Det

[4601-4602]

G.

Stiftelsens

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

pensionskassors

m. fl. fonder.

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

G.

örsämrar
exten
m i boken

Fromma stiftelsers,

namn och f1h'Valtning,

stiftaren,

stiftelsens

årtal,

ändamål;

Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål afsedda fonder
[4601~4645] och [4865]
Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar,
barnhus
m. fl. dylika asyler
[4651-4667]
Fonder för understöd åt barn
[4670-4678]
Fonder tillhörande sjukvårds-och andra dylika anstalter, eller afsedda
att bereda sjukvård
[4681-4690]
Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande af yrkes idkare, deras hustrur och barn ... [4693-4729]
Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande,
lärares samt deras änkors och barns pensionering
[4733-4760]
Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [4762-4768]
Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn [4770-4778]
Fonder för understöd åt civile ämbets- och tjänstemän samt därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn
[4781-4802]
Fonder för understöd åt militärer samt deras änkor och barn
[4804-4817]
Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras änkor och barn
[4821-4826]
Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.
[4828-4864J
Registm' till samtliga fonder se [4865J -

I.

utdelning.

Af kyrkliga och försarnlingllrnas

styrelser
afsedda fonder.

[46 OlJ Stockholms stads
konsistorium.
Se [2001].
Bergstenska fonden (Änkef. L M
Bergsten 1826)kr. 5,133:15. Af räntan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prästänkor eller prästdöttrar.
Georgiska fonden, kr. 1,012:04.
År!. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattilla fruntimmer.
Haggmanska fonden (M:ll Häggman 1870) kr. 3,067:93. Pens.
J ungbladska fonden (Prosten B
Jnngblad, 1832)kr. 3,761:71.Pens:r
till fattiga prästänkor i Sthlm.
Lagus foud (Dokt:an C U Lagus
1854) kr. 6,133:22. Underst. åt fattiga fruntimmer.
Posstethska
fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 26,110:12. Stip.
åt studerande.
Henströmska fonden (Kanslist.
O Renström 1818) kr. 17,147:22.

förvaltade,

[4871].

för olika ändamål

Pensa' till 7 ofrälse, civ. tjänsbemäns änkor, boende inom Klara
församt.
Sahlstedtska fonden (M:ll ALR
Sahlstedt 1868) kr. 1,534. Pens.
Snopska fonden (Grefv:an AM
Soop 1734)kr.19,135:37. Underst. ät
fattiga kvinnor i Soopska fattigh.

Berggren 1895) kr. 150,000. Lifstidsräntor, pens:r m. m.
Berggrens,
Makarne,
understödsfond (Grossh. och fru R Berggren 1895) kr. 82,717. Pens.r, tillf'ålliga understöd m. ID.
Beronii donation (Handl. K B
Beroniusl870) kr. 3,366. Pens:r.
Bersåns, C. D., fond (frkn E Ber·
[4602J Nikolai församlings
Sen 1897) kr. 10,472. Lifstidsränta.
kyrkoråd.
Boijeska
fonden (Gravör J P
Se [2011J.
Boije) kr. 19,351. 5 pens:r a 150kr.
Arfredsons 'testamente
(Dir. C utdelas ärl. till fattiga och sjuk!.
änkor af Borgareklassen i Stor ..
Arfvedson 1856) kr. 7,600. Räntan
kyrkoförs.
disponeras af församl:ns pastor
Alfred Collijns fond (1898)kr.
och användes till understöd åt
'
ålderstigna,sjuka fattiga, äfvensom 1,278. Barnunderst.
åt värnlösa barn.
Nil.
Wilh.
Ekebergs
fond
Arrhenii donation (Handl. A W (Grossh. C W Brink 1889)kr. 5,249.
...
Arrhenius 1872)kr. 6,606. Till hjon Pens:r.
på Sabbatsberg.
Doktor Fr. F'ehrs minne (Dokt.
Berggrens,Hobertoch
Eleonore,
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,650.
donationsfond (Grossh, och fru R. Pens.r.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors

m. fl. fonder.

[4602-4605J

Wesslllanska
fonden (Änkefru
ålder-m. CH Söderström 1871) kr.
1,039; '/2 till kläder åt fattiga skol- Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
barn och 1/2 till tillfälliga underst. Räntan »till kläder och andra förToutins testamente (Änkof. A M nödenheter åt de fattigaste flickor
i tolkskolan».
Toutin 1791) kr. 556. Pens:r.
fond
(Konsul
Wadströms
testamente
(111:11 Wesbynt.hills'
U Wadström 1789)kl'. 250. Pens:r. Westzynthius) kr. 1,000. Räntan
Heurlins, fru, Louise, fond (1900) West,ynthii
fond (Konsul W till bespisn. af fattiga skolbarn.
kr. 5,281. Bidrag till barnkrubbor.
J E Westzynthius 1889) kl'. 8,102.
Kol1ektmedel1<R"san för fattiga Halfva räntan disponeras af panattvardsbarn
(insam!. af förs. stor för tillf. understöd och resten [4605] N'k I . f"
I'
gurn kollekter) kr. 4,392. Beklädn. tillfaller Kyrkofattigkassan.
I O al örsam Ings
åt fattiga nattvardsbarn.
Wibergs, F'r., fond (Hand!. Fr. fattigvärdsstyrelse.
Se [1781].
Kreijs testamente
(Assessor F wiberg Isnl) kr. 6,137. Lifst.-ränta.
Andersons fond (Fröhandlaren
Kreij 1827) kr. 2,410. Räntan tillWickbergs, A. C., fond (Grossh. Aug. P. Andersons fond) kr. 2,500.
delas 2 utfattiga sängliggande för- och fru Robert Berggren 1895)kr. Räntan skall årligen utdelas i mån
sarnl.medlemmar.
67,540. Pens:r.
af behof åt fattiga och iNikolai
Kyrkot'attigkassan.
Sär-sk. styZetherstens testamente (Garfv. församling boende personer (oberelse. (Atskilliga donationer) kr. JH Zethersten 1790) kr. 50. Pens. roende al skrifningsort),hvilka lida
6U,318.Månat!. underst. till fattiga .• Åkerlunds fond (fr-kn Augusta af lungsot och hvilkas sjukdom
~letzgers testamente
(Grossh. Akerlund) kr. 3,163; räntorna ut- blifvit styrkt af distriktsläkaren.
F Metzger 1850)kr. 3,o5;''i0. Afkastn. delas årl . ti112 aktningsvärda frun- Skulle sådan behöfvande och sjuk
disponeras af församl:s pastor för timlneril101nStorkyrlwförs.,hvilka
person vistas å sjukhus och i hemtillfälliga underst.
fyllt 50 år.
met kvarlämnat hustru och barn
Michaelssons testarn, (Grossh,
i behof af hjälp, kunna' jämväl

Henbes donation (Kg!. Sekr. Ph
Hebbe 1868) kr. 20,272. Dtv. ändamäl, barnavård Dl. m.
}'atima Hertzers fond (Fru Jeanette Nordlund
1889) kr. 4,185.
Pens:r.

1\1~r:~~~s~fJ~~: :;~:;8~J,el~::~
hustru (Skomak. J. E. Feron 1880)
kl'. 2,lD!l.
Pens:r och barnavård.
Molins fond (frkn Sofie Molin)
kr. 6,322 till beklädn. åt behöfv.
nattvardsungd. tillh.f'örsamlingen.
Norstedts
fond (M:ll Caroline
Noratedt 1878)1,1'.3,536. Underhåll
af ett eller flera värnlösa barn.
Norstedts fond (Sara Lovisa Norstedt) kr. 5,945. Underhåll af värnlösa barn.
Oklind gifvnres testamente(1851)
kr. 610.
Afkastn. disponeras af
församl:s pastor för tiUf. underst.
Otterska fonden (Änkef. M L
Otter, f. Edman, 1861) kr. 42,027.
Pens:utdelning
och månatl. understöd till fattiga.
Pettersson s fond (M:ll SM Petters son 1896) kr. 10,760. Pens:r.
Pfeils testamente (Revisor JE
Pfeil 1797) kr. 1,010. Pens:utdeln.
f. d. Uiddal·holms.'förs:s
ensk,
pensionskassa kr. 4,0,55. 5 pens:r
a 25 kr.
Bogstadfl
testamente
(Änkef.
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786) kr.
512. Tilldelas 6 gudfruktiga, utfattiga och sängliggande änkor.
Seharps gäfvomedel (Grossh. J H
Scharp och hans hustru 1888) kr.
2,044. Räntan utdelas år!. till 3
välfrejd.,fattiga familjer inom fors.
Seharps testanientsf'ond (Grossh.
o. fru scharp) kr. 24,152; a) till
beklädn. af' fattiga nattvardsbarn
af kvinnokönet; b) till skollofskolonier för försam!. barn; c) till förbättrad kost åt förs:s å stadens
fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga;
d) till utdelandet af ved åt fattiga
församlingsbor.
Schewes testamente
(Grossh.
R F Schewe 1845)kr. 767. Afkastn.
disponeras af förs:s pastor för tt'llfälliga underst.
Storkyrkoförs:s
barn krubba
(särsk. styrelse) kr. H,ll1.
Barnavård,
Sundgrenska fonden (f. d. uppbördskommise. F C Sundgren1891)
kr. 6,075~ Penser.
Sötler>tröllIs fond (Skomakare-

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

rrä:afO~~~~e tilldelas understöd
Anndals fond (Anna Charlotta
A. 6. Bråtts fond (f'.d. källarm. Anndal) kr. 33,000. Räntan arrvänA. G. Bratt) kr. 5,000. Af räntan des till underst. vid jultiden åt fatutdelas år!. till beklädnad af fat- tiga familjer, med företrädesrätt
tiga skolbarn kr. 200; när kap. upp- föl' lika behöfvande af Storkyrkogått till 10,000, få 400 kr. utdelas. förs.
Bkströmska
fonden
(Snick.·
Brogrensfond
(Kronouppbördsålderm.lckströmI835)kr.150.Ränkommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
tan 7.50 skall »vid julexamen utBdberg (Fattighjonet WHh:aEddelas åt 2:e flickor, som utmärkt bergs lifräntefond) kr. 675.
sig förordning, flit och arbetsamh..
I<:ngstedts fond (Ånkef. Joh:a
Erlk Boman Erlkssous gårva Engstedt) kr. 880. Räntan utbe(framI. viktualiehand!. Er. Boman talas till sådana fattiga inom StorEriksson) kr. 1,500. Årliga räntan kyrkoförsaml., hvilka icke åtnjuta
skall till skolans bästa användas underhåll af allm. fattigvården.
Flobergska
donationsfonden
Falks fond (Ånkef. 111Falk) kr.
(Guldsmed. A Floberg 1803) kr. 800.
4,000. "Till fattiga barns hällande
Geijers
fond
(Lagmansänkan
i skolan".
Geijer) 1,500.
K.arströmsl,a fonden (M:ll ElcoGodus fond (Segelsöm:änkanC
nora P Karström 1865) kr. 4,500. Godu) kr. 555. Räntan utgår till
»Till den fond. som i Storkyrko- 2 ålderstigna
änkor eller ogifta
församl. är grundad för fattiga kvinnor
inom
Riddarholmsförskolbarn».
samlingen.
Ludv ig Levlns fond, kr. 6,000. Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl
Räntan utbetalas till styrelsen för Hedberg) kr. 4,000. Räntan anNikolai .sko'llofskolonier ,
vändes till värnlösa barns uppLiedbergska
fonden (Revisor fostran.
Liedberg 1.904) 7,000 kr. Räntan
Holmbergs fond (Kryddkramh.
till kläder åt medellösa skolbarn. N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän·
Löfgrenska
fonden
(Ålderm. tan användes till förökande af den
Löfgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. dagl . kosten för å fattighusen in3:75,skall svid julexamen utdelas». tagna blinda hjon.
.
M.obergska fonden, kr. 1,000.
Knmlings fond (1\1:11G CathaRäntan skall utgå »tilllärarne vid rina Kumling) kr. 1,500.
folkskolan såsom extra arvode».
Kåbergs fond, kr. 3,000.
Pinchnrdska
fonden (Grossh.
Norstedts fond (Boktryck, C NorA Pinchard) kr. 1,000. Räntan till stedt) kr. 10,000.
»underst. åt 2 fattiga barn vid
Peter Wahlströms understödstörs:a folkskola'.
fond. (Exped.-chefen Fr. Ekström
Hilda Stens nnderstödsfond
(f. och systern Emma Ekström) kr.
d. lärarinnan
Hilde Sten, 190,1)10,000. Räntan skallfördelas'emel2,620 kr. Räntan sökes 1/2·ärsvis lan ålderstigna
fattiga och sjuka
af i behof af understöd varande inom Storkyrko församling, dock
lärarinna vid förs. folkskola.
ej i mindre poster än 40-50 kr.
Fredrik Wibergs fond (Hand!. 'llleUClillers
fond (Änkef. Sofia
Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. At'kast- Lovisa Reuckner) kr. 1l,400.
ningen tillfaller lärarinnorna, -den
Reneleners fond (Bokh. N G
ena efter den andra i den ordning, Beuckner) kr. 2,000.
.
som af längsta tjänstetiden (minst
Stråhles tostamentsfond
(Kam.
5 år) betingas. Ingen af demjfår åt-) rer:änkan H l\f gtrånle 1829) kr.
njuta understödet mer än ett åJ' i 3,000. 2 pens:r till fattiga och sjukl
sänder.
öfver 60 år gamla änkor efter eiv.
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G.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

ämbets- eller tjänstemän med förePukes fond (Grefviunan Puke
Godus fond (Segelsöm:änkan C
trädesrätt för släktingar.
1864)kr. 1,000. Underst. åt fattiga. Godu 1787)kr. 555: 56. Pens:rtill
Änkedrottning
Josefinns fond
Rambachs donation (Bnick.äu- 2:ne fattiga änkor eller jungfrur,
kr. 1,000.
kan E Rambach, f. Dehm) kr. 60 år gamla.
--1,000. Räntan utdelas till behöfHolmbergs fond (Kryddkramh.
[4607J Klara församlings vande inom församt.
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän·
Roos' fond (Majoren Axel Roos tan användes till förökande af den
kyrkoråd. Se [20l3J.
1878) kr. 2,360:60. Underst. åt fat- dag!. kosten för å fattighusen in.
Bagges fond (M:ll F E Bagge tiga.
tagna blinda hjon.
1849) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.
Segercrcnas-fond (Statssekret. E
Hoppenstedts, Sofle, fond (Fru
Brandels fond (Kamrer C. Bran- O Segercrona1787) kr. 5,000.Räntan Adlersparre 1871) kr. 300. Till
del 1904)kr. 25,000. Understöd åt utgår till 12 dygdiga änkor tillh. beredande af lifränta åt fattiga
fattiga.
~pauvres honteux» inom försam- flickor i Klara
barnhem
och
Bernegaus fond (Kamrer. G W lingen.
Tysta skolan.
Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
Skogmaas, Agnes, fond (Frih:an
Hiilphers fond (Handl. J W Hutåt fattiga.
A. Skogman) 4,000 kr. Räntan an- phers 1812) kr. 6,000. Räntan för.
Bolin. fond (Handl. Bolin 1802) vändes till omedelbar hjälp vid delas med lika belopp till 12 fat.
kr. 544. Till de fattiga jultiden.
sjukdomsfall inom fattiga ..hem.
tiga änkor med eller utan barn
Caminska
testamentsfonden
Stjern!\,ranats
fond (Ankefru inom Klara försam!.
(Assessor L M Camin 1832) kr. Stjerngranat 1819) kr. 4,800. RänIsbergs fond (Presidentskan M
750. Räntan utgår till Sthlms bor tan utdelas åt fattiga änkor med G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan
garskola.
barn, tillh. försam!.
till fattighjonen.
Cederschiö1lls fond (Dep:chefen
T afU:sfond,kr. 3,000. Räntor utf. d. Kolerafonden, kr. 80l: 94.
R Th Ceder-schiöld 1865) kr. 2,000. lielas till behöfvande inom förs.
Till styrelsens godtfinnande.
Underst. åt fattiga.
»Tvenne sj'strars testamente»
LIeberts fond (Sejlareålderm. J
Ekströms donationsfond (Gross. (1876) kr. 8,000. Till af testator :Ii' Liebert och hans hustru A S
hand!. H E Ekström 1832)kr. 5,850. utsedda pensionärer. ..
Weber.1832) kr. 6,693:38. Af ränRäntan utgår till Sthlms borgar.
Ulf.parres
fond (Ankefru M tan 3/. till fattighjonen, '/. till
skola.
Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst. kapitalet.
Ekströms fond (Grossh. H E åt fattiga.
Lindgrens fond (Dir. E Lindgren
Ekström 1842) kr. 15,000. Räntan
lYadströms fond (J)lngfru wad- 1802)kr. 300. Gåfva till änka med
utdelas till de mest behöfvande ström 1791) kr. 250. At fattiga vid flesta barn.
änkor och ogifta fruntimmer, tfl.l- jultiden.
Lindgrensfond(Dir.
E Lindgren
hörande npauvres honteux» inom
Th. lYestmans fond (1906) kr. 1802) kr. 500. Gåfva till fattig.
försam!.
10,000. Till äldre hjälpbehöfvande hjonen.
Falks fond (Jungfru Falk 1810) personer inom församlingen.
Lindgrensfond kr. 500. 'I'Hl mid
kr. 300. Till de fattiga jultiden.
lVibergs fond (Frkn O A Wiberg dagsmåltid åt styrelsen.
60thers fond (M:ll Gother 1838) 1897) kr. 12,000. Till af testator
Lundblads
fond (Hofslag. J
kr. 750. Underst. åt fattiga.
ut~edda pensionärer.
Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåfva
HalIgrens fond (Assessorskan
Ahrbergs fond (Jungfru M L till familj med barn.
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. Åhrberg 1874) kr. 10,000. Till af
Meuniers fond (M:ll S M Meuåt fattiga.
testator utsedd pensionär.
nier 1840) kr. 3,000. Pens:r åt 2:e
HalIgrens fond (M:lI. M S Hal.lÖbergs fond (J\f:ll M Öberg 1874) fattiga gu~mor. .
..
gren 1841) kr. 1,500.
kr. ,,000. Underst. åt fattiga.
Nordstrom.s testamente (~.nkef.
Hanes fond (Frkn U E Hane
'
EM Nordstrom) kr. 2,000. Rantan
1875) kr. 4,000. Till artestater ut--utgår såsom lifrä.nta åt 2:e persedd pensionär.
[4609]
Klara församlings soner, men efter deras död utdelas
HolTro/lUs fond (Hofintend. J
f tt' å d t
I
räntan till 2:e ogifta handtverksHoffman 1878)kr. 22,200. Till af
a Igvr ss yre se.
mäst:döttrar inom Klara försam!.
testator utsedde pensionärer.
Se [1785J.
Okänd (En ärlig mans fond 1782;
HolTmans, A, donationsfond
Berggren.
fond (Hyrkusk. M kr 450. Pens. till en ärbar flicka.
(Slottsarkitekten A Hoffman 1897) Berggren 1857) kr. 7,500. Räntan
Pihlgrens fond (M:ll U~ Pihl·
kr. 75,000. Till af testator utsedde anslagen till kläder åt församl:s gren 1813) kr. 1,500. 'Pens:r till
pensionärer.
mest nödställda fattighushjon.
2:e dygdiga flickor.
Klara förs. Kyrkokassa (Klara
Bergqvists fond (M:ll M C Berg.
Qvidings fond (Presid:änkan J W
kyrka 1812) kr. 290.' 'l'ill de fat- qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan
tiga jultiden.
.
ogift dotter, som. försörjer sin utdelar fattigv:styrelsen
160 kr.
Krutmeijers fond (Kansliråd:an moder.
samt kyrkoh. återstoden till behöfB Krutmeijer 1854) kr. 8,000.Un·
Bolins fond (Handl , A Bolin vande inom Klara förs aml. i pens:r
derst. åt fattiga.
1796) kr. 658. Till fattighjonen.
om högst 100 kr. och minst 50kr.
Krutmefjer. fond (Kansliråd:an . Brobergs fond (Viktualiehand!.
Bedogörarens gåfvofond (1905)
B Krutmeijer) kr. 2,832. Till rör. C J Broberg 1845)kr.n,OOO.·Rän. kr. 400. Räntan utdelas efter etyaaml, fattighushjon.
tan utgår i 3:ne pensioner till fat- relsens godtfinnande till fattiga
Ljungmans,
Carl, minns (f. d. tiga inom församI
inom Idrsamlingen ...
läabarn till kyrkoh. 1886)Pastor i
En ärlig mans fond (1785) kr.
Schönes fond (Ankef. Schöne
Klara kr. 1,700. Räntan utdelas 600. Till det fattigaste hushåll 1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas
till en eller flere sjuka eller be- med de flesta barnen.
till skyddsföreningen i Klara förs.
höfvande inom Klara förs.
Fond för tillf"ållig hjälp (1899) Sehumburgs,
August, Hinnes.
Löwens fond (Presid. Frih. J kr. 1,000. Lifränta till nämnd per- fond (donerad af konsul R Schumvon Löwen 1774) kr. 3,333. Bän- son, därefter utdelas räntan till burg 1895) kr. 1,nO. 1 proc. till
tan fördelas, ena hälften mellan hjälpbehöfv. inom Klara försam- kapitalet, resten till fattiga inom
12 och andra hälften mellan 20 ling.
Klara försam!.
inom försam!. boende fattige.
Furssmans fond (Tapetser. C G
Setterström.
fond (KarduansMörners fond (Frkn Ulrika Mör- Forssman 1858) kr. 1,500. Pens:r mak. Setterström) kr. 630. Till
ner 1810) kr. 1,500. Räntan tdl'l- till 2me fattiga borgareänkor.
styrelsens godtfinnande.
delas 3:e sjuka, församl. ttl'lhöFnhrmanns
fond (Hofkä'llureSporrongs
fond (Änkef. U E
r-ande änkor:
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfvatill
Nordfors fond (Öfverst:an W 597: 22. Af räntan utgå 7: 78 till fattig!Jjonen.
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. Ad. Fredr. fattigv.·styrelse, resten
Stråhle. testamentsfond
(Kam.
åt fattiga.
till Klara fattighjon.
rersänkan H M Stråhle 1829) kr.

