
Fördelade efter:

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
mål afsedda fonder sid. 825.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

837.
839. ,';;:,

839.

840.

844.
848~
848~

850.
852.

854.
855.

I. Af kyrkliga och församlingarnas sieth 1728), kr. 24,183. Stipendier åt stu- .
styrelser förvaltade, för olika ändamål deIR·andet·.. k f d (K l' t O Rens roms a on en ans IS en . en· ,

afsedda fonder. ström 1818) kr. 16,552. Pensioner till 7
IÅ. S t o c k h o Im s s t a d s k o n s is t o r i u m. ofrälse, civile tjenstemäns enkor, boende inom .,

. (Se sid. 715.) Klara församling.
Bergstenska fonden (Enkefru L. M. Berg- Sahlstedtska fonden (Mill A. L. R. Sahl-

sten 1826) kr. 4,256. Af räntan utdelas 3 stedt 1868) kr. 1,500. Pension.
pensioner åt fattiga pre stenkol' eller prest- Soopiska fonden (Grefvinnan A. M. Soop
döttrar. 1734) kr. 21,68Fi. Understöd åt fattiga qvin-

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

Häggmanska fonden (Mamsell Häggman I B. Nicolai f ö rsa m l in q s kyrkora.d.
1870) kr. 3,000. Pension. . (Se SId. 715.)

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

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

nius 1872) kr. 6,000. Till hjon på Sabbatsberg. 1789) kr. 250.
Beronii donationer (Handlanden K. B. Zetherstens testamente (Garfvaren J. H.

Beronius 1870) kr. 3,350.' . Zej;hersten 1790) kr. 50. •
Boijeska fonden (Gravören J. P. Boije) Akerlunds fond (fröken Augusta Aker-

kr. 18,075. Sex pensioner il 150 kr. utdelas lund) kr. 3,000; räntorna skola årligen ut-
årligen till fattiga och sjukliga enkdr af delas till 2 aktningsvärda fruntimmer inom
Borgareklassen i Storkyrkoförs. Storkyrkoförs., hvilka fyllt 50 år.

Hebbes donation (KgI. Sekr. Ph. Hebbe --
1868) kr. 10,000. Diverse ändamål, barna- I C. Nicolai församlings kyrko-
vård m. m. fattig kassa. (Se sid. 716.)

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. Handlanden P. 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. Ferons testamente (Makarne J. E. och

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

Lagermans testamente (Handl, Joh. La- Holmbergs fond, kr. 1,500.
.german 1780) kr. 750. Halfårsvis med 2/. LundelIs testamente (jungfru Katarina
till fattiga skolbarn och med '1. till säng- Margareta Lundell 1875) kr. 2,870. •
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 församl. 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 16,662. Räntan-utdelas till för-
poneras af församl, 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 församI. pastor lius) kr. 1,515.
för tillfälliga understöd. Wahrendorlfs fond (Enkefru M. J. Wah-

Otterska fonden (Enkefru M. L. Otter f. rendorff) kr. 1,500.
IMman 1861) kr. 40,000. Pensionsutdelning. WidelIs fond (Grosshandlaren J. C. Wi-

Pfeils testamente (Revisor J. E. Pfeil dell) kr. 3,000.
1797) kr. 1,000. Pensionsutdelning.

Reuckners fond (Handelsbokhållaren N. I D. Nicolai· församlings skolråd.
O. Reuckner 1876) kr. 2,000. Räntan utde- (Se sid. 716.)
las åt' 3 nödlidande fruntimmer. Brobergska testamentsfonden (Enkefru E.

f. d. Riddarholms-förs:s enskilda pen- Broberg 1842) kr. 3,386. Till förmån för
.slonskassa kr. 3,064. 5 pensioner il 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 (Viktualiehandlande- Kralftiska skolan (Hofinstrumentmakaren
-enkan J. Rogstadius, född Löfblad 1786) kr. M. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Fri under-
5.~0.. Tilldelas 6 gudfruktiga, utfattiga och visning till fattiga borgarebarn. .
sångliggande enkor. Pinchards fond (Grosshandlaren A. Pm- I

-Sohewes testamente (GrosshandL R. F. chard) kr. 1,000.
Schewe 1845) kr. 750. Afkastningen dispo- Wessmans fond (M. Wessman) kr. 1,500.
neras af fors. pastor för tillfälliga understöd.

Söderströms fond (Skomakareålderman - I E. N ic o Ia i f ö r s a m Ii n g s ra tt ig-
nen C. H. Söderström 1871) kr. 4,000; '/2 vå r d s s ty r e l s e. (Se sid. 710.)
t~ll kläder åt fattiga skolbarn och 'h till Anndals fond (~nna 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 behöfvande af StorkyrkoförsamL

Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



sjukkassor och dermed j~mfötliga inrättningar.' 827
o,Edberg (Fattighjonet Wilm:a Edbergs lif- Krutmeijers fond (Kanslirädinnan B. Krut-

räntefond) kr. 675. meijer) kr. 2,832. Till församl, fattighushjon.
Engstedts fond (Enkefru Johanna Eng- Löwens fond (Pr.~sid -, Fr.ih. J. von Lö~en

stedt) kr. 880. Räntan utbetalas till sådana 1774) kr. 3,333. Rantan fo!delas, ena, half-
fattiga inom Storkyrkoförsaml., hvilka icke ~en me~lan 1? och andra halft~n' mellan 20
åtnjuta underhåll af allmänna fattigvården. inom forsamimgen boende fattige,

Falks fond (Enkefru M. Falk) kr. 800. Mörners fond (Fröken. Ulrika Mörner
Geijers fond (Lagmansen,kan Geijer) 1,500. 1?1O) kr .. 1,5~.0. Rantan tilldelas 3:ne sjuka,
Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu) forsaml. tillhörande, ..enkor.. ',,~,o.

kr. 555.. Räntan utgår till 2 ålderstigna Nordfors fond (OfVerstI~?a~ W. ~ord-
enkor eller ogifta qvinnor inom Riddarholms- fors 1842) kr. 500. U~derstod at fattiga..
församlingen. Pukes fond .~Gr;,efvmn~n Puke 18(4) kr.

H I b f d (K ddk h dl N 1,000. Understod at fattiga.
o m ergs on ry ram an. . R b h d t' (8 . k k EHolmber 1$53) kr. 1,500. Räntan använ- am ac s ona lon mc aree? an. '.

d t'll~' "k d of d d l' k t f o> Rambach, f. Dehm) kr. 1,000. Rantan ut-
es o I f?ro an e. a en a;g iga . os en or delas till behöfvande inom församlingen.-

de a fa~Ighusen intagna blinda hJon.. Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878) kr,
Kumlings fond (Mamsell G. Catharma 2,000. Understöd åt fattige. .

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

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

Reuckner) kr. 10,000. Stjerngranats fond (Enkefru Stjerngranat
S4:r~hles 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 Wadströ.ms fond (Jungfru Wadström 1791
enkor efter civila embets- eller tjenstemän kr. 250. At fattiga jultiden. .
med företrädesrätt för slägtingar.

Storkyrkoförsamlingens barn krubba
7,667. Barnavård.

I F. Klara församlings kyrkoråd.
(Se sid. 716). I G. Klara församlings f.a t t iqv å'r ds-

Bagges fond (Mamsell F. E. Bagge 1849) styrelse. (Se sid. 710.)
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
54,!. Till de fattiga jultiden. 1861) kr. 1,000. Pension till en ogift dotter,

Cederschiöids fond (Departementschefen som försörjer sin moder.
R. Th. 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 utdelas 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 (Jungfru Falk 1810) kr. 300. En ärlig mans fond (1785) kr 600. -Till
Till de fattiga jultiden. det fattigaste hushåll.

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.
1812) kr. 290. Till de fattiga jultiden. Godus fond ISegelsömmareenkan 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-o
råd (se sid. 716), till elever vid Klara högre.
lärdomsskola.
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828 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Holmbergs fond (kryddkramhandlaren N. Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas

Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ- 1855) kr. 2,000. Till styrelsens godtfinnande.
des till förökande af den dagliga kosten för Wiers fond (Bryggaren A. M. Wiers enka
de å fattighusen intagna blinda hjon. 1783) kr. 1,682: 24. '47 kr. till Adolf Fred-

Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru Adler- riks förs. och resten till Klara förs. fattighjon.
sparre 1871) kr. 300. Till fattiga flickor i
Klara barnhem och Tysta skolan. I H. Jakobs och Johannes' försam-

Hiilphers fond (Handl, J. W. Hulphers lings kyrkoråd. (Se sid. 716).
1812) kr. 6,000. Af räntan utgå 12 pensio- Alms. Fru, donation (Enkefru S. Alm
ner il 25 kr. till fattiga enkor med eller 1874) kr. 2,000. Understöd till fattiga inom
utan barn inom Klara församling. församI.

