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Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjuk-
kassor och dermed jemförliga inrättningar.

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

Fördelade efter:

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder ·.. · · .. ··· .. · sid. 692.

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler " 705.

III. Fonder för understöd åt barn J..................... " 707.
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och dylika anstalter, eller afsedda att

bereda sjukvård " 707.
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn......... " 708.
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande;

lärares samt deras enkors och barns pensionering " 712.
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda...... " 716.

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn...... " 716.
IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjensternän samt der-

med jemförliga personer samt deras enkor och barn.................. " 718.
X. Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn " 720.

XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras enkor och barn...................................................... " 721.

XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.................... " 722.

I. Af kyrkliga och församlingarnas sieth 1728) kr. 24,183. Stipendier åt stu-
t I fö It d fö lik .. d °1derande

S yre ser orva a e, or o I a an ama Renströmska fonden (Kanslisten O. Ren-
afsedda fonder. ström 1818) kr. 16,552. Pensioner till 7

S tockholms stads konsistorium. ofrälse, civiletjenstemäns enkor, boende inom
(Se sid. 601). Klara församling.

Bergstenska fonden (Enkefru L. M. Berg- Sahlstedtska fonden (M:ll A. L. R. Sahl-
sten 1826) kr. 4,256.' Af räntan utdelas 3 stedt 1868) kr. 1,500. Pension.
pensioner åt fattiga prestenkor eller prest- Soopiska fonden (Grefvinnan A. M. Soop
döttrar. . 1734) kr. 21,686. Understöd åtfattiga qvin-

Georgiska fonden, kr. 897. Arliga räntan nor i Soopiska fattighuset.
är 40 kr. och utdelas till 2 fattiga frun-
timmer. . .... o

Häggmanska fonden (Mamsell Häggman Nicolai forsaf!lll~gs kyrkorad.
1870) kr. 3,000. Pension. (Se SId. 601).

Lagus fond (Doktorinnan C. U. Lagu Arfvedsons testamente (Direktör C. Arf-
1854) kr. 6,145. Understöd åt fattiga frun- vedson 1856) kr. 7,500. Arliga räntan an-
timmer. vändes till understöd åt ålderstigna eller

Possiethska fonden (Kyrkoherden J. Pos- sjuka fattiga, äfvensom åt värnlösa barn.
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694 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Arrhenii. donation. (Handl. A, w. Arrhe- Wadströms testamente (M:ll U. Wadström

nius 1872) kr, 6.Mo. Till hjon på- Sabbats berg. 1789) kr. 250.
Beronii donationer '(Handlanden t K' B. Zetherstens testamente (Garfvaren J.- H.

Beronius 1870),'~. 3,350., . Zethersten 1790) kr. 50.' •
- Boijeska fonden (Gravören J. P. Boije) Akerlunds fond (fröken -Augusta Aker-
kr .. 18,075. "-Sex pensioner a 150 'kr. utdelas lund) .kr, 3,000; räntorna skola årligen ut-
årligen till" fattiga och sjukliga linkor af delas till 2 aktningsvärda fruntimmer inom
Borgareklassen 'i Sto'rkyr1mförs. i . Storkyrkoförs., hvilka fyllt 50 år ..

Hebbes donation (KgI. Sekr. Ph. Hebbe . -.'-.-.
1868) kr. 10,000;' Diverse ändamål, barna- Nicolai för.samlings k}\rkofaftig-
vård in. m. ' kassa. (Se sid. 601.) "

Hyreshjelp till Pauvres Honteux inom Brogrens testamente (Uppbördskommis-
församlingen. ("En högt' aktad medlem af sarien C. Brogren 1877) kr. 1,000.
församlingen"), kr. 600. Utdelas af Pastor Burens fond (f. d. HandlandenP. G. Bu-
Primarius.._ ren) kr. 450. .

Kollektmedelkassan för fattiga nattvards- Bylunds fond (Hofapotekaren E. Bylund)
barn (insamlade af förs. 'genom kollekter) kr. 900. .'
kr. 3,251. Beklädnad åt fattiga nattvardsbarn. Fårons testamente' (Makarne J. E. och

Kreijs testamente (Assessor F. Kreij 1827) Katarina CharI. Feron 1877) kr. 2,000.
kr. 2,362. Räntan tilldelas 2 utfattiga säng- Graans fond (Kryddkramhandlaren C. D.
liggande församlingsniedlemmar, Graan) kr. 7,500. '.

Lagermans testamente (Handl. Joh. La- Holmbergs fond, Kr. 1,500.
german 1780) kr. 75U. Halfårsvis med 21i LundelIs testamente" (jungfru Katarina
till fattiga skolbarn och med lis till säng- Margareta Lundell 1875) kr. 2,870.

I liggande fattiga. ,.' _, Manns testamente (Grossh-enkan Matilda
Metzgers testamente (Grosshandlaren F. Mann 1871) kr. 1,000.

Metzger 1850) kr. 3,500. ' Afkastningen dis- 'Norstedts fond (Mamsell S. L. Norstedt
poneras af församI. pastor för tillfälliga un- 1878) kr. 5,416. Diverse' ändamål, barn-
derstöd. , hjelp m. m.

Michaelssons testamente (Grosshandlaren Nyströms fond (Brukspatron. C. M. Ny-
Michaelson 1825) kr. 500. Afkastningen dis- ström) kr 16,q,62. Räntan utdelas till för-
poneras af församI. pastor för tillfälliga un- samlingens sängliggande fattige. . _
derstöd. Paulis fond (Handlanden S. Pauli) kr. 300.

Okänd gifvares 'testamente. (1854) kr. 600. Roselius' fond (vice Presidenten S. Rose-
Afkastningen disponeras af församl. pastor lius) kr. 1,515. , '.
för tillfälliga upderstöd... ,Wahrendortfs fond (Enkefru M. J. Wall-

Ottersk« fonden (Enkefru M. L. Otter f. rendorff) kr. 1,500. '
Edman 18el) kr. 40,000. Pensionsutdelning. WidelIs fond (Grosshandlaren J. C. Wi-
. Pfe,ils testamente (Revisor J. E. Pfeil dell) kr. 3,000. . '
1797) kr. 1,000. Pensionsutdelning.

Reuckners fond (Handelsbokhållare11 N. Nic o Ia i f ö r s a m I in g s s ,ko Ir å d.
G. Reuckner 1876) kr. 2,000. Räntan utde- (Se sid. 601.)
las åt 3 nödlidande fruntimmer. Brobepgska testamentsfonden (Enkefru E.

f. d. Riddarholms-förs:s enskilda.pen- Broberg 1842) kr. 3,386. Till förmån för
sionskassa kr. 3,064. 5' pensioner a 21 kr. fattigskolan i. församlingen.

Rinmanska fonden (Grossh. F. A. Rin- Flobergs fond (A. -Floberg) kr. 4,000.
man 1883) kr. 3,000., • - Räntan är anslagen åt fattiga skolbarn.
. Rogstadii testamente (:Viktua:li~handlande- Krafftiska skolan (Hofinstrumentmakaren
enkan J. Rogstadius, 'född Löfblåd 1786) kr. M. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Fri under-
500. Tilldelas 6 gudfruktiga, utfattiga och visning till fattiga borgarebarn. .
sängliggande enkor. - - Pinchai'ds fond (Grosshandlaren A. Pin-

Schewes testamente (GrosshandI. R. F. chard) kr. 1,000.
Sehewe 1845) kr, 750. Afkastningen dispo- Wessmans fond (M. Wessman) kr. 1,500.
neras af förs. pastor för tillfälliga understöd.

Söderström s fond (Skomakareålderman- N le o l a i fö rsa m I.ing s fatti gvå rds-
nen C. H. Söderström 1871) kr. 4,000; 1;' styrelse. (Se sid. 597.)
till kläder åt fattiga skolbarn och 110 till Anndals fond (Anna Charlotta Anndal) kr.
tillfälliga understöd. 33,000. Räntan användes till understöd vid

Toutins testamente (Enkefru A. M. Toutin jultiden åt fattiga familjer, med företrädes-
1791) kr. 556. ' rätt för lika behöfvandeafStorkyrkoförsamI.
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Edberg (Fattighjonet Wilm:a ,Edbergs}if- Krutmeijers fond (Kanslirådinnan BiKrut-

räntefond) kr. 675. meijer) kr. 2,832. Till församl, fattighushjon.
Engstedts fond (Enkefru Johanna Eng- Löwens fond (Pr~si ,F:ih. J. von LÖ)1'en

stedt) kr. 880. Räntan utbetalas till sådana 1774) kr. 3,333. Rantan fo!.delas, ena half-
fatt~ga inom Storkyrkoförsaml., hvilka icke ~en me~lan l? och andra halft~n mellan, 20
a tnjuta underhåll af allmänna fattigvården. inom församlingen boende fattige. ,

Falks fond (Enkefru M. Falk) kr. 800, Mörners fond \~'röken. Ulrika Mörner
Geijers fond (Lagmansenkan Geijer) 1,500, 1?10) kr. .1,5?,0. Rantan tilldelas 3:ne sjuka,
Godus fond (Segelsömmareenkan L, Godn) forsaml. tillhörande, ..enkor ..

kr. 555. Räntan utgår till 2 ålderstizna Nordfors fond (Ofverstmnan W. Nord-
enkor eller ogifta qvinnor inom Riddarhol~s- fors 1842) kr. 500. Understöd åt fattiga.
församlingen. Pukes fond (Grefvmnan Pnke 1864) kr.

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. 1,000, Understöd å.t fattiga;
Holmber 1853) kr. 1,500. Räntan använ- Rambachs donation (SDlckare~~kan E.
des till förökande af den dagliga kosten för Rambach, f. pehm) ~r. 1,00? ~ntan ut-
de å fattighusen intagna blinda hjon. delas till behofvan.de mom församlingen.

. . Roos' fond (MaJoren Axel Roos 1878) kr.
Ku,!!hngs fond (Mamsell G. Cathanna 1,000. Understöd åt fattige.

Kumling) kr. 1,500. T Segercronas fond (Statssekreter. E. C.
Norstedts fond (Boktryckaren C. Nor- Segercrona 1787) kr. 5,000. Räntan utgår

stedt) kr. 10,000. . till 12 dygdiga enkor, tillhörande "pauvres
Reuckners fond (Enkefru Sofia LOVIsa honteux" inom församlingen.

Reuckner) kr. 10,000. Stjerngranats fond (Enkefru Stjerngranat
Stråhles testamentsfond (Kamererareenkan 1819) kr. 4,800. Räntan utdelas åt fattiga

H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. 2 pensioner enkor med barn, tillhörande församlingen.
till fattiga och sjukliga öfver 60 år gamla WadstrQms fond (Jungfru Wadström 1791
enkor efter civila embets- eller tjenstemän kr. 250. At fattiga jultiden, ,
med företrädesrätt för slagtingar.

Storkyrkoförsamlingens barn krubba
7,667. Barnavård.

Klara församlings kyrkoråd.
(Se sid. 602). Kl a ra fö rs a m I i ng s f at t igv å rd ssty-

Bagges fond (Mamsell F. E. Bagge 1849) relse. (Se sid. 1)97.)
kr. 3,000. Understöd åt fattiga. Berggrens fond (Hyrkusken M. Berggren

Bernegaus fond (Kamereraren G. W. Ber- 1857). kr. 7,500. Räntan anslagen till klä-
negau 1852) kr. 30,000. Understöd åt fattiga. der åt förs. mest nödstäida fattighushjon.

Bolins fond (Handlanden Bolin 1802) kr. Bergqvists fond (Mamsell M. C. Bergqvist
544. Till de fattiga jnltiden. 1861) kr. 1,000. Pension till en ogift dotter,

Cederschiöids fond (Departementschefen som försörjer sin moder.
R. 'l'h. Cederschiöld 1865) kr. 2,000. Un- Bolins fond (Handlanden A. Bolin 1796)
derstöd åt fattiga. kr. 658. Till fattighjonen,

Ekströms fond (Grossh. H. E. Ekström Brobergs fond (Viktualiehandlanden C.
1842) kr. 15,000. Räntan ntdelas till de J. Broberg 1845) kr. 11,000. Räntan utgår
mest behöfvande enkor och ogifta fruntim- såsom lifränta åt 2:ne personer, men efter
mer, tillhörande "pauvres honteux" inom för- deras död utdelas räntan till fattiga inom
samlingen. församlingen.

Falks fond (Jnngfru Falk 1810) kr. 300, 'En ärlig mans fond (1785) kr 600. Till
Till de fattiga j nltiden , det fattigaste hnshåll.

Gothers fond (Mamsell Gother 1838) kr. Forssmans fond (Tapetseraren C. G, Forss-
750. Understöd åt fattiga. man 1858) kr. 1,500. Pensioner till 2:ne

Hallgrens fond (Assessorskan Hallgren fattiga borgareenkor.
1828) kr. 1,500. Understöd åt fattiga. Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P.

Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren H. Fuhrman 1772) kr. 597: 22. Af räntan
1841) kr, 1.500. utgå 7: 78 till Adolf Fredriks fattigvårds-

Klara förs. Kyrkokassa (Klara kyrka styrelse, resten till Klara fattighjon.
181~ kr. 290. Till de fattiga jultiden. Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu

Krutmeijers fond (Kanslirådinnan B. Krut- 1787) kr, 555: 56. Pensioner till 2:ne fattiga
meijer 1854) kr. 8,000. Understöd åt fattiga. [enkor eller jungfrur.

kr. Caminska testamentsfonden (Assessor L.
M. Camin 1832). Klara församlings skol-
styrelse, (se sid. 602), till elever vid Klara
högre lärdomsskola.
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- HOllflbergsfon«t,(kryddkr~mha~diaren N. r Ugglas' fond (E~cell, grefveG.af Ugglas
Holmberg q.853), la. 1,500. Räl)taI{ lIIlvärr: ~855) kr.' 2,000. TlU styrelsens g94ttinnande;
des. tillfprökan,de:.af. den 4a;gliga kosten för Wier.s fond (Bryggaren, A" M.W;iers enka.
de lt>fattlghusen·'mtagna.'"bhp.dahJon. 1783) .kr. 1,682: 21, 27 kr, ~ln Adolf, Fred-
- Hoppens.fedts, .fSbfte fond (Fru' Adler- riks, förs. och resten till.Klarafp,rs. fattighjon.

sparre 18n) kf:' 300, ..Till fattiga flickor i ,.. '.. ',~ .: e. ,

'Klätalbarnhem och Tysta skolan... ·, .' J a ke bs och J o h a n r\is fö rs ami in9s, Hiilphers forid(HandL J, W. Hulphers '··"kyrkori\d. (Se sid, 602).',
1812) kr. 6,000,' Af räntan utgå 12pensJo-Alms. Fru, donation (Enkefru S: Alm
ner, ,3,.,25' kr. "till 'fattiga enkor med eller 1874) kr. 2,000. Understöd till fattiga inom
utan ~\:>arn"inomKlara församiinIg. '. församl. ., _ I •

." Isbergs; fond (Presidentskan M. G. Is- Behrens" donation (GördelmaKarenJ..F _
berg 1872) kr. 3,000. Lifränta till ogifta Behrens) -kr, 700. "En liten påökning' till
.c. O. Björkegren och efter 'hennes död till- Jakobs och Johannis församlingars skole-
faller räntan fattighjonen: prester" (ingår' i den rektor och 2 'kofleger

f. d•. Kolerafonden, . kr. .801; 94. Till tillkommande lön).. " .
.styrelsens "godtfinnande, ' , , " Brandels <donation .(Anna 111:, Brandel

, lieberts fond (SejIareåldermannen J. F. 1795) kr. '2,700. Understöd till fattiga en-
Liebert 'och' lians hustru A: S. Weber 1832) kor m. fl. inom församlingen.
kr .. 5,028. 3/4 af räntan till fattighjonen,'C,arlboms 'donation' kr. 125, i' . ~.•

1/4 till kapitalet:.. '.' de -Geers,donation (K Ch:a Ribbing 1783)
lindgrensfond '(Direktör E.. Lindgren kr, 2;250. Understöd -till 6 fattiga af Jak.

1802)- kr,' 300. Gåfva till enka 'med flesta och Joh. förs., af hvilka 4 enkor, .
barn.' - . Godlunds testamentsfond '(Direktör J.

lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802) Godlund 1868) kr. 4,000. Understöd till
kr. 500. Gåfva till fattighjonen. . fattiga och orkeslösa inom församlingen. .

lindgrens fond kr. 500. Till middags-Hed rens fond (Biskop J. J. Hedren) 60().
måltid åt styrelsen. Till böcker åt medellöse lärjungar. .
, Lundblads fond (Hofslagaren J. Lund- . Hillbergs, stipendiefond "Okänd gifvare
blad 1843) kr. 343:76. Gåfva till familj 1865") kr. 1,000. Understöd åt medellösa
med -barn, ' . _ lärjungar... ,..,

Me'uni.ws fond (Mams. S. M. Meuniar Liljeb.ergs fond (Målaremåstarsn G. E.
1840) kr. 3,000. Pensioner åt 2:ne fattiga Liljeberg 1887) kr. 50,000. Räntan använ-

• gummor. .. des till utdelning bland gifta och ogifta,
Nordströms testamente (Enkefru E. M. qvinnor inom Jakobs och Johannis försam-

Nordström) .kr, 2,000~ .Räntan, delas. i 2:ne lingar, dock ej i mindre belopp än 20 kr.
pensioner till förmån för 2 ogifta handt- Lundblads donation (C. Christina Lund- .
verksmästares döttrar inom församlingen, a~t blad 1865) kr. 1,000. trnderstöd till 2:He
utgå: efter enkans död. . nattvardsbarn, en gosse och' en flicka.
-, Okänd (En ärlig mans' fond 1782) kr. 450. Norens donation (Kamrer J.NoIlln 1837)
Pension till en ärbar flicka. l kr. 1,5ÖO. Understöd. vid julen till högst
. Pihlgrens fond (Mal?sell U,. E. Pihlgren 4 inom Joh. förs. boende enkor eller värn-
1813) kr. 1,500. PenSIOner tdll 2:ne dyg- lösa barn. . "
diga flickor. . Sebaldts donation. (JustitiekansJerinnan
• Qvidings ,fond (Presidentenkan J. W. Qvi- M. Sebaldt 1797) kr. 8;333. Understöd till'
ding 1859) Kr. '32,000. Pastor utdelar till enkor. efter civile tjenstemän och deras ogifta
behöfvande inom Klara församling pensio- döttrar (6 'st.), 2:ne. fattiga .gossar i skolål-
ner till högst 100 kr., och minst 50 kr. . dern och 12 fattiga enkor utan uppgifvetstånd.
I ':Sett~rströms fond (Karduansmakaren Set- Vahlskogs stipendium (Enkefru ,L. M.
terström) kr. 630. Till styrelsens godtån- Vahlskog 1818) kr. 6,000. Understöd till
nande, ynglingar, som egna sig för studier till in-
c Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong träde i presterliga ståndet. '.
1824) kr. 3,000. Gåfva till fattighjonen. Ziervogels donation (Justitie-rådet C.

. . Strlihles testamentsfond (Kamererareen- Ziervogel 1824) kr. 7,500. Understöd till
kan H. M. Stråle 1829) kr. 3,000. Till 2:ne ogifta döttrar eller enkor efter embetsmän.
civila tjenstemansenkor, fyllda 60 år. __._

Tunelii fond (KryddkramhandL Johan Tu- Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren
nelius 1803) kr. 6,000. Räntan tilldelas 4 1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobe och
inom församl. boende fattiga enkor eller Johannis församl., (se sid. 602) till 6 st. af
jungfrur. . , . folkskolans flickor vid jule,!. \
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; Ah;nsfond (Byggmästaren Axe) Alm 1871) de Geers donationsfond (Excell,.,grefve
kr. 4,006.. Pastor i Jakob jemte 2 andra, C. de Geer 1850) kr. 15,150. 'I'illimderstöd.
att uppmuntra de 'arbetande klasserna till åt några utöfver det hittills vanliga antalet
flit, arbetsamhet och sparsamhet. . å församlingens fa~tighus intagne. personer,

AlmS'testamente (Byggmästaren Ax. Alm). de Geers donationsfond (~xcell. gref~e-
Pastor i Jakobs församling och Sparbanks- 9· de <!eer 1859). kr. 7,5?0. 'I.I11understöd
direktionen. Egendom: 39 Gamla Kungs- at fattiga o barn mom församlingen, hvilka.
holmsbrogatan. Stockholms sjukhem och en fyllt 1.~ ar, .me~ af sJuk~om. ell.er annan
"fond" till uppmuntran af flit, ordning och o;sak a~o .?f~rmogna at~ sIlI"forsorJa, sa.mi:
sparsamhet hos de arbetande klasserna inom sasom. tIllfal}Igt understod at a~dra fattiga
hufvudstaden företrädesvis sådana hvilkas af hvilken alder som helst, hvilka befinna
biträde testator vid byggnader begagnat, till sig uti en hjelplös belägenhet. ..
lika fördelning. Godus testamentsfond (Seg~lsommareen-

KarelIs fond (Kyrkoherden P. Karells kan C. G:od1!-1791) k~. 55? Årliga räntan
enka Ch. M. Hedendahl 1849) kr. 9,923. skall utga tll~ underhall ..for ~:ne inom ~or-
Kyrkoherdarne i Jakob och Klara; under- saml. boende a~bara och välfrejdade hederliga
stöd åt flidna prestmäns i fattigdom varan- enk~r el!er ogifta fruntImJ:.!ler,som uppnatt
d b a 60 ars alder, eller ock sådana yngre, som
e ~rn. .. _ ." genom sjukdom eller lyten äro urståndsatta

Lejas. val~orenhetsstl~telse for Ja~obs oc~ att sig genom arbete försörja.
Joh.anms församl. fa~tlge (KeJserll9" hof- Gyldenstolpes donationsfond (Grefve A..
0p.tIk1!-sBenjamin Leja 1864) kr .. 20,000. G. Gyldenstolpe 1855) kr. 1,~00. Till under-
Soarsklld styrelse med. kyrkoherden l Jak?b stöd åt 2:ne åldriga, sjuka personer, helst ii
s~som ordförande (se SId. 6~5). Dels bespis- församlingens fattighus.
mng u?der. Julhelgen af lpom Jako~s och Hederhielms testamentsfond (Kammar-
Jo~anms fors. 1;lOendefattiga, dels tIll. be- revisionsrådet G. O. Hederhielm 1797) kr.
k.ladnad af fattiga .. sk?lba;n, dels ~11!-tllgen1,000. Räntan skall hvarje halfår utdelas
un k?ntal~~u~del:stod tl!.l sådana b~hof.van.de,l till fattiga, födda inom Jakobs förs.
~om Icke aro l nagon valgorenhetsmrattmng Helins donationsfond (Enkefru L. Helin
intagna. 1815) kr. 3,000. Räntan skall lika fördelas

Grewesmiihlska friskolan (Grossh, C. A. emellan de å Jakobs och Joh. förs. fattighus:
Grewesmiihl 1812) kr. 143,825. Särskild di- intagna hjon.
rektion (se sid. 60ll). Till fattiga barns Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N..
undervisning i skolämnen, handaslöjd m. m. Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan arrvän-
samt till kläder. des till förökande af den dagliga kosten för

de å fattighusen intagna blinda hjon.
Jakobs och Johannis fattigvårds- Horns testamentsfond (GrefvinnanA. S,

s t y r e Is e. (Se sid. 597.) ;i~~~~f. s~~fl~~~ln~~~8{ihr'u~fe~~t(jlrfi~~
Barnhjelpsfonden (Excell. Grefve C. de kallade "pauvres honteuses", isynnerhet gamla,

Geer med 10,000, åtskilliga andra försam- döfva, blinda eller annorledes vanföra.
lingsboar med 5,000. 1836) kr. 15,000. Till Kihlströms testamentsfond (Slagtaren J.
mat och beklädnad åt fattiga barn. G. Kihlström 1830 och 1834) kr. 3,537. Rän-·

Benedicks testamentsfor\d (Brukspatronen tan utdelas årligen på stiftarens dödsdag den.
E. O. Benedicks 1876) kr. 2,000. Till hjelp 12 December till församl. fattighushjon.
för de fattiga utöfver hvad dessa enl. fattig- Nereens pensionsfond (Kanslirådet J. E.
vårdsförfattningarna bekomma, eller för så- Noröen 1803 och 1811) kr. 52,500. Pensioner
dana fattiga, som icke af fattigvårdssam- från 12 till 24 kr. utdelas till behöfvande
hällen a erhålla understöd. enkor och döttrar efter tjenstemän af civil-,

Ekholms testamentsfond (Guldsmeden J. militär- samt borgareståndet.
Ekholm 1806) kr. 2,522. Räntan tillfaller Normans testamentsfond (Hushållerskan
"fattiga medborgares enkor och minderåriga B. M. Norman 1829) kr. 1,500. Räntan ut-
barn" med 30 kr. hvar årligen. delas årligen på stiftarinnans dödsdag den,

Fuhrmans fond (Hofkällarernästaren P. H. 8 Maj till förs. fattighushjon.
Fuhrman 1772) kr. 383. Räntan användes Okänd (En okänd gifvares donationsfond:
till undfägnad midsommaraftonen åt fattig- 1855) kr. 3,000. Till underhåll af fattiga.
hjonen. och vanlottade barn inom församlingen.