I
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3,000. Till 2:e civ. tjänstemans
änkor, fyllda 60 år.
Tnnelii fond (Kryddkramh. Johan Tunelius lS33) kr. 6,000. Räntan tilldelas 4 inom försarn!. boende fattiga änkor eller jungfrur.
Ugglas' fond (Excell. grefve G
af Ugglas 1855) kr. 2,000. Till sty.
releena godtfinnande.
Wiers .fond (Brygg. A l\f Wiers
linka 1783)kr. 1,682:24. 27kr. till Ad.
F'redr, förs:s o.rest. ttlt Klara förs:s
fattighjon.

pensionskassors

m. fl. fonder.

[4609-4613l

Syskolefonden
(,Lärare
och,
lärarinnor .vid Jakobs och Johannes folkskola.1S70) kr. 1,000. Till
inköp af materialier för barnens
undervisn. i handarbeten samt belöning åt däri skickliga flickor.
VaiIlskogs stipendinm
(Änkef.
LM Vahlskog 1818) kr. 6,000. Underst. till ynglingar, som ägna sig
åt studier för prästerl. ståndet.
Ziervogels donation (Justdtterädet C Ziervoge1l824) kr. 7,500. Underst. till ogifta döttrar eller änkor
efter ämbetsmän.

hjälp för de fattiga utöfver livad
dessa enl. fattägv.författuingarna
bekomma, eller för .sädana fattiga, som icke af fattigv:samhällena erhålla understöd.
Ekholms testamentsfond (GuIdam. lEkholm 1806)kr. 2,528. Räntan tillfaller »fattiga medborgares
änkor och minderåriga barn» med
30 kr. hvar årligen.
Fnhrmanns
fond (Hofkällaremäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 383.
Räntan användes till undfägnad
midsommaraftonen ätfattighjonen.
de Geers donationsfond
(Kam[4611] J a ko b8 f'"orsam I' s [4612J
marh.frih.CdeGeer1796)kr.2,600.
kyrko- och skolråd.
Alms fond (Byggmäst, Axel Alm Till fortsättandet och driften af
Se [2023]...
1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob försis arbetshus.
Alms, Frn, donation (Ankefru jämte 2 andra, att uppmuntra de
de Geers donationsfond (Excell.
S Alm 1874)kr~2,000. Underst. till arbetande klasserna till flit, ar- grerve C de Geer 1850)kr. 15,150.
fattiga inom försarnl.
betsamhet och sparsamhet.
Till" hyreshjälp åt några fattiga
Behrens donation (Gördelmak.
Alms testamente (Byggmäst. Ax. inom församlingen.
J F Behrens) kr. 700. »En liten på- Alm). En fond till uppmuntran
de Geers donationsfond (Excell.
ökning till Jakobs församl:s skole- af flit, ordning och sparsamhet hos grefve C de Geer 1859)kr. 7;500.
präster» (ingår i den rektor 0. 2 de arbetande klasserna inom huf- Till underst. åt fattiga barn inom
kolleger tillk. lön).
vudstaden, företrädesvis sådana, försarnl., hvilka fyllt 14 år, men
Carlboms donation kr. 125. Till hvilkas biträde testator vidbyggn:r af sjukdom eller annan orsak äro
en inom försarnl. boende fattig bor- begagnat, till lika rördeln. Fonden, oförmögna att sig försörja, samt
garänka med flera små barn.
100,000 kr., förvaltas af Pastor i såsom tillfälligt understöd åt anHedrens fond (Biskop J J Hedren) JakobsförsamI. samt 2 af styrelsen dra fattiga af hvilken ålder 80m
600. 'l'ill böcker åt medellösa lärj. förSthlms stads sparbank utsedda helst, hvilka befinna sig uti en
Hillbergs stipendiefond ("Okänd personer.
hjälplös belägenhet.
gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
Franckeska fondon (Fru Olena
Godns testamentsfond
(Segelåt medellösa lärjungar.
Francke 1895) kr 5,033: 84 till ut- ~öm:änkan O Godu 1791) kr. 556.
1,1l.1ebergs, Gustaf Erik och deln. vid jultiden till fattiga fa- Arl, räntan utgår till underhåll för
Helena Cathartua, fond (1882)kr. milj er inom församI., 10,075: 19 2:e inom församI. boende ärbara
15,000. Räntan användes till ut- till församl:s skollofskolonier och o. välfrejd. hederliga änkor eller
delning bland gifta och ogifta 10,067:66till fatt~a folkskolebarns ogifta fruntimmer, som uppnått 60
kvinnor inom .Takobs församl., bespisn.
år, eller ock sådana yngre, som
dock ej i mindre belopp än 20 kr.
KarelIs fond (Kyrkoh. P Karells genom sjukdom eller lyten äro urLundborgs donationer (kyrkoh. änka Oh M Hedendahl 1849) kr. ståndsatta att sig genom arbete
J G Lundberg 1878)kr. 2,000.- l) 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara; försörja.
Till Jakobs församl:s folkskola. underst. åt aflidna -prästmäns i
Gyldenstolpes
donationsfond
Räntan utdelas af folkskolans di- fattigdom varande barn.
(Grefve A G Gyldenstolpe 18551kr.
rektion till de flitigaste och or.
Lejas viilgörenhetsstiftelse
för 1,800. Till underst. åt 2:e åldriga,
dentligaste barnen. _ 2) Till idiot- ,Jakobs församl:s fattige (Kejser- sjuka personer, helst å församl.s
hemmet i Sthlm eller, om det upp- lig hofoptikus Benjamin Leja 1864) fattighus.
hör, annat hem i samma syfte. - kr. 20,000. Särsk. styrelse 111ed Hederhielms
testamentsfond
3) Till ett försörjnings- eller ar- kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se (Kammarrev:rådet G O Hederhielm
betahem för blinda och döfstumma. [3544]. Dels beaptsn. under jul. 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas
- 4) Till Malmqvistska inrättnin. helgen af inom Jakobs förs. bo- hvarje 1/2·år till fattiga, födda inom
gen för fattiga barn, förnämligast ende fattiga, dels till beklädn. af Jakobs förs.
fr; Jakobs förs. - o) Till rädd. fattiga skolbarn, dels slutl. till
Helins donationsfond (Änkefru
ningshemmet för vanvårdade flic- kontant underst. till sådana be- L Hel.in 1815) kr. 3~OOO.Räntan
kor. förnämligast fr. Jakobs förs. höfvande,
som icke äro i nå- fördelas lika emellan å Jakobs o.
- 6) Till Jakobs förs: s barnkrubba. gon välgörenhetsinrättn.
intagna. Joh. förs. fattigh. intagna hjon.
- 7) Till Jakobs förs:s hushållsLindgrens donation (Emil Ch
Holmbergs fond (Kryddkramh.
skola,
Lindgren 1866) kr. 500. Skolrådet N Holmberg 1853) kr. 1,500. 1\änNödhjiilpsfonden
för värnlösa i Jakobs församI. [se 2023]. Till tan användes till förökande af den
nickor-s uppfostran (Fruntimmers- 6 af folkskolans flickor vid julen. dagl. -kosten för å fattighusen i11skyddsföreningen 1870) kl'. 3,600. Wennbergs donation (Grossb. tagna blinda hjon.
Till förmån för tre värnlösa flic- Ang. Wennberg 1888) kr. 5,000.
Horns testamentsfond (Grefv:an
kors i Jakobs förs. uppfostran.
Till förs:s skol1ofskolonier.
A S Horn, f. Blomstedt, 1858)kr,
Lundblads donation (COhristina
4,500. Arl. räntan användes till
Lundblad 1865) kr. 500. Underst.
understöd åt s. k. npauvres hon"
~~~, ;:':Ji~:~:vardsbarn,
en gosse Johannes
församlings kyr~~~~na~~~;le~~I~~ng,~~Voa;
Ruckmans donation (Frkn Ma- ko- och skolråd,
[se 4865].
Kihlströms
testamentsfond
ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen(Slaktaren J G Kihlström 1830 o.
sioner af lika belopp åt 4 obemed- [46 13] Jakobs
och Johan- 1844) kr. 3,537. Räntan' utdelas
ladeöfver
60 år gamla och föl'
nes' fattigvårdsstyrelse.
årl. på stift:s dödsdag den 12 dec.
en hedrande vandel kända frun-till rörsaml.s fattighushjon.
timmer, vare sig änkor eller ogifta.
Se [1790].
Lundbergs testamentsfond(För!Stahres donation (Komminister
Barnhjiilpsfonden
(Excell. Gref- ste lifmedikus Y Lundberg 1897)
N J Stahre och hans hustru) kr. ve C de Geer med H',OOO, åtskilliga kr. 5,000; att bilda en fond åt så39,250'. Till behöfvande änkor andra församl:sbor
med 5,000. dana nödställda församhsmedl:r,
eller ogifta personer, företrädes- 1836)kr. 15,000. Till mat och be- som icke äro berättigade till fattigvis af prilstfamilj eller släkt till klädn. åt fattiga barn.
understöd.
komminister
Stahre eller hans
Benedicks testamentsf. (Bruksp,
Noreens pensionsfond (Kanslir.
hustru.
E OBenedicks 1876) kr 2,000. Till J E Noreen 1803o. 1811)kr. 52,500.

'"9
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Pens.r å 24 kl'. utdelas till behöf· (Grefve Jan Gyllenborg 1831) kl'. [46 17J Maria församlings
vande änkor o. döttrar efter tjän· 9,000. Till 3 änkor eller döttrar
f tf
o d t
I
stemän af civil-, milttär- samt bor. efter ämbete- och tjänstemän samt
a Igvar ss yre se.
gareståndet.
2 änkor eller döttrar af hand!. eller
Se [1796].
Normans testnmentsfond (Hus- fabriksidk.;
samt
'16 af årets Abrahamsons lifräntefond (Badahållerskan B J\1 Norman 1829) kr. ränta till kyrkonotarien.
remäst. J O Abrahamsonl870, 1881,
1,500. Räntan utdelas år!. på stifOabanls' fond (Änkan A Cabanis 1893 o. 1894) kr. 4,700, För barn å
tarinnans dödsdag den 8 maj till 1869) kr. 2,400. Till aktningsvärda Gålön och i Phtlipsenska och Malmförs:s fattighushjon.
behöfvande inom försarnl.
qvistska skolorna.
Okänd (En okänd gifvares doDahlqvlsts fond (Änkan Ch DahlBeklädnadsfonden
ror fattiga
nationsfond 1855) kr. 3,000. Till qvist 1784) kr. 337: 85. Åt en fattig nattvardsbarn
(okända gifvare) kl'.
underhåll af fattiga och vanlottade änka; pensionären utses hvarje år. 2,817:61. Användes för fattiga barn
barn inom rörsaml.
Didriklilsons fond (Änkan H. Did- inom församl.
P-s donationsfonel (1865)kl'. 500. riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt söBergstedts
fond (Fabriksrnäst.
Räntan till de fattiga inom försam!. dra latinlärov. till obestämdt antal, Lars Bergstedt 1891) kr -, 1,600.
Reucknerska fonden. (Xnkefru
Femte-Hars-Pouden
(Flere o- Räntan till fattiga rabrtksarbetare.
Sofia Lovisa Reuckner) 5,000 kr. nämnda 1876) kr. 925. 'I'ill fat- familjer.
Österberg-Reucknerska
grafven å tiga inom församl ,
Besparade
medelfonden
{bild.
Johannes kyrkogård skall för all
Hallgrens fond (M:ll M S HafI- gnm behåfln. af räntor 1867 och
framtid underhållas.
Resterande gren 18(1) kr. 1,500. Räntan tält- 186S)kr. 1,500. Mlvändes föl' åträntemedel användas som tillf'äl- faller sjuka och ofä.rdiga frunt.; skilliga äudamål , efter Styrelsens
liga understöd åt fattiga iUOlUförs. tillfålligt underst.
boprörvande.
Heinstedts donationsfond
(TesHults fond (Jungfru A L Hult
Fuhrmnnus
foud (Hof'källaretandstagare efter Änkef. M H Rein- 1805)kr.1,100. 'l'iII fattigas uuderst., mäst. P H Fuhnnann 1772)kr. 400.
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- till.obestämdt antal.
.. Fattighushjonens
förplägn. middelas i 5 olika lotter till vissa uppKolerafond,
1853 års (flere s'tif- sommardagen.
gifna personer och efter deras död tare ]853) kr. 3,000. Till barn, hvilGodus fond (Begelsörnm.äukan
till andra behörvande, helst änkor kas föräldrar ~ött i kolera, eller C Godu 1791) kr. 1,666: 67.Un~
och ogifta döttrar efter ämbetsmän numera åt fattiga.
derst åt änkor eller ogifta frun.
i statens ämbetsv.
KÖI'ners fond (Landtbruk. J G tdm'mer ,
Sandbergs testament sfond (Xn· Kömer 1860) k:. 3,00.0' Räntan utGrundlJergs och Asplunds fonel
kel'. C Sandberg 1812) kr. 1,275. delas at 6 fattlga blmda eller, om (Grossh. A N Grundberg och änRäntan till något fattigt frunrim- sådana ej finnas,.behöfvande bor- kel'. C E Asplund 1852) kr. 2,000.
mer af bättre stånd.
gare eller deras ankor.
Åt behöfvande inom församl.
Schewes teatamentsfoud (Grossh.
Möllers fond (Kamrer J Möller
Gösches fond (Grossh. J H GöR F Schewe 18(5) kr. 750. Räntan 1,796).kr 1,667: 67. .Räntan tillfaller sche 17SI) kr. 1,500. Fattighusutdelas årl. på Sofiadagen t. förs:s ~or hfstIden ...3:e ar:.kor efter civ, hjonens förplägn. å H 1\1Konunfattighushjon.
ämbets- o. tJansteman.
gens födelsedag.
Schnltzes testamentsfond (Frkn
Norbergs fond (Jungfru A J\1Nor·
Haglinds fond (Makarne G R
C v. Schultz e 18(5) kr. 300. Rän- ber/:l lS64) k:. 1.,500.. Till h~derliga och B K Haglind 1S88) kr. 1,300.
tan tilldelas någon behöfvande.
fat~ga fruntimmer mpm forsaml. Till å Maria fattighus' sjuk- och
SchlVartzers
testamentsfonel
Plhf manska eller ..Ostermanska
ålderdomsrum intagna faftiga per.
(Öfverste J v. Schwartzer IS08)kr. testamentsfonden
(Ankel'. W Pfhl- soner.
300. Till de fattiga vid jultiden.
man, l'. Osterman, 17.79)kl'. 9,036: Holmbergs fond (Kryddkramh.
Sundströms gåfvomedel (Hand!. 31. :I)ll pens:r åt 4 ankor. _ .
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. BänC G Sundström 1869)kr. 1,900. Rän·
Wldmans fond (Grossh, P LJ Wld· tan användes till förökande afden
tan utdelas nyårsaftonen i 3 lika ma~.~ dott~r och måg R ih Ced?r- dagl, kosten föl' å fattighusen
delar till behöfvande och obot!. sohtöld 1S09)kl'. 1,000. At .2:e in- intagna blinda hjon.
sjuke hand!. eller deras änkor, eller orn forsarn!. boende borgarankor.
Okänd (Gåfva af en okänd 1796)
handtverkare eller ock till Jakobs
Öhmans fond .(Ankan.H Öhman kr. 125. Inköp åt fattighushjonen
för:s fattiga i allmänhet.
1791) kr. 800. S~lp:r åt södra Iatdn. af »Arndts paradislustgård».
Söderströms
testamentsfond
Iärov. til l obestamdt anta!.
Petreji fond (Skeppsklarer. P
(J\1:ll S Söderström) kr. 988. RäuPetrejus 1856) kl'. 1,500. Gratifitau utdelas Sofiadagen till förkattener å testators dödsdag den
saml:s fattighjon.
[4616]
Maria församlings 27 okt. till lO personer.
Wretterelahls
testamentsfond
skolråd.
Petterssons fonel (Grossh. Axel
(Prostinnan C E Wffitterdahl1.S60)
Se [2035].
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
kr. 300. Räntan utdelas till ngn
GravallH fond (C O Gravallius) fattiga inom försam!. efter verkst.
behöfvande i förs...
.
direktörens bepröfvande.
IVittings tostamoutsfond (Ankel'. kr. 1,500. Till uppmuntran åt fatRenckners fond (Xnkef. S L
]H B Witting 17S2)kr. 43L Räntan
tiga skolbarn i handslöjd.
Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
skall årl. M:ikaelsmässodagen lika
Levlus fond (Fabr. J P Levin och till behöfvande inom församt.
fördelas mellan a:e änkor och a.no hans hustru 1856) kr. 1,500. Till
Uothoft's fond (Öfverstelöjtn. F
faderlösa barn inom församl.,hvilka beklädn. åt sådana fattiga barn, som A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till föräro i ömmande och behöfvande om- i bristdäraf ej kunna bevista skolan. saml:s fattiga.
ständigheter.
Meyers fond (Frkn Jenny Meyer
Sahlbergs
fond (Stadsmäkl. J
1894) kr. 20,000. Till middagssptsn.
Åkerblads donationsfond
(Spe- för fattiga skolbarn.
Sahlberg 1803) kr. 500. Fattig'
gelt'abr. J Åkerblad 1777)kr. 83. Till
Netherwoods fond (Bankokom- hjonens förplägn, å H M Konunjul och nyårsgårvor åt fattighjonen. miss. V Netherwood 1867) kr. 200. gens födelsedag.
Till uppmuntran åt ett fattigt skol.
Sandahls fond (Uppbördskommiss. J Sandahi 1878) kr. 2,000.
[46 15
Maria församlings barn.
Petreji
fond
(Skeppsklarer.
P
PeFör
behöfvande inom förs aml.
kyrkoråd.
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot. och
Stråhles testamentsfond '(KamSe [2035J.
annan beklädn. samt till skrrrma- rer.änkan H 1\1 Stråhle 1829) kr.
1884 års fond för fattiga natt- terial åt fattiga skolbarn.
3,000. l'ill 2:e civ. tjänstemäns
vardsbarn kr. 1,500.
Törnebollms
testamente
(Asses- änkor, fyllda 60 år.
Apelgrens fond (M:ll S L Apel. som och stämpelmäst. E Törne.
Elin A Svans minnesfond (Kogren 1811)kl'. 1,500. Stip:r åt södra bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
latinlä.rov:t till obestärndt antal.
skolbarns beklädn.
1,540. För fattiga barn inom försarnl.
Botins eller Schönbergs
fond
o

J

Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

I

G. Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. fl. fonder.

[4617-4621J
(Frkn J :F Bran-

Sweclersfond (Rådman MSweder
('hadotte
och J ohanna Söder·
Brondes fond
1772) kr. 1,600.. Underst. till fat- bergs minne (1904)kr. 230,000. 4/5 des 1872) kr. 15,000. Pens.r a 75kr.
tiga klädesgarnsspinuerskor.
af ränteinkomsten
användes är- åt ogifta, äldrtga och sjukl. tjänaTjugufemte J uni-fonden (Okänd ligen till vård af barn, till stipen- rinnor, som längre tid tjänat i samgifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens dier och till understöd åt familjer ma familj och bo på söder.
disposition för fattiga in om förs. med många barn, ålderstigna perBroströms fond (Källarmäst. O
Törnemans och \Vistl'snds min- BOner med svag syn, Hl. fl.
Broström 1844)kl'. 2,000. Utdeln. åt
nesfond (Assessor J A Törneman
Ofverströms fond (Kyrkoh. FW hjonen å Rosen1unds ålderdomsh.
och Professor A H Wistrand 1864) Öfverström 1865)kr. 20,238. Pens:r
Bångs fond (Dir. G Bång 1854)
kr.2,076. Behöfvande inom förs am!. till änkor efter gesäller o. arbetare. kr. 18,000. Utdelning åt hjonen å
Wertmil11ers fond N:o 1 (Brygg.
Rosenlunds ålderdomstem.
och Ryttmäst. G Wertm\\ller 1864) [4620J
K t
f
Bångs fond (Dir. GBång 1854)kr.
kr. 2,000. Uppfostringshjälp för
a arina
örsam- 7,500. Till fatt. skolbarns beklädn.;
värnlösa barn.
lings skolråd. Se [2033].
f. n. utgå 225 kr. tilllifräntor.
Wertmilllers fond N:o 2 (Brygg.
Eriksons fond (E R Erikson
Flobergs fond (Guldsmeden S
och Ryttmäst. G WertmUller 1864) 1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga Floberg 1830) kr 1,500. Pens. åt
kr. 2,000. Fattighjonens förplägn. barn i Katar. försam!. fattigskola. en fattig borgareänka.
å testators födelsedag d. 23 feb.
Eril<sons fond (1825) b. 9,000. Fnhrmanns
fond (HofkällareWirnvachs fond (Änkef. C E Till arbetsskola i Katarina förs.
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
Fond för Katarina skol.lofsko- 187: 33. Till hjonen å Rosen1unds
räntan användas 400 kr. till un- lonier (1896, 1900) kr. 20,000.
ålderdomshem.
derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50 öre
Rosalle Fredenholms fond(1897)' Godus fond (Segelsöm:änkan C
och 4 a 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i Godu 1789) kr. 150. Utdeln. till
änkor, som äro fa.ttigaoch
till Katarina folkskola.
..
hjonen å Rosenlunds ålderdomsh,
frejden oförvit!., företrädesvis såGjörckes dounf.lonsfoud (Ankef',
Godus fond (Sege1söm:änkan C
dana, som hafva omyndiga barn C Gjörcke 1874) kr. 2,000. Prem. Godu 1797)kr. 1,333. Pens:råtäukor
eller sjuka föräldrar att försörja. åt 1 eller högst 2 fattiga fader- och eller döttrar till 1 civil tjänsteman,
C A 'I'h Äde]grens
minnesfond moderlösa skolbarn.
1 präst, 1 milttär och l borgare.
(Frkn S A A Ädelgren 1897) kr.
Gjöthmans fond (1818)kr. 3,333. Giiderins fond (Husgerådskam:
1,4090. För behöfvande inom förs. Kläder åt fattiga flickor i Katarina betjänten A Gäderin 1833)kr. 4,500.
__Ostergrens fond (Hamnfogd. L E förs. fattigskola.
Till utdelning åt hjonen å RosenOstergren 1852)kr. 500. Förp1ägn.
Emil l\enmtillers fond (1905) lunds ålderdomshem.
vid jultiden åt sängliggande sjuka till skollofskolonier, kr. 5.000.
Hedströms fond (Sidenfabr. C
å fattighuset.
Wilh. Govenius fond till skol- Hedström 1822) kr. 3,000. Utdeln.
lofskolonier 1.904,kr. 6,000.
bland hjonen å Rosenlunds ålder. f"
ll
Carl Wilhelm Huumans fond domshem, 75 kr. tilldelas ärl. åt
[4619J K at arma orsam Ings (1897) kr. 700. Till kläder åtfattiga försörjn:shjonen ...
kyrkor~d.
Be [2033J.
skolbarn före julhelgen hvarje år.
Jlnl rns fond (Ankef. Johanna
Kamrer
Branders
fond, kr.
Johan Hanssons fond (1902) kr. Lovisa Holm 1895). Tilllifräntor;
1,ono. Gåfvor årl. till sjukl . tjä. 1,000. Till inköp under hösten af i öfrigt anväudes afkomsten till
nare vid kyrkan.
lädersko don till fattiga välartade beredande af pens:r a 50 kr. till
Mamsell
Branders
fond,
kr. barn i Katarina folkskola.
det antal hvartill räntan lämnar
2,000. Gåfva år!. till sjuk!. tjänare
Hedströms fond (Carl Hedström tillg. åt medellösa och för hedervid kyrkan.
1822) b. 9,000. Kläder åt fattiga lig vandel kända fruntimmer, ogif.
Johan Biickströms fond till Ra- barn i Katarina förs.
ta eller änkor, inom Katarina förtarina barnkrubba 1903 kr. 10,000. Holmbergs fond (1860)kr. 5,000. saml.
Fonden för Katarina
barn- Undervisn. i handslöjd åt fattiga
Holms fond kr. 20,000 till lifkrubba, kr. 87,500.
flickor.
räntor) efter hvilkas upphörande
Fond till biblar åt fattiga nattKatarina
arbetsstugors
fond afkastningen användes till pensiovardsbarn, kr. 900.
(1900) kr. 4,000.
ner a 50 kr. årligen åt medellösa,
~"ondtill kliider åt fattiga nättMathias Lundlus fond (1901)kr. för hederlig vandel kända frunrnrdsbarn, kr. 450.
5,000. Till prem. af kläder att ut- timmer.
Rosalie ~'redenholms fond (1896) delas vid vårterminens slut åt
Holmbergs fond (Kryddkramh.
kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder- fattiga skolbarn.
N Holmberg 1853)kr. 1,500. Ränstigna, ogifta fruntimmer ärt,
Jenny Meyers fond (1894) kr. tan användes till förökande afden
(Jodns fond (Sege1söni:änkan C 25,000. Till middagsspisn. åt fat- dag!. kosten för de å Rosenlunds
Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt tiga folkskolebarn.
ålderdomsh. intagna blinda hjon.
änkor m. fl.
Okänd (stift. af en okänd 1829) Lettstrfims fond (Fattigläk. G A
Johan Leonard Höljers fond, kr. 500. Prern. i folkskolan.
Lettström 1843) b. 3,000. Ökad
kr. 40,000. Räntan är anslagen till
Rlchters fond (CH Riehter 1825) kost åt hjonen å Rosen1unds ålderny barnkrubba 1904.
kr. 1,500. Biblar åt barn i fattig- domshem.
)lathlas Lnndins fond (1891)kr. skolan.
Nyströms fond (Rustmäst.
C
5,000. Till pens:r åt 5 ålderstigna
'förnqvists fond (Carl Törnqvist Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln.
pers:r som under senaste 10 åren ]861) kr. 2,000. Prem:r åt flickor till hjonen å Rosenlunds åldertillhört Katarina församling.
i Katarina slöjdskola.
dornshem.
~'röknarna Malanders fond (1902) Törnqvists fond (J Ch Törnqvist
Okiind (Okänd gifvare 1804) kr.
Kf. 2.000. Räntan utdelas ärl. till 1829) kr. 4,100. Prem:r i fattig- 150. Till hjonen å Rosen1unds
4 fattiga före jul.
skolan.
ålderdomshem.
Spangbergskatestamentsfonden
Osreengii fond (Kammarrätts
(Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till [4621]Katarina
församlings råd:n B Ch Osreengius 1853) kr.
~~~~~S,~\~~~ttiga fader- och mo. fattigvårdsstyrelse.
Se [1795]. r;:;:;e/ens:r
åt 3:e fattiga frunJohn Söderbergs fond (1894)kr.
40,000. Till middagsspisn. åt fattiga folkskoleharn.
John Söderbergs fond (1894)kr.
12,000. Till underhåll af testators
graf och till mat och sjukv:sartik1ar åt fattiga sjuka gnm. församlingsdiakonissorna.