Isbergs fond (Presidentskan lIL G. Is- Behrens donation (Gördelmakaren J. F.
berg 1872) kr. 3,000. Lifränta till ogifta Behrens) kr. 700. "En liten påökning till
C. C. Björkegren och efter hennes död till- Jakobs och Johannis församlingars skole-
faller räntan fattighjonen. prester" (ingår i den rektor och 2 kolleger

f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94. Till tillkommande lön).
styrelsens godtfinnande. Brandels donation (Anna M. Brandel

Lieberts fond (Sejlareåldermannen J. F. 1795) kr. 2,700. Understöd till fattiga en-
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832) kor m. fl. inom församlingen.
kr. 5,028. 31. af räntan till fattighjonen, Carlboms donation kr. 125.
11. till kapitalet. de Geers. donation (K. Ch.a Ribbing 1783)

Lindgrens fond (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- Hedrens fond (Biskop J. J. Hedren) 600:
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.

Meuniers fond (Mams, S. M. Meunier Liljebergs fond (Målaremästaren 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 lin gal', dock ej i mindre belopp än 20 kr.
pensioner till förmån för 2 ogifta handt- Lundblads donation (C. Christina Lund-
verksmästares döttrar inom församlingen, att blad 1865) kl'. 1,000. Understöd till 2:ne
utgå efter enkans död. nattvardsbarn, en gosse och en flicka.

Okänd (En ärlig mans fond 1782) kr. 450. Norens donation (Kamrer J. Noren 1837)
Pension till en ärbar flicka. kr. 1,.500. Understöd vid julen till högst

Pihlgrens fond (Mamsell U. E. Pihlgren 4 inom Joh. förs. boende enkor eller värn-
1813) kr. 1,500. Pensioner till 2:ne dyg- lösa barn.
diga flickor. . Sebaldts donation (Justitiekanslerinnan

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.

Setterströms fond (Karduansmakaren Set- Vahlskogs ,stipendium (Enkefru L. M.
terström) kr. 630. Till styrelsens godtfin- Vahlskog 1818) kr. 6,000. Understöd till
nande. ynglingar; som egna sig för studier till in-

Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong träde i presterliga ståndet.
1824) kr. 3,000. Gåfva till fattighjonen. Ziervogels donation (Justitie-rådet C.

Stråhles 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- I J. Lindgrens donation (Ernil Ch.Lindgren
nelius 18ö3) kr. 6,000. Räntan tilldelas 4 1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobs och
inom församl, boende fattiga enkor eller Johannes' församl., (se sid. 716) till 6 st. af
jungfrur. folkskolans flickor vid julen.
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"Alms fond (Byggmästaren Axel Alm 1871) de Geers donationsfond (Excell. grefve

kr. 4,006. Pastor i Jakob jemte 2 andra, C. de Geer 1850) kr. 15,150. Till understöd.
att uppmuntra de arbetande klasserna till åt några utöfver det hittills vanliga antalet
flit, arbetsamhet och sparsamhet. å församlingens fattighus intagne personer.

Alms testamente (Byggmästaren Ax. Alm). de Geers donationsfond (E!xcell. gref~e·
Pastor i Jakobs församling och Sparbanks- 9· de <?-eer1859). kr. 7,~00. ":111under~tod
direktionen. Egendom: 39 Gamla Kungs- at fattlgao barn inom ~orsamhngen, hvilka
holmsbrogatan. Stockholms sjukhem och en fyllt ~4 ar, .me!: af sJuk~om ..el~e~ annan
"fond" till uppmuntran af flit, ordning och o!sak a~o .of~rmogna at~ SIl? försörja, sa.mt
sparsamhet hos de arbetande klasserna inom sasom . tIllfalohgt understod at a~dra fattiga
hufvudstaden företrädesvis sådana hvilkas af hvilken alder som helst, hvilka befinna
biträde testator vid byggnader bega'gnat, till sig uti en hjelplös belägenhet... . . /
lika fördelning, Godus testamentsfond (Segelsömmareen-

KarelIs fond (Kyrkoherden P. KarelIs kan C. G;od~ 1791) k~. 55? Arli~a ränt~n
enka Ch. M. Hedendahl 1849) kr. 9,923. skall utga tl~~ underhall ..for ~:ne inom f?r-
Kyrkoherdarne i Jakob och Klara; under- saml.. boen~e a~bara och yalfreJdade hederlwa
stöd åt flid tmäns i f tf d enkor eller ogifta fruntimmer, som uppnatt
deob ~ a l na pre s mans l alg om varan- 60 års ålder, eller ock sådana yngre, som

~ n. .. ..' ... genom sjukdom eller lyten äro urståndsatta
lejas. val~orenhetsstl~telse för Ja~obs och att sig genom arbete försörja. . .

Jo~anllls fo~san;l. fa~tIge (Kejserlig hof- Gyldenstolpes donationsfond (Grefve A. .
o~tlk~s Benjamin Leja 1864) kr .. 20,000. G. Gyldenstolpe 1855) kr. 1,800. Till under- \
Soarskrld stlrelse med. kyrkoherden l Jak?b stöd åt 2:ne åldriga, sjuka personer, helst å
s~som ordförande (se SId. 8~7). Dels bespis- församlingens fattighus .
.nmg. u.nder. Julhelgen af I.n0m Jako?s och Hederhielms testamentsfond (Kammar-
Jo~anllls fors. ~oende fattiga, dels tIll. be- revisionsrådet G. O. Hederhielm 1797) kr.
k.ladnad af fattiga .. sk?lba;n, dels ~luthgen 1,000. Räntan skall hvarje halfår utdelas,
un k?nta~~ ur:de~stod tI~1s.adana b~hor.van.de, till fattiga, födda inom Jakobs förs.
~om Icke aro l nagon valgorenhetsmrattnmg Helins donationsfond (Enkefru L. Helin:
intagna. 1815) kr. 3,000. Räntan skall lika fördelas

Grewesmiihlska friskoJan (Grossh. C. A. emellan de å Jakobs och Joh. förs. fattighus
Grewesrnuhl 1812) kr. 143,825. Särskild di- intagna hjon. .
rektion (se sid. 716). Till fattiga barns Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N.
.undervisning i skolämnen, handaslöjd m. m. Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ-
samt till kläder. des till förökande af den dagliga kosten för

de å fattighusen intagna blinda hjon.

I K ' . Horns testamentsfond (Grefvinnan A. S.
. ~a k o b s o c h J o h a n ~e s fa tt Ig - Horn, f. Blomstedt 1858) kr. 4,500. Årliga

vardsstyrelse. (Se SId. 710.) räntan skall användas till understöd åt så
Barnhjelpsfonden (Excell. Grefve C. de kallade "pauvres honteusesv.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 testamentsfond (Brukspatronen tan utdelas årligen på stiftarens dödsdag den
E. O. Bcnedicks 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- Noreon 1803 och 1811) kr. 52,500. Pensioner
.dana fattiga, som icke af fattigvårdssam - från 12 till 24 kr. utdelas till behöfvande
hällena erhålla understöd. enkor och döttrar efter tjenstemän af civil-, .

EkhoJms testamentsfond (Guldsmeden J. militär- samt borgareståndet.
Ekholm 1806) kr. 2,522. Räntan tillfaller Normans testamentsfond (Hushållerskan
"fattiga medborgares enkor och minderåriga B. M. Norrrian 1829) kr. 1,500. Räntan ut-
barn" med 30 kr. hvar årligen. - delas årligen på stiftarinnans dödsdag den
. Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren 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) k.r. 500. Rän-
C. de Geer 1796) kr. 2,500. Till fortsättan - tan till. de fattiga inom församl.
det och driften af förs. arbetshus. Reinstedts donationsfond (Testamentsta-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13, Drottninggatan.



830 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
garne efter Enkefru M. H. Reinstedt 1846) 11812) kr. 1,500. Stipendier åt södra latin-
kr. 8,250. Räntan skall utdelas i 5 olika läroverket till obestämd t 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 embetsmän i statens Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
embetsverk. 1841) kr. 1,500. Räntan tillfaller sjuka och

Sandbergs testamentsfond (Enkefru C. ofärdiga frunt.: tillfälligt understöd,
Sandberg 1812) kr. 1,275. Räntan till något Hults fond (Jungfru .A..L. Hult 1805) kr.
fattigt fruntimmer af bättre stånd. 1,100. Till fattigas understöd, till obestämdt

Schewes testamentsfond (Grosshandlaren antal.
R. F. Schewe 1845) 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 i kolera, eller numera åt fattiga.

