
[2601-2602) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

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

Stiftelsens namn och föl'valming, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder :.. [2601-2,645}:

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler , [2651-2667)

III. Fonder för understöd åt barn ·· [2670-2678}
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, ellerafsedda

att bereda sjukvård [2681-2690)
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkes7dkare, deras hustrur och barn ... [2693-2729)
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,

lärares samt deras änkors och barns pensionering [2733-2760)
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [2762-27 68}

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn [2770-2778)
IX. Fonder för understöd åt civile ärnbets- och tjänstemän samt där-

med jämförliga personer samt deras änkor och barn [2781-2802}
X. Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn [2804-2817}

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn [2821-2826)

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. [2828-2864}

Registm' till samtliga fonder se [2865J - [2871].

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

[26 OlJ Stockholms stads
konsistorium.

Se [1225].
Berjl;.ten.ka fonol.n (Änkef. L M

Bergsten 1826)kr. 5,133:15. Af rän-
tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar.

O.'orjl;iMka fonolen, kr. 1.012:04.
lrJ. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattiga fruntimmer.

J1äl'!,man,k. fonden (M:ll Hägg·
man 1,70) kr. 3.067:93. Pens.

Jnn"blaol.k. fonuen (Prosten B
Jungblad, li<H21kr. 3,;61:71. Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.

l.ago' fllnd iDokt:an O U Lagus
18M) kr. r.,lHH:22 Underst. åt fat-
tiga fruntimmer,

J'ol"Ni IhNi~fl fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728)kr. 26,110:12. Stip,
åt studerande. •

n.n.tröm.ka fondeo (Kanslist.
ORenström 1818) kr 17,147:22.

Pens:r till 7 ofrälse, civ. tjänste-
mäns änkor, boende inom Klara
församt.

"'.bl.tedtska fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 868) kr. 1,'H4. Pens.

SoopHkn tond-n (Grefv:an AM
Soop 17H4)kr.19, 135:37.Underst. åt
fattiga kvinnor i Soopska fattigh.

Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs-
tidsräntor, pens:r m. m.

Ber!:!;rens, lIal.arne, nnde r-
stöd.fond (Grossh och fru R Berg-
gren 18(15)kr. 82,619. Pens:r, till·
fäl'liga understöd ffi m.

Berenf l donation (Handl. K B-
Beronius 1870)kr. 3,335. Pens:r.

Bersåns, f. D., fond (frkn E Ber-
sen 1897)kr. 10,472. Litstidsränta.

Boije.ka fond.n (Gravör J P
Boijel kr 19.2H6 5 pens:r å 150kr.
utdelas år!. till fattiga och sjukl.
änkor af Borgareklassen i Stor-
kyrkoföre.

AIfred foJlijns food (1898)kr.
1,267. Barnunderst.

"ils lVilb. t;k"ber!:s fond
(Grossh. CW Brink 18"9)kr. 5,249.
Pens:r.

1I0ktor Fr. Fehrs minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1890)kr. 2,626.
Pens:r.

[2602] Nikolai församlings
kyrkoråd.

Se [1226].
Arfv.dsons testamente (Dir. C

Arfvedson 1806)kr. 7,600. Räntan
disponeras af försam!:ns pastor
och användes till understöd åt
ålderatigna.sjuka fattiga, äfvensom
åt värulöaa barn.

Arrb.nii donation (Handl. A W
Arrhenius 1'72) kr. 6,490. Till hjon
på Sabbatsberg.

nl'r;:~rens~Uoh('r1 (Jf'll Eleonorp.,
donationsfond t Grossh. och fru R.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2602-2607~
Henbes donation (Kg!. Sekr. Ph Söder.tröms fond (Skomakare-

Hebbe 1868) kr. 20,270. Div, ända- ålderm. OH Söderström 1871)kr.
mål, barnavård m. m. :l,038; '/2 till kläder åt fattiga skol-

Fatima Hertzers fond (Fru Jea- barn och '/2 till tillfällil>.a underst.
nette Nordlund 1889) kr. 4,185. Tnutf ns testamente (Ankef', A M
Pens:r. rl'o,~~dsi:~~~skr.t :;~~ m~~~::r'(1\1::11

Henrlins,fru,Louise,fond(1900) U Wadström 17891kr. 250. Pens:r.
kr. 5,234. Bidrag till barnkrubbor. Wesb)'nthii fond (Konsul W

KoJlektmedell","."n förf"ttiga J E Westzynthius ,889) kr. 8,101.
anttvardsharn (insam!. af förs. Ha1fva räntan disponeras af pa- [2605J N'k I . f" I'
gnm kollekter) kr. 4,442. Beklädn. stor i försam!. för tillf1ilhga un- I O al orsam mgs
åt fattiga nattvardsbarn. derstöd och återstoden tillfaller fattigvärdsstyrelse. Se [Ll å'l],

Kreijs testamente (Assessor F Kyrkofattigkassall. ä nndnl s fond (Anna Charlotta
Kreij H27) kr. 2,410. Räutan till- Wlbergs, Fr., fond (Handl. Fr. Annda!) kr. 33,000. Räntan använ-
delas 2 utfattiga sängliggande för- Wiberg 1901)kr. 6,ll2. Lifst.-ränta_ des till underst. vid jultiden åt fat-
saml:medlemmar. Wi('kher~s, A. f., fond (Grossh. tiga familjer, med företrädesrätt

Kyrkofattigkassau. Särsk. sty- och fru Robert Berggren 1895)kr. för lika behöfvande af Storkyrko-
relse, (Atskilliga donationer) kr. ö8,933. Pens:r. förs.
60,111.MånatI. underst. till fattiga. Zethersten. testamente (Garf'v. Brogrens fond (Kronouppbörds-

lIetzgers test"mente (Groash. JH Zethersten 1790)kr, 50. Pens. kommiss. Carl Brogren Ikr. 1,000.
F Metzger 1851l)kr 3,549. Afkastn. lkerltlnds fond (frkn Augusta Etlberg- (Fattighjonet Wilh:aEd·
disponeras af församl:s pastor för Åkerlund) kr. 3,151; räntorna ut- bergs lifräntefond) kr. 675.
tillfalliga underst. delas ärl. till 2 aktningsvärda frun- Ellgst<'dts roud (Åukef. Joh:a

:Mit'llne]ssOJls testarn. (Grossh. timnlerinomStorkyrkoförs.,hvilka Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
:\Iichaelsson 1825)kr. 524. Pensa'. fyllt 50 år. ~ ~ talas till sådana fattiga inom Stor-

Hhulet nf J. E. }'eron och hnn!'! kyrkoförsaml., hvilka icke åtnjuta
hustru (Skomak. J. E. Foron 1880) [2604J Nikolai församlings underhåll af allm. fattigvården.
kr. 2.181. Pensa' och barnavård. Falks rond (Ankef. M Falk) kr.

Molins fond (frkn Sofie Molin) skolråd. Se [1226]. 800.
kr. 6,546 till beklädn. åt behöfv. Ekströmska tonden (Snick.· IJeijers fond (Lagmansänkan
nattvardsungd. tillh.församlingen. älderm. Ekström 1835) kr. 150. Geijer) 1,500.

Nors1.<.dts fond (Mil l Caroline Rän.tan. skall »vid julexamen ut- (~odns fond (Segelsöm:änkanC
Norstedt 1878)kr. 3,575. Underhåll delas åt 2:e flickor, som utmärkt Godu) kr. 555. Räntan utgår till
af ett eller flera värnlösa barn. sig för ordning, flit och arbetsarnh.> 12 ålderstigna änkor eller ogifta

Xor~tedts fllnel (SaraLovisaNor- kvinnor inom Rtddarholrnsför-
stedt) kr. 0,929. Underhåll af värn- Erik Boman Erikssons gåfva samlingen.
lösa barn. (fram!. viktualiehand!. Er. Eoman H•.dhergs fond (Spegelfabr. Karl

Okänd~ifvarestestall1ente(1854) Eriksson) 1,741 kr. Årliga räntan Hedberg) kr. 4,000. Räntan an-
kr. 610. Afkastn. disponeras af skall till skolans bästa användas vändes till värnlösa barns upp-
församl:s pastor för tillf. underst. F'louergskn don m lunsfunden fostran.

Ott ersk a fonden (i~nkef. M L (Guldsmed, A Floberg 1803) kr. Holmhergs fotid (Kryddkramh.
Otter, f. Edman, 1~6l) kr 41,}102.4,0;;6. "Till fattiga barns hallande N Holmberg 1853)kr. 1,500. min-
Pens:utdelning och månatl. Ull- i skolan». tan användes till förökande af den
derstöd till fattiga. li"rströmska fonden (Mill El.eo- dag!. kosten för å fattighusen in-

Petterssons fond (M:ll SM Pet- nora P Karström 1865) kr. 4,583. tagna blinda hjon.
tersson 1896) kr. 10,536. Pens:r. »Till den fond, som i Storkyrko- Ku mlf ngs fond (M:ll G Catha-

Pfef la test.amente (Revisor JE försam!. är grundad 161' fattiga rina Kumling) kr. 1,500.
Pfeil 1797) kr. 1,010. Pens:utdeln. skolbarn». Kåherg-_ rond, kr. 3,000.

f. d. Hiddarholms-j"6rs:s ensk, Luuv le Levlus fond, kr. 6,000. Norsledtsfolld (Boktryck. ONor-
pcnslonsknssn kr. 4,000. 5 pens:r Räntan utbetalar Styr. f. Nikolai stedt) kr. 10,000.
å 25 kr. akollof'skolon ler . Peter Wahbtröms underslöds-

Rogstndl! testamente (Änkef. l,iedbergska f,'ndell. Revisor fond. (Exped.cchefen Fr. Ekström
J Rogstadius, f. Löfblad, 17~6)kr. Liedberg 1904. 7,000 kr. Räntan och systern Emma Ekström) kr.
512. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- användes till kläder åt medellösa 10,000. Räntan skall fördelas ernel-
fattiga och sängliggande änkor. skolbarn. lan ålderstigna fattiga och sjuka

Sehnrps donatton (Grossh. J H Löf~ren!iika fonden (Ålderm. inom Rtorkyrko församling, dock
Scharp och hans hustru 18881kr. Löfgren 1826)kr. 75. Räntan, kr. ej i mindre poster än 40-50 kr.
2,(142. Räntan utdelas årl. till 3 :-5:75, skall -vid julexamen utdelas-. H(,:u('kuers f01111 (Änkef. Sofia
vältrejd., fattiga familjer inom 1l(jbl~rgsk8 f01111<'11, kr. 1,000. Lovisa Reuckner) kr. 11,400.
törsaml. Räntan skall utgå »till Iärarne vid Reuck uers fOlld (Bokh. N G
Scharps testamentsrond (Groash , folkskolan såsom extra arvode -. Reuckner) kr. 2,000.

o. fru Scharp) kr. 24.097; a) till Plur-haruska fonden (Grossh. Stråhl.·s testa mentsfond (Kam-
beklädn. af fattiga nattvardsbarn A Pinchard) kr. 1,014 Räntan till rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.
af kvinnokönet; b) till skollofskolo- •underst. åt 2 fattiga barn vid Iö,OOO.2 pens:r till fattiga och sjukl.
nier för törsami. barn; c) till rör- förs:s folkskola». öfver 60 år gamla än kOJ:efter civ,
bättrad kost åt försam!. å stadens Hthtu •••t-ns understödsfond (f. ämbets- eller tjänstemän med före-
fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga; d. lärarinnan Hilda Sten , 190.~)'t1'4.desrätt för släktingar.
d) till utdelandet af ved åt fattiga 2,620 kr. Räntau sökes '/2.-årsvis I Ållketlrot1nillg Joseftuns fond
röraamltngsbor. af i behof af understöd varande kr. 1,000.

~t'lH',\'eN te~tnmente (Grossh. lärarinna vid förs. folkskola. _
R F Schewe 1845)kr. 765. Afkastn. .l'uderstö,l·foud •.n för Mknla!
disponeras af förs:s pastor för till- folkskolas lärarinnor, rhandl. Fr. \[2607J Klara församlings
fälliga underst. Wiberg IH01)kr. 3,014. Afkastnin- kyrkoräd S [ ]

Stork)'rkoförs:s hn rn krubba gen tillfaller lärarinnorna, -den • e 1227.
(särsk. styrelse) kr. 43,984. Bar- ena efter den andra i den ordning, lIag~ es fOlld (Mrll. F E Bagge
navård. som af längsta tjänstetiden (minst; 184!» kr. 2,000. Underst. åt fattiga..

xuudgrcnska fonden (f. d. upp- 5 år) betiugas. Ingen af demrår åt- 1 Brandels fonll (Kamrer C_Bran-
bördskommiss. F OSundgren 1,.4) njuta understödet mer än etl år i del 1904)kr. 25,000. Understöd iLt
kr. 5,l\86. Pens:r sänder. ,fattiga.

Wessmanska fondelI (Ånkefru
Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,520.
Räntan »till kläder och andra för-
nödenheter åt de fattigaste flickor'
i tolkskolan».

Westzynthius' fond (Konsul
Westzynthius) kr. 1,000. Räntan.
till bespisn. af fattiga skolbarn.
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[2607-2609J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl, fonder.
Bernegnus fond (Kamrer. G W I'pauvres honteux. inom försam- Hiilphers fond (Handl J WHill.

J3ernel!au 1852)kr.30,000.Underst. ling. phers 1812)kr. 6,000. Räntan ror.
M fat~Iga. . Skogmans, Agnes, fond (Frih:an delas med lika belopp till 12 fat-
.. Bohn. 'fond (Handl. Bolm1802) A: Skog~an) 4,000kr. Räntan an- tiga änkor med eller utan barri
kr. 544. TIll de fattIga Jultiden. vandes tIll omedelbar hjälp vid inom Klara föraaml.

CAmlnskll testamentsfondsa sJ~kdomsfall inom fattiga ..hem. Isbergs fOlld (Presidentskan M
(Assessor L M Camin 1832)kr. Stjern'lrAnAts fond (Ankefru G Isberg 1872)kl.. 3,000. Räntan
750. Räntan utgår till Sthlms bor Stjerngranat 1819)kr. 4,800. Rän- till fattighjonen.
.garskola. tan utdelas åt fattiga änkor med f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94.

Cedersrhlölds fond (Dep:chefen barn, tillh. församl. Till styrelsens godttinnande.
RTh Cederschiöld 1865)kr. 2,000. T Afr:sfolld.kr. 3,000.Bäntorut- Lieberts fond (Sejlareålderm. J
Underst. åt fattiga. delas tdlj.behöfvande inom förs. F Liebert och hans hustru A S

Ekströmsdonatlon.fond(Gross. »TveIme .y.tral·~ testamente» Weber 18~2)kr .. 6,625:88. Af rän-
hand!. H E Ekström 1832)kr. 5,850. (1876) kr. 8,0?0... TIll af testator tan. 3/4 un fattighjouen, '/4 till
Räntan utgår till SthlIns bor ar- uts,edda pensionarer, .. kapitalet.
skola. g I'If'-parres fond (Ankefru M Lindgrens fond (Dir. E Lindgren

Ek.tröms fon ,I (Grossh. H E Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. 1802)kr. 300. Gåfva till änka med
Ekström 1842)kr 15 000 K' t åt fattiga. flesta barn.
'utdelas till de ":'est b~höf:~n~~ l~adströms fond (Jungfru Wad- Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
-änkor och ogifta fruntimmer, till. ~trom 1791)kr. 250. Åtfattigavid 18021 kr. 500. Gåfva till fattig·
hörande »pauvres honteux» inom Julb.den. . hJol}en.
rärsaml Wlbergs fond (FrkII C AWiberg Liudgrens fond kr. 500. 'l'ill mtd-

. . 1897) kr. 12,000. Till af testator dagsmåltid åt styrelsen .
. ' Falks foud (Jungfru Falk 1810) utsedda pensionärer. Lunuhlads fond (Hofslag J
h. 300. Till de fattiga jultiden. Ä.hrberl<s fond (Jungfru M L Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gåfva
.' ~others fond (M:ll Gother 1838) Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till af till fa~lj med barn.

kr .' 750. Underst. åt fattiga, testator utsedd pensionär. .Menn.ers fond (M:ll S M Meu
HAlIgrens fond (Assessorskan Öbergs fond (M'll M Öb 1874) lIle~ 1840)kr. 3,000. Pens:r åt 2:e

Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. kr . e.rg fattiga gummor.
åt fattiga. . 5,000. Underst. åt fattiga. l\ordströlIIs testamente (Änkef.

HAlIgrens fond (M:l!. M S Hall- EM Nordström) kr. 2,000. Räntan
gren 18H) kl'. 1,500. utgår såsom lifränta åt 2:e per-

Hanes fond (FrkII U E Hane [2609] Kl f~ I' söner, men efter deras död utdelas
1875)kr. 4.000. Till af testator ut. ara orsam mgs räntan till 2:e ogifta handtverks
sedd pensionär. fattigvårdsstyrelse. mäst:döttrar inom Klara försam!.

Homnans fond (Hofintend. J Se [1152J. Okänd (En ärlig mans fond 1782)
Hottman 1878)kr. 22,200. Till af Berggren. fond (Hyrkusk. M kr 400. Pens. till en ärbar flicka.
testator utsedde pensionärer. Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan PlhJgrens fond (M:ll U E Pihl·

HotTmolls, A, donatlonsfonll anslagen till kläder åt församl:s gren 1813) kl'. 1,500. Pens:r till
(Slottsarkitekten A Hottman 1897) mest nödställda fattighushjon. 2:e dygdiga flickor ..
kr. 75,000. Till af testator utsedde Bergqvlst» fond (M:llM CBerg. Q.-Idin~s fOlld(Presid.änkan J W
pensionärer. qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en Qviding 1859)kr. 32,0110.Afräntan

I':IAra förs. Kj'rkokossa (Klara ogift dotter, som rorsörjer sin utdelar fattigv:styrelsen 160 h.
kyrka 1812) kr. 290. Till de fat- moder. samt kyrkoh. återstoden till behöf'-
tiga jultiden; Bolins fond (Handl. A Bolin vande inom Klara församl, i pens:r

Krutmeijers fond (Kansliråd:an 1796)kr. 658. Till fattighjonen. om högst 100 kr. och minst 50kr.
B Krutmeijer 1854)kr. 8,000. Uno Brobergs fond (Viktualiehand!. Redogörarens gåfvofond. (1905'
derst. åt fattiga. C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän. ränta från IiI 1906. Efter styrel-

Krutmeijero fond (Kansliråd:an tan utgår i 3:ne pensioner till fat. sens godtfinnande, till fattiga inom
B Krutmeijer) kr. 2,832. Till ror- tiga inom församI församlingen...
saml, fattighushjon. En ärlig malls fond (1785)kr. S"hönes fond (Ankef. Schöne
. Ljnngmano, Carl, minne (f. d. 600. Till det fattigaste hushåll 1889)kr.2,500. Räntan öfverlämnas
Iäsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i med de flesta barnen. till skyddsföreningen i Klara lårs.
Klara kr. 1,700. Räntan utdelas Fonll för tillIllllig hjälp (1899) Schulllburgs, Angust, Minnes·
till en eller flere sjuka eller be- kr.I,OQO.. Litränta till nämnd per- fond. (Donerad af konsul R Bohum-
höfvande inom Klara förs. son, därefter utdelas räntan till burg 1895) kr. 1,100. 1 proc. till

LÖlVeno fond (Presid. Frih~ J hjälpbehöfv. inom Klara försam- kapitalet, resten till fattiga inom
von Löwen 1774)kr. 3,333. Rän- ling. Klara försam!.
tan fördelas, ena hälften mellan t'orssmnns fond (Tapetser. C G Setterströms fOlld (Karduans-
12 och andra hälften mellan 20 Forssman 1858)kr. 1,500. Pens:r mak. Setterström) kr. 630. Till
ino'!;' församI. boende fattige. till 2:ne fattiga borgareänkor. sty.relsens godtfinnande.