Almgrens fond (Advokatfiskal J
Ringqvists fond (Apotek. C R
PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbättutdelas till fattiga ctv. tjänstemäns rad kost, åt hjonen å Rosenlunds
änkor eller döttrar.
ålderdomshem.
Bohman E:sons fond (Viktuafieflous' fond (Hande1sbokh. J C
handl. E Bohman E:son 1822) kr. Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad
4,500. Vedutdeln. till fattiga inom kost at sjuka hjon å Rosenlunds
I förs. m. m.
.ålderdOll1shem.
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Steiumetz"
fon,! (Grossh.J
F hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan
Beethnns fond (l\i:ll A Beethun
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Utdeln. utbetalas medel åt fattige inom och Änkef. W Brandt). kr. 2,400.
åt hjonen å Rosenl. ålderdomshem. före., som äro sjuka, ålderstigna Tilljulgåfvoråtfattigafruntimmer.
Stokoes fond, ben. Stenbergska ellerhafvaflera barn, företrädesvis
Brandels fond (l\i:llASBrandel
Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) fattiga gesäller af "Repslagareäm- 1867) kr. 33,333:33. Af afkastntnkr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga betet" och deras hustrur.
gen skall ena hälften användas
inom församt. hvarje år.
Smitts testamentsfond
(Gene- till bidrag åt fattiga skolbarn inom
StråhIes testamentsfond\1(Kam· raIkonsul L W. Smitt 1899) kr. församlingen och den andra hälfrersänkan H l\i Stråhle 1829) kr. 20,152:78. Ränteafkastn.
utdelas ten, efter anmälan af någon för3,000. Till ä:c civ. tjänstemäns till behöfvande inom förs aml.
sarnl:s medlem och kyrkorådets
änkor, fyllda 60 år.
pröfning för hvarje gång, till UllTengströms fond (Kamrer
A [4624J K
h I
fderstöd åt behöfvande och helst
Tengström 1864) kr. 10,100. Af.
u~gso O ms orsam· i form af tillfalliga mindre gåfvor
räntan utdelas 4 pens:r a 50 kr.
!lngs fattlgvardsstyrelse.
för att lindra oförvållad verklig
till fattiga änkor och 4 a 50kr. till
Se [1786]
uöd samt där utsikt förefinnes,
kvinnl. tjänstehjon, som längre tid
.
att genom penningehjälp en arbettjänat inom samma familj; återCarlgrens fond (Sergeant. J Carl- sam och nyttig medlem kan åt
stoden användes till underhåll åt gren 1818) kr. 1,500. TIll utdeln. samhället återvinnas.
hjonen å Rosenlunds ålderdoms- åt fattighjonen.
S Edgrens fond (Änkefru Sofia
hem.
Godns fond (Segelsöm:änkan L Edgren, test. 23okt. 1903)3,333:33.
'l'örnqvists
fond (Kamrer. C Godus 1791) kr. 1,300 till 3 pens:r Till understöd åt fattiga inom förTörnqvist 1866) kr. 14,600. 190kr. åt änkor eller ogifta fruntimmer i sarnlmgen.
..
66 öre utdelas till hjonen å Bosen- församt.
Loutse Heur'lms fond (Ankelunds ålderdomshem och försörjHolm bergs fond (Kryddkramh. fru L. Heurlins testamente af 12
ntngshjonen hvarje år 14/12 (testa- N Holmberg 1853) kr. 3,400. Rän- sept. 1898)kr. 1,666:67. Understöd
tors dödsdag), 12 kr. till underh. af tan användes till utdeln. åt blinda åt barnhem och barnkrubbor.
testators graf; återst. användes till fattiga hjon.
Johannes
och Angnst~. Kast.
förbättrande af hjonens kost.
Kungsholms
Gines fond kr. mans fond (gåfvobref af Anketru
Zetherstens
fond (Garfv. J H 1,523:29. Räntan skall användas Augusta Kastman, f. Berwald, d ..
Zethersten 1836) kr. 750. Julkost till beklädnad af ett eller flera fat- 3 januari 1902) kr. 1,500. Arliga
åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms- tiga barn tillhörande Kungsholnis räntan skall gnm förs:s kyrkoherde
helfl.
..
församling antingen vid julen eller utdelas till fattiga inom röraarn.
.. Ostbergs fond (Ofvervägaren F J ock till utrustning för vistelse vid Hugen.
Ostberg 1813) kr. 400. Pens. åt en sommur- eller skollofskoloni.
J Ä Llndholms fond (Förest. för
kvj.nna bland pauvres honteux.
l!Iöllers fond (Bruksp. J Ph Möl- brefbärareexp . .r A Lindholm 1894)
Ostergrens fond (Hamnfogd. L ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. kr. 10,000. Till uppf. af vissa barn.
E Östergren 1862) kr. 500. För inom eller utom fattighuset.
Otto .!lch Äugnsta: Lindstrands
plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka
l!Iöllers fond (Bruksp. J Ph Möt. fond (Ankel'. Emilia Aug. Lindå Rosenlunds ålderdomshem.
ler 1801) kr. 500. Till fattighus. strand 1896) kr. 15,000. Till unhjonen.
derst. åt obemedl. ålderstigna, aktl!Iöllers fond (Bruksp. S l\iöller) ningsvärda fruntimmer.
.. .
[4623J
Kungsholms förkr. 1,100. Till fattiga barns upp·
l!Iorbergska fonden. (Frkn Morsamlings kyrkoråd.
fostran och vård.
berg 1894)kr. 666:66. Räntan anNoreens fond (Kanslirådet J E vändes till beklädn. affattiga nattSe [20l5J.
Noreon 1811) kr. 900. Till utdeln. vardsbarn.
..
Bomans fond (Kammarskrifv. E efter godtfinnande.
..
Erika Nybergs fond (Anker, E
Boman 1817)' kr. 1,700. Till 2:e
Okänd (Anses vara Grossh. Po- Nyberg 1888) kr. 2,000. Till jul.
fattiga
välfrejdade
ålderstigna meresche 18261 kr. 2,000. Till fat- gåtvor åt fattiga i förs aml.
inom rörsamt.
tiga och värnlösa barns upprostSelenii testamente (Källaremäst.
Eldkvarnsfonden (Grosshandl. F ran och vård.
C L Selenius1865) kr. 1,666:67. Till
G Althainz 1903)kr. 53,032:37. Af
Roos' fond (Handelabokh . .r C inköp af mat, kläder och böcker
räntan äro medel årligen anslagna Roas 1818) kr. 2,700. Förbättrad åt sådana fattiga och välartade
iJI af donator bestämda personer. kost åt sjuka .fattighushjon.
barn, som vid törsaml:s folkskola
Aterstående räntemedel skola utStagmans fond (Trädgårdsmäst. åtnjuta undervisn.
gå dels till i nöd stadde personer, Stagman 1826) kr. 5,000. Till förSjöstedts fond (Prosten N J Sjösom varit anställda hos A. Svan. plägn. affattighushjonen samt 3:ne stedt 1856) kr. 3,000. Till barn.
berg & C:os kvarnaktieb. under pens:r a 30 lIT. och ä:c a 15 kr. krubba och småbarnsskola.
viss tid, och dels till pensioner.
Tharmouths fond (l\i:ll A Thar·
S H Widboms foud (Test. 1 dec.
Hallgrens fond (l\i:ll l\i S Hall- mouth 1850) kr. 1,600. Till kläder 1900) kr. 500. Till understöd åt
gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga åt fattighjonen,
synnerl . gamla en fattig sjuk församlingsmedlem.
fruntimmer.
tjänare.
Widings fond (Kyrkoh -.L P Wi·
KIerckskn fonden (Skrädd. Sv.
Torkensfond (Kapt. JBv.Torken ding 1814) kr. 4,225. Ar runtan utKlerck och hans hustru 1883) kr. 1813) kr. 1,200. Till sjuka och delas pens:r, å 50, 35 el. 30 kr., åt
5,000. Att bispringa fattiga inom sängliggande inom fattighuset.
inom församl. boende tjänstemäns.
försarnl.
änkor eller döttrar, hvarvid de efter
Lagermans
testamentsfond
prästmän hafva företräde.
(Handl. JJ,agerman 1780)kr. 2,500. [4626J
Hedvig Eleonora
Till sängliggande fattiga och förförsamlings kyrkor~d.
äldralösa barn inom församl.
[4627J
Hedvig Eleonora
Lindblads testamen tsfond (L if.
Se [2027].
församlings skolråd.
medikus C A Lindblad 1822) kr.
Stenhuggeriidkaren
C Änder·
Se [20 27J.
2,000-. Till .änkor efter ståndsper- sons och hans hustrus fond (Test.
Flickskolans
sIöjdafdeInlngs
soner eller borgare; företrädesvis 1890) kr. 1,400. Räntan ntdll hjälp
foud
(bild.
gnm
besparingar af gåf.
åt släktingar.
och understöd åt församl:s fattiga
Okänd ("En okänd välgörares och i främsta r-ummet till änkor vomedel) kr. 2,066:67. Närmare bestämmelser om ändamålet saknas.
gåfva'~, donerad under kyrkoh. el. fattiga arbetare».
Lindgrenska
fonden (KommisLehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol- .. Barnkrubbans
fond (Gåfvor af
barns beklädn.
Ankef. Erika Nyberg 1892och 1893) sionären J G Lindgren 1882).kr.
Sjöstedts testamentsfond (Rep. kr. 1,333: 33. Räntan ttljgodokorn- 40,000. Till kiäder, skodon och
belön:r åt fattiga skolbarn.
slag:ålderm. O Sjöstedt och hans mer församl:s barnkrubba.
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O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1891) kr. 13,000.
Underst. åt gossar vid församl:s
folkskolor, hvilka visat flit och
läraktighet; och skola sådana, som
hafva fattiga föräldrar eller sakna
fader, hafva företräde.