Schultzes testamentsfond (Fröken C. von Körners fond (Landtbrukaren J. G. 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 (Ofverste J. behöfvande borgare eller deras enkor.
von Schwartzer 1808) kr. 300. Till de fat- Möllers fond (Kamereraren J. Möller 1796)
tiga vid jultiden. kr. 1,667. Räntan tillfaller för lifstiden 3:ne

Sundströms gåfvomedel (Handlanden C. enkor efter civila embets- 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

Söderströms 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

Wretterdahls testamentsfond (Prostinnan 1859) kr. 1,000. At 2:ne inom församl. bo-
C. E. Wretterdahl 1860) kr. 300. Räntan ende borgareenkor. ..
utdelas till någon behöfvande i förs. Ohmans fond (Enkan H. Ohman 1791)

Wittings testamentsfond (Enkefru M. B. kr. 800. Stipendier åt södra latinläroverket
Witting 1782) kr. 430. Räntan skall årligen till obestämdt antal.
Michaelsmessodagen 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-j ---
stäpdigheter. l'M. Ma r ia f ö r s a m Ii n g s s k o Ir å d.

Akerblads donationsfond (Spegelfabrikö- (Se sid. 717.)
re~ J. o .Åker~lad 1~77~ kr. 83. Till jul och Levins fond (Fabrikören J. P. Levin och
nyarsgafvor at fattighjonen, hans hustru 1856) kr. 1,500. Till beklädnad

åt sådana fattiga barn, som i brist deraf ej
I L. Maria församlings kyrkoråd. kunna bevista skolan.

(Se sid. 716.) Netherwoods fond (Bankokommissarien V.
Netherwood 1867) kr. 200. Till uppmuntran

Apelgrens fond (Mamsell S. L. Apelgren åt ett fattizt skolbarn.
1811) kr. 1,500. Stipendier åt södra latin- Okänd k~. 1 500.
lärove!ket till obestä:;ndt 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. T!ll tre medlad skolungdom i folk- och handtverks-
en.~or eller d0!trar efter emb~~s- och tjenste- skolan, utgår i kläder m. m.
man samt tya ~nk:or eller döttrar a~ hand- Törneboms testamente (Assessorn och
lande eller fabriksidkare: samt en sjettedel Stämpelmästaren E. Törnebom 1831) kr
af årets ränta till kyrkonotarien. 3 000 . .

Cabanis fond (Enkefru A. Cabanis 1869) ,. ... . . n

kr. 2,400. Till aktningsvärda behöfvande I N. Ma r Ia fo rsa m II n 11s fatt Ig vär-ds-
inom församlingen. styrelse. (Se SId. 710.)

Dalqvists, fond (Enkan Ch.rDalqvist 1784) Abrahamsons lifräntefond (Badaremästa-
kr. 337. At en fattig enka; pensionären ren J. O. Abramhamson 1870 och 1881) kr.
utses hvarje år. . 546: 87. För barn å Gålön och i Philip-

Didrikssons fond (Enkan H. Didriksson senska skolan.
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.'" Beklädnadsfonden för fatt iga nattvards- Fattighjonens förplä~ing å testators födelse-

barn (okända gifvare) kr. 2,000. Användes dag den 23 Februari.
for 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 11 50 kr. 4 11 37 kr. 50'öre
Användes för åtskilliga ändamål, efter Sty- och 4 11 25 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 forsörja... .
förplägning midsommardagen. Ostergrens fond (Hamnfogden L. E. Oster- ,

Godus fond (Segelsömmareenkan 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- I O K . f" I'

berg' 1852) kr 2000 A't b höf d . . a t a r i n a or~am in q s ky~kor.åd.. . .,. e o van e inom (Se sid. 717.)
församlingen. ,,\

Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gö- Godus fond (Segelso: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~l-

Holmberqs fond (Kryddkramhandl. N. ~oren Spångberg) 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 (Kyrkoherde~ F. W.
å fattighusen .intagna blinda hjon. qfv.~rstrom 1865) kr, 20,238. Pensioner och

. Okänd (Gåfva af im okänd 1796) kr. 225. lifräntor.
Inköp åt fattighushjonen af "Arndts paradis-
lustgård." I P. Katarina församlings skolråd.

Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- (Se sid. 717.)
trejus 1856) kr. 1,500. Gratifikationer å Gjörckes donationsfond (Enkefru C.Gjörc-
testators dödsdag 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 forsamlmgen.... ning i handslöjd åt fattiga flickor.

Rothoffs fond (Ofverste~öJtn.anten .F. A. Okänd (stiftad af en okänd 1829) kr.'500.
Rot~off 1862) kr. 2,000. TIll församlingens Premier i folkskolan. '
fattiga. . '

Sahlbergs fond (Stadsmäklaren .T. Sahl- . - .. -. ' . '.
berg 1803) kr. 548. Fattighjonens förpläg- I Q. Kata r In a fo rsa m II~g,s fattl:g,-,
ning å H. M. Konungens födelsedag. vårdsstyrelse. (Se SId. 710.)

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

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

Stråhles testamentsfond (Kamererareenkan utdelning till fattige inom förs. m. m.
H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Till 2:ne 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 I854}
Uppfostringshjelp för 2:ne värnlösa barn. kr. 7,500. Till fattiga skolbarns beklädnad;

Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och f. n. lifränta,
Ryttmästaren G. Wertmuller 1864) kr. 2,000. Flobergs fond (Guldsmeden S. Ploberg-



832 Fromma stiftelser, stipendiefonder" pensionsanstalter,
1830) kr. 1,500. Pension åt en fattig bor- sten 1836) kr. 750. Julkost åt fattighus-
gareenka. hjQpen... ..

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. Ostbergs fond (Ofvervägaren F. J. Ost-
H. Fuhrman 1772) kr. 187. Till fattighjonen. berg 181?') kr. 400. Pension åt en qvinna

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu bland pauvres honteux. ..
1789) kr. 150. Utdelning till fattighushjonen. Ostergrens fond (H~mnf.og~en L; ~. O~ter-

". gren 1852) kr. 500. Forplagnmg vid Jultiden
Godus fond (Segelso~male~nkan C. Godu åt sängliggande sjuka å fattighuset.

1797) kr. 1,833. Pensioner at enkor eller "
dö~~~r till 1 civil tjensteman, 1 pre st, 1 IR. Kungsholm~amlings kyrko-
militär och 1 borgare. . r å d. (Se sid. 717.)

Gäderi~.s ~ond \HusgerMskamm.arbetJen- Bomans fond (Kammarskrifvaren E. B~-
t~n A; Gade!m 18?3) kr. 4,500. TIll utdel- man 1817) kr. 1,700. Till 2:ne fattiga väl-
mng at f~ttrghushJonel!' .' ". frejdade ålderstigna inom församlingen.

':iedstroms fond. (SldenfabnkoI. C. Hed- Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
stro;:n 18~2) kr. 3,00.0. Ut~ell!mg o bland 1841) kr. 1,500. Till fattisa fruntimmer.
:f~tt:l~hus~on; 75 kr. tilldelas årligen at for- Klerckska fonden (Skräddaren Sv. Klerck
sorHJmlngbsJonenf· d (K yddk h dl N och hans hustru 1883) kr. 5,000. Att bi-

o m ergs on r ram an. . . f tti . f" l'H l be' 1853) kr. 1500. Räntan använ- sprmga a 19a mom orsam mgen.
o m. I~... f a' d l' f" Lagermans testamentsfond (Handlanden

des. till f?rokande. a en ~g 19a ~osten or 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.
Lett: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 (RustI:?asta~en C. l':Tys~romvis åt slägtingar.
1817)" kr. 7,5~0. "Qtdelmng trll fattrghJo~. Okänd ("En okänd välgörares gåfva",

O.ka~d (Okand gifvare 1804) kr. 150. TIll donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid)
fattighjonen. kr. 4 100. Till skolans bästa' materialier

Osreengii fond (Kawmarrättsrådinna:n B. till skolbarns beklädnad uppk6pas; bekläd-
Ch. Osreengms 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~-l Sjöstedts testamentsfond (Repslagareål-
qVI~t 183~) kr. 7,500. Forbattrad kost at dermannen O. Sjöstedt och hans hustru 1815)
fattighushjonen, o kr. 5,000. Af räntan äro ,2/3 anslagna till

