mrar

Fromma stiftelsers, pensionskassors

Fromma

ken

stiftelsers,
pensionskassors,
sjukkassors
jämförliga inrättningars fond~t,

Stiftelsens namn och förvaltning,

.11.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.,

m. fl. fonder.

och därmed
I

stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.

Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål afsedda fonder
.
Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar,
barnhus
m. fl. dylika asyler
.
Fonder för understöd åt barn
,
.
Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, eller afsedda
att bereda sjukvård
.
Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ...
Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,
lärares samt deras änkors och barns pensionering
.
Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda
Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn
Fonder för understöd åt civile ämbets- och tjänstemän samt därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn
.
Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn
.
Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn
.
Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
Register

till

samtliga

fonder

se [2865]

I. \ Af kyrkliga och församlingarnas styrelser
afsedda fonder.
[2601] Stockholms stads
konsistorium.
Se [1225].
Berestensk» fonden (Änkef. L M
Bergsten 1826)kr. 4,89~:70. Af räntan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar .
Georgiska
fonden,
kr. 1,000.
1rl, räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattil:a fruntimmer.
Håggman,k.
fonden (M:ll Hägg.
man 1070) kr. 3,0"0. Pens.
J ungbladska fonden (Prosten B
Jungblad, 1832)kr. 3,541:75. Pens:r
till· fattiga prästänkor i Sthlm.
Lagas fond (Dokt:an C U Lagus
18M) kr. 6,000. Underst. åt fattiga
fruntimmer.
Pussb-thsk a fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 25,410:90. Stip.
åt studerande.
Benströnrskn
fonden (Kanslist.
ORenström
1818) kr. 16,801:95..

-

förvaltade,

Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänstemäns änkor, boende inom Klara
församt.
~.hlstedtska
fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 1868)kr. 1,"00. Pens.
Soopska fonden (Grefv:an A M
Soop 1734)kr.18,215:70. Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska t'attigh.

[2602] Nikolai församlings
k k
d
yr ora .
n

Se [1226J.
Arfvedson,
testamente (Dir. C
Arfvedson 1856) kr. 7,600. Räntan
disponeras
af försam!:ns pastor
och användes till understöd
åt
ålderstigna,sjukafattiga,äfvensom
åt värnlösa barn.
Arrhenii donation (Handl. A W
Arrhenius 1'72) kr. 6,402. Till hjon
på Sabbatsberg.
BprgKrens,HobertochEleonore,
donationsfond (Grossh. och fru R.

[2601-264~]
[2651-2ti'67]
[2670-2678]
[2681-2690]
i

[2693-2729]
[2733-2760]
[2762-2768]i
[2770-'2.7rj ]

~

:',
[2781-28iO?]
[2804-28'17]
[2821-2826]
[2828-2864]

[2871J.

för olika ändamål

Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs·
tidsräntor, pens:r m. m.
Berg g rens,
]lal\srne,
understöd,fond (Grossh. och fru R Berggren 1895) kr. 82,465. Pens:r, tillIålliga understöd m. m.
Beronii donation
(Hand!. K B
Beronius 1870)kr. 3,307. Pens:r.
Bersens, C. D., fond (frkn E Bersen 1897) kr. 10,472. Lifstidsränta.
Boijeska
fonden (Gravör J P
Boije) kr 19,125. 5 pens:r a150kr.
utdelas år!. till fattiga och sjukt.
änkor af Borgareklassen i Storkyrkoförs.
Alfred ColIijns fond (1898) kr.
1)255. Barnunderst.
1\ils
Wilh.
Ekebergs
fond
(Grossh. C W Brink 18~9)kr. 5,248.
Pens:r.
Doktor Pr, Fehrs minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,587.
Pens:r.
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Fromma stiftelsers,

Bebbes donation (Kgl. Sekr. Ph
Hebbe 1868) kr. 20,267. Div. ändamål, barnavård m. m.
Fatima Berbers fond (Fru J canette Nordlund 1889) kr 4 184
Pens T •
.
,
•
. .
...
Heurllns,frn,LoUlse,fond(l900)
kl'. 5,186. Bidrag tdl.lbarnkrubbor.
Kollektmedelkassan för fattiga
nattvardsharn
(insamI. af förs.
gnm kollekter) kr. 4,431. Beklädn.
åt fattiga nattvardsbarn.
Kreijs testnmenfe (Assessor F
Kreij 1827) kr. 2,409. Räntan till·
delas 2 utfattiga sängliggande församl:medlemmar.
K:rrkofnttlgknssan.
Bärak. styrelse, (Åtskilliga donationer) kr.
59,852.MånatI. underst. till fattiga.
Met.gers
testamente
(Grossh
F Metzger 1850)kl' 3,548. Afkastn.
dtaponeras af försam!:s pastor för
tillfalliga underst.
Michnelssons testam. (Grossh.
MIchaelsson 1825)kr. 520. Pens:r.
MiuIlet af J. E. ~'eron och hans

pensionskassors

m. fl. fonder.