Mornero fond (FrkII Ulrika Mör- FnhrIllJlnsfond(Hofkällaremäst. sporroues fond (Ankef. U E
ner 1810) h. 1,500. Räntan till· P H Fuhrman 1772) kr. 597: 22. Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till
delas 3:e sjuka, församI. trllhö- Af räntan utgå 7: ;8 till Ad. Fredr. fattig\Ijonen.
rande änkor. fattigv.-styrelse, resten till Klara Stråldes testaml'ntsfond (Kam.

Nordfors fond (Öfverst:an W fattighjon. rersänkan H M Stråhle 1829) kr.
Nordfors 1842) h. 500. Underst. (;odus fond (Segelsöm:änkan C 3,000. Till 2:e otv. tjänstemans·
åt fattiga. Godu 1787)kr. 555: 56. Pens:rtill änkor, fyllda 60 år.

Pukes fond (Grefvinnan Puke 2:ne fattiga änkor eller jungfrur, Tunelii fOlltl (Kryddkramh. Jo-
1864)kr. 1,000 Underst. åt fattiga. 60 år gamla. han Tunelius 1833)kr 6,000. Rän-

Hambaeh« donation (Snick.än- Hoilllherl(s fond (Kryddkramh. tan tilldelas 4 inom församl. bo-
kan E Rambach, f. Dehm) kr. N Holmberg 1803)kr. 1,0011.Rän- ende fattiga änkor eller jungfrur.
1,000. Räntan utdelas till behöf- tan användes till förökande af den l gglas' fon,( (Excell. gretve G
vande inom församI. dagl. kosten för å fattighusen in- af Ugglas 1855)kr .. 2,000. Till sty.

Iloos' fond (Majoren Axel Roos tagna bliuda hjon. relsens godtfinnande.
1878) kr. 2,360:60.Underst. åt fat- Hoppenstedts Sofie fond (Fru IViers f·.nd (Brygg. A M Wiers
tiga. Adlersparre 187'1)kr.' 300. Till änka 1783)h. 1,682:24.27kr. till Ad.

Segercronaofond (Statssek:.et. E ,I beredande af lifränta åt fattiga Fre?-r. törs:s o. rest. till Klara förs:s
C Segercrona 1787)kr. 5,000.Rantan flickor i Klara barnhem och fattIghjon.
utgä."_till~ygdiga~nkor, til11I.. Tysta skolan.-----------------------
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2611-2613]
[2611] Jakobs och Johan- [26 12J de Geers donationsfond (Kam.
nes' församlings kyrko- och Alms fond (Byggmäst. Axel Alm marh. frih. C de Geer 1796)kr. 2,500.

skolråd. s [1228] 1.871) kr. 4.006. Pastor l Jakob Till fortsättandet och driften af
e .: jämte 2 andra, att uppmuntra de förs:s arbetshus.

Alms, Fru, donation (Ankefru arbetande klasserna till flit, ar- de Geers donationsfond (Excell.
S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till betsamhet och sparsamhet. grefve C de Geer 1850)kr. 15,150.
fattiga inom försam!. Alms testamente (Byggmäst. Ax. Till hyreshjälp ät några fattiga

Behrens donation (Gördelmak. Alm). En fond till uppmuntran inom församlingen.
JF Behrens) kr. 700. »En liten pit- af flit, ordning och sparsamhet hos de Geers donatronsrona (Excell.
ökning till Jakobs och Johannes' de arbetande klasserna inom huf- grefve C de Geer 1859)kr. 7,500.
församl:s skolepräster» (ingår i vudstaden, företrädesvis sådana, Till underst. åt fattiga barn inom
den rektor 0.2 kolleger tillk. lön). hvilkas biträde testator vid byggn:r församJ., hvilka fyllt 14 är, men

Brandels dona tion(Anna 1\'1:Bran- begagnat, till lika fördeln, Fonden, af sjukdom eller annan orsak äro
del 1795) kr. 2,700. Underst. till 100,000kr., förvaltas af Pastor i oförmögna att sig försörja, samt
fattiga änkor m. fl. inom törsamt. Jakobsförsaml. samt 2 af styrelsen såsom tillfälligt understöd åt an-

))R ('adters minne» (.:~nkefruCa- för Sthlms stads sparbank utsedda dra fattiga at' hvilken älder som
roline Cadier 19011kr. ÖO,OOO. Till personer. helst, hvilka befinna sig uti en
bestridande af kostn. af s. k. skol- Pranckeska fondeu (Fru O1ena hjälp lds belägenhet.
lotskolonier för folkskolebarn, till- Francke 1895)kr. 25,000.Till utdeln. Godus testamentsfonu (Segel-
hörande Jakobs och Johannes' för- vid jultiden till fattiga fam. inom ~öJll:änkan C Godu 1791) kr. 556.
saml. församI. 25.000 kr. till fattiga folk- Arl. räntan utgär till underhäll för

Carlbollls donation kr. 125. Till skoleb:s bespis. 5,000kr. till fattiga 2:e inom rörsamt. boende ärbara
en inomförsamI. boende fattig bor- sjuka församltngamedl. vårdande i o. välfrejd. hederliga änkor eller
garänka med flera små barn. deras hem. ogifta fruntimmer, som uppnått 60

de Geers donation (K Ch:a Rib- Grel'esmilhlska skolan (Grossh. är, eller ock sädana yngre, som
bing 1783) kr. 2,250. Underst. till C A Grevesmtihl 1812)kr. 224,402, genom sjukdom eller lyten äro ur-
G fattiga af Jak. och Joh. förs., duraf fastighetsvärde kr. 23,802. ståndsatta att sig genom arbete
af hvi1ka 4 änkor, Särsk. direktion se [1372].Till fat- försörja.

Godlunds testamentsfond (Dir. tiga barns undervisu. i skolämnen, Gyltlenstolpes donationsfond
J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst. handslöjd m. m. samt till kläder. (Grefve A G Gyldenstolpe 18551kl'.
till fattiga o. orkeslösa inom förs. KarelIs fond (Kyrkoh. P KarelIs 1,800. Till underst. åt 2:e äldriga,

Hedrens fond (Biskop J J'Hedreu) änka Ch 111Hedendahl 1849) kr. sjuka personer, helst ä rörsaml:s
600. Till böcker lit medellös lär- 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara; fattighus.
jungar. underst. åt aflidna prästmäns i Hederhielms testamentsfond

Hillbergs stipendiefond (n Okänd fattigdom varande barn. (Kammarrev:rädet G °Hederhielm
girvare 1865») kr. 1,000. Underst. JJejas välgörellhetsstiftelse föl' 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas
åt medellösa lärjungar. -Iakobs o. Johannes' töreamt:s fat- hvarje 1/2,är till fattiga, rödda inom

Liljebergs fond (l\'IålarCllläst. G tige(KejserlighofoptikusBenjamin Jakobs förs.
E Liljeberg 1887)kr. 50,000. Rän- Leja 1864) kr. 20,000.. Särsk. sty- Helins donationsfond (Änkefi'u
tan användes till utdeln. bland gifta relse med kyrkoh. i Jakob så- IJ Helin 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 iUOUlJoh. förs. fattigh. intagna hjon.
mindre belopp än 20 kr. Jakobs o. Johannes' förs. boende Holmbergs fond (Kryddkramh.

Lundhlnds donatton (CChristina fattiga, dels till bcklädn. af fattiga N Holmberg 1853)kr. 1,500. Bän.
Lundblad 1865)kl'. 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 nicka. som icke äro i nårron vulgöreu- tagna blinda hjon.

,"orens donation (Kamrer JNo· hetsinrättuing intag~a. Horns testamentsfond (Grefv:an
ren 1837) kl'. 1,500. Underst. vid Lindgrens donatton (Emil Ch. A S Horn, f. Blomstedt, 1858)kl'.
'ulen till högst 4 inom Joh. förs. Lindgren 1866)kr. 1,000. Skolrädet 4,500. Arl. räntan användes till
boende änkor eller värnlösa barn. i Jakobs och Johannes' törsaml., understöd åt s. k. »pauvres hon-

Ituekmans donntion(Frkn Maria se [1228], till 6 st. at' folkskolans teux»," isynnerhet gamla, döfva,
Ituekman 1887)kr. 20,000. Pens-r flickor vid julen. blinda eller annorledes vanföra.
af lika belopp åt s obemed}. öfver Kihlströms testamentsfond
60 är gamla och för en hedrande (Slaktaren J G Kihlström 1830 o.
vandel kända truutdmmer, vare [26 13J Jakobs och Johan- 1844) kr. 3,537. Räntan utdelas
s~e~'~I~~~~~~~ti~:;·~;;"stitiekans!.- nes' fattigvårdsstyrelse. är!. pä stift:s dödsdag den 12 dec.
innan ;H Sebaldt 1797) kl'. 8,333. Se [1153J. till törsaml.s fattighushjon.
Underst. till änkor efter civ, tjän- Barnhjiilpsfonden (Exooll. Gref; Lundbergs testamentsfond (För-
stemäu och deras ogifta döttrar ve C de Geer med 10,000,åtskilliga ste lifmedikus V Lundberg 1897)
(6 st.), 2:e fattiga gossar i skol- andra församl:sbor med 5,000. kr. 5,000; att bilda en fond åt så-
åldern och 12 fattiga änkor utan 1836)kr. 15,000. 'I'ill mat och be. dana nödställda församl:smedl:r,
uppgifvet stånd. klädn. åt fattiga barn. som icke äro berättigade till fattig-

Stahres donation (Komminister Benadleks testamentsf, (Bruksp. understöd.
~ J Stahre och hans hustru) kr. E OBenedicks 1876)kr. 2,000. Till l\"oreens pensionsfond (Kanshr.
70,000. Till behöfvande änkor eller hjälp för de fattiga utöfver hvad J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,500.
ogifta personer, företrädesvis af dessa enl. fattigv:t'örfattningarna Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf-
präetfam.ilj eller släkt till kom- bekomma, eller för sådana fat- vande änkor o. döttrar efter tjän-
mintster Stahre eller hans hustru. tiga, som icke af fattigv:samhäl- stomän af civi.I-,militär- samt bol'.

Vahlskogs stipendium (.~nkef. lena erhålla understöd. gareständet.
LM Vahlskog 1818)kr. 6,000. un- Ekhohlls testamentsfond (Guld- Normans testamontsfond (Hus-
derst. 'tdll ynglingar, som ägna sig sm, lEkholm 1806)kr. 2,523. Rän- hållerskan B M Norman 1829)kr.
åt studier till inträde i präster!. tall tillfaller »rattiga medborgares 1,500. Räntan utdelas ärl. på atif-
ståndet. änkor och mmderåriga barn» med tarinnans dödsdag den 8 maj till

Ziervogels donation (Justitierå- 30 kr. hvar årligen. förs:s fattighushjon.
det C Ziervogell824) kr. 7,500. Un- Fuhrmansfond (Hofkällaremäst. Okänd (En okänd gifvares do-
derst. till ogifta döttrar eller änkor P H Fuhrman 1772)kr. 383. Hän- nationsfond 1855) kr. 3,000. Till
efter ämbetsmän. tan användes till undfägnad mid- underhåll af fattiga och vanlottade

SOIDlnaraftonen åt fattighjonen. barn inom försam!.
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[2613-2617J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
P~s donationsfond (1865)kr. 500.

Räntan till de fattiga inom församJ.
Reuehnerska fonden. (Änkefru

Sofia Lovisa Reuchner) 5,000 kr.
Österberg.Reuchnerska grafven å
Johannes kyrkogård skall för al'l
framtid underhållas. Resterande
räntemedel användas som tillfäl-
liga understöd åt fattiga inom förs.

Relnstedts donollon.folld (Tes-
tam:tstagare efter Änkef. M H Rein-
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut-
delas i 5 olika lotter till vissa upp-
gifna personer och efter deras död
till andra behöfvande, helst änkor
och ogifta döttrar efter ämbetsmän
i statens ämbetsv.

Sandbergs testamentsfond (Än.
kef. O Sandberg 1812) kr. 1,275.
Räntan till något fattigt fruntim-
mer af bättre stånd.

Schewestestnmentsfond (Grossh.
R F Schewe 1845)kr. 750. Räntan
utdelas år!. på Sofiadagen t. förs:s
fattighushjon.

Schnltzes testamentsfond (Frkn
O v. Schultze 1845)kr. 300. Rän·
tan tilldelas någon behöfvande.

Schwnrtzers testnmentsfond
(Öfverste J v. Schwartzer 1808)kr.
300. Till de fattiga vid jultiden.

Snndströms gåf.omedel (Handl,
OG Sundström 18691kr. 1,900. Rän·
tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika
delar till behöfvande och obotJ.
sjuke handl. eller deras änkor, eller
handtverkare eller ock till Jakobs
för:s fattiga i allmänhet.

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

Wrotterdnhls testamentsfond
(Prostinnan C E Wmtterdahl 1860)
kr. 300. Räntan utdelas till ngn
behöfvande i förs.

'HUlngs testamentsfond (Änkef.
11 B Witting 1782)kr. 431. Räntan
skall år!. Mikaelsmässodagen lika
tördelas mellan s.e änkor och 3:ne
faderlösa barn inom församl. ,hvilka
äro i ömmande och behöfvande om-
ständigheter.

ÅkerbInds donntionsfond (Spe-
gelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83. Till
jul och nyårsgåfvor åt fattighjonen.

DidrikRsons fond (Änkan H. Did-
riks son 1812)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra latinIärov. till obestämdt antal.

.'emte-lIIar.·}'onden (Flere o-
nämnda 1876) kr. 925. Till fat-
~iga inom törsaml.

Hnllgrens fond (M:ll M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan till-
faller sjuka och ofärdiga frunt.;
tillfalligt underst.

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

Kolernfond, 1853 års (Ilere stif-
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvrl-
kas föräldrar dött i kolera, eller
numera åt fattiga.

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

'lIIöIJers fond (Kamrer J Möller
1796)kr 1,667:67. Räntan tillfaller
för lifstiden s.e änkor efter ctv.
ämbets- o. tjänstemän.

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

PIhlmanska eller Ostermanska
testamentstonden (Änkel'. W Pihl-
man, f. Österman, 1779)kr. 9,036:
31. Till pens:r åt 4 änkor.

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

Öhmnns fond (Änkan H Öhman
1791)kr. 800. Stip:r åt södra latin-
lärov. till obestämdt antal.

2,776:05. Användes för fattiga barn
inom församl.

Bergstedts fond (Fabriksmäst.
Lars Bergstedt 1891) kr. 1,600.
Räntan till fattiga fabriksarbetare-
familjer.

Besparade medelfonden (bild.
gnm behåfln. af räntor 1867 och
1868)kr .. 1,500. Användes för åt-
skilliga ändamål, efter Styrelsens
bepröfvande.

Fuhrmans fond (Hofkäl lure-
mäst. P H Fuhrman 1772)·kr.400.
Fattighushjonens förplägn. mid-
sommardagen.

Godno fond (Segelsömm:änkan
C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un-
derst. åt änkor eller ogifta frun-
timmer.

Grnndbergs och Asplllnds fond
(Grossh. A N Grundberg och än-
kef. C E Asplund 1852)kr. 2,000.
At behöfvande inom försam!.

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

Ilng lfnds fond (Makarne G R
och B K Haglind 1888) kr. 1,000.
Till å Maria fattighus' sjuk- och
ålderdomsrum intagna fattiga per-
soner.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N. Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän·
tan 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 »Amdte paradisluatgård».

'Petreji fond tSkeppsklarer. P
Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifi-

[2616] Maria församlings kationer iL testators dödsdag den
skolråd. 27 okt. till lO personer.
Se [1230]. Pettersson s fond (Grossh. Axel

Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
Grn.nllii fond (O O Gravallius) fattiga inom församI. efter verkst.

kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat· direktörens bepröfvande,
tiga skolbarn i handslöjd. Renckners fond (Ankef. S L

Levins fond (Fabr. J P Levin och Reuckner 1885)kr. 3,000. Utdelas
hans hnstru 1856) kr. 1,500. Till till behöfvande inom försam!.
beklädn. åt sådana fattiga barn, som Uotholfs fond (Öfverstelöjtn. F
ibristdärafejkunnabevistaskolan. A Rothoff1862) kr. 2,000. Tillför·

lIIeyers fond (Frkn Jenny Meyer saml:s fattiga.
1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. Snhlbergs fond (Stadsmäkl. J
161'fattiga skolbarn. Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig-

Netherwoods fond (Bankokom- hjonens förpläga. å H M Kouun-
miss. V Netherwood 1867)kr. 200. gens födelsedag.

[26 15] Maria församlings ~~~~ppmlmtran åt ettt"attigt skol- Snnd~h~s ~o';.~ i~ff>b:d~k~~.
kyrkoråd. Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe· ~~~"behöf':::':e inom f"6rs~mi. .

Se [1230]. trejus 1847)kr. 6,000. Till fot- och Stråltles testament-fond (Kam.
1884 lirs fond för fattiga natt. annan beklädn. samt till skrifma- rer:änkan H M Stråhle 1829) kr.

vardsbarn kr. 1,500. tertal åt fattiga skolbarn. 3,000. "Till 2:e civ. tjänstemäns
ApeJgrens fond (M:ll S L Apel. Törnebohms testamente (Asses- änkor, fyllda 60 år.

gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra sorn och stämpelmäst. E Törne- Elin A Svnns minnesfond (Ko-
latinlärov:t till obestämdt antal. bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga kerskan O O Jansdotter 1896) kr.