Roos' fond (Hand~lsbokhallaren 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. ålderstizna eller hafva flera barn företrädes-

Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F. vis fattiga sresäller 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. I S. K~ngsholms forsaml!ngs f'at t iq-
Till utdelning åt 10 fattiga inom försam!. vardsstyrelse. (Se SId. 710.)
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 enkoroeh 4 Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N.
fl. 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 (Karnereraren C. Törn- 1831) kr. 500. Till fattighushjonen.
qvist 1866) kr. 14,600. 250 kr. utdelas till Möllers fond (Brukspatronen S. Möller)
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. Norden
, Zetherstens fond (Garfvaren J. H. Zether- 1811) kr. 900. Till utdeln. efter godtfinnande.
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Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche Sjöstedts' fond (Prosten N. J. Sjö~tedt

1826) kr. 2,000. Till fattiga och värnlösa II 185ö) kr. 9,000. Till barnkrubba och små;
barns uppfostran och vård. barnsskola. ,
' Roas' fond (Handelsbokhållaren J. C. Roos Wadströms fond kr. 300. Till julgåfvor
,1818) kr. 2,700. Förbättrad kost åt sjuka åt fattiga fruntimmer.
fattighushjon. Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widing

Stagmans fond (Trädgårdsmästaren Stag- 1814) kr. 6,815. Af räntan utdelas 5 pen-
man 1826) kr. 5,000. Till förplägning af sioner, 1 fl 50 kr., 1 fl 35 kr. och 3 fl 30
fattighushjonen samt 3:ne pensioner fl 30 kr. kr., åt inom församlingen boende tjenstemäns '
och il:ne fl 15 kr. enkor eller döttrar, hvarvid de efter -prest-

Tharmouths fond (Mamsell A. Tharmouth män hafva företräde.
1850) kr .. 1,600. Till kläder åt fattig-
hjonen, synnerligen gamla tjenare. I U. Hedvig Eleonora församlings

Torkens fond (Kapten J. B. von Torken fattigvårdsstyrelse. (Se sid. 711.)
1813) kr. 1,200. Till sjuka och sängliggande Asplunds fond (Handl, A. Asplund 1784)
inom fattighuset. kr. 795. För inrättande af ett fattighus på

Ostermalm.
I T. Hedvig Eleonora församlings I Beklädnadsf. för fattiga skolb. inom förs.

kyrkoråd. (Se sid. 717.) kr. 19,150. Räntan användes till beklädna-
Beethuns fond (Mamsell A. Beethun) kr. der åt fattiga skol- och nattvardsbarn.

2,404. Till julgåfvor åt fattiga-fruntimmer. Bohman E:sons fond, (Viktualiehandlan-
Bohman Erikssons fond (Viktualiehand- den E. Bohman E:son) kr. 3,000. Till uri-

landen E. Bohman 1814) kr. 9,84R. Till en derstöd åt fattiga utom fattighuset.
läro- och arbetsanstalt för fattiga barn, !andt- Erikssons fond (Enkefru L. K. Ch. Eriks-
verksgesäller och lärgossar. son 1866) kr. 1,000. Till fördelning mellan

Brandels fond (Mamsell A. S. Brandel 6 ålderstigna fruntimmer. ,
1867) kr. 62,588. Afkastningen utgår för Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kronor '
närvarande till största delen såsom lifränta, 1,000. Till understöd åt fattiga.
men .deraf skall sedan användas ena hälften Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
till bidrag åt fattiga skolbarn inom försam- Fuhrman 1772) kr. 18R. Till förplägning
lingen och den andra hälften, efter anmälan af fattighushjonen midsommardagen.
af någon församlingens medlem och kyrko- Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu)
rådets pröfning för hvarje gång, till under- kr. 850. Till understöd åt fattiga.
stöd åt behöfvande och helst i form af till- Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859)
fälliga mindre gåfvor för att lindra oförvål- kr. 500. Till förbättrande af fattighushjonens,
lad verklig nöd samt der utsigt förefinnes, kost under sjukdom. '
att genom penningehjelp en arbetsam och Hellmans fond (Assessor Hellman) kr. 500.
nyttig medlem kan åt samhället återvinnas. Till jul- och nyårsgåfva åt fattighushjonen.

Brandts testamente (Enkefru W. Brandt Holmbergs, fond (Kryddkramhandl.N.
1878) kr. 2,000. Till förstärkning af Beet- Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ-
huns fond. , des till förbättrande af den dagliga kosten

Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. Till I för de å fattighusen intagna blinda hjon.
julgåfvor åt fattiga fruntimmer. I Hultgrens fond (Enkan A. B. Hultgren

Falckerska och Barkerska testamentet 1866) kr. 500. Till styrelsens godtfinnande,
(Enkefru C. Ch. Bark 1867) kr. 2,016. Till Kåbergs fond (Enkefru Althea Kåberg
pension åt en fattig qvinna, som genom sitt 1889) kr. 2,000, Räntan disponeras af fat-
arbete måste försörja åldriga föräldrar. tigvårdsstyrelsen.

lindstens stipendiefond (Subskribenter Qvidings fond (JuetitierådsenkanOh. Qvi-
1879) kr. 1,050. :;I'ill understöd åt 1 eller ding) kr. 1,000. Arliga räntan tilldelas ett
2:ne lärjungar vid Ostermalms allm. läroverk. äldre fruntimmer, som är att hänföra till

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

Selenii testamente (Källaremästaren C. L. tighus på Ostermalm.
Selenius 1865) kr. 5,241. Till inköp af mat, Sätherströms fond (Karduansmakaren J.
kläder och böcker åt sådane fattige och väl- Sätherström 1828). Fonden utgöres af fastig-
artade barn, som' vid församlingens folkskola heten n:r 8 i qvarteret Hägern större, Klara
åtnjuta undervisning. , församl.; till utdelning åt gamla, sänglig-
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834 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
gande män och qvinnor, samt fader och I I Y. Adolf Fredriks församlings
moderlösa barns underhåll. fattigvårdsstyrelse. (Se sid. 711.)

Sporrongs fond (Ma~sell A. ~aria SP?r- Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1873)
rong 1.862\:r. 750. TIll 'utdelning Mana- kr. 1,000. Räntan utdelas den 22 maj till
dagen at fa 19a. en fattig, för gudsfruktan och hedrande van-

del känd familj.
I W. Adolf Fredriks .församlings Bayards fond (Kamereraren D. Bayard

kyrkoråd. (Se sid, 717.) 1833) kr. 4,500. Till åldriga ogifta döttrar
Hartmans fond (Bryggaren N. Hartman af embets-, tjenste- eller borgersmän m. fL

1837) kr. 2,340. Understöd åt fattiga lär- Bayards fond (Karnereraren D. Bayard
jungar i församlingens skola. 1833) kr. 1,500. Till sängliggande på fat-

Lindbergs fond (Trädgårdsmästareenkan tighus.
Lindberg 1859) kr. 200. Till kläder åt Beklädnadsfond för fattiga skolbarn kr.
fattiga barn inom församlingen. 2,400.

Probsts donation (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!es ~nkor .eller döttrar inom Adolf Fre- Bollins fond (Bryggaren O. G. Bollin
driks församling. .._ 1862) kr. 3,000. Till fattiga skolbarns be-

Ruckmans donation (Froken M. Ruckman klädnad sedan pensionären dödt.
1887) kr. 20,000: .?-,illAdolf Fredr. församl. Falks' fond (Enkan M. Falk 1796) kr. 500.
barnhem; f. n. lifränta. 'I'ill d töd åt f tti

Stenberg s fond (Handlanden A. Stenberg l un ers o a a 19a.
1860) kr. 2000. Kläder och böcker åt fat- Fileens fond (Kommerserådet P. E. Pileen
tiga barn. ' 1822) kr. 17,500. Till fattiga enkor i Stockh.

Wallins fond, Emma och M. F. (1879) kr. Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu
20,000. Till Adolf Fredriks församl. barn- 1787) kr. 560. Räntan tillfaller 2 fattiga
hem; f. n. lifränta. enkor, eller ogifta fruntimmer, 60 år 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. ~lckholm 18~0) kr. 6,5QO. Rantebel.?ppet Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ-
:;tnva?~.es d~.ls un underhall och. be~ladnad des till förökande af den dagliga kosten för
at forald~alosa barn g~nom fattlgvar~ssty- de å fattighusen intagna blinda hjon.
relsens försorg, dels till kontanta bidrag, leijonhufvuds fond (Kapten friherre A.
som af kyrkoherden utdelas bland de mest L" h f d 1831) k 1200 'I'ill "d täld
behöfvande inom församlingen. .eIJo~ u vu... . r., . l no s a a

Widboms fond (Mamsell A. Widbom 1877) likar ..inom församlingen. .
kr. n 1,000. Underst. åt. s. k. pauvres honteux. ~.eIJonhufvuds fond (Kapten. friherre A.
. Akerlunds fond, Augusta Wilh. Albertina LelJonhufvud ~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 (Sejiareåldermannen J. F.

Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)

I X Ad If F e d r ik f o" I' kr. 4,740. Till på fattighus intagna 23 Juni
. o • r I s. rsam m qs och 24 Dec.

s k o I r a d. (Se SId. 718.) 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 borgare dotter inom
Schwartz 1861) kr. 1,174. Till sömnads- församlingen.
undervisningens förbättrande i församl, skola. Okänd (1805) kr. 200. Till sjuke o. säng-

__ Iliggande på fattighuset.
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 835
Reinholds fond (Bagaren E. Reinhold 1876) enkefond, och 1,000 kr., för 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 lifränta 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 församl. flickskola. Brenners legat (C. H.Brenner1752) kr. 260.

Undens fond (Handlanden A. E. Unden Pastor i Tyska församlingen; för fattiga.
1837) kr. 3,000. Till så många nådstålde 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. 1'111 uppfostran af fattiga lefvande slägtingar.
barn mom forsaml... Fischers testamente (Kaptenen Joh. J.

Westmans fond (Ryttmastaren J. West- Fischer 1772) kr. 1 666. Till husfattiga.man och hans hustru 1804 och 1817) kr. ,
2,700. Till inträdessökande på fattighus till Fuhrmans fond (Hofkällaremästa:en PI
dess de kunna blifva intaena. H. Fuhrman 1772) kr. 1,250. Tyska forsaml.

b 6 föreståndare och 3 testamentsexekutorer;
, till husfattiga.

IZ. Skeppsholms försam.lings kyrko- Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
och skolråd. (Se sid. 715.) Fuhrman 1772) kr. 31,000. 12 gossar erhålla

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

Billbergs 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.

en~f~mstedts testamente (Kommendören C. Groths testament~ (Grossf~ndlaren ~. H.
J. Blomstedt) kr. 3,000. Årliga räntan skall 9"roth. 1785) kr:. 12,500. o rm 6 pe!.IsIO~er
utdelas åt i fattigdom efterlemnade enkor at ~.fsIgkomne, ofver 50 ar gamla kop~an.
efter tjenstemän, som tillhört K. Flottans Guhlstorffs testamen~e (Kapt. J. J. ~.~h~~-
Stockholms station. torff 1870) kr. 1,000. 1'111 behofvande sjoman

Dahls testamenta (Mamsell M. C. Dahl) och deras enkor.
kr. 570. Arliga räntan skall utdelas till Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 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. Göseho 1781)
500. Arliga räntan skall delas mellan 10 kr. 1,500. Till husfattiga.
st. f~ttlga enkor. " Hebbes legat (Kommerserådet 8. B. Hebbe

Fr/mans te~tamente (Carolina Friman) .~r. 1792) kr. 750. Pastorn i Tyska församlin-1,474: 55. Da fonden genom rantans lag- .. .
~ande till kapitalet vuxit till kr. 2.000, skall gen; for fattiga.
arliga räntan tilldelas 4 behöfvande officers Hebbes testamente .(Brukspatr.. A.. ~ebbe
eller underofficers enkor. 1824) kr. 10,500. 1'111 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 tjensteman vid K. Flottans Stock- Holms legat (B. Holm) kr. 500. Pastor
holms station, i Tyska församlingen; för fattiga.

Höpfners legat (Nikolaus Höpfner 1696)
I Å. Tyska församlingen. Pastor i Tyska förs.; för fattiga; donationen

(Se sid. 716.) består af egend. n:o 11 St. Nygatan, hvars
afkastning f. n. är kr. 3,000.

Anonymt testamente (X. 1880) kr. 5,000, Kellners testamente (Fru D. Kellner 1747)
hvaraf 4,000 kr., som grundpenning till Pre st- [kr. 571. Till fattiga barn.
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Kirchrings legat (1755) kr. 250. Pastorn I Ä. Mosaiska församlingen.

i tyska församlingen; för fattiga. (Se sid. 719.)
Kleinsorgs testamente (Fru M. E. Klein- Carl Benedicks donation (Generalkonsul

sorg 1785) kr. 3,000. Till obemedlade flickors Carl Benedicks test. af d. 3 Nov. 1880) kr.
uppfostran. 25,000. Doneradt utan något vilkor ; rän-

Knochs donation (F. Knoch 1883) kr. 300. tan användes enl. församl:s beslut.
Pas~or och förestånd. i Tyska församl.: till Benedicks stipendiefond (Brukspatron W.
fatt~ga. . o Benedicks 1848) kr. 9,000. Stip. åt judisk

Lleberts fond (Sejlareålderrnannen J. F. studerande vid svenskt universitet
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832) . .. .
kr. 1 500. Till Tyska skolan. . Benedicks understods~ond .~E. O. ~ene-

, . dicks 1876) kr. 2,000. TIll behofvande Inom
Lohes legat (1758) kr. 1,500. Pastor l församl. enlizt vederbörande fattigvårdsst.

Tyska församl.; för fattiga. beslut"
Lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 1,000. . Elia'ssons understödsfond (Fabrikör Levy

Till Tyska skolan. Eliasson och hans fru Edeline f. Salomons-
Miillers testamente (Kommerserådet J. C. SOll 1874) kr. 5,000. Räntan användes till

MUller 1832) kr. 7,500. Ti:ll fattiga. understöd åt fattiga ynglingar och flickor
Rambachs donation (Snickareenkan E. inom m?sa~ska församl., hvilka önska full-

Rambach. f. Dehm 1881) kr. 1,000. Räntan komna SIg l yrke eller kunskaper.
utdelas till behöfvande inom församlingen. Levy Eliassons minnesfond (Fabrikör Levy

Reinholds testamente (Bagaren E. Hein- Eliassons enka Edeline Eliasson 1887). Mo-
hold 1876) kr. 1,500. Till fattiga. saiska fö:.samlingen.~ Fatt~~vårdsnämnd kr.

Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Roht- 5)000... Rant~n anvandes for att bereda f~t-
lieb 1864) kr. 1000. Till kyrkobetjening tiga forsamlmgsmedlemmar af qvinnokön
och deras enkor. ' ltillfälle att begagna brunns- eller badkur

Schewens testamente (J. B. von Schewen eller vistelse på landet.
1755) kr. 970. Till fattiga. John Levins stipendiefond (Gros~ha~dl.

Schinkels testamente (Kommerserådet D. John Levin 1872) kr. 10,000. F. n. lifstids-
von Schinkel 1807) kr. 3,000. Till behöf- rän~a; sedan såsom s~ipend~um.. åt någon
vande skolgossar. fa~hg s~uderaJ:;de yngling, tillhörande mo-

Schlotthauers legat (Fru M. Schlotthauer salska forsamhngen.
1751) kr. 200. Pastor i Tyska församlin- Manns testamentsfond (~rosshan.dl. A. F .

. f'" fatt' Mann 1865) kr. 20,000. Rantan disponeras
gen, or. . 19a.. af församlingens föreståndare.

Sohmidts lega~. (P. S?hmldt 1751) k~. 250. Meyerssons penslonsfond (Grosshandlaren
Pastor l Tyska församlingen: for fattiga, Lesser Meyersson 1860) kr. 36,066,69. Pen-

Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. Isioner åt lärare, lårarinner m. fl., anstälde
650. Pastor i Tyska församl.; till fattiga. hos mosaiska förs., samt deras enkor och

Scholtz testamente (J. A. Scholtz 1756) kr. barn.
600. Till studerande. Michaelssons donation (Konsul G. Micha-

Schwartzers testamentsfond (F. von elsson ..186?) kr. 20,~?0. .Räntan användes
S hw t er 1811) k 300 '1"11d f tti efter forestandarnes basta ofvertygelse.

c ar z r.. l e a 19a. Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.
.Starbus testamen~e (Fr.u L. D. Starbus 13,094. Halfva räntan till vissa personer,

1774) kr. 1,260. TIll fattiga, andra hälften till undervisning åt fattiga
stocks legat (Fredrik von Stock' 1806) judiska barn.

kr. 4,500. Pastor i Tysk? församlingen; för Moritz Rubens (Karlskrona) donations-
fattiga. fond (Gåfvobref af Ludvig och Anton Ru-

Sturm s fond (Fru Sturm 1879) kr. 28,000. ben i Karlskrona af d. 29 Nov. 1888) kr.
Lifränta till slägtingar till deras död, sedan 5,000. Räntan skall hvarje år d. 7 Mars
till behöfvande handtverkare. (Moritz Rubens dödsdag) utdelas till hjelp-

Tyska församI. fattigkassa, kr. 9,000. behöfv~nde jud~,k~ pe.~soner, som vilja lära
Tyska församl. kyrkoråd. eller forkofra SIg l slöjd eller handtverk.

