Knut Andersson '1898) :kr.
behöfvande farmaceuter eller till ner 1154)kr. 17,000. Sjuk-, och be- 50,000. Sthlms arbetaretönen.g, se
ior yrket nyttiga ändamål. '.' grafn:shjelp åt mani. och kvinl. [2413]; årl. räntan utdelas .•id jul.

-Kalls fond (Ai!otek. Chr. Kall arbetare vid boktryckeri o. stil· tiden till orkeslösa manl.Tedamö-
1897),kr. 4;000. »1rl. afkastn. till. gjuteri. - , ter, som fyllt 55 år och äro i ;be·
.delas en eller flere enkor efter Gutenbergska stiftelsen (stift. af hof ,af understöd: ~,."
farmaceuter med företräde för en- flere 'Personer 1840) kr. 100,000. Eliassonska 1"'derstodsfond@
kor efter farmaceuter från Vester- Pensir åt manl, o. kvinl, typogra- (Fabr, Levy Eliasson och hans fru
götland.» ' fer samt stil gjutare, I • Edeline, f. Salomonssen 1874)kr.

Mosanders fond. Grundkapital Enkehjelpsfonden (stift. af flere 5.300:11. Sthlms arbetarefören:g,
1,000 kr. till minne af Professor personer 1854) lIT. 15,300, Enke- se [2413]; räntan användes åt före-
C G Mosander från en apotekare hjelp efter typografero. stilgjutare. ningsledamöter, som varit med i
som den 1/91900tillhört apotekare- Gemensam styrelse. Adr.: K:gl. minst 10·år, f'6r befriandet af åIl~.
kåren i 50 år, Af räntan utdelas boktryckeriet. afg. till fören. och dess sjukfond;'
årligen t. v. 50kr. af Professorn Hemslöjdsfonden (A!dvokatfiska
i kemi vid Farmaceutiska inst. [2712] len C E Ljungberg 1879)'kr. 500:-.
till den mest framstående Iärjnn- Typograflska föreningen (H W Sthlms arbetarefören.g, se [2413J,
gen i samma ämne. Återstoden Lindström m.fl ..1846)kr. 55,117:86, räntan användes som premir åt
af räntan på kapitalet, som genom Särsk. styrelse, se [2417};sjuk. och, iqren:sledamöters barn under 15
sammanskott af kamrater till of- begrafuingshjelp,arbetslösh.etsun- år för slöjd. Utdeln. hvarje jul. "
vannämnde apotekare blifvit be- derstöd m. m.
tydligt föratoradt, lägges tills vi-
dare. till kapitalet,

Nordands apotekarerörenings
donationsfond d. 29/5 1895. Af
räntemedlen lägges t. V. l/S tiIl
kapitalet och 2;8 öfverlemnas till

. Farm. instit:ts styrelse, att efter
samråd med direktionen användas
till ngt för institutet eller dess
elever gagnande ändamål.

Nygrens stipendiefond (Apotek.
, Gottfried Nygren d. 16/121897) kr.
5,000. Då de årligen besparade
räntemedlen uppgå till 1,000 kr,
utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apo-
tekare till underst. antingen: 1)för
vetenskap!. studier i In- eller ut-
landet eller 2) för sudier vid ke-
misk fabr. eller ock till 3)belö-
ning för epokgörande upptäckt
inom farmaelen. Vid stip:s utdeln,
rastes hufvudsakl. vigten vid sti-
pendiatens prakt. duglighet, sköt-
samhet och karakter.

Redlngs fond Apotek. TReding
1871) kr, 5,000. Räntan skall vid
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekareenkbr.

Sebardts fond (Carl Wilhelm se-
bardts fond kr. 10,000,stiftades af
Societeten vid dess årasamman-
komst den 11 Sept. 1903»till hug-
fästande af Hofapotekarens namn
och verksamhet rör Societeten un-
der tjugnfemårigt Ordförande-
skap» J. Af årliga räntan afsättes
10 proc. till kapitalet, hvarefter
återstoden af direktionen fördelas
i ett eller flera stipendier för stu-
dieresor inom eller utom riket af [27 16J
på ap-otek tjenstgörande eUer vid Barnmorskefonden (KgI. regle-
Farm, instit. såso~ assistent el- mente 1840)kr. 15,120:54, Särsk.
ler amanuens anställd exam, apo- styrelse, se [1883J;underst. åt gamla
tekare, med minst tvåårIg verk- sjuka och fattiga barnmorskor.
samhet efter aflagd examen. Barnmorskornas I Stockholm