de "Geers donationsfond (Kammarh. frih.\ P-s donationsfond (1865) kr. 500. Rän-
C. de Geer 1796) kr. 2,500. Till fortsåttan - tan till de fattiga inom församl.
det och driften af förs. arbetshus. Reinstedts donationsfond (Testamentsta-
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698 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter.
game' efter Enkefru M ..H;. Reinstedt 1846) 11&12). kr, 1,500. Stipendier, åt södra latin-
kr. 8,250. Räntan skall utdelas i 5 olika läroverket till-obestämdt antal. ".
lotter till vissa uppgifna personer-och efter Femte-Mars-Fonden (Flere onämnda 1876)
-deras. 'död' till andra behöfvande,helst enkor kr. 925. '. Till fattiga inom församlingen.
'Och ogifta 'döttrar efter embetsmån i statens Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
-embetsverk., 'l.... ,', . 1841) kr. 1,500. Räntan tillfaller sjuka och

Sandbergs - testamentsfond (Enkefru C. ofärdiga frun t.; tillfälligt' understöd.
;Sandberg 1812} kr" 1,275. Räntanti1l något Hults fond (Jungfru A.'JL. 'Hult 1805) kr.
i'attigt, fruntimmer af bättre stånd. , 1,100. Till fattigas understöd, till obestämdt

Schewes testamentsfond (Grosshandlaren antal. . ' '.'
R. F.:' Schewe 1;845) kr. 750.' .Räntan utde- Kolerafond 1853 års (flere stiftare 1853)
.las årligen på Sofiadagen till-förs, fattighus- kr. 3,000. Till barn, hvilkas .föräldrar dött
'hjon. i kolera, eller numera åt fattiga. <:«,

Schultzes testamentsfond (Fröken Q. von Körners fond (Landtbrukaren J. 0.. Kör-
.Schultze 1845) kr. 300. Räntan ,tilldelas ner 1860) kr. 3,000. Räntan' utdelas åt 6
:någon behöfvande.' , fattiga blinda eller, om sådana ej finnas,

Schwartzers testamentsfond (Öfverste J. behöfvande borgare eller deras" enkor. •
von Schwartzer 1808) kr. 300. Till de fat- Möllers fond (Kamereraren J. Möller1796)
-tiga 'vid jultiden.' , .r , kr. 1,667. Räntan tillfaller föl: lifstiden 3:ne

Sundströms gåfvomedel (Handlanden C. enkor efter civila embets-i.och tjenstemän.
·G. Sundström 1869) kr. 1,900. Räntan ut- Norbergs fond, (Jungfru A. M.Norberg
delas nyårsaftonen i 3 lika delar till behöf- 1864) kr. 1,500. Till hederliga fattiga' frun-
vande .och' obotligt sjuke' handlande eller timmer inom församlingen. . •
-deras enkor, eller handtverkare eller ock till Pihlmanska testamentsfonden (Enkefru
-Jakobs förs. fattiga i allmänhet. W, Pihlman 1779) kr. 9,036. _ Till pensioner

Söderströ.ms testamentsfond , (Mamsell S, åt 4 enkor. " '
,Söderström) kr. 988. Räntan utdelas Sofia- Widmans· fond (Grosshandlaren P. U.
-dagen till församl, fattighjon." Widmans dotter och måg R.·Th. Cederschiöld

WretterdahJs testamentsfond {Prostinnan 1859~ kr. 1,000. At 2:ne inom församl, bo-
(j. E. Wmtterdahl 1860) kr. 300. Räntan ende borgareonkor. ..
utdelas till någon behöfvande i förs.· Ohmans fond (Enkan .H. Ohrnan 1791)

Wittin.gs testamentsfond (Enkefru M. B. kr. 800. Stipendier åt södra latinläroverket
Witting 1782) kr .. 430. Bäntan skall årligen till obestämdt antal.
.Michaelsmessodagon lika fördelas mellan 3:ne . 1884 års fond· för fattiga nattvardsbarn
-enkor och 3:ne faderlösa barn inom församl., kr. 1,500.
hvilka äro i ömmande och behöfvande om-
:stä,Jldigheter. Ma r ia fö rsa m Iin g s s ko Irå d.

Akerblads donationsfond (Spegelfabrikö- (Se sid. 602.)
, Ie~ J. o Åker);Jlad 1?77? kr. 83. Till jul och levins fond (Fabrikören J. P. Levin och

nyårsgåtvor at fattighjonen. hans hustru 1856) kr. 1,500. Till beklädnad
åt sådana fattiga barn, som i brist deraf ej

Maria församlingS' k yr k er ä d, kunna bevista skolan. ..
(Se sid. 602.) Netherwoods fond (Bankok?mmlssanen v.

. , . '. Netherwood 1867) kr: 200. TIll uppmuntran
Apelgrens fond {Mamsell S. L. Apelgren åt ett fattigt skolbarn.

1811) kr. 1,500. Stipendier åt södra latin- Okänd kr. 1500.
lärove:ket till obestä!?dt antal. Petrejus fo~d (Skeppsklareraren P. Pe-

Botins eller Schonborgs fond (~refve trejus 1847) kr. 6,000. Till förmån för obe-
- .Jan· Gyllenb?rg 1831) kr. 9,000. 'I'ill tre medlad skolungdom i folk. ocli handtverks-

-en.~or eller do!trar efter emb~"ts-och tjenste- skolan, utgår i kläder m. m.
man. samt två ~n~or eller döttrar a~ hand- Törneboms testamente (Assessorn. och
lan?e ell~: fabriksidkare: saJ!lt en sjettedel Stäinpelmästaren E, rrörnebom 1831) kr.
af arets ranta. till kyrkonotanen.. 3,bOO. "

Cabanis fond (Enkefru A. Cabanis 1869) ... . : o'

kr. 2,400. Till aktningsvärda behöfvande Maria forsamiings .fa-thgvards-
inom församlingen. styrelse. (Se SId. 597.)

Dalqvists. fond (Enkan Ch. Dalqvist 1784) I Abrahamsons lifräntefond (Badaremästa-
kr. 337.' At en fattig enka: pensionären Iren J. O. Abramhamson 1870 och 1881) kr.
utses hvarje år. , .546:87. För barn å Gåiön" och vi Philip-
. Didrikssons fond (Enkan ~I. Didriksson senska skolan. '

- sm m ez:
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." Beklädnadsfonden för fattiga nattvards- Fatti~hjonens förplägning å testators födelse-
barn (okända gifvare) kr. 2,000. Användes dag den 23 Februari. .;
för fattiga barn -inom församlingen.· Wirrwachs fond (Enkefru.C.E. Wirrwach

Besparade medelfonden, bildad genom be- 1788) kr. 8,460. Af räntan användes 400 kr.
hållning af räntor 1867 och 1868) kr. 1,500. till pensioner (3 1150 kr. 411 37 kr. 50 öre
Användes för åtskilliga ändamål, efter Sty- och 4 1125 kr.) åt elfva ofrälse mäns enkor,
relsens bepröfvande. som äro fattiga och till frejden oförvitliga,

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. företrädesvis sådana, som hafva omyndiga
Fuhrman 1772) kr. 425. Fattighushjonens barn eller sjuka föräldrar att försörja ...
förplägning midsommardagen. Ostergrens fond (Hamnfogden L. E. Oster-

Godus fond (Segelsömmare enkan C. Godu gren 1852) kr. 500. Förplägning vid jultiden
1791) kr. 1,795. Pensioner åt 5 enkor åt sängliggande sjuka å fattighuset.
eller ogifta frunt.
. Grundbergs fond (Grossh. A. N. Grund-
berg 1852) kr. 2,000. At behöfvande inom Katarina församlings kyrkoråd.
församlingen. (Se sid. 602.) .

Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gö- Godus fond (Segelsö~nmare~nkan C. Godu
sche 1781) kr. 1,500. Fattighushjonens för- 1787) kr. 8,333. Pensioner at enkor m. ~.
plägning å H. M. Konungens födelsedag. ..Spång~ergska testamentsfo~den (Fab~i-

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. ~oren ~pangberg) kr. 2,071 ., Till understod
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes at .fattiga !~der- och moderlosa barn.
till förökande af den dagliga kosten för de .. Ofver~troms fond (Kyrkoherden F. W.
å fattighusen intagna blinda hjon. C?fv.~rstrom 1865) kr. 20,238. Pensioner och

Okänd (Gåfva af en okänd 1796) kr. 225. liträntor.
Inköp åt fattighushjonen af "Arndts paradis-
lustgård." Katarina församlings skolråd.

Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- (Se sid. 603.)
trejus 185?) kr. 1,500. Gratifikatio;ter å Gjörckes donationsfond (Enkefru C. Gjörc-
testators dodsdag den 27 Oktober till 10 ke 1874) kr. 2,000. Premier åt ett eller
personer. högst två fattiga fader- och moderlösa skol-

Reuchners fond (Enkefru S. L. Reuchner barn.
~885) .~r. 3,900. Utdelas till behöfvande Holmbergs fond (1860) 5,000. Undervis-
Inom församlingen. .. ..' ning i handslöjd åt fattiga flickor.

Roth~ffs fond (Ofverstel.oJtn.~nten .F. A. Okänd (stiftad af en okänd 1829) kr. 500.
Rothoff 1862) kr. 2,000. Till församlingens Premier i folkskolan
fattiga. .

Sahlbergs fond (Stadsmäklaren .J. Sahl- ... . .
berg 1803) kr. 548. Fattighjonens förpläg- Kata r In a fo rsa m II ng ~ fa t t igvå rd s-
ning å H. M. Konungens födelsedag. styrelse. (Se sid. 597.)

Sandahls fond (Uppbördskommissarien J. Almgrens fond (Advokatfiskalen J. P.
Sandahl 1878) kr. 2,000. För behöfvande Almgren 1822) kr. 1,050. Räntan utdelas
inom församlingen. till fattiga civile tjenstemäns enkor eller

Schwedersfond (Rådman M. Schweder döttrar.
1772) kr. 1,800. Pension till fattiga klädes- Bohman Ersens fond (Viktualiehandlan-
garnsspinnerskor. den E. Bohman E:son 1822) kr. 4,500. Ved-

Strånles testamentsfond (Kamererareenkan utdelning till fattige inom förs. m. m.
H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Till 2:nc Brandes fond (Fröken J. F. Brandes 1872)
civila tjenstemäns enkor, fyllda 60 år. kr. 15,000. Pensioner 11 75 kr. åt ogifta,

Tjugufemte Juni-fonden (Okänd gifvare) åldriga och sjukliga tjenarinnor, som längre
kr. 1,000. Till Styrelsens disposition för tid tjenat i samma familj och boende på söder.
fattiga inom församlingen. Broströms fond (Källarmästaren O. Bro-

Törnemans och Wistrands fond (Assessor ström 1844) kr. 2,000. Utdelning åt fattig-
J. A. Törneman och Professor A. H. Wi- hushjonen.
strand 1864) kr. 600. Behöfvande inom Bångs fond (Direktören G. Bång 1854)
församlingen. kr. 18,000. Utdelning åt fattighjonen; för

Wertmiillers fond N:o I (Bryggaren och närvarande lifränta,
Ryttmästaren G. Wortmuller 1864) kr. 2,000. Bångs fond (Direktören G. Bång 1854)
Uppfostringshjelp för 2:ne värnlösa barn. kr. 7,500. Till fattiga skolbarns beklädnad;

Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och If. n. lifränta.
Ryttmästaren G. Wertmliller 1864) kr. 2,000. Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg
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1830)" kr. 1,500. .Peneion åt en fattig bor. l sten 1836) kr. '750. Julkost åt fattighus:
gareenka, .., , " hjonen. . , .. ' ..

Fuhrmans -fond (HofkällaremästareneP. Ostbergs fond (Ofvervägaren F;J. Ost-
H. Fuhrman 1717'2)kr. 187. Till fattighjonen. berg 181~)'kr.!400. Pension åt enqvinna

God\ls fond (Segelsömmareenkan C. Godu bland pauvres honteux. .. :
1789} kr. 150. Utdelning till fattighushjonen. Ostergrens fond (H~mn~og~en L:!,~'!O~ter-

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu pen .. 18~2)'kr. 59q· , Fo~plagI!mg Vid jultiden
1797) kr .. 1,333. Pensioner åt enkor: eller at sanghggande 'sJuka a fattI~~u~et. ,_,",
döttrar till 1 civil tjensteman, 1 prest, 1 K h I f" l' k "o r a·d'
militär och 1 borgare. : , u n g s o m s o r ~a m In g s y r '" •

••• o • (Se SId. 603.)
Gaderl~.s ~ond (Husgeradskamm!l'rbetJen- 'Bomans fond (Kammarskrifvaren E. Bo~

t~n A; Gade.rm 18?3) kr. 4,500. TIll utdel- man 1817) kr. 1,700. Till 2!ne fattiga väl-
nmg at fattighushjonen. f 'd d o Id . t' . 'f" l' - -

Hedströms fond (Sidenfabrikör C, Hed- ~eJ a e a ers igna inom orsam mgen. _
ström 1822) kr. 3 000. Utdelning bland Hallgrens fond ~Mams~ll M. S.. Hallgren
fatti h' " illd l o l' o~. 1841) kr. 1,500. TIll fattiga fruntimmer,~t~;r&,husjon: 75 kr. ti e as ar Igen at ror- Kl r k ka f d n (Skräddaren Sv. Klercksörjningshjonen. e c s on e .