Wrangels testamen~e (Frö~en M. B. Wran- Stiftelsen för bostäder åt fattiga och
gel 1706) kr 750. '1'111fattiga. _ ' orkeslösa personer tillhörande Mosaiska

Yhlens legat (A. C. von Yhlen 175~) kr. 125. församlingen i Stockholm (Gåfvobref af L.
Pastor i Tyska församlingen; för fattiga. J. Eliasson af d. 12 Sept. 1882) kr. 10,000.1-Fondens belopp d. 1 Jan. 1890 kr. 14,915.
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.; Räntan lägges t, v, till kapitalet. När I Drottninghuset (Konung Carl XI:s Drott-
detta enl,' förestånd-s åsigt blir tillräckligt ning, Ulrika Eleonora, antagligen 1682) kr.
skall det användas enligt rubriken. omkr. 140,000. Intagning och försörjning af

--- [ålderstigna, sjukliga, i torftighet stadda enkor
Wilh. Oavidsons donationsfond (Gåfvo- och döttrar efter civile och militäre embets-

bref af W. D:s sterbhusdelegare af d. 5 Mars och tjenstemän, prcster, borgare samt sådana
1883) kr. 35,000. Räntan utgår, t. v. som hofbetjenter, hvilka icke burit Iivrö.
lifstidsränta åt 2:ne personer, derefter skall Kniggeska fonden (Enkefru Knigge Anna
den läggas till ofvanstående "Stiftelse för bo- Maria von Balthazar 1822) kr. 25,000. Räntan
städer" etc. fördelas i pensioner till "i verklig nöd stadda

ogifta fruntimmer eller enkor af medelklas-
Stockholms Mosaiska församlings sjuk- sen", med vilkor att de äro "kända att vara

hjelps- och begrafningssällskap (1788) kr. af obefläckad vandel", med företrädesrätt för
21,7,25. Särskild styrelse (se sid, 793); att ogifta sökande af nämnda egenskaper.
vårda och understödja sjuka samt ombestyra Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F. I

begrafning af aflidna mosaiskatrosbekän- Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
nare; ledamotsafgift är 5 kr. årligen, men kr. 4,925. Till gåfvor vid midsommar och
understöd lemnas utan afseende på leda- jul åt de på Drottninghuset intagna personer.
motskap i sällskapet. ---

Konung Oskar I:s minne (Enkedrottning
Israelitiska ynglingaföreningen (1819). Josephina. 1873) kr. 663.A85. Särskild ~ty-

Särskild styrelse (se sid.' 793). Att under- relse ~se sid, 813~. Asyl for ~~emedl~de ogifta
stödja till Stockholms kommun hörande per- fruntimmer af standsklassen ofver 50 ar gamla.
soner af mosaisk trosbekännelse, hvilka egna A I t f" ---h t S" kild
sig åt vetenskapliga' studier, åt slöjd eller d' SkYt'e (or 'dPau8vlr3e)s(Gonfe~x. Cahrsl
handtverk; att bereda utväg för medellösa ire l~n se s~ : . re vmnan . v:on
. d' k b till håll d af rclizio o h Schwerm, f. Liliencrantz 1860). Asylets till- '
JUlIS a:t arnd l . e~ ag annme bl I)S- c gångar utgjorde den 31 December 1887, kr.
e emen arun ervisnm l. . 646 859 36" . b "k d lifri t f d

Seligmanns stipendium (Doktor L. Selig- 142'000: l ~re dn dra fb t \{an h :tl e.n
mann), Styrelsen för Israelitiska Ynglinga- ._ ' o {f •• ere.an e a .os a oc oe VIS
föreni ° l' äntan c a 100 kr utdela foda at aktningsvärda fruntimmer af stånds-oremngen; ar 19a ra : . s kl
till judisk yngling, egnande sig åt vetenskap, person assen.
skön konst, slöjd eller handtverk. II C. Borgerskapets En k h u s, '

(Se sid. 813.)
Engeströms, Eufemia M. V., stiftelse (Stats- Bergs testamente (Mamsell J. J. Berg

minister L. von Engeström 1820) kr. 4,000, 1816) kr. 35,000. Räntan anslagen till pen-
samt sedan år 1888 stadens lösepenning för sicner a 150 kr. åt 12 ogifta fattiga och
fattigstugan kr. 4,000. Katolska försam- ålderstigna borgardöttrar.
lingens kyrkoråd (se sid. 719). Understöd åt Borgerskapets enkhus (Stockholms bor-
fattiga enkor af katolska bekännelsen. gerskap 1724) kr. 854,630: 72, fastigheten

deruti inbegripen upptagen till 342,283 kr.
II. Fonder tillhörande fattighus och 96 öre: Underhåll af ålderstigna borgare-

försörJ'ningsinrättningar barn hus enk?r l Stockholm. . °
" Lieberts fond (Sejlareåldermannen J. F.

m. fl. dyhka ..asyler. Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
I~ A. Arbetsstugor .for barn, gruI,ldade kr. 4,515, Handpenningar åt å enkehuset

18.8. genom ansl~g ll:~ Stlft~lsen La~s Hiertas intagna hjon.
~mnel hafva bIl. andamal att foreko~~na Patersens fond (Grossh. W. G. Patersen
~lg&,en bland f~ttlga ?arn genom att t:dlgt 1864) kr. 137,000. ,Räntan utgår i pensioner
ingifva ~eJ.1l.karl~k till arb:te; u.nderhal~.as å 50 kr. pr år till enkor och döttrar efter
ge!l0m frivilliga bld~ag och ~rsafglfter. Sar- borgare i Stockholm.
skild s~yrelse (se Sl~. 811). Arbetsst~gor Paul is testamente (Grosshandlaren Nic.
finnas l Adolf Frednks, ,Jakobs, Katarm~, Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan utdelas till
Klar.a, Kun~sh?lms, ~edvlg l(lleonora och NI- hufvudstadens fattiga borgares och fabrikörers
kolai o. Mana forsamlmgar. (Se adressafdeln.) enkor äfvensom orkeslöse sjuke och behöf-

vand~ borgare och fabrikörer i Stockholm.
Schröders testamente (Grosshandl. Georg

Schröder 1871) kr. 122,000. Pensioner åt
Bran- fruntimmer af borgerliga klassen.

Säfbohms testamente (Snickareålderman-

II B. Drottninghuset.
(Se sid. 813.)

Brandelska fonden (Mamsell A. S.
del 1867) kr. 42,000. Pensioner.
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nen D. Säfbohm) kr. 750. Handpenningar Terrades fond (Språkläraren Alexander
åt å enkhuset intagna snickareenkor. Nadi Terrade och hans hustru Lovisa R.

Thernbergs testamente (Handelskassören Terrade, född Strömbäck, 1886) 1,000 kronor.
J. Thernberg 1821) kr. 15,000. Fonden till- Räntan användes för inköp vid jul af bullar
faller enkhuset efter nuv. pensionärens död. till, samtliga å fattighuset intagna personer,
, Tidmarks och Sundins Pensionsfond Ostergrens fond (Hamnfogden L. E. Oster-
(Mamsell S. M: Sundin 1859) kr. 204,300. gren) kr. 500. Räntan utdelas vid jul åt
Pensioner a 300 kr. tilldelas för i behof sängliggande sjuka å fattighuset tillhörande
stadde fruntimmer af den så kallade bättre Nikolai församlings afdelning.
samhällsklassen, hvilka, födda i Stockholm . --- o ..
och minst 30 år gamla, äro antingen blinda I~ G. Frimurarebarnhuset a Krlstmeb~~g
eller "i sina händer förlamade eller förvridna (Frimuraresamfundet 1753) kr. 646,000. Sar-
så att de icke kunna sig med arbete försörja": skild direktion (se sid. 820). Till vård och

Zettersten P:s testamente (Kryddkramh. uppfostran inom inrättningen af fattiga värn-
E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15,000. Af lösa. barn; ~36 ~årdas f.. n. å inrättningen;
räntan tillfaller '/. Enkehuset och de öfriga fastigheten a~ varderad till ~OO,OOOkr.
3/. utgå som pensioner a 75 kr. åt välfrejdade Dessutom tIllkomme~ af aflidne grosshand-
fattiga enkor eller ogifta döttrar efter borgare; laren Adam Svanberg till Frimurarebarnhuset
för.. närvarande är pensionärernas antal 10. d,onerade 20,000 kr.