Sönerströms fond (SkOmakare., lVessmanska fonden (Änkefru
ålderm. CH Söderström 1871) kr. Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
4,036; 1/2 till kläder åt fattiga skol. Räntan .till kläder och andra förbarn o<;h1/2till tillfållil>.aun~erst. ~ödenheter åt de fattigaste flickor
Tnutf us testamente (Ankef. A M 1 folkskolan n,
Toutin 1791)kr. 556. Pens:r.
lVesb.ynthius'
foud
(Konsul
lVadströms
festa mente (111:11
Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
U Wadström 1789)kr, 250. Pens:r. till bespisn. af fattiga skolbarn.
West.ynthli
fonn (Konsul W
.
J E Westzynthius '889) kr. 8,100.
Halfva räntan disponeras af pa· [2605] Nikolai församlings
stor i församl. för tillmlllga un- fattigvårdsstyrelse.
Se (1151].
derstöd och återstoden tillfaller
Anndnls fOlld (Anna Charlotta
KyrJ;0fattigkassan.
Anndal) kr. 33,000. Räntan använ~V1bergs, Pr., fond (H:,ndl.. Fr. des till underst. vid jultiden åt fatW1b~rg 1901)kr 6,087. Litst.vränta. tiga familjer, med företrädesrätt
Wlcl,ber!\,s, A.. r., fonn (Grossh. för lika behöfvande af Storkyrkooch fru Robert Berggren 1895)kr. förs.
56,943. Pens:r.
.
Brogrensfond (Krono uppbördsZetherstens testamente (Garfv. kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
JH Zethersten 1790)kl'. 50. Pens.
Edber!\' (Fattighjonet Wilh:aEdÅkerlnnds fonn (frkn Augusta bergs lifräntefond) kr. 675.
Åkerlund) kr. 3,140; räntorna utEngstedts fond (.~nkef. Joh:a
delas årI. till 2 aktningsvärda frun- Engstedt) kr. 880. Räntan utbetimmer inomStorkyrkoförs.,hvilka
talas till sådana fattiga inom Storfyllt 50 ål'.
kyrkoförsamI., hvilka icke åtnjuta
underhåll af allm. fattigvården.

~~~;~:g~

l::st;,~6~~k':::~;/~~h
[2604J Nikolai församlings 80~~alkSfond (Ankef. M Falk) kr.
Molins fond (frkn Sofie Molin)
skolråd. Se [1226].
Geljers
fond (Lagmansänkan
kr. 6,270 till beklädir. åt behöfv.
Ekströmska
fonden
(Snick.- Geijer) 1,500.
nattYardsungeI. tillh.församlingen.
ålderrn. Ekström 1835) kr. 150. (Jonns fond (Segelsöm:änkan C
Xorstedts fond (M:ll Oaroltne Räntan skall »vid julexamen ut- Godu) kr. 555. Räntan utgår till
Norstcdt 1878)kr. 3,516. Underhåll delas åt 2:e flickor, som utmärkt 2 ålderstigna änkor eller ogifta
af ett eller flera värnlösa barn.
sigförordning,fiitocharbetsamh.:a
kvinnor
inom RiddarholmsförNorstedts fond (Sara Lovisa Norsamlingen.
stedt) kr. 5,912. Underhåll af värnErik Bomall Erikssons gårva
lIedbergsfond (Spegelfabr. Karl
lösa barn.
(frarnl . viktualtehundl , Er. Boman Hedberg) kr. 4,000. Räntan anOkänd gifvnres testamente(1854) Eriksson) 1,500 kr. Årliga räntan vändes till värnlösa barns upplir. 609. Afkastn. disponeras af skall till skolans bästa användas
fostran.
församl.s pastor för ti)lf. underst.
Flobergska
dnnn t lunsfonden
Holmbergs fond (Kryddkramh.
Ottorska fOlldell (Ankef. 111:
L (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. N Holmberg 1853) kr. 1,500. RänOtter, r. Edman, 1861)kr 41,825. 4,000. "Till fattiga barns hällande tan användes till förökande af den
Pens:utdelning
och månatl.
un- i skolan».
dagL kosten för å fattighusen inderstöd till fattiga.
l\nrströmska fondelI (M:ll Eleo- tagna blinda hjon.
Petterssons fond (M:ll SM Pet- nor a P Karström 1865) kr. 4,520. Kuml ings fond (M:ll G Cathatersson 1896) kr. 10,465. Pens.r. »Till den fond, som i Storkyrko- rina Kumling) kr. 1,500.
Pfeils testamente
(Revisor JE rörsamt. är grundad för fattiga
){åber~s fond, kr. 3,000.
Pfeil 1797) kr. 1,010. Pens:utdeln. skolbarn n .
Norstedtsfond (Boktryck. C Norf. n. Rldnarholms-förs:s
ensk,
Lud vig Levins fonn, kr. 6,000. stedt) kr. 10,000.
pensionskassa kr. 3,947. 5 pens:r Räntan utbetalar Styr. f. Nikolai
Uenekners fonn (Ankef. Sofia
å 25·kr.
..
skollofskolonier.
I Lovisa Reuckner) kr. 11,400.
UogstadU testamente
(Ankel'.
Liedbergska
fonden.
Revisor
Uenekners fond (Bokh, N G
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786)kr. Liedberg 1904. 7,000 kr. Räntan Reuckner) kr. 2,000.
511. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- användes till kläder åt medellösa
Stråhles testamentsfond (Kamfattiga och sängliggande änkor.
skolbarn.
rer:änkan H M Stråhle 1829) kr. l
Scharps dnnatlun (Grossh. J H
Löfgrenska
fonnon
(Ålderm. 3,000.2 pens:rtill fattiga och sjuk!.
Schnrp och hans hustru 1888) kr. Löfgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. öfver 60 år gamla änkor efter civ,
2,040. Räntan utdelas år!. till 3 3:75,skall »vidjulexamen utdelas». ämbets- eller tjänstemän med före .•.
välfrej<l., fattiga familjer inom
Mobergskn. fonden, kr. 1,000. tr~,.desrätt för släktingar.
törsamt.
Räntan skall utgå »tttl Iärarne vid
Ankenrottnlng
Josefluas fond
Scharps testamentsfond (Grossh. folkskolan såsom extra arvode •. kr. 1,000.
o. tru Bcharp) kr. 24,016; a) till
Ptncha rdskn fonden (Grossh.
beklädn. af fattiga nattvardsbarn A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till [2607J Klara
församlings'
af kvinnokönet; b) till skollofskolo- -underet. åt 2 fattiga barn vid
nier tör förs ernl. barn; c) till för- förs:s rolkskola-.
kyrkoråd. Se (1227].
bättrad kost åt församI. å stadens
Hilda stens nnnerstödsfonn (r.
nagges fond (M:ll F E Bagge
fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga;
d. lärarinnan
Hilda Sten, 190:') 1849) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.
(l) till ntdelandet af ved åt fattiga 2,500 kr. jämte obligationer. RänBrandels fond (Kamrer C. Branförsamlingsbor.
tan sökes '/2·årsvis af i behof af del 1904) kr. 25,000. Understöd åt
SrbClfeH
testamente
(Grossh. understöd varande lärarinna vid fattiga.
R F Schewe 1845)kr. 763. Afkastn. rörs. folkskola.
Ber-negnus fond (Kamrer. G W
disponeras af förs:s pastor för till·
•Understöd -fonden för Nlkolai Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
falliga underst.
folkskolas lärarinnor. (framl. klä· j åt fattiga.
Storkj'rkoförs:s
bnrnkrnbba deshandL Fr. Wiberg). Räntan 135 Bo ltns fond (Handl. Bolin 1802)
(särsk. styrelse) kr. 43,967. Bar- kr. tillfaller lärarinnorna, -den ena kr. 544. Till de fattiga jultiden.
navärd.
efter den andra i den ordning, som
Cnmlnskn testnmentsfonden
Sundgrenska fonden (f. d. upp- af längsta tjänstetiden (minst 5 år) (Assessor L M Camin 1832) kr ..
bördskommiss. F C Sundgren lo~4) betingas. Ingen af dem får åtnjuta 750. Räntan utgår till Sthlms borkr. 5,900. Pens:r.
understödet mer än ptf årisänder-. ,garskola.

I
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Cedersrhiölds forid (Dep:chefen
.Tvenne systrars testamente.
Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
R Th Cederschiöld 1865) kr.2,000. (1876) kr. 8,000. Till af testator 1802)kr. 300. Gåfva till änka med
Underst. åt fattiga.
utsedda pensionärer. ..
flesta barn.
El<ströms donationsfond (GrossrIt.parres
fond (Ankefru]\f
Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
hand!. H E Ekström 1832)kr. 5,850. Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. 1802) kr. 500. Gåfva till fattig·
Räntan utgår till Sthlms borgar. åt fattiga.
hjonen.
skola.
Wadströms fond (Jungfru WadLindgrens fond kr. 500. 'l'illmic1·
Ekströms fond (Grossh , H E ström 1791)kr. 250. Åtfattigavid
dagsmåltid åt styrelsen.
Ekström 1842) kr. 15,000. Räntan jultiden.
Lundhlads
fond (Hofslag.
J
utdelas till de mest behöfvande
Wibergs fond (Frkn C A Wiberg Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva
änkor och ogifta fruntimmer, till- 1897) kr. 12,000. Till af testator till familj med barn.
hörande »pauvres honteux» inom ut~edda pensionärer.
:J1euniers fond {M:ll S M lien
församt.
Ahrber!,s fond (Jungfru M L nter 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:0Falks fond (Jungfru Falk 1s10) Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till af fattiga gummor.
..'
kr. 300. Till de fattiga jultiden.
testator utsedd pensionär.
~ ordströms testamente (AnkeL
60thers fond (M:ll Gother 1838) Ö~ergs fond (M:ll M Öberg 1874) EJliI Nordström) kr. 2,000. Räntan
kr. 750. Underst. åt fattiga.
kr. 5,000. Underst. åt fattiga.
utgår såsom lifränta åt 2:e perHnl lg rens fonn (Assessorskan
s~ner, m~m efter d~ras dod utdelas
Hallgren 1828)kr. 1 500. Underst.
rantan tdl.l 2:e ogif'ta handtverksåt fattiga.'
[2609]
Klara församlings mästo.döttrar .iI1<?mK1ara.försam1;
Hallgrens fond (M:I!. ]II S Hallfattigvårdsstyrelse.
Okand (Enarhg mans fond 1782/
gren 1841)kr. 1,500.
Se [1152].
kr f50.
Pens. till en ärbar flicka.
Hanes fond (Frkn Il E Hane
Berggrens
fond (Hyrkusk. M
Pihlgrens fond )1\1:11 U E PI~I1875) kr. 4.000. Till af testator ut- Berggren 1857)kr. 7,500. I{äntan gren 1813) kr. 1,vOO. Pens:r tIll
sedd pensionär.
anslagen till kläder åt församl:s 2:e dy€\dlga flickor. . ."
Hoft'",ans fond (Hofintend. J mest nödställda fattighushjon.
~,idlD!,s!on,1 (Presld.ankal1JW
Hoffman 1878) kr. 22,200. Till af
Bergqvists fond (M:llMOBerg- Oviding 1809) kr. 32,000. Afrantan
testator utsedde pensionärer.
qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en utdelar fattIgv:styrelsen. 160 kr.
Hoff'ninns, A, dODa:tionsfonc1 ogift dotter, som försörjer sin S~lnt k.yrkoh. åters~?den tIl~ behÖ~.
(Slottsarkitekten A Hotfman 1897) moder.
vandemom Klara forsarn!. i pens.r'
kr. 75,000. Till af testator utsedde
Bolins fond (Hand!. A Bolin o~ h?gst 100. kr. och mtnat 50kr.
pensionärer.
1796) kr. 658. Till fattighjonen.
S•.hones, fonn. (An~ef. ~chöne
Klara förs. Kyrkokassa (Klara
Brobergs fond (Viktualiehand!. 1889)kr.2,000. Rantan öfverlämnas.
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat- O J Broberg 1845)kr. 11,000. Ban- tIl\ akydderörentngen r Hlara förs.
tlg~ Jultl~en.
.
tan utgår i a.ne pensioner till fatScllumbur~R,
~ugust, :3linnesKru tmaijors fond (Kanaliråd.an ti!!a inom försami
fond. (Donerad af konsul R SchurnB Krutmeijer 18;)4)kr. 8,000. UnEn örlig mans fond (1785) kr. bur? 1895) kr. 1,0~0. 1 proc. uu
derst. åt fattiga.
600. Till det fattigaste hushåll kapttalet, resten 'tiH fattdga mom
Krutmeijers fond (Kansliråd:an med de flesta barnen.
Kl:;ra forsa!?!.
B Krutmeijer) kr. 2,832. Till fOr-I Fonn för tillfallig hjälp (1899) Setterstroms.. fond (Kardua~ssa~l. fattighushjon..
kr. 1,000. Litränta till nämnd per- mak, Setterstrom) kr. 630. 'ItU
LJungmans, Car}, mmue (f. d. son, därefter utdelas räntan till stY,relsens godtfinnaude.
~
las barn till kyrkoh ..] 886)Pastor i hjälpbehöfv. inom Klara försam!. I Sporron;:s
fonn (Ank,;f. U .EKlara kr. 1,700. Rantan utdelas
Forssmnns tuu d (Tapetser. C G ~porrong 1824)kr. 3,000. GafvatI11
ti.~l.en el,ler flere sjuk.~ eller be- Forssman ]858) kr. 1,500. Pens:r fat~lg?JOnen.
.
hot~:ande inom Klara fors..
till 2:ne fattiga borgare änkor.
S~rahles testamrntsfond
(Kam.Lowens fOlld (PresId. FrIh. J
Fnbrmallsfond(Hofkällaremäst.
:ersankan H M Stråhl~. 1829) kr,
von Löwen 1774) kr. ~,333. Rän- P H Fuhrman 1772) kr. 597: 22. 3.,000. TIll 2:e crv. tJan.temanstan fördelas, ena hälften mellan Af räntan utgå 7: 78till Ad. Fredr. ankor, f?,.nda 60 år.
12 och andra hälften mellan 20 fattigv.-styrelse,
resten till Klara
Tn~elll fond (Kryddkramh. J.oinom förs am!. boende fattige.
fattighjon.
han 'J,unelIus 1833)kr ..6,000.RanMörners fond (Frkn Ulrika MörGod us fond (Segelsöm:änkan C tan tII,Ide.las.~ Inom for~aml. boner 1810) kr. i.son, Räntan uu. Godu 1787)kr. 55;;: 56. Pene:r till enC!-efatt,lga ankor eller Jun~frur.
delas s:e sjuka, försarn!. tillhö- 2:ne fattiga änkor eller jungfrur,
l ggllls
rO~Hj (Excell. gr~fve G
runde änkor...
60' år gamla.
af Ugglas 185v) kr. 2,000. TIllsf,-Nordfors fond (Ofverst:an IV Holmheras fond (Kryddkramh. rels~ns godtfinnande.
.
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. N Holmberg 1803) kr. 1,500. Rän- ,. W,ers f.,nd (Brygg. A M W,en;
åt fattiga.
tan användes till förökande af den anka 178.3)kr. 1,682.24.27 kr. au Ad.
Pnkes fond (Grefvinnan Puke dag!. kosten för å fattighusen in- J;'redr. rörs.s o. rest. tdll Klara förs:s
1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga. tagna blinda hjon.
rattaghjon.
_
Ramb ••.hs donation (Sniek:änHoppenstedts. Softe, fond (Fru
kan E Rambach, f. Dehm) kr. Adlersparre 1871) kr. 300. Till [2611] Jakobs och Johan1,000. .Räntan. utdelas till behöf- beredande af lifränta åt fattiga nes' församlings
kyrko- och
vande inom forsaml.
flickor i Klara
barnhem
och
k
d
Hoos' fOlld (Majoren Axel Roos Tysta skolan.,
s olrå . Se [1228]:
1878)kr.2,360:60.Underst. åtfattiga.
Hlllphers fond (Hand!. J W HlilAlms, FI'U, donation (Ankefru
Segereronns fond (Statssekret. E phers 1812) kr. 6,000. Räntan för- S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till
.O Begercroua 1787)kr. 5,000.Räntan delas med lika belopp till 12 fat- fattiga iuom törsamt.
utgår till 12 dygdiga änkor, tillh. tiga änkor med eller utan barn
Behrens dountlon (Gördelmak .
.•pauvres honteux» inom församl. inom Klara rörsamt.
JF Behrens) kr. 700. DEn liten påSkogmans, Agnes, fond (Frih:an
Isbergs tOlld (Presidentskan M ökning till Jakobs och Johannes'
A. Skogman) 4,000kr. Räntan an- G Isberg 1872) kr. 3000. Ränfan församl:s skolepräster » (ingår i
vändes till omedelbar hjälp vid fill fattighjonen.'
den rektor 0.2 kolleger tillk. lön).
sjuk~omsfall inom fattiga ..hem.
f. d. Kolernfouden, kr. 801: 94.
Rralldelsdonation(AnnaMBranS/Jern.J·Dnats
fond (Ankefru Till styrelsens godtfinnande.
del 179,,) kr. 2,700. Underst. til-!
Stjerngranat 1819)kr. 4,800. RänLh-her ts fond (Sejlareålderm. J fattiga änkor m. fl. inom församt.
tan utdelas åt fattiga änkor med F Liebert och hans hustru A S
»11( adters minne. lÅnkefru Cabarn, tillh. församl.
Weber 1832) kr. 6,558:38. Af r-än- roline Oadier 1901' kr. 50,000. Till
T af (':s fOtld.kr. 3,000. Räntorut- tan 314 till fattighjonen, J/4 till bestridande af kostn. af s. k. skoldelas till behöfvande inom förs.
. kapitalet.
lofskolonier för folkskolebarn, tillQ

I
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:hörande Jakobs och Johannes' för- församJ. 25.000 kr. till fattiga folk- ÅrJ. räntan utgår til.1underhåll för
saml.
akolebis bespis. 5,000kr. till fattiga 2:e inom församl. boende ärbara
Oartboms donation kr. 125. Tjll ~juka församlingsmed!. vårdande i o. välfrejd. hederliga änkor eller
-eninomförsaml boende fattig bor- 4eGrars."v~.~mnl·"I'hl.kn
skolan (Grossh. ogifta fruntimmer, som uppnått 60
.garänka med flera små barn.
,....
"" __
år, eller ock sådana yngre, som
de Geers donntlon (K Chra Bib- C A GrevesmUhl 1812)kr. 2~4,402, genom sjukdom eller lyten äro urbing 1783) kr. 2,250. Underst. till däraf fastighetsvärde kr. 23.802 ståndsatta
att sig genom arbete
., fattiga af Jak och Joh. förs., Särsk. direktion se [1372].Till fat- försörja.
af hvilka 4 änkor.
tiga barns undervfsu. i skolämnen,
Gylclenstolpes
donntionsfoDfl
Godlollds testnmentsfond (Dir. handslöjd m. m. samt till kläder. (Grefve A G Gyldenstolpe 1855,kr.
J Godlund l~ti8)kr. 4,000. Underst.
Kareli. fond (Kyrkoh , P Karells 1,800. Till underst. åt 2:e åldriga,
-till fattiga o. orkeslösa inom förs. änka Ch M Hedendahl 1849) kr. sjuka personer, helst å församl:s
Hedrens fond (Biskop J J Hedren) 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara; fattighus.
~OO. Till böcker åt medellös lärj. underst. åt aflidna prästmäns i
Heuerhfelms
testamentsfond
Hillher~s stipendiefond (.Okänd fattigdom varande barn.
(Kammarrev:rådet G O Hederbfelm
gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
I••.jns väJ",Örenhets.tifte1se för 17"7) kr. 1,000. Räntan utdelas
.:åt medellösa lärjungar.
Jakobs o. Johannes' töraaml:s fat- hvarje 1'2 år till fattiga, födda inom
Liljehergs fond (Målaremäst. G tige(KejserlighofoptikusBenjamin
Jakobs förs.
..
E Liljeberg 1887)kr. 50,000. Rän- Leja 1864) kr. 20,000. Särsk. sty1I•.lins doua tlonsfond (Ankefru
tan användes till utdeln. bland gifta relse med kyrkoh. i Jakob så- L Hel in- 1815) kr. 3,000. Räntan
-och ogifta kvinnor inom Jakobs som ordf., se [2061]. Dels be- fördelas lika emellan å Jakobs o.
och Johannes' församl., dock ej i spisn. under julhelgen af inom Joh. förs. fattigh. intagna hjon.
mindre belopp än 20 kr.
Jakobs o. Johannes' förs. boende
Hnlmberxs fond (Kryddkramh.
Lundb lads donation (C Ohristina fattiga, dels till beklädn. af fattiga N Holmberg 18531kr. t.suo. BänLundblad 1865) kr. 1,000. Underst. skolbarn, dels slut!. till kontant tan användes till förökande af den
-till 2:e nattvardsbarn,
en gosse underst. till sådana behöfvande, dagl. kosten för å fattighusen in-och en flicka.
som icke äro i någon välgören- tagna blinda hjon.
Xortms donation (Kamrer J No- hetsinrättning intagna.
Horns tC!'oltnJII(~lItsfond
(Grefv:an
ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid
Undgrens
donntion (Emil Ch. A S Horn, f. Blomstedt, 1858)kr.
julen till högst 4 inom Joh. förs, Lindgren 18661kr. 1,000. Skolrådet 4,500. År!. räntan användes till
boende änkor eller värnlösa barn. i .Iakoba och Johannes' församl., understöd åt s. k. »pauvres honUurkmRJlS tlonation(Frkn Maria se [1228J, till 6 st. af folkskolans teux » , Isyrmerhct gamla, döfva,
Ruckman 1887)kr. 20,000. Peus:r flickor vid julen.
blinda eller annorledes vanföra.
af lika belopp åt 80bemedl. öfver
Kihlströms
testam •.ntsfond
~o år gamla och för en hedrande
(Slaktaren J G Kihlström 1830 o.
vandel kända fruntimmer,
vare [26 13J Jakobs
och Johan- 18441 kr. 3,537. Räntan utdelas
sig änkor eller ogifta.
, f
d t
ärI. på stift:s dödsdag den ]2 dec.
Sehnldts donaUon\Justitiekans!.·
nes attigvår ss yreise.
till försam!:s fattighushjon.
innan 1\1:Sebaldt 1797) kr. 8,333.
Se [1153].
Lllndber", testnmeutsfond (FörUnderst. till änkor efter civ, tjän·
Barnhjälpsfen den (Excel!. Gref- ste lifmedikus V Lundberg 1897)
stemän och deras ogifta döttrar ve C de Geer med 10,000,åtskilliga kr. 5,000: att bilda en fond åt så(6 st.), 2:e fattiga gossar i skol- andra försarnl.sbor