Botins eller Schönborgs fond skolbarns beklädn. 1,540. För fattiga barn inom för-
(Grefve Jan Gyllenborg 1831)kr. saml.
9,000. 'rill 3 änkor eller döttrar [2617] Maria församlings Swedersfond (Rådman MSweder
efter ärnbets- och tjänstemän samt f t· o d t I 1772) kr. 1,600. Underst. em fat-
2 änkor eller döttrar af handl. eller at Igvar ss yre se. tiga klädesgarnsspinnerskor.
fabriksidk. ; samt 1/6 af årets Se [1154]. Tjugnfemte Jllni·fonden (Okänd
ränta till kyrkonotarien. Abrahamsons Ufriintefond (Bada. gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens

Cnbanis' fond (Änkan A Cabanis remäst. J O Abrahamson 1870 1881, disposition för fattiga inom förs,
1869)kr. 2,400. Ti1l aktningsvärda 1893 o. 1894) kr. 4,500. För barn å l'örnemnns och Wlstrollds min·
behöfvande inom förs aml. GålönochiPhilipsenskaochMalm. nesfond (Assessor J A Torneman

Dalllqvists fond (Änkan Oh Dahl- qvistska skolorna. och Professor A H Wistrand 1864)
qvist 1784) kr. 337: 85. At en fattig Beklädnadsfonden rör fattiga kr. 1,958: 49. Behöfvande inom
änka; pensionären utses hvarje år. nattvardsbarn (okända gifvare)kr. i6rsaml.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2619-2621J
Wertmö!.lers fond N:o l (Brygg. [2620] Katarina försam- Bångs fond (Dir. GBäng 1854)kr.

"ch Ryttmast. G WertmiHl.er 186.4) llnqs skolråd. Se [l° al]. 7,500. Till fatt. skolbarns beklädn.;
kr 2 000 Uppfostrmgshjalp for • f. n. utgå 225 kr. tilllifräntor.
vä~l<lsa barn. Eriksons fond (!' R Erikson Flobergs fond (Guldsmeden S

Wertmiillers fond N:o 2 (Brygg. 1823)kr. 6,000.. KIader åt. fattige Floberg 1830)kr 1,500. Pens. åt
och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864) barn., Katar. församl. fattIgskola en fattig borgareänka
kr. 2,000. Fattighjonens förplägn. .Euksons fond (1825).kr. 9.•000. FuhrJlIansfond (Hofkällaremäst .
.å testators födelsedag d. 23 feb. TIll arbe~~skola 1 ,Katanna fors. P H Fuhrman 1772) kr. 187: 33.

Wlrrwa"hs fond (Änkef. C E F?nd for Katanna skul löfsko- Till hjonen å Rosenlunds ålder-
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af Ionler (1896, 1900) kr. 20,000. "domshem.
räntan användas 400 kr. till un- Ro.alle Fredenholms fond(189.) Godns fond (Segelsöm:änkanC
derst, (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50öre kr. 2,000. Klader åt fattiga barn 1 Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till
och 4 a 25 kr.) åt Il ofrälse mäns Kat~Ema folkskola. ". hjonen å Rosenlunds ålderdomsh .
.änkor, som äro fattiga och till GJf)rckes donationsfond (Ankef. Godns fond (Segelsöm:änkan C
frejden oförvitl., företrädesvis så. C Gjöroke 1874) kr. 2,000. Prem. Godu 1797)kr.1,333. Pens:råtänkor
dana, som harva omyndiga barn åt 1 ell~r hogst 2 fattIga fader- och eller döttrar till! civil tjänsteman,
.eller sjuk~. föräldrar att försörja. mo~-:.rlosaskolbarn. ~ o 1 präst, 1 militär och l borgare.

C A Th Adelgrens minnesfond GJothmans fonn (1818)kr. 3,.~33. Gäderins fond (Husgerådskam:
{Frkn S A A Ädelgren 1897) kr. Kläder åt fattiga flickor 1Katarma betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500.
1,400. För behöfvande inom förs. fors; f:,ttI~skol?:. Till utdelning åt hjonen å Rosen-

Östergrens fond (Hamnfogd. L E . EmIl ~eumllllcrs fon.d (1905) lunds ålderdomshem.
'Östergren 1852)kr. 500. Förplägn. un ~kollo;skol~lll:r, kr. ":000. Hedströms fond (Sidenfabr. C
vid jultiden åt sängliggande sjuka WIlh. GoveUllIs fond fil.l skol- Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln .
.å fattighuset. IOfCSakrollon'V,eilrh1e910n4,'kl'lra·e.6m,OaOnos·fond bland hjonen å Rosenlunds ålder-domshem, 75 kr. tilldelas årl. åt

(1897) kr. 700. Till kläder åt fattiga försörjn:shjonen.
skolbarn före julhelgen hvarje år. Hol ms fond (Ällkef. Johanna

Johan Hanssons fond (1902)kr. Lovisa Holm 1895). Tilllifräntor;
9.00. Till inköp un~er h~sten af i öfrigt användes arkomsten t!ll
lader~kodon .tIll fattiga valartade beredande af pens:r å 50 kr. till
barn l Katar-ina folkskola. det antal hvartill räntan lämnar

Hedströms fond (Carl Hedstr?m tillg. åt medellösa och ror heder-
1822) kr. 9,000. :il:läder åt fattiga lig vandel kända truntlmmer, og~f-
barn l Katarina fors. ta eller änkor, inom KatarIna for-

Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. saml.
Ijndervian. i handslöjd åt fattiga Hohns fond kr. 20,000 till iif·
flickor. • räntor, efter hvilkas upphö,ra,nde

KfttnrIna arbetsstugors fond afkastningen användes till pensio-
(1900) kr. 4,000. ner il 50 kr. årltzen åt medellösa,

Mathias Lundins fond (1901)kr. för hedei-list va,;'del kända frun-
5,000. Till prem. af kläder att ut- timmer. b

delas vid vårterminens slut åt Holmbergs ff)lld (Kryddkramh .
fattiga skolbarn. N Holmberg 18ll3)kr. 1,500. Rän-

Jenny Meyers fond (1894) kr. tan användes till förökande afden
25,000. Till middagsspisn. åt fat- dagl. kosten ror de å Rosenlunds
tiga folkskolebarn. älderdomsb. intasrna blinda hjon.

Okänd (stift. af en okänd 1829) Lett.troms fond (Fattigläk. G A
kr. 500. Prem, i folkskolan. Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad

Richters fond (CH Richter 1825) kost åt hjonen å Rosenlunds ålder-
kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig- domshem.
skolan. Nvströms fond (Rushnäst. C

'I'drnqvlsts fond (Carl ,\:örn9,vist Nyström 1817) kr. 7,500. utdeln.
!861) kr. 2,000: Prem:r at 1ilCkor till hjonen å Rosenlunds ålder-
l Katarina alöjdskol a. dornshem.

Törnqvists fond (JCh1'örnqvist Okiind (Okänd gifvare 1804)kr.
1829) kr. 4,100. Prem:r 1 f'attdg- ISO. Till hjonen a Rosenlunds
skolan. ålderdomshem.

Osreengii fond (Kammarrätts
råd:n B Ch Osseeugtus 1853)kr.
3,000. Pens:r åt 3:e fattiga frun-
timmer.

Ringqvists fond (Apotek. C R
Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt·
rad kost åt hjonen å Rosenlunds
ålderdomshem.

Roos' fond (Handelsbokh. J C
Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad
kost åt sjuka hjon a Rosenlunds
ålderdomshem.

Stein metz" fond (Grossh. J F
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln.
åt hjonen åRosenl. ålderdomshem.

Stokoes fond, ben. Stenbergska
Stiftelsen (Änkef. C Ch Stokoe 1873)
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga
inom församt. hvarje år.

Stl'åhles testamentsfond (Kam-
rersänkan H iii Stråhle 1829)kr.
3,000. Till 2:e civ , tjänstemäns
änkor, fyllda 60 år.

{2619] Katarina församlings
kyrkor~d. Se [1231].

Kamrer Branders fond, kr.
1,000. Gåfvor år!. till sjuk!. tjä-
nare vid kyrkan.

Mamsell Branders fond, kr.
:J,OOO.Gåfva årl. till sjukl. tjänare
vid kyrkan.

Johan Bäckströms fond till Ka·
-tarina barnkrubba 1903 kr. 10,000.

Fonden för Katarina barn'
krubba, kr. 37,500.

Pond till bibl.r åt fattiga natt-
vardsbarn, kr. 900.

Fnnd till kläder åt fattiga natt-
.vardsbnrn, kr. 450.

Rosalie Predenhnlms fond (1896)
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder-
'stigna, ogifta fruntimmer ärt.

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt
änkor ID. fl.

Johan Leonard Höijers fond,
kr. 40,000. Räntan är anslagen till
ny barnkrubba 1904.

Mathias Lnndins fond (1891)kr.
.5,000. Till pens:r åt 5 ålderstigna
pers:r som under senaste 10 åren
tillhört Katarina församling.

Fröknarna Malanders fond (1902)
Kr. 2.000. Räntan utdelas årl. till
4 fattiga före jul.

Spånghel'gska testamentsfonllen [2621J KlItarina församlings
,(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till
underst. åt fattiga fader- och mo. fattigvårdsstyrelse. Se [1155].
-derlösa barn. Almgrens fond (Advokatfiskal J

John Söderber~s fond (1894)kr PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan
40,000. Till middagsspisn. åt fat- utdelas till fattiga oiv. tjänstemäns
tiga folkskolebarn. änkor eller döttrar.

John Söderbergs fond (1894)kr. Bohman E:sons fond (Viktual ie-
12000. Till underhåll af testators handl. E Bohman E:son 1822) kr.
_gl'~foch till mat och sjukv:sartik- 4,500. Vedutdeln. till fattiga inom
lar åt fattiga sjuka gnm. försam· förs. m. m.
lingsdiakonissorna. Brondes fond (Frkn J F Bran-

Clutrlotte och Johanna Siider- des 1872) kr. 15,000. Pens:r il75kr.
bergs minne (1904)kr. 150,000. ~/5 åt ogifta, åldriga och sjukl. tjäna-
af ränteinkomsten användes år- rinnor, som längre tid tjänat i sam-
ligen till vård af barn, till stipen- ma familj och bo på söder.
dier och till understöd at familjer Broströms fond (Källarmäst. O
med många barn, ålderstigna per- Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt
:so:p.ermed ..svag syn, m. fl. hjonen ä Rosenlunds ålderdomsh.
.. Öfverstroms fo nd (Kyrkoh. FW Bållgs fond (Dir. G Bång 1854)
Ofverström 1865)kr. 20,238. Penser kr. 18000. Utdelning åt hjonen il
till änkor efter gesäller o. arbetare. lRosen'lunds ålderdomsl::em.
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[262.1-2628J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
TengM~rÖmMfond (Kamrer C A [2624 J Kungs~olms försam. < S Edgrens fond (Änkefru ~ofi"'.

Tengatrörn 1864) kr. 10,100. Af lings fattigvardsstyrelse Edgren, test:. 23Okt.1908).3,338:~3.
rantan utdelas 4 pens:r a 50 kr. • TIll understod åt fattIga inom for.
till fattiga änkor och 4 a 50kr. till Se [1156]. samlingen. " .
kvinnl. tjänstehjon, som längre tid Carl grens fond (Sergeant. J Carl. Loutse Heurlins fond (Åuke.
tjänat inom samma familj; åter- gren 1818)kr 1 500. Till utdeln. fru L. Reurlins testamente af 12'
stoden användes till underhäll åt åt fattighjon~n ' sept. 1898)kr. 1,666:67. Understöd
hjonen å Rosenlunds ålderdoms- G d 11 d '(S I" "nk L åt barnhem och barukrubboe,
hem. o us On ege so.m:a an Johannes och A.ugu.ta Kast-

Törnqvists fond (Kamrer. C Go~uSI791) kr. 1,800 tIll 3 pens:r mans fond (gåfvobref af Änkefru
Törnqvist 1866)kr. 14,600. 190kr. å.! ankor eller ogifta fruntimmer l Augusta Kastman, f. Berwald, d.
66 öre utdelas till hjonen å Roseu- församl. 3 januari 1902) kr. 1,600. Årliga
lunds ålderdomshem och f'6rsörj. Holm hergs fond (Kryddkra~h. räntan skall gnm 1"ors:skyikoherde-
ningshjonen hvarje år 14/12(testa- N Rol~.berg 1853)kr. 3,400. Rän- utdelas till fattiga inom försam..
tors dödsdag), 12kr. till underh, at tan .anvandes tIll utdeln. åt blinda lingen.
testators graf; äterst, användes till fatM~~ihJo~. d (B k J Ph M"I J A Idndholms fond (Förest. för-
förbättrande af hjonens kost. O ers ron ru sP: or- brefbärareexp . .T A Llndhofm 1894}

ZetherstenM fond (Garfv. J H ler 1801) kr. 1,000.. TIll utdeln. kr. 10,000. Till uppf. af vissa barn.
Zethersten 1836)kr. 750. Julkost mo'!?-eller utom fattIghuset. . Otto och Augusta Lindstrands.
åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms- MolJers fond (Bruksp. J PJ,1Möl· fond (Änkef. Emilia Aug. Lind.
hem. ler 1801) kr. 600. TIll fattighus- strand 1896) kr. 16,000. Till un-
" Ö8tber/\,sfoud (Öfvervägaren F J hJo'!;en. " derst, åt obemedI. ålderstigna, akt ..
Ostberg 1813)kr. 400. Pens. åt en .MolJers fond (Bruksp. S Moller) ningsvärda fruntimmer.
kvinna bland pauvres honteux. kr. 1,10V. TIll fattIga barns upp· 1II0rhergska fonden. (Frkn Mor.

östpr/\,ren. fond (Hamnfogd. L fos~",:, och vård.. berg 1894)kr. 666:66. Räntan an-
E Östergren 1862) kr. 600. För N~reens fOIl~ (Kanaltrådet J E vändes till beklädn. affattiganatt_
plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka Noreen 1811)kl, 900. Till utdeln, vardabarn. "
å Rosenlunds ålderdomshem. efter .godtfinnande. Erika Nyhergs fond (Ankef. E:

Okand (Anses vara Grossh. Po- Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul-
meresche 1~26)"kr. 2,000. Till fat- gåfvor åt fattiga i församt. .

[2623J Kungsholms för- ttga och värnlösa barns uppföst- SelenliteMtamente(Källaremäst.,. k rkoråd ran och, vård. C L Seleniusl865) kr. 1,666:67.Tillsam mgs y . Iloos f?nd (Handolsb.?k~: J C inköp af mat, kläder och böcker
Se [1232J. Roos 18~8)kr. 2,700. Förbättrad åt sådana fattiga och välartade'

Bomans fond (Kammarskrifv. E kost åt sjuka fattIghllshJon." barn, som vid försatnl.s folkskola,
Boman 1811) kr. 1,700. Till 2:e Stagmans fund (Tradgård~ma.~t. ätnjute, undervisn.
fattiga välfrejdade ålderstigna St~gman 1826)kr. 6,000. Till för- Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-
inom rörsamt. plagn. af fattaghushjonen s~mt 8.ne stedt 1866)kr. 3,000. Till barn-

Eldkvarn.fonden(GrosshandI.F pens.r a 30 kr. och 3:e a 16 kr. krubba och småbarnsskola.
G Althainz 1903)kr. 51.812.Af rän- TharmouthM fond (M:ll A T.har. S H Widhoms fond (Test. 1 dec.
tan äro medel årligen anSlagna/ mouth 1850)kr. 1,600. Till klader 1900) kr. 500. Till bespisande af
j.Il af donator bestämda personer. å~. fattighjonen, synnerl, gamla fattiga folkskolebarn samt under"
Aterstående räntemedel skola ut- tJT'ar;: 11 d (K t JB T k stöd åt fattiga sjuka församlmgs-
gå dels till i nöd stadde personer, or e~s on ap. . ,v. or en medlemmar.
som varit anställda hos A. Svan- 1~13).kl. 1,200. T~ll .sJuka och lVidingMfond (Kyrkoh, L P Wi-
berg & C:os kvarnaktieb. under sanglIggande inom tattäghuset. ding 1814)kr. 4,226. Afräntan ut.
viss tid, och dels till pensioner. delas pens.r, å 50, 86 el. 80 kr., åt

Hallgrens fond (M:ll M S Halt- inom församl, boende tjänstemäns.
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga [2626J Hedvig Eleonora änkorellerdöttrar,hvarviddeefteI'
fruntimmer. församlings kyrkor~d. prästmän hafva företräde.Kler.kska fonden (Skrädd, Sv.
Klerck och hans hustru 1888)kr. Se [1284].
5,000. Att bispringa fattiga inom Stenhuggeriidkaren C Allder· [2627J Hedvig Eleonora
församJ. MOllSoclt hans hustrus fond (Test. "" I' k I d

Lagermans testamellt.fond 1890)kr. 1,400. Räntan »tillhjälp .orsam mgs S O rå .
(Handl, JJ,agerman1780)kr. 2,500. och understöd åt f'6rsaml:sfattiga Se [1234].
Till sängliggande fattiga och f'6r· och i främsta rummet till änkor Flickskolaus slöjdafdelnings
äldralösa barn inom församl. eJ. fattiga arbetare». fond (bild. gnm besparingar af gåt-

Liudblads teMtameutsfolld (Lif. "Barnkrubbans fond (Gåfvor af vomedel)kr. 2,066:67. Närmare be.
medikus C A Lindblad 1822)kr. Ankef. Erika Nyberg 1892och 1893) stämmelser om ändamålet saknas,
2,000. Till änkor efter stånds per- kr. 1,338:33. Räntan tillgodokom. Lindgrenska fonden (Kommis ..
soner eller borgare; företrädesvis mer 1"orsaml:sbarnkrubba. stonaren J G Lindgren 1882)kr.
ät släktingar. Beethuns fond (M:ll A Beethun 40,000. 'I'Ill kläder, skodon och

Okänd ("En okänd välgörares och Ankef. W Brandt) kr. 2,400. belönrr åt fattiga skolbarn.
gäfva", donerad under kyrkoh, Tilljulgåfvor åt fattiga fruntimmer. CO Lundbergs fond (Byggmäst.
Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol- Brandels fond (M:ll A S Brandel C O Lundberg 1897) kr. 10,000.
barns beklädn. 1861)kr. 33,883:33. Af afkastrun- Underst. åt gossar vid församl:s

Sjöstedt. testament.folld (Rep. gen skall ena hälften användas folkskolor, hvilka visat flit och.
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans till bidrag åt fattiga skolbarn inom läraktighet; och skola sådana, som
hustru 1816)kr. 5,000. Af räntan f'6rsamlingen och den andra hälf· hafva fattiga föräldrar eller sakna,
utbetalas medel åt fattige inom ten, efter anmälan af någon för- fader, hafva företräde.
förs., som äro sjuka, ålderstigna saml:s medlem och kyrkorådets
eller hafva flera barn, företrädesvis pröfning för hvarje gäng, till un-
fattiga gesäller af "Repslagareäm. derstöd åt behöfvande och helst [2628J Hedvig Eleonora för-
betet" och deras hustrur, f form af tillfälliga mindre gåfvor samlings fattigvårdsstyrelse.