RoseiII fond (Repslag. O RoseWallin s fond, Emma och 1\'1F
lius) kr. 861. Räntan utdelas till (1819) kr. 20,000., Till Ad. Fred.s
fattighushjonen.
rörsamt. barnhem; f., n. utgår lifHyman. fond (Gulddrag. J Ry- ränta med 800kr. För öfrigt samma
man 1784) kr. 4,887. För inr. af bestämmelse för framtiden 80111
eot fattighus på Östermalm.
vid Ruckmans donation.
Sporrongs fond (M:ll A Maria
Wallin s fond M F Handl. (1884)
Sporrong 1862)kr. 150. Till utd:ln. kr. 600. Till pfem:r' i folkskolan.
åt pderstig';!a, välfrejdade fatt.iga.
Westins fond för ålderstigna.
Sathero.troms .fond (Kar~uans- (Byggmäst. Axel Westin 1885) kr.
[4628J Hedvig Eleonora för- mak..
J Satherstrom1828): l ond~n 20,000, hvarafräntan
efter 5010på
samlings fattigvärdsstyrelse.
utgores .~f fastigh. n:~ 8 l kv. H;a- gifvarens dödsdag utdelas i lotter
gem storre, Klara forsamI.; tf.Il af 50 kr. till behöfvande ålderSe [1192].
utdeln. åt gamla, sängliggande män stigna och välfrejd. fattiga; sedan
Åhlströms fond (Apotekaren N.
o: kvinnor, samt fader- o. moder- 1/3 (2 år 350 kr. och det tredje 300
W. Ahlström 1904)kr. 1,000. Ränlosa
barns underhåll.
kr.) lämnats till Gustaf Vasa och
tan skall utdelas till fattiga barn.
Matteus förs. hvardera för enaÄsplunds fond (Handl. A Asphanda utdelning.
lund 1184) kr. 800. För inr. af
Westins fond för fattiga barns
ett fattighus på Östermalm.
[4630 aj Adolf Fredriks beklädnad,
(Byggm. Axel Westin
Beklädnadsf. f'or fattiga skolb.
församlings kyrkoråd.
1885)
kr. 44,446. Af afkastningen
inom f'ors. kr. 19,150. Räntan anutgår 1,000 kr. som intecknad ränta
vändes till beklädn. åt fattiga skol.
Se [20111·
till nästföregående fond och af
och nattvardsbarn.
Barnkrnbbefonden,
kl', 400.
Bollmans fond (Viktualiehandl.
Enanderska donationen (Posses- återstoden lämnas lis till Gustaf
E Bohman) kr. 3,000. Till under- stoneten Samuel Enander,
död Vasa och '/s till Matteus förs. för
stöd åt fattiga utom fattighuset. 1900) kr. 111,142,hvaraf årliga rän- utdelning hvarje julafton.
Wickhohus
stiftelse
(LumpDavidsons
fond (Värdshusidk. tan skall användas, 1,200 kr. till
Magnus Davidson 1903) kr. 10,000 pension åt en trotjänarinna
hos handl. P A Wickholm 1850) kr.
2,100.
Räntebeloppet
användes
dels
Räntan skall utdelas till försam- Enander, äfriga delen till underlingens fattiga, dock skall räntan å håll af Filenska grafven samt åter- till underhåll och beklädn. åt föräldralösa
barn
gnm
fattigv:styr:s
halfva beloppet i främsta rummet stående ränteafkastning lika delas
komma Djurgård:s fattiga till godo. mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa försorg, dels till kontanta bidrag,
Erikssons fond (Änkef. L K Ch och Matteus församlingar att an- som af kyrkoh:n utdelas bland de
mest behöfvande inom försarnl.
Eriksson 1866) kr. 1,000. Till för- vändas till församlingsverksamhet
Widboms fond (M:ll A Widbom
deln. mellan 6 ålderst. fattiga fr-un. eller understöd åt fattiga o. sjuka.
timmer,
Hartmans fOlld (Brygg. NHart- 1811) kr. 1,000. Understöd åt ett
n-unttrnmcr
af pauvres honteux.
Falks fond (Änkefru M Falk 1796) mall 1831) kl'. 100. Till böcker o,
kr. 1.000. Till underst. åt fattiga. kläder åt 2 fattiga lärjungar i förFuhrmanns
fond (Hofkällare- samlingens skola.
mäst. P H Fuhrmann 1112)kr. 183. Heurlins donation (i.nkefru L. [4630 b] G t f V
f"
Till förplägn. af fattighushjonen
Heurlin 1898) 1,100kr., hvarafrän-'
us a
asa ormidsommardagen.
tan lämnas till församlingens barn. samlings kyrkoråd.
Se [20191·
Godus fond (Segelsömm:änkan krubba.
Barnkrnbbefonden,
kr. 400.
C Godu) kr. 850. Till underst. åt
Komminister
C E Hööks och
Enandersk a
donationen,
se
fattiga.
Fn J Bööks fond [1883)5,000kr., [4630 aj.
Hays fond (Frih:an C Hay 1859) däraf räntan efter underhåll af två
Hartmans
fond. Kr. 150. Till
kr. 500. Till förbättrande af fattig- grafvar utgår till en släkting, och böcker och kläder åt 2 fattiga skolhushjonens kost under sjukdom. efter dennes frånfälle till ärt. Ull- barn.
Hellmans fond. (Assessor Hell- derstöd åt fattiga,.blinda, ofärdiga
Heurlins donation. (ÄnkefruL.
man) kr. 500: Tlll.Jul- och nyårs- e~.lerannars af svar sjukdom ?-enl- Heurlin 1898) kr. 1,650. 'Eill barn.
gåfva åt fattdghushjonen.
I sokta pers. Af återstående rante- hem eller barnkrubba.
Holmbergs fo~nd (KryddkralIlh. a,tkastning lämnas 1/3 til,l <:lustaf Ilööks fond, se [4630 aj.
N Holm.berg 1803) kr. ~,500. Ran .. vasa och 1/3 tIll Matt.eus lors...
J ernbergska
donationen
(Frötan användes tdl.l forbattrande al
./ernbergska
unnattonen
(Fro- ken Carolina ,Ternberg död 1901)
den da:gL kost0D: för d~ å fattig- kon Oarolina Jern1?org,.. död 1901) kr. 1,200,hvaraf årliga r'äntan skall
husen Intagna blinda ..hjon.
kr. 1,200, hvaraf årlIga rantan skall af kvrkoherden utdelas bland fatHnltgrens
fond (Ankan A B af kyrkoherden utdelas bland fat- tiga' och sjuka i församlingen.
Hultgren 1866) kr. 600. TIll st y- tlga. och :~.Juka1 fo.rsamlm~en.
Probsts donation (M,:ll Ch. W
retaene g<?dtfinnand.e.
I~J~nglo~s donatton.
(Froken C Probst 1867) kr. 1,750. Arligarän.Vlfve Jo~~son.' fond, kr. 4,500. ~~ Ljunglöf .1881) kr .. 2,00~, Med tan utdelas till en verkligt behöf
TIll medallösa .a1dre ;p~rs~ner l11;~d rantan gestrIdas utg~:t:a for »Ad. vande änka el. dotter till en handtgo~ vand~l, hvtlka eJ åtnjuta sar- Fred. forsamLs s'ymote».
verksborgare i försarnl.
skIl.'l; fattIgv...
Probsts donatten (M:ll Ch. W
Stenbergs donation (Handl. A.
Kabergs fond (Ankef. Alt!,-ea Pr0bst 1867) kr. 3,goO.Årl. rant"n Stenberg 1860) kr. 1,000. Räntan
Kåberg 1889)kr. 2,000.Rantan disp. fordelas emellan ~ verkl. behof- skall användas för fattiga skolaf fattigv.-styr.
vande änkor el. döttrar till handt- barns beklädnad.
"
Llndhotms fond (F dpostförvalt. ~.erksborgare inom Adolf Fredriks
Wallins fond, kr. 100, Till preJ Aug. Lmdholm 1896) kr. 9,050. lorsaml.
112 forv. af Ad. Fredr., mier i folkskolan
Jfr [4630 a J
Till sådana konvalescenter, .~om 11.4af G. Vasa och '14 atMatteus'
Westins fond, ~e [4630 al
.
':tan skydd och ttllg. utakrtrvas fors.
."
Wickholms stiftelse, kr. 2,200.
från Sabbatsbergs sjukhus, fodda
Ituekmans
donatton
(Ft'kn M Räntan användes på samma sätt
och tfl lh. Ostermalms eller Ladu- Ruckma';l 1881) kr. 20,000. TIll Ad. som Wickholms stiftelse under
går.dslands område.
Fredr. forsamI. barnhem, men om [4630 aj
Ankefrn. Erih
Nyberg.~ fond, detta upphör, skall fonden delas
Åkerl~nds
fond (Fröken Aukr. 4,000. TIll fattIga momforsaml., Ifka, mellan Ad. Fredr-iks, Gustaf srusta Åkerlund 1882) kr. 1500.
företrädesvis till jul~:r:.
..
Vasa och lVlatteu~församlingar.
Räntan utdelas d. 9 sept. tili ett
Qvidl~!ls fond (JustItIerådsankan
. Stenbergs donatlon. (Han~ll. A. öfver 50 år gammalt hederl. frunCh. Qvid.iug) kr. 1,000. Årl. rantan Stenberg 1860) kr. 1,000. Rantan timmer.
tilldelas ett äldre fruntimmer, som skall användas för fattiga skoläratthänfiira till pauvres honteux. Ibams beklädnad. j
'(J
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G4630cJ Matteus försarn-r de fattigaste folkskolebarnen. .
k k
d
Skolrådet disponerar urven räntan
hngs yr orå •
å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf Fredr.

[Se 2021].
kyrkskolas fond) för understöd åt
Ba,rJl.-!,-rubbe~onden,~.r. 400. .
fattiga skolbarn, och en hes pis ..
Bekladnadsfonden
for fattIga nlngsfund å 400 kr.
•
skolbarn, kr. 800.
Bäärnhjehns
fond (1875)kr. 350.
Enanderska
donationen,
se Till skolprerpier å 2-5 kr. för
14630 a].
_.
framsteg i slöjd. - För samma
Hartmans
fond, kl'. 7..,0. TIll ändamål användes räntan å Ekböcker och kläder åt 2 fattiga dahls fond å 100 kr.
skolbar~.
....
Sclnvnrtz' stiftelse, kr. 700. AnHeurhns dunatton (Ankefru L. vändes lika med Schwartz' stiftelse
Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn- under 14631 aj.
hem eller barnkrubba.
Tirnel1B fond kr. 500. Användes
Hööks fond, se [4630 a].
lika med 'l'iir1811s fond under
Jernhergska
donationen (Frö· [4631 aj
ken Carolina Jernberg, död 180l)'
kr. 1,200, hvarat årliga räntan skal.l 4631 ej Matteus församaf kyrkoherden utdelas bland fattiga och sjuka i för-samltngen
lings skol rad.
Llndber gs donnt.ion
(Ankan
[Se 2021].
Lindberg 1858) kr. 200. Till kläBosparade
räntors
rond, kr.
der åt fattiga sk?lbarn.
2,500, användes till inköp af skoProbsts donatton (NI:U Ch. W. don åt de tatttzaste to lkskolcbarProbst.1867) kr. 1,750. Ärligarän. nen.
o
tan utd~las till en verkligt "!Jchöf- Skolrådet disponerar för undervande anka eller dotter till en stöd åt fattiga skolbarn äfven ränhandtv~rksborgare
i förs. .
tan å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf
WallIn s fond, kr. 700. TIU pre- Fredriks kyrkskolas fond), en hemier i. folkskolan.
Jfr [4630 a]. spisningsfond å 400 kr. och LlnrlW~stlns fonde.l·, se 14630 a],
borgs donation (18,;8) å 200 kr.
WlckhollllS sttt'tolse, kr. 2.200. Bäiirnl\jelms fond (1875)kr. 350.
Räntan .användes p~. samma sått Till skolpremier å 2-;) kr. för
80m
wickholme stiftelse under framsteg i slöjd. _ För summa
f4630 a].
ändamål användes räntan å Ek.
Åkerlj1-nds fond (Fröken Au. dahls f'ond å 100 kr.
gusta Akerlund 1882) kl'. 1,500.
Sehwartz.' stiftelse, kr. 700. AnRäntan utdelas d. 9 sept. lIU ett vändes lika med Schwartz' stiftelse
öfver 50 år gammalt heder!. frun- under 14631 a].
timmer.
'I'tmells rond, kr. 500. Användes
lika med 'I'imells fond under
[4631 aj Adolf Fredriks
14631 aj.

r
c

församlings

•

o

skolråd.

Se [20171.
Besparade
räntors
fond, kr.
2,349. Räntan användes till inköp
af skodon åt de fattigaste folkskolebarnen.
Bespisningsfonden,
kr. 377. Till
frnkost åt de fattigaste fol.kakol.ebarnen.
Biiäruhielllls
f'ond (Kamrer N
G Bäärnhielm 1875) kr. 300. Till
skolpremier a 2-5 kr. för framsteg i slöjd. - För samma ändamål användes räntan å
Ekdahls fond å kr. 100.
llleljerbcrgs fond (Folkskol.einspektören C J NIeijerberg 1875)kr.
100. Till premie åt någon välartad
gosse vid vårterminens slut.
Ruckmans donation (Fröken NI
Ruckman 1863) kr. 500. Till kläder och böcker åt fattiga skolbarn.
Sclnvartz'
stiftelse (KontroUör
C Schwartz 1861)kr. 600. Till sömnadsundervisn:s förbättrande i församl:s skola.
TimelIs fond, (1VI:UU TimeU
1825) kr. 500. Till premier å 5-10
kr. åt lärj. i församl:s flickskolas
högsta afd .

[4632J Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.

Se [1787].
(Nedanstående fonder voro vid
kalenderns tryckning ännu ej fördelade mellan de nva församlingarna.)
.
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 åldr. ogifta
döttrar af ämbets-, tjänste- eller
borgersmän m. fl.
Bayards fond (Kamrer D Bayard
1883)kr. 1.500. Till säng!: påfattij5h.
lleklii,jnadsfond
for f'at.tlga
skolbarn kr. 2,400.
llel'l(!\"rens fond (Hyrkusk M
Berggren 1857)kr. 1)500. Till kläder åt de mest nödställda fattighushjonen.
B01llns fond (Brygg. O G Bollin
]862) kr. 3,000. Till fattiga skolbarns beklädn...
~'alks fond (Ankan NI Fa]k ]796)
kr. 500. Till underst. åt fattiga.
Fileens fond (Kommerserådet P
Fileen 1822) kr. 17,500. Till
[4631 bJ Gustaf Vasa för· E
fattiga änkor i Stockh.
samlings skolråd.
Godns fond (Segelsöm:änkan C
Godu 1877) kr. 560. Räntan tfl.IISe 2019J.
Besparade räntors fond kr. 2)500, faller fattiga änkor, eller ogifta
användes till inköp af skodon åt fruntimmer, 60 år gamla, eller så-
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m. fl. fonder.
dana, som utaf sjukdom eUer ly.
ten icke kunna försörja sig.
Holmbergs fond (Kryddkr,"'-Illh.
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rii,ntan användes till förökande af den
dag!. kosten för å fattigbusen intagna blinda hjon.
Leijouh ufvuds fond (Kapt. rrth.
A Leijonhufvud
1831) kr. 1,200.
'Till nödställda likar inom försarnl.
Leljonhufvuds fond (Kapt. trth.
A Leijonhufvud ]841) kr. 300. TIU
sjuka och gamla på fattighus d. 7
jan. o. 11 aug.
Llcberts fond (Sejlareålderm .• r
F Liebert och hans hustru A S
Weber 1832)kr. 5,000. Till på fattig.
hus intagna 23 juni och 24 dec.
Lundgrens fond (Kammarjunk.
C v. Köhler och hans hustru ]857
och 1867)kr. 7,500. Pens.r åt fattiga
änkor ej under 60 år, företrädesvis
åt dem, hvilkas män tillh. tjän·
stern.klassen.
Xordenstolpes. f(jud (Kammar.
rådet Fr. Nordenstolpe
1815) kr.
900. Till blinda på fattigliuset,
eljes sjuke o. sängliggande.
Nordströms fond (Änkef. Ö NI
Nordström) kr. 1,000. Räntan utbetalas som pens. åt en fattig borgatedotter inom församt.
Norgrens fond (Frkn A D J,
Norgren 1898)kr. 30)800.
Till upderst. åt personer intagna å Sthlms
stads fattigv. inrättn.
Okänd (1805) kr. 200. Ttl l sjuke
o. sängliggande på fattighuset.
Uelnholds fond (Bag. E. Relnhold 1876) kr. 1,500. Räntan utdelas d. 12 maj till 2:e inom för.
saml. boende, Stockhol1ns kommun tillh. behöfvande, helst af
borgerlig härkomst.
Stenhergs fond (Plåtslag. J. Stenberg 1897) kr. 15,000. Räntan utdelas såsom extra hjälp till mycket behöfvande.
Undens fond (Handl, A E Und en
]837) kr. 3,000. Till så många nödställde af ofrälse stånd, som afräntan kunna erhålla 50 kr.
Wallins fond (Änkefru E. S. C.
Wallin 1899) kr. 40,000. Till pensioner åt fattiga personer inom
försarnl.. företrädesvis åt blinda.
Westfe1<lts fnnd (Änkan NIWest·
feldt 1869)kr. 2,000. Till uppfostran
af fattiga barn inom församl.
Westmans
fond (Ryttmäst.
J
Westman och hans hustru 1804 och
18]7) kr. 2.700. Till inträdes sök.
på fattighus till dess de kunna
blifva intagna.