med 5,000. dana nödställda församl:smedl:r,
.ätdem och 12 fattiga änkor utan 1~36)kr. 15,000. Till mat och be- som icke äro berättigade till fattiguppgifvet stånd..
..
klädn. åt fattiga barn.
understöd.
Stnhre. deuntton (Kommtutster
B,'nedicks testnm.'ntsf. (Bruksp.
lior'ens pensionsfond (Kanslir.
N J Stahre oCI1 hans l1ustru) kr. E OBenedicks 1876) kr. 2,000. Till JpeEn's~.roråee24n
klr8.03uOtd·
el]8alsl)tkl'lrl'
5 2 ,JO 'O "
b.ne o f
70,000. TIll behofv~nde ~nkor eller hjälp för de fattiga utöfver hvad
-ogifta personer, företrädesvis af dessa enl. fattigv:författningarna
vande änkor o. döttrar efter t.jänprästfamilj eller släkt till kom- bekomma eller för sådana fat- stemän af civil-, militär- samt bormi~ister Stahre .eller !'J.anshuatru , tiga, sord icke af fattigv:samhäl- gareståndet.
'nhlskogs
stf pendlum (Ankef. lena erhålla understöd.
liorm.ns
testnmentsfonl! (HusLM Vahlskog 18181kr. 6,000. UnEk hnlms testam •.ntsfond (Guld- hållerskan B M Norman 1829)kr.
.derst., till ~glingar,. som ä€lna sig sm. lEkholm 1806)kr. 2,523. Rän- 1,500. Räntan utdelas årl,' på atif:åt studier- tIll inträde l prasterl. tan tillfaller nfattiga medborgares tarinnans dödsdag den 8 maj till
ståndet.
änkor och minderåriga barn» med förs:s fattighushjon.
Ziervogel. donatton (Juatdtterä30 kr. hvar årligen.
Okänd (.ffin okänd gifvares do-det C Ziervogel1824) kr. 7,500. UnPnhr-mnnafontl (Hofkällaremäst. nationsfond 18551 kr. 3,000. Till
derst. till ogifta döttrar eller änkor p H Fuhrman 17721kr. 383 Bän- underhåll af fattiga och vanlottade
efter ämbetsmän.
tan användes till undfägnad mtd- barn inom rörsaml.
sommarattonen åt fattighjonen.
1'-& donation.fond (186o)kr. 500.
de l.cert'l donntioJlsfond (Kam- Räntan till de fattiga inom församl.
[2612]
Ut'instt!d1Ji dOJIJ!.lioll~folld (TeaAlms fond (Byggmäst. Axel Alm marh. frih. C de Geer 17961kr. 2,500.
och driften af tam:tstagare efter Ankef. M H Rein1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob Till fortsättandet
stedt 1~461kr. 8.250. Räntan ut.
jämte 2 andra, att uppmuntra de förs:s arbetahus.
de Geers "on.tionsfond
(Excel!. delas i 5 olika lotter till vissa upp·
arbetande klasserna till flit, argrefve C de Geer 1850) kr. 15,150. gifna personer och efter deras död
betsarnhet och sparsamhet.
Till
hyreshjälp
åt
några
fattiga till andra behöfvande, helst änkor
Alms testameute (Byggmäst. Ax.
och ogifta döttrar efter ämbetsmän
Alm). En fond till uppmuntran inom församlingen.
de
Geers
donattcnsfönd
(Excell.
i statens ämbetsv.
..
.af flit, ordning och sparsamhet hos
Sandher",s testament sfund (An-de arbetande klasserna inom huf- grefve C de Geer 1859) kr. 7,500.
Till
underst.
åt
fattiga
barn
inom
kef.
C
Sandberg
1812)
kr.
1,275.
vudstaden, företrädesvis sådana,
hvilkas biträde testator vid byggn:r församl., hvilka fyllt 14 år, men Räntan till något fattigt frunrimbegagnat, till lika fördein. Fonden, af sjukdom eller annan orsak äro mer af bättre stånd.
Sfhen'et'ltt'stalllentsfolld (G~?ssh.
lOO,()OO
kr., förvaltas af Pastor i oförmögna att sig försörja, samt
,Jakobs försarnl. samt 2 af styrelsen såsom tillf'aJligt understöd åt an- R F Schewe 18451kr. 750. Rantan
'i6r Sthlms stads sparbank utsedda dra fattiga af hvilken ålder som utdelas år!. på Sofiadagen t. förs:s
helst, hvilk.a befinna sig uti en fattighushjon.
personer.
Schu l tzes t,·.tnlllent.fond (Frkn
Franckeska fonden (Fru Olena hjälplös belägenhet.
tJodus te~tallJentsfon(l
(Segel- C v . Hchultze 1845)kr. 300. RänFrancke 1895)kr. 25,000.Till utdeln.
'Vid jultiden till fattiga fam. inom söm:änkan C Godn 1791) kr. 556. tan tilldelas någon behöfvande.
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Sch ••artzers
testamentsfond
(Öfverste J v. Schwartzer 180S)kr.
:l00. Till de fattiga vid jultiden.
Sundströms gåfvomedel (Handl,
C G Sundström ]869) kr. 1,900. Rän·
tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika
delar till behöfvande och obot!.
sjuke handl. eller deras änkor, eller
handtverkare eUer ock till Jakobs
för:s fattiga i aUmänhet.
Söderströms
testamentsfond
(111:11
S Söderström) kr. 988. Rän·
tan utdelas
Sofiadagen till församl.s fattighjon.
Wretterdahls
testamentsfond
(Prostinnan C E W",tterdahI1860)
kr. 300 Räntan utdelas till ngn
behöfvande i förs.
..
Wittin!:s testamentsfond (Ankef.
111B Witting 1782)kr. 431. Räntan
skaU år!. 1I1ikae1smässodagen lika
fördelas mellan 3:e änkor och 3:oe
faderlösa barn inom törsaml. ,hvilka
äro i ömmande och behöfvande ornständigheter.
Akerblads donationsfond
(Spegelfabr. J Åkerblad 1777)kr. S3. Till
jul och nyårsgåfvor åt fattighjonen.

pensionskassors

m. fl. fonder.

[2613-2617J

Norbergs fond (Jungfru A 111Norberg IS64) kr. 1,500. Till hederliga
fattiga fruntimmer inom försarn!.
Plh lmanskn eUer Östermanska
testamentsfonden
(Änkef. W Pihlman, f. Österman, 1779) kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 änkor.
Wldmans fond (Grossh. P U Widmans dotter och måg R Th Cederschiöld 1859) kr. 1,000. Åt 2:e inom försarnl. boende borgaränkor .
Öhmans fond (Änkan H Öhman
1791) kr. 800. Stip:r åt södra Iatinlärov. till obestämdt antal.

Hnglinds fond (1I1akarne G R
och B K Haglind 1888) kr. 1,000.
Till å 1I1aria fattighus' sjuk- och
ålderdoms rum intagna fattiga per.
soner.
Holmbergs fond (Kryddkramh.
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes till förökande af den
dagl, kosten för å fattighusen
intagna blinda hjon.
Okiind (Gåfva af en okänd 1796)
kr. 125. Inköp åt fattighushjonen
af »Arndts paradislustgård ».
Petreji
fond (Skeppsklarer. P
Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifi.
kationer å testators dödsdag den
[2616J
Maria församlings 27 okt. till lO personer.
Petterssons fond (Grossh, Axel
skolråd.
Pettersson
1890) kr. 3,000. Till
Se [1230].
GravaIIU fond (C O Gravallius) fattiga inom församl. efter verkst.
direktörens
bepröfvande.
kr. 1,500. Till uppmuntran åt fatHeuekners fond (Ankef. S L
tiga skolbarn i handslöjd.
Levins fond (F'abr, J P Levin och Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till till behöfvande inom förs aml,
UothoJTs fond (Öfverstelöjtn. F
beklädn, åt sådana fattiga barn, som
i brist däraf ej kunna bevista skolan. A Bothoff 1862)kr. 2,000. Till för.
Meyers fond (Frkn Jenny 1I1eyer saml:s fattiga.
Snh lbergs fond (Stadsmäkl. J
1894) kr. 20,000. Till middagsspisn.
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig'
för fattiga skolbarn.
Nethenvoods fond (Bankokom- hjonens förplägn. å H 111Konunmiss. V Netherwood 1867) kr. 200. gens födelsedag.
SnndalIls fOlld (Upphördskom[2615J
Maria församlings Till uppmuntran åt ett fattigt skol- miss.
J Sandahi 1878) kr. 2,00L'.
Lam.
kyrkoråd.
Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- För behöfvande inom förs aml,
Stråhles testamentsfond
(KamSe [1230].
trejus ]847) kr. 6,000. Till fot- och
rer.änkan H M Stråhle 1829) kr.
1884 lir. foml för fattiga natt- annan beklädn. samt till skrifma- 3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns
tertal åt fattiga skolbarn.
vardsbarn kr. 1,500.
l'örnebohnas testamen te (Asses- änkor, fyllda 60 år.
Apelgrells fond (Mil l S L Apel};lin A Svans minnesfond (Ko·
gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra sorn och stämpelmäst. E Törnebohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
latinlärov:t till obestämdt antal.
1,540. För fattiga barn inom fö rskolbarns beklädn.
Botins eller Schönborgs fourl
saml.
(Grefve Jan GyUenborg 1831) kr.
Swedersfond (Rådman1l1Sweder
9,000. Till 3 änkor eller döttrar [2617]
Maria församlings 1772) kr. 1,600. Underst. till fatefter ämbete- och tjänstemän samt
fattigvårdsstyrelse.
tiga klädesgarnsspinnerskor .
2 änkor eller döttrar af hand!. eUer
Se 11154].
Tjngufemte J uni-fonden (Okänd
fabriksidk.;
samt
1/6 af årets Abrahamsons hfriintefond
(Bada. gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens
ränta till kyrkonota.r-ien.
remäst. J O Abrahamson 1870,1881, disposition för fattiga inom förs.
1'örnemans och lVistrauds m!nenbanis' fond (Änkan A Cabanis 1893 o. 1894) kr. 4,350. För barn å
1869) kr. 2,400. Till aktningsvärda Gålön och i Philips enska och Malm- nesfond (Assessor J A Törneman
och Professor A H Wistrand 1864)
behöfvande inom försarnl.
qvistska skolorna.
Dahlqvists ton d (Änkan Ch DahlBekliidnadsfonden
rör fattiga kr. 1,847: 63. Behöfvande inom
qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig nat tvardsharn (okända gifvare) kr. församl.
Wertm tillers fond 1\':0 1 (Brygg.
änka ; pensionären utses hvarje är. 2,724: 85. Användes för fattiga barn
och Ryttmäst. G WertmUller 1864)
Dtdrtkssons fond (Änkan H. Did- inom församl.
kr.
2,000. Uppfostringshjälp
för
riks son 1812) kr. 1,500. Stip:r åt söBergstedts
fond (Fabriksmäst.
dra latinlärov. till obestämdt antal. Lars Bergstedt
1891) kr. 1,585. värnlösa barn.
Wl'rtmtiller.
fond
N:o
2
(Brygg.
Femte·Mars·}'onden
(Flere o- Räntan till fattiga fabrtksarbetareoch Ryttmäst. G WertmUUer 1864)
nämnda
1876) kr. 925. Till fat- familjer.
tiga inom rörsamt.
Bespn rnde medelfonden
(bild. kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
Hnllgrens fond (111:11
111S Hafl- gnm behålln. af räntor 1867 och å testators födelsedag ..d. 23 feb.
Wirnva"hs
j'ond (Ankef', C E
gren 1841) kr. 1,000. Räntan td.ll- 1868) kr. 1,500. Användes för åt.
faller sjuka och ofärdiga frunt. j skilliga ändamäl, efter Styrelsens Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
räntan användas 400 kr. till untillfälligt underst.
bepröfvande.
Hnlts fond (Jungfru A L Hult
Puhr-mans
f 011 d (Hof'källa.r-e- derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50 öre
1805)kr. 1,lrO. Till fattigas underst., mäst. P H Fuhrman 1772)kr. 400. och 4: a 2f) kr.) ät 11 ofrälse mäns
till obestämde antal,
Fattighushjonens
förplägn. mid- änkor, som äro fattiga och t~ll
frejden oförvitl., företrädesvis såKolernfond, 1853 års (fioro atlf- sommardagen.
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvrlGodns fond (Segelsömm:änkan dana, som hafva omyndiga barn
kas föräldrar dött i kolera, eller C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un- eller sjuka, föräldrar att försörja.
C A Th Adelgrens
tnlu uesfond
numera åt fattiga.
derst. åt änkor eller ogifta frun(Frkn S A A Ädelgren 1897) kr.
Körners fond (Landtbruk .. J G timmer.
Körner 1860) kr. 3.000. Räntan ut.
Grundbergs och Asplunds fond 1,365. För behöfvande inom fördelas åt 6 fattiga blinda eller, om (Grossh. A N Grundberg och än- sarnl
sådana ej fi.nnas, behöfvande bor- kef. C E Asplund 1852) kr. 2,000. _Östergrens fond (Hamnfogd. L E
Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
gare eller deras änkor.
Åt behöfvande inom förearnl.
Möllers fond (Kamrer J MöUer
Gösches fond tGrosah. J H Gö- vid jultiden ät sängliggande sjuka
1796) kr 1,667: 67. Räntan tillfaller sche 1781) kr. 1,500. Fattighus- å fattighuset.
för lifstiden 3:e änkor efter elv. hjonens förplägn. ä H 1\'1Konunämbets· o. tjänstemän.
[gens födelsedag.
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[2619] Kat~rina församlings
.Johan Hanssons fond (1.902)kr.
Holms fond (Ankef. Johanna
kyrkorad.
Se [1231].
800. TIll inköp under h~sten af Lo.visa Holm 1895). TillIifräntor ;

I

Kamrer
Branrlers fon e], kr. laders.kodon ,tIll fattiga valartade l oingt användes afkomsten till
1,ono. Gåfvor ärl, till sjukl. tjä- barn l K~tarma folkskola.
..
beredande af pensa' a 50 kr. till
nare vid kyrkan.
Hetls~rom8 fond (~arl Hedstr?ID ~et antal hvartill räntan lämnar
Mamsell Branders
fond, kr. 1822) kr. 9,000. ~lader åt fatttga fil lg. åt medellösa och f'6r heder2,000. Gåf'va år!. till sjukl. tjänare b~rnlIl Katarina fors.
hg vandel kända fruntimmer, ogifvid kyrkan.
O m.berg~ fond (~~60)kr. 5,0,00. ta eller änkor, inom Katarina förJohan Bäckströms fond till Ka- Undervisrr, l handstöjd åt ratttga saml.
tarina barnkrubba 1903 kr. 10000 flickor.
Holms fond kr. 20,000 till lifFonden för Katarina
b~rJl~
Katarina
nrbetsstugors
fond räntor,. efter hvilkas upphörande
krubba, kr. 25,000.
(1900) kr. 4,000.
afka~tlllngen användes till pensioFond till biblar åt fattiga nattMathias Lnndins fond (1901)kr, ner a 50 kr. årligen åt medellösa,
vardsbarn. kr. 900_
5,000. TIll prem, af kläder att ut- för hederlrg vandel kända frun.
Foud till kläder åt fattiga natt. delas vid vårterminens
slut åt ttrnmer.
rnrusbnrn, kr. 450.
fattiga skolbarn.
Holmbergs fond (Kryddkramh.
Uo.alie F'redenhölms fond (1896) Jenny Meyers fond (1894) kr. N Holmberg 1853)kr. 1,500. Ränkr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder- 25,000. Till middagsspisn. åt fat- tan användes ~ill förökande af den
stigna, ogifta fruntimmer ärl.
ttga folkskolebarn.
dagl. kosten ~or de å Rosenlunds
Godns fond (Segelsöm:änkan C
Okand (stift. af en okänd 1829) ålderdornsh. mtagna blinda hjon.
Godu 1181\ kr. 8,333. Pens:r åt kr. ;;00. Prem. i folkskolan.
Letts.troms fond (Fattigläk. G A
änkor m. il.
Rlohters fond (CH Richter 1825) Lettstram 1843) kr. 3,000. Ökad
Johan Leonard Höijers fond, kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig- kost åt hjonen å Rosenlunds ålderkr. 40,000. Räntan är anslagen till sko!.an. .
domshe!.'l.
ny barnkrubba 1904.
ToruqVlsts fond (Carl Törnqvist
N)'stroms fond (Rustmäst.
C
)Iathias LUlldins fond (1891)kr. 1861) kr. 2,000. Prem:r åt i1ickor Nystrom 1811) kr. 1,500. Utdeln.
5,000. Till pens:r åt 5 ålderstigna i K~tarin:, slöjdskola.
tfll. hjonen å Rosenlunds ålderpera.r som under senaste 10 åren
TornqVlst. fond (J Ch Törnqvist dom~!,em.
tillhört Katarina församling.
1829) kr. 4,100. Prem:r i fattigOkand (Okänd gifvare 1804) kr.
I<'röknarna Malanders fond (1902) skolan.
150. Till hjonen å Rosenlunds
Kr. 2.000. Räntan utele1as årl. till
ålderdom~!, ••n.
4 fattiga före jul.
Osmengn fond .KammarrättsSp"ngbergskatestament.fonden
[2621] Katarina församlings råd:n B Ch Osseengius 1853)kr.
(Fabr. Spångberg) kr. 2,011. Till fattigvårdsstyrelse.
Se [11 "J. 3,000. Pens:r åt 3:e fattiga frununderst. -åt fattiga fader- och mo.... hm~er..
derlösa barn.
Almgrens fond (Advokatfiskal J
Ringqvtsta fond (Apotek. C R
John Söderbergs fond (1894)kr. PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan Ringqvist 1838)kr. 1,500. Förbätt40,000. Till middagsspisn. åt fat. lltdelas till fattiga ctv. tjänstemäns rad kost åt hjonen å Rosenlunds
tiga folkskolebarn.
ankor eller döttrar.
ålderdomshem.
John Sö,lerbergs fond (1894)kr.
Bohman E,solls fond (ViktualieItoos' fond (Handelsbokh. J C
12,000. Till underhåll aftestators bandl. E Bohman E:son 1822) kr. Roas 1818) kr. 1,500. Förbättrad
graf och till mat och sjukv. sat-tik- 4,500. Vedutdeln. till fattiga inom kost åt sjuka hjon å Rosenlunds
lar åt fattiga sjuka gnm. försam- förs, m. m.
ål~er?omshem.
lingsdiakonissorna.
Brnnrtes fond (F'rkn J F BranStetumetz" fond (Grossh. J F
Chartotte och Johanna Söder- des 1812)kr. 15,000. Pens:r a 15 kr. Stemmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
bergs minne (1904)kr. 150,000. '/5 åt ogifta, åldriga och sjukl, tjäna- åt hjonen å Rosenl. ålderdomshem.
af ränteinkomsten
användes år- rmnor, som längre tid tjänat i sam~tol\Oes fond, ben. Stenbergska.
ligen till vård af barn, till stipen- ma familj och bo på söder.
StIftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1813)
dier och till understöd åt familjer
Broströms fond (Kä'l.lar-rnäet, O kr. 3,000. TIll utdeln. åt 10fatttga
med många barn, ålderstigna per- Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt m~mJorsaml. hvarje år.
sopor med svag syn, m. il.
hjonen å Rosenlunds älderdomsh
Strahles testamentsfond
(KamOfverströms fond (Kyrkoh. FW
Bållgs fond (Dir. G Bång 1854i rersankan H M Stråhle 1829) kr.
Öfverström 1865)kr. 20,238. Pens:r kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å ~,OOO.
TIll 2:e CIV. tjänstemäns
till änkor efter gesäller o. arbetare. Rosenlunds ålderdornshem
ankor, fyl~?-a 60 år.
___
Bång". fonll (Dir. G Bång 1854)kr.
Tengstroms fond (Kamrer C A
[2620]
Katarina försam- 1,500. TIll fatt. skolbarns beklädn.: Tengström 1864) kr. 10,100. Af
f. n. utgå '225 kr. tilllifräntor.
., räntan utdelas 4 pens:r å. 50 kr.
Iings skolråd. Se [1231].
Plobergs fond (Guldsmeden S till fattiga änkor och 4 a 50kr. till
Eriksons fond (E R Erikson Floberg 1830) kr 1,500. Pens. åt kv.innl. .tjänstehjon, som längre tid
1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga en fattig borgareänka.
tJanat mom samma familj; återbarn i Katar. församt. fattigskola.
Fnhrmansfond(Hofkällaremäst.
stoden användes till underhåll åt
Eriksons foad (1825) kr. 9,000. P H Fuhrman 1112) kr. 181: 33. hjonen å Rosenlunds ålderdomsh.
Till arbetsskola i Katarina förs,
Till hjonen å Rosenlunds ålderTörnqvist.
fond (Kamrer. C
Pond för Katarina skollofsko- domshem.
Törnqvist 1866) kr. 14,600. 190kr.
lonier (1896, 1900) kr. 20,000.
Gollns fond (Segelsöm:änkan C 66 öre utdelas till hjonen å RosenRosalle Fredenholms fond(1891) Godu 1189) kr. 150. Utde1n. till lunds ålderdomshem och försörjkr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i hjonen å Rosen1unds ålderdomsh. ningshjonen hvarje år 14"2 (testaKatarina folkskola.
Godn. fond (Segelsöm:änkan C tars dödsdag), 12 kr. till underh , af
Gjiirckes donationsfond (Ankef. Godu 1191)kr.1,33:J. Pens-r åt änkor testators graf; återst. användes till
C Gjörcke 1814) kr. 2,000. Prem. eller döttrar till 1 civil tjänsteman, förbättrande af hjonens kost.
åt 1 eller högst 2 fattiga fader. och 1 präst, 1 militär och 1 borgare.
Zethersten.
fond (Garfv, J H
moderlösa skolbarn.
(läderiII". fond (Husgerådskam: Zethersten 1836) kr. 750. Julkost
Gjöth mans fond (1818)kr. 3 333. betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500. åt Nonen å Rosenl. ålderdomshem.