Smitts testamentsfond (Gene. 1"01'att lindra oförvållad verklig
ralkonsul I. W. Smitt 1899)kr. nöd samt där utsikt f'6refinnes, Se [1167].
20,000. Ränteafkastu. utdelas till att genom penningehjälp en arbet- Ahlströms fond (Apotekaren N.
behöfvande inom församt. sam och nyttig medIem kan åt W. Ahlström 1904)kr. 1,000. Rän .

. samhället återvinnas. tan skall utdelas till fattiga barn
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. l2628-2630}
Asplunds fond (Hand..1. A. Asp. [2630 a] Adolf Fredriks Westins fond för fattiga barns-

I d 1784) kr 800 F f beklädnad. (Byggm. Axel Westiu
e~': fattighus på Österm,::;u:~r. a församlings kyrkoråd. 1885) kr. 44,446. Af afkastningen

Bek'liidnadsf; rör fattiga ske'lb. Se [12351. utgår 1,000kr. som intecknad ränta
inom f'OT!iii.kr. 19,150. Räntan an. Barnkrubbefonden, kr. 400. till nästföregående fond och af
vändes till beklädn. åt fattiga skol- Enanderska donationen (Posses. återstoden lämnas 1/3 ·till Gustaf
och nattvardsbarn. stonaten Samuel Enander, död Vasa och l/a till Mattens förs. för

B J ~ d (V"kt l' h dl å utdelning hvarje julafton.
E B~~:'~~s) k~~ 3,00~:~i{leu~~er: ~:~O\~~illl;,;~~,;~::r~f;o~li~:.r~fti· Wickholms stiftelse (Lump.
stöd åt fattiga utom .~attighu.set. pension at en trot1än~rinna hos handl. P A Wiekliolm 1850) kl'.

Davidsons. fond (Värd shuaidk. Enander, öfriga delen till under- ;iW~n~~~~äte~Jhp~~t~~:~1~~~s
Magnus Davidson 1903)kr . .10,000 hål! af Filenska grafven samt äter. ä.ldralösa barn gnm fattigv:styr s
Rantan skall utdelas tdIl forsam- stående ränteafkastning lika delas . '11k t t b d
lingens fattiga, dock skall räntan å mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa försorg, _dels tI on an a l rag,
halfva be.loppet i främ.sta ~ummet och Matteus församlingar att an- ::t ate~~~~~dne ~~~~a~ö~~::i de
kom';laDJurgärd:sf~.ttIgatIllgodo. vändas till församlingsverksamhet W'db f d (~I'll A W'db'

ErIkssons fond (Ankef. L KOh eller understöd åtfattigao. sjuka. loms OU ~ d t"d'.~t o~
Eriksson 1866) kr. 1,000. Till tör- Hartmans fond (Brygg. N Hart. 1877). kr. 1,000. Un ers o a et,
d.eln. mellan 6 ålderst. fattiga frun- man 1837) kr. 700. 'I'il.l böcker o. frunhmmer ~~~~res honteux.
tdmmer. .. . kläder åt 2 fattiga lärj ungar i för-I ..

Falks fond (AnkefruM~alk 1796) samlingens skola... [2630 b] Gustaf Vasa for-
kr. 1,000. TIll underst:. at fattI.ga. Heurltns donation (Ankefru L. samlings kyrkoråd.

Fubrmansfont1(Hofkallarema~t. Heurlin 1898) 1,700kr., hvarafrän- .
p H Fuh.rman 1772)kl'. 18B. TIll tan Iämnas till rörsamltncens barn- \ Ral'llkrubbefonden, kr. 400.
förplägn. af fattighushjonen mi d- krubba. to Enauderska donationen, se
sommardagen. Komminister C E Höök8 och [26BO,aj.

Godn. fond (Segelsömm:änkan Pru J Hööks fond [1883)5 000kr.. Hartmans fond. Kl'. 750. Till
C Godn) kr. 850. Till underst. åt däraf räntan efter underhåll af två böcker och kläder åt 2 fattiga skol.
fattiga.. grafvar utgår till en släkting, och barn.. ."

Haya fond (Fnh:an C Hay 1859) efter dennes frånfälle till årl. un- Hel1l'I1II8donatton. (Ankefrn L.
kr. 500. Till förbättrande af fattig. derstöd åt fattiga, blinda, ofärdiga Heurlin 18flS)kr. 1,650. Till barn.
hushjonens kost under sjukdorn eller annars af svål' sjukdom hem- hem eller barnkrubba. .

Heflmans fond (Assessor Hell- sökta pers. Af äterstående ränte- Hööks fond, se J2630, aj. ..
man) kr. 500: TIll.Jul- och nyårs. afkastrring lämnas 1/3 till Gustaf Jernbergska donationen.. (Fro.
gåfva åt fattighushjonen. Ivasa och 1/3 till Matteus' förs. ken ?arolma J.e~·nberg,.. dod 190B

Holmbergs fond (Kryddkramh. .Iernbergska donationen (Frö· kl'. 1,2uO,hvaraf arllgarantan skall
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän- ken Carollna Jernberg död 1901) af kyrkoherden utdelas bland fat.
t.an användes till f~rbättr~a]~de.af k.r. 1,200,hvaraf årliga~äntan skall tig~ och sjuka i .församlingen.
den dagl. kosten 101' de a fatnig- af kvrkoherden utdelas bland fat. I robsts donatiou, (M:ll Oh. \V
husen intagna blinda ..hjon. tio-a"och sjuka i församlingen. Probst 1867)kl'. 1,750. Årligarän-

Hultgrens fond (Ankan A B °Ljllll!<,lö't·sdonation. (Fröken O tan utdelas till en verkligt behöf
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty- M Ljunglöf 1881) kr. 2,000. Med vande änka el, d"tter till en haudt-
relsens godtfinnande. räntan bestridas utstrt.a för »Ad. verksborgare l törsamt.

Yifve Jönssons fond, kr. 4,500. Fred. rörsaml:s sy~öte». Stenbergs donatton (Handl. A.
Till'medellösa äldre personer med Probsts donation (M:ll Oh. W Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär- Probst 1867)kr. 3,500. Årl. räntan skall användas för fattiga.skol.
skild fattIgv... fördelas emellan 2 verkl. behöf. barns bekladnad.

K"bergs fond (Ankef. Althea vande änkor el. döttrar till handt- Wallins fond, kr. 700 Till pre.
Kåberg 1889)kr. 2,000.Räntan diSp'l verksborgare inom Adolf Fredriks mier i folkskolan. Jfr [2630a.]
af fattigv.·styr. församl 1/2 förv. af Ad. Fredr. \Vestins fond, se f2630al

Lindholm. fond (F dpostförvalt. 1'. 'af G. Vasa och 1/. afMatteus\ Wiekholms stiftelse, kr. 2,200.
J Aug. Lindholm 1896)kr. 9,050. fÖrs. Räntan användes på samma sätt
Till sådana konvalescenter, .som Ruckmans donation (Frkn l'I ~om Wickhol ms sttftelse under
utan skydd och tlllg. utskrifvas Ruckman 1887)kr. 20 000. TillAd. ,26.30aj.
från ~abbatsbergs sjukhus, födda Fredr. församl. barnhem, men mu .Aker1llnds fond. (Fröken Au-
och tlllh. Östermalms eller Ladu- detta upphör, skall fonden delas gnsta Akerlund 1882) kr, 1,500.
gå~dslands område. lika mellan Ad.. Fredriks Gustaf Räntan utdelas d. :l sept. t.ill ett

Ankefru Erika Nybergs fond, Vasa och Mattens försa~lin{1ar. öfver 50 ål' gammalt heder-l. trun-
~" 41~~0.Ti~l fa~tig:ainomförsaml., Stcnbergs donatlon. (Han(ll~A. timmer.
foret.ra.desvls till Jule,;. .. Stenberg 1860) kr. 1,000. Räutau

QVldUl!;sfond(JustItIerådsankan skall användas för fattiga skol- [2630 ej S:t Matteus för-
Ch. QVldmg).kr. 1,000.Arl. rantan barns beklädnad. S mlin S k rkoråd.
tllldelas ett aldre truutammer, som 'Vallins fond, Emnm och 1\1F, a g y
är att h~,:föra till pauvres honteux, (1879) kr. 20,000. Till A,L Fred:s Burn.!<rllbbefouden, ~r.4~0.
. Roseltl fond (Repslag. O Rose- församI. barnhem; f. n. utgår lif'l Beklädundsronden for futtl,,,,,

Hus) kr. 867. Rantan utdelas tIll ränta med 800kr. Föröfrigt samma skolbarn, kr. 800.
fattighushjonen. bestämmelse för framtiden ~onll Eunudei-ska donationen, se

Rymans fond (Gulddrag. J Ry- vid Ruckmans donation. [2630 al.
lilan 1784) kr. 4,,$87. För inr. af Wallin s fond M F Handl. (1884) Hartmans fond, kl'. 750. Till
ett fattighus på Ostermalm. In'. 600. Till piem:r' i folkskolan. böcker och kläder åt 2 fattiga

Sporrongs fond (M:l1 A Maria Westlns fond rör ,lJdflrstignn. skolbarn. ."
~poITong 1862)kl:. 750.TIll ",tdeln. (Byggmäst. Axel \Vestin 18S5)kr. Heurl lus donatlon. (Ankefru L.
at ~~dershg~a, välfrejdade fattiga, ~O,OOO,hvarafräntan efter;) 0/0 på Heurlin 1898) kr. 1,650. rIl1 baru-

Sather.trOllls fond (Karduans- gifvarens dödsdag utdelas i lotter hem eller barnkrubba.
mak. J Särherström 1828). Fonden af 50 kr. till behöfvande ålder- Hööks fond, se [2(;30aj.
utgöres ..af fastigh. n,,: 8 i kv. Hä- stigna och välfrejd. fattiga; sedan Jernber!?skll donatione,?,: (Frij,
gern storre, Klara forsarnI.; tIll l/s (2 ål' 350 kl'. och det tredje 300 ken Oarolma Jernberg, dod 1901)
utdel~. åt gamla, sängliggande män kr.) lämnats till Gustaf Vasa och kr. 1,200,hvaraf årliga räntan skall
o. kvinnor, samt fader- o. moder- Matteus förs. hvardera för ena- af kyrkoherden utdelas bland fat.
lösa barns underhåll. handa utdelning. tiga och sjuka i församlingen._
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[2630-2634J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
I.indberl(s. douatiou, '(Änk~nl [2631 c] S:t Matteus för- Lundgrens foud (Kammarjunk.

Lllidbe~g 1808) kr. 200. Till kla· samlings skolråd c v. Köhler och hans hustru 1857
der ät tattIga skolbarn. . och 1867)kr. 7,500. Pens:r ät fattiga

Probsts donlttion. (~:ll Ch.·W. Besparade räntors fond, kr. änkor ej under 60 är, företrädesvis
Probst 1867) kr. 1,750. Arkiga rän- 2,500, användes till inköp af sko- åt dem, hvilkas män tillh. tjän-
tan utdelas till en verkligt behöf· don ät de fattigaste fo'lkskolebar- stem.klassen .

. vande änka eller dotter till en nen. Nordenstolp"s fO',d (Kammar
handtverksborgare i förs. Skolrädet disponerar f'6r under- rädet Fr. Nordenstolpe 1815) kr.

Wallins fond, kr. 700. Till pre- stöd åt fattiga skolbarn äfven rän- 900. Till blinda på fattighuset,
mier i folkskolan. Jfr [2630 aj. tan å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf eljes sjuke o. sängliggande.

Westins fond.'r, se [~6:JOa], Fredriks kyrkakolas fond), en be- Nordströms fond (Änkef. C !VI
Wickholms stiftelse, kr. 2,200. spisningsfond å 400kr. och Ltnd- Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-

Räntan användes på samma sätt bergs donation (181;8)å 200 kr. betalas som pens. åt en fattig bor-
.som Wickholms stiftelse under Bäärnbjelms fond (1875)kr. 350. garedotter inom församl,
,2630 aj. Till skolpremier å 2-1; kr. för Norgrens fond (Frkn A D L

Åkerlunds fond. (Fröken Au- framsteg i slöjd. - För samma Norgren 1898)kr. 30,800. Till un-
'gusta Akerlund 1882) kr. 1,500. ändamål användes räntan å Ek- derst. ät personer intagna å Sthlms
Räntan utdelas d. 9 sept. till ett dahl s fond å 100 kl'. stads fattigv. inrättn.
-ofver 50 år gammalt hederl. frun- Scbwartz' stiftelse, kr. 700. An- Okänd (1805)kr. 200. Till sjuke
timmer. vändes lika med Schwartz' stiftelse o. sängliggande på fattighuset.

under [2631 a]. Reinholds fond (Bag. E. Rein·
Timells fond, kr. 1;00.Användes hold 1876)kr. 1,500. Räntan utde-

lika med Timells fond under las d. 12 maj till 2:e inom för-
[2631 aj. saml. boende, Stockholms kom-

mun tillh. behöfvande, helst af
borgerlig härkomst.

Ilndåns fond (Handl, A E Unden
1837)kr. 3,000. Till så många nöd·
ställde af ofrälse ständ, som afrän-
tan kunna erhälla 50 kr.

WaJllns fond (Änkefru E. S. C.
Wallin 1899)kr. 40,000. Till pen-
sioner åt fattiga personer inom
försarn!., företrädesvis åt blinda.

Westfeldts fond (Änkan !VIWest-
feldt 1869)kr. 2,000. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl,

Westmans fond (Ryttmäst. J
Westman och hans hustru 1804och
1817) kr. 2,700. Till inträdessök .
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna_. _

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

Se [1218].
A.sklings fond (Konteramiral C

F Askling) kr. 300.Årl. räntan utde-
las ät änka efter ngn arbetare af'ttm-
mermansstaten el. några båtsmän.

Billbergs fond (Kapt.-löjtn. SB O
Billberg) kr. 1,270. Arl. räntan tdll-
delas ngn obemedl., företrädesvis
sjuklig kapt.-löjtn:s änka.

Blomstedts fond (Kommendören
C J Blomstedt) kr. 3,000. Årl.rän·
tan utdelas åt i fattigdom efter-
lämn. änkor efter tjänstemän, som
tillh. K. Flottans Sthlms-station.

Dabls fond (1\1:11!VIC Dahl) kr.
570. Årl. räntan utdelas till ngn
behöfvande änka eller faderlösa
barnsefter en ftaggkonstapel.

Fallts fond ( nkef. !VIFalk) kr.
500. Årl. räntan delas mellan 10
st. fattiga änkor.

Frimans fond (Carolina Friman)
kr. 2,000. Arl. räntan tilldelas 4
behöfvande officers- eUer underoffi-
cers-änkor.

Trolles fond (Öfverkommiss. i
K. Flottan C J Trolle) kr. 7,600.
hl. räntan tilldelas en fattig änka
efter civ. tjänsteman vidK. Flottans
Sthlms-station.

Emma och Gustlna Wiggm
tond kr. 10,000. hl. räntan till-
delas 41fattiga änkor, företrädesvis
inom K. Flottans civilstat.

[2631 aj Adolf Fredriks
församlings skolråd.

Se [1235].
Besparalle räntors fond, kr.

~,349. Räntan användes till inköp
af skodon "t de fattigaste folk-
skolebarnen.

Besptsatngsfonden, kr. 377. Till
frukost ät de fattigaste foikskole-
barnen.

Biiärnltielms fond (Kamrer N
G Bäärnhielm 1875)kr. 300. Till
skolpremier a 2-5 kr. för fram-
-steg i slöjd. - För samma ända-
mäl användes räntan å

Kk.dabls fond ä kr. 100.
.Meijerbergs fond (Folkskolein-

epektören C J Meijerberg 1875)kr.
100. Till premie ät nägon välartad
.gosse vid vårterminens slut.

Ruelemans donation (Fröken !VI
.Buckman 1863)kr. 500. Till klä-
del' och böcker at fattiga skol-
barn.

Scb,vartz' stiftelse (Kontrollör
'0 Schwartz 1861)kl'. 600. Till söm-
uadsundervisn:s förbättrande i för-
saml.s skola.

Timells fond, (!VI:UU Timell
1825) kr. 500. TiU premier å 5-10
.kr. åt lärj. i församl:s flickskolas
högsta afd .

[2631 b] Gustaf Vasa för-
samlings skolråd.

Besparade räntors fond kr. 2,500,
canvändes till inköp af skodon åt
-de fattigaste folkskolebarnen.-
Skolrådet disponerar äfven räntan
å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf Fredr.
kyrkskolas fond) för understöd åt
fattiga-o skolbarn, och en bes pis-
ningsfond ä 400 kr.

Biiärnbjelms fond (1875)kr. 350.
Till skolpremier å 2-5 kr. ror
framsteg i slöjd. - För samma
ä.ndamål användes räntan å Ek-
dahls fond å 100 kr.

Scbwartz' stiftelse, b. 700. An-
vändes lika med Schwartz' stiftelse
under f2631 a].

Timelis fond, kr. 500. Användes
lika med TimelIs fond under
[2631 aj.

[2632J Adolf Fredriks för-
samlings fattigVårdsstyrelse.

Se [H58].
(Nedanstående fonder voro vid

kalenderns tryckning ännu ej för-
delade mellan de nya församlin-
gama.)

Abelins fond (Prof. Hj. Abelin
1873)kr. 1,000. Räntan utdelas den
22maj till en fattig, för gudsfruktan
och hedrande vandel känd familj.

Bayards fond (Kamrer D. Bayard
1836) kr. 4,500. Till äldr. ogifta
döttrar af ämbets-, tjänste- eller
borgersmän m. fl.

Bayards fond (Kamrer DBayard
1883)kr. 1,500.Till säng!. päfattigh.

BekJädnDllsfond för fattiga
skolbarn kr. 2,400.

Bergg rens fond (Hyrkusk !VI
Berggren 1857)kr. 1,500. Till klä-
der ät de mest nödställda fattig'
hushjonen.

Bolllns fond (Brygg. O G Bollin
1862) kr. 3,000. Till fattiga skol-

ba~~lk~e~~';Y'iÄnkan !VIFalk 1796)
kr. 500. Till underst. ät fattiga.

Fileen. fond (Kommerserådet P
E Fil"en 1822) kr. 17,500. Till
fattiga änkor i Stockh.

Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1877) kr. 560. Räntan till-
faller fattiga änkor, eller ogifta
fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
dana, som utaf sjukdom eller ly-
ten icke kunna försörja sig.

Holmbergs fond (Kryddkramh.
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-
tan användes till förökande af den
dagl, kosten för ä fattighusen in-
tagna blinda hjon.

Leijonbnfvnds fond (Kapt. frih.
A Leijonhufvud 1831) kr. 1,200.
Till nödställda likar inom församl.