Holmbergs' fond (Kryddkramhandl.N. och. hans ,h.ustr~ 188~) kr .. 5,000. Att bi-
Holmberg 1853); kr. 1 500, Räntan arrvän- sprmga fattiga inom fors~mlm~en.
d . '" f d' d' ~. Lagermans testamentsfond (Handlanden
es o till ~orokande. a en ~ghga kosten ror J.' Lagerman 1780) kr. 2,500. -.Till sänglig-

de a fatt~~husen intagna b~m~a hjon. gande fattiga och föräldralösa' inom församl.
Lettströms fond (Fattigläkaren G. A. Lindblads testamentsfond (Lifmedikus C.

Let~ström. 1843) kr. 3,000; Okad kost åt A. Lindblad 1822) kr. 2,000. - Till enkor
fattlghu~hJonen. .. '.. efter ståndspersoner eller borgare; företrädes-

Nystroms fond (Rustmastaren C. Nystrom vis åt slägtingar
1817)..kr. 7,5?0. 1!tdelning till fattighjo~. Okänd ("En . okänd välgörares gåfva",

O.ka~d (Okänd gifvare 1804) kr. 150. TIll donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid)
fattighjonen. kr. 4100.' Till skolans bästa' materialier

Osreengii .fond (Kammarrättsrådinna.n B. till skolbarns beklädnad uppkÖpas; bekläd-
Ch. Osseengius 1853) kr. 3,000. Pensioner naderna tillverkas af folkskolebarn 'och ut-
åt 3:ne fattiga fruntimmer. delas-vid examina.

~ingqvists fond (Apote~~re? C. R. Rin!5'[ Sjöstedts testamentsfond (Repslagareål-
qVI~t 183~) kr. 7,50Ö. Forbattrad kost at dermannen O. Sjöstedt och hans hustru 1815)
fattighushjonen. o kr. 5,000. Af räntan äro '/3 anslagna till

Roos' fond (Hand~,lsb?khallaren J~C.~oos aflöning åt en skollärare och återstoden till
181?) kr .. 1,500. Forbattrad kost at sjuka utdelning åt fattige inom förs., som äro sjuka,
fattighushjon. ålderstigna eller hafva flera barn företrädes-

Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F. vis fattiga eesäller af "Repslag~reembetet»
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Utdeln. åt fat- och deras h~strur
tighushjonen. .

Stokoes fond, benämnd Stenbergska Stif-
telsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000.
Till utdelning åt 10 fattiga inom församl,
hvarje år. -, Carlgrens fond (Sergeanten J. Carlgren

Stråhles testamentsfond (Kamererareen- 1818) kr. 1,500. Till utdelning åt fattig-
kan H. M. Stråhle 1829)' kr. 3,000. Till 2:e hjonen.
civila tjenstemäns enkor, fyllda 60 år. Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu

Tengströms fond (Kamereraren C. A. Teng- 1791) kr. 1,300 till tre pensioner åt enkor
ström 1864) kr. 10,100. Af räntan utdelas eller ogifta fruntimmer i församlingen.
4 pensioner a 50 kr. till fattiga enkor och 4 Holmbergs fond (Kryddkramhandl, N.
il 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längre Holmberg 1853) kr. 3,400. Räntan användes
tid tjenat inom samma familj; återstoden till utdelning åt blinda fattiga hjon.
användes till fattighushjonens underhåll. Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller

Törnqvists fond (Kamreraren C. Törn- 1831) kr. 500. Till fattighushjonen.
qvist 1866) kr. '14,600. 250 kr. utdelas till Möllers fond (Brukspatronen S. Möllor)
fattighushjonen hvarje år 17/,2 (testators döds- kr. 1,000. Till fattiga barns uppfostran och
dag); återstoden användes till förbättrande vård.
af hjonens kost. Noreens fond (Kanslirådet J. E. Nonlen

Zetherstens fond (Garfvaren J. H. Zether- 1811) kr. 900. Till utdeln. efter godtfinnande;

Kungshol ms försa mli ngs fattig-
vårdsstyrelse. (Se sid. 597.),
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.; Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche Iartade barn, som vid församlingens folkskola .1

1826) kr. 2,000. Till fattiga och värnlÖSa\åtnjuta undervisning. . .
barns 'uppfostran och vård.' Sjöstedts fond (Prosten N ... J .. Sjöstedt
, Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C. Roos 1856) kr. 9,000. Till barnkrubba.oeh-små-
1818) kr. 2,700. Förbättrad kost åt sjuka barns skola. ".
fattighushjon. Wadströms fond kr. 300. Till julgåfvor

Stagmans .fond (Trädgårdsmästaren Stag- åt fattiga fruntimmer.
man 1826) kr, 5,000. Till förplägning af Widings fond (Kyrkoherden L. P:Widing
fattighushjonen samt 3:ne pensioner a 30 kr. 1814) kr. 6,815. Af räntan utdelas 5 pen-
och 'i3:ne a15 kr. sioner, 1 a 50 kr., 1 a 35 kr. och 3 a 30

Tharmouths fond (Mamsell A. Tharmouth kr., åt inom församlingen boende tjenstemäns
1850) kr. 1,600. Till kläder åt fattig- enkor eller döttrar, hvarvid de efter prest-
hjonen; synnerligen gamla tjenare. män hafva företräde.

Torkens fond (Kapten J. B. von Torken
~813) kr ..1,200. Till sjuka och sängliggande He d v iq Eleonora församlings fattig-
Inom fattighuset. vardsstyrelse. (Se sid. 597.)

Asplunds fond (Handl, A. Asplund 1784)
Hedvig Eleonora församlings kr. 795. För inrättande af ett fattighus på

k Yr k o r å d. (Se sid. 603.) Ostermalm. .
Beethuns Tond (Mamsell A. Beethun) kr. Beklädnadsf. för fattiga skolb. inom förs.

2,404. Till julgåfvor åt fattiga fruntimmer. kr. 19,150. Räntan användes till beklädna-
Boman Erikssons fond (Viktualiehand- der åt fattiga skol- och nattvardsbarn.

landen E. Boman ]814) kr. 9,843. Till en Bohman E:sons fond (Viktualiohandlan-
läro- och arbetsanstalt för fattiga barn, handt- den E. Bohman E:son) kr. 3,000. Till un-
verksgesäller och lärgossar. derstöd åt fattiga utom fattighuset.

Brandels fond (Mamsell A. S. Brandel Erikssons fond (Enkefru L. K. Ch. Eriks-
1867) kr. 62,588. Afkastningen utgår för son 1866) kr. 1,000. Till fördelning mellan
närvarande till största delen såsom lifränta, 6 ålderstigna fruntimmer.
men deraf skall sedan användas ena hälften Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kronor
till bidrag åt fattisa skolbarn inom försam- 1,000. Till understöd åt fattiga.
lingen och den andra hälften, efter anmälan Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
af. någon församlingens medlem och kyrko- Fuhrman 1772) kr. 183. Till förplägning
rådets pröfning för hvarje gång, till under- af fattighushjonen midsommardagen.
stöd åt behöfvande och helst i form af till- Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu)
fälliga mindre gåfvor för att lindra oförvål- kr. 850. Till understöd åt fattiga. '
lad verklig nöd samt der utsigt förefinnes, Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859)
att genom penningehjelp en arbetsam och kr. 500. Till förbättrande af fattighushjonens
nyttig medlem kan åt samhället återvinnas. kost under sjukdom.

Brandts testamente (Enkefru W. Brandt Hellmans fond (Assessor Hellman) kr. 500.
1878) kr. 2,000. Till förstärkning af Beet- Till jul- och nyårsgåfva åt fattighushjonen.
huns fond. I Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N.

Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. filljHolmberg 1853) kr. 1,500. Räntan arrvän-
julgåfvor åt fattiga fruntimmer. .des till förbättrande af den dagliga kosten

Folckerska och Barkerska testamentet för de å fattighusen intagna blinda hjon.
(Enkefru C. Ch. Bark 1867) kr. 2,016. Till Hultgrens fond (Enkan A. B. Hultgren
pension åt en fattig qvinna, som genom sitt 18(6) kr. 500. Till styrelsens godtfinnande.
arbete måste försörja åldriga föräldrar. Qvidings fond (lustitierådsenkan Ch. Qvi-

lindstens stipendiefond (Subskribenter ding) kr. 1,000. Arliga räntan tilldelas ett
1879) kr. 1,050. .rill understöd åt 1 eller äldre fruntimmer, som är att hänföra till
2:ne lärjungar vid Ostermalms allm. läroverk. pauvres honteux.

Petterssons fond (Handlanden P. Pet- Roseiii fond (Repslagaren O. Roselius) kr.
tersson 1878) kr. 3,000. Hälften af räntan 1866. Uäntan utdelas till. fattighushjonen.
utdelas den 4 febr. till flitige och välartade Rymans fond (Gulddragaren J. Ryman
barn i Djurgårdens folkskola; andra hälften 1784) kr. 1,887, För inrättande af ett fat-
användes till en fest för skolbarnen samma tighus på Ostermalm.
dag. Sätherströms fond (Karduansmakaren J.

Selenii testamente (Källaremästaren C. L. Sätherström 1828). Fonden utgöres af fastig-
Selenius 1865) kr. 5,241. Till inköp af mat,heten n:r 8 i qvarteret Hägern större, Klara
kläder' och böcker åt sådane fattige och väl-. förs amI. ; till utdelning åt gamla, sånglig-
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702 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
gande män och qvinnor, samt fader och Adolf Fredriks församlings fattig-
moderlösa barns underhåll.' ,. vårdssty.relse. f (Se sid. 597.)

Sporrongs fond (Mamsell A. Maria Spor·. c .. .' • . .
rong 1862) kr. 750. Till utdelninz Maria" Abehns fon.~ ,(Prolessor ~J. Abelm ~87~)
dage "åt fattig .• F. o kr. 1,000. Rantan utdelas den 22,IDaJ.tlll

n a . ~ I a. en fa~.tig, för .g:udsfruktan och1i.edrandevan-o
del kand familj. . '. '

Adolf Fredriks fö.rs8'ml'ings Bayards fond (Kamereraren D. Bayard
'kyrkoråd. (Se sid, 603.) 1833) kr. 4,500. Till åldriga ogifta döttrar

Hartmans fond (Bryggaren N. Hartinan af embets-, tjenste- eller borgersmän m. fl.-
1837) kr. 2,340. Understöd åt fattiga lär: Bayards fond (Kamereraren D.' Bayard.
jungar i församlingens skola. .'!' . 1833) kr. 1,500. Till sängliggande på 'fat-

Lindbergs' fond (Trädgårdsmästareenkan tighus. " y"
Lindberg 1859) kr. 200. Till kläder åt Be1<lädnadsfond fö~r fattiga skolbarn kr.
fattiga barn inom församlingen. 2,100., . .

Probsts donatlon (Mamsell Ch. W. Probst .Berggrens fond (Hyrkusken' M.: Berggren
1867) kr. 7,000. Arliga räntan fördelas emel- 1837) kr. 1,500. Till kläder åt de mest nöd-
lan fyra verkligt behöfvande handtverksbor- stäida fattighushjonen. . .
ga!ei>,~nkor .eller döttrar inom Adolf Fre- Bollins fond (Bryggaren O. G.' Bollin
dnks församling. '" 1862) kr. 3,000. Till fattiga skolbarns be-

Buckmans donation (Froken M. Ruckman klädnad sedan pensionären. dödt !

1887) kr. 20,00(\ .:t'ill Adolf Fredt. församI. Falks' fond (Errkan M. Falk 1'796}kr. 500.
barnhem; f. n. Iifränta, Till d töd åt t: tti

Stenbergs fond (Handlanden A. Stenber~ I un ers o a a iga, o

1860) kr. 2 000. Kläder och böcker åt fat- Fileens fond (Kommerserådet P. E. Fileen
tiga barn. ' '" 1822) kr. 17,500. Till fattiga enkor i Stockh.