Odmans testamente (Fru Hedv. Odman. . . .., ..
1791)kr.3181. Räntan tilldelas 8borgareenkor. Prms Carls uppfostrmgsmrattmng for

, fattiga och värnlösa barn i Stockholm
II D. Borgerskapets gubbhus (Stock- (Pastor Primarius J. O. Wallin och Under-

holms Borgerskap 1788) kr. 472,465: 10. Bor- ståthållare:: q. af Vannqvi~t 1833) ».
gerskapets Gubbhusdirektion (se sid. 813). 409,833: Särskild .~ty~?lse (se SI~.821). Vard
Underhållande af ålderstigne borgersmän i af fattiga och varnlosa barn I Stockholm;
Stockholm. 79 barn vårdas f. n. å Gåiön.

F. d. Jernkramhandelssocietens pension- '" ..... o
och begrafningskassa, kr. 3.000. Kassan Foremngen for ~mnessloa barns yard
öfverlemnad till Borgerskapets Gubbhus och (Professor N... G. ~Jellberg m. fl. 1869) kr.
Enkehusinrättn. med 1 500 kr. till hvardera, 94,880: 04. Särskild styrelse (se sid. 815).

--'- Uppfostran af sinnesslöa barn; f. n. vårdas
II E. A IIm ä n n a b a rn hu s i n rättn in g en. å inrättningen 35 barn.

(Se sid. 756.) . -- .
Allmänna barnhusinrättningen iStockholm . Malmqvlstska barnuppfostrmgsanstalt~n

(Drottning Kristina 1637) kr. 4,250,921: 13. I Stockholm (Klockaren J. P. Malmqv~st
Vård om värnlösa barn. och hans hustru 1861) kr. 44,063: 01. Sar-

"Fond för barnhusbarn af qvinnokönet" skild ~~yr~~se(s~ sid. 821). Att l~m!1afatt~ga
(Statsrådet C. J. Malmsten, Friherre F. och varnlosa flI!lk~b~rn u::derVlsmng, ovard
Wrede Grosshandlaren A. Frestadius m. fl. och uppfostran I ofngt; for de flesta a an-
1861) kr. 32,145: 7. Insättning i ränte- och s~alte!1 vårdade bar~ erlägges årlig~~ en a.f-
kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm till gift, l medeltal utgorande 156: 69 for hvarje
beredande af lifränta vid 55 år. betalande.

ljungcrantzs~a testamentsfondent'I'obaks- Murbecks inrättning för fattiga flickors
handlar~~ ~. LJpngcrantz 1875) kr .. 102,577: uppfostran (Prestmannen Per Murbeck 1747)
6.2. }nlosmng a barnhuset af fattiga barn kr. 313,480. Andamål: a.tt till tjenarinnor
tillhörande Stockholms kommun. uppfostra fattiga flickor, tillhörande Stock-

.. holms kommun. Intagningsålder 6-10 år.
II F. Styrt;lsen ofver ~abbatsbergs När tillfälle yppas att intaga barn, införes

f a tt Ig h us. (Be sid.. 71.1.) annons i Stockholms Dagblad med under-
Eklunds fond (J?hanna K;lstma ~kl~md rättelse om erforderliga handlingar och hvaran-

1892) kr ., 2,OOO. ~antan utgar som lifstids- sökning får inlemnas. - Särskild direktion (se
pension for testatrisen. sid 821) hvars ledamöter lemna årliga bidras

lennbergs fond (Mamsell Sofia Albertina ., --- e-

Lennberg 1890) kr. 2,000. Räntan utgår f. Välgörande Fruntimmers-sällskapet(Prin·
n. till testatrisens syster. sessan Sofia Albertina 1825). Särskild sty-

Lieberts fond (Sejlareåldermannen J. F. relse .(se sid. 817). Kapital omkring 1$,000
Liebert 1832) kr. 3,209: 37. Räntan utdelas kr. Arliga inkomsterna utom räntan utgöres
till å fattighuset intagna personer af tysk af bidrag från Konungen och Prinsessorna
nationalitet. samt ledamotsafgifter tillsammans 2,300 kr.
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som enligt 'af Herrar Kyrkoherdar ingifvet W. A. Benedicks fond (Kammarherren W~
förslag utdelas dels till fattiga fruntimmer, A. Benedicks 1870) kapital: omkr. kr. 81,500.
1,800 kr., dels till understöd för flickskolor, Styrelsen för Lotten Wennbergs fond (se sid.
500 kr. 817). Vård och uppfostran af fattiga barn,

som antingen förlorat någon af sina föräl-
drar eller i följd af deras sjukdom eller oor-
dentlighet sakna nödig .vård och tillsyn i
hemmet.

Femöreföreningen (Flera personer 1864)
kr. 8/000. Särskild styrelse (se sid. 820).
Grundande och underhållande af barnhem i
den svenska lappmarken.

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

bereda sjukvård.
IV A. Serafimerlasarettets

direktion. (Se sid: 751.)
Sederholmska testamentsfonden (Exped.

sekreteraren H. F. Sederholm 1853) kr.
Fattiga barns vänner (Friherrinnan Ceder- 56,403. Afkastningen, som vid 1889 års bör-

ström, f. v. Cedervald 1841) kr. 11,117. Sär- jan utgjorde kr. 276,767, disponeras nu, jem-
skild styrelse (se sid. 819). Arlig beklädnad likt donators föreskrift, för pågående ny- och
åt 2 gossar och 2 flickor af hvarje af hufvud- ombyggnad vid lasarettet. Kapitalet qvar-
stadens 8 terr. församl. samt årsafgift för står orubbadt och förräntas fortfarande. De
utackorderade flickor. Sedan år 1883 har donerade medlen afse icke underhåll af sär-
sällskapets bestämda inkomst ökats med rän- skilda sjuksängar.
tan af 2,000 kr., hvilka genom testamente Sjöstedts testamente (Kyrkoherden N.
tillfallit sällskapet vid Fru Friherrinnan J. Sjöstedt) kr. 6,000. I den mån de done-
Rosa Oxenstiernas, född Mickelson, dödliga rade medlen dertill lemna tillgång, tillhanda-
frånfälle år 1882. hålles kostnadsfri sjukvård vid lasarettet, så

vidt ske kan i enskildt rum, för obefordrade
Sällskapet Barnavännerna. Särskild direk- prester och civile e.o. tjenstemän i Stock-

tion (se sid. 820). Sällskapets ändamål är holm och dess närmaste omgifning.
att bekläda fattiga folkskolebarn.

Gymnastisk-ortopedjska institutets fattig-
AIms, Axel och Sofia, Stiftelse. (Bygg- fond (Professor N. Akerman m. fl. 1834)

mästaren A. Alms enka, E. S. Alm, 1874) 11,823 kr. Direktionen för Gymn.-Ortop.-
grundfond kr. 712,612: 58, disponibla till- Institutet (se sid. 749). Kostnadsfria bandager
gångar för beredande af barnhem kr. åt fattiga personer, som lida af kroppslyten.
210,437: 81. Särskild styrelse (se sid. 817). /
Har till ändamål att åt fader- och moderlösa Stockholms sjukhem (stiftad genom gåf-
barn samt andra sådana, hvilka, i saknad af vor 1867) kr. 2,283,600: 24. Särskild sty-
behörig omvårdnad, äro i fara att sedligt relse (se sid. 755). Vård af obotligt och
förfalla eller gå förlorade, bereda kristlig långvarigt sjuka, företrädesvis från Stock-
uppfostran och god handledning i syfte att holm; patienternas antal: 120 å friplats och
-dana dem till dugliga och redbara menniskor. 8 betalande 450 kr. årligen; 20 nedsatt pris.
Anmälan om emottagande af barn, för hvilka ---
vederbörande målsman eller kommun bör Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för
lemna årligt bidrag af 100 kr., kan ske hos sjuka barn (Med. D:r P. Elmstedt m. fl. "
stiftelsens sekreterare, Kammarherre E. von 1854) kr. 719,565. Särskild direktion (se sid.
Horn. Såvida ej afgång inträffar bland nu 757). Vård af fattiga sjuka barn; under de
emottagna barn, kunna inga nya barn emot- sista åren vårdade omkring 500 barn; vid
tagas förr än hösten 1890. polikliniken omkring 3,000 fritt.