Leljnnhufvuds fond (Kapt. frih.
A Leijonhufvud 1841)kr. 300. Till
sjuka och gamla pä fattighus d. 7
jan. o. H aug.

Lieberts fond (Sejlareälderm. J
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832)kr. 5,000. Till på fattig·
hus intagna 23 juni och 24 dec.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. L26;;S-2640]
[2638] Tyska församlingen. Kleinsorgs testamente (Fru M förest. 1 procent till kapitalet,

[Se 1229J. E Kle.insorg 1785)kr. 3,000. Pastor resten till Tyska församt. ferte-
Helnr. Gottlieb Banmeardts och forest. Till obemedl. flickors koloni.

testamente för kvinnliga fattiga uppfostran. . Schumbnrgs, ltuberu, d~nation,
kr. 1623: 70. Pastor och förest Knnehs rlnnnt ton (F Knoch 1883) kr. 535:87. Pastor och förest. l
{den il nov. 1895). . kr. 300. Pastor och förest. i Tyska procent till kapitalet, resten till

Carl och I>lisaheth Beck et -s Sf l- törsamt. Till fattiga. Tyska ålderdomshemmet.
berho('hzdtsfond (1896 d. 28 nov.) Ll-ber ts fond (Sejlareålderm. J Sch ätz" testamente (Carlo. Anna
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska F Liebert och hans hustru A S Schiitz 1879)kr. 5,000, hvaraf 4,000
församl.s kyrkosångtören., diako- \yeber 18~2) kr 1,500. Pastor och ~r. 8,om grundpenuing tI~.lPräst-
nissfören. ålderdomshem skolfots- forest. TIll Tyska skolan. ankefond, och 1,000 kr., for hvars
koloni sa~:lt "Sprachcurs~s'" Joll:a Lohes lc~nt (1758)kr. 750. ränta beredes kyrkans stipendiater

Beskows testamente (Bruksp. H Pastor i Tyska församl , För fattiga. "e~n lusti.ger Tag", Förest ...
N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest. Lohes testamente (ALohe 17'>9) Skyddsf'örenlugens fond for Ty.
Till skolan. kr. 500. Pastor och forest. 1.'111ska Hemmet kr. 210.

Brenners legat (C H Brermer Tyska skolan. _ Sch ..-artzers testamentsfond (E
1752) b. 260. Pastor i Tyska för. Lohes, ~Ad., tsstumente (11,)9). v. Schwar-tzer 1808)kr. 300. 'I'Hl de
esarnl, För fattl sa, Pastor. Kr. 750. For fattiga. fattiga.

Hån!;. testam.;'lIte (Fru ClI D Bång I,ol.es, Joh:n, testamente (1758). Starbus' testamente (Fru L D
1774; kr. 250. Pastor och förest. Pastor och förest. Kr. 500 För Starbus .1774) kl'. 1,260. Förest.
Till en studerande yngling. skol."':nderv1sn. .. . T11,lfattIga. .

Ehlerts testamente (Kapt. H E Mullers testamente (Kornmerse- Stncks legat (Frednk '1'. Stock
Ehlert och fru 1857) kr.1,DOO. Pa- rådet J ,C Miiller 1832) kr. 7,500. 18(6) kr. 4,500. Förest. För fattiga
stor och förest. Räntan till ännu Forest. I'Ill fattiga. Sturms fond (Fru Sturm 1877)kr.
Iefvande släktingar. Past?r Kaher ..fond. Forest. 'I'Ill 2~.,~OO.Pastor och för~.st. Till be-

Fischers testamente (Kapt. Joh. kyrkokören kl'. 600: _." hofvande handtverkarankor.
p Fischer 1772)kr. 1,(;66. Pastor IlmllbachsdonatlOn(Smck:ankan 'fysl.a f'örsaml. fattigkassa, kr.
och röreständ. Till husfattiga. E Rambach, .f:Dehm,.1880)kr. 1,000. 9,000. Tyska församl:s kyrkoråd .

•'nhrmans f011d (Hofkällaremäst. Pastor och forest. Rantan utdelas Tyska Hemmets byggnadsfond
J H Fuhrman 1772)kr. 1,250. Ty. till J;lehöfvande inom förs~ml. kr. '8,135.
ska törsamt. 6 förest. och 3 testa- UelDhoJcI·Heckers donatlOlI(Aus' Wrallgels testamente (Frkn M
mentsexekutorer. Till fattiga. UClnhold och Carl J?~cke~ 190D)B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor

Fuhr-mnns fond (Hofkällaremäst. kI: .. I0:?00. ~astor och töreståndare. och förest. Till fattiga.
p H Fuhrman 1772) kr. Sl,OOOFor [orestand~rne: . I1,]ells legat (A ev. Ylllen 1755)
Förest. samt 3:11eexecutores testa- . Helnhol~~, Ferd lnand, donation kr. 125. Pastor i 'I'yake församl.
meutä. 12 gossar erhålla kläder, till kyrkokören ; kr. 1,000. för fattiga..
skodon, skolafgift och läsmaterdal. Ueinholds testamente (Bag. E Pr ledr lch Wilhelm o. Allna

Fuhrmans fond (Hofkällaremäst. Reinhold 1876) kr. 1,.500. Pastor ~'aria Zimmermallns donation
p H Fuhrman 1772). Tyska förs:s och förest. Till fattiga. (3'/, 1899 kr. 1,000 0.3'/1 1905kr.
~ förest:e samt a.ne executores HohtJiehs donation (Kyrkoh. J 1,000). Till Tyska ålderdomshem-
testamenti. Donationen består af Rohtlieb 1864)kr. 1,000. Till kyrko- met. Förvaltas af pastor o. förest.
fasta egend. 20 Svartmang. betjäning och deras änkor.

Garvens rlonation (FruJ E Gar- v. Sehewens testamente (J B v. [2640]
veu l872)kr.I,000. Pastorochförest. Schewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
'Till behöfvande fruntimmer. fattiga.

Groths testamente (Grossh. J H Schinkels testamente (Kom.
Groth 1785)kr. 12,500. Förest. Till morserådet D v. Schinkel 18(7)kr.
06 pens. åt afsigkomna, öfver 50 år 3,000. Pastor och förest. Till be'
gamla köpmän. hofvande skolgossar.

Giihlstortfs testamente (Kapt. J Selllotthaners legat (Fru M
,J Giihlstorff 1870) kr. 1,000. Pastor Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor
och förest. Till behöfvande sjömän i Tyska rörsaml. För fattiga.
och deras änkor. Schmidts legat (P Schmidt 1751)

GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche kr. 250. Pastor i Tyska förs aml.
1782)kr. 2,250. Pastor och förest. För fattiga.
Pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare. SchoItz' testamente (J A Scholtz

GÖsellesfonrl(Grossh.JHGÖsche 1756) kr. 500. Pastor i Tyska rör-
1781)kr. 1,500. Pastor och förest. saml. Till fattiga.
Till husfattiga. Se.hoItz' testamente (J A Scholtz

Hebbes legat (Kommerserådet S 1756) kr. 500. Pastor och äldste
B Hebbe 1792)kr. 7,jO.Förest. För rörest. Till studerande.
fattiga. Schumbur'g s, Angust, minnes-

Hebbes testamente (Bruksp. A fond, donerad af konsul l\. Schum
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. burg 1895. Kr. 1,093:20. Pastor
Till medellösa rörsaml.smedlem.r, och förest. 1 procent till kapita-
företrädesvis barn. let, resten till Tyska f'örs:s dia-

Hebbes testamente (Kommersa- konissfören.
R'ådet S B Hebbe 1803; kr. 3,000'1 Schumburgs, Angnst, minnes-
Förest. Till husfattiga. fond, donerad af konsul R. Schum-

Holms legat (B Holm 18(4) kr. burg 1895. Kr.546:61. Pastor och
MO. Förest. Föl' fattiga. förest. l procent till kapitalet,

Hdpfners legat (Nikolaus Htlpf- resten till Tyska ålderd:shemmet.
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För Sehumburg s, August, minnes ..
f-attiga; donationen består afegend. fond. donerad af konsul R. Schum-
11 St. Nyg., hvars afkastn. f. n. är burg 1895. Kr.54fi:61. Pastor och
kr. 5,000. förest. 1 procent till kapitalet,

Kellners testamente (Fru D Kell- resten till Tyska kyrkokören.
ner 1747) kr. 500. Till fattiga barn. Schumburgs, Angnst, minnes-

Kirchrings Iean t (1755) kl'. 250. fond, donerad afkonsul R. Schum-
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. burg 1895. Kl'. 546:61. Pastor och

Mosaiska försam-
lingen.

Se [1267].
Anton Bendix' fond (Färghand!.

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

Carl Benedicks' donatlon (Gen:-
konsul Carl Benedicks' test. af d.
3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt
utan något villkor; räntan använ-
des enl. törsaml:s beslut.

Emma 8enedicks' donation
Gen.vkons'ul in:n Emma Benedicss
1890) kr. 4,850. Räntan är ställd
till Iöraaml:s fria disp.

Benedicks' st.lpenrrlefond (Bruks.
patron W Benedicks 1848)kr. 9,000.
Stip. åt judisk studerande vid
svenskt universitet.

Benedtcks' underxtddsfond
(Bruksp. E OBenedicks 1876) kr.
2,000. 'fin behöfvande inom rors.
enl. vederb. fattigvårdsst. beslut.

Fröken Ber nhurdfua Berendts
fond (Gåfvobref af Konsul S. Be-
rendt) kr. 3,000. Underst. åt be.
nötvande flickor.

Hellrik och Mathilda Davtdsöus
donationsfond (Gen:konsul Henrik
Davidson och hans hustru 1893)
kr. 21,300. Räntan utgår t. v. som
lifränta åt 2 personer; efter dessas
död användes den till bekost. af
bostad åt fattiga.

Magnus Davidsons fonder kr.
20,000 (testarn. 30 jan. 1901). Un·
derstöd.
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[2G40-2653] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl: fonder.
Wilh. Davidsons donationsfond' thilda Mann 1'865)kr. 20,000. Rän-

(GUvobref af Konditor Wilhelm tan disp. af församI. förest.
Davidsons sterbhusdelägare af 5 Syskonen Mende1sons fond för
mars 1883)kr .. 46,000. Räntan ut- ogifta män och kvinnor (Oscar,
gäl' t. v. som lifstidsränta åt 2:ne Henrik o. Henriette Mendelson
personer, därefter användes den 1891)kr. 33,100. Underst. åt äldre,
till bekost. af bostäder 16r be- ogifta och obemedl. medlemmar
höfvande. af församl.

Ellassons understödsfond (Fabr. ]leyerssons pensionsfond (Grossh.
Levy Eliasson o. hans fru Edeline, Lesser Meyersson 1860)kr. 55,200.
f. Salomonsson, 1874) kr. 15,000. Pens;r åt lärare, lärarinnor m. fl.,
Räntan användes till underst. åt anställda hos mosaiska förs., samt
fattiga yngl. och flickor inom mo- deras änkor och barn.
saiska törsaml., hvilka önska full- Michaelssons donation (Bruksp.
komna sig i yrke eller kunskaper. G Michaelsson 1865) kr. 20,000.

Levy Ellassons minnesfond Räntan användes till ngt för för-
(Fabr-, Levy Eliassons änka Ede- saml. nyttigt ändamål.
line Eliasson 1887)kr. 5,000. Rän- Mosaiska fdrsamlfngens fattig'
tan användes för att bereda fattiga fond, kr. 27,500. Fattigv. åt för-
församl:smedl. af kvinnokön till- saml:s medlemmer samt reseun-
ralle att begagna brunns- eller bad- derst. åt främmande judar.
kur eller vistelse på landet. Mosaiska församlingens s.kol- [26 42J

Fonden för bespisande af rat- fond, kr 56,600. Bland annat un- Friedländers stlpendinm (Grossh ,
tiga skolbarn (Test. 27 Juni 1892 derst. åt fattiga skolbarn. H Friedländer). Styrelsen f.Tsrae-
af KondttotvL N Levin) kr. 10,000. Emanuel "'achmansons fom1llitiska Ynglingafören.; årl. ränta ••

Sophus FredHicias fond (Test. (Gåfvobref af fru Rosa Nachman- 100 kr. utdelas till yngling, tillh.
af S. Fredertcia af 21/3 1904) kr. son) kr. 5,000. Understöd. Sthms Mosaiska församI., såsom
]5,000. Först lifränta, sedan väl- Rosa och Emanuel N"arltman- lärling ägnande sig åt studier i:
görande ändamål. sons fond för skollors kolonier prakt. handtverk eller slöjd.

Isaac David och Jnliana Hirschs (Gåtvobref af änkefru Rosa Nach- Israelitiska yngllngaf"öreningeJ>
understöd.fond (Musikhandl. Abr. ma;nson af 30/, 1904) kr 25,000. (1819). Särsk. styrelse se [19119J.
Hirsch .1890) kr . .13,90? Underst. l'i~thalls fond (UJ Nathan 1826) Att understödja till Sthms kom-
t~ll behofvande, företrädesvis slak- kr. 13,000. Halfva .~·antan.tIlI VIssa mun hörande personer af mosaisk
tJurar. p~rsonerJ. a~dra. ha~ften uu under- trosbekännelse, hvilka ägna sig.

Fanny Josephsons fond (Frkn visn. ~t fattIga judiska barn. åt vetenskap!. studier, åt slöjd eller-
~anny Josephson 1.88~)kr. 10,000. MOritz !lubens' (Karlsk,rona) handtverk ; att bereda utväg för-
~I'III eIl l>0rJan .hfranta, seder- donationsfond (Gåfvobref af medellösa judiska barn till erhäl-
mera valgorande ändamål. Grossb. Ludvig och Anton Rubens lande af religions- o. elementar-

Jacqnes Lamms fond (Ing. Jac- samt ,J Lublin af d. 29 nov. 1888) undervisn. m. m.
ques Lamm 1889) kr. 10,000. T. kr. 15,600. Räntan utdelas hvarje S r t· d' (D L
v. lifräntor; efter lifräntetagarnes år d. 7mars (Moritz Rubens döds- .e l~mallns s ~pen mm r ..
död användes räntan till församl:s dag) till hjälpbehöfvande judiska Sellgmann). St~els~n f. ~sraelltI-
nytta. personer, som vilja lära eller för. ska Y~gllngafore.n.,. ar~. ::antall; C.aL

John Levins. stipendiefond kofra:sig i slöjd eller handtverk. ~20 kr. ut~~la~ tIIIJudlskyngli~?,.
(Grossh, John Levin 1872)kr. 10,000. JnIJa Rubensons minne (Åtskil. agnande ..sig at vetenskap, skon
Stip. åt någon fattig studerande liga församl:smedlemmar 1892)kr k,:~st, ~1~Jd<;lIer ~andtverk:
yngl., tillh. mosaiska församI. 5,000. Underst. till uppmuntran åt . I ekDl~kt stf peudium ••.St);:else ••

Harcus och Eleonora Levins förtjenta lärjungar i rörsaml:s re. f. Isra:~hhska~Yn~~lngaforenl~g~n~
fond (Test. 27Juni 1892af Konditor ligionsskola. A~·l.ranta!! 2()~. kr. utdel.as ~lll JU-
L N Levin) kr.l0}OOO.Extra bidr. Betty Salmuensons minne (Test, d~sk yngh~g, agnande SIg at tek-
till mosaiska församl. fattiga. af Edv. Salomon son af 7/10 1861) DIska studter.

Ludvig Levins fond (Test. 27 kr. 19,300. Husrum åt obemedl.
Juni 1892 af' Konditor L N Levin) Stiftelsen f"ör bostäder åt fat-
kl'. 15,900. Först lifränta, seder' tiga och orkeslösa personer till.
mera stipendium. hörande Mosaiska f"örsamlingen

Axel Levins minne (Test. 27 Juni i Stockholm (Gåfvobref af I. J
1892 af Konditor L N Levin) kr. Eliasson afl2sept.1882)åkr90,000
10,000. Stipendium. sedermera donationer af åtskilliga

1lam.s testamentsfond (Grossh. andra personer. - Fondens belopp
A F :Uann och hans hustru 1\1a· nu cirka kr. 90,000 Räntan lägges

t. v. till kapitalet. När detta enI:
förestånd:s å.atkt blir tillräckligt:
skall det användas enI. rubriken.

A. S. " alentins fonder (Test.
af bankiren Axel Valentin) omkr.
60,000 kr. Understöd.

[2641] Stockholms Mosai-
ska församl:s sjukhjälp- och

begrafningssällskap
(1788) kr. 73,800. Särsk, styrelse
se [1943]; att vårda och under-
stödja sjuka samt ombestyra be-
grafn. af aft mosaiska trosbekän-
nare; ledamotsafgift är 5 kr. årl ,
men underst. lämnas utan afse-
ende på ledanlotskap i sällskapet;

[2645J
Enp;eströms, Eufemiu M.v., stif"-

telse (Statsminister L v Engeström
1820)kr. 4,000, samt sedan år 188S
stadens lösepenning ior fattigstu-
gan kr. 4,000. Katolska rörsamles
kyrkoråd se [1260]. Underst. åt fat-
tiga änkor af katolska bekännelsen.

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

[2651 J Nilmlai, två i lVlal.'iasamt fem i Ka- rar efter civ. och militäre ämbets-
Arbetsstu go l' rör barn, de första tarina och tre i Östermalms för- och tjänstemän} präster, borgare

grundade 1887gnm anslag af Stift. sml:r. (Se Adressafdelningen.) samt sådana hofbetjänter, hviIka.
Lars Hiertas minne, hafva till än. Icke burit Irvre.
darnål att förekomma tiggeri bland [2653J Orottniitghuset. Kniggeska fonden (Änkef.KRig-
fattiga barn genom att gifva dem , . Se [1992]. ge, Anna Maria v. Balthazar, 182Z)
håg för praktiskt arbete och un- Drottninghuset (Konung Karl kr. 25,000. Räntan fördelas i pensir-
dervisning däri. Särsk. styrelser se XI:s Drottning) Ulrika Eleonora, till Di verklig nöd stadda ogifta
[1961-1970J. Arbetsstugor finnas i antagl. 1682) ]U,. 144,500. Intagn. fruntimmer eller änkor af medel-
Ad •. Fred:s, Matteus, Jakobs, två Ioch rörsörjn. af ålderstigna} sjukl., klassen», med villkor att de äro
i Johannes', Klara} Kungsholnls, i torftighet .stadda änkor och dött- .»kända att vara af obefläckad van.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder. [2653-26063]
<lel», med företrädesrätt för ogifta klassen, hvilka, födda i Sthlm och 1[2660J Styrelsen 6fver Sab-
'Sö~~~~~e~~~:f~~~e':(~~fPl'~·s. ~~~~ ~~le~r»1a::l~~ :~~d~~t~~~le: batsbergs ålderdomshem.
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren made ell. förvridna, så att de icke Se [11 61J.
('J. H. Brandel 1904) kr. 82,000. kunna sig med arbete försörja». . . ".
Räntan fördelas i pens:r till me- Zettersten P:s testamente Benedleksska funden (AnkeLEm-
dellösa fruntimmer; donators släk- (Kryddkramh. E. Zettersten P:ns ma Benedicks, f. Benedieks) o:a kr.
tingar samt deras efterlämnade 1836) b. 15,000. Af räntan tillfal- 18,339:20 »För blldande~fenfond,
1iukor äga företräde framför öfr. ler 1/4 änkehuset och de äfriga hvars a~astn i; bor anvan.da~ hll
sökande. 8/4 utgå som pens:r a 75 kr. åt beredande af.battre och nkhgare

välfrejd. fattiga änkor eller ogifta kosthåll åt hjonen .»
döttrar efter borgare; f. n. är pen- Eklunds fond (Johanna Kristina
sionärernas antal lO. Eklund 1892) kl'. 2,160: 37. Räntan
. Ohmans testamente (Fl'U Hedv. skall med S/4 utdelas till å ålder-

Öhman J791) kr. 3,206: 19. Räntan domshemmetintagnapersonerfrån
tilldelas B borgtu-eänkor. Klara församl. och 1/4 tilläggas

kapitalet.
Lennbergs fond (l\I:llSotia Alber-

tina Lennberg 1890) kr. 2,171: 2!l.
Räntan användes till inköp af
strumpor.