Wallins fond, Emma och M. F. (1879) kr. Godu~ fond (Segelsömmareenkan C. Godu
20,000. Till Adolf Fredriks församI. barn-r 1787) kr. 560.' Räntan- tillfaller 2 fattiga
hem; f. n. lifränta. enkor, eller ogifta fruntimmer, 60 ar gamla,

Wallins fond,' M. F. Handl, (1884) kr. eller sådana, som utaf sjukdom eller lyten
2,000. Till premier i folkskolan. icke kunna försörja sig. '

Wi~kholms stiftelse (Lump~~ndlaren P. Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N.
A. ~Ickholm 18~0) kr. 6,5QO .. Rantebel.?pp~t Holmberg 1853) kr. 1,509. Räntan använ-
~nva~~.es d~.ls till under hall och. be~ladnad des till förökande af den dagliga kosten för
at föräldralösa barn genom fattlgvardssty- de å fattighusen intagna blinda hjon.
relsens försorg, dels till kontanta bidrag, Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A.
s0!D:.af kyr~oherd~n utd.elas bland de mest Le" h f d 1831) kr 1200. rin nödstäidabehofvande inom församlingen. . IJO~ u vUf' .., I

Widboms fond (Mamsell A. Widbom 1877) likar ..mom örsamlingen. .
kr.o l ,000. Underst. åt. s. k. pauvres honteux. ~.eIJonhufvuds fond (Kapten. friherre A.

o Akerlunds fond, Augusta Wilh. Albertina LelJonh~fvud ~841) kr. 300. TIll sjuka och
Akerlund (1888) kr. 3,000. Räntan till 2:ne gamla pa fattighus den 7 Jan. och 11 Aug.
50 års gamla hederliga fruntimmer. , Lieberts fond (Sejlareåldermannen J. F.

Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
kr. 4,740. Till på fattighus intagna 23 Juni
och 24 Dec,

Lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von
Bäärenhielms fond (Kamereraren N. G. Köhler och hans hustru 1857 och 1867) kr.

Bäärenhielm 1875) kr. 1,000. Till församl. 7,500. Fyra pensioner åt fattiga enkor ej
arbetsskola för gossar. under 60 år, företrädesvis åt dem, hvilkas

Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören män tillhört tjenstemannaklassen.
C. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Till församl, Nordenstolpes fond (Kammarrådet Fr.
arbetsskola för gossar. Nordenstolpe 1815) kr. 900. Till blinda på

Ruckmans donation (Fröken M. Ruckman fattighuset, eljest sjuke och sängliggande.
1860) kr. 500. Till kläder och böcker åt Nordströms fond (Enkefru C. M. Nord-
fattiga barn. ström) kr. 1,000. Räntan utbetalas såsom

Schwartz stiftelse (Kontrollören C. F. pension åt en fattig borgaredotter inom
Schwartz 1861) kr. 1,174. Till sömnads- församlingen.
undervisningens förbättrande i församI. skola. Okänd (1805) kr. 200. Till sjuke o. säng-

-~ . lliggande på fattighuset.

Adolf Fredriks församlings
s k o Ir å d. (Se sid. 603.)
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Reinholds,fond'(Bagaren.E. Reinhold 1876) enkefond, och 1,000 kr., får .hvars ränta be-

kr. 1,500. Räntan utdelas den 12 Maj till redes Kyrkans stipendiater "ein lustiger Tag."
2:ne inom församlingen boende, Stockholms Annu utgår densamma som 11frärrta åt
kommun tillhörande, behöfvande, helst af testator.
borgerlig härkomst.' Beskows testamente (Brukspatron H. N.

Timells testamente (Mamsell U. Timell) Beskow 1833) kr. 7,500. Till skollärarne.
kr. 1,500. Till fårsaml. flickskola. Brenners legat (C. H. Brenner) kr. 260.

Undens fond (Handlanden A. E. Unden Pastor i Tyska församlingen; för fattiga.
1837) kr. 3,000. Till så många nödstäide Bångs testamente (Fru M. D. Bång 1774}
af ofrälse stånd, som af räntan kunna er- kr. 240. Till en studerande yngling.
hålla 50 kr. Ehlerts testamente (Kapten H. E. Ehlert. -

Westfeldts fond. (Enkan ·M. Westfe~dt och fru 1857) kr. 1,000. Räntan till ännu:
1869). kr. 2\?00. TIll uppfostran af fattiga lefvande slägtingar.
barn inom forsaml." Fischers testamente (Kaptenen Joh . .J.

Westmans fond (Ryttmastaren J. West- Fischer 1772) kr. 1666. Till husfatti a.
man och hans hustru 1804 och 1817) kr. '" " g
2,700. Till inträdessökande på fattighus till F~hrmans fond (Hofkallar~mast~!en P;
dess de kunna blifva intaena. H. Fuhrman 1772) kr. 1,250. Tyska församl.

b 6 föreståndare och 3 testamentsexekutorer;-
till hus fattiga.

Skeppsholms församlings kyrko- Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
o c h s k o Ir å d. (Se sid. 601.) Fuhrman 1772) kr. 31,000. 16 gossar erhålla.

Asklings testamente .(Kontreamiralen C. kläder, skodon, skolafgift och läsmaterial.
F. Askling) kr. 300. Årliga räntan skall Fuhrmans fond (Hofkällarernästaren.P. H.
utdelas åt enka efter någon arbetare af Fuhrman 1772). Tyska förs. 6 föreståndare,
arbetsklassen. samt 3:ne executores testamenti. Donatio-

BilIbergs och hans hustrus testamente nen består af fasta egendomen n:r 20 Svart-
(Kapt, Löjtn. S. B. O. Billberg) kr. 1,270. mangatan.
Arliga" rän!.an s~all ~illd.elas någon ~~emed- Garvens donation (Fru J. E. Garven 1772)
lad, företrädesvis sjuklig kapten-löjtnants kr. 1,000. Till behöfvande fruntimmer.
enka. K d" C Groths testamente (Grosshandlaren J. H.

Blomstedts testamente j ?mm.~n oren . Groth 1785) kr. 12,500. Till 6 pensioner
J. Blomstedt) kr. 3,000. Årliga rantan skall 't f' k "f 50' I k" "
utdelas åt i fattigdom efterlemnade enkor a ~.SIg omne, o ver ar gam a op~an.
efter tjenstemän, som tillhört K. Flottans Guhlstorffs testamen~e (Kart. J. J. C!'.~h~~-
Stockholms station. torff 1870) kr. 1,000. TIll behofvande sjoman

Dahls testamente (Mamsell M. C. Dahl) och deras enkor.
kr. 570. Arliga räntan skall utdelas till Gösches fond (Grossh, J. H. Göseho 1782)
någon behöfvande enka eller faderlösa barn kr. 2,250. Pensioner till 4 afsigkomne gamla.
efter en flaggkonstapel. borgare.

Falks testamente (Enkefru M. Falk) kr. Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 1781}
500. ~rliga räntan skall delas mellan 10 kr. 1,500. Till husfattiga.
st. fattiga enkor. K .' d t c B H bbFrimans testamente (Carolina Friman) kr. Hebbes I~gat ( ommer~eIa e D.". e. e
1,474: 55. Då fonden genom räntans läg- 1792) .~r. 15.0. Pastorn l Tyska försarnlin-
gande till kapitalet vuxit till kr. 2,000, skall gen; for fattiga.
årliga räntan tilldelas 4 behöfvande officers Hebbes testamente .(Brukspat:. A.. ~ebbe
eller underofficers enkor. 1824) kr. 10,500. TIll medellosa försam-

Trolles testamente (Öfverkommissarien vid lingsmedlemmar, företrädesvis barn.
Kongl. Flottan C. J. Trolle) kr. 6,200. Ar- Hebbes testamente (Kommerserådet S. B-
liga räntan skall tilldelas en fattig enka Hebbe 1803) kr. 3,000. Till husfattiga.
efter civil ~jensteman vid K. Flottans Stock- Holms legat (B. Holm) kr. 500. Pastor
holms station. i Tyska församlingen; för fattiga.

Höpfners legat (Nikolaus Höpfner 1696)
T k f" I' Pastor i Tyska förs.: för fattiga; donationen

ys (aSeo.rdsa6~21)ngen. består af egend. n:o 11 St. Nygatan, hvars
SI. . afkastning f. n. är 3,200 kr.

Anonymt testamente (X. 1880) kr. 5,000, Kellners testamente (Fru D. Kellner 1747)
hvaraf 4,000 kr., som grundpenning till Prest- kr. 571. Till fattiga barn.
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- Kirchrings, legat, kr. 250. Pastorn i tyska Mo'saiska församli'ngen.

.församlingen: för fattiga. (Se sid. 605.)' .
Kleinsorgs test~mente' (Fru M. E. Klein- .Benedicks stipendiefond (Brukspatron W.

.sorg 17~5).kr. 3,000. Till obemedlade flickors Benedicks 1848) kr. 9,000. Stip. åt judisk
"l\Ppfostran. " . " studerande vid svenskt universitet
_ Knochs do~ata<!.n(F; Knoch 1~83) kr. 3~0. Benedicks understödsfond (E. O. Bene-
l'~s~or och förestånd. l Tyska församl.: till dicks 1876) kr, 2,000. Till behöfvande inom
:fatt~gba. f d s-n . Id J F församl. enligt, vederbörande fattigvårdsst.

'.Lie erts on (Sej area ermannen . . beslut.
LIebert och ~ans hustru A. S. Weber 1832) Eliassons understödsfond (Fabrikör Lev-y
Kr. 1,500. '1'111Tyska skolan. Eliasson och hans fru Edeline f. Salomoris-

Lohes ,legat (1758) kr. 1,500. Pastor i son 1874) kr;' 5,000. Räntan användes till
'Tyska församl.: för fattiga. understöd åt fattiga ynglingar och flickor

Lohes testamente (A..Lohe 1759) kr. 1,000. inom m?sa~ska församl., hvilka önska full-
'Till Tyska skolan. komna ,SIg l yrke eller kunskaper.
, Miillers testamente (Kommerserådet J. C. 'Levy Eliassons minnesfond (Fabrikör Levy

:Muller 1832) kr. 7,500. Till 'fattiga. Eliassons enka Edeline-Eliasson 1887). Mo-
Rambachs . donation (Snickareenkan E. saiska församlingens Fattigvårdsnämnd kr.

Rambach f. Dehm) kr. 1000. Räntan ut- 5,000. Räntan användes för att bereda fat-
-delas till' behöfvande inom' församlingen, t~ga.. församlingsmedlemmar af qvinnokön
. Reinholds testamente (Bagaren E. Rein- tlllfall~ att be.gagna brunns- eller badkur

bold) kr. 1,500. Till fattiga. eller :lstels? pa ~andet.
Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Robt- ,L~vms stipendiefond (?ross~an~l. .~ohn

1ieb 1864) kr. 1000. Till kyrkobetjening Levin 1872) kr. 10,000. F. n. lifstidsränta:
-och 'deras enkor. ' sedan såsom stipendium åt någon fattig

Schewens testamente (J. B. von Schewen) s~udetat;tde yngling, tillhörande mosaiska
kr. 970. Till fattiga. forsamlmgen.

Schinkels testamente (Kommerserådet D. Manns testamentsfond (Gr.ossha:ndl. A. ~.
"Von' Schinkel 1807) kr. 3000. Till behöf- Mann 1865) kr. 20,000. Rantan t. v. till
'vande skolgossar.' eJ] best~md person; sedan disponeras den af

Schlotthauers legat (Fru M. Schlotthauer församlingen. .
1767) kr. 200. Pastor i Tyska församlin- Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren
-gen: för fattiga. Lesser oMey.~rsson .186?) kr. 22,945. ~.en-

, . . stoner at larare, .lärarinnor m. fl" anstalde
. Schmidts legat (P. Schmidt) kr. 250. Pa- hos mosaiska förs. samt deras enkor och

.stor i Tyska församlingen; för fattiga. barn. "
Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. Michaelssons donation (Konsul G. Micha-

'650. Pastor i Tyska församl.; till fattiga. elsson 1865) kr. 20,000. Räntan användes
Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. efter föreståndames bästa öfvertygelse.

-600. Till studerande. Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.
Schwartzers testamentsfond (F. von 13;0~14. .Halfva. räntan ti~l ~iss\1operson.er,

.Schwartzer 1811) kr. 300. Till de fattiga. ~n:.rt hblften un undervisning at fattiga
Starbus testamente (Fru L. D. Starbus IJU IS a arn.

1874) kr. 1,260. Till fattiga. Stockholms Mosaiska församlings sjuk-
Stocks legat (Fredrik von Stock 1806) hjelps- och begrafningssällskap (1788) kr.

'kr. 4,50Q. Pastor i Tyska församlingen; för 21,725. Särskild styrelse (se sid. 668); att
fattiga. . vårda och understödja sjuka samt ombestyra

Sturms fond (Fru Sturm 1879) kr. 28,000. begrafning af aflidna mosaiska trosbekän-
Lifränta till slägtingar till deras död, sedan nare; ledamotsafgift är. 5 kr. årligen, men
till behöfvande handtverkare. understöd lemnas utan afseende på, leda-

Tyska församI. fattigkassa, kr. 9,000. motskap i sällskapet.
'Tyska församl. kyrkoråd. . . -. --.. .