"allers fond (TiU minne af penslonsf"ören. (1860)kr. 47,859:58.
;.\potekaren .. ,Jakob WaUer 1886) Pens:r åt delegarinnor, som fyllt
0,000 kr. Rantan utdelas som be- 60 år och inbetaldt 25 års afgifter:
I~n" företrädesvis för flitigt och f. n. utgå 10 pens:r å 200 kr. st:
fortJenstfnllt arbete å Farm. in- ___,
s~t:slaboratorium, men äfven som [27..17] ,
uppmuntran for redbart och frukt- Stockholms nya spårvägs akt ••
b~ra:,?-e ar?ete inom öfriga under- bol.:s Pe,sonals kassa,81/12 1903,
vtsn.raok VId institutet. kr. 27,261:34. Förvaltas af bolaget.

[2713] --
Stockholms gasverksarbetares

sjnk· och begrafnlngskass3 (Del·
egarne 1879)kr. 11,531. Särsk. sty·
re1se, se [1923); sjuk- och begraf-
n:shjelp; årl, bidrag från Sthlms
gasv. 1,000 kr.

Stockholms gasverks arbetares
nödbjelpsfond (Delegarne 18S1).
Samma styrelse som sjuk- och
begrafn:skassan. Utdelar hjelp vid
trängande behof, Kapitalkr. 23,125,

[2714J
Lykttändarnes sjuk· och· be-

grafnlngskass3 (Delegarne 1868)kr.
8,255:26. Särsk. styrelse, se [1945J;
sjuk- och begrafn:shjelp. Arl. bi-
drag från Sthlms gasv. 300 kr.

J,ykttändarnes och °slfonpum·
parnes vid Stockholms ,gasverk
ensk. pensionsfond (Delegarne
1892)kr. 74,914:92.Särsk, styrelse se
[1907J; pens:r åt delegarne.

-----r I

[2715J
Tottles pensionsfond (Sthlms

stads BrandI6rsäkr:skontor 1847)
kr. 37,000. Sthlms stads Brandför-
säkr:skontor se [1759];räntsmedlen
användas till pens:r o. år!. under-
stöd åt de på brandtörsäkr.konto-
rots: stat uppförds tornväktares
efterlemn. enkor och oförsörjda
barn samt åt enkor och barn efter
personer, som vid eldsvådor om-
kommit, äfvensom åt sädane.csom
vid eldsvådor, blifvit skadade.

[27.20] ,
Stockholms arbetarerörenings

sjuk- och begrafnlngsbjelpsfond
(Sthlms arbetareförenig 1868) kr.
14,989:14. Särsk. styrelse, se [2418];
sjuk. och begrafn:shjelp åt fondens
ledamöter eller deras sterbhus .
År 1903 utbet:s 10,298kr, i sjuk.
hjelp och 2,600lm".i begrernrshjelp.

[2721] "
Stocldtolms /lrbetare(örenings

tloöresafdelning (Sthlms arbetare-
fören.g 1870) kr! 346:58. Särsk,r
styrelse, [se 2413]; bekläda. åt
fattiga barn hvarje juL

[2722] ,
Fagerbergs pensionsinrättning

(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 ofprsörjda barn.

[2723] --.
60du'ska pensionsfonden (Segel-

söm.enkan K. Godu 1791)kr. 10,816,
Borgmäst. i) Sthlm; räntan an-
vändes till underst. åt enkor efter
embetsman inom Sthlms magtsrrat.
samt efter sådana civ. tjenstemän.
som af öfverståth, O. magistraten
tillsättas; utbet:s f: n. till 5 enkor.
[2724] , .~

Sjökaptenssocieteten I Stock.
holm (stift. 1732)kr. 80,000. 'Sjö·
kapt.ssocietetens deput:e, se [1891].
Ledamöterna måste vara burskaps-
egande sjökapt:r i Sthlm och har
societeten till ändarnål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frä·
gor, som beröra sjöfarten eller So-
cietetens ledamöters intressen, ut-
dela pens:r åt ledamöter af viss
ålder samt underst, ät ledamöter, ,
deras enkor -och oförsörjda barn,
som deraf äro i behof. , '
[2725]