LIeberts fond (Sejlareålderm. ,J.
F. Liebert J832) c:a kr. 4,851: 61.
Räntan utdelas till å ålderdoms-
hemmet intagna personer> af tysk
nationalitet .

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

I'nmans fond (Generalkonsul
Guataf Unma.n) kr. 10,026:94. Rän-
tan utgår f. n. till tvenne af Gene-
ralkonsul Ullman namngifna per.
soner.

{2654]
Kouuug Oskar I:s minne (Änke-

drottning Josefina 1873) b.
-676,000. Särsk. styrelse se [10881.
Hem för mindre bemedlade ogitta
fruntimmer eller änkor af stånds-
klassen öfver 50 år gamla.

i2655]
•hylet tor pauvres honteux.

:Särsk. direktion se [19 90J. (Grefv:an
Ch. v. Schwerin, f'. Liliencrantz,
1860). Asylets tillgångar SII12 1905
fastigheten däri inberäknad: kr.
1,411,346: 04. Beredande af bostad
och del vis föda åt aktningsvärda
fruntimmer af ståndspersons klas-
sen.

[2657] Borgerskapets
änkehus,
Se [1986].

Bergerskapets ä,ukehus grun-
dadt år 1724 för underhåll af ål-
derstigna borgare änkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1906 års början kr.
1,178,960: 93. Antalet intagna änkor
'uppgår f. n. till ~Ost.

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

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

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

Patersåns fund (Gros sh. W. G.
Patersen 1864) kr. 137,000. Räntan
utgår i pens:r ä 50kr. pr år till änkor
och döttrar efter borgare i Sthlm.

Paults testamaute (Grossh, Nic.
Pauli 1781) b. 20,000. Räntan ut-
delas till hufvudstadens fattiga
borgares och fabrikörers änkor,
äfvensom orkeslöse, sjuke och be-
höfvande borgare och fabrikörer i
.Sthlm,

Schröders testamente (Grossh.
Georg Schröder 1871) b. 122,0110.
Pene-r åt fruntim. af borg. klassen.

Säfbohms testamente (Snickare-
ålderm. D, Säfbohm j kr-.750 Hand·
penningar åt å änkehuset intagna
snickareänkor.

'l'Idmarks och Sundins Pen.
sionsfond (M:ll S. M. Sundin 18,)9)
b. 2114,300. Pens:r il 3CO b. till-
delas för i behof stadda frurrtirn-
mer af den s. k. bättre samhälls

[2658J
Borgerskapets gllbbhlls (Sthlms

Borgerskap 1788) kapital år 1905 kr .
1,558,905:41. Borgerskapets gubb-
husdirektion, se [1985). Underh. af
ålderstigne borgersmän i Sthlm.

•'. d. Jiirnkramhandelssoclete·
tens pensions. och bografntngs-
kassa, kr. 3,000. Kassan örver-
lainn. till Borgerskap. gubbhus o.
änkehnsinr. m. 1,500 kr. till hvard.

[2659] Allmänna barn-
husinrättningen.

Se [19 51J.
A.llmänna barnhusinrättningen

i Stockholm (Drottning Kristina
16H7) kr 6,662,582: 82. Vård och
uppfostran af värnlösa barn.

Knut Bernhard Beronii fond
(Handt. K. B. Beronius 1876) kr.
5,OUO. Understöd som H. Fåhr::.ei
fond.

»Fond för barnhusbarn af kvln-
nokdnet » (Statsrådet C. J. Malm-
sten, Frih. F. Wrede, Grossh.A.Fre·
stadius m. tio 1R61) kr. 37,125: 67.
Insättn. i ränte. och kap.italför-
säkr:sanstalten i Sthlm till bere-
dande af lifränta vid 55 år.

Fonden till minne at' Hugo
Fåhrwns (afsatt af Barnhusets
medel 1888) kr. 2,500. Understöd
till barnhusbarn. hvilka ådagalagt
flit och anlag för studier eller för
inlärande af något yrke ellerhandt-
verk.

I,ondretska t'onden (Kapt. Jean
Louis Goudret lS!)5)kr. 30,795:83.
v För att underlätta och bisträcka
i nöd och armod stadda mödrars
barns intagande och vård.»

Höök~ka fonden (Komminister
K. E. Höök och hans hustru 1900)
kr 5,000. Insättning i ränte. och
kapitalrörsäkr.saustalten i Sthlm
till beredande af lifränta åt i Ad.
F'redr. försarnl. födda barnhusbarn

I.jungcrantzska testamentston-
den (Tobakehandl . P. Ljungerantz
187<\) kr. 1<\8,264: 77. Inlösn. å
barnhuset af sådana fattiga barn,
tillh. Sthlms kommun, 80m eljes
icke kunna utan afgift intagas.

Ö.stergrens fond (Hamnfogd. L.
E. Ostergren) kr. 509: 16 Räntan ut-
delas vid jul åt sängliggande sjuka
å ålderdomshemmet tillh. Nikolai
församl:s afdelning.

[2661]
Prtmurarebaruhuset ii,l{ristin~·

berg (Frimuraresamfundet 1753)
kr. 2,086.!J8<\: 78, däraf fastigh:ns
bokförda värde 310,000 b. Särsk
direktion, se [2109J. Till vård och
uppfostran inom inrättn. af fat-
tiga värnlösa barn; 150barn vårdas
f. n. å inrättu.

lIed. dr C. Halms testamente
af 18!J6 å 20,000 kr.

[2662J
Prins T{arls uppfestrtngstnrätt.

ning för fattiga och värnlösa barn
i Stockholm (Pastor Prim. J. O.
Wallin o. Underståtti O. af Vann-
~vist 1833) kr. 6~8,OOO, däraffastig-
betsv. kr. 190,OOO.Särsk.styrelse, se
[2J 21J. Vård af fattiga O. värnlösa
barn i Sthlm; 81 barn vårdas f. n. å
Gålön.

[2663 aj
Föreningen för sinnesslö ••barns

vård (Prof. N. G. Kjellberg, til.
d:r O. von Feilitzen m. fl. 1869)'
kr. 2RR.224: 35. Särsk. styrelse, se
[202;S~. Uppfostran af sinnesslöa

l barn (f. n vårdas i skolan 43 barn,
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[2663-2675] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
åarbetshemmet 33 och å Karls- 1852 och 1853)kr. 48,199:60. Särsk. [2666]
vik 28) samt seminarium för lärare styr~lse,.se [21?3] Att lämnafattlga lälgörande Fruntimmers-säll.
(f. n. 8 elever). o. varnlosa flickeb~ undervisn., skapet (Prinsessan Sofia Alber-

vård och uppfostran l ofrIgt; ror tina 1825).Särsk. styrelse, se [2051J.
de ;flesta å anstalte,,: vårdade barn Kapital omkring 21,000 kr. År!.
erlägge;; årl. en afl5,ft, l medeltal inkomsterna utom räntan utgöras-
utg. 170 kr. ror hvarje betalande. af bidrag från Konungen, Kron-

prinsessan och Prins Carl samt:
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,30(;
kr. Bom dels efter af Herrar
Kyrkoh:r ingifvet förslag utdelas
till fattiga fruntimmer (omkr.1,800
kr.), dels anslås till underst. för
flickskolor (omkr. 500 kr.).

[2663b] --
Föreningen för bistånd åt lytta

och .allföra (Prof. A. Wide m. fl.
1905) kr. 199,288. Arbetsskola där
underv. lämnas åt medell. vanföra
i bokbinderi, borstbinderi, sko-
makeri, svarfning o. snickeri åt
manliga samt sömnad, virkning,
stickning o. väfning åt kvinnltga
elever. Arbetslön betalas rör all t
dugligt arbete. I Hemmet för van-
r6ra mottagas 9 kv. o. 12 man!.
elever. Adr.: Greftureg. 59(f. d. 71).

[2664] --
Malmqvlstska barnuppfoatrmgs-

anstalten I Stockholm (Klocka-
renJ. P. Malmqvist o. hans hustru

[2665]
lIIurbecks IIIrättning I"örfattiga

flickors uppfostran (Prästmannen
Peter Murbeck 1747)kr. 344,099:11.
Andamål: att till tjänarinnor upp-
fostra fattiga flickor, tillh Sthlms
kommun Intagu:säIder 6-10 år.
När tillf'ålle yppas att intaga barn,
införes annons i Sthlms Dagblad
med nnderrättelse om erforder!.
handlingar o. hvar ansökning får in-
lämnas.-Särsk. direktion se [2124],
hvars ledamöter lämna år!. bidrag.

[2667] Femörel"öreningen (Flera
personer 1864) kr. 8,0011. Särsk,
styrelse se [2111] Grundande och
underhållande af barnhem i den
svenska lappmarken.

III. Fonder för understöd åt barn.

[2672]
Sällskapet Jultomtarne (stiftadt

af 11 unge män julaftonen 1870)
har till ändamål att årligen sön-
dagen före jul utdela fullständiga
beklädnader åt fattiga, välartade
skolbarn inom hufvudstaden. Fon-
der '/l 1902kr. 91,9,6: 02. Särskild
direktion, se [2105]. År 1870 be,
kläddes l barn och 1902 200 barn
samt under hela verksamhetstiden
4,291 barn, för ett värde af c:a
175,000kr. Fonderna ökades 1R93
med 3,000 kr., genom testamente
af Ingenjör Ludvig Jerving, under
namn af Matbilda J ervings fond
ihvaraf 1/2 räntan användes för
sällskapets ändamål) samt 25 sep-
tember 1896med 1,000 kr. af en af
hufvudstadens affärsmän till min-
ne af 25-ärig affärsverksamhet i
Stockholm såsom grundplåt till en
skodonsfond. hvaraf högst 1/2 ärs-
räntan användes till skodon åt i
.Iultomtarne anmälda barn, hvilka
ej erhålla fullständiga beklädna-
der; och har nämnda skodonsfond
genom af stiftaren skänkta och
insamlade medel under år 1897
ökats med 1,775kr., 1898med 1,88"
kr., 1899med 1,98; kr .. 1900med
2,OHOkr., 1901 med 7,095 kr. och
1902med icke mindre än 10,100kr.
samt utgjorde 31 dec. 1"03 kr.
29,fl22:12. 1!l02 års inkomster ut-
gjorde kr. 24,2113:27 och utgifterna

'[26 71] kr. 5,713:65, hvadan kapitalöknin-
gen utgjorde kr. 1848": 62. ssn. (2675J

Sällskapet DDefattigas vänner» skapets samtliga' tillgångar upp-
(Grosah. J. E. Törnqvist m fl. d. gingo d. 31 December 190:Jtill kr. Alms,' Axel och Sofia, stlftelsf'
,8'6 1826)kr. 92,000.Särak. styrelse, 113,421:05 _ Se vidare sid. lO00. (Byggmäet, A. Alms änka, 1874),
se [21·0aj. Räntan användes dels . grundfond vid 1901;års slut kr.

[2670]
Cavalll.Holmgrenska stlftel.en

(stiftad af grosshandlaren A. F.
Oavalfi-Holmgren på hans 50·års-
dag den 27maj 1901med en grund-
plåt af 20,000kr.) har till ändamål
att bereda ett sommarhem l Stock-
holms skärgård ät välartade fattiga
skolbarn till glädje och uppmun-
tran för dem samt till gagn i fy-
siskt, moraliskt och socialt hän-
seende. Särskild styrelse, se [2100].
År 1901 vistades den 17 Juni-27
Augusti eller under 70 dagar, 25
barn däraf 19 flickor och 6 gossar
å stiftelsens hem som under detta
är var f'6r1agdt till Björkvik vid
Älgöfjärden i Värmdö församling.
År 1902 vistades den 14 Juni-31
Augusti eller under 77 dagar 28
barn däraf 24 flickor och 4 gossar
å stiftelsens hem, detta år förlagdt
å Gä,llnö i Värmdö f'6rsamling.

År 19113vistades den 14 Juni-29
Aug. eller under 75 dagar 33barn,
däraf 24 flickor o. 9 gossar, å atif-
teleens hem, detta år på den natur-
sköna Argboda ö vid Kanholms-
fjärden i Värmdö f'6rsamling.

År 1904 vistades den 15 Juni-
1 Sept., sålunda under 77 dagar,
40 barn, däraf 21; flickor och 1;
gossar, å Stiftelsens hem ä det s.
ä. inköpta hemmanet KaIfsvik vid
'vmdöström i Värmdö törsaml,

Ar JOO5vistades 9:6-22/S (73
dagar) 42 barn, näml. 26 flickor
och 16· gossar å Stiftelsens hem
KaIfsvik.

År 1906vistadeslGjuni-22 aug.
eller 67 dagar 43 barn däraf 24
flickor och 19 gossar å stiftelsens
hem KaIfsvlk.

och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn., dels ock till smärre
underst. åt behöfvande; räntan å
3,000 kr. utdelas till 4 behöfvande
af kvinnokön ; dessutom utdelas
ärl. 600 kr. I poster om 10 il. 15kr.
en!. C. E. Möllers test.

[2673]
Fattiga barns vänner (Frih:au

Cederström, r. v. Cedervald, 1841)
kr. 21,000.Särsk. styrelse, se [2101].
Medlen användas nu blott till ut-
ackordering af flickor. Sedan lS8~
har sällskapets bestämda inkomst
ökats med räntan af 2,OOUkr. 7

hviIka genom test. tillfallit säll-
skapet vid fru frih:an Rosa Oxen-
stiernas, f. Mickelson, död år 1~9Z.

[2674]
Sällskapet Barnavännerna. Sär-

skild direktion, se [2107]. S.ällsk:s
ändamål är att strax före jul be-
kläda behöfvande skolbarn i ål-
dern 7-14 år. Tillg. utgjorde d.
6 Maj 1906kr. 16,008:85. Ledamots-
antalet var samma dag 1.715 (40
ständiga och 1,675 årsbetalande).
Den 17 Dec. 1905 utdelades full-
ständiga vinterbeklädnader jämte
diverse andra julgåfvor till 225
skolbarn. Den 2~ i samma månad
erhöllo 58 barn partiell bekläd-
nad: kängor och strumpor samt
kappa, kavaj eller blus och byxor
m. m., och på våren 1905hafva
50par kängor utdelats. Alltså 1905
:J3a skolbarn hulpna för en sam-
manlagd kostnad af kr. 7,578:52,
de skänkta julgåfvorna ej medräk-
nade. Under sällskapets 36·åriga
verksamhet (1870-1H0;) hafva fult-
ständiga vinterbeklädn. jämte an-
dra julgäfvor tilldelats 2,663skol-
barn samt partiell beklädnad till
ytterligare 713 skolbarn {ee3,376
hulpna barn) för en sammanlagd
kostn. af kr. 87,!I23:12. Häri äro
julgäfvorna, men icke de obetyd-
liga administrationskostn:a med-
räknade.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2675-26881
893,558:92, örrtge, tIllgångar kr. lied prot. C Sundberg, Kungsträd- '115,247 49. Särsktid nämnd, se.
257,678:47. Särsk styrelse, se gårdsgatan 22. [1955J. Räntan jämte ärsafg. an-
12059]. Har till andamål att åt vandes till underst. dels kontant
flickor, som sakna behörig om- [26 76J till belopp af 15 till 30kr. dels med
vårdnad, bereda ett hem, där de kläder m. m. åt hustrur eller änkor,
erhålla kristlig uppfostran och W. A. Benedicks tond (Kam- hvilka ägna sina minderåriga, äkta
god handledning samt sålunda marh, W. A. Benedtcks 1870) ka- barn en öm o. sedlig modersvård
danas till redbara och dugliga pital: omkr. kr. 84,000. Styrelse: se och äro stadda i behöfvande om.
kvinnor. Ansök. om inträde ställes [2055]. Vård och uppfostran af ständigheter. Underst. utdelas höst
till styrelsen och kan ingifvas af fattiga barn, som antingen förlorat o. vår till hvarje gång 130mödrar.
vederbörl. kyrklig eller kommunal ngn af sina föräldrar eller i följd af
myndighet eller känd enskild per- deras sjukdom eller oordentlighet
son. Säkerhet skall ställas för er- sakna nödig vård o. tills. i hemmet.
läggande af årligt uppfoata-ingsbt.
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr
elev) att utgå t. o. m.ID. året. När-
mare upplysn. lämnas af styrelse-

[2677J
Sällskapet »'l'ill uppmuntran af

öm och sedlig modersvård » kr.

[2678J
»Köhlers premiefond», kr. 1,570.:

Räntan utdelas som prern. åt folk-
skolebarn, som gjort goda fram.
steg i simning vid Sthlms stads
bad- och stminrättning.

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

[2681J Serafimerlasaret-
tets direktion.

Se [1605].
Björnstjernas, O. M., General·

major, fond (1903)50,000kr. Ar!.
räntan disponeras för Lasarettets
aIlm. behof.

Metl. tir C. Hahns testamente
af är 1896 å 20,000 kr.

ill. F. IV:s fond (1901)3,000 kr.
Räntan användes till understöd åt
medellösa personer, som under-
gått operation för kl äfta, efter be-
stämmelse af professorn John
Berg, så länge han innehar örver-
kirurgbefattningen vid Lasarettet,
och sedermera på sätt direktionen
bestämmer.

.Norlunds, Lotten, Fru, fond
(1890)för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
med kapitaliserade räntor (år 1903)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläka-
ren vid den medio. afd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verk!. be-
höfvande, för att sätta dem i till-
fälle att genom lämplig föda eller
vistelse i stärkande luft vid brun-
nar eller bad söka återvinna hälsa
och krafter.