Wrangels testamente (Fröken-M. B. IVran- ..Isr~elitaska ynghng~forenmgen (1819).
gel 1706) kr 750. Till fattiga. ,Sa.rs~l1d. styrelse (se SId. 668). ~tt under-
, '. stödja till Stockholms kommun horande per-

Yhlen.s legat ~A. C,. von Yh!.en) k~. 125. soner af mosaisk trosbekännelse, hvilka egna
~astor l Tyska församlingen: for fattiga, sig åt vetenskapliga studier, åt slöjd eller

handtverk; att bereda utväg för medellösa
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jU",di,skab,arn t,i,l~e~hållim,de,'af,re,lI',giOnS-och Irel.se (se. sid. 681). , A,SYI, för Ob1e,niearaae
elementarunderVlsnmg m.m. ogifta fruntimmer af ståndsklasserr 'öfver '50
..,l)eligrna"n,s sti~e.~~ium (1?~kto~ !'. S.elig- årganila.'·,:,'lc" ", . .j,;.;;?n:ann); "Sty,r~ls~n' fo~ Israelitiska Yn~l~llga- --'. - • • s : ;

f?re~w~en; arl~ga rantan c:a, 190 kr. utdelas .Asy!et för .. pauvres honteux, Särskild
"tll\ JUdISkyn~~!ng, egnande SIg at vetenskap, direktion (Se SId. 681). (Grefvinnan Ch: von

skon konst, sloJd eller handtverk S~hwerin, f., Liliencrantz 1860). Asylets till·
•• --o -. gangar utgjorde den 31 December 1887 kr.

Engestroms, Eufemia M. V., stiftelse (Stats- 646.859: 36 öre inberäknad lifräntefonden
minister L. von Engeström 1820) kr. 4,000 142'000 kr. Beredande af bostad och delvis
sam~ sedan år 1888 stadens lösepenning fö~ föd~ åt aktningsvärda fruntimmer af stånds,
f~ttIgstugan. k.r. 4,00~. . Katolska försam- personklassen.
1mgens kyrkorad (se SId. 605). Understöd åt
fattiga enkor af katolska bekännelsen. Borgerskapets Enkhus.

(Se sid. 681.)
II. Fonder tillhörande fattighus och Bergs testamente (Mamsell J. J. Berg

försörjningsinrättningar,. barnhus 1~16) kr. 35,000. Räntan anslagen till pen-
m fl dylika asyler ~Ioner .il, 150 kr. .~t 12 ogifta fattiga och

. . . ålderstigna borgardöttrar.
Arbetsstugor för barn, grundade 1887 Borgerskapets enkhus (Stockholms bor-

genom anslag af Stiftelsen Lars Hiertas gerskap 1724) kr. 814,630: 72, fastigheten
Minne, hafva till ändamål att förekomma deruti inbegripen upptagen till 342,283 kr.
tiggeri' bland fattiga barn genom att tidigt 96 öre: Underhåll af ålderstigna borgare-
ingifva dem kärlek till arbete; underhållas enkor l Stockholm.
ge~om frivilliga bidrag och årsafgifter. Sär- .Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F.
skild styrelse (se sid. 689). Arbetsstugor LIebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
finnas i Ad?lf Fredriks, Katarina, Kungs- ~r. 4,515.. Handpenningar åt å enkehuset
holms, Hedvig Eleonora och Nikolai försam- intagna hjon.
lingar. (Se adressafdelningen.) Paters ens fond (Grossh, W. G. Patersen

1864) kr. 137,000. Räntan utgår i pensioner
D r o tt n i n g h u s e t. å 50 kr. pr år till enkor och döttrar efter

(Se sid. 682.) borgare i Stockholm.
Brandelska fonden (Mamsell A. S. Bran- Paul is testamente (Grosshandlaren Nie,

del 1867) kr. 42,000. Pensioner. Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan utdelas till
Drottninghuset (Konung Carl XI:s Drott- hufvudstadens fattiga borgares och fabrikörers

ning, Ulrika Eleonora, antagligen 1682) kr. enkor, äfvensom orkeslöse, __sjuk~ och behöf-
124,410. Intagning och försörjning af ålder- vande borgare och fabrikörer l Stockholm.
stigna, sjukliga, i torftighet stadda enkor Schröders testamente (Grosshandl.Georg
och döttrar efter civile och militäre embets- Schröder 1871) kr. 122,000. Pensioner åt
och tjenstemän, prester borgare samt sådana fruntimmer af borgerliga klassen.
hofbetjenter, hvilka icke burit livrö. Säfbohms testamente (Snickareålderman-

K,:,iggeska fonden (Enkefru Knigge Anna ~eno D. Säfbo~m) kr. 759. Handpenningar •
Mana von Balthazar 1822) kr. 25,000. Räntan at a enkhuset mtagna snickareenkor.
fördelas i 10 pensioner a 142 kr. 50 öre till Thernbergs testamente (Handelskassören
"i verklig nöd stadda ogifta fruntimmer J. Thernberg 1821) kr. 15,000. Fonden till-
eller enkor af medelklassen", med vilkor att faller enkhuset efter nuvarande pensionä-
de äro "kända att vara af obefläckad vandel" rens död.
med företrädesrätt för ogifta sökande af Tidmarks och Sundins Pensionsfond
nämnda egenskaper. (Mamsell S. M. Sundin 1859) kr. 204,300.

lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F. Pensioner a 300 kr. tilldelas för i behof
. Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832) stadde fruntimmer af den så kallade bättre
kr. 4,925. Till gåfvor vid midsommar och samhällsklassen, hvilka, födda i Stockholm
jul åt de på ~rottninghuset intagna personer. och n~i.ns~30 .~r gamla, äro antinge!1b~inda

Dessutom tillkommer af aflidne grosshand- eller l sina handel' forlamade eller förvridna,
laren Adam Svanberg till Drottninghuset så att de icke kunna sig med arbete försörja".
donerade 20,000 kr. Zettersten P:s testamente (Kryddkramh.

-- E. Zettersten P:ns 18~6) kr. 15,000. Af
Kon~,ng Oskar I:s minne (Enkedrottning räntan tillfaller '/. Enkehuset och de öfriga

Josephma 1873) kr. 663,485. Särskild sty- "i. utgå som pensioner 11 75 kr. åt välfrejdade
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706 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
fattiga enkoreller ogifta döttrar efter borgare; laren Adam Svanberg till Frhnurarebarnhusaf
för, närvarande' är -pensionäremasr antalulu, donerade 20000 kr.

Ödn'lans"te8ta.mt:~te. '(JF!u·"Hedv. Ödman , ) '. ~ ,'" .. • •. a· ,J Il > ~'":'
1791) kr. 3,181. Rantan tilldelas 8.borgare· o'p'~" C Is' 'ppfo" trI'ng . :·ttn'"ng' f"enkor. ' ~,ms >ar ,.;u '" s" . srn.ra I or

Desssutom tillkommer af aflidne grosshand- fattiga ,9~h. Iv,~rnlpsa barn:, .,Sto.ckhplm
laren Adam Svanberg donerade 40000 kr. a:ast,?,r ,;Prm1a.J.;J.US, J: O. WaUm och Under-

___ ' stathallaren Q. af Vannqvist 1833) kr.
'::8.or~~r~kapJts g i)b'hJis' (Stockh.' ob~s Bot: 389,8,33: S~r~ild .~'tYr.~\SI1(se si~. ~i?9). Vård
erska "IVgS) -kr. 432 465:-10.~Borger~kapets af fattiga;, nch varnl?si1 °b!;Lr.nl -Stockholm;

gEbbhP d' kti M "d 6Q1 TT d hOll d 79 barn vardas f. n .. a Galon.... I
Gu, us ~re cion.rse SI :. q. ).w n er a an e Dess tom tillkommer af' allidne grosshand _
af ålderstigne borgersman '1 Stockholm, AUd S b uu P' b l . ätt

F: ~(j.lJernkramliandlilssocietens pension- l~ren am van erg l nns:, ar s mra .-
och begrafningskassa, kr. 3,000. Kassan mng donerade 20,000 kr. ,
öfverlemnad till Borgerskapets. Gubbhus- och
Enkehusinrättn. med 1,500 kr. till hvardera. Föreningen för' sinnesslöa barns vård

Dessutom tillkommer af -aflidne gross- (Professor! N.' G..Kjellberg m. fli 1869) b.
handlare.n ~dax.n Svanberg till borgerakapets 94,880:104:r Sär~kild' ~~yrelsy (se-sid. 0683).
gubbhusinrättning. donerade 40,000 Ikr. . Uppfostran af sinnesslöa barn; f. n. vardas

, •. " --- '" " å inrättningen. 35 barn. I
Allmänna' barnhluinr.ättnirige'n. \ _~__ .;'

,'... '(Se sid. 639.) " , l.. ,
Malmqvistska , barfluppfo~trings.anstalten

A"m~nna barn~usinrättni~gen iSto....ckholm Stockholm (Klockaren ,J. P. Malmqvist
(l?rottl)mg .~n~tma 1637) kr.' 4,264,024: 17. och hans hustru 1861) kr. -44,063: 0.1. Sär-
Vard om värnlösa barn. skild styrelse (se sid. 689). Att lemna fattiga

"Fo~d för barnhusbarn af'qvin~okönet" och värnlösa flickebarn undervisning, vård
(Statsrådet C. J. Malm~ten, Fn.her~e F. och uppfostran i ,ö.f~i,gt;/öf ~e flesta å, an-
Wrede, Grosshandlaren. Ä:, F!!Jsta~I~s m. fl. stalten vårdade ,.b!1-PIerlägges årligen en af-
1861) kr. 32,123: 74. Insättning l rante- och gift i medeltal utgörande 156: 69 för hvarje
kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm till bet~lande.
ber~dan~~ af lifränta vid .55 år.' , ,-. --o ,

. lJungcrantzsk.a testamentsfonden(Tobaks- Murbecks inrätthing för fattiga flickors
handlar~?'~. L}ungcrantz 1875) kr; 94l909: uppfostran (Prestmånnen Per Murbeck 1747)
4.1. }nlosmng a barnhuset af fattiga oarn kr. 313,480. Andamål : att till tjenarinnor
tillhörande Sto~kholms kOmm~11. uppfostra fattiga. flickor, tillhörande Stock-
, -- holms kommun. Intagningsålder 6-,-10 år.

StyrelsenöfverSabbahbergsfattig- När tillfälle yppas att intaga barn, införes
husinrättning. (Se sid, 597.) annons i Stockholms Dagblad imedunder-

lieberts fond. (Sejlareåldermannen J. F. rät~~ls~ om er~orderliga hand,lin&,aro.cl).hyar
Liebert 1832) kr. 3,027: ,87. Räntan utdelas ansok?mg tär inlemnas, - .~arskIld dIr~kt~on
till å fattighuset intagna personer af tysk (~e SId. 690), hvars ledamoter lemna årliga
nationalitet. bidrag.
'Terrades fond (Språkläraren Alexander .... . .. •

Wadi Terrade och hans hustru Lovisa R. Valgorande Fruntlmmers-sallskapet(Prm-
Terrade född Strömbäck 1886) 1000 kronor sessan Sofia Albertina 1825). Särskild sty-
Räntan' användes för inköp vid jul af bulla~ relse Jse. sid; 685). Kapital o~~ring 18~?OO
till samtliga å fattighuset intagna personer. kr. Arliga mkomsterna utom rantan utgöres

Östergrens fond (Hamnfogden L. E. Öster- af bidrag från ~onun&,en och Prinsessorna
gren) kr. 500. Räntan utdelas vid jul åt samt le~amotsafglfter tillsammans 2130~ kr.
sängliggande sjuka å fattighuset tillhörande s~m enligt af Herrar. Kyrk~herdar ingifvet
Nikolai församlings afdelning. forslag utdelas dels till fattiga fruntimmer,

--- 1,800 kr., dels till understöd för flickskolor,
Frimurarebarnhuset å Kristineberg (Fri- 500 kr.

muraresamfundet 1753) kr, 646,000. Särskild .....
direktion (se sid. 688). Till 'vård och upp- Femorefore.~Jnl!en (Flera pers()n~ 1864)
fostran inom inrättningen af fattiga värnlösa kr. 8,000. Särskild s~yrelse (se SId. 688):
barn; 136 vårdas f. n. å inrättningen; fastig- Grundande och underhallande af barnhem l
heten är värderad till 300 000 kr den svenska lappmarken.

Dessutom tillkommer afaflidrie grosshand- , '_._-----------------
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1I~.J·..Fonder för

sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 7-07-
understöd åt barn. afgifter användes till understöd dels i:, pen-

sioner till belopp af 10· till. 25 .kr•. dels i
kläder m. m. åt fattiga-mödrar tiU;m~nder-
åriga barn.

Sållskapet . "De fattigas Vänner" (Gross-
handlaren ..J. E. Törnqvist m. fl. 1826) ,kr.
4l,~60~\:~tr'skil~\.~tyrel~e (s~,~id: 6881.: Rjintan
ai1yanUBs'dels fill mindre understod at be-
hofvande af alla klasser, dels till fattiga barns
beklädnad: räntan å 3,000 kr. utdelas åt4
behöfvande af qvinnokön; dessutom utdelas
årligen 600 kr. i poster om 10 it 15 kr.
enligt C. E. Möllors testamente. Fonden har
år 1888 ökats med 5,000 kr., Generalkonsul
C. Benedicks legat, att användas för säll-
skapets ändamål.