Kläder åt fattiga i1ickor i Kata:rina Till utdelning åt hjonen å Rosen- .. Ostbergs fonll (Öfvervägaren F J
förs. fattigskola.
lunds ålderdomshem.
Ostberg 1813) kr. 400. Pens. åt en
Wilh. Vovenins fond till skolHedströms fond (Sidenfabr. C kv:.nna bland pauvres honteux.
lafskolonier 1904, kr. 6,000.
Hedström 1822) kr. 3,000. Utde1n.
Oster!\,rens fond (Hamnfogd. L
Carl Wilhelm Haemnns fond bland hjonen å Rosen1unds å1der- E Östergren 1862) kr. 500. För(1897) kr. 100. Till kläder åt fattiga domshem, 15 kr. tilldelas årl. åt plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka.
skolbarn före julhelgen hvarje år. försörjn:shjonen.
å Rosenlunds ålderdomshem.
OJ
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2623J
Kungsholms församlings kyrkoråd.

Okänd (Anses vara Grossh. Pomeresche 18261 kr. 2,000. Till fattiga och värnlösa barns upprostran och vård.
Roos' fond (Handelsbokh, J C
Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad
kost åt sjuka fattighushjon.
Stng mnns fond (Trädgårdsrnäst.
Stagman 1826) kr. 5,000. Till för-.
plägn. affattighushjonen samt 3:ne
pens.r a 30 kr. och s:e a 15 kr.
'l'harmuuths fond (M:ll A 'I'hermouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
åt fattighjonen,
synnerI. gamla
tjänare.
Torkensfond (Kapt. J'Bv.Torken
1813) kr. 1,200. Till sjuka och
sängliggande inom fattighuset.

[2623-2628J

derst. åt obemedl. ålderstigna, aktningsvärda fruntimmer.
Morbergska fonden. (Frkn MorSe [1232J.
berg 1894) kr. 2,000. Räntan anBomans fond (Kammarskrifv. E
vändes till beklädn. affattiga nattBoman 1817) kr. 1,700. Till 2:e
vardebarn.
..
fattiga
välfrejdade
ålderstigna
Erika Nybergs fond (Ankef. E
inom församI.
Nyberg 1888) kr. 10,000. Till julEldkvarnsfonden (Grosshandl. F
gårvor åt fattiga i förs amI.
G Althainz 1903)kr. 50,000. Af ränSelenll testamente (Källaremäst.
tan äro 1,550 kr. årligen anslagna
C L Selenius 1865) kr. 5,000. Till
till af donator bestämda personer.
inköp af mat, kläder och böcker
Aterstående räntemedel skola ut.
åt sådana fattiga och välartade
gå dels till i nöd stadde personer,
barn, som vid församl:s folkskola
som varit anställda hos A. Svanåtnjuta undervisn.
berg & C:os kvarnaktieb. under
Sjöstedts fond (Prosten N J Sjöviss tid, och dels till pensioner.
stedt 1856) kr. 9,000. Till barnHallg-rens fond (M:ll M S Hall.
krubba och småbarnsskola.
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga
Wadströms fond kr. 300. Till
fruntimmer.
julgåfvor åt fattiga fruntimmer.
Klerekska fonden (Skrädd, SV. [2626J Ladugårdslands förWidings fond (Kyrkoh. L P Wi.
Klerck och hans hustru 1883) kr.
samlings kyrkoråd.
ding 1814) kr. 6,800. Afräntan ut5,000. Att bispringa fattiga inom
delas 5 pens:r, 1 a 50 kr., 1 a 35
församI.
Se ,1234].
kr. och 3
30 kr., åt inom förLagermons
testamentsfond
Stenhnggeriidkaren
C Andel'. saml. boende tjänstemäns änkor
(Handl. J Lagerman 1780)kr. 2,500. sons och hons hustrus fond (Test. eller döttrar, hvarvid de efter präst.
Till sängliggande fattiga och för- 1890)kr. 4,200. Räntan • till hjälp män hafva företräde.
äldralösa barn inom försarn!.
och understöd åt församl:s fattiga
Lindblads testamentsfond (Lif. och i främsta rummet till änkor
[2627J Ladugårdslands förmedikus C A Lindblad 1822) kr. el. fattiga arbetare».
samlings skolråd.
2,000. Till änkor efter ståndsper ... Barnkrubbans
fond (Gårvor af
Se [1234)soner eller borgare; företrädesvis Ankef. Erika Nyberg 1892och 1893)
åt släktingar.
kr. 4,000. Räntan tillgodokommer
Flickskolans
slojdafdelnings
fond (bild. gnm besparingar af gåt.
Okänd ("En okänd välgörares församl:s barnkrubba.
gårva",
donerad under kyrkoh.
Beethuns foud (1oI:llA Beethun vomedel) kr. 6,200. Närmare beLehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol- och Änkef. W Brandt) kr. 2,400. stämmelser om ändamålet saknas.
barns bekläda.
Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer.
Lindgrenske
fonden (KommisSjöstedts testamentsfond
(Rep.
Brandels fond (M:ll A S Brandel sionären J G Lindgren 1882) kr.
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans 1867) kr. 62,000. Af afkastn. skall 120,000. Till kläder, skodon och
hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan ena hälften användas till bidrag belön-r åt fattiga skolbarn.
C O Lundbergs fond (Byggmäst.
äro 'l/s anslagna till aflöning åt en åt fattiga skolbarn inom försarn!.
skollärare och återstoden till ut- och den andra hälften, efter an- C O Lundberg 1897) kr. 10,000.
delo. åt fattige inom förs., som äro mälan af ngn församl:s medlem Underst. åt 10 gossar vid förs:s
sjuka, ålderstigna eller hafva flera och kyrkorådets pröfn. för hvarje folkskolor, hvilka visat flit och
barn, företrädesvis fattiga gesäller gång, till underst. åt behöfvande läraktighet; och skola sådana, som
af "Repslagareämbetet"
och deras o. helst i form af tillfälliga mindre hafva fattiga föräldrar eller sakna
hustrur.
gåfvor för att lindra oförvållad fader, hafva företräde.
Smitts testameutsfond
(Gene- verkl. nöd samt där utsikt föreNybergska fonclen (Sjökapt. Anralkonsul r. W. Smitt 1899) kr. finnes, att gnm penningehjälp en ders Wilh. Nyberg och hans hustru
20,000. Ränteat'kastn. utdelas till arbetsam och nyttig medlem kan Erika Carolina Nyberg, f. Söderbehöfvande inom försarn!.
åt samhället återvinnas.
berg, test. 1868)kr. 4,000. Räntan
Ferms fond (Änkef. Ferm) kr. till beklädn. till Djurgårdsskolans
600. Till julgåfvor åt fattiga rrun- mest fattiga och tlitiga skolbarn.
[2624J Kungsholms försam- timmer.
Pettersson s fond (Handl, P Petlings fattigv~rdsstyrelse.
Folckerska
och Barkerska te- tersson 1878) kr. 3,000. Prem:r åt
flitiga
och välartade barn i Djurstamentet(Änkefru
C
Ch
Bark
1867)
Se [1156].
kr. 2,000. Till pens. åt en fattig gårdens folkskola.
Carlgrens fond (Sergeant. J Carl- kvinna, som gnm sitt arbete måste
gren 1818) kr. 1,500. Till utdeln. försörja åldriga föräldrar.
..
åt fattighjonen.
Louise Heudins
fond. (Anke- [2628J Ladugårdslands förGodns fond (Segelsöm:änkan L fru L. Heurlins testamente af 12 samlings fattigvårdsstyrelse.
Se [1157].
Godu 1791) kr. 1,300 till 3 penarr sept. 1898.) Understöd ät barnhem
Ahlströms fond (Apotekaren N.
åt änkor eller ogifta fruntimmer i och barnkrubbor.
församl.
W.
Ahlström
1904)kr. 1,000. BanJohannes
och August'!. KastHolmbergs fond (Kryddkramh. mans fond (gåfvobref af Ankefru tan skall utdelas till fattiga barn.
Asphlllds
fond
(Handl. A AspN Holmberg 1853) kr. 3,400. Rän· Augusta Kastman, f. Berwald, d.
tan användes till utdeln. åt blinda 3 januari 1902) kr. 4,500. Årliga lund 1784) kr. 800. För inr. af
ett
fattighus
på
Östermalm.
räntan skall gnm förs:s kyrkoherde
fattiga hjon.
Bekliidnadsf, ror fattiga skolb,
Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl· utdelas till fattiga inom Hedvig
inom f"ors. kr. 19,1åO. Räntan anler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. Eleonora församling.
J A I.indholms fond (Förest. för vändes till beklädn. åt fattiga skolinom, eller utom fattighuset.
Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl· brefbärareexp. ,J A Lindholm 1894) och nattvardsbarn.
Bohmans fond (Viktualiehandl.
ler 1801) kr. 500. Till ratttghus- kr. 30,000. Till uppf. atvissa barn.
Lindstens stipendiefond
(Sub· E Bohman) kr. 3,000. Till underhjonen.
Möllers fond (Brukap. S Möller) skribenter 1879)kr. 1,050. Till un- stöd åt fattiga utom fattighuset.
Davidsons
fond (Värdshusidk.
kr. 1,100. Till fattiga barns upp- derst. åt 1 eller 2:ne lärjungar vid
Östermalms allm. Iärov.
Magnus Davidson 1903) kr. 10,000.
fostran och vård.
Räntan skall utdelas till församOtto och Angnsta Lindstrands
Noreens fond (Kanslirådet J E
Noröen 1811) kr. 900. Till utdeln. fond (Änkef. Emilia Aug. Lind- lingens fattiga, dock skall räntan å
strand 1896) kr. 50,000. Till un- halfva beloppet i främsta rummet
efter godtfinnande.

I
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Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. fl. fonder.

komma Djurgårdens fattiga till
Hartmans fond (Brygg. N Hart- [2632J Adolf Fredriks
förgodo.
..
man 1837) kr. 2,200. Underst. åt
I'
f tti
d t
I
Erikssolls fond (Ankef. L K Ch fa~~iga lärjungar i församl:s skola. sam mgs a Igvår ss yre se.
Eriksson 1866) kr. 1,000. Till 16r·
Anl<efru Louise Heurllns fond
Se [1l58].
deln. mellan 6 ålderst. fattiga fr-un- 5,000 kr., hvaraf räntan fördelas
Abelins fond (Prof. Hj. Abelin
timmer...
mellan församl:s
barnhem och' 1873) kr. 1,000. Räntan utdelas den
Falks f 011 d (AnkefruMFalk 1796) barnkrubbor.
22maj till en fattig, för gudsfruktan
kr. 1,000. Till underst. åt fattiga.
Komminister
C E Höök8 och och hedrande vandel känd familj.
Fuhrmansfolld(Hofkällaremäst.
Fru J Hööks foud 5,000kr., däraf
Baya rds fond (Kamrer D. Bayard
P H Fuhrman 1772) kr. 183. Till räntan efter underhåll af två graf- 1836) kr. 4,500. Till åldr. ogifta
förplägn. af fattighushjonen mid- var utgår till en släkting, och efter döttrar af ämbets-, tjänste. eller
sommardagen.
dennes frånfälle till ärl. understöd borgersmän ID. fl.
Godus fond (Segelsömm:änkan åt fattiga, blinda, ofärdiga eller an- Baynrds fond (Kamrer DBayard
C Godu) kr. 850. Till underst. åt nars af svår sjukd. hemsökta pers. 1883)kr. ] ,500. TillsängI. på fattigh.
fattiga.
Jernbergska
donationen (FröBeklädnadsfond
för fattiga
Hays fond (Ft-ih.an C Hay 1859) ken Carolina Jernberg, död 1901) s kulbarn kr. 2,400.
kr. 500. Till förbättrande af fattig. kr. 3,600, hvaraf årliga räntan skall
Ber!fA'rens fond (Hyrkusk M
hushjonens kost under sjukdom. af kyrkoherden utdelas bland fat- Berggren 1857) kr. 1,500. Till kläHellmans fond (Assessor Hel.l- tiga och sjuka i församlingen.
der åt de mest nödställda fattigman) kr. 500. Till jul- och nyårsLindbergs
fond
(Trädgårds- hushjonen.
gåfva åt fattighushjonen.
mast.änkan Lindberg 1859)kr. 200.
Rollins fond (Brygg. O G Bollin
Holmbergs fond (Kryddkramh. Till kläder åt fatti(la barn inom förs. ]862) kr. 3,000. Till fattiga skolN Holmberg 1853) kr. 1,500. RänProbsts donatton (M:ll Ch. W barns beklädn ...
tan användes till förbättrande af Probst 1867) kr. 7,223. ÅrJ. räntan
~'alks fond (Ankan M Falk 1796)
den dagJ. kosten för de å fattig. fördelas emellan 4 verkJ. behöf- kr. 500. Till underst. åt fattiga.
husen intagna blinda ..hjon.
vande handtverksborgares änkor el.
Ff leens fond (Kommerserådet P
Hultgrens
foud (Ankan A B döttrar inom Ad. Fred. förs aml. E Eileen ]822) kr. 17,500. Till
Hultgren 1866) kr. 600. Till styRuckmans donutlon
(Frkn M fattiga änkor i Stockh.
relsens godtfinnan<le.
Ruckman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
Godns fond (Segelsöm.änkan C
Vlfre Jönssons fond, kr. 4,500. Fredr. församI. barnhem.
Godu 1877) kr. 560. Räntan tillTill medellösa äldre personer med
Wallin s fond, Emma och M F, faller fattiga änkor, eller ogifta
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- (1879) kr. 20,000. Till .Ad. Fred:s fruntimmer, 60 år gamla, eller såskild fattigv...
församl. barnhem; f. n. Iifränta, dana, som utaf sjukdom eller lyKåbergs fond (Ankef. Althea
Wallin s fOlld, M F, Handl. (1884) ten icke kunna försörja sig.
Kåberg ]889)kr. 2,000.Räntan disp. kr. 2,000. 'I'ill cprern.r ifolkskolan.
Holmbergs fond (Kryddkramh.
af fattigv.-styr.
W'StlIlS fond (Byggmast. Axel N Holmberg 1853) kr. 1,500. RänLindholm. fond (F dpostförvalt. Westin 1885)kr. 20,000,hvarafrän- tan användes till förökande af den
J Aug. Lindholm 1896) kr. 9,050. tan efter 5 0/0 på gifvarens döds- dagl. kosten för å fattighusen inTill sådana konvalescenter, som dag utdelas ti1l20behöfvande ålder- tagna blinda hjon.
utan skydd och tillg. utskrifvas stigna och välfrejd. fattiga; dessLeljonh ufvuds fond (Kapt. frih.
från Sabbatsbergs sjukbus, födda utom utdelas hvarje julafton af A Leijonhufvud 1831) kr. 1,200.
och tillh. Ostermalms eller Ladu- räntan å boets behålln. kläder åt Till nödställda likar inom förs aml.
gärdslands område.
fattiga barn.
J,eijonhufrnl!s fond (Kapt. frih.
!nkefrn
Erlka Nybergs fond,
Wlckholms
Stiftelse
(Lump- A Leijonhufvud 1841) kr. 300. Till
kr. 4,000.Till fattiga inom församl., handl. P A Wickbolm 1850) kr. sjuka och gamla på fattighus d. 7
företrädesvis till julen.
6,500 Räntebeloppetanvändesdels
jan. o. 11 aug.
Qvldingsfond(Justitierådsänkan
till underhåll och beklädn. åt förLteher ts fond (Sej1areålderm. J
Ch. Qviding) kr. 1,000. Årl. räntan ä1dra1ösa barn gnm fattigv:styr:s F Liebert och hans hustru A S
tilldelas ett äldre fruntimmer, som försorg, dels till kontanta bidrag, Weber 1832)kr. 5,000. Till på fattigär att hän:fdra till pauvres honteux, 80m af kyrkoh:n utdelas bland de hus intagna 23 juni och 24 dec.
Roselt! fond (Repslag. O Rose- mest behöfvande inom församl,
Lundgrens fond (Kammarjunk.
lius) kr. 867. Räntan utdelas till
Wldboms foud (M:ll A Widbom C v. Köhler och hans hustru ]857
fattighushjonen.
1877) kr. 1,000. Underst. åt s. k. och 1867)kr. 7,500. Pens.r åt fattiga
Rymans fond (Gulddrag. J Ry- pauvres honteux.
änkor ej under 60 år, företrädesvis
man 1784) kr. 4,.~87. För iur. af
Åkerlunds foud (Augusta Wilh. åt dem, hvilkas män tillh. tjänett fattighus på Ostermalm.
Albertina Åkerlund 1888)kr. 3,328. stem:klassen.
Sporrongs fond (M:ll A Maria Räntan till2:e 50års gamla heder!.
Nor denato lpes foud (Kammar
Sporrong ]862) kr. 750. Till utdeln. fruntimmer.
rådet Fr. Nordenstolp-e 1815) kr.
åt ålderstigna, välfrejdade fattiga.
900. Till blinda på fattighuset,
Säther.tröms
foud (Karduans- [2631J Adolf Fredriks fo-r-' eljes sjuke o. sängfiggande.
mak. J Sätherström 1828). Fonden
Nordströms fOJ)(\ (Ankef. C M
utgöres af fastigh. nor 8 i kv. Häsamlings skolråd.
Nordström) kr. 1,000. Räntan utgem större, Klara församl.; till
Se [1235].
betalas som pens. åt en fattig borutdeln. åt gamla, sängliggande män
Biiärenhlelms
foud (Kamrer N garedotter inom församI.
o. kvinnor, samt fader- o. moder- G Bäärenhielm 1875)kr. 1,000. Till
Norgrens fond (Frkn A D L
lösa barns underhåll.
försam!:s arbetsskola för gossar. Norgren 1898) kr. 30,800. Till unMeijerbergs fond (Folkskolein- derst. åt personer intagna å Sthlms
spektören C J Meijerberg 1875)kr. stads fattigv. iurättn.
[2630J Adolf Fredriks för- 100. Till församl:s arbetsskola för Oi<iind (1805)kr. 200. Till sjuke
gossar.
o. sängliggande på fattighuset.
samlings kyrkoråd.
Huckmansdonation(Fr.MRuck·
Reinholds fond (Bag. E. ReinSe [123;;].
Enl\nderska donationen (Posses- man 1860) kr. 500. Till kläder o. hold 1876) kr. 1,500. Räntan utdeböcker
åt
fattiga
barn.
las
d. 12 maj till 2:e inom försionaten Samuel Enander, död
Schwnr tz" stiftelse (Kontrollör saml. boende, Stockbolms kom19001kr. 111,000,hvaraf årjtga ränO
F
Schwartz
1861)
kr.
2,000.
Till
mun
tillh. behöfvande, helst af
tall skall användas, 1,200kr. till
pension åt en trotjänarinna hos sömnadsuudervtsn:s förbättrande i borgerlig härkomst.
församl:s
skola.
I'ndens
fond (Handl. A E Unden
Enander, äfriga delen till underTimells testameute (M:ll UTi· ]837) kr. 3,000. Till så många nödhåll af Filenska grafven samt till
mell)
kr.
1,500.Till
förs:s
flickskola.
ställde
af
ofrälse
stånd, som afränförsamlingsverksamhet bland fattan kunna erhålla 50 kr.
.
tiga och sjuka.
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Fromrna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Wallin s fond (Änkefru E. S. C.
Wallin 1899) kr. 40,000. Till pensicner åt fattiga personer inom
försam!., företrädesvis åt blinda.
WestfeIdts fond (Änkan M West.
f ldt
e
1869)kr. 2,000. Till uppfostran
af fattiga barn inom försarn!.
Westmans
fond, (Ryttmäst.
J
Westman och hans hustru 1804 och
1817) kr. 2,700. Till inträdessök.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna_.___

[2632-2638J

ska församt. 6 förest. och 3 testaReinhoIds, F'erd lnand, donation
mentsexekutorer.
Till fattiga.
till kyrkokören; kr. 1,000.

Puhr mnus fond (Hofkällaremäst.
UeinhoIds testamente
(Bag. E
p H Fuhrman
1772) kr. 31,000 Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor
Förest. samt s.no executores testa- och förest. Till fattiga.
menti. 12 gossar erhålla kläder,
Roh tlfebs donation (Kyrkoh. J
skodon, skolafgift ocn Iäernatertal. Rohtlieb 1864)kr. 1,000. 'I'ill kyrkoPuhrmans fond (Hofkällaremäst. betjäning och deras änkor.
P H.. Fuhrman 1772). Tyska förs:s
v. Scbewens testamente (J B v.
6 torest:e samt 3:ne execu~ores. Schewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
testamentl.
Donationen bestar af fattiga.
fasta egend. 20 Syartmang.
Schinkels
testamente
(Kom.
[2634J
Skeppsholms
förGarvens donatlon (Fru J]<;.Gar- merserådet D v. Schinkel 1807)kr.
samlingskyrko- ochskotråd.
v~n l 872).kr.1,000.Pastorochtorest.
3,000. Pastor och förest. Till beTIl} behofvande fruntimmer.
hötvande skolgossar.
Se [1218J.
Groths testamen ta (Grossh .• J H
•
Åsklings fond (I{onteramiral C Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till
Seh'lo tth a uers legat (Fru M
F Askling) kr. 300. Är!. räntan utde- 6 pens. åt afsigkomna, öfver 50 år S~hlotthaller 1751) ~. 200.. Pastor
las åt änka efter ngn arbetare aftim- gamla köpmän.
l ~yska församt.
:F or fatt~ga.
mer.mansstaten el. några båtsmän.
Giihlstortfs testamente
(Kapt. J
Sch!"idts legat (P Schmidt 1751)
Blllber;;s fond (Kapt.-Iöjtn. SB O J GUhlstortf 1870) kr. 1,000. Pastor k~~ 200.. Pastor l Tyska forsamI.
Billberg) kr. 1,270. ÅrJ. räntan tilL. och förest. Till behöfvande sjömän Fo?, fattiga.
delas ngn obemedl
företrädesvis och deras änkor.
Scholtz' testamente (J A Scholtz
sjuklig kapt ..löjtn:s'änka.
Gösches fond (Grossh.JH Gösche 1756) kr. 500. Pastor i Tyska förBlolllstedts fond (Kommendören 1782) kr. 2,250. Pastor och förest. sa~J. Till fattiga.
C J Blomstedt) kr. 3,000. ÄrJ. rän- Pens:r till 4 efstek.a gamla borgare.
Sehof tz ' testamente
(J A Scholtz