Prof. Il. Bruzelii fond (1900)
1,014 kr. och

Ilunnttonsfondan Ll ncnln Pay-
kulls minne (18"9) 1,000 kr. Rän·
torna disponeras efter öfverläka-
rens bestämmelser - för liknande
ändamål som Lotten Norlunds
fond.

Uegnells, A. F.• Dr, stdpendle-
fond. Doneradt kapital (1863)kr.
10,1100, som med till växt genom
kapitaliserade räntor vid luD3 års
början utgjorde kr. 11,963. Ar!.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stip. att tilldelas 2medtc. kand-er, [2684J
som tjänstgöra vid Serafimerlasa- Kronprinsessan Lovisas vårdan.
rettet. Stip.a, f. n. 235kr. hvartd.,
få innehalvas högst 1 år samt sö- statt tör sjuka barn (Med. Dr P.
kas skrift!. hos vederb. förest. f. Elmstedt m. fl. 1;54) kr. 725,0110.
medic. eller kirurg. kliniken. Sär-sk. direktion, se [Hi:W] Vård

Sederholmska testamentsfon- af fattiga sjuka barn; under det
den (Exped. sekr. H. F. Sederholm sista året vårdade 1, 152 barn; vid
1853) kr. 56,403. Afkastn., vid 1889.polikiiniken 5,064_fritt.

års början kr. 276,767, har dispo-
nerats, jäml. donators föreskr., för
uy- o. ombyggn. vid lasarettet.

Sjöstedts testamente (Kyrkoh.
N. J. 8jöstedt 185~)kr. 6,000. I
den mån de donerade medlen där-
till lämna tillg., tillhandahålles
kostnadsfri sjukv. vid lasarettet,
sä vidt ske kan i ensk. rum, för
obefordrade präster och civ. e. o.
tjänstem. i Stlilm och dess när-
maste omgiru.

[2682J
(lymnastisk ortopediskaInstf tu-

tets fattigfond (Prof. N. Akerman
m. fl. 1;27) 13,000kr. Direktionen
f. Gymn.vortop.vtnsttt., se [1579].
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., som lida afkroppslyten.

[2683J
xtockhotms sjukhem (stift. gen.

gåfvor 1~67) kr. 4,216,206:68 (1!J
1U06).Särsk. styrelse, se [1619].

Direktionen öfver Stock-
holms stads och läns

kurhus. Se 11623].
}'riherre B. von Beskows och

hans hustrus donationsfond (1;80)
kr. 1,326:61 vid 1905års slut. Rän-
tan användes till underhåll o.kom-
plettering af för patienternas räkn.
beflnt'l. bokförråd.

(.refve Clas Horns donations-
fond (1822)kr. 12,500. Till förmån
f. Sthlms läns kurhusinrättn. En-
dast räntan får användas.

SejIareåldermannen .J. F. J,ie·
berts och hans hustrus vdona-
tionsfond (18t7) kr. 5,077:29 vid
lfl05 års slut. Frisäng f. en sej-
lareämbetet tillh. person.

[2685J
Sabbats bergs brunnslasarett

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

[2687J Allmänna barn-
bördsh uset,

Se [1627].
Allmänna barnbördshuset (1852)

kr. 435,345:96, däraf fastighetsv.
kr. 200,000.

Asylen för fattiga barnaföder-
skor och deras barn. Samma sty-
relse som vid Allm. barnbördshu-
set, se [1629]. (Bildad af Bene-
dicksaka asylerna och Nödhjälps-
fonden.) Mod en kapitalbehälln.
vid 190,)års slut af kr. 813,530:12.

[2688J Kunql. Sällskapet
Pro Patria.

Se [1953].
K. Sällsk:ts samtl. tillg. 1 Jan

1905 utgjorde kr. 391,517:03.
Byggmäst. J ohan Anderssons

fond (18118)kr. 20,000. Befrämj. at
ngt barnbördshusets ändamål.

Barnbördshuset gro I'atria
(Grundadt af Assessor C. Ram-
ström 1774).Intagande och vård af
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen födda barn; fa-
stigh:n, som tillh. sältsk., ärvär~
derad till 66,000kr. och där befintl.
inventarier till kr. 5,366: 03.

Fru •. anna R:s fond (Bruksäg.
G. F. Berndes 1976)kr. 6,000. Uno
derst. åt fattiga barnaföderskor.

Fru M. Berggrens fond (Grossh.
R. C. Berggren l8t14) kr. 5,lIOO.Till
förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
fonder.

H. Brandels fond (kamreraren
H. Btaudel 1904)kr. 61,174:98.
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'];2688-2697 J Fromma stiftelsers, pensionskassors m.
Sam. Enanders fond (Bruksega- 3,000. Underst. åt fattiga och me-

ren Samuel Enander 1902) kr. dellösa bamsängskvinnor.
],10,349:12. Befrämjande afSällsk:ts A. O. Wallenbergs fond (Bank-
1;larmhärtighetsstiftelser. dir. A. O. Wallenberg 1875o. 1884
. C. R. Forsgrens fond (Gross- med 1,000 kr. hvard. gången) kr.
handlaren Carl Robert Forsgren 2,000. Räntorna å nämnda dona-
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af' tjoner användas med ena hälften
Sällskapets barmhärtighetsstiftel- till »täckande af utgiftema 16r
'ser. bambördshuset» och med den

A. Granholms fond (Fabrikör A. andra till »understöd åt fattiga
Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj. barnaföderskor och deras bam».
af Sällskapets barmhärtighetsstif- Aug. Wennbergs fond (Grossh.
telser. . Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.

Grefve Gyllenborgs fond (Pro- Befrämj. af sällsk:s barmhärtig-
tokollssekr. Grefve C. A. D. Gyl- hetsstift:r.
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r
åt gamla orkestösa tjänare Q. tjä-
narinnor för långv., trogen tjänst.

C. P. KindevalIs fond (Fastig-
lletsäg. C. P. Kinclevall 1888) kr.

[2689]
Strandbergska läkarelnrättnin·

gen (Assessor Z Strandberg 1793)

fl. fonder.
c:a 2156,000kr. Särsk. direktion,
se [2043}. Understödet, som be-
står i fri läkarev ., medikam. och
ved ID. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350personer
årligen.

[26901
Föreniugen rör sjukvård i fat·

tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [2003J. Att gnm af fören. an-
ställda 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, Gustaf Vasa, l\Iatteus och
Johannes' församl:r.

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

{2693]
Berendts, S, understödsfond (Fa-

'brtkstdk. S Berendt 1886)kr. 10,000.
oÖfverståth:ämbetet for Poltsaren-
'den, se [1081}. Till hyresbidrag
.åt fattiga linnesömmerskor vid
höst- och vårflyttn. till ett belopp
af högst 25 kr.

[2695] Stockholms magi-
strat.

Se [11 03J.
Ahllöfska testamentsfonden (As·

.aessor O Ahllöf 1740)kr. 8,941:O"
.Räntan delas mellan 12 i Sthlm
boende ålderstigna, bräckliga och
:fattiga personer.

Ahlströmska testamentsfonden
(Skepparen M Ahlström 1790)kr.
"27,2110.12 pens:r il. 66 kr. 67 öre till
underst. för af testator uts:ajung-
frur,deras anhöriga el. andra utsed-
eda fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flod lnska stl pendlelnrättulngen
(Borgmäst. S O Flodin 17"5) kr.
163,52.>:98. Underst. till studerande
vid Upsala univ:t och Linköpings
"högre allmänna Iärov.

Helmfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Simon Grundel
Helmfeldts änka M H v. PaIT 16~S)
kr. 415,808:98. Sthlms magistrat
och en af densamma utsedd di-
rektör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

(2696] Stockholms för·
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
.Brander 1869)kr. 130,600. Pens:r
åt fattiga, sjukl., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthlrns
stad, helst å Södermalm, hälften
åt dem hvilkas fäder varit eivila
tjänstem. vid Sthlms stads verk el
-inrättningar, och hälften åt dem,
hvtlkaa fader tillhört fabrtks- eller

konstnärsidkare samt trädgårds-
mästare, samt stip:r åt gossar o.
flickor mellan 16 och 2 L år till
hälften hvardera, i synnerhet åt
dem, 80m mistat sina föräldrar o.
som hafva håg och fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller -fiera af följande ämnen, så-
som rita, mäla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk
kemi, mekanik eller trädgårdsod-
ling; »ingen får komma i åtnju-
tande eller bibehållande af pen-
sion eller sttp., Bom tillhör eller
håller sig 'till annan lära, sekt och
läsaresamfund än väl' kristna
evang luth. Iära.»

Dyks fond (Gudmund Dyk1659)
kr. fiOO. Stip:r.

nobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1830)kr. 3,500. Pens. till elv.
änkor.

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

Hedlugs fond (Margareta Re-
ding 17(8) kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala univ.

Hedströms pensionsfoud (Fabr.
O Hedström 1~22)kr. 4,000. Pens:r
åt behöfvande i Sthlm.

Jlochschllds penslousfond (Lag-
man J H Hochschild lS30) kr
14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
å 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
ao år gamla fruntimmer, hvilkas
fader tillh. Sthlms magistrat af
litterata klassen.

Jneebsens testamente (OJacob
son 1644) kr. 1,0~":50. En j.ens.
a kr. 54:37 utgår till en stude-
raJ~:~~~s o. Mattsons fond (O [2697J Borgerskapets be-
.Iakobson o. C Mattson 1644)kr. medlingskommission.
1,087. Stip:r. Se [1193).

Ladens foud (Dorothea Ladou Asplunds testamentsfond (Grossh.
1748)kr. 1500.Stip:r åt bam tillh. D Asplund 1804)kr. 124,1500.Pens:r
tyska församt. .. å 75 kr. tilldelas fattige borgare,

lIaril testamente (Ankef. A Ma- deras änkor och oförsörjda barn
rius, f. Koopman, 1~4tioch 184~: m. fl.; åtskilliga anslag utgå äf
kr. 80,,145. Pens:r å 75.kr. åt be- ven dels till Torsåkers församl
höf'vande ogifta fruntimmer inom Hernösands stift, dels till Frimu-
Sthlm, hvilka uppnått 50 år. . rarebarnhuset.

Möllers stipendiefond (Kamrer
J Möller 1798)kr. 2,400.Stip:r till
2:ne studerande vid Upsala unfv.

Nordfors testamente (Öfverst:an
W Nordfors 1838)kr. 1,000. Till
en behöfvande militäränka .

Noreenska fouden (Knkef. L F
Noreen 185IJ)kr. 20,200. Pens. åt
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm.

Sebaldts testamente (Justrtie-
kansler C Sebaldts änka 1797)kr.
600. Till fattiga barn.

Thåströms fond (Änkef. F L
Thåström 1832)kr 25,626. Pene.r
å 75 kr. åt fattiga änkor o. döttrar
efter civ. tjänstem. och borgare i
Sthlm.

Törnqvlsts fond (Kamrer O
Tömqvist 1861) kr. 3,000. Prem.
åt lärjungar, som visa särd, håg
för studier, vid Katarina lägre 'ele-
mentarlarov.

Wadströms fond (Jungrrun U
Wadström 1789) kr. 11,150. Pens.r
tilldelas »10 gamla jungfrur, som
uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2
af borgarestånde.t».

von "Illebrauds fond (Frih. E
M v. Willebrand 1854) kr. 115,000.
Underst.

Wlnboms penslousfond (Dom-
prostänkan C Winbom 1821) kr.
3,000. Executor testamenti: stads-
kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
är anslagen till underst. åt ogifta
döttrar samt änkor efter ofrälse
ståndspersoner .med företrädesrätt
för gifvarinnans släktingar.
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.Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Bergers stipendlnm (Krydd- t bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är I derst. till 2:ne strnmpfabriksar-

kramh:ssocieteten till minne af anslagen till pens:r il, 75 kr. åt hetare.
dess ledamot Lorentz VVBerger änkor och barn efter medlemrnar '!1örnebohlllska fonden (Stämpel-
1829) kr. 10,000. Underst. vid läro- af Sthlm s borgerskap (utom ta- mäst. assessorn E Törnebohml831)
verk åt söner till obemedl. inom briksidk.), hvarjämte för särsk. af kr. 3,732. Underst. till afl. fabriks-
kryddkramh:ssocieteten. testator bestämda ändamål utbe- idk:s och fabriksarb:s fattiga barn

Borgerskapets egen disposition t~las 600 kr. årl.; dessutom utgå under 16 år.
ad pios usus (Sthlms borgerskap sarsk. anslag såsom tdl l Ortopedi- [27 OOJ
1749) kr. 150,000. Peus:r iL 75 kr. ska lll~tltutet m. fl. .. Bok. och mnsikhandlarnes pen.
till fattiga borgare, deras änkor .M. F', och Emma nalhns. pen- stonsfdrening (Musikförlägg. A
och oidrsörjda barn. slonsfon~ kr. 2~8,061. .PensIOner Hirsch, bokhand!. .J J Flodin m.

Casteltns fond (Kryddkramh. A utdelas f. ,n.. tIll af stIftarne ut- fl. 1853) kr. 397,741:_. Särsk. st y-
Oastel in och hans hustru 1836)kr. sed~a penslOuare:-. I [1 1] P åt d I"
15,000. Peue.r till änkor och ogifta II arodeUs penslonsfond (Handl. re se se 89. ens. e agarne.
döttrar efter f. d. Kryddkramh.s- L J Warodell 1863). 2/5 af Berg- [2701J
-societ.s ledamöter. strahlska husets hyror utbetalas ~linuthaJldelsf'öreningells pen-

Plobergs testameute (Guld- som peIl~:r tilloborgare, deras än- stonskassa (flera minuthandl.1874)
'smed S Floberg 1837) kr. 3,000. kor oc~ ba~'U; ar 1901utbetalades
Räntan användes ttlt Iifstidspena.r kl'. 16,:)40 tIll 212 personer. kr. 380,991:07. Särsk. styrelse se
åt 2 fattiga borgaränkor afhvilka Westerbergs testamente (Trakt.- [1893].Pens:r och underst.
den ena böl' vara gulds';'edsänka. dottern C ]\1 Westerberg 18~0)kr, [2702J

f. d. Hand~lsrör~ningens öf.er· 20,175. Pens:r t1l1borgaredottrar. Ylktnaliehandlarnes pensions.
'Skotts~ond_ (ofverlamnad af Han- 2 J G d . _ inrättningI906kr.331,015:45. Sarsk.
-delsfören. 1 Sthlm 1865) kr. 2,000. [ 698 rosshan elssocie direktion, se [1885].Pens:tagarne
Pens. hl\. en ml1luthandl.. tetens deputerade. Iäro omkr. 40.
. Hedstroms t~stamente (Siden- Se [2329]. I ---

fabr. C. He~strom 1832)kr .. 3,000. Brobergs penstonsfond or.n I [27 03J
,Pens:r '1 70 k.r: .utgå un fathga C Broberg 1865)kl'. 2,000. Pens. Ha,ndelsbokhåUarnes pensions-
'~~~~~re01hSt~i~~sOrJdabarn efter till, en grosshandl:~lotter. förening (1869)kr. 530,000. Sär-sk.

f.o .d. l(ryddk~anth .•societetens Si~]~:;~~~~ldel~~~~I::I~~:~:eiet~::~ styrelse, se [1895];pens:r.
llenSlOnSka!Sa (Kryddkramh.-s~- 1815)kr. 557,157. I'ens.r till gross- [2704J
cieteten 17'5) kr. 70,000. Pens-r handl., deras hustrur, änkor och Yinskiinkssocietet~lls pensions.
-och.underst. , , barn i Sthlm. och begrafningshjiilpskassa. Ka-

Ljungerantz . testamente (To- Hagboms testamente (]\I:ll C Upitalet 15,000 kr. är öfverlämn. till
bakshandl. P Ljungorantz 187.3)kr. Hagbrun 1833) kr. 18,000. 6 pens:r B d
4,000. Pens:r åt mmuthandlänkor ä 150 In'. till fattiaa änkor och amed.lingakornmfes ionen är pen-
och deras döttrar. .. döttrar efter skeppsklarerare eller, sionerutdelas till pens:berättigade.

Lunds testameute (Perukmak.- om sådana. ej finnas, efter gross- [27 05J
·dottern B M Lund 1840) kr. 1,870. handlare.
Pens. åt.. 2:ne fattiga o. 40-åriga Pens:sfond för ratttea f.d. S.l·ö. r. d. Bryggareämbetets I Stock-b d tt ~ holm pensionskassa (f. d. Bryg-

orgare _o rar. kaptener, deras iinkor o. döttrar gareämbetet). Särskild styrelse, se
Nystroms ..testamente (Groaah. (Grossh:ssocietetens deput. 1901) lI88~]; pens:r och underst. åt del-

(J ]\f Nys;rom .17~0) kr. 37,500. kr. 57,1~9: Pens,r til~ sjökalltener ägare.
Numer:a Is af är]. rantan 'tiIl samt gratIfik:r till sjöka.ptc s ankor
Drottningens skyddshem och '/3 och döttrar.
iill syn. Hemmet för elända. Petre.iiska fonden (Skeppsklarer.

Okand (ett anonymt testamente p Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens.r å

1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- 150kl'. till skeppsklarerares i Sthlm
-ttg borgare. o änkor och barn.

Scharps gaf'l-a (Grossh. C A
Scharps arfvlngar 1849) kr. 3,000. [2699J Direktionen öfver
Pens:r till borgare döttrar .

f. d. Siden. och klädeskrmuhan- fabriksfattigkassan .
.delssocietetens pensionskassa (f. Se [2045].
d. Sidenkramh:ssoeietetenI869) kr. Blancks fond (S M Blanck 1873)
i3,OOG. Pens:r till änkor och döttrar kr. 1,565:39. Underst. till en ar-
etter deläg. i Siden- och klädes- betare vid K AAlmgrens sidenfabr.
"kramh:ssocieteten. Oasparssons pensionsinrättning

Snndberg P:sons testamente (Fabr. P A Oasparsson 1850) kr.
{Kramhandl. .T Sundberg Petters- 20,326:04. Pens.r till arbetare vid
son 1792) kr. 1,000. Pens:r ät bor· sidenfabr:r.
gare och deras änkor. }l'a,briksfattigka.sSRll (Sthlms fa-

Sundlus testamente (M:ll I" M briksidk. 1752) kr. 244,163:69. Un-
Sundin 1879)kr. 24,700. Anka eller dei-st. åt fabriksarbetare.
döttrar efter borgare i Sthlm, med van der Osten ska fonden (Fu-
'företräde för stdenkramh.änka och br:sänkan 1\1O van der Ostcn1834)
döttrar. kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor

Svanbergs testamente (Handl. i rabrtkssooieteteu .
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000. Pauliska fonden (Grossh. och
Pens:r f. medellöse borgare iSthlm fabr. Chr. Pauli 1807)kl'. 2,791:31.
samt för deras i behof stadda Underst. till arbetare vid yllefa-
änkor och döttrar. brikerua.

f. d. Tobakshandelssocietetens f. d. Stämpelafgifts· eUer den
pensionskassa (f. d. Tobaksh:sso- s. k. IIalIkassan (Sthlms rabrfks-
cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r idkare 1770 års hallordning) kr.
till änkor och döttrar efter tobaks- 67,625:03. Underst. åt fabrikörer
handl. samt deras änkor och barn.