[4634J Skeppsholms
församlings kyrko- och skolråd.
Se [2065].
Asklings fond (Kouterarntral C
F Askling) kr. 300. Arl, räntan utde.
las åt änka efter ngn arbetare af tirnmermansstaten el. några båtsmän.
Rlllbergs fond (K~pt.·löjtn. S B O
Billberg) kr. 1,270. Arl , räntan tilldelas ngn obemedl., företrädesvis
sjuklig kapt ..löjtn:s änka.
Blomstedts fond (Kommendören
C .J Blomstedt) kr. 3,000. Är!.räntan utdelas åt i fattigdom efter-
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L4634-4640]

Gösches fond (Grossh. JH Gösche 1756) kl'. 500. Pastor i Tyska för1781) kr. 1,500. Pastor och förest. saml. Till fattiga .:
Scholtz' testamente (J A Scholtz
Till husfatttga.
Hebbes Iegnt (Kommerserådet S 1756) kr. 500. Pastor och äldste
förest.
'rill studerande.
B Hebbe 1792)kr. 7.50. Förest. För
Schumburgs,
August, minnesfattiga.
fond,
donerad
af konsul R. SChUU1Hebbes testa mente (Bruksp. A
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. burg 1895. Kr. 1,115:18. Pastor
och förest. 1 procent till kapitaTill medellösa församlrsmcdlern.r,
let, resten till Tyska förs:s diaföreträdesvis barn.
Hebbes testamente (Kommerse· konissfören.
Schumburgs,
August, minnesrådet S B Hebbe 1803) kr. 3,000.
fond, donerad af konsul R. SehumFörest. Till husfattiga.
Holms legat (B Holm 1804) kr. burg 1895. Kr. 557:60. Pastor och
förest.
1 procent till kapitalet,
500. Förest.
För fattiga.
Höpfners legat (Nikolaus Höpf- resten till Tyska ålderd:shemmet.
Schumhurgs,
Augu:'st, mtnnesner 1696). Pastor i Tyska förs. För
fattiga; donationen består af egend. fond, donerad af konsul R. Schum11 St. Nyg., hvars afkastn. f. IL är burg 189;'5. Kr. 557:60. Pastor och
förest.
1 proceut till kapitalet,
kr. 5,000_
KeUners testamente (Fru D Kall- resten till Tyska kyrkokören.
Schu
mburgs,
August, minnes ..
ner 1747) kr. 500. Till fattiga barn.
Klrchrtugs
legat (1755) kr. 250. fond, donerad af konsul R'. Sch um
burg
1895.
Kr.
-'57:
60. Pastor och
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga.
1 procent till kapitalet,
Kleinsorgs
testamente
(Fru M förest.
[4638J Tyska fÖrsamlingen.
resten
till
Tyska
försalul.ferie·
E Kleiusorg 1785) kr. 3,000. Pastor
[Se 20 37j.
och rörest. Till obemed!. flickors koloni.
Heinr. Gottlieb
Baumgardts
Schumburgs,
Robert, donation,
tsstameute för kvinnliga tattiga uppfostran.
Knochs donation (F Knoch 1883) kr. 557:60. Pastor och förest. I
kr. 1,827: 68. Pastor och förest.
procent
till
kapitalet,
resten till
kr. 300. Pastor och rörest. i Tyska
(den 3 nov. 1895).
'I'vska ålderdom.shemmet.
Carl och Elisabeth Beckers Sil· försam!. Till fattiga.
'Schutz'
testamente
(Car!
o. Anna
Lieherts fond (Sejlareålderm. J
berhochzeitsfond
(1896 d. 28 nov.)
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska F Liebert och hans hustru A S Schutz 1879) kr. 5,000, hvaraf 4,000
kr.
som
grundpenning
till
Prästf'örsaml:s kyrkosångfören., di ako- Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och
änkefond, och 1,000 kr., för hvars
nissfören., ålderdomshem, skoltofs- törest. Till Tyska skolan.
ränta
beredes
kyrkans
stipendiater
Joh:a Lohes Iegnt (1758)kr. 750.
koloni samt "Sprachcursus".
Beskows testamente (Bruksp. H Pastor i Tyska törsaml. För fattiga. Hein lustiger Tag". Förest.
fon". för 'ryI,ohes testamente (A Lohe 17.5~) Skyddsföreningens
N Beskaw 1833) kr. 7,500. Förest.
kr. 500. Pastor och förest. Till ska Hemmet kr. 210.
Till skolan.
Schwal'tzers testamentsfond
(E
Brenners
legat (C H Bronner Tyska skolan.
Lohes, Ad., testamente
(175~). v. Schwartzer 1808) kr. 300. Till de
1752) kr. 260. Pastor i Tyska rörfattiga.
Pastor.
Kr. 750. För fattiga.
saml. För fattiga.
(Fru L D
Lohcs, J ohra , testamente (1758). Starbns' testamente
Bångs testItmente (Fru M D Bång
1774) kr. 250. Pastor och förest. Pastor och förest. Kr. 500 För Starbus 1774) kr. 1,260 Förest.
Till
fattiga.
skolundervisn.
Till en studerande yngl ing,
Stocks legat (Fredrik Y. Stock
MöUer. testamente (KommerseEh ler ts testamen te (Ka.pt. II E
Ehlert och fru 1857) kr.1,rOO. Pa· rådet J C Muller 1832) kr. 7,500. 1806) kr. 4,500. Förest. För fattiga
St urms fond (Fru Sturm 1877)kr.
stor och förest. Räntan till ännu Förest. Till fattiga.
Pastor Kafser-foud, Förest. Till 28,000. Pastor och förest. Till belefvande släktingar.
höfvande handtverkaränkor.
Fischers testan ie nte (Kapt. .Ioh, kyrkokören kr. 600.
Rambachs donation(Snick:änkan
rl'rs]{R försam]. fattigkttssa,
kr.
P Fischer 1772)kr. 1,ti66: 70. Pastor
E Rambach, f'.Dehrn, 1880)kr. 1,000. 9,000. 'ryska rörsaml:s kyrkoråd.
och törestånd.
Till husfattiga.
Tyska Hemmet. byggnadsfond
r uhrmunns
fond (Hofkällarmu. Pastor och förest. Räntan utdelas
p H Fuhr-mann 1772)kr. ] ,250. 'ry_ till belrörvande inom törsaml.
kr. 8,135.
lleinhold.Beckers
donation (Aug.
Wrangels
testamente
(Frkn II!
ska församl. 6 förest. och 3 testaReinhold och Carl Becker 1905) B Wrangel 1706) kr. 750. Paslor
mentsexekutorer.
Till fattiga.
F'uh rmn uns fond (Hofkä'l.larem , kr. 10,000. Pastor och föreståndare.
och förest. Till fattiga.
Ihlens legnt (A ev. Yhlen 1755)
P H Fuhrmann
1772) kr. 31,000 För föreståndarne.
Förest. samt 3:ne executores testaUeinholds, F'erdtnand, donation kr. 125. Pastor t 'ryska församl.
menti. 12 gossar erhålla kläder, till kyrkokören; kr. 1,000.
för fa ttiga.
F'l'iedrich
Wilhelm
o. Anna
skodon, skolafgift och 1äsmaterial.
Reinholds testamen te (Bag. E
Zimmermanns
donation
Fullrmanlls fond (Hofkällarem. Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor Maria
(31/1 1899 kr. 1,000 o. 31il 1905kr.
P H Fuhrmauu 1772). Tyska förs:s och rörest. Till fattiga.
f; förest:e
salut 3:11e executores
llohtliebs
donation (Kyrkoh. J 1,000). Till Tyska ål.det-dornaherntestamenti.
Donationen består af Rohtlieb 18M) kr. 1,000. Till kyrka- met. Förvaltas af pastor o. förest.
fasta egend. '20 Svartmång.
betjäning och deras änkor.
v. Sehewons testamente
(J B v. [4640J
~al'vens donation (Fru J E GarMosaiska församSchewen 1755) kr. 970. Pastor. Till
ven 1872)kr.l,OOO.Pastorochförest.
lingen.
Till behöfvande fruntimmer.
attiga.
Se [20 83],
Schinkels
testamente
(KomGroths testltmente (Grossh. J H f
Anton Bendix' fond (Färghand!.
Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till merserådet D' v. Schinkel 1807)kr.
6 pens. åt afsigkomna, ötver 50 år 3,000. Pastor och förest. Till be- Anton Bendix 1891)kr. 4,500. Dels
grafunderhåll,
dels fattiguuderst.
hötvande skolgossar.
gamla köpmän.
Carl Benerlicks' donation (Gen..
Giihlstortl's testamente (Kapt. J
Seb lotthnuers
legat
(Fru M
J Gtihl.storff 1870) kr. 1,000. Pastor Schlotthauer 1751) kr. 200. Pastor konsul Carl Benedieks' test. af d.
3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradl
och förest. Till behöfvande sjömän i Tyska, förs aml . För fattiga.
Schnridts legat (P Schmidt 1751) utan något villkor; räntan urivän.
och deras änkor.
des
enl. törsarnl:s beslut.
Gösches fond (G1'0s8h.JH Gösche kr. 250. Pastor i Tyska försam!.
Emma
Benedlcks"
donation
1782) kr. 2,250. Pastor och förest. För fattiga.
Gen.-konsulin:n
Emma Benedicks
pens:r till 4 afsigk:a gamla borgare.
Scholtz' testamente (.rA Scholtz

Iämn. änkor efter tjänstemän, som
tillh. K. Flottans Sthlms-station
Dahls fond (M:II M C Dahl) kr.
570. År!. räntan utdelas till ngn
behöfvande änka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstapel.
Falk. fond (Änkof. M Falk) kr.
500. År!. räntan delas mellan 10
st. fattiga änkor.
Frf mans ~ond (Carolina Friman)
kl'. 2,000. Ar!. räntan tilldelas 4
behöfvande officers- eller underofficers-änkor.
'I'r olles fond (Öfverkomrniss. i
1):. Flottan C J Trolle) kl'. 7,600.
Ar!. räntan tilldelas en fattig änka.
efter et v. tjänsternan vid K. Flottans
Sthlms-station.
Emma och Gust"ava Wiggmaus
foud kl'. 10,000. Ar!. räntan tilldelas 4 fattiga änkor, företrädesvis
inom K. Flottans civilstat.

1
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1890) kr. 4,850. Räntan är ställd
till församl:s fria disp.
Benedlcks'stipendiefond(Bruks·
patron W Benedicks 1848)kr. 9,000.
Stip. åt judisk studerande vid
svenskt universitet.
Benedicks'
understödsfond
(Bruksp. E OBenedicks 1876) kr.
2,000. Till behöfvande inom förs.
en!. vederb. fattigvårdsst. beslut.
Fröken Beruhardtna
Berendts
fond (Gåtvobrer af Konsul S. Be.
rendt) kr. 7,000. Underst. åt be.
hötvande tltckor.

pensionskassors

L N Levin) kr. 10,000. Extra bidr.
till rnoaatska församl. fattiga.
.
Ludvig Levins fond (Test. 27
Juni 1892 af Konditor L N Levin)
kr. 16,900. Först lifränta, sedermera stipendium.
Axel Levlas minne (Test. 27 Juni
1892 af Konditor L N Levin) kr.
10,000. Stipendium.
Jlanns testamentsfond
(Grossh.
A F Mann och hans hustru Mathilda Mann 1865)kr. 20,000. Räntan disp. af försarn!. förest.
Syskonen Mendelsons fond för

m. fl. fonder.
Natl1aliaSalomansfondförfräm·
af kvinnlig undervisning
(Gäfvobref affrökeu Nathalia Sa10·
man d. 16 mars 1907) kr .. 5,000.
Betty Salomonsons minne (Test.
af Edv. Salomonson af 7/10 1861.)
kr. 21,000. Husrum åt obemedl.
Stiftelsen för bostäder åt fattiga och orkeslösa personer tilll1örande Mosaiska församlingen
iStockl1olm
(Gåfvobref af L .J
Eliasson af 12sept. 1882)å kr 90,000
sedermera donationer af åtskilliga
andra personer. - Fondens belopp

j ande

J~~ri~;~:n:en~e~~~~~p~;~~~t

Henrik och Matbilda Davidsons ~~~~~k m:,~
~~uv~i~~t
i::~t~~ti~geg;t
donationsfond(Gen:konsulRenrik
1891) kr. 33,100. Underst. åt äldre, förestånd:s åsikt blir tillräckligt
Davidson och hans hustru 1893) ogifta och obemedl. medlemmar skall det användas enl. rubriken.
kr. 21,600. Räntan utgår t. v. som af försam!.
A. S. Valentins fonder (Test.
~b~n:~,~~~~:l'~~~e~inef~~~g::.s~~
]Ie)"erssons pensionsfond (Grossh. af bankiren Axel Valentin) omkr.
bostad åt fattiga.
.
Lesser Meyersson 1860) kr. 56,000. 52,000 kr. Understöd.
Magnus Davidsons f.onder kr. Pens:r åt lärare, lärarinnor m. fl.,
20,000 (testarn. 30 jan. 1901). Uno anställda hos mosaiska förs., samt [4641]
Stockholms Mosaiderstöd.
deras änkor och barn.
ska församl:s sjukhjälps-och
Wilh. Davidsou donationsfond
Micl1aelssons donation (Bruksp.
begrafningssällskap
(Gäfvobref af Konditor Wilhelm G Michaelsson 1865) kr. 20,000.
Davideons stärbhusdelägare
af:) Räntan användes till ngt föl' tör- (1788) kr. 88,200. Särsk. styrelse
mars 1883) kr. 47,000. Räntan ut- saml. nyttigt ändamål.
se [3140]; att vårda och under·
går t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
Mosaiska församlingens
fattig· stödja sjuka samt ombestyra bepersoner, därefter användes den fond, kr. 27,500. Fattigv. åt för- grafn. af aft. mosaiska trosbekäntill bekost. af bostäder för be- saml:s medlemmer samt reseun- nare; ledamotsafgift är 5' kr. år],
höfvande.
derst. åt främmande judar.
men underst. lämnas utan afseEllassons understödsfond (Fabr,
Mosaiska församlingens
skol- ende på ledamotskap i sällskapet.
Levy Eliasson o. hans fru Edeltne, fond, kr 56,600. Bland annat unr. Salomonsson, 1874) kr. 15,000. derst. åt fattiga skolbarn.
Räntan användes till underst. åt
Emanuel
Nachmansons
fond [4642J
Israelitiska ynglingaf'öreningen
fattiga yngl. och flickor inom rno- (Gåfvobref af fru Rosa Nachman(1819). Särsk. styrelse se [356U].
aatska försam!., hvtlka önska full- son) kr. 5,000. Understöd.
Att
understödja till" Sthms kom.
komna sig i yrke eller kunskaper.
Rosa och Emanuel Nacl1man·
mun hörande personer af mosaisk
I,evy
Eliassons
minnesfond sons fond för skollofskolonier
trosbekännelse,
hvilka ägna sig
(Fabr. Levy Eliassons änka Ede- (Gåfvobref af änkefru Rosa Nachåt vetenskapl , studier, åt slöjd eller
line Eliasson 1881) kr. 5,000. Rän- mans on af 30/. 1904) kr 25,000.
handtverk;
att
bereda
utväg föl'
tan användes för att bereda fattiga
Nathans. fond (H J Nathan 1826)
församl:smedl.
af kvinnokön tdl.l- kr. 13,000. Halfva räntan till vissa medellösa judiska barn till erhållande
af
religionso.
elernentarfälle att begagna brunns- eller bad- personer, andra hälften till underundervisn. m. ID.
.
kur eller vistelse på landet.
vien. åt fattiga judiska barn.
}'riedländers stipendium (Grossh.
Fonden för bespisande af fatMoritz Rubens'
(Karlskrona)
tiga skolbarn (Test. 27 Jnni 1892 donationsfond
(Gåfvobref
af R Friedländer). Styrelsen f. Israeaf Konditor L N Levin) kr. 10 000. Grossh, Ludvig och Anton Rubens litiska Ynglingafören.; årl. räntan
Sophus Frcdericias fond (Test. samt.1 Lubljn af d. 29 nov. 1888) 100 kr. utdelas till yngling, tillh.
af S. Fredertota af 21/. 1904) kr. kr. 15,600. Räntan utdelas hvarje Sthms Mosaiska försarnl., såsom
J 5,000. Först lifränta,
sedan väl- år d. 7 mars (Moritz Rubens döds- lärling ägnande sig åt studier i
görande ändamäl.
dag) till hjälpbehöfvande judiska prakt. handtverk eller slöjd.
Oscar Hi rschs fond. Styrelsen
Isaae Davld och Juliana Hirschs personer, som vilja lära eller förIsraelitiska
yugl iugafdren .
understödsfond (Musikhand!. Abr. kofra sig i slöjd eller handtverk. (ör
Hirseli 1890) kr. 14,000. Underst.
Julia Itubensons minne (Åtskil- Arliga räntan 225 kronor utdelas
till behöfvande, före.trädesvis släk- liga församl.smedlemmar 1892)kr till studerande judisk yngling med
åt den som idkar
tingar.
5,000. Underst. till uppmuntran åt företrädesrätt
Fanny JosepIlsons fond (Frkn förtjenta lärjungar i försam!:s re. tekniska studier eller skön konst.
Seligmanns stipendium (Dr L
Fanny Josephson 1882) kr. 10,000. Itgionsskola,
Seligmann). Styreisen f. IsraelitiTill en hörjan !ifränta, sederSimonochMntl1ildaSachs'dona.
mera välgörande ändamål.
tion till församlingens fattigvård ska Ynglingafören.; år!. räntan c:a
Albert Julius fond (Testamente (Gen.konsul Sachs' och hans hust- 125 kr. utdelas till judisk yngling,
den 8 Juli 1905 af hattmakaren ~us test. 20 mars 19051 kr. 1,000. ägnande sig åt vetenskap, skön
Alb. Julius) kl'. 12,000. Först lif- Arlig ränteutdelning
till försam- konst, slöjd eller handtverk.
Tekniskt stipendium. Styrelsen
ränta och sedan för användning på Hugens fattiga.
f. Israelitiska Ynglingaföreningen.
sätt församlingens
föreståndare
Simon
Sachs'
donatlunsfond
År!.
räntan 250 kr, ntdelas till jnfinna lämpligt.
(Test. af Gen.konsul Simon Sachs
Jacques Lamms fond (Ing. Jnc- och hans hustru Mathi'lda, Sachs disk yngling, ägnande sig åt tekniska
studier.
ques Lamm 1889) kr. 10,000. T. d. 20 mars 1905). Understöd åt bev. lifräntor; efter lifräntetagarnes
hötvande församlingsmedlemmar.
död användes räntan till församl:s
Simon och Matl1ilda Sachs' [4645J
nytta.
minne (Gäfvobref d. 12 februari
Eng eatrdms, Eufemia M. v., stif~
John
Levins
stipendiefond 1907 af Gen.konsul Simon Sachs' teIse (Statsminister L v Engeate-öm
(Grossh.JolmLevin1872)kr.1e,OOO. och hans hustru Mathilda Sachs' 1820) kr. 4,000, samt sedan år 1888
Stip. åt någon fattig studerande stärbhusdelägare) kr. 100,000. Del- stadens Iösepenuing för' fattigstuyngl., tillh. mosaiska förs aml,
vis Iitränta, resten för understöd gan kr. 4,000. Katolska försarnl:s
Marcus och Eleonora Levin. till behöfvande ungdoms gagn och kyrkoråd se [2079]. Underst. åt fatfond (Test. 27Juni 1892al'Konditor förkofran.
tiga änkor af katolska bekännelsen:
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[4651-4660J