tan utdelas åt i fattigdom efterGÖschesfondC"Grossh.JHGösche
1756) kr. 500. Pastor och äldste
l~mn. änkor efter tjänstemän, som 1781) kr. 1,500. Pastor och förest. för~st. 'l'ill studerande.
.
tdllh. K. Flottans Sthlms-station.
Till husfa.ttiuu
Schumbu rg's, August, nnnnesDahls fond (M:lI M C Dahl) kr.
Hebbes legat (Kommerserådet S fond, donerad af konsul R. Schum
570... ÄrJ. räntan utdelas till ngn B Hebbe 17ni kr. 750. Förest. För burg 1895. Kr. 1,093:20. Pastor
behofvande änka eller fadel'lösa fattiga.
och förest. 1 procent till kapitabarn efter en .tl~ggkonstapel.
Hehbes testnmente (Bruksp. A let, resten till Tyska förs:s diaFol!!s fond (Änkef. M Falk) kr. Hebbe 1804) kr. 10,500. Föreat. ko~issfören.
.
500. Ar!. räntan delas mellan 10 Till medellösa församl.smedlem.r
S(~hulllburgs, August, mmnesst. fattiga änkor.
företrädesvis barn.'
. J fond, donerad af konsul R. SchumFrimnlls fond (Carolina Friman)
Hebbes testnmente (Komrnerse- burg 1895. Kr.546:61. Pastor och
kr. 2,000. Är!. räntan tilldelas 4 rådet S B Hebbe 1803, kr. 3,000. förest.
1 procent till kapitalet,
behöfvande officers- eller underorä. Förest. Till husfattiga.
resten till 'ryska ålderd:shemmet.
cers-änkor.
Holms legat (B Holm 1804) kr.
Sehumbu rgs, August, minnes'I'rn ll es fond (Öfverkommiss. i 5nO. Förest.
För fattiga.
rond, donerad af konsul R. SChUID:(C. Flottan C J Trolle) kr. 7,GOO. Höpfu er s Iognt (Nikolaus Höpf. burg 1895. Kr.54Ii:61, Pastor och
Ar!. räntan tilldelas en fattig änka ner 1696). Pastor i Tyska förs. För forest. . 1 procent tdl.l ~apltalet,
efter civ. tjänsteman vid K. Flottans fattiga; donationen består afegend. res.ten tall Tyska kyrkokore!1'
Sthlms·station.
11 St. Nyg., hvars afkastn. f. n. är
Sehu mb urgs, August, nu nnesEmma och Gnstava Wiggmlt s kr. 5,000.
fond, donerad af konsul R. Sehumfond kr. 10,000. Arl. räntan un.
Kellners testameute (Fru D Kell- burg 1895. Kr. 546:6!. Pastor och
delas 4 fattiga änkor, företrädesvis ner 1747) kr. 500. Till fattiga barn. förest.
1 procent till kapitalet,
Inom K. Flottans civilstat.
Ki rchrf nes IC~:Jt (1755) kr. 250. reste~ till Tyska försarnl. feriePastorn
i
tyskaf'örsaml.
Författiga.
kO~Olll.
.
[26 38J Tyska församlingen.
Kleinsorgs
testamente
(Fru M
Sehumburgs, Robert, donation,
[So 1229J.
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor kr. 5ö5:87: Pastor
och förest .. I
Helnr, Gottlieb
Baumgurdts och förest. Till obemedl. flickors procent tdl l kap ltalet, resten tIll
testnmente
för kvinnliga fattiga uppfostran.
TJ'-~ka..ålderdomshemmet.
kr. lJ623: 70. Pastor och förest.
Kuochs dona1ion (F Knoch 1888) Schutz' testamente (Carl o. Anna
(den 3 nov. 1895).
kr. 300. Pastor och före st. i Tyska Schtttz 1879) kr. 5,000, hvaraf 4,000
Carl och El lxnhath Beckej-s Sil. f'örsaml. Till fattiga.
~r. ~om grundpenning ti~.l PrästberJJO('hzeit!'ifon<l (ISfJ6 d. 28 n ov.)
Lieberts fond (SejlareäIderm .• T a!:kefondJ och lJ(JOOkr.J.for ~vars
~'. 5JOOO.Räntan tillfaller Tyska F Liebert och hans hustru il. S ranta beredes kyrkans stipendiater
f~rsa~l:s
kyrkosångtören., dtako- weber 1832) kr l 500. Pastor och "ein In stiger Tag". Förest.
nissfören., ålderdomshem skollors. förest. 'I'Il.l TySk~ skolan.
Skydrlsfdrenlngens fond för 'I'ykoloni samt "Sprachcurs~ls".
Joh:a Lo hes leg n t (1758)kr. 750. ska Hemmet kr. 210.
Beskows testnmen te (Brnksp. H Pastor i Tyska iörsaml. För fattiga.
Sdnral'tl;ers
testamentsfon.d (E
N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest.
Lohes testamente (A Lohe 1759) v. Schwartzer 1808) kr. 300. T,n de
'rUl skolan.
kr. 500. Pastor och förest. Till fatt.iga.
BrCIIJlerS
Iegat (O H Brermer Tyska skolan.
Starbus" testamente
(Fru L D
1752) kr. 260. Pastor i Tyska förI,olles, Ad., testameute
(1759). S.tarbus .1774) kr. 1,2GO. Föres!.
saml , För fattiga.
Pastor.
Kr. 750. För fattiga.
'111.1fel.tiga.
.
Bångs test'"IH,nle(FruMDBåna
Lohes, Joh:a, testamente (1758). Stocks l~gat (FredTlk.. v: Stock
1774~ kr. 250. Pastor och förest Pastor och förest. Kr 500 För 1806) kr. 4)<>00.Forest. For fattIga
Till en studerande yngling.
skolundervisn.
.
Sturrns fond (Fru Sturm 1877)kr.
Eblerts testameute
(Kapt. H E
MiiJlers testamente (Kommerse- 28,000. Pastor och förest. Till beEhlert och fru 1857) kr. 1,000. Pa- rådet J C Mäl ler 1832) kr. 7500. höfvande hanrltverkaränkor.
st<;>roch fö.~·es~. Räntan till ännu Förest. Till fattiga.
J
T)'S)iU
förs amt, fattigkassa, kr.
lef~!i'nde släktingar.
Pastor Knil\er-f'ond. Förest. Till 9JOOO.Tyska församl:s kyrkoråd.
F~schers testamente (Kapt. Joh. kyrkokören kr. 600.
Tyska Hemmets byggnadsfond
J Fl~?her 1772),~r. lJ(;6~.. Pastor
Uamh:lchsrlonntion(Snick:änkan
kr. 8,135.
oc~ forestånd.
rni llU~tattlga.
E Rambach. f. Dehm, ]880)kr. 1,000. WrangeJs testamente
(Frlm M
j\ uhrma ns fond ....
(Hofkallaremäst.1 ~ttstor ?ch förest. Räntan utdelas B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor
p H Fuhrman 17/2) kr. 1,250. Ty- tfl l behofvande inom förs amI.
och förest.
Till fattiga.
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Fromma stiftelsers,

Yhlens legat (A ev. Yhlen 1755)
kr. 125. Pastor i Tyska förs aml.
för fattiga.
Friedrich
Wilhelm o. Anua
)faria
gfmmermanns
donation
(31111899 kr. J,000 o. 31111905kr.
1,000). Till Tyska ålderdomshemmet, Förvaltas af pastor o. förest.

[2640J

Mosaiska församlingen.

pensionskassors

m. fl. fonder.

Isaac David och Juli ana Hl rschs
understödsfond (MusikhandI. Abr.
Hirseli 1890) kr. 13,600. Underst.
till behöfvande, företrädesvis släktingar.
Fanny Josephsons
fond (Frkn
Fanny Josephson 1882) kr. 10,000.
Till en början lifränta, seder-

personer, som vilja lära eller förkofra sig i slöjd eller handtverk.
Julia Uubensons minne (Åtskil.
liga församl:smedlemular 1892)kr.
5,000. Underst. till uppmuntran åt
förtjenta lärjungar i församl:s religionsskola.
Betty Salumonsons minne (Test.

mera

af

välgörando

ändarnål.

Edv.

Salomonson

af 7/ro 1861)

Jacques Lamms fond (Ing. .Iac- kr. 20,000. Husrum åt obemedl.
ques Lamm 1889) kr. 10,000. T.
Stiftelsen för bostäder åt rat-:

~ökif~~~~~~e:f:~~t~~r:i~{~~~~:~~\~:
::lr a:3:~I:::~~~:
~ij~:~~:l~n
R

Se [12 67].
nytta.
i Stockholm (Gåfvobref af L J
.lnton Bendix' fond (FärghandI.
John
Levins
stipeudiefond
Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000
Anton Bendix 1891)kr. 4,aOO. Dels (Gros sh. John Levin l87~)kl'. 10,000. sedermera donationer af åtskilliga
graf'underhåll, dels faf.tigunderet, Stip. åt någon fattig studerande andra personer. - Fondens belopp
Carl Benedicks' donation (Gen:- yngl., tillh. mosaiska församl.
nu cirka kl'. 87,000 Räntan lägges
konsul Carl Benedicks' test. af d.
Marcus och Eleonora Levlus t. v. till kapitalet. När detta enl.
3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt fond (Test. 27Juni 1892af Konditor förestånd:s åsikt blir tillräckligt
utan något viflkor; räntan använ- L N Levin) kr. 10,000. Extra bidr. skall det användas enl. rubriken.
des enl. rörea.ml:s beslut.
till mosatska. församl. fattiga.
A. S. )'nlentills
fonder (Test.
Emma
Benedic.ks'
donation
Ludvig Lovlus fond (Test. 27 af bankiren Axel Valentin) omkr.
Geu.ckonsultn:n Emma Benedtcsa Juni 189'2af' Konditor L N Levin) 50,000 kr. Understöd.
1890) kr. 4,850. Räntan är ställd kr. 15,800. Först, lifränta, sedertill rörsarnl:s fr-ia dtsp.
mera stipendium.
Stockholms MosaiBenedicks' ",tipentiiefond (BruksAxellJevills minne (Test. 27 Juni [2641J
patron W Benedicks 1848)kr. 9,000. 1892 af Konditor L N Levin) kr. ska församl:s sjukhjälp- och
Stip. åt judisk studerande vid 10,000. Stipendium.
beg rafningssällskap
svenskt universitet.
lUanllS tsstameutstond
(Grossh.
Benedlckx'
uurlers tddsfund A F Mann och hans hustru Ma- (1788) kr. 73,800. Särsk. styrelse
se
[1943];
att vårda och under(Bruksp. E OBenedicks 1876) kr. thiJda Manu J865) kr. 20,000. Rän·
stödja sjuka samt ombestyra be2,000. Till behöf'vande inom förs. tan disp. af församl. förest.
grafn.
af
afI.
mosaiska trosbekänenl. veder-b. fattigvårdsst. beslut.
Syskonen ~lendelsolls fond för
Fröken Bernhardina
Berendts ogifta män och kvinnor (Oscar, nare; ledamotsafgift är 5 kr. årl.
fond (Gåfvobref af Konsul S. Be- Henrik o. Henrietto Mendel.son men underst. lämnas utan afserendt) kr. 3,000. Underst. åt be. 1891) kr. 33,100. Underst. åt äldre, ende på ledamotskap i sällskapet.
höfvande flickor.
ogifta och obemedl. medlemmar
Henrik och Mathilda Davidsons af församl.
[2642J
donationsfond (Gen:konsul Henrik lleyerssons pensionsfond (Grossh.
Friedliinders stipendium (Grossh.
Davidson och hans hustru 1893) Lesser Meyerasen ]860) kr. 54,000. H Frf edländer). Styrelsen f. Israekr. 20,900. Räntan utgår t. v. som Pens:r åt lärare, lärarinnor In. fl., litiska Ynglingafören.; årl. räntan
lifränta åt 2 personer; efter dessas anställda hos mosatska töra., samt JOOkr. utdelas till yngling, tillh.
död användes den till bekost. af deras änkor och barn.
Sthms Mosatska församL, såsom
bostad åt fattiga.
lIichaelssons donation (Bruksp. lärling ägnande sig åt studier i
Ma.gnus Davidsous fonder kr. G :I\Iichaelsson 1865) kr. 20,000. prakt. handtverk eller slöjd.
20,000 (testarn. 30 jan. 1901). Uno Räntan användes till ngt för förIsraelitiska ynglIngaföreningen
derstöd.
saml. nyttigt ändamål.
(1819). Särsk. styrelse se [1909].
Wilh. Davidsons donationsfond
~Iosaiska församlingens
fattig' Att understödja till Sthms kom(Gåfvobref af Konditor Wilhelm fond, kl'. 27,500. Fattigv. åt för- mun hörande personer af mosaisk
Davidsons sterbhusdelägare
af 5 samt:s medternmer samt reseuu- trosbekännelse,
hvilka ägna sig
mars 1883) kr. 44,300. Räntan ut- derst. åt n-ammande judar.
åt vetenskapl. studier, åt slöjd eller
går t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
lIosaiska
församlingens
skol· handtverk;
att bereda utväg för
personer, därefter användes den fond, kr 56,GOO.
Bland annat un- medellösa judiska barn till erhåltill bekost. af bostäder för be- derst. åt fattiga skolbarn.
lande af religions- o. elementarhöfvande.
Emanuel
~ nehmunsons
fond undervisn. ID. m.
Eliassons understödsfond (Fabt-. (Gåfvobref af fru Rosa NachmanSeligmanns stipendium (Dr L
Levy Eliasson o. hans fru Edeltue son) kr. 5,000. Understöd.
Seligmaun). Styrelsen f. Israelitir. Salomonsson,
1874) kr. 15,000:
Hosa och Emanuel
~achmaJl- ska Ynglingafören.; årl. räntan c:a
Räntan användes till underst. åt sons fond för skoljorskolonler
12f, kr. utdelas till judisk yngling,
fattiga yngl. och flickor inom mo- (Gåfvobref af' änkefru Rosa Nach- ägnande sig åt vetenskap, skön
saiska församI., hvilka önska fu.l.l- manson af 3U/4 1904) kr 25,700.
konst, slöjd eller handtverk.
komna sig i yrke eller kuuskaper.
1'"athans fond (H J Nathan 1826) Tekniskt stipendinm. Styrelsen
LM')' Eltassons
mlnnesfond kr. 13,000. Halfva räntan till vissa f. Israelitiska Ynglingaföreningen.
(Fa.bt-. Levy Eliassons änka Ede. personer, andra hälften till under- ÅrI. räntan 250 kr. utdelas till ju.
line El iasson ]887) kr. 5,000. Rän- visn. åt fattiga judiska. barn.
disk yngling, ägnande sig åt tektan användes för att bereda fattiga
Jeannette och Charlotte ltubens' niska studier.
församI:smedL
af kvinnokön ti.ll- fond (Frökn. Jeannette o. Charfålle att"begagna brunns- eller' bad- lotte Rubens 1870) kr 2100 I if
kur eller VIstelse på landet.
ränta.
.,
. ,.
[2645]
. Ponden t'ör bespisande at' fat.
Moritz Itubens"
(Karlskrona)
En~est,.öms, Eufemia M. v., stiftIga skolbarn (Test. 27 Juni 1892 donationsfond
(Gåfvobref
af telse (Statsminister L v Engeström
af Konditor L N Levini kr. 10,000. Grossh. Ludvig och Anton Rubens 1820) kr. 4,000, samt sedan år 1888
Sophus Fn:d~ricias fond (Test. samt .J Lublin af d u 29 nov. 1888) stadens lösepenning för fattigstuaf S. Fredertota af 21/3 1904) kr. kl'. 10,600. Räntan utdelas hvarje gan kr. 4,000. Katolska församl:s
15..000. F.örst lifrän!a, sedan väl- år d. 7 mars (Moritz Rubens döds- kyrkoråd se [1265]. Underst. åt rat.
gorande ändarnål.
dag) till hjälpbehöfvande judiska tiga änkor af katolska bekännelsen.

j

I
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II.

Fonder

tillhörande

pen sionskassors m. fl. fonder.

[2651-2660J

fattighus
och försörjningsinrättningar,
m. fl. dylika asyler.

barnhus

Borgerskapets
il.nkehus grun·
Knnt Bernhard
Beronii fond
dadt år 1724 för underhåll af ål· (Handl. K. B. Berornus 1876) kr.
derstigna borgareänkor
i Sthlm. 5.000. Understöd som H. Fåhrsei
Eget kapital vid 1905 års början kr. fond.
1,162,063:74. Antalet intagna änkor
»Fond för barnhusbarn af kvinuppgår f. n. till KOst.
nokönet.
(Statsrådet C. J. Malm'
),ieberts fond (Sejlareålderm .. J. sten, Frih. F. 1,vrede, Grossh.A.Fre·
F. Liebert och hans hustru A. S. stadtus m. II. 1R61) kr. :17,154:27.
Weber 1832)kr. 5,933:29. Handpen. Insättn. i ränte. och kapitalförningar vid midsommar och jul åt säkr: sanstalten i Sthlm till bereä änkchuset intagna änkor.
dande af lifränta vid 55 år.
J A 'V Lindmanssons donationsFonden till minne af Hugo
fond kr. 100.000.
Fåhr:eus
(afsatt af Barnhusets
Patprsims
f 011 fl (Grossh. \V. G. medel 1888) kr. 2,500. Understöd
Paters en 1864) kr. 137,000. Räntan till barnhusbarn, hvilka ådagalagt
utgår i pens:r ä 50kr. pr år till änkor flit och anlag föl' studier eller för
och döttrar efter borgare i Sthlm. inlärande af något yrke eller handt(2653J Drottninghuset.
Paul ls testamente (Grossh. Nie. verk.
. Se [1992]
IJondretska fonden (Kapt. Jean
D'rott.n inghuset
(Konung Karl Pauli 1781) kl'. 20,000. Räntan utdelas
till hufvudstadcns
fattiga Louis Gondret 1895) kr. :~0,140:22.
XI:s Drottning, Ulrika Eleonora,
antagl. 1682) kr. 14.5,500. Intagn. borgares och fabrikörers änkor, »För att underlatta och bisträcka
,?ch fö~'sörjn.af ålderstigna, sjukl., äfvensom orkeslöse, sjuke och be- i nöd och arrnod stadda mödrars
1 torftighet stadda änkor och dött- hötvande borgare och fabrikörer i barns intagande och vård.»
Höökska fonden (Komminister
rar efter civ. och militäre ämbete- Sthlm.
Schröders lestamente
(Grossh. K. .1':. Höök och hans hustru 1900)
och tjänstemän, präster, borgare
samt sådana hof1Jetjänter, hvilka Georg Schröder 1871) kr. 122,000. kr 5,000. Insättning i rttute- och
Pens-r åt frurrtim. af borg. klassen. kapita1försäkr:sanstalten
i Sthlm
icke burit Itvre.
Siifbohms testamente (Snickare- till beredande af Itrränta åt i Ad.
KJ,iggeska f'onden (Änkef. Knigge, Anna Maria v. .Balthazar, 1822) ålderm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand- Predr. röreaml. födda barnh usbarn,
Ljuugcr antzska testamentsfonkr. 25,000. Räntan fördelas i pens.r penningar åt ii änkehuset intagna
den (Tobakshandl , P. Ljungcrantz
till »i verklig nöd stadda ogifta snickareänkor.
Tidmarks
och Sundlns
Pen- 187.\) kr. 1.\2.442:64. Iulösn, å
fruntimmer eller änkor af medelklassen», med villkor att de äro stonsrond (M:ll S. M. Sundin 1859) barnhuset af sådana fattiga barn
»kända att vara af obefläckad van- kr. 204,300. Pens:r a 3COkr. tfl'l. tillh. Sthlms kommun, som e1je~
del», med företrädesrätt för ogifta delas för i behof stadda fruntim- icke kunna utan afgift intagas.
mer af den s. k. bättre samhällssökande af nämnda egenskaper.
Brandelska
fon Ilen (M:ll A. S. klassen, hvilka, födda i Sthlm och
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren minst 30 år gamla, äro antingen [2660] Styrelsen äfver SabC. H. Brandel 1904) kr. 82,000. blinda eller »t sina händer förlabatsbergs ålderdomshem.
Räntan fördelas i pens.r till me- made ell. förvridna, så att de icke
Se
61]. ..
dellösa fruntimmer: donators släk- kunna sig med arbete försörja».
Benedlcksska
fonden (Ankef. EmZetlersten
P:s lestamente
tingar samt deras efterlämnade
ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
(Kryddkramh.
E.
Zettersten
P:ns
änkor äga företräde framför öfr.
1836) kr. 15,000. Af räntan tillfal· 18,]02: 81 »För bildande af'en fond,
sökande.
ler 1/4 änkehuset och de örrtga hvars afkastn. bör användas till
(2654]
S/4 utgå som pens:r
75 kr. åt beredande af bättre och rikligare
Konung Oskar l:s minue (Ånke- välfrejd. fattiga änkor eller ogifta kosthåll åt hjonen.»
Eklunds fond (Johanna Kristina
drottning
J osefina
1873) kr. döttrar efter borgare; f. n. är penEklund 1892) kr. 2,136: 65. Räntan
676,000. Särak. styrelse se [lD8SI. aionäreruas antal 10.
skall
med a/4 utdelas till å ålder~em .för mindre belnedlade ogiffa
Ohmans testamente (Fru Hedy.
fruntimmer eller änkor af stånde. Öhman J791) kr. 3,206: 19. Räntan domsh emmet in tagna personer frän
Kla.ra
församl. och 1/4 tilläggas
klassen öfver 50 år gamla.
tilldelas S borgareänkor .
kapitalet.
(2655]
26
58]
Lennbergs fond (M:ll Sofia Albertina Lennberg 1890) kr. 2,124: 07.
ASl'let för pnn vr es honteux. [
Borgerskapets gubbhus (Sthlms Räntan lägges t. v. till kapitalet.
Särsk, direktion se [1990J.(Grefv:an
Borgerskap 1788)kap.ital. år 1903kr
Lieberts fond (Seilareålderru. J.
Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz
1860). Asylets tillgångar 31'121904 1,4611,.208:7.9.Borgerskapets gubb. :F. Liebert J832) c:a kr. 4,650: 55.
kr. 1.287,002:48 efter att hafva till husdirektion. se [1985]. Underh. af Räntan utdelas till å ålderdomshemmet intagna personer af tysk
nybyggnads arbetet under året ut- ål(\erstign.~ borgersmän i Sthlm.
}. d. Jnrnkramhandelssocietenationalitet.
betalt kr. 70.392: 37. Beredande
ten
s
pensionsoch
begraf'ning's'I'errades fond (Språklär. Alex.
af bostad och delvis föda åt aktningsvärda fruntimmer af stånds- kassa, kr. 3,000. Kassan öfver- andor Nadi Terrade och hans huJämn.
till
Borgerskap.
gubbhus
o.
stru
Lovisa R. Terrade f. Strömpersonsklassen.
änkehusinr. m. 1,500 kl'. till hvard. bäck, 1S86) kr. 1,000. Räntan användes för inköp vid jul af bröd
till samtl. å ålderdomshemmet in(2657J Borgerskapets