Törnebohms testamente (Asses- Söderbergska fonden (Fabr. P
sorn och stämpelmäst. E Törne· lSöderberg 1850) kr. 1,673:25. Un-

[2697-2710J

[2706J
f. d. Skomakareämbetet eUer n.

v. skomakaremästaref'örenlngen I
Stockholm (Okänd) kr. 450,000
Sarsk. styrelse, se [1884];pene.r,
sjuk- och begrafningshjälp.

[27 lOJ Apotekare-socie-
teten.

(Direktion se [2373]).
Al'otekltl'e·societetens kassa. So-

cieteten har enligt par. 1 i dess
stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd åt behöfvande
apotekare samt deras änkor och
barn. Under år 1905 har ett antal
af 37 personer åtnjutit ett sam-
manlagdt belopp af' 5,473 kr.

Al'oteka,·e·societetens kassa. En-
ligt Societetene för hvarje år vid
dess ordinarie iirssammankomst
förnyade bifall till direktionens
framställning, äger direktionen att
ar ett belopp af intill 800kr. lämna
smärre tillfålliga understöd till
fattiga farmaceuter samt deras
änkor och barn. För år 1907 är
anslaget höj dt till 1,000 kr.

Apotekare.societetens studiestl-
pond ler för examinerade apnte-
kare, Apotekare-Societeten beslöt.
vid sin ärssammankcmst den 11
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[2710-2723J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
september 1903, att tvenne (2) std- Sehardts fond (Carl Wilhelm Se- kr. 37,500. Sthlms stads Brandför
pendier å 800 kr, hvartdera skola bardts fond kr. 10,000,stiftades af säkr:skontor se [1759);räntemedlen
utdelas hvartannat år till farma- Societeten vid dess årssamman- användas till pens:r o. årl. under-
.center, som omedelbart efter apo- koms t den 11 Sept. 1903»till hug- stöd åt de på brandförsäJn-:konto-
tekareexamens afläggande ämna fästande af Hofapotekarens namn rets stat uppförda tornväktares:
under minst sex månader idka fort- och verksamhet för Societeten un- efterlämn. änkor och oförsörjda.
satta studier - företrädesvis vid der tjugufemårigt Ordförande- barn samt åt änkor och barn efter
Farmae. institut. - och böra dessa skap n). Af årliga räntan afsättes personer, som vid släckning ~f
helst resultera i en athandling af 10 proc. till kapitalet, hvarefter eldsvådor omkommit, äfvensom åt
farmaceut.-kemiskt eller farmaka- återstoden af direktionen fördelas sädane, som vid eldsläckning blif-
gnostiskt innehåll. Under 190; i ett eller flera stipendier för stu- vit skadade.
hafva 2 stipendiater uppburit ett dieresor inom eller utom riket af
sammanlagdt belopp af 1,600 kr. på apotek tjänstgörande eller vid
Collianders fond (B'ruDorothea O, Farm. instit. såsom assistent el-

Colliander 1850) kr. 600. »Till den ler amanuens '!,:,-st'!lldex'!.m. apo-
i Sthlm bildade fond för underst. tekare, med minst tvåårig verk-
åt fattiga apotekareänkor n, samhet efter atlagd examen.

Wallers fond (Till minne af
Halle~grens fond (Apotek. J. N Apotekaren J'akob W'!ller 1886)

H.'!llengren.1836) kr .. 2,675. ÅrlI~a 5,000 kr. Räntan utdelas som be-
rantan anva:~des af DI~.ektIonentifl lön. företrädesvis för flitigt och
nytt'! och ändarnål for de farrna- förtjänstfullt arbete å Farm. in-
~eu~er, som använda SOCIetetens stit:s laboratorium, men äfven som
mstItut. uppmuntran för redbart och frukt-

J ustelii fond (Apotek. Martin bärande arbete inom öfrtga under-
Justelius 1883) kr. 30,000. '/S af visn:fack vid institutet.
räntan utdelas till behöfvande
apotekare, deras änkor eller oför-
sörjd'! barn, '/~ till stipendier mr
två stud:de. vid Farm. institutet
och '/S till tillflillig'! underst. åt
behöfvande farmaceuter eller till
för yrket nyttiga ändamål.

Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
1897) kr. 4,000. »Årl. afkastn. tiJl-
delas en eller flere änkor efter
farmaceuter med företräde för än-
kor efter farmaceuter från Väster-
götjand.n

Mosanders fond. Grundkapital
1,000 kr. till minne 'If Professor
C G Mos'!nder från en apotekare
som den '/.1900 tillhört apotekare-
kåren i 50 är. Af räntan utdelas
årligen t. v. 50kr. af Professorn
i kemi vid Farmaceutiska inst.
till den mest framstående lärjun-
gen i samma ämne. Återstoden

, af räntan på kapitalet, som genom
sammanskott af kamrater till of-
vannämnde apotekare blifvit be-
tydligt förstoradt, lägges tills vi. [27 13)
dare till kapitalet.

Norrlands apotekaref"örenlngs Stoekbolms gasverksarbetares
donationsfond d. 29/5 1895. Af ~juk- och begrafnl~gskassa (Del·
räntemedlen lägges t. V. '/s till agarne 1879)kr. 19,"41. Sarsk. sty-
kapit.alet och 2/S öfverl.ämnas till r~lse". se. [1923];sJuk- och begraf-
Farm. instit:ts styrelse, att efter n.shjälp; år!. bidrag från Sthlms
samråd med direktionen användas ga~v. 1,000 kr.
till ngt för institutet eller dess .;sto.~!<holms gasverksarbetares
elever gagnande ändamål. nodhjalpsfo~d (Delägarns 1881).

~ygrens stipendiefond (Apotek. Samma styrelse som sJuk.- och
Gottfried Nygren d. 16/121897) kr. be!P'afn:skassan. Utd~l'!r hjälp VId
5,000. Då de årligen besparade trängande behof', Kapital kr. 28,372.
räntemedlen uppgå till 1,000 kr. [27 14J
utdelas detta belopp af societ.s
direktion till någon exaruinvapo- Lykttändarnes sjuk- och be-
tekare till underst. antingen: 1)för grafnlngskassa (Delägarne 1868)kr.
vetenskapl. studier i in- eller ut- 9,066:70. Sar-sk.styrelse, se [1945J;
landet eller 2) för studier vid ke- sjuk- och begrafn:shjälp. Arl. bi-
misk fabr.; eller ock till 3)belö- drag från Sthlms gasv. 500 kr.
ning för epokgörande upptäckt l.ykttändarnes och sifonpum-
. f . Y d t· td I parnes vid Stockholms gasverk
}~~~s a~:'~~:~~~k1.'visk~~~s~id ~~: ensk. pensionsfond (Delägarna [2723) ---
pendiatens prakt. duglighet, sköt. 1892)kr. 91,103:99.Särsk. styrelse se (Jodu'ska pensionsfonden (Segel-
samhet och karaktär. [1907]; pens:r åt delägarne. sömmareänkan K. Godu 1791) kr.

Redlngs fond (Apotek. I Reding [27 15J 10,976:16. Borgmästaren i Sthlm ;
1869) kr. 5,000. Räntan skall vid räntan användes till underst. åt
hvar[e års slut tilldelas 3 fattiga Totties pensionsfond (Sthlms änkor efter ämbetsmän inom Stock-
apotekar~ eller apotekareänkor. l stads Brandförsäkr:skontor 1847).holms magistrat samt efter sådana.

[2711)
Konstf"örvantskapets kassa,

omfattande: Sjuk- och begrafnings-
hjälpskassa (stift. af flere perso-
ner 17;4) kr, 20,000. Sjuk- och be-
grafn:shjälp åt manl. och kvinnl.
arbetare vid boktryckeri o. stil-
gjuteri.

Gutenbergska stiftelsen (stift. af
flere personer 1840) kr. 103,000.
Pens:r åt manl. O. kvinnl. typogra-
fer samt sti1gjutare.

.:i.nkehjälpsfonden (stift. af. flere
personer 1854) kr. 15,800. Anke-
hjälp efter typografero. stilgjutare.

Gemensam styrelse. Adr.: KgI.
boktryckeriet.

[2712)
Typografiska f"öreningen (H W

Lindström m. fl. 1846)kr. 66,147:05.
Särsk. styrelse, se [2417];sjuk- och
begrafningshjälp, arbetalöshets- o.
invalidunderstöd m. m.

[2716J
Barnmorskefonden (KgI. regle-

mente 1840) kr. 15,120:54. Särsk,
styrelse, se [1883];underst. åtgaml ••
sjuka och fattiga barnmorskor.

Barnmorskornas i Stockholm
penstonsfdren. (1860)kr. 51,859:83.
Pens:r åt delegarinnor, som fyllt
60 år och inbetaldt 25 års afgifter;
f. n. utgå 10 pens:r å 200 kr. st.

[27 19) .
Johan Anderssons understöds-

fond (Fru Therese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
50,532:60. Sthlm s arbetarefören.g;
se [2413]: årl. räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa manI. le-
damöter, som fyllt 55 år och äro.
i behof af understöd.

Eliassonska understödsfondeD
(Fabr, Levy Eliasson och hans fru
Edeline, f. Salomonsson, 1874) kr.
5,315:-96. Sthlms arbetarefören.g;
se [~413]; räntan användes åt före-
ningsledamöter, som varit med ,i
minst 10 år, för befriandet af års-
afg. till fören. och dess sjukfond,

Hemslöjdsfonden (Advokatfiska-
len C E Ljungberg 1879)kr. 500:-.
Sthlms arbetarefören.g, se [24131,
räntan användes som prem:r åt-
i6ren:sledamöters barn under 15-
år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.

[27201
Stockholms arbetaref"örenings

sjuk- och begrafnlngsbjälpsfond.
(Sthlms arbetarefören:g 1868) kr.
12,578:18. Särsk. styrelse, se [2U3J~
sjuk- och begrafn:shjälp åt fondens
ledamöter eller deras sterbhus,
År 1905 utbet:s 8,360 kr. i sjuk-
hjälp och 4,300 kr. i begrafnings-·
hjälp.
[2721) --

Stockholms arbetarerörenings
tloöresafdelnlng (Sthlms arbetare-
fören.g 1870) kr. 346:28. Särsk.
styrelse, [se 2413]; beklädn. åt.
fattiga barn hvarje jul.

[2722) --
Fagerbergs pensionsinrättning·

(Sadelmak:ålderm. J. Fagerberg
1830) kr. 223,421:03. Pens:r åt fat-
tiga och välfrejd. personer, som
äro eller varit borgare i Sthlm,.
deras änkor och oförsörjda barn.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2723-2734J
civ, tjänstenlän som af öfverståth. r Sjömannaföreningens nöd.
o. magistraten tillsättas; utbet:s hjiilpskassa, e:a kr. 16,000. Sjö.
f. n. till f5 änkor. mannarören.s styrelse ; att af fon.

dens räntor och af medel insaml.
[2724] --- i sparbössor under fören:s sam.

Sjökaptenssocieteten i Stock- mankomster gifva julgåt'vor tfl.l Ie-
holm (stift. 1n2) kr. 90,000. Sjö· damöters änkor och barn.
kapt:ssocietetens deput:e, se [1897J. _
,Ledamöterna måste vara burskaI!s. [2726]
agande sJokap~:r l Sthlm, och socre- Stockholms sjönmnshnskassa
teten har tdll andamål att upptaga, (Sthlms sjömanshus) vid slutet af
diskutera oc~. bes.,:".arasådana rrå- I1905: kr. 623,562: 80. Särsk. direk-
g?1', som berora:.sJofa:rten eller So- tian, se [1195J; underst. åt orkes-
cietetens l.e.d~moters ll?:tressen, '?t. lösa sjömän, deras änkor och barn;
dela pens.1 åt ledamoter af VISS år 1905 utbet:s kr. 27,472: 80 till
ålder samt underst. åt ledamoter, .565undei-st.staaare.
deras .~n~o;~ o~h oför~örida barn, I stockhol;ms nationalkassa
som darat are l behot. (Skeppsred. l Sthlm 1772) slutet af
[2725] --- 11905: kr. 164,171: 42. Sthlms sjö·

S'" f'" .• Imanshus direktion, se [1195). Uno
",~oma~na ore~llngen l ~tock. derst. åt orkeslösa sjömän ; år 1904

h.olm (stift, 1863) c:a kr. 200'000',1 utdelades kr. 4 500.
Barsk. styrelse, se l1899J; pens:r, ,
sjuk. och begrafn:shjälp samt un- [2727] ---
<lerst. Hvarje sjöman (af befäl.. . ..
underbefäl och manskap), som är/ Ang!artygsbe~alhafva~~sal~lska_
svensk .unde~.såte, äger anmäla sig ~et (1807) k;. 170,280. 08.. ,,;arsk. sty:
tf'll tnträde l foren. Kontor: Skepps relse, se [2426J. pens. s- och un
bron 10, n. b. t. v. . deret.skassa. _

[2728J
Handelsftottans pensionsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18114)kr. 912,300: 01. Särsk. direk-
tion, se [18ö7J; pens:berättigad är
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
medborg. förtroende o. varit i 25
år vid svenskt sjömanshus inskrif-
ven samt., utan att harva begått
rymn.sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
därar hnfvudsak1. tiden, bestämd
till 17 år, å utrikes orter; år 190b
utdelades kr. 122,496: 72 till 1,47"
personer.

[2729]
]Iaskinistföreningen; särsk. sty·

relse, se [2429J; kassabehålln. 31'12
1905: förvaltn:sfonden: kr. 6,130:90;
understödsfonden; kr. 18,985: 96;
pens.-fonden: kr. 4,798; biblioteks,
fonden: kr. 3,668: 60; sångkörsron.
den: kr. 44: 50; sjuk- o. begrafn:s-
fonden: kr. ~7,229:97; nödhjälps-
fonden: kl'. 28,282;43.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämja nde
lärares samt deras änkors och barns pensionering. --

[2733] Kgl. Vitterhets-, Hi- jande (räntan utgår tillsv. till två hans hustru 1864) kr. 20,000:-.
storie- och Antikvitets- lifräntor). l'iII ett stip. åt någon ung, förtjänt

oeh obemedlad vetenskapsidk.
akademien. [2734] Kungl. Vetenskaps- Brandelska donationen (Kamre-

AntelIska donationen (gäfva af k raren C. H. Brandel Isuäj kr. 93,800.
Dr H FAntelI, a!lämn. 1896) kr. a ademien. För riksmuseets botaniska och
~~~~:~/ antikv. och numismat. blto~~~~r~~d1.tl~~fs~.~~~ff~~) (~~: entomologiska utdelningar

Bergerska donationen (T'ul.lför- 25,600: -. Tilllit'ränta åt vissa per. Byzantinska resestipendiet (En-
valt. i Göteborg C G Bergers test. soner efter hvilkas död räntan ut. voyen P. O. v. Asp 1803) kr. 30,000.
1878) kr. 290,000. Af' räntorna an- går till understödjande af zool. Upsala univ.; för;, af 9 på hvar-
vändas: 1000 kr. för arkeologiska studier. andra följ, år utses stipendiater af
föreläen:r-, det öfriga för historiska Akademiens reseunderstöd (dir. Vetenskapsakad., som för samma
och antikv. ändamål, efter utgifts- Sahlgren1773, bergsrådet Dahlberg år uppbär år'l. räntan; under de
stat, som för hvart år bestämmes. 1815 rn, fl.) kr. 25,945. Stip:r till öfriga 6 åren utses stipendiater af

Beskowska donatlouemötverste. ett belopp af 1,300 kr. utdelas årt. Upaa.la univ., som förvaltar dona-
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kr. till yngre naturforskare för utfö- tionskapitalet.
10.000. Underst. för yngre, obe- rande af resor inom Sverige med Edluudska donationen (Prof. E.
medl. och förtjänt forskare inom ändamål att undersöka landets na- Edlund 18HO)kr. 34,900: -. Rän-
de vetenskaper, 80m tillhöra om- turförhållanden. tan användes till prisbe!ön:r eller
rådet för akadem:s verksamhet; ut- Arnbergs donation kr. 22,000;-, underst. för forskn:r på de fysiskt-
delas t. v. hvartannat ål'. donerad 1901 af Bankofullmäkt. J matcm. vetenskap.s område.

Götiska förbnndets donation kr. W. Arnberg. Fer rner'ska belöningen (Kansli.
2,400; för antikv. ändamål. Banksska legatet (Josef Banks rådet B. Ferrner 1795) kr. 3,000: ~.

Hjertbergska donationen (Pro- 1792) kr. 1,288. Såsom tillökn. på Premieutdeln.
tokollssekreter.EGHjertbergstest. lönen till Bergianske läraren. Flormanska belöningen (Prof.
18881. kr. 260,000; för Statens ht- Beijerska donationen (af Bok- A. H .. Elorrnan 1838) kr. 5,900: _.
storiska museum och kgl. mynt- förläggare Frans Beijer insamlade Till pris och belön.
kabinettet. 1884) kr. 10,200. Tillfrämj. af Riks- Fonden för vetenskaplig forsk-

Loubatska donationen (gåfva af ruusei mineralogiska institutions ning (anonyma gifv.) kr. 227,800:-.
hertig J F de Loubat i Paris 1889) syften. Ökas under gifv:nas lifstid genom
kr. 20,000; räntan utdelas hvart Bergianska stiftelsen (Prof. P. räntans läggande till kapitalet.
s.te år f. bästa under senaste ö år J. Bergius 1784). Donationskapita- Funden till medalj för veten-

;utkomna, på. svenska, norska eller let 8,3;·H~ kr., egend. Bergiilund, till skapliga arbeten och till utrik~8
danska förf. arbete öfver Amerikas publiei nytta och till en skola för resestipendierföringenjörstudier
arkeologi, etnografi, nietorta eller trädgårdsskötselns eller hortikul- (anonym gifvare) kr. 42,700: -r-',

myntkunskap. (Nästa gång 1907). turens upphjälpande i riket under Räntan lägges under donators Iifs-
Scharpska donationen (test. af namn af Bergianska trädgårdssko- tid till kapitalet.

grosan. J. H. Scharp och hans fru, lan. Grillska donationen (Bruksp. J.
L Westman, 1902) kr. 100,000 för .. Beskowska stipendiefonden W. Grill 1863) kr. 46,400: _~. Räntan
den historiska vetenskapens hö- (Ofv:kam:junkare B. Vo Beskow och utgår tillsvidare till Skansens zoo-
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