barnhus

Bergs testamente
(1\1:11J. J. 5,000. Understöd som H. Fåhrrei
Berg 1836) kr. 35,000. Räntan an- fond.
»Fond rör barnhusbarn af kvinslagen till pens:r a 150 kr. åt 12
(Statsrådet C. J. Malm'
ogifta fattiga och ålderstigna bor- nokönet.
sten, Fräh. F.1,Vrede, Grossh.A.Fregardöttrar .
Lt-herts fond (Sejlareålderm. J. stadrus m. fl. 1R61) kr. 37,162:57.
F. Liebert och hans hustru A. S. Insättn, i ränte- och kapit.alföri Sthlm till bereWeber 1832)kr. 5,933:29. Handpen- säkr:sanstalten
ningar vid midsommar och jul åt dande af lifränta vid 56 år.
Fonden till minne af Hugo
å änkehuset intagna änkor.
Fåhra-ns
(afsatt af Barnhusets
J A W LIndmanssons donattonsmedel 1888) kr. 2,500. Understöd
fond kr. 100.000.
I'at.'rsens fond (Grossh. W G. till barnhusbarn, hvilka ådagalagt
Paters en 1864) kr. 137.000. Räntan flit och anlag för studier eller för
utgår i pens:r å 50kr. pr år till änkor inlärande af något yrke eller handth
t
och döttrar efter borgare i Sthlm. verk.
[46 53' J D ro ttni
(,ondretska fonden (Kapt. Jean
nmg use .
Paults testamente (Grossh, Nie.
Se [3il 01]
P ]' 1 81 kr
O R t
t Louis Gondret 1895) kr. 31,727: 66.
Druttnlughuset
(Konung Karl
au l 7)
. 20,00.
än an u . »För att underlätta och bisträcka
delas till hufvudstadens
fattiga
X1:s Drottning, Ulrika Eleonora, borgares och fabrikörers änkor, i nöd och armod stadda mödrars
antag!. 1682) kr. 144,000. Intagn. äfvensom orkeslöse, sjuke och be- barns intagande och vård.e
llöök,ka
fonden (Komminister
och försörjn. af ålderstigna, sjukl., hötvande borgare och fabrikörer i
K. E. Höök och hans hustru 1900)
i torftighet stadda änkor och dött- Sthlm.
kr
5,000.
Insättning
i ränte- och
rar efter civ, och militäre ämbeteSchröders testamente
(Grossh.
kapitalförsäkr:sanstalten
i Sthlm
och tjänstemän, präster, borgare Georg Schröder 187]) kr. ]~~2,OOO.
till
beredande
af
lifränta
åt i Ad.
samt sådana hofbetjänter, hvilka Pens.r åt fruntim. af borg. klassen.
icke burit livre...
Säfbohms testamente (Snickare- Predr. förs aml. födda barnhusbarn.
Ljnngcrantzska
testamentsfonKniggl'ska fonden (Ankef.Kntg- ålderm. D. Säfbohm)kr. 750 Handge, Anna Maria v. Balthazar, 1822) penningar åt å änkehuset
intagna den (Tobakshand!. P. Ljungcrantz
1875) kr. 16';,578:01. Inlösn. å
kr. 25,000. Räntan fördelas i pens:r snickareänkor.
till »i verklig nöd stadda ogifta
Tidmarks
och Snndins Pen. barnhuset af sådana fattiga barn,
fruntimmer eller änkor af medel- stonsfond (1\1:11S. M. Sundin 1859) tillh. Sthlrns kommun, som eljes
klassen», med villkor att de äro k 2 4300
P
'3
k ttll icke kunna utan afgift intagas.
»kända att ::ara "f obe.fiäclrad v.an· d~iaso för i be;~fs~~:dd~o fr~';'ti'tn:
d.~l», med fo~.etradesratt for ogirta mer af den s. k. bättre samhälls
sokande af namnda egenskaper.
klassen hvilka födda i Sthlm och [4660] Styrelsen öfver SabBrandels~a
fonden (M:ll A. S·I minst BO är g~mla, äro antingen
batsbergs ålderdomshem.
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren blinda eller »i sina händer förlaSe 1180li ..
C,. H. Br.andel 1904) kr. 82,000. made ell. förvridna. så att de icke
Benedicksska
fonden (Ankef. EmRan~an ford~las 1 ?ens:r un ~e- kunna sig med arbete försörja».
ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
~ellosa fruntImmer, donat~~s aläkZettersten
ll:s testamente
18,631:57
»För
bildande
af fln fond,
~mgar ..samt. deras efterIa.mn"de (Kryddkramh. E. Zettersten P:ns
allkor aga foretrade framfor ofr. 1836) kr. 15,000. Af räntan tdl.lfal- hvars afkastn. bör användas till
beredande
af
bättre
och
rikligare
sokande.
ler 1/4 änkehuset och de öfriga
åt hjonen.»
3/4 utgå aom pens:r a 75 kr. åt kosthåll
Eklnnds fond (Johanna Kristina
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
[4654]
..
Eklund 18s2) kr. 2,194:42. Räntan
Konung Oskar I:s minne (Anke- döttrar efter borgare; f. n. är pen- skall med 3/4 utdelas till å ålderdrottning
Josefina
1873) kr. stonärernas antal 10.
domshemmet intagna personer från
676,000. Särsk. styrelse se i3499J. Ohmans testamente (Fru Hedv. Klara försam!. och 1/4 tilläggas
Hern för mindre bemedlade ogifta Öhman 1791) kr. 3,206:19. Räntan kapitalet.
fruntimmer eller änkor af stånds- tilldelas 8 borgareänkor.
Leunbergs fond (M:II Sofia Alberklassen öfver 50 år gamla.
[4658J
-tina Lennberg 1890) kr. 2,194: 87.
Räntan
användes till inköp af
Borgerskapets gubbhus (Sthlms
[4655J
strumpor
ASjlet rör pauvres honteux. Borgerskap l ;88) kapital år 1906kl'.
LIeberts
fond (Sejlareål derrn. J.
Borgerskapets
gubbSärsk. direktion se i3" 03]. (Grefv:an 1,72-1,29!.1.
husdirektion, se [34 H5]. Underh. af F. Liebert 1832) c:a kr. 5,066:85.
Ch. v. Schwerin, f. Liliencrantz,
Räntan
utdelas
till å ålderdoms1860). Asylets tillgångar 31112W05 ålderstigne borgersmän i Sthlm.
hemmet intagna personer af tysk
l'. d. J ärnkramhandelssocietefastigheten däri inberäknad:
kr.
nationalitet.
pensions- och begrafnlngs1.411,346:u4. Beredande af bostad tens
" enades
fond (Spräklär. Alexooh delvis föda åt aktningsvärda kassa, kr. 3,000. Kassan örver- andel' N adi Terrade och hans huIämn. till Borgerskap. gubbhus o.
fruntimmer af ståndspersonsklasänkehusinr. m. 1,500 kr. till hvard. stru Lovisa R. Terrade, f. Strömsen.
bäck, 1ö86) kr I,noo. Räntan användes för inköp vid jul af bröd
[4659]
Allmänna barn[4657J Borgerskapets
till samtl. å ålderdomshemmet inhuslnrättnmqen.
tagna personer.
ånkehus,
l nmans
fond (Generalkonsul
Se [:1401].
Se [3497].
Gustaf Unman) kr. 10,190:83. RänAllmänna barnhosinrättningen
Borgerskapets
än kehus grun(Drottning Kristina tan utgår f. n. till tvenne af Genedadt år 1724 för underhåll af äl- i stockholm
derstigna borgareänkor
i Sthlm. 1627) kr 6,713,252:öl. Vård och ralkonsul Unman namngifna personer.
Eget kapital vid 1!l07års början kr. uppfostran af värnlösa barn.
Ostorgrens fond (Hamnfogd. L.
Knut Bernhard
Beronii fond
1,180,279:69. Antalet intagna änkor
(Handl K. B. Beronius 1876) kr. E. 0stergren) kr. 509:16 Räntan utuppgår f. n. till K5 st.

[4651]

Arbetsstogor rör barn, de första
grundade 1887 gnm anslag af Stift.
Lars Hiertas minne, hafva till ändamål att förekomma tiggeri bland
fattiga barn genom att gifva dem
håg för praktiskt arbete och undervisning däri. Särsk. styrelser se
[3435-:14 63]. Arbetsstugor finnas i
Ad. Fred:s, Mattens, Jakobs, två
i Johannes'
Klara, Kungsholms,
Nikolai, två i Maria samt sex i Katarina och tre i Östermalms rörsaml:r. (Be Adressafdelningen.)
l
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delas vid jul åt sängliggande sjuka [3640}. Uppfostran af sinnesslöa [4665]
å ålderdomshemmet tillh. Nikolai barn (f. n vårdas i skolan 46 barn,
lllurbecks inrättning för fattiga
församl:s afdelning.
ä arbetshemmet
30 och å Karls· flickors uppfostran (Prästmannen
vik 30) samt seminarium för lärare Peter Murbeck 1747)kr. 344,514:18.
(f. n. 8 elever).
Andamål .. att till tjänarinnor upp[4661J
fostra fattiga flickor, tillh Sthlms
F'rtmurarebarnhuset
å. Kristin~·
kommun. Intagn:sålder 6-10 år.
berg (Frimuraresamfundet
1753) [4663 bJ
När tillfälle yppas att intaga barn,
kr. 2 099,550:09, däraf fastigh.ns
Föfeningen för bistånd åt lytta införes annoris i Sthlms Dagblad
bokförda
värde :~;j6,562:50 kr. Särsk.
och vanföra (Prof. A. Wide m. fl.. med underrättelse
orn erforderl.
direktion, se [3403]. Till vård och 190.5)kr. 240,17B. Arbetsskola där handlingar o. hvar ansökning får inuppfostran inom. inrättn. af fat- underv. lämnas åt medell. vanföra 1ämnas-Särsk.
direktion se [3408],
tiga värnlösa barn; 150barn vårdas i bokbinderi,
borstbinderi,
sko- hvars ledamöter lämna år!. bidrag.
f. n. å inrättn.
makeri, svarfning o. snickeri åt
lIed. dr C. Hahns testamente manliga samt sömnad, virkning, [4666J
af 1896 å 20,000 kr.
stickning o. väfning åt kvinnliga
lälgörande
Prunttmmers-sdlt.
elever. Arbetslön betalas för allt skapet (Prinsessan
Sofia Alberdugligt arbete. I Hemmet för van- tina 1825).Särsk. styrelse, se [3703].
föra
mottagas
9
kv.
o.
12
manl.
Kapital
omkring
21,000
kr. Årl.
[4662J
elever. Adr.: Greftureg. 59 (f. d. 71). inkomsterna utom räntan utgöras
Prins Karls uppfostringsinrätt.
af
bidrag
från
Konungen,
Kronning för fattiga och värnlösa barn
prinsessan och Prins Carl samt
i Stockholm (Pastor Prim. J. O. [4664J .
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,300
Wallin o. Underståth. O. af VannMalmqvistska barnuppfostrtngskr. som dels efter af Herrar
qvist 1833) kr. 688,000,därnf f'asttg- anstalten
i Stockholm (Klockahetsv. kr. 190,000.Särsk. styrelse, se ren J. P. Malmqvist o. hans hustru Kyrkoh:r ingifvet förslag utdelas
[340t]. Vård af fattiga o. värnlösa 1852 och 1853)kr. 47,372:71. Särsk. till fattiga fruntimmer (omkr_l,800
kr.), dels anslås till underst. för
barn i Sthlm; 81 barn vårdas f. n. å styrelse, se [3622J Attlämnafattiga
flickskolor (omkr. 500 kr.),
Gålön.
O. värnlösa flickebarn uudervtsn.,
vård och uppfostran i öfrigt j för
[4663 aj
de flesta å anstalten vårdade barn [4667J Femöreföreningen (Flera
Föreningen för sinn'esslöa barns erlägges årI. en afgift, i medeltal personer 1864) kr. 8,000. Särsk.
vård (Prof. N. G. Kjellberg, fil. utg. 200 kr. för hvarje betalande. styrelse se [3633]. Grundande och
d:r O. von Feilitzen m. fi. 1869)
underhållande
af barnhem i den
kr. 295,032:90. Särsk. styrelse, se
~svenska lappmarken.
1

III.
[4670J

\

Cavalfl-Holmgrenska Stiftelsen
(stiftad af grosshandlaren
A. F.
Oavallt-Holrngren på hans 50·årsdag den 27maj 1901med en grundplåt af 20,000kr.) har till ändamål
att bereda ett sommarhem i Stockholme skärgård åt vä1a~tade fattiga
skolbarn till glädje och uppmuntran för dem samt till gagn i fysiskt, moraliskt och socialt hänseende. Särskild styrelse, se [3431]
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
1\r var förlagdt till Björkvik vid
~lgöfJärden i Värmdö församling.
Ar 1902 vistades den 14 .Juni-31
Augusti eller under 77 dagar 28
barn dära.f 24 flickor och 4 gossar
ä stiftelsens hem, detta år förlagdt
å Gällnö i Vämdö tör sa.mldng.
År 1903 vistades den 14 juni - 29
Aug. eller under 75 dagar 33 barn,
där-af 24 .fiickor o. 9 gossar, å stif·
telsens hem, detta år på den natur
sköna Argboda ö vid Kanholmsfjärden i Värmdö 'för samling.
I Stiftelsens hem å det 1904 inköpta hemmanet KaIfsvikvid Vindöström i Värmdö förs arnl . vistades
år 1904 1516-1/9 (77 dagar) 40 barn,
däraf 25 flickor och 15 gossar; år
1905 9'6-22's (73 dagar) 42 barn,
näml , 26 flickor och 16 gossar; år
1906 1516-22/8 (61 dagar, 43 barn,
dära! 24 flickor och 19 gossar; år

Fonder för understöd

åt barn.

1907 1816-19/8 (63 dagar) 44 barn,
däraf 24 flickor och 20 gossar.

[467 4J

Sällskapet Baruavännerna,
Särskild direktion, se [3625]. Sällsk:s
ä,:damål är att strax före jul beklada behofvande skolbarn l åldern 7 -14 år. 'I'illg. utgjorde d.
14 Jum 1907 kr. 24,254:92. Ledam?ts~nt~let var s~mlna dag 1,690
(6i) etändtga och 1,625årsbetalande)
Den 16 Dec. 190&utdelades fullständig~ bek~ädna~erjämtediverse
andra Ju~gåfvor tl~~ 243 sko~barn
och partiella bekladnader ttl l 63
skolbarn, och på våren 1905hafva
50 par låga kängor utdelats. Dess[4672]
utom erhölto 30 brandskadade
SiiIlskapet Jnltomtarne (sliftadt skolbarn från Löfholmen underAlltså 1906
af 17 unge män julaftonen 1870) kläder och strumpor.
har till ändamål att årligen aön- 386 skolbarn hulpna för en samdagen före jul utdela fullständiga manlagd kostnad af kr.8,074: 95, de
beklädnader åt fattiga, välartade skänkta gåfvorna ej medräknade.
skolbarn inom huf'vudstaden. Säll- Under 1907utdelades för 10,171kr.
skapets. samtliga tillgångar upp- kläder och skor åt 400 barn (full
åt 346) samt jul.
gingo d. 31 December IDOG till kr. vinterbeklädnad
124,811.Antalet beklädda barn 1907 gåfvor för minst 1,000 kr. åt 200
barn.
21tl st. Styrelse, se [3623].
Under sällskapets 38-åriga verk[4673]
-~samhet (1870-1907) harva fullstänFnttlga
barns v:inner (Frih:an diga vinterbeklädn. jämte andra
Cederatröm, f. v. Oederwald. 1841) julgåfvor tilldelats 3,252 skolbarn
kr ..21,000. Särsk. styrelse, se [3621]. samt partiella beklädnader till ytMedlen användas nu blott till ut- terligare 910skolbarn(=4,162 hulpackorder-Ing af flickor. Sedan 1883 na barn) för en sammanlagd kosthar sällskapets bestämda inkomst nad af kr. 108,700, julgåfvorna,
ökats med räntan af 2,000 kr., men icke de obetydliga administrahvilka genom test. tillfallit säll- tionskostn:a medräknade.
ska/pet ·vid fru frih:an Rosa Oxenstiernas) f. l\Iickelson, död år 1892.

[4671J

(Siilhl,apet
»Do fattIgas vänner»
(Grossh. J. E. 'I'örnqvist m. fl. d.
3/5 1826)kr. 92,000. Särsk. styrelse,
se [3705]. Räntan användes dels
och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn dels ock till smärre
underst. åt h~höfvande- räntan ä
3,000 kr. utdelas till 4 b~höfvande
af kvinnokön;
dessutom utdelas
år!. 600 kr. i poster om 10 a 15kr.
enl. C. E. Möl.Ier-s test.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninwataD.

G.

Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. fl. fonder.

drag, t. v. bestämdt till 100 kr. pr
[4675J
Alms, Axel och Sofia, stiftelse elev, att utgå t. o. m.15. året. Närmare
upplysn. lämnas af styrelse.
(Byggmäst. A. Alms änka, 1874),
grundfond vid 1906 års slut kr led. prof. C. Sundberg, Kungsträdgårdsgatan
22.
897,718:46, öfriga tillgångar kr.
-263,144:29.
Särsk. styrelse,
se [4676J
[3542]. Har till ändamål att åt
W. A. Benedicks fond (Kamflickor, som sakna behörig om- marh. W. A. Benedieles 1870) kavårdnad; bereda ett hem, där de pital: omkr. kr. 84,000. Vård och
erhålla kristlig uppfostran och uppfostran af fattiga barn, som
god handledning
samt sålunda antingen förlorat någon af sina
danas till redbara och dugliga föräldrar eller i följd af deras sjukkvinnor. Ansök. om inträde ställes dom eller oordentlighet sakna nötill styrelsen och kan ingifvas af dig vård o. tills. i hemmet.
vederbör!. kyrklig eller kommunal
-myndighet eller känd enskild per- [4677J
Sällskapet .Till uppmuntran af
son. Säkerhet skall ställas för eröm och sedlig modersvård» kr.
läggande af årligt uppfostringsbi-

IV.

Fonder

[4675-4688]

115,305:40. Särskild nämnd, se
[3782]. Räntan jämte årsafg. användes till underst. dels kontant
till belopp af 15 till 30 kr. dels med
kläder m. m, åt hustrur eller änkor,
hvtlka ägna sina minderåriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande omständigheter. Underst. utdelas under maj månad till hvarje gång 156
mödrar.

[4678J
»Köhlers premtefond», kr. 1,570.
Räntan utdelas som prem. åt folkskolebarn, som gjort goda framsteg i simning vid Sthlms stads
bad- och siminrättning.