tagna personer.
änkehus.
(2659]
Allmänna barnI'nrnans
fond (Generalkonsul
Se [1986].
husinrättningen.
Gustaf Unman) kr. 10,008:33. Räntan utgår f. n. till tvenne af GeneBet'gs testamente
(M:ll .r, J.
Se [l951].
ralkonsul Unrrian namugtma perBerg 1836) kr. 35,000. Räntan anAllmänna bnrnhustnråttulngen
slagen till pens:r il 150 kr. åt 12
stockholm
(Drottning Kristina soner.
ogifta fattiga och ålderstigna bor- 1637) kr. 6,620,739:69. Vård och
Östergrens fond (Hamnfogd. L.
gardottrar.
. uppfostran af värnlösa barn.
E. Ostergren) kr. 509:16. Räntan ut.

(2651]

Arbet!'\stllgor för barn, de första
grundade 1887 gnm anslag af Stift.
Lars Hiertas minne, hafva till ändamål att förekomma tiggeri bland
fattiga barn genom att gifva dem
håg för praktiskt arbete och undervisning dttrt. Sär-sk. styrelser se
[1961-1970]. Arbetsstugor finnas i
Ad.. Fred:s, Vasa, .Iakobs, .rohan.
nes', Klara, Kungshojms, Nikolai,
Maria samt fyra i Katarina och tre
i Östermalms försml:r. (Se Adressafde1ningen.)
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delas vid jul åt sängliggande sjuka åarbetshemmet
26 och å Karls-: Peter Murbeck 1747)kr. 344,280:70.
å ålderdomshemmet tillh. Nikolai vik 16) samt seminarium för lärare Ändamål: att till tjänarinnor uppförsaml:s afdelning.
(f. n. 8 elever).
fostra fattiga flickor, tillh Sthlms
kommun. Intagn:sålder 6-10 år.
När tillfall e yppas att intaga barn,
[2663bJ
-[2661J
~'öreningen för bistånd åt lytta införes annons i Sthlm s Dagblad
Med. dr C. Hahns testamente
med
underrättelse
om erf'orderL
och vanföra (Prof. A. Wide m. fl.
af 1896 å 20,000 kr.
1894) kr. 163,333. Arbetsskola där handlingar Q. hvar ansökning fär inFrimurarebarnhuset
å Kristiue- underv. lämnas åt medall. vanföra lämnas.- Särsk. direktio n se [2124].
berg (Frimuraresamfundet 1753)kr. i bokbinderi, borstbinderi, sko- hvars ledamöter lämna ä.rl. bidrag.
2,030,000, däraf fastigh:s bokförda makeri, svarfning o. snickeri åt
värde 300,000kr. Sär-sk. direktion, se manliga samt sömnad, virkning,
[2109].Till vård o. uppfostran inom stickning o. väfning åt kvinnliga [2666J
inrättn. af fattiga värnlösa barn; elever. Arbetslön betalas för allt
,räl görande Prunttmmers-säl) ...
150 barn vårdas f. n. å inrättn.
dugligt arbete. I Hemmet för van- skapet (Prinsessan Sofia Alber·
föra mottagas 9 kv. o. 12 manI. tina 1825).Särsk. styrelse, se [2057J.
elever. Adr.: Greftureg. 59(f. d. 71). Kapital. omkring 20,000 kr. Årl.
[2662J
___
inkomsterna utom räntan utgöras
Prius Karls uppfuatrfugalnrättaf. bidrag från Ko:,ungen, Kronnlng f'or fattiga och värnlösa barn [2664J
lIlalmqvistska barn uPPfostrings-I prinsessan och Prins Carl samt
i Stockholm (Pastor Prim. J. O.
I Stockholm (Klocka. Iedamotsafgtfter, tfl.ls. omkr. 2,30<f
Wallin o. Underståth. O. af Vann- anstalten
qviat 1833) kr. 688,000,däraffastig- ren J. P. Malmqvist o. hans hustru kr. som. de~s eft~r af Herrar
hetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se 1852 och 1853)kr. 54,365:46. Särsk. Kyrkoh:r ingifvet forslag utdelas
tJ~1fattiga fruntunmer (omkr.1,8QO
[2121]. Vård af fattiga o. värnlösa styrelse, se [2123] Attlämnafattiga
barn i Sthlm; 80 barn vårdas f. n. å o. värnlösa flickebarn undervien.. k~.), dels anslås fill underst. for
vård och uppfostran i öfrigt; för tlickskolor (omkr. 500 kr.).
GåIön.
de flesta å anstalten vårdade barn
_
[2663
aJ -erlägges årl. en afgift, i medeltal
Föreningen rör sinnesslöa barns
yård (Prof. N. G. Kjellberg, fil. utg. 175 kr. för hvarje betalande. [2667J Femöreföreningen (Flera
--'personer 1864) kr. 8,000. Sär-sk,
d:r O. von Feilitzen m. fl. 1869)
kr. 268,825: 53. Särsk, styrelse, se [26 65 J
styrelse se [2111] Grundande oeh
iUurbecks Inrättulng för fattiga underhållande af barnhem i den
[2025]. Uppfostran af sinnesslöa
barn (f. n. vårdas i skolan 46 barn, fltckors uppfostran (Prästmannen svenska lappmarken.

I
I

I
I

I

1\1, Fonder för understöd

åt barn.

[26 70J
[2~nIsHpet »De fattigas vänner» r:~~~a~~
:~~~enun"le~nkå;~ 1~~~
Cavalll-HolmgreJlska Stiftelsen
ökats med 1,775kr., 1898 med 1,880
(stiftad af grosshandlaren A. F. (Grossh. J. E. 'förnqvist m. fl. d. kr., 1899 med 1,985 kr., 1900 med
Cavalli-Holmgren på hans 50-års- B/5 1826)kr. 84,400. Särsk. styrelse, 2,090 kr., 1901 med 7,095 kr. och
dag den 27 maj 1901med en grund- se [2103]. Räntan användes dels 1902 med icke mindre än 10,100kr.
plåt af 20,000kr.) har till ändamål och i främsta rummet till fattiga samt utgjorde 31 dec. 1903 kr.
att bereda ett sommarhem i Stock- barns beklädn., dels ock till smärre 29,022:12. 1902 års inkomster utholms skärgård åt välartade fattiga underst. åt behöfvaude; räntan å gjorde kr. 24,203:27 och utgifterna.
skolbarn till glädje och uppmun- 3,000 kr. utdelas till 4 behöfvande kr. 5,713:G5, hvadan kapitalöknintran för dem samt till gagn i fy- af kvinnokön; dessutom utdelas gen utgjorde kr. 18,489:62. Säl lsiskt, moraliskt och socialt hän- :~\'. 6~~ ~ .. kBfI~~~rt~~.10 a 15kr. skapets samtliga tillgångar uppl~e~~~l S~~:;~i~:t~~~s~7
gingo d. 31 Deeember 1903till krAugusti eller under 70 dagar, 25 [26 72]
113,4~1:05. - Se vidare sid. 1000.
barn däraf 19 flickor och 6 gossar
Säl lskapet Jultomtarne (stiftadt [26 73]
å stiftelsens hem som under detta af 17 unge män julaftonen 1870) Fattiga barns vänner (Frrh.an
ål' var förlagdt till Björkvik vid har till ändamål att årligen sön- Cederström, f. v. Cedervald, 1841)
Algöfjärden i Värmdö församling. dagen före jul utdela fullständiga kr. 2l,000. Särsk. styrelse, se [2101J.
År 1902 vistades den 14 Juni-31 beklädnader åt fattiga, välartade Medlen användas nu blott till utAugusti eller under 77 dagar 28 skolbarn inom hufvudstaden. Fou- ackordering af flickor. Sedan 1883
barn däraf 24 flickor och 4 gossar der III 1902kr. 91,926:O~. Särskild ~ar sällskape~~ bestän:da inkomst
å stiftelsens hem, detta är förlagdt direktion, se [2105]. Ar 1870 be- okats med rantan af 2,000 kr.,
å Gällnö i Värmdö församling.
kläddes 1 barn och 1902 200 barn hvilka genom test. tillfallit sällÅr 1903vistades den 14 Juni-29 samt under hela verksamhetstiden skapet vid fru frih:an Rosa OxenAug. eller under 75 dagar 33 barn, 4,291 barn, för ett värde af c.a stiernas, f. Mickelsou, död år 1892.
däraf 24 flickor o. 9 gossar, å stif- 175,000kr. Fonderna ökades 1893
--telsens hem, detta årpå den natur- med 3,000 kr., genom testamente [2674J
s~ona Argboda .0 VId Kanholms. af Ingenjör Ludvig Jerving, under
SällSkapet Baruavännerna, SärfJarden l Varm do Iorsamlmg..
namn af Mathilda Jervings fond skild direktion, se [2107]. Sällsk:s
År 1904 VIstades den 15 JUUI-I (hvaraf 1/2 räntan användes för ändamål är att strax före jul bel Sept., sålunda
under 77 dagar,. sällskapets ändamål) samt 25 sep- kläda fattiga folkskolebarn. Tillg.
40 barn, daraf 25 ffiekor- och 15'tember 1896 med 1,000 kr. af en af utgjorde 11l\'Iaj 1905kr. 11,650:77.
gossar, ä Stiftelsens hem å det s. hufvudstadens affärsmän till min- Ledamotsantalet var samma dag
å.. inköpta h~m~anet ..K~~fsYikvid ne af 25-årig affärsverksamhet i 1,436 (22 ständiga och 1,414 års'viudösta-öm i Varmdo forsamI.
Stockholm såsom grundplåt till en betalande!. Den 18 Dec. 1904 utAr 1905 VIstades 9.'6-22/8 (73 skodonsfond hvaraf högst '/2 års- delades fullständ. vinterbeklädnad
dagar) 26 flickor och 16 gossar å räntan anvärides till skodon åt i jämte diverse andra julgåfvor till
Stiftelsens hem Kalfsvik.
Jultomtarne anmälda barn, hvilka 216behöfvande skolbarn. Den 2~ i
ej erhålla fullständiga bekläduasamma månad erhöllo 39 barn
1 der; och har nä,mnda skodonsfoud_kängor, strumpor, kappor m. m.,
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och på våren 1904 ha 25 par kän'1889,560: 90, öfr. tff lg , kr. 251,022:99. 'ngn af sina föräldrar eller iföljd af
gor utdelats.
Alltså 1904280 barn Särsk. styrelse, se l2059J. Har till deras s~ukdom eller. oordentlIghet
hulpna för en sammanlagd kostnad ändamål att åt flickor, som sakna sakna UOdIg vård o. tills. l hemmet.
af kr. 6,697:94, de skänkta gåfvorna behörig omvårdnad, bereda ett
ej medräknade. Under sällskapets hem, där de erhålla kristI. upp- [26 77J
--35·åriga verksamhet (1870-1904) fostr. och god handledn. samt säSällskapet »'I'Hl uppmuntran af
hafva fullst. vinterbeklädn. jämte lunda danas till redbara och dug!. öm och sedlIg modersvård » kr.
andra j ulgäfvor tilldelats 2,438barn kvinnor. Ansök. om inträde ställes 115,181:71. Särskild nämnd, se
samt kängor och strumpor ytter-l. till styrelsen och kan ingifvas af [195.>]. Räntan jämte ärsafg. an605barn(= 3,043 hulpna skolbarn) vederbör!. kyrklig eller kommunal vändes tm underst. dels kontant
för en sammanlagd kostn. af kr. myndighet eller känd enskild per- till belopp afliHill30 kr. dels med
78,9:J9:60. Häri äro julgåfvorna, son. Säkerhet skall ställas för er- kläder m. m. åt hustrur eller änkor,
men icke de små administrationsläggande af årligt uppfostringsbi- hvilka ägna sina minderåriga, äkta.
kostn:a medräknade.
drag, t. v. bestämdt till 100 kr. pr barn en öm o. sedlig modersvård
I slutet af36:te verksamhetsåret,
elev, att utgå t. o. m.15. året. När- och äro stadda i behöfvande om(1905) komma minst 200 barn att mat-e upplysn. lämnas af styrelse. ständigheter. Underst. utdelas höst
erhålla fullst. vinterbeklädn. samt led. prof. C. Sundberg, Gref'ture- o. vår till hvarje gång 130mödrar.
60 il. 70 barn kängor och strumpor. gat. 7.
Dessutom utdelades 50 par kängor [2676]
[2678]
--redan på våren 1905.
W. A. Benedicks fond (Kam»Köhlers premiefond" kr. 1,500.
[2675J
marh. W. A. Benedieks 1870) ka- Räntan utdelas so~ prem. åt folkAlms, Axel och Softa, stiftelse pital: omkr. kr. 84,000. Styrelse: se skolebarn, som ~port goda fram(Byggmäst. A. Alms änka, 1874), [2055J. Vård och uppfostran af steg l simning .Vld Sthlms stade
grundfond vid 1904 års slut kr. fattiga barn, som antingen förlorat bad- och stmturättrnng.

IV.
[2681J

Fonder

tillhörande
sjukvårdsoch andra dylika
afsedda att bereda sjukvård.

Serafimerlasarett t d
e s irektion.

rettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvartd.,'
få innehafvas högst 1 år samt sökas skrift!. hos vederb. förest. f.
medio. eller kirurg. kliniken.
Sederholmska
testamentsfonden (Exped. sekr. H. F. Sederholm
1853)kr. 56,403. Afkastn., vid 1889
års början kr. 276,767, har disponerats, järnl. donators föreskr., för
ny- o. ombyggn. vid lasarettet.
Sjöstedts testamente (Kyrkoh.
N. J. Sjöstedt 1858) kr. 6,000. I
den mån de donerade medlen därtill lämna tillg., tillhandahålles
kostnadsfri sjukv. vid lasarettet,
så vidt ske kan i eusk. rum, för
obefordrade präster och civ. e. o.
tjänstem. i Sthlm och dess närmaste omgifu.
---

I

Se [1605].
BjörnstJernas,
O. M., General·
major, fond (1903) 50,000kr. År!.
räntan disponeras för Lasarettets
allm. behof.
Med. dr C. Hnhns testanlente
af är 1896 ä 20,000 kr.
M. F. lV:s fond (1901) 3,000 kl'.
Räntan användes till understöd åt
medellösa personer, som undergått operation för kräfta, efter bestämmelse
af professorn
John
Berg, så länge han innehar öf'verkirurgbefattningen vid Lasarettet,
och sedermera på sätt direktionen
bestämmer.
Norlunds,
Lotten,
Fru, fond
(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
med kapitaliserade räntor (år 1903)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre ötverl.äkaren vid den medio. afd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verk!. behöf'vande, för att sätta dem i tillfä.lle att genom lämplig föda eller
vistelse i stärkande luft vid brunnar eller bad söka återvinne hälsa
och krafter.
Prof. R. Bruzelii fond (1900)
1,514 kr. och
Donationsfonden
Lincoln Paykulls minne (1899) 1,000 kr. Rän.[
torna disponeras efter öfver'läkarens bestämmelser - för liknande
ändamäl
som Lotten Norlunds
fond.
RegnelIs, A. F., Dr, stipendiefond. Doneradt kapital (1863) kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1903 års
början utgjorde kr. 11,963. År!.
räntan använd. till ä.nc lika stora
stip. att tilldelas 2 medic. kand:er,
som tjänstgöra vid Serafimerlasa-

I
I

anstalter,

eller

Sejiareåldermannen
.T. F. Lieberts
och hans hustrus
donationsfond (1827) kr. 4,884:80 vid
1904 års slut. Frisäng f. en sejlareumbetet tillh. person.

[2684J
Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sj uka barn (Med. Dr P.
Elmstedt m. fl. 1854) kr. 725,000.
Särsk. direktion, se [1639J. Vård
af fattiga sjuka barn; under det
sista året vårdade 1,066 barn; vid
polikliniken 5,491 fritt.

[2685J

Sabbatsbergs
brunnslasarett
(Prof. E. Gadelius under medverkan af brunnsgäster vid Sabbatsbergs hälsobrunn 1807) kr. 45,808:
[26 82J
Gymnastisk. ortopedtska Instttu- 60. Särsk. direktion, se [1641]. Att
tets fattigfond (Prof. N. Åkerman åt fattiga sjuka brunnsgäster bem. fl. 1827) 13,000 kr. Direktionen reda kostnadsfri bostad, föda och
f. Gymn.-ortop.-instit.,
se [1579J. läkarev . under den tid de begagna
Kostnadsfria bandager åt medel- sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb.
lösa pers., som lida afkroppslyten.

[26.87J
[2683J
Stockholms sjukhem (stift. gen.
gåfvor 1867) kr. 4,062,846:38 (IiI
1905). Särsk. styrelse, se [1619].

Allmänna barnbördshuset.

Se [1627].
Allmänna barnbördshuset (1852)
kl'. 428,206:49, däraf fastighetsv.
kr. 200,000.
Asylen för fattiga barnufoderDirektionen
öfver Stockskor och deras barn. Samrna st Y.
h I
t d
h I"
O ms S a s oc
ans
relse som vid Allm. barnbördshu .
set, se [1629]. (Bildad af Benekurhus. Se f1623J.
Friherre H. von Beskows och dicksska asylerna och NödhjälpsMed en kapitalbehålln.
hans hustrus donationsfond (1880) fonden.)
kr. 1,297:70 vid 1904års slut. Rän· vid 1904 års slut af kr. 801,396:94.
tan användes till underhåll o.koru.
plettering af för patienternas räkn. [2688J
Kungl. Sällskapet
befintl. bokförråd.
(;refre Clas lIorns donationsPro Patria.
fond (1822) kr. 12,500. Till förmän
Se [1953].
f. Sthlms läns kurhusinrättn. EnK. Sällsk:ts samt!. tillg. 1 Jan.
dast räntan fär användas.
.1905 utgjorde kr. 325,650:29.
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Byggmäst,
J ohan Anderssons
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördshusets
ändamål
Barnbördshuset
Pro Patrta
(Grundadt af Assessor C. Ramström 1774).Intagande och vård af
barnaföderskor. samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningon födda barn; fastigh:n, som tillh. sällsk., är varderad till 66,000kr. och där befintl.
inventarier till kr. 5,366: 03.
Fru Hanna R:s fond (Bruksäg.
G. F. Berndes 1876) kr. 6,000. Underst. åt fattiga barnaföderskor.
Frn M. Berggrens fond (Grossh.
R. C. Berggren 1894)kr. 5,000. Till
förstärkande
af K. SäUsk:ts resp.
fonder.
Sam. Enanders fond (Bruksega-I
ren Samuel Enander 1902) kr.
110,349:12. Befrämjande af Slil1sk:ts
barmhärttghetssttrteteer.
C. Il. Forsgrens fond (Grosshandlaren Carl Robert Forsgren

V.

I

1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
Sällsk :ts barmhärtighetsstiftelser.
A. Granholms fond (Fabrikör A.
Granholm1904)kr.lO,000.Befrämj.af
Sällsk:ts barmhärtighetsstiftelser.
Grefve Gyllenborgs fond (Protokollssekr. Grefvc C. A. D. Gyllenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r
åt gamla, orkeslösa tjänare o. tjänarinnor för Iångv., trogen tjänst.
C. P. KindevaIls fond (Fastighetsäg. C. P. Kindevall 1888) kr.
3,000. Underst. åt fattiga och modellösa barnsängskvinnor.
A. O. Wallenbergs fond (Bank.
dir. A. O. Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
:!,OOO.Räntorna å nämnda donationer användas med ena hälften
till »täckande
af utgifterna för
barnbördshuset»
och med den
andra ti.1l »uuderstöd
åt fattiga
barnaföderskor och deras barn».
Aug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. 'Vennberg 1889) kr. 60,000.

Refrämj. af sällsk:s
hetsstift:r.

barmhärtig-

[2689J
Strandbergska läkareinriittnin·
gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c:a 253,000 kr. Sär-sk. direktion,
se [~O43J. Understödet, som består i fri läkarev ., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350personer
årligen.

[2690!
Föreningen för sjukvård i fattiga hem (stiftad 1~88). Styrelse,
se [2003J. Att gnm af fören. anställda sjuksköterskor lämna vård
i deras egna hem åt sådana fat·
tiga sjuka, hvilka ej kunna el. böra
sändas till sjukhusen.
Fören.s
verksamhetsområde
är inom Ad.
Fred:s och Johannes' färsarnl:r.

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

[2693]

!Jöllers stipendiefond (Kam re.r
stad, helst å Södermalm, och hvilkas räder varit otv. tjänstem. vid J Möller 1798) kr. 2,200. Stip:r til
Sthlms stads verk el. inrättningar, 2:ne studerande vid Upsala untv'
l\"ordf'ors testamente (Öfverst:an
samt stip:r åt gossar och flickor
mellan 16 och 21 år och hvilkas W Nordfors 1838) kr. 1,000. Till
fäder varit industriidk., trädgärds- en behöfvande militäränka.
mäst. In. m.; -tngen får kornrna i
Noreenska fonden (Änkef. L F
åtnjutande eller bibehållande af Noreon 1850) kr. 20,200. Pens. åt
pens. eller stip., som tillhör eller fattiga änkor eller ogifta fruntimhåller sig till annan lära, sekt och mer i Sthlm.
[2695J
Stockholms magi- läsarcsamfund än vår kristna
Sebaldts testamente
(Justitieevang. luth. lära.»
strat.
kansler O Sebaldts änka 1797) kr.
Dyks
fond
(Gudmund
Dyk
1659)
600.
Till
fattiga
barn.
Se [11 03].
Thåströllls
fond (Änkef. F L
Ahllöfska teatnmentsfonden (As- kr. non. Stip:r.
~'lobergs fond (Guldsmed S Flo- Thåström 1832) kr 25,626. Pens:r
s~ssor O Ahllöf 1740) kr. 8,745:44
Räntan delas mellan 12 i Sthlm berg 1830)kr. 3,000. Pens. till civ. il. 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter ctv. tjänstem. och borgare i
boende ålderstigna, bräckliga och änkor.
Hanssons
fond (Borgmäst. H Sthlm.
fattiga personer.
Törnqvists
fond (Kamrer C
Hansson
1659
och
1663)kr
1,379.