Sjömannaföreningen I Stock·
holm (stift. 1863) c:a kr. 230,000.
Särsk, styrelse, s~ [1899J; pens.r,
sjuk. och begrafn:shjelp samt un-
derst. Hvarje sjöman (af befäl ,
underbefäl och manskap), som är

[2'711] [2719], svensk undersåte, eger anmäla sig'
Konströrvandtskapets kassa, Johan Anderssons understöds· till inträde i fören, Kontor: Skeppa-

omfattande, Sjuk· och begrarntngs- fond (Fru Therese Andersson och .bron 10, n. b. t, V.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
S.jömannaföreningens nöd- manshus direktion, se [1195]. Uno

hjelpskassa c:a kr. 16,000. Sjö· derst. åt orkeslösa sjömän; år 1903
mannat'ören:s styrelse; att af ton. utdelades kr. 3,670.
dens räntor och af medel insaml.
i sparbössor under fören.s sam-
mankomster gifva julgåfvor till le-
damöters enkor och barn.

fl. fonder. [2725-2734]
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat.
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
deraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till 17 år, å utrikes orter; år 1903
utdelades kr. 116,611:67 till 1,433
personer.

[2727J
Ångfartygs bef'ålhafvaresiillska-

pet (1857)kr.l.l3,000: -. Särsk.isty.
relse, se [2426]; pens.s- och un-
derst:skassa.[2726J

Stockholms sjömanshuskassa
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af [2728J
1903: kr. 599,565: 49. Särsk. dn-ek- I
tion, se [1195J; underst. åt orkes. Handelsflottans pensionsan-
lösa sjömän, deras enkor och barn; staIt (K. l\1Iaj:t och Rikets Ständer
år 1903 utbet:s kr. 25,S21: 60 till 18M) kr. 892,833: 34. Särsk. direk-
530 underst:stagare., tion, se [1837J; pens. berättigad är

Stockholms nationalkassa den. som uppnått 55 år, åtnjuter
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af medborg. förtroende o. varit i 25
1903: kr. 160,148: 78. Sthlms sjö- år vid svenskt sjömanshus inskrif.

VI.

[2729J
Uaskinistföreningen; särsk. sty-

relse, se [2429]; kassabehålIn. 31'12
1903:grundfonden: kr. 20,000:sjuk-
o. begrafn:sfonden: kr. 33,958:39;
nödhjelpsfonden: kr. 27,188: 39; för-
valtn.stonden: kr. 3,502: 25; under-
stödsfonden: kr. 15,757: 84; biblio-
teksfonden: kr. 2,221:80;pens.vfon.
den: kl'. 469:78; sångkörsronden :
kr. 40; summa kl'. 83,138: 55.

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

[2733J Kg!. Vitterhets-, Hi-
storie- och Antiqvitets-

akademien.
AnteIlska donationen (gåfva af

Dr H FAntelI, aflemn. 1896) kr.
100,000; f. antiqv. och numismat.
ändamål.

Bergerska donationen (T'ullför-
valt. i Göteborg C G Bergers test.
1878) kr. 290,000. Af räntorna an-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska
föreläsn:r, det öfriga för historiska
och antiqv. ändamål, efter utgifts-
stat, som för hvai-t år bestämmes.

Beskowska donattouent'Öjversto.
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr.
10.000. Underst. för yngre, obe-
medl. och förtjent forskare inom
de vetenskaper. som tillhöra om-
rådet för akadem:s verksamhet; ut.
delas t. v. hvart annat år.

Götiska förbundets donation kr.
2,400; för antiqv. ändarnål.

IIjertbergska donationen (Pro.
tokollssekreter.E GHjertbergs test.
1888), kr. 260,000; för Statens ht.
storiska museum och kgl. mynt.
kabinettet.

Loubatska donationen (gåfva af
hertig J F de Loubat i Paris 1889)
kr. 20,000; räntan utdelas hvart
ä.te år f. bästa under senaste 5 år
utkomna, på svenska, norska eller
danska förf. arbete ötver Amerikas
arkeologi, etnografi, historia eller
myntkunskap. (Nästa gång 1907).

Scharpska donationen (test. af
grossh. J. H. Scharp och hans fru,
f. Westman 1902) In'. 100,000 för
den historiska vetenskapens hö-
jande (räntan utgår tillsv. till två
lifräntor).

[2734J Kungl. Vetenskaps-
akademien.