IV. Fonder tillhörande sj,ukvår.ds79ch.
dylika anstalter, eller afsedda att

bereda sjukvård.
Serafi'merlasare ttets di.rekHon .•

. (Se sid. 635.) .:
Groens fattigförsörjningsinrättning (Bergs-

Fattiga barns vänner (Friherrinnan Ceder- rådet A. H. Groen 1809) kr. 143,753.. , Af
ström, f. v. Cedervald 1841) kr. 11,117. Sär- räntan utdelas 50 pensioner till medellösa.
skild styrelse (se sid. (87). Arlig beklädnad von Hillebrands understödsfond (Fxiherr-
åt 2 gossar och 2 flickor af hvarje af hufvud- innan Ulla von Hillebrand 18(0) kr. 85,951.
stadens 8 terr, församl. samt årsafgift för Till fattiga, gamla och sjuka fruntimmer.
utackorderade flickor. Sedan år 1883 har Sederholmska testamentsf'ondenj Esped.
sä,llskal!ets bestämda inkomst ökats med rän- sekreteraren H. F. Sederholm 1853) kr.
tan'<af 2,000 kr., hvilka genom testamente 54,682. Af afkastningen har, enligt donators
tillfallit sällskapet vid Fru Friherrinnan föreskrift, bildats en fond, som kommer att
Rosa Oxenstiernas, född Mickelson, dödliga användas till nu förestående nybyggnad vid
frånfälle ål' 1882. lasarettet. De donerade medlen afse icke

underhåll af särskilda sjuksängar. .
Sällskapet Barnavännerna. Särskild direk- Sjöstedts testamente (Kyrkoherden N.

tion (se . sid. (88). Sällskapets ändarnål är IJ. Sjöstedt) kr. 6,000. I den mån de done-
att bekläda fattiga folkskolebarn. rade medlen dertill lemna tillgång, tillhanda-

------ hålles kostnadsfri sjukvård vid lasarettet, så
. Alms, Axel och Sofia, Stiftelse. (Bygg- vidt ske kan i enskildt rum, för obefordrade

mästaren ~Å,." Alms enka, E. S. Alm, 1874) prestcr och civile e. o. tjenstemän i Stock-
grundfond kf. 712,612: 58. disponibla till- holm och dess närmaste omgifning.
gångar för beredande af barnhem kr.
210,437: 81. Särskild styrelse (se sid. (85). Gymnastisk-ortopedJska institutets fattig-
Har till ändamål att åt fader- och moderlösa fond (Professor N. Akerrnan m. fl. 1834)
barn samt andra sådana, hvilka, i saknad af 11,823 kr. Direktionen för Gymn.-Ortop.-
behörig omvårdnad, äro i fara att sedligt Institutet (se sid. (33). Kostnadsfria bandager
förfalla eller gå förlorade, bereda kristlig åt fattiga personer, som lida af kroppslyten.
uppfostran och god handledning i syfte att ---
dana dem till dugliga och redbara meriniskor. Stockholms sjukhem (stiftad genom gåf-
Anmälan om emottagande af barn, för hvilka vor 18(7) kr. 2,268,600: 24. Särskild sty-
vederbörande målsman eller kommun bör rclse (se sid. 6:38). Vård af obotligt och
lemna årligt bidrag af 100 kr., kan ske hos långvarigt sjuka, företrädesvis från Stock-
stiftelsens sekreterare, Kammarherre E. von holm; patienternas antal: 120 å friplats och
Horn. Såvida ej afgång inträffar bland nu 8 betalande 450 kr. årligen; 20 nedsatt pris.
emottagna barn, kunna inga nya barn emot- Dessutom tillkommer af aflidne gross-
tagas förr än hösten 1890. handlaren Adam Svanberg till Sjukhemmet

donerade 15,000 kr.
Benedicks fond (KammarllerrenW. A.

Benedicks 1870) kr. 83,329. Styrelsen för Kronprinsessan lovisas Vårdanstalt för
Lotten Wennbergs fond (se sid. (85). Vård sjuka barn (Med. Dir P. Elmstedt m. fl.
och uppfostran af sådana barn, som äro i 1854) kr. 719.565. Särskild direktion (se sid.
följd af fattigdom eller sedeslöshet i hemmet (40). Vård af fattiga sjuka barn; under de
i behof af hjelp och räddning. sista åren vårdade omkring 500 barn; vid

polikliniken omkring 3,000 fritt.
Sällskap "För uppmuntran af öm och

sedlig modersvård" kr. 112,000. Särskild Sabbatsbergs Brunnslasarett (Professor
direktion (se sid. (81). Räntan jemte års- E. Gadelius under medverkan af brunns-
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sjukkassoroch dermed jemförliga inrättningar. 709
.(Hediillls>.tond itMargM'etadfeding1708) B'o rgers~a pets Be med lin gsko m m,iS:-
k-rl!"Mf. ~~i,p.~die:r,,l:\tstud,e.rande "id Upsala " s i o n: (Se, sid. '600,) ;':'.
uni"v~r~Uirt,<', " ", , Asplunds' testamentsfond (Grossha~dlaren

Hedstr,&,ms 'pensionsfond (Fabrikör o. D. Asph~nd 1804) k!. 124,500, Pensioner a
Hedström 1822) kr, 3,400 .. Pensioner åt be· 75 kr" tI~I~elas fattige bor~are, derasenkor
höfv:ande i ,Stockholm., och oförsörjda barn m. fL; ar 1880 utdelades

Hochschilds pe'nsionsfond (Lagman J. H, 6,0~6 ..kr. åt 82 ~ersoneri åtekilliga a~slag
Hochschild 1830) kr. 11,316, Räntan utgår utga ..äfven d~ls till ':(\)r~a~~tshr~amhng
till tvenne'pensioner il 225 kr. åt fattiga, Hemosands st~ft, de!s un fnmurareharnhuset.
ogifta, öfver 30 år gamla fruntimmer hvilkas ~ergers ~bpe~dlUm (Kry~dkramhand~ls-
fäder tillhört Stockholms magistrat af lite- sOCIeteten till mmne af dess ledamotL.?ren~z
rata klassen W, Berger 1829) kr. 10,000. Understod vid

. . läroverk åt söner till obemedlade inom kryad-
Jacobsons testament.e (O. Jacobson 164~) kramhandelssocieteten. . 'kr 1,080: 50. En pens~on å kr. 54: 37 utgar Borgerskapets egen disposition ad pios

till en studerande ynglmg. usus (Stockholms Borgerskap 1749)' 'kr.
Jakobsons o. Mattsons fond (O. Jakobson 150,000. Pensioner å 75 kr, till fattiga,

ochC. Mattson 1644) kr. 1,087. Stipendier. borgare, deras enkor och oförsörjda barn:
Ladous fond (Dorothea Ladou 1748) kr. Oastelins fond (Kryddkramhandlaren A.

500. 'Stipendier åt barn tillhörande Tyska Oaste.lm OC? hans hustru ~836) ~r. 15,000.
församlingen. Pensioner till enkor och o.gIfta döttrarefter

Marii testamente (Enkefru A. Marius, f. f. d. Kryddkramhandels-soCletetens ledamoter.
Koopman 1846 och 1848) kr. 74,196. Pen- Flobergs testamente (~uldsmed~.n S. F~o-
sioner å 75 kr. åt behöfvande ogifta frun- b.erg. 1837) .kr. 3,gOo.Ra~tan användes till
timmer inom Stockholm hvilka up nått 50 bf~tIdspenslOner ~t 2 fattiga borgaren kor, af
år ålder ' p hvilka den ena bor vara guldsmedsenka.

s.. . . . f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond
.~ollers stipendiefond ~Kam~rerll;ren J. (öfverlemnad af Handelsföreningen i Stock-

Moller ,1798), kr. 2,200. Stipendier till 2:ne holm 1865) kr. 2000. Pension till en minut-
studerande VId Upsala universitet, handlande.' .

Nordfors testamente (Öfverstinnan W. Hedströms testamente (Sidenfabrikör O.
Nordfors 1838) kr. 1,000. Till en behöfvande Hedström 1832) kr. 3,000. Pensioner å 75
militärenka. , kr. utgå till fattiga enkor och oförsörjda

Noreenska fonden (Enkefru L. F. Noreon barn efter borgare i Stoc~holm. .
1850) kr. 17,700. Pension åt fattiga enkor f. d. Kryddkramh.-soCletet~ms pensions-
eller ogifta fruntimmer i Stockholm. . kassa (Kryddkramhan~els-soCleteten 17?,5)

Sebaldt~ testamente (Justitiekansleren O. kr .. 186,246: 82. Pensioner och understod.
Sebaldts enka 1797) kr. 600. Till fattiga barn. LJu!lgcrantz testamente (Tobakshand~aren• .. • .. P. Ljungcrantz 1873) kr. 4,000. Pensioner

Thastroms fond (Enkefru F. L. Thastrom åt minuthandlareenkor och deras döttrar.
1832) kr. 22,250. Pensioner å 75 kr. åt Lunns testamente (Perukmakaredottern
fa!tiga enkor och .döttrar efter civila tjenste- B. M. Lunn 1840) kr. 1,840. Pension åt
man och borgare l Stockholm. 2:ne fattiga och 40-åriga borgaredöttrar.

Törnqvists fond (Kamereraren O. Törn- Nyströms testamente (Grosshandlaren O.
qvist 1861) kr. 3,000. Premier åt lärjungar M. Nyström 1790) kr. 37,500. Räntan an-
som visa särdeles håg för studier vid Kata- vändes till beklädnad åt fångar å gäldstugan
rina lägre elementarläroverk. och häktena i Stockholm; år 1880 lemnades

Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström 3,000 kr. till Oscar-Josefina föreningen, dels
1789) kr. 10,000. Pensioner tilldelas "10 till ett enskildt hem för frigifna fångar, dels
gamla jungfrur, som uppnått 60 år, hälften till fängelsepredikanter.
af civila och hälften af borgareståndet". Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr.

von Willebrands fond (Friherre E. M. 1,500. Pension till en fattig borgare.
von Willebrand 1854) kr. 110,700. Understöd. Scharps gåfva (Grosshandl. O. A. Scharps

Winboms pensionsfond (Domprostenkan arfvingar 1849) kr. 3,000. Pensioner till
O. Winbom 1821) kr. 3,000. Executor testa- borgaredöttrar.
menti: Stadskassör Gotth. Dahlerus. Räntan f. d. Siden- och Klädeskramhandelssocie-
är anslagen till understöd åt ogifta döttrar tetens pensionskassa (f. d. Sidenkramhan-
samt enkor efter ofrälse ståndspersoner med delssocieteten 1869) kr. 23,000. Pensioner
företrädesrätt för gifvarinnans slägtingar. till enkor och döttrar efter delegare i Siden-

och Klädeskramhandelssocieteten.
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710 ' Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
. Sun~berg p;,so.nstestamenl, e{Krainhandl./ tockh()lms~Nationalkasga (Handla,nde' af
J. ~'fdh,e!~ Petterssbn 1"1'92),kr.!J.l:,OOO.Stockh. skeppsrederier) kr.'128,923. Under;
Peusidner at borgare 'och 'Ilerns enkor, " stöd åt orkeslösa sjömän reshjelp samt sjö-
-v, Sun<Uns,~siam'J~t~(Mam's~ll ·L?''M.'SuX;! mäns undervisning i frä~lmande språk. '
dm 18'i~) ·I('f 2!1'J06. Enka '!8Ie~ döttrar t (Isa riao -1'''0.. ' •.•.·:,·'>0 ..Il1il""h,'
ef~er ~org~~ti '~~1;ckh91,m~'med~6i'etfäfle'f~'i . Di'rektionen, of~r F.abor.k.sfatti9- n
slaenkramq~nJI,~feep~~ I?'C~ 'aöttrar, ,) '.' "',' kassan. (Se sid, 684)" ._0 .

f. d. Tobakshand.e!§::so_cletetens pensions: Almgrenska fonden (Grosshandlaren M.
kassll (f",,~, I'l'?ra~sq,a~dels-~o<c~~teten l,L8.73)A1ltn.gJ;enILlc81Byl kr. '2,~00'1;,r;rI)derstöd till
k. 11,000.,. 'Pj)nslOifef .till eITKOtdp ..döttrar fabriksarbetare ... ~ , .. , I, sa ••il.1l 'e
efter, toblj.~shan'dlate.M·. , ',' -, ,/ - 'Oasparssons 'pensio'nsinrättning (Fab.tiköi