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

[46;81J
Seraflmerlasarettets direktion.
Se [3330].
Björnstjel'nas,
O. M., Gene~alml\Jor, fond (1903) 50,000kr. Ar!.
räntan disponeras för J..•
asarettets
allm. behof.
Med. dr C. Hahns testamente
af år 1896 å 20,000 kr.
M. F. W:s foud (1901) 3,000 kr.
Räntan användes till understöd åt
medellösa personer, som undergått operation för kräfta, efter bestämmelse
af professorn
John
Berg, så länge han innehar örverkirurgbefattningen
vid Lasarettet,
och sedermera på sätt direktionen
bestämmer.
Norlundis, Lotten,
Fru, fond
(1895) för:fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter.
Kapital
med kapitaliserade räntor (år 1903)
10,243 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläkaren vid den medic. afd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verk!. behöfvande, för att sätta dem i tillfälle att genom lämplig föda eller
vistelse i stärkande luft vid brunnar eller bad söka ätervinna hälsa
och krafter.
Prof. R. Bruzelii fond (1900)
1,514 kr. och
Donationsfonden
Lincoln Payknlls minne (1899) 1,000 kr. Räntorna disponeras efter öfverläkarens bestämmelser - för liknande
ändamäl sorn Lotten Norlunds
fond.
Begnells; A. F., Dr,~stipendie.
fond. Doneradt kapital (1863) kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1903}rs
början utgjorde kr. 11,963. Ar!.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stip .•• tt tilldelas 2 ruedie. kand:er,
som tjänHtgöra vid Serafimerlasarettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvartd.,
få innebafvas högst 1 år samt sökas skrift!. hos vederb. förest. f.
medic. eller kirurg. kliniken.
Sederholmska
testamentsfonden (Exped. sekr. H. F. Sederholm

1853) kr. 56,403. Afkastn., vid 1889
års början kr. 276,767, har dtsponerats,jäml. donators föreskr., för
ny- o. ombyggn. vid lasarettet.
Sjöstedts testamente
(Kyrkoh.
N. J. Sjöstedt 1858) kr. 6,000. I
den mån de donerade medlen därtill lämna tiUg., tillhandahålles
kostnadsfri sjukv. vid lasarettet,
så vidt ske kan i ensk. rum, för
obefordrade präster och civ, e. o.
tjänstem. i Sthl.m och dess närmaste orngifn.

eller

[4685J
Sab batsbergs
brunnslasarett.
(Prof. E. Gadelius under 'medverkan af brunnsgäster vid Sabbatsbergs hälsobrunn 1807) kr. 45,808:
60. Särsk. direktion, se [3391]. Att
åt fattiga sjuka brunnsgäster bereda kostnadsfri bostad, föda och
Inkarev. under den tid de begagna
sig af brunnsdrickn.vid Sabbateb.

[4687J

[4682J

Allmänna barnbördshuset.

•

Gymnastisk.ortopediska
Instl tuSe [~3 561.
tets t'attigfond (Prof. N. Åkerman
Allmänna barnbördshuset
(1852)
m. fl. 1827) 13,000 kr. Direktionen kr. ;"'i17,073: 70, däraf fastighetsv.
f. Gymn.-ortop.-instit.,
se [3393]. kl'. 200,000.
Kostnadsfria bandager åt medelAsylen för fattiga harnaftiderlösa pers., som lida af kroppslyten. skor och deras barn. Samma styrelse SOlU vid Allm. barnbördshu [4683J
set, se [3356J. (Bildad af BeneStockholms sjukhem (stift. gen. dicksska asylerna och Nödhjälpsgåfvor 1867) kl'. 4,320,160: 58 (1/, fonden.)
Med en kapitalbehålln.
1907). Särsk, styrelse, se [3373].
vid 1906 års slut at' kr. 830,054:68.

Direktionen öfver sjukhuset Eira. Se [3352].
Friherre
B. von Beskolvs och
hans hustrus donationsfond (1880)
kr. 1,379: 67 vid 1906 års slut. Räntan användes till underhåll o.kornplettering af för patienternas räkn.
befint!. bokrörråd.
Grefre Clas Horns donationsfond (1822) kr. 12,500. Till förmån
f. Sthlms läns kurhusinrättn.
En.
dast räntan får användas.
Sejiareåldermannen
.1. F. Lieberts
och hans hustrus dona.
tionsfond (1827) kr. 5,280: 38 vid
1906 års slut. Frisäng f. en sejlareämbetet tillh. person.

[4684J

--

[4688J

Kungl. Sällskapet
Pro Patria.

Se [3359J.
K. Sällsk:ts samt!. tillg. 1 Jan.
1907 utgjorde kr. 404,702:32.
Barnbdrdshuset
Pro
PIltrla
(Grundadt af Assessor C. Ramström 1774). Intagande och vård al
barnaföderskor, samt att anskaffa
underhåll m. m. för ett visst antal
vid inrättningen
födda barn; fao
stigh:n, som tillh. sällsk., är väl'
derad till 66,000lir. och där befint!.
inventarier till kr. 4,741: 43.
Byggmäst. J ohan Anderssons
fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
ngt barnbördshusets
ändamäl.
Pru Hanna Bis fond (Bruksäg.
G. F. Berndes 1876) kr. 6,000. Underst. åt fattiga barnaföderskor.
FI'U M. Berggrens fond (Grossb.
R. C. Berggren 1894)kr. 5,000. Till
förstärkande af K. Sällsk:ts resp.

Kronprinsessan Lovisas vårdan.
stalt fö,' sjuka barn (Med. Dr P.
Elmstedt m. fl. 1854) kl'. 725,000.
Särsk. direktion, se [3350J. Vård
af fattiga sjuka barn; under det
sista äret vårdade 1,] 52 barn; vid fOH~er:Brandels fond (ka;nreraren
polikliniken 5,064 fritt.
H. Brandel 1904) kr. 61,174:98.

B~aDl~.
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G. Fromma stiftelsers,

Sam. Enanders fond (Bruksägaren Samuel Enander 1902) kr.
110,349:12.Befrämjande afSällsk:ts
barmhärtighetsstiftelser.
C. R. Forsgrens fond (Grosshandlaren Carl Robert Forsgren
1902)kr. 20,311:72. Befrämjande af
Sällskapets barmhärtighetsstiftel-I
ser.
A. Granholms fond (Fabrikör A.
Granholm 1904)kr. 10,000. Befrämj.
af Sällskapets barmhärtighetsstiftelser.
Gretve Gyllenborgs fond (Protokoltssekr. Grefve C. A. D. Gyllenborg 1858) kr. 8,000. Gratiftk:r
åt gamla orkeslösa tjänare o. tjänarinnor för Iångv., trogen tjänst.
C. P. Kindevalls fond (Fastighetsäg. C. P. Kindevall 1888) kr.

pensionskassors

3,000. Underst. åt fattiga och medellösa barnsängskvinnor.
A. O. Wallenbergs fond (Bankdir. A. O. Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr, hvard. gången) kr.
2,000. Räntorna å nämnda donaitioner användas med ena hälften
till »täckande af utgifterna för
i barnbördshuset»
och med den
andra till »underetöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn».
Aug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
Befrämj. af sällsk:s barmhärtighetsstift:r.

m. fl. fonder.
c.a 256,000 kr. Särsk. direktion,
se [3535]. Understödet, som består i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux, och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J

Föreningen för sjnkvård I fat·
tiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [36471_ Att gnm af fören. anställda sjuksköterskor lämna kostnadsfri vård i deras egna hem åt
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kunna el. böra sändas till sjukhusen.
[4689J
Fören,s verksamhetsområde är inStrandbergska läkarelnrättnin.
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Matgen (Assessor Z. Strandberg 1793) teus och Johannes' församl:r.

V.' Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande
af yrkesidkare, deras hustrur och barn.
[4693J

konstnärsidkare
samt trädgårdsMöllers stipendiefond (Kamrer
mästare, samt stip:r åt gossar o. J lVIöller 1798) kr. 2,400. Stip:rtill
flickor mellan 16 och 21 år till 2:ne studerande vid Upsala univ.
Nordfors testamente (Öfverst.an
hälften hvardera, i synnerhet åt
dem, som mistat sina föräldrar o. W Nordfsors 1838) kr. 1,900. Till
som harva håg och fallenhet att en behöfvande mttttäräuka.
fortsätta sina studier uti något
Noreenska fonden (Änke!. L F
eller flere af följande ämnen, så Noreen 1850) kr. 20,200. Pens. åt
som rita, måla, gravera, träsnideri, fattiga änkor eller ogifta fruntimbildhuggeri, modellering, praktisk mer i Sthlm.
[4695J
Stockholms magi- kemi, mekanik eller trädgårdsodSebaldts testamente
(Justitieing
; »ingen får komma i åtnju- kansler O Sebaldts änka 1797) kr.
strat.
lande eller bibchållande af pen- 600. Till fattiga barn.
Se [17011.
Thåströms
fond (Änkef. F L
Ahllöfska testamentsfonden (As- sion eller stip., som tillhör eller
sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,0'\0:23. håller sig till annan lära, sekt och Thåström 1832) kr. 25,626. Pens:r
läsaresamfund
än
vår
kristna
a
75
kr.
åt
fattiga
änkor o. döttrar
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
efter ctv. tjänstem. och borgare i
boende ålderstigna, bräckliga och evang. luth. lära.»
Sthlm.
Dyks
fond
(Gudmund
Dyk
1659)
fattiga personer.
kr. 600. Stip:r.
Törnqvlsts
fond
(Kamrer O
Ahlströmska
testamentsfonden
}'lobergs fond (Guldsmed S Flo Törnqvist 1861) kr. 3,000. Prem.
(Skepparen lVIAhlström 1790) kr.
27,2<10.12 pens:r a 66 kr. 67 öre till berg 1830) kr. 3,500. Pens. till civ åt lärjungar, som visa särd. håg
änkor.
för studier, vid Katarina lägre eleunderst. för af testator uts:ajungHanssons fond (Borgmäst. H mentarutrov.
frur,deras anhöriga el. andra utsedWadströms fond (Jungfrun U
da fattiga i Sthlm födda kvinnor. Hansson 1659 och 1663) kr 1,379.
Wadström 1789) kr. 11,150. Pens:r
Fl odin ska st ipendieinr ä.ttnlngen Stip:r.
Hedlngs fond (Margareta He- tilldelas
10 gamla jungfrur, som
(Borgmäst. S O Flodin 1795) kr.
165,055:29. Underst. till studerande ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu- uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2
af borgareståndet».
vid Upsala univ:t och Linköpings derande vid Upsala univ.
Hedströms pensionsfond (Fabr)
von Willebrands fond (Frih. E
högre allmänna lärov.
O Hedström 1822)kr. 4,000. Pens:r lVIv. Willebrand) 1854)kr. 115,000.
Helmfeldtska
stipendiefonden
Underst.
(Riksrådet Baron Simon Grundel åt behöfvande i Sthlm.
Wlnboms pensionsfond
(DomHelmfeldts änka lVIH v. Parr 1683) Hochschllds pensionsfond (Lag.
kr. 46,000:81. Sthlms magistrat man J H Hoclrschild 1830) kr prossänkan O Winbom 1821) kr.
och en af densamma utsedd di- 14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r 3,000. Executor testamenti: stadsrektör. Understöd åt studerande a 225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver kassör Gotth. Dalilerus. Räntan
vid Upsala untv., företrädesvis till 30 år gamla fruntimmer, hvilkas är anslagen till underst. åt ogifta
släkten; af räntorna underhålles fäder tillh. Sthlms magistrat af döttrar samt änkor efter ofrälse
ståndspersoner med företrädesrätt
fältmarskalk
Helmfeldts graf i litterata klassen.
Jacobsons testamente (OJacob- för gifvarinnans släktingar.
Storkyrkan.
son 1644) kr. 1,080:50. En pens.
a kr. 54: 37 utgår till en stude[4696J
Stockholms
för- rande
yngI.
[4697J
Borgerskapets
bemyndarekammare.
Jakobsons o. ]lattsons fond (C
medlings kommission.
Branders
fond (Kamrer H A Jakobson
o. Mattsqn 1644) kr.
Se [1952J.
Brander 1869) kr. 130,600 Pensir 1,087. Stip:r
åt fattiga, sjuk'l., ogifta fruntun.
LadORS fond (Dorothera Ladou Asplunds testamentsfond(Grossh.
mar, som uppnått 60 års ålder 1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh. D Asplund 1804)kr.124,500.Pens:r
äro födda och boende inom Sthlm~ tyska församl ,
a 75 kr. tilldelas Jattiga borgare,
stad, helst å Södermalm hälften
]larii testamente (Änkef. A lVIa- deras änkor och oförsörjda barn
åt dem Irvilkas fäder va~it civila rius, f. Koopman, 1846 och 1848) m. fl.; åtskilliga anslag utgå äftjänstem. v. Sthlms stads verk el kr. 80,145. Pens:r iL 75 kr. åt be- ven dels till 'I'orsåkers församI. ar
inrättningar,
och hälften åt dem häfvande ogifta fruntimmer inom Hernäsands stift, dels till B'r'imuhviIkas fäder tillhört fabriks- elle; Sthlm, hvilka uppnått 50 år.
rarebarnhuset.
Berendts, S. nnderstödsfond (Fab.riksidk. S Berendt 1886)kr. 10,000.
Ofverståth:ämbetet
för Polisarenden, se [1683J. Till hyresbidrag
åt fattiga linnesömmerskor vid
höst- och vårflyttn. till ett belopp
af högst 25 kr.
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[4697-4710J

. Bergers
stipendium
(Krydd· bohm 1831) kr. 106,500. Räntan är derst.. till 2:ne strumprabriksarkramh:ssocieteten till minne af anslagen till 'pens:r a 75 kr. åt betare.
dess ledamot Lorentz W Berger änkor och barn efter medlemmar
Törnebohmska fonden (Stärnpel1829) kr. 10,000. Underst. vid läro- af Sthlms borgerskap (utom fao mäst. assessorn E Törnebohm 1831)
verk åt söner till obemedl. inom briksidk.), hvarjämte för särsk. af kr. 3,732. Underst. till att. fabr-ikskryddkramh:ssocieteten.
testator bestämda ändamäl utbe- idk:s och fabriksarb:s fattiga barn
Borgerskapets
egen disposition t~las 600 kr. årl.; de~sutom utgå under 16 är.
ad pios usus (Sthlms borgerskap sarsk. anslag såsom tdll Ortopedi- [47 OOJ
1749) kr. 150,000. Pens:r il 75 kr. ska m~tItutet m.
Bok. och musikhandlarnes
pen.
till fattiga borgare, deras änkor .M. ~. och Emma )\alhnspen·
stonsförening
(Musikförlägg. A
och oförsörjda barn.
stonsrond kr. 268,061. PenslOner Hirsch, bokhand!. J J Flodin m.
Castelins fond (Kryddkramh. A utdelas f. ,n.. tIll af stiftarne ut- fl. 1853) kr. 415,311:_. Särsk. st yOastelin och hans hustru 1836)kr. sedda penslOnare!'.
relse se [3043J.Pens. åt delägarne.
15,000. Pens:r till änkor och ogifta
If arodeUs penslOnsf~nd (Hand!.
döttrar efter f. d. Kryddkramh:s· L J Warodell 1863). /5 af Berg- [4701J
societ:s ledamöter.
strahlska hU,sets hyror utbeta.~as
Minuthandelsföreningens
penFlobergs
testamente
(Guld- som pens:r tilt borgare, deras an- sionskassa (flera minuthandl.1874)
smed S Floberg 1837) kr. 3.000. kor oc~ ba;n; år 1901utbetalades kr. B84,923: 75. Särsk. styrelse se
Räntan användes tilllifstidspens:r
kr. 16,D40bil l 212 personer .•
[3007]. Pens:r och underst.
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilka
Westerbergs testamente ('I rakt.·
den ena bör vara guldsmedsänka.
dottern O M Westerberg 18~0)kr. [4702J
~f. d. Handelsf'örenlngens öfver. 20,175. Pens:r tIll borgaredottrar.
nktualiehandlarnes
pensions.
skottsfond (öfverlämnad af Haninrättning.
Kapitalbehälln.
den
Grosshandelssocie- 31
delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000. [4698J
dec. 1906 kr. 34.5,228:70. Särsk.
Pens. till en minuthandl.
tetens deputerade.
direktion, se [3005]. Pens:tagarne
lJedströms
testamente
(Siden·
Se [2615].
äro omkr. 40.
fabr. O Hedström 1832) kr. 3,000.
Brobergs pensionsfond (M:ll I
Pens:r il 75 kr. utgå till fattiga O Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
[4703J
änkor och oförsörjda barn efter till en grosshandl:dotter.
HandelsbokhåUarnes
penslonsborgare i Sthlm.
I:lrosshandelssocletetens
pen' förening (1869) kr. 540,000. Särsk.
f. d. Kryddkramh.ssoeletetens
sionskassa
(Grossh:ssocieteten
pensionskassa
(Kryddkramh.·so- 1815) kr. 562,425. Pens:r till gross- styrelse, se [3009]; pens:r.
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r handl., deras hustrur, änkor och
[4704J
och underst.
barn i Sthlrn.
VInskänkssocietetens
penslonsLjungcrantz'
testamente
(ToHagboms testamente (M:ll O U
bakshandl. P Ljungcrantz 1873)kr. Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pens:r och begrafningsbj älpskassa. Kapitalet
15,000
kr.
är
öfverlämn.
till
4,000. Pens:r åt minuthandl:änkor
å 150 kr. till fattiga änkor och Bemedlingskommissionen där penoch deras döttrar.
döttrar efter skeppsklarerare eller, sioner utdelas till pens:berättigade.
Lunds testamente (Perukmak.- om sådana ej finnas, efter grossdottern B M Lund 1840) kr. 1,870. handlare.
[4705J
~Pens. åt 2:ne fattiga o. 40·åriga
Pens:sfond för fattiga f.d, sjö.
f. d. Bryggareämbetets
i Stock·
borgare döttrar .
kaptener, deras änkor o. döttrar holm pensionskassa
(f. d. BrygNyströms testamente
(Grossh. (Grossh:ssocietetens
deput. 1901)
O M Nyström 1790) kr. 37,500. kr. 57,739. Pens:r till sjökaptener gareämbetet). Särskild styrelse, se
Numera 2/S af årl. räntan till samt gratifik:r till sjökapt:s änkor [:<003];pens:r och underst. åt delägare.
Drottningens
skyddshem och '/s och döttrar.
--till stift. Hemmet för elända.
Petrejlska fonden (Skeppsklarer. [4706J
Okänd (ett anonymt testamente p Petrejus 1847)kr. 7,500. z pens.r
f. d. Skomakareämbetet
eUer n.
1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- 150kr. till skeppsklarerares i Sthlm v. Skomakaremästareföreningen
l
tig borgare.
Stockholm
(Okänd) kl'. 450,000
änkor och barn.
Scharps
gåfva (Grossh. O A
Särsk. styrelse, se 13001];pens:r,
Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000. [4699J
Direktionen äfver sjuk- och begrafningshjälp.
Pens:r till borgaredöttrar.
f. d. Sfden- och klädeskramhanfabri ksfattigkassan.
delssocietetens
pensionskassa (f.
Se [3549].
[47 lOJ Apotekare-socied. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
Blancks fond (S I\I Blanck 1873)
teten.
23,000. Pens:r till änkor och döttrar kr. 1,565: 39. Underst. till en ar(Direktion se [4081]).
efter deläg. i Siden- och klädes- betare vid K A Almgrens sidenfabr.
Apotel<are·socletetens kassa. Sokramh:ssocieteten.
Oasparssons pensionsinrättning
Sundberg
P:sons
testamente
(Fabr. P A Oasparsson 1850) kr. cieteten har enligt par. 1 i dess
(Kramhandl. .J Sundberg Petters- 20,326:04. Pens:r till arbetare vid stadgar bland annat till uppgift
att lämna understöd åt behöfvande
son 1792) kr. 1,000. Pens:r åt bor- sidenfabr:r.
gare och deras änkor.
Fabriksfattigkassan
(Sthlms fa- apotekare samt deras änkor och
barn.
Under ål' 1906 hal' ett antal
Sundtus testamente
(M:ll L M briksidk. 1752) kr. 244,163:69. Uno
af 40 personer åtnjutit ett samSundin 1879)kr. 24,700. Änka eller derst. åt fabriksarbetare.
manlagdt
belopp af 6,225 kr.
döttrar efter borgare i Sthlm, med
van der Ostenska fonden (Fakassa. Enföreträde för sidenkramh:änka och bl' sänkan :M C van der Osten 1834) Apotekare·socletetens
ligt
Societetens
för hvarje år vid
döttrar.
kr. 8.000. Åt döttrar eller änkor
dess ordinarie
årssammankomst
Svanbergs testamente
(Handl. i fabrikssocieteten.
A Svanberg 9/5 1887) kr .. 300,000. Pauliska
fonden (Grossh. och förnyade bifall till direktionens
Pens:rf. medellöse borgare i Sthlm fabr. Ohr. Panli 1807)kr. 2,791:31. framställning, äger direktionen att
samt för deras i behof stadda Underst. till arbetare vid yl lef'a- af ett belopp afintill1,000 kr. lämna
smärre tillfälliga understöd till
änkor och döttrar.
brikerna.
samt deras
f. d. Tobakshandelssocietetens
f. d. Stämpelafgifts.
eUer den fattiga farrnaceuter
pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.sso- s. k. Hallkassan (Sthlms fabri ks- änkor och barn. För år 1908 är
cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r idkare 1770 års hallordning) kr. anslaget höjdt till 1.200 kr.
Apotekare.socletetens
studlestdtill änkor och döttrar efter tobaks' 68,467. Underst.
ät fabrikörer
pendier för examinerade
apotehandl,
samt deras änkor och barn.
Törnebohms testamente (AasesSöderbergska
fonden (Fabr. P kare. Apotekare-Societeten beslöt
den 11
sorn och stämpelmäst. E Törne· Söderberg 1850) kr. 1,673:25. Uno vid sin årssammankomst
ä.