.åhfatrömskn
testamentsfonden
Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem.
(Skepparen M Ahlström 1790) kl'. Stip:r.
Hedings
fond
(l\Jargareta
Heåt
lärjungar,
som
visa särd, håg
27,200. 12 pens.r il. 66lrr. 67öre till
underst. för aJ testator uts:ajung- ding 1708) kr. 800. Stip:r åt stu- för studier, vid Katarina lägre elementarlärov.
derande
vid
Upsala
univ.
frur,deras anhöriga el. andra utsedHedströms pensiousfond (Fabr.
Wadströms fond (Jungfrun U
da fattiga i Sthhn födda kvinnor.
Flodinska st ipendi einrii ttningen O Hedström 1822)kr. 3,400. Pens:r Wadström 1789) kr. 10,500. Pens:r
tilldelas )10 gamla jungfrur, som
(Borgmäst. S O Flodin 17ft5) kr. åt behäfvande i Sth'lrn.
Hochsehllds pensionsfond (Lag- uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2
162,035:57. Underst. till studerande
1RaO) kr af borgareståndet».
vid Upsal a univ.t och Linköpings man J H Hochschild
14,300.Räntan
utgår till2:ne pens:r
von ,l'illebrands
fond (Frih. E
högre anmunna lärov.
a 225 kr. åt fattiga, ogifta, ötver M v. Willebrand 1854) kr. 115,000.
Helmfeldtska
stipendiefonden
(Riksrådet Baron Simon Grundel 30 år gamla fruntimmer, hvilkas Underst.
Winboms pensionsfond
(DomHelmfeldts änka M H v. Parr 1683) fäder tillh. Sthlms magistrat af
prostänkan • O Winbom 1821) kr.
kr. 45,3B7:15. Sthlm s magistrat litterata klassen.
Jaoobsons testameute (O Jacob- 3,000. Executor testamenti: stadsoch en af' densamma utsedd dtRäntan
rektör. Understöd åt studerande son 1(44) kr. 1,080:50. 'En j.ens, kassör Gotth. Dahlerus.
kr. 54: 37 utgår till en stude- är anslagen till underst. åt ogifta
vid Upsala untv., företrädesvis till
döttrar samt änkor efter ofrälse
släkten; af räntorna underhålles rande yngl.
Jakobsons o. Mattsons fond (O ståndspersoner med företrädesrätt
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Jakobson o. O l\Jattson 1644) kr. för gifvarinnans släktingar.
Storkyrkau.
1,087. Stip:r.
St kh I
Ladous foud (Dorothea Ladou
[2696J
Borgerskapets beoc o ms
or· 1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh. [2697J
myndarekammare.
tyska röraaret.
..
medlingskommission.
Branders fond (Kamrer H A
1Uarii testamente (Ankel'. A MaSe [1193J.
(Grossh .
Brander 1869) kr. 1:JO,350. Pene:r rius, f. Koopman, 1846 och 1848) .åsplunds testamentsfond
åt fattiga, sjukl., ogifta truutim. kr. 80,145. Pens:r a. 75 kr. åt be- D Asplund 1804)kr. 124,500. Pens:r
mer, som uppnått 60 års ålder, höfvande ogifta fruntimmer inom a 75 kr. tilldelas fattige borgare,
äro födda och boende inom Sthlms SthlIn, hvilka uppnått 50 år.
deras änkor och oförsörjda barn
Berendts, S, understödsfond (Fabi-ikeidk. S Bercnclt 1886)kr. 10,000.
Ofverståth:ämbetet för Poltsarenden, se [io 81]. Till hyresbidrag
åt fattiga Hunesömrnerskor vid
höst- och vårtlyttn. till ett belopp
af högst 25 kr.

å.

ro
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[2697-2710J

fl.; åtskilliga anslag utgå äf- cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r idkare 1770 års hallordning) kr.
Underst. åt fabrikörer
ven dels till Torsåkers församl. i till änkor och döttrar efter tobaks- 67,158:-.
samt deras änkor och barn.
Hernösands stift, dels till Frfmu- handl.
Törnebohms testamente (AssesSöderbergska
fonden (Fabr. P
rarebarnhuset.
Bergers
stipendi um (Krydd- sorn och stämpelmäst. E Törne- Söderberg 18iiO)kr. 1,673:25. Un.
kramh:ssocieteten
till minne af bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är derst. till 2:ne strumpfabrtksardess ledamot Lorentz W Berger anslagen till pens:r å 7;') kr. åt hetare.
'1'örnebohmska fonden (Stampel1829) kr. 10,000. Underst. vid läro- änkor och barn efter medlemmar
verk åt söner till obemedl. inom af Sthlms borgerskap (utom ta- mäst. assessorn E Törnebohm 1831)
briksidk.), uvarjämte för aärsk. af kr. 3J32. Underst. till afl. fabrikskryddkramh: ssocieteten.
Borgerskapets
egen disposition testator bestämda ändamål utbe- idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
ad plos usus (Sthlms borgerskap talas 600 kr. år1.; dessutom utgå under 16 år.
1749) kr. 150,000. Pens:r a 7.5kr. särsk. anslag såsom till Ortopedi- [2700J
till fattiga borgare, deras änkor ska institutet m. fl.
Bok. och muslkhandlnrnes pen!I. F. och Emma Wallins penoch oförsörjda barn.
(1\lusikförlägg. A
sionsfond kr. 268,061. Pensioner sionsförening
Oustelins fond (Kryddkramh. A utdelas f. n. till af stiftarne ut- Hirsch, bokhuudl , .T J Flodin m.
fl. 1853) kr. 389,456:-. Särsk. styCastelin och bans hustru 1836)kr. sedda peneionurer.
15,000. Pens.r till änkor och ogifta
lI'arodells pensionsfond (Handl. relse se [1891].Pens. åt delägarnc.
döttrar efter f. d. Kryddkramh.s- L J Warodell 1863). 2/5 af Berg- [2701J
societ:s ledamöter.
strahlska h~.~~t~ hyror ~tbcta!.as
Minuthandels föreningens
pen.
Flouergs
testamente
(Guldsmed S Flo berg 1837) kr. 3,000 ~~~ o~~l~:~·rnl.år o~·~tI'~tb:::l~,~·~~ stonskassa (flera~inllthalldl. 1874)
kr. 16,540 till'212 personer.
kr. i376.,J49: 83. Sarsk. styrelse se
Räntan användes tilllifstidspens:r
Westerbergs testamente (Trakt.- [1893]. l ens:r och underst.
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilka
den ena bör vara guldsmcdsänka.
dott;:n C M Westerberg 1R~0)kr. I [27 02J
--liktunliehandlarnes
pensionsf. d. lIandelsl"6reningens öfver- 20,1,0. Pens.r tfl.l borgarodottrar.
skottsfond
(öfverlämnad af Haninrättning
kr. 316,611:23. Sär-sk.
Grosshandelssocie- direktion, se [1885].Pens:tagarne
delsfören. i Sthlm 186.5)kr. 2,000. [2698J
Pens. till en minuthandl.
äro omkr. 40.
tetens deputerade.
lIedströms
testamente
(SidenSe [2329].
fabr. O Hedström 1832) kr. 3,000. Bro bergs penstonsfond (lVI:llI [2703J
Pens:r a 75 kr. utgå till fattiga C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
Handelsbokhållarnes
penstonsänkor och oförsörjda barn efter till en grosshandl:dotter.
förening (1869) kr. 530,000. Särsk.
borgare i Sthlm.
Grosshandelssocietetens
pen- styrelse, se [1895J;peua:r.
f. d. Kryddkramh .. societetens sionskassa
(Grosshrssocteteten
pensionskassa
(Kryddkramh.-so- 1815) kr. 547,607. Pens:r till gross- [2704J
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r hand l., deras hustrur, änkor och
linskänkssocietetens
pensionsoch underst.
barn i Sthlm.
och begrat'ningshjiilpskassa.
KaLjungornntx'
testamente
(TolIagboms t.estamente (M:ll C U pitalet 15,000 kr. är öfverlämn. till
bakshand!. P Ljungcrautz 1873)kr. Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pcns:r Borned l'ingskornrni.aai onen där pen4,000. Pens:r åt minuthandl:änkor
ä 150 kr. till fattiga änkor och sioner utdelas till pens: berättigade.
och deras döttrar.
döttrar efter skeppsklarerare eller,
Lnnds testamente (Pcrukmak.- om sädana ej finnas, efter gross- [2705J
dottern B iiI Lund 1840) kr. 1,870. handlare.
f. d, Bryggareämbetets
i StockPens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga
Pensrsfund för fattiga f'.d, sjö. bolm pensionskassa
(f. d. Brygborgaredöttrar .
kaptener, deras äukor o. döttrar gareämbetet) grundfond kr. 317,100.
Nyströms testamente
(Gros sh. (Groesh.ssocietetens deput. 1901) Särskild styrelse, se [1889]; penC M Nyström 1790) kr. 37,500. kr. 56.,713.Pens:r till sjökaptener s:r och underst. åt delägare.
Numera 2/3 af <11'1. räntan till samt gratifik:r till sjökapt:s änkor
Drottningens
skyddshem och 1/3 och döttrar.
[2706J
till stift. Hemmet för elända.
Petre.i iska fonden (Skoppsklarer .
f. d. Skomakarcämbetet
eller n.
Okänd (ett anonymt testamente P Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens:rit
j
1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- 150kr. till skeppsklarerares i Sthlm v. skomakaremästareföreningen
Stockholm
(Okänd) kr. 325,000
tig borgare.
änkor och barn.
(fastigh. N:o 6 kv. Pegeeus). Särsk.
Scharps
gåfva (Grossh. C A
styrelse, se [1884); pens:r, sjukScharps arfvingar 1849) kr. 3,000. [2699J
Direktionen öfver och
begra.fningshjälp.
Pens:r till borgaredöttrar.
..
f. d. Siden. OChkli,deskramhan.!
fabr-iksfatfiqkassan.
delssocietetens
pensionskassa (f.
Se [2045].
d. Sidenkramh:ssocieteten 1860) kr.
Bla,ncks fond (S M Blanck 1873) [27 lOJ Apotekare-socie23,000. Pens:r till änkor och döttrar kr. 1,;365: 30. Underst. till en arteten.
efter deläg. i Sideu- och klädes- betare vid K AAlmgrens sidenfabr.
(Direktion se [2373]).
krarnh.eeocioteten.
Casparssons pensionsinrättning
Sundberg
Prsons testamente (Fabr. P A Oasparsson 18,,0) kr. Collianders fond (Fru Dorothea C.
(Kramhand!. .J Sundberg Petters- 20,226:04. Pens:r till arbetare vid Oolliander 1850) kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond för underst.
son 1792) kr. 1,000. Pens:r åt bor- sidenfabr:r.
gare och deras änkor.
Fabriksfattigkassan
(Sthlms fao åt fattiga apotekareänkor».
Hallengrens fond (Apotek .. J N
Sundlus testamente ,,(M:llLM brilrsidk. 1752) kr. 244,659:39. IlnHallcngren 1836) kr. 2,675. Årliga
Sundin 1879)kr. 24,;00. Anka ellcr der-st. åt fabriksarbetare.
döttrar efter borgare i Sthlm, med
van der Osten ska fonden (Fu- räntan användes af Direktionen till
företräde för sidenkramh:änka och br:sänkan 1\:[ O van der Osten 1834) nytta och ändamål föl' de farmadöttrar.
kr. 8.000. Åt döttrar cller änkor ceuter, som använda Societetens
institut.
Svanbergs testamente
(Hand!. i fabrikssocieteten.
Jnstelii
fond (Apotek. Martin
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000. Paultska
fonden (Grossh. och
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm fabr. Chr. Pauli 1807)kr. 2,791:3L Justelius 1R83) kr. 30,000. l/S af
utdelas
till behöfvande
samt för deras i behof stadda Underst. till arbetare vid yl.lefa- räntan
apotekare, deras änkor eller oföränkor och döttrar.
brikerna.
f. d. Tobakshandelssocietetens
f. d. St.ämpelafgifts.
eller den sörjda barn, l/~ till stipendier för
pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.sso- t s. k. Hallkassan (Sthl ms fabriks- två stud:de vid Farm. institutet
ID.
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Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. fl, fonder.

och 1/3 till tillfalliga underst. ät hjälpskassa (stift. af flere perso-, [2413]; årl. räntan utdelas vid julbehöfvande farmaceuter eller till ner 1754) kr. 17,500. Sjuk- och be- tiden till orkeslösa man!.ledamöför yrket nyttiga ändamål,
grafn:shjälp åt man!. och kvinn!. ter, som fyllt 55 är och äro i be.
Kalls fond (Apotek. Chr. Kall arbetare vid boktryckeri o. stil- hof af understöd.
1897) kr. 4,000. »År!. afkastn. till- gjuteri.
Eliassonska
understödsfonden
delas en eller flere änkor efter
Gutenbergska stiftelsen (stift. af (Fabr. Levy Eliasson och hans fru
farmaceuter med företräde för än- flere personer 18(0) kr. 101,500. Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr.
kor efter farmaceuter från Väster- Pens:r åt mani. o. kvinn1. typogra- 5,300:11. Sthlm s arbetarefören:g,
götland.»
fel' samt stilgjutare.
se [2413]; räntan användes åt röreMosanders fond. Grundkapital
Xnkehjälpsfonden (stift. a(.flere ningsledamöter,
som varit med i
1,000 kr. till minne af Professor personer 1854) kr. 1.>,700. Anke- minst 10 är, för befriandet af årsC G Mesander frän en apotekare hjälp efter typografero. stilgjutare. afg. till fören. och dess sjukfond,
som den 1/91900tillhört apotekareGemensam styrelse. Adr.: Kg!.
Hemslöjdsfonden (Advokatfiskakåren i 50 är. Af räntan utdelas boktryckeriet.
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:_.
årligen t. v. 50 kr. af Professorn
Sthlms arbetarefören:g, se [24131,
i kemi vid Farmaceutiska
in st. [27 12]
räntan användes som prem:r åt
till den mest framstäende lärjunTypografiska f"öreningen (H W fdren:sledamöters
barn under 15
gen i samma ämne. Aterstoden Lindström m. fl. 1846) kr.58,927:16. är för slöjd. Utdeln. hvarje ju!.
af räntan på kapitalet, som genom Särsk. styrelse, se [2417J;sjuk- och
sammanskott af kamrater till of- begrafningshjälp, arbetslöshetsun[272
vannämnde apotekare blifvit be- derstödm.
m.
Stockholms
arbetaref"örenings
tydligt förstoradt, lägges tills vt.
sjuk- och begrafningshjiilpsfond
dare till kapitalet.
(Sthlms
arbetarefören:g
1868) kr.
[2713J
Norrlands
apotekaref"örenings
13,858:18. Sär-sk. styrelse, se [2413);
Stockholms
gasverksarbetares
donationsfond
d. 29/5 1895. Af
sjukoch
begrafn:shjälp
ät
fondens
(Delräntemedlen lägges t. v. l/S till sjuk· och begrafningskassa
ledamöter
eller deras sterbhus.
kapitalet och 2/S öfverlämnas till ägarne 1879)kr. 17,77R. Särsk. sty- Ar 1904 utbet:s 10,344 kr. i sjukFarm. instit:ts styrelse, att efter relse, se [1923]; sjuk- och begraf. hjälp och 3,300 kr. i begrafningssamråd med direktionen användas n:shjälp; årl. bidrag från Sthlms hjälp.
till ngt för institutet eller dess gasv, 1,000 kr.
.~tockholms gasverksarbetares
elever gagnande ändamål.
[2'721]
(Delägarne 1881).
:'\ygrens stipendiefond (Apotek. nddhjälpsfond
Stockholms
arbetarerörenings
Samma
styrelse som sjuk- och tioöresafdelning (Sthlms arbetareGottfried Nygren d. 16/12 1897) kr.
5 000. Då de ärligen besparade begrafn:skassan. Utdelar hjälp vid fören:g l:HO) kr. 600:-.
Särsk.
räntemedlen uppgå till 1,000 kr. trängande behof. Kapital kr. 25)601. styrelse, [se 2413]; beklädn. ät
utdelas detta belopp af societ:s
fattiga barn hvarje jul.
direktion till någon exarnin. apo- [27 14J
tekare till underst. antingen: 1) för
I,ykttiindames
sjuk· och be- [2722J
vetenskapl. studier i in- eller ut- grafningskassa (Delägarne 1868)kr.
Fagerbergs pensionsinriittning
landet eller 2) för studier vid ke- 8,810:45. Särsk. styrelse, se [1945J;
J. Fagerberg
misk fabr.; eller ock till 3) belö- sjuk- och begrafn:shjälp. Ar!. bi- (Sadelmak:älderm.
1830) kr. 223,421:03. Pens:r ät fatning för epokgörande
upptäckt drag frän Sthlms gas v. 300 kr.
tiga och välfrejd. personer, 80m
inom farmaeten. Vid stip:s utdeln.
Lykttändarnes
och sifonpumfästes hufvudsakl. vikten vid sti- pames vid Stockholms gasverk äro eller varit borgare i Sthlm,
deras änkor och oförsörjda barn.
pendiatens prakt. duglighet, sköt- ~nsk. pensionsfond
(Delägarne
samhet och karaktär.
18(2) kr. 82)602:29. Särak. styrelse se [2723J
Redings fond Apotek. '1'Reding [1907]; pens:r ät delägarne.
(. odu'ska pensionsfonden (Segel1871) kr. 5,000. Räntan skall vid
söm:änlmn K. Godu 1721)kr. 10,951).
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga [27 15J
Borgmast. i Sthlm; räntan anapotekare eller apotekareänkor.
vändes till underst. åt änkor efter
Sebardts fond (Carl Wilhelm SeTotties
pensionsfond
(Sfhlme ämbetsmän inom Sthlms magistrat
bardts fond kr. 10,000,stiftades af stads Brandförsäkr:skontor
1847) samt efter sådana civ. tjänstemän
Societeten vid dess årssamman. kr. 37,500. Sthlms stads Brandför- som af öfverståth. o. magistraten
koms t den 11 Sept. 1903 »till hug- säkr:skontor se [1759J;räntemedlen tillsättas; utbet:s f. n. till 5 änkor.
fåstande af Hofapotekarens namn användas till peus:r o. årl. underoch verksamhet för Societeten un- stöd ät de på bl:andförsäkT:konto- [2724J
--der
tjugufemårigt
Ordförande- rets stat uppforda tornvaktares
loljökal)tenssocieteten
i Stockskap n). Af ärliga räntan afsättes efterlämn. än~or och oförsörjda holm (stift. 173J) kr. 90,000. Sjö10 pTOC. till kapitalet, livaretter barn samt ät ankor oClIba~n eiter kapt:ssocietetens deput:e, se [1897J.
återstoden af direktionen fördelas personer, som VId alaokning af Ledamöterna måste vara burskaps.
i ett eller flera stipendier för stu- eldsvådor omk?mmit, ..äfve~som .åt ägande sjökapt:r i Bthlm, och sociedieresor inom eller utom riket af sådane, som VIdeldslackning bhf- teten har till ändamål att upptaga
på apotek tjänstgörande eller vid vit skadade.
diskutera och besvara sådana frå~
Farm. instit. såsom assistent elgor, som beröra sjöfarten eller Soler amanuens anställd exam. apo- [27 16J
etcterens Iedamöters intressen, ut.
tekare, med minst tvåårig verkBarnmorskefonden
(Kgl. regle- dela pens:r åt ledamöter af viss
samhet efter aflagd examen.
mente 1840) kr. 15,120: 54. Sär-sk. ålder samt underst. åt Ledamöter,
)Vaners
fond (Till minne af styrelse, se [1883];underst. åt gamla deras änkor och oförsörjda barn,
Apotekaren Jakob Wa.Iler 1886) sjuka och fattiga barnmorskor.
som där-af äro i behof.
5,000 kr. Räntan utdelas som beBarnmorskornas
i Stockholm
lön. företrädesvis för flitigt och pensionsfören. (1860)kr. 47,859:58. [2725]
-förtjänstfullt
arbete ii Fat-m. in- Pens:r åt delegarinnor, som fyllt
Sjömannaföreningen
i Stock,
stit:s laboratorium, men äfven som 60 år och inbetaldt 25 års afgifter;
holm
(stift.
1863)
c.a kr. 250,000.
uppmuntran för redbart och frukt- f. n. utgå 10 pens:r et 200 kr. st.
Särsk. styrelse, se [1899]; pena-r,
bärande arbete inom öfriga undersjuk- och begrafn:shjälp samt unvisn:fack vid institutet.
[27 19J
derst.
Hvarje sjöman (af befä!.
Johan Anderssons
understöds,
underbefål och manskap), som är
[2711J
fond (Fru 'I'herese Andersson och svensk undersåte, äger anmäla sig
Konstförvantskapets
kassa, Hen Knnt Andersson 1898) kr. till inträde i fören. Kontor: Skeppsomfattande' Sjuk- och begrafnings- 50,000. Sthlms arbetarefören:g, se bron 10, n. b. t. v.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

[2725-2734]

Sjömannaföreningens
nödbjälpskassa,
c:a kr. 16,000. Sjömannafören.s styrelse; att af fondens räntor och af medel in saml.
i sparbössor under fören:s sammankomster gifva julgåfvor till ledarnöters änkor och barn.

manshus direktion, se [1195J. Un- ven samt, utan att hafva begått
derst. åt orkeslösa sjömän; år 1904 rymn:sbrott, under dessa år idkat
utdelades kr. 4,500.
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
[2727]
till 17 år, å utrikes orter; år 1904
ÅngfartygsbefiilhafvaresälIska.
utdelades kr. 121,603:34 till 1,458
pet (1857)kr. 157,395:66. Särsk. aty- personer.

[2726]