Tö'johebJo'ms' testamente (A'sse sbifn och ren P. A. Oasparsson 1850) :kr!'19,7'78.Pen-
Stämpelmåstaren "E." ?,ö,rnebom183'l) :.:kr. sicner till arbetare vid' sidenfabriker.
106,500" l{äntan~rJ anslag@ll iif -Hsio'rter (·F'abriksfättigka~ssar'iI'l\.Stl)Gkholrn fabriks
il 75 kr. 'åt' enkb).",Ö'clrbarn efter'mdifilrb1illii idkare'c.175Z)', kr. 1,255\680:"-'}1Uiulerstoo' åt
af Stockh.' ~or~,~rsk~p' (utom'fabriksidkare}, fabri~sarbeta;!e. , ,~ '> "~ -:'.. r
~varJe~te for särskilda af !~s~ator bes~~maa " FlJgerlundSi/(a fonden' (Sidenfabrikör ,,~,
andamal utbetalas 600 kr. årligen: dessutom q., Fagerlund 1860) kr. 30,000. Understod
utgå Sär~,lrVda,anslag såsom till Ortopediska till fabriksarbetare,o ~ s ">i fl J Q'q A
institMet"nr.'ift:· ! l; (J( % ""e.,,, ~.~',- s (.. Michaelssonsk!{ 'fonden (Fabrikören .I.
' Törri'e'b!om's 'fond tAsses~or'l:E~ 'ö't~ b-or!!Miciraelsson 1860) kr. 15,000, Undenstöd.till
1831) kJ;.3,000. För ~ängliggande å fattighUs: fabriksarbetare, lifränta, ,. -i.. 1 ,

Warodel,ls '''j)efis'tOhsf'o'~d'(Handl'änd-el\lL. von der Osten ska fonden (Fabrikörsenkan
J, 'Warotl~ll '1863). 2/5 afB~rgstra:hlskå huS'ets~. ~" von' lier! O_s~enril~34.)~k~d~,OOO~,At
hyror IJ.tDe't~las som pensioner till borgare döttrar. etlcr' eukof l' fabnkssocletete.n.r', ,f.j

deras enkdr : och barn; 12,062 IitJjetalade~ Pauliska fonden (Grosshandlaren: och.Pa-
1880 till' 15!1'irersoller. I ,.,". ; "J brikören Chr. Pauli 1807)' kr.t2,791'.l .Ilnder-
, Wes'terbergs' testllrnente (Traktörsdottern stöd im arbetare vid yllefabrikerna, ." '.- l
C. M. Westerberg 1840)'kr:20 175. 'Pensioner 'r. d','·Stämpelafgifts- eller 'den s. k:'Hall~
till borgaredöttrar. 'O, iJn:(J'~ tÖ1f"fl Ii kassan ' ~Stockholrtls I·fabriksidka~.e- '107110å~s

Dessutom 'tillkommer af aflidrre grosshand- hallordning) kr. 58,770.n {J'nders,töd)at'fabn-
laren Adam Svanberg donerade 300 000 kr. för körer 'samt derasrenkor ocbbam. "
bildandMtr.','Adam Svanbergs pen~ionsfond". Söderberqska .fonden (Fabrikör Pi.Söder.

, :1".I"! __ . .r '. berg '1.85'0)k ,1,500. iiIJnderstöihtiJL 2:ne
l~ ClU" ~ .",', F ~ -" t" .• ' , ,~strnmpfabriksarbetare. ; r I
"'~,~~"'~~~,nue sS0't,e: ~~ens. arep~te:( 1"örnebomska 'fonden (Ståmpelmästaren. -; r,a d ~'" (~eJ>~'1d.~60), 1].1 l ~1 l,' ~Assesso~?-, E; Törnebom 18?1).· kr. 3,732.
Br~berg!l pensionsfond (~aInselI 'J. C· Understöd I tlH.: aflidnas ,faDllKsldlial'es och

Broberg '1,865) kr," 2,000'., Pension' till 'E!nfabriksårbetares,"fattiga barn I under 16 år.
grosshandlaredbtter." " ",' "',. "; ,,'. ".' ,~~- ,'. ,J, ." , •• "

"Fond fö~ pensloner åt 'f; (I. Sjö'kaptener" ~ok- opn)\~~s~;'handla.rne,s ,p.ensI9nsfor:
kF-32,06~! :A-rrantan utgå understÖd lit gamla ernnq (MUslkforlaggan;n ,A;. mr~c!r, ~o~c
sJÖ'kaptetler"el1e'lMras -enköf oclicdö'ttral>, handlaren J. !. ~lodm m. fl. 1?53) kr.

Gr'os;shandels-,Sbcietetens "peillliorfSl<assa ,1;1:18;6,65:15. ,-Sar~k I<,l(sty~el~e).,c~~1slqq~?1).
(Gro~shai1dll~s-'s~ciet~el1"Hl'15) kr, 4SQ,,000;Penaion at~ delegarne ... ; .' r I, .
Pensioner till g~osshandlare, deras hustrur; "Miriutlrandelsfijreningens pensionskassa
enkor och barl},l S~ockholm., ~ " (flera minuthandlare 1874) kr. 139,141i 3.3.

~ro~s!tand~l.s~~~~llltet~ns.{oCh Sl(eppsJoe- Sär,skild styrelse (se sid. 652). Pensioner och
«feriernas, d~puteradi!s pen~lonskassa(Gro~sl Briderst5d .. :, .• l, ~_,_._<~tJ HllIO "hol~
handels·socJeteten~" deputerade; -185~i kr, l· .;: .",' 'I ,',' , .") •• 1"-. ~ •
32,0~~~"Plll'isioner till sjökaptener samt grati« . ,Vlktua'lelian~lar!1es ~ensl~,n~I,lJrah.nt~g~r;
fikat1(jh'e~till sjökapteners 'enkor ocls döttrar: 224,5~3:,\651 Sa,r~~lld d~J;eftlOn.(s~_~l,d.6,51j,

Hagboms. testament.e:(Mamsell G. U. 'Hag" PenslOnStaga~ne aro oIl,lknng: 5O·'.L .:
bom 18331 'kr: 1:8,000, Sex-pensionsr å '150 Dessutom tillkommer, ~f afl.idne ~ros8hand"
kr. till fattiga ~nkor och döttrar efte,r skepp,s- laJ;j,e,~,.t\\YtPJt ..§r~tllt~)rg td~V.V\~\~~hehÖa!).OdYtr.

, klarera're:_ ~lfe<. o~'1 ;a\illtiil!lfej:jfi.nn~S;efter n,es p~n~~cwsmr~.. ,ntng, Ol'i~~e 15,0, lIT,
grosshandlare. J _l' "1/ •• " ;,;1" .' l •• " ,J~' , . c I' ,',', ,
.. Pe~reJiska fonCle,n'I';(Skeppsklareraa·(m"·P: . StockhOlms Handtverksförenings pen-
Petrejus '1847') ':kr.!' 7;500" JPenllionel" till s!pnskas~,a >(1~8~.)~J:(~1O,OP'P':JtlSt,r,e!BJT(se
s.~ sklårerares i Stöekhölm enkor ooh barn: s,ld. 660). lA -

af 11 •• -b'011I!tfför~~kFitJys';Aklleti9jaet~SV'EA~813Drottninggatan.



Vinskänkssocietetspensions- och Begraf-
ningshjelpskassa, kr.12j050. Särskild styrel-

-se (se sid. 6>51).

sjukkaseor-ech dermed jemförliga inrättningar. 711
, HandelsbQkhflllarnes .penslonsförenlnq Stockholms stads, ,B.rJl,u9f<i~!\~lmingskoR;~~!ise

(1869Y kr. ,395;000. ,Särskild styrelse, (se sid. sid. 641); räntemedlen any.ä,ndas.'tilfpeIlsio·
652); pensioner. ner och årliga understöd, åt de på brand-

försäkringskontorets stat uppförda tO,pi..v,äkta~
res efterlemnade enkor och'-ofö'rsörJaå':oarn
samt åt enkor och barn efter personer, ,so,m
vid eldsvådor omkommit, äfvensomåt sådane,
som vid eldsvådor blifvit skadade; ," , -

F. d.: Bryggareembetets i Stockholm pen- '-'-,--' '"e',; ': ' '

stonskassa (f. d. Bryggareembetet) kronor Barnmorskefonden (Kgl. -reglemente 1840)
238,699. Särskild styrelse (se sid. 651); pen- kr. 12,384: 87. Särskild styrelse (se .sid.
sioner och understöd åt delegare. 653); understöd åt gamla sjuka' och f!lttiga

barnmorskor. .
f.1 d. Skomakarembetet ellen n. v.Sko- Barnmorskornas i Stockholm pensions-

makaremästareföreningen i Stockholm (0- förening (1860) kr.' 26,996. Pensioner åt
känd) kr. 236,567. Särskild styrelse (se sid. delegarinnor, som. fyllt 60 år och inbetalt
652); ,pensioner, sjuk- och begrafningshjelp. 25 års afgifter; f. n. utgå 5 pensioner

å 200 kr. stycket.' , ,
A p ote ka re· s o c ieteten.

(Se sid. 662). Nya Spårvägsaktiebolagets personals un-
Collianders fond (Dorothea Ch. Cellian- derstödsfond, kr. 1,318. Förva~~a~ jnol1l

der 1850) kr. 600. Pension till fattiga .apo- bolaget.
tekareenkor., . _ Eliassonska understödsfonden (F,ab:rikör

Hallengrenska fonden (Apot~kare~ J. ~. Levy Eliasson och hans fru Edeline,f.·Sa-
Hallengren 1836) kr. 2,675. Stipendier till lomonssen 1874) kr. 4,341: 14. Stockholms
farmace~~er. , ' . . arbetareförening (se sid. 661); räntan använ-,

JusteiII fond (Apotekaren Martin Justehus des åt föreningsledamöter som varit med.i
1~87). 70,00.0 kr.. '13. af ränt~~ t~ll p~n- minst 10 år, för befriandet af årsafgifteJ\till
s1.OI~er,.,/3 tIl~. st!pendl~r och f:l till till- föreningen och dess sjukfond. .
falhga. understod at behofvande farmaceuter. Hemslöjdsfonden (Advokatfiskalen C. E.

Redlltgska fonden (Apoteka-r~n T. Red~ng Ljungberg 1879) kr. 400. Stockholms arbe-
1871) kr. 5,000.' Pensumer till 3 fattiga t . f' . g ( .d 661) räntan a vändes
apotekare- eller apotekareenkor. , ale orenmi s~ SI... . ' ad" n b .

Wallerska fonden (Till minne af apoteka- som pr~~ler .. at Jorenmgsle .amoters. ~rn
ren Jakob Waller 1886) 5,000 kr. Stipen- under is ar for slöjd. U:del~mg h:arJeJul.
dier till studerande vid Farmac. Institutet. Stockholms Arbetareforemngs sjuk- och

begrafningshjelpsfond (Stockholms Arbeta-
Konstförvandtskapets kassa (flera perso- reförening 1868) kr. 19,263: 36. Särskild

ner 1754 och 1840) kr. 69,000. Särskild s~yrel~e (se sid. 661); sj.uk- och begrafnings-
styrelse (se sid. ,664). Understöd åt arbe- hjelp l\t fondens ledamoter eller derassterb-
tare vid boktryckeri och stilgjuteri samt hus. Ar 1887 utbetalades 14,112 kr. I sjuk-
deras enkor och hustrur. hjelp och 2,475 kr. i begrafningshjelp.'

, - Stockholms Arbetareförenings Tioöresaf-
Typografiska Föreningen (H. W. Lind- delning (Stockholms arbetllr~fö:ren5ng 18.70)

ström m. fl. 1846) kr. 10,928: 24. Särskild kr. 464: 50. Särskild styrelse (se sid. 6(1);
styrelse (se sid. 664); sjuk och begrafnings- beklädnad åt fattiga barn hvarje jul. , .'
hjelpm. m. Fagerbergs pensiOnsi~rättning (~~d~im~.

Stockholms Gasverksarbetares sjuk- och kareåldermannen J .. Fagerberg 1830) kr.
begrafningskassa (Delegarn,111879) kr. 6,934. 173,421. Särskild styrelse (se sid. 685); pen·
Särskild styrelse (se sid. 665); sjuk- och be- sioner åt fattiga och välfrejdade. personer,
grafningshjelp: årligt. bidrag från Stock- som äro eller varit borgare i Stock\lolm,
holms glls,:,erk 500 kr. deras enkor och oförsörjda barn; år 1888.ut-

delades 16,755 kr, till 247 personer. '
lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa

(Delegarne 1868) kr. 3,350. Särskild sty- SjÖkaptens-societeten i Stockholm (åt-
relse (se sid.. 66~); sjuk- och begrafningshjelp. skilliga sjökaptener 1732) kr. 66,778.. Sjö-

, _ ',. o . kaptens-societetens deputerade (se, sill.,653);
Totties pensionsfond (Stockholms stads att medverka till ömsesidigt bistånd och,ge-

Brandförsäkringskontor 1847) kr. 46,585. nom pensioner och :gratialier biskaga, till
..-.,,-~---_.~.~•..... --, .. -,,",.,,->.>--~_.~

.B,~!\.~rfiQCh(U1försäktingsrAl<,th'bQlageb~ViA~~·,~Ö·ro",~~nOQ~a~:-