Ahlstrands testamentsf'ond (Bi.
bliotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr.
24,091: 75. Tilllifränta åt vissa per-
soner efter hvilkas död räntan ut-

går till understödjande af ZOOI.I Flormanska belöningen (Prof'
studier. A. H. Florman 1838) kr. 5,81S:77.

Akaoemiens resennderstöd (dir. Till pris och belön.
Sahlgren 1773,bergsrådet Dahlberg Grillska donationen (Bruksp. J.
1815 m. fl.) kr. 25,945. Stip:r till W. Grill 1863)kr. 45,274:77. Räntan
ett belopp af 1,300 kr. utdelas årt. utgår tillsvidare till Skansens zoo-
till yngre naturforskare för utfö- logiska trädgård. Fonden afser bil.
rande af resor inom Sverige med daride af en zoologisk trädgård.
ändamål att undersöka landets na- Halms donation (Med. d:r Con.
turförhållanden. rad Hahn1896) kr. 21,239:28, till un-

Arnbergs donation kr. 22,024:50, derst. 'för vetenskap!. forskn:r el.
donerad 1901 af Bankofullmäkt. J ler resor.
W. Arnberg. . . Letterstedts fond (Gen:konsul J.

Bankska lega!et (Josef ..Banks Letterstedt 1860) kr. lS,OOO. Rän.
1792) kr. 1,288. Såsom tdllölrn. på tan anslås till ett orts för utmärkte
löne~. till Bergians.ka lärar~n. författare och vigtiga upptäckter .
.n~IJerska donattonen (at Bok- Letterstedts fond (Gen.konsul J.

forlaggare Frans Beijer insamlade Letterstedt 1860) kr. 9,000. Räntan
1884) .kr. ~O,OOO.T~ll främj .:af R:l1ts. utgår i och för särsk. maktpältg-
m~sel mineralogtska institutions gande vetenskapl.uudersökn.r samt
syften... äfven till andra ändamål, beroende

Berglanska stiftelsen (Prof: P dotta på Vetenskapsakademien.
J Bergtus 17S4). Douattonasaptta- Letterstedts fond (Gen:konsul J.
let 8,.3~3kr., egend. ~erglllund, t:~~lLetterstcdt 1860) kr. 18,000. Till
pubhel nytta och tfl l en skol a for inrättande å serafimerlasarettet af
trädgårdsskö.tselns el~e~ hort.ikul- sängar för nödlidande sjuka resan-
turens upphjelpando l r-iket under de företrädesvis från främmande
namn af Bergfanska trädgål'dssko- la~d.
lan. Letterstedts fond till pris för

_ Beskon-ska stipendiefonden öt'versättuingar Dl. JU. (Gen-kon.
(Öfv:kam:junkar B. v. Boskow och sul J. Letterstedt 1860) kr. 18,000.
hans hustru 1864) kl'. 19,599: 71, Af räntan utgår 400 kr. årt. föl'
Till ett sttp. åt någon ung, förtjcnt öfversättntngar till svenska språ-
och obemedlad vetenskapsidk. ket af något förträffligt utländskt

Byzantinska resestipendiet (en- arbete; återst. ställes till Aka.de,
voyen P. O. v. Asp 1803)kr. 30,000. miens fria förfogande.
Upsala uni v.; för 3 af 9 på hvar- Letterstedtska fonden till för-
andra följ. år utses stipendiater af mån för Yallerstads församling
Vetenskapsakad .. som för samma 1U. m, (Gen:konsul J. Letterstedt
år uppbär årI. räntan; under de 1860) kr. 27,000. Räntan användes
öf'riga 6 åren utses stipendiater af' till premier och anskaffande af böo-
Upsala univ., som förvaltar dona- kel' åt skolbarn, till uppköp af böc,
tdonskaprtalet, kel' för sockenbiblioteket i Vaner-

Edlundska <louationen (Prof. E stad samt till belön:r åt folkskole.
Edlnnd 1880) kr. 34,032: 16. Itän- lärare inom Linköpings stift.
tan användes till prisbolön:r eller Letterstedtska Föreningens fon.
underst. för fot-skn-r på de tystskt. <ler (Gen.konsnl J Letterstedt lS61)
rnatern. vetenskap:s område. 1:0) 80,392:67 såsom reservfond.

Fernerska belöningen (Kansli- Denna reservfond ökas med åi-L
rådet B. Ferner 1795) kr. 3,014: 40. tillagd ränta på ränta tills den upp.
Premieutdeln. l går till 500,000 kr. 2:0) 349,391:67
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