~~~s{:s~~s~;426J; pene:s- och un-

Stockholms
sj ömanshnskassa
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
1904: kr. 610,906: 02. Särsk. dir-ektion, se [1195]; underst. åt orkeslösa sjömän, deras änkor och barn;
år 1904 utbet:s kr. 26,063: 05 till
f>40underst:stagare.
Stockholms
nationalkassa
(Skeppsred. i Sthlm 1772)slutet af
1904: kr. 162,043: 46. Sth1ms sjö-

VI.

[2728]
Handelsflottans
pensions anstalt (IL Maj:t och Rikets Ständer
18114)kr. 900,733: 34. Särsk. dtrektion, se [1837]; pens:berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrir-

[2729]
lIlasklnistf"orenlngen; särsk, styrelse, se [2429]; kassabehålln. 311,2
1904: grundfond: kr. 20,000; sjuk.
o. begrafn:sfonden: kr. H5,90'l:11;
nödhjälpsfonden: kr. 27,691:68; förvaltn:sfonden: kr. 4,441: 84; understödstouden: kr. 16,965:89; biblio·
teksfonden: kr. 2,241:06; pens-fonden: kr. 484: 46; sångkörsfonden :
kr. 42: 80; summa kr. 87,769:90.

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

[2733] Kg!. Vitterhets-, Hi- går till understödj ande af zoo1. [underst. för forskn:r på de fysisktstudier.
matem. vetenskap:s område.
storie- och Antikvitets·
Akademiens reseunderstöd (dir.
Ferrnerska belöningen (Kansltakademien.
Sahlgren 1773,bergsrådet Dahlberg rådet B. Ferrner 1795)kr. 3,040: 80.

A.nteJIska donationen (gåfva af 1815 m. fl.) kl'. 25,945. Stip:r till Premieutdeln.
Dr H F Antell, aflämn. 1896) kr. ett belopp af 1,300 kr. utdelas årl.
.-Iorma,nska belöningen (Prof.
100,000; f. antikv. och numismat. till yngre naturforskare för utfö- A. H. Florman 1838) kr. 5,869: 81.
ändamål.
rande af resor inom Sverige med Till pris och belön.
Bergerska donationen ('l'ullför· ändamål att undersöka landets naFonden för vetenskaplig fnrskvalt. i Göteborg C G Bergers test. turförhållanden.
nlng (anonyma gifv.) kr. 209,388:70.
1878) kr. 290,000. Af räntorna anArnberglol donation kr. 22,024:50, Okas under gifv:nas lifstid genom
vändas: 1000 kr. för arkeologiska donerad 1901 af Bankofullmäkt. J räntans läggande till kapitalet.
:f6reläsn:r, det öfriga för historiska W. Arnberg.
Fonden tJII medalj för vetenoch antikv. ändamål, efter utgifts.
Banksska legatet (Josef Banks skapliga arbeten och till utrikes
stat, som för hvart år bestämmes. 1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på rese.tlJlendierförlngenjörstndier
Beskowska donati onen( Ötverste- lönen till Bergianske läraren.
(anonym gifvare) kr. 30,784: 67.
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr.
Beljerska donattonen (af Bok- Räntan lägges under donators Itfs10.000. Underst. för yngre, obe- förläggare Frans Beijer insamlade tid till kapitalet.
medl. och förtjänt forskare inom 1884) kr. 10,088. 'l'ill främj. af RiksGrillska donationen (Bruksp. J.
de vetenskaper, som tillhöra om- musei mtneralogtska institutions W. Grill 18631kr. 45,672:53. Räntan
rådet för akadem:s verksamhet; ut- syften.
utgår tillsvidare till Skansens zoodelas t. V. hvartannat år.
Berglanska stiftelsen (Prof. P. logiska trädgård. Fonden afser bflGötiska förbnndets donation kr. J. Bergius 1784). Donattouskaptta- dandet af en zoologisk trädgård.
2,400; för antikv. ändamål.
let 8,3B3kr., egend. Bergiiiund, till
Hahns donation (Med. dr ConHjertbergska
donationen (Pro- .publ ict nytta och till en skola för rad Hahn 1896)kr. 21,239:28, till untokollssekreter.E GHjertbergs test. trädgårdsskötselns
eller hot-tdku'l- derst. för vetenskapl, forskn.r el1888). kr. 260,000; för Statens hi- turens upphjälpande i riket under ler resor.
storiska museum och kg'l. mynt- namn af Bergianska trädgärdsskoLetterstedts fond (Gen:konsul J.
kabinettet.
lan.
Letterstedt 1860)kr. 18,001:10. Rän·
Lonbatska donationen (gåfva af
Beskowska
stipendiefonden
tan anslås till ett pris för utmärkte
hertig J F de Loubat i Paris 1889) (Öfv:kam:junkare B. v. Beskow och författare och viktiga upptäckter.
kr. 20,000; räntan utdelas hvart hans hustru 1864) kr. 19,741: 75.
Letterstedts fond (Gen:konsul J.
5:te år f. bästa under senaste 5 år 'l'ill ett stip. åt någon ung, förtjänt Letterstedt 1860)kr. 9,081:90. Ränutkomna, på svenska, norska eller och obemedlad vetenskapsidk.
tan utgår i Q. för särsk. maktpåligdanska förf. arbete öfver Amerikas
Branuelskn donationen (Kamre- gandevetenskapl.undersökn:rsamt
arkeologi. etnografi, historia eller
myntkunskap.
(Nästa gång 1907). raren C. H. Braudel Lsuö) kr. 91,780: ä.fven till andra ändarnål. be~oende
02.
För riksmuseets botaniska o. detta på Vetenskapaakademien.
Scharpska donationen (test. af
Letterstedts fond (Gen:konsulJ.
grossh. J. H. Scharp och hans fru, entomologiska afdelningar.
f. Westman, 1902) kr. 100,000 för
Byzantinska resestipendiet (En· ~~~:::~~~t 1~~~aif';"~~i~~~~~~teI'~~
den historiska vetenskapens hö- voyen P. O. v. A~p 1803)kr. 30,000. sängar för nödlidande sjuka resan.
jande (räntan utgår tillsv. till två Upsala unrv.: for :~af 9 på hvar- de företrädesvis från främmande
lifräntor) .
andra följ. år utses stipendiater af la~d.
Vetenskapsakad ... som för samma
Lottersted ts fond till pris fÖr
m. m. (Geri.kon[2734] Kungl. Vetenskaps- år uppbar årl rantan; under de öfversättnlngar
öfriga 6 åren utses stipendiater af su l J. Letterstedt 18601kr. 18000.
akademien.
Upsala univ., som förvaltar dona- Af räntan utgår 400 kr. år!: för
Ahlstrands testamentsfond
(Bi- tionskapttal et.
öfversättningar till svenska språbliotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr.
Edlundska donationen (Prof. E. ket af något förträffligt utländskt
24,472:75. Tilllif'ränta åt vissa per· Edlund 1~80) kr. 34,79:': 16. nun- arbete; återst. ställes till Akade.soner efter hvilkas död räntan ut .. tan användes till prisbelön:r eller .miens fria förfogande.
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