•

•
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september 1903, att tvenne (2) stlpendier ä 800 kr. hvartdera skola
utdelas hvartannat
är till farmaceuter , som omedelbart efter apo.
tekareexamens
atläggande ämna
under minst sex mänader idka fortsatta studier - företrädesvis vid
Farmae. institut. - och böra dessa
helst resultera i en afhandling af
farmaceut.-kemiskt
eller farmakognostiskt innehåll.
Collianders fond (Fru Dorothea C.
Colliander 1850) kl'. 600. »Ttf.I den
i Sthlm bildade fond föl' underst.
ät fattiga apotekareänkor».
Hallengrens fond (Apotek, J N
Hallengren 1836) kl'. 2,675. Arliga
räntan användes af Direktionen till
nytta och ändamäl för de farrnacenter, som använda Societetens
institut.
Justelii
fond (Apotek. Martin
Justelius
1883) kr. 30,000. 1/3 af
räntan
utdelas till behöfvande
apotekare, deras änkor eller oförsörjda barn, l/g till stipendier för
två stu d.d.e vid Farm. institutet
och. 113 till tillfalliga underst. ät
behöfvande farmaceuter eller till
för yrket nyttiga ändamål.
Kalls fond (Apotek. Chr. Kall
1897) kr. 4,000. »År!. afkastn . tdll.
delas en eller flere änkor efter
farmaceuter med företräde för änkor efter farmaceuter från Västergötland.»
Kullgrens
fonrl (Apotek. K. ,T.
Alex. Kultgren 1906) kl'. 12,000.
Räntan å halfva kapitalet skall åriigen vid mtdsommer. och julhögtiderna med hälften hvarje gång
tilldelas »tvenne fattiga, föl' redlig
vandel kända farmaceuter, näml igen apotekare, provisorer
eller
ts.rmacie kandidater».
Räntan å
andra hälften skall utdelas som
stipendium åt obemedlad, för duglighet känd elev vid Farmaceut.
institutet, hvilken därjämte tillhör
och min st ett år förut tillhört någon förening för absolut nykterhet.
Vid donationen är fäst det villkor,
att en donators släkting skall un.
der sin lifstid erhålla en lifränta
af minst 4 proc. å kapitalet.
Mosanders fond. Grundkapital
1,000 kr. till minne at' Professor
C G Mesander från en apotekare
som den 1/9 1900tillhört apotekarekåren i 50 år. Af räntan utdelas
årligen t. Y. 50 kr. af Professorn
i kemi vid Farmaceutiska
inst.
till den mest framstående Iärjungen i samma ämne. Aterstoden
af räntan på kapitalet, som genom
sammanskott
af kamrater till ofvannämnde apotekare blifvit betydligt förstoradt, lägges tills vidare till kapitalet.
Genom donation af, under den 26 Nov. 1906
aflidne Apotekaren Carl Falk och
.hene hustru, född Gauffin, skall
vid hennes död 15,000 kr. tillfa.lla,
fonden, under förbehåll att några
smärre lifräntor skola af ränteafkastningen fortfarande utgå under
innehafvarnes lifstid.
Norrlands
apotekaref'6renings
donationsfond
d. 29/5 1895. Af
räntemedlen lägges t. v. l/S till

kapitalet och 2/3 öfverlämnaB till
Farm. instdt.ts styrelae, att efter
samräd med direktionen användas
till ngt för institutet
e!ler dess
elever gagnande ändamäl.
Nygrens stipendiefond (Apotek.
Gottfried Nygren d. 16/12 1897) kl'.
5,000. Då de ärligen besparade
räntemedien uppgå till 1,000 kr.
utdelas detta belopp af societ:s
direktion till någon examin. apatekaretill underst. antingen: 1) för
vetenskap!. studier i in- eller utlandet eller 2) föl' studier vid kemisk fabr.; eller ock till 3) belöning föl' epokgörande
upptäckt
inom farmaelen. Vid stip:s utdeln.
fästes hufvudsakl. vikten vid stipendiatens prakt. duglighet, sköt.
samhet och karaktär.
Redings fond (Apotek. I Reding
1869) kr. 5,000. Räntan skal! vid
hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
apotekare eller apotekareänkor.
Sehardts fond (Carl Wilhelm Se.
bardts fond kr. 10,000,stiftades af
Societeten vid dess års sammankomst den 11 Sept. 1903 »tdl l hug.
fästande af Hofapotekarens namn
och verksamhet för Societeten under
tjugufemårigt
Ordförandeskap »). Af ärliga räntan afsättes
10 proc. till kapitalet, hvarefter
återstoden af direktionen fördelas
i ett eller flera stipendier för studieresor inom eller utom riket af
på apotek tjänstgörande eller vid
Farm. instit. såsom assistent eller amanuens anställd exam, apotekare, med minst tvåårig verksamhet efter aflagd examen.
Wallers
fond (Ti.l! minne af
Apotekaren Jakob Waller 1886)
5,000 kr. Räntan utdelas 80m belön. företrädesvis för flitigt och
förtjänstfullt
arbete å Farm. instit:s Iaboratorium, men äfven som
uppmuntran för redbart och fruktbärande arbete inom öfriga undervisn:fack vid institutet.

relse, Be [3109]; sjuk- och begrafn.shjälp; årl. bidrag frän Sthlms
gasv. 1,000 kr.
Stockholms
gasverksarbetares
nödbjälpsfond
(Delägarne 1881).
Samma styrelse som sjuk- och
begrafn:skassan. Utdelar hjälp vid
trängande behof. Kapital kr. 31,425.

[4714J
Lykttändarnes
s,juk- och begrafnlngskassa (Delägarne 1868)kr.
9,712:02. Särsk. styrelse, seJ3142];
sjuk- och begrafn:shjälp. Ar!. bidrag från Sthlms gasv. 500 kr.
Lykttändarnes
och slfonpumparnos vid Stockholms gasverk
en sk. pensionsfond
(Delägarne
1892)kr. 100,163:78. Särsk. styrelse
se [3059]; pens-r åt delägarne.

[4715J
Totties
pensionsfond
(Sthlm s
stads Brandförsäkr:skontor
1847)
kr. 37,500. Sthlm s stads Brandförsäkr:skontor se [2855]; räntemedlen
användas till pens.r o. ärt. understöd åt de på brandförsäkr.kontorets stat- uppförda tomväktares
efterlämn. änkor och orörsörjda
barn samt åt änkor och barn efter
personer, som vid släckning af
eldsvådor omkommit, äfvensom åt
sådane, som vid eldsläckning blifvi t skadade.

[4716J
Barnmorskornas
i Stoekholm
pensionsfören. (1860)kl'. 54,212:12.
Pens:r åt delägarinnor, som fyllt
60 är och inbetaldt 25 års afgifter;
f. n. utgå 10 pens:r å 200 kr. st.

[4719]

Johan Anderssons understödsfond (Fru 'I'nei-ese Andersson och
Herr Knut Andersson 1898) kr.
50,981: 52. Sthlms arbetarefören:g,
se [3888]: ärl, räntan utdelas vid
jultiden till orkeslösa manl , ledamöter, som fyllt 55 år och äro
[47 11]
i behof af understöd.
Konstförvantskapets
kassa,
Eliassonska
understödsfonden
omfattande: Bjuk- och begrafnings- (Fubr, Levy Eliasson och hans fru
hjälpskassa (stift. af flere perso- Edeline, f, Salomonsson, 1874) kl'.
ner 1754) kl'. 20,000. Sjuk- och be. 5,322:41. Sthlm s arbetarefören:g,
grafn:shjälp åt manI. och kvinnl. se [3888]; räntan användes åt förearbetare vid boktryckeri o. stil- .ningsledamöt.er,
som varit med i
gjuteri.
minst 10 år, för befriandet afårsGutenbergska stiftelsen (stift. af afg. till fören. och dess sjukfond.
tlere personer
1840) kr. 103,000. Hemslö,jdsfonden (AdvokatfiskaPensir åt manl. o. kvinnl. typogra- len C E Ljungberg 1879)kl'. 500:-.
fel' samt atdlgjutare.
Sthlm s arbetarefören:g, se [3888],
Änkehjälpsfonden (stift. af flere räntan användes som prem:r ät
personer 1854) kr. 1,1'>,900. Änke- fören:sledamöters
barn under 15
hjälp efter typografer o. stilgjutare. är föl' slöjd. Utdeln. hvarje ju!.
Gemensam styrelse. Adr.: Kg!. [4720]
--boktryckeriet.
Stockholms
arbetarefdrenings
sjuk- och begrafningshjälpsfond
[4712]
(Sthlms arbetarerören-g
1868) kl':
'I'ypograflska föreningen (H W 12,180. Särsk. styrelse, se [3888];
Lindström m. tl.1846) kr. 79,150,51. sjuk- och begrafn:shjälp åt fondens
Sär-sk. styrelse, se [4213]; sjuk- och ledamöter
eller deras stärbhus.
begrafningshjälp, arbetalöshets- o. Ål' 1906 utbet:s 8,576 kr. i sjukinvalidunderstöd m. m.
hjälp och 3,700 kl'. i begrafningshjälp.

[2713]

[4721]
Stockholms
gasverksarbetares
s,juk- och begrafniugskassa
(DelStockholmsarbetareförenings
ägarne 1879)kl'. 21,593. Särsk. ety- tioöresafdelning (Sthlms arbetare-
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[4721-4734J

fören:g 1870) kl'. 346: 28... Särsk .r deras .änkor o~h oförsörjda barn,
4 7 27J
.
styrelse,
[se 3888]; beklädn. ät som daraf ara l behof.
Ångfartygsbefälhafvaresällska.
fattiga barn hvarje jul.
[4725]
--pet (1857)kr.17~,942: 39.. Särsk. sty[4722J
SjömannaförenIngen
i SMck. rel~e,. ~e [41 53}; pens;s- och unFagerbergs pensionsinrättning
holm (stift. 1863) c;;, kr .. 250,000. det-st.aka.ssa.
(Sadelmak:älderm.
J. Fagerberg S!'rsk. styrelse, .se [~.985], pens:r,
18~0) kl'. 223,421:03. Pens:r åt fat. sjuk- och beljrafn:~hJalp samt un- [4728J
tiga och välfrejd. personer, som derst.
~varJe sjoman (af bef~~.
Handelsflottans
penstonsanäro eller varit borgare i Sthlm, underbefal och ma~~skap), S.?ffi ~r statt (K. Maj:t och Rikets Ständer
deras änkor och oförsörjda barn. svensk undersåte, ager anmäla SIg 18(4) kl'. 919,400: 01. Särsk. du-ektill inträde i fören. Kontor: Skeppstion, se [2950]; pens:berättigad är
bron 10, n. b. t. v.
[4723J
~.lömannaförellingens
niid- den, som uppnätt 55 är, åtnjuter
G odn's],a pensionsfonden (Segelc.a kl'. 16,000. Sjö· medborg. förtroende o. varit i 25
sömmareänlrau K. Godu 1791) kr. hjälpskassa.
år vid svenskt sjömanshua inskrif10,976:16. Borgmästaren i Sthlm; manna.fören:s styrelse; att af fon ven samt, utan att hafva begått
räntan användes till underst. åt dens räntor och af medel insaml. rymn.sbrott, under dessa år idkat
änkor efter ämbetsmän inom Stock- i sparbössor under fören:s sam- sjöfart med svenskt handelsfartyg,
holms magistrat samt efter sådana mankomster girva julgårvor till le- däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
civ. tjänstemän som af ötverståth. damöters änkor och barn.
till minst 150 månader, ii utrikes
o. magistraten tillsättas; utbet:s [4726J
orter;
är
1906 utdelades
kr.
f'. n. till 5 änkor.
125,346:77 till 1,532 personer.
Stockholms
sjömansllllskassa
(Sthlms sjömanshus) vid slutet af
[4724J
Sjökaptenssocletet.en
I Stock- 1906: kl'. 639,736: 47. Sär-sk. direkholm (stift. 1732) kl'. 90,000. Sjö- tian, se [2620]; underst. ät orkes- [4729J
~Iaskinistf'örenlngmlj
särsk. stykapt:ssocietetens deput:e, se [2987J. lösa sjömän, deras änkor och barn;
Ledamöterna måste vara burskaps. är 1906 utbet:s kr. 30,710: 45 till relse, se [4157]; kassabehålIn. 31/12
1906: rörvaltu.stouden: kr. 7,550:98;
ägande ajökapter i Sthlm, och socie- 595 underst.stagare.
Stockholms
nationalkassa
understödsfonden: kr. 20,116: 64;
teten hal' till ändarnål att upptaga,
diskutera och besvara sådana n-å. (Skeppsred. i Sthlm 1772) slutet af pens.cronden : kl'. 16,084:23; bi bl.iogor, som beröra sjörarten eller Bo. 1906: kl'. 166,615: 52. Sthlm s sjö. teksfonden: kr. 3,788;sångkörstoncietetens ledamöters intressen ut- manshus direktion, se [26201. Uri- den: kr. 46: 25; sjuk- o. begrafn:sdela pens:r åt ledamöter af viss derst. åt orkeslösa sjönlän ; år 1906 fonden: kl'. 4],416: 93; nödhjälps.
fonden: kl'. 28,973:25.
ålder samt underst. åt ledamöter, utdelades kl'. 4,210.
l

VI.

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

[4733J Kgl. Vitterhets-, Hi- kr. 20,000; räntan utdelas hvart lönen till Bergianske läraren.
storie- och Antikvitets5:te är f. bästa under senaste 5 år
Beljerska donationen
(af Bok-

utkomna, på svenska, norska eller förläggare Frans Beijer insamlade
akademien.
danska förf'. arbete öfver Amerikas 1884) kl'. 10,300. Tillf'rämj. ar RiksAntel1ska donationen (test. af arkeologi, etnografi, historia eller musei mineralogiska institutions
Dl' H F Antell, afiämn. 1896) kl'. myntkunskap.
(Nästa gäng 1912). syften.
100,000; f'. antikv. och numismat.
xcharpska donationen
(test. af
Ber glunska stiftelsen (Prof. P.
ändamäl.
grossh. J. H. Scharp och hans fru, J. Bergius 1784). DonationskapitaBergerska donationen (T'ullför f. Westman, 1iJ02) kr. 100,000 för let 8,3:J3kr., egend. Bergiilund, till
valt. i Göteborg C G Bergers test. den historiska vetenskapens hö. pubhet nytta och till en skola för
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- jande (räntan utgår tillsv. till två trädgårdsskötselns
eller hortdkulvändas: 1000 kr. för arkeologiska lifräntor).
turens upphjälpande i riket under
föreläsn:r, det öfrtga för historiska
namn af Bergianska trädgärdsskooch antikv. ändamål, efter utgifts. [4734J Kungl. Vetenskaps .. lan.
stat, som för hvart år bestämmes.
. Boskowskn
stipendiefonden
Beskowska.donattunenrörversteakademien.
(Öfv:kam:junkare B. v. Beskow och
kammarjunk. B v. Beskow 1880)kl'.
Adelskölriska
fonden
(lVIaj01'hans hustru 1864) kl'. 20,200: -.
10.000. Underst. föl' yngre, obe- Claes Adefakdld 1"04 och 1906)kl'. Till ett stip. åt någon ung, förtjänt
medL ocn förtjänt forskare inom 44,900. Till medalj för vetenskap- och obemedlad vetenskapsidk.
de vetenskaper som tillhöra om- liga arbeten och till utrikes reserådet för akade~;s verksamhet.
stipendier
för ingenjörsstudier.
Brandelsku donationen (KamreBjörnst.i «rnska donattonenuest.
Ah]strands testamentsrond
(Bi. raren C. H. Brandel19051 kl'. 95,500.
af Generalmajor o. M. Björnstjerna, bl.iotek. J. A. Ahlstrand 1891) kr. För riksmuseets
botaniska och
1906) kr. 10,000. Uppmuntr. till 26,500;-. Tilllifränta åt vissa per- entomologiska afdelningar.
författare inom de kunskapegrenar, soner efter hvålkaa död räntan utByzantfnska resestipendiet (Ensom utgöra föremål föl' akadem:s går till understödjande af zool. voyen P. O. v. Asp 1803)kr. 30,000.
verksamhet.
studier.
Upsala nniv.; för H af 9 på hvarGötiska förbundets donation kr.
Arnbergs donation kr. 23,000:-, andra följ. år utses stipendiater af
2,400; för antikv. ändarnål.
donerad 1901 af Bankofulllnäkt. ,J Vetenskapsakad .. som för samma
Il,jertbergska
donationen (Pro. W. Arnberg.
är uppbär år'l. räntan; under de
tokollssekreter.EGHjertbergstest.
Arrhenins' fond (Prof. S. Arrhe. öfriga 6 åren utses stipendiater af
1888). kr. 260,000; för Statens hi- nius l!JO-!) kr. 5,200.- Till förstår- Upsala univ., som förvaltar donastoriska museum och kgl. mynt- kande af Letterstedtska
inrikes tionskapitalet.
kabinettet.
resestipendiet.
Edlundska donationen (Prof. E.
Loubatska donationen (gårva af
Banksska legatet (Josef Banks Edlund 1,80) kr. 35,000: -r-, Bänhertig J F de Loubat i Paris 1889) 1792) kl'. 1,288. Säsam tillökn. pä tall användes till prisbelön:r eller
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