Sällskap "För uppmuntran af öm och
sedlig modersvård" kr. 112,000. Särskild

III. Fonder för understöd åt barn. direktion (se sid. 811). Räntan jemte års-
Sällskapet "De fattiges Vänner" (Gross- afgifter användes till understöd dels i pen-

handlaren J. E. Törnqvist m. fl. 1826) kr. sioner till belopp af 10' till 25 kr. dels i
41,960. Särskild styrelse (se sid. 820). Räntan kläder m. m. åt fattiga mödrar till minder-
användes dels till mindre understöd åt be- åriga barn.
höfvande af alla klasser, dels till fattiga barns
beklädnad; räntan å 3,000 kr. utdelas åt 4
behöfvande af qvinnokön; dessutom utdelas
årligen 600 kr. i poster om 10 il 15 kr.
enligt C. E. Möllers testamente. Fonden har
år 1888 ökats med 5,000 kr., Generalkonsul
C. Benedicks legat, att användas för säll-
skapets ändamål.
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Sabbat~bergs Brunnslasarett (Professor V. Af kommunala och dylika myndig-

E.: Gadehus under medverkan af brunns- heter förvaltade fonder samt kassor
gaster VId Sabbatsbergs helsobrunn 1807).. .. . . '
kr. 40,256. Särskild direktion (se sid. 757). for understödjande af yrkesldkare,
Att åt fattiga sjuka brunnsgäster bereda deras hustrur och barn.
kostnadsfri bostad, föda och läkarevård under V A B dt S d töd f d (F
den tid de begagna sig af brunnsdrickning . .' eren s, " un ers o s on a·
vid Sabbatsberg briksidkaren S. Berendt 1886) kr. 10,000.

. Ofverståthållare-Embetet för Polisärenden (se
sid. 705). Till hyresbidrag åt fattiga linnesöm-

IV B. A IIm ä n n a Ba r n b ö r d s h u s et. merskor vid höst- och vårflyttningen till ett
(Se sid. 756.) belopp af högst 25 kr.

Allmänna Barnbördshuset (1852) kr.
401,578. Att förlösa barnaföderskor.

Benedickska asylerna kr. 130,000. Ränte-
medlen användas åt behöfvande barna-
föderskor.

Nödhjelpsfonden kr. 90,000. Räntemedlen
användas åt fattiga barnaföderskor och
deras barn.

V B. Stockholms Magistrat.
(Se sid. 707.)

Ahllöfska testamentsfonden (Assessor O.
Ahllöf 1740) kr. 3,066. Räntan delas mellan
12 i Stockholm boende ålderstigna, bräckliga
och fattiga personer.

Ahlströmska testamentsfonden (Skepparen
M. Ahlström 1790) kr. 27,000. 12 pensioner -
II 66 kr. 67 öre till understöd för af testator

IV C. Kungl. Sällskapet Pro Patria. utsedda jungfrur, deras anhöriga eller andra
(Se sid. 811.) utsedda: fattige ~ Stoc.k~ol~ f?dde personer.

Barnbördshuset Pro Patria (Grundadt af YlodJnska stlpend~eJnrattmngen (Borg-
Assessor C. Ramström 1774) kr. 11,880. In- mastare~ S,. C. Flodin 1795) kr. 146,985.
tagande och vård af barnaföderskor, samt att U!1de~s~od tl~.l studerande V:~d Upsala och
anskaffa underhåll m. m. för ett visst. antal Linköpings hogre ~lemel.ltarlaroverk.. ,
vid inrättningen födda barn; fastigheten, som Helmfeldtska stipendiefonden (Riksrådet
tillhi "11k t·· .. d d t'1166 000 k Baron Simon Gundel Helmfeldts enka M.l orer sa s ape , ar var era l , r. H. von Parr 1683) kr. 39,000. Stockholms

Fru Hanna. B:s fond (Bruksegaren ? ~.magistrat och en af densamma utsedd di-
Ber~des 1876). kr. 8,696: 86. Understod at rektör. Understöd åt studerande vid Upsala
fattiga barnafoderskor. universitet företrädesvis till slägten: af rän-

Grefve Gyllenborgs fond (Protokolls- torna skall underhållas fältmarskalk' Helm-
sekreteraren O. A. D. Gyllenborg 1858) feldts graf i Storkyrkan.
kr. 8,427: 75. Gratifikationer åt gamla orkes- __
lösa tjenare och tjenarinnor för långvarig, V C S t k h o I F .. d
trogen tjenst. . oc ms ~rmyn a r e-

. . kammare. (Se SId. 707).
A. O. Wallenbergs fond (Bankdirektören K H

A. O. Wallenberg 1884) kr. 2,000. Understöd Branders fond (amrerar:n " A. B~an-
't f tti barnaföderskor och de a b der ~869) k~·. 102,25~. Pensioner at fa,:ttlga,
a a 19a . r s. arn. sjukliga, ogifta fruntimmer, som uppnatt 60

års ålder, äro födda och boende inom Stock-
IV D. Strandbergska Läkareinrättningen holms stad, helst å Södermalm och hvilkas

(Assessor Z. Strandberg 1792) kr. 214,794. fäder varit civile tjenstemän vid Stockholms
Särskild direktion (se sid. 816). Understödet, stads verk eller inrättningar, samt stipendier
som består i q-i läkarevård, medikamenter åt gossar och flickor mellan 16 och 21 år
och ved m. m., tilldelas sjuke pauvres honteux, och hvilkas fäder varit industriidkare, träd-
och har under de senaste åren utgått till gårdsmästare m. m.; "ingen får komma i
öfver 350 personer årligen. åtnjutande eller bibehållande af pension eller

--o - stipendium, som tillhörer eller håller sig
F'" f"r' k ård '1 f tt'g h' till annan lära, sekt och läsaresamfund änorenmgen o sju val a em ' h' t l' k l th k 1" CC'(stiftad 1888). (Styrelse se sid. 813). Att var c ris na evan~e IS a u ers a ara .

genom af föreningen anställda sjuksköterskor St~Yksd.fond (Gu mund Dyk 1659) kr. 615.
l ' d . d h' t 'd f t lp en ler.~mna. var l. eras .egna em a ~~ an.~ a - Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg
t~ga ~Juka, hvilka ej kunna eller bora sandas 1830) kr. 3,000. Pensioner till civila enkor.
till sjukhusen. Hanssons fond (Borgmästaren H. Hansson

---- 1659 och 1663) kr. 1,414. Stipendier.
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Hedings fond (Margareta Heding 1708) V D. Borgerskapets Bemedlings-

kl,".862. Stipendier åt studerande vid Up sala ko m m is s i o n. (Se, sid. 714.)
universitet. Asplunds testamentsfond (Grosshandlaren'

Hedströms pensionsfond (Fabrikör C. D. Asph:nd 1804) k!. 124,500. Pensioner a
Hedström 1822) kr. 3,400. Pensioner åt be- 75 kr ...tl~l~elas fattige borlfare, deras enkor
höfvande i Stockholm. och oförsörjda barn m. fl.; ar 1880 utdelades

Hochschilds pensionsfond (Lagman J. H. 6,0~6 ..kr. åt 82 IJersoneri åtskil~iga, a~slaer
Hochschild 1830) kr. 11,316. Räntan utgår utga "afven d~ls till ~orsa.kers församling I
till tvenne pensioner il 225 kr. åt fattiga, Hernosands st:ft, de!s till frimurarebarnhuset.
ogifta, öfver 30 år gamla fruntimmer hvilkas~ergers ~tJpe~dlUm (Kryddkramhandels-
fäder tillhört Stockholms magistrat af lite- societeten till mmne af dess ledamot L.?ren~z;:,
. t kl W. Berger 1829) kr. 10,000. Understod VId ,
la a assen. läroverk åt söner till obemedlade inomkrydd-

Jacobsons testamente (C. Jacobson 1644) kramhandelssocieteten.
kr. 1,080: 50. En pension a kr. 54: 37 utgår Borgerskapets egen disposition ad plos>
till en studerande yngling. usus (Stockholms Borgerskap 1749) kr.

Jakobsons o. Mattsons fond (C. Jakobson 150,000. Pensioner il 75 kr. till fattiga.
och C. Mattson 1644) kr. 1,087. Stipendier. borgare, deras enkor och oförsörjda barn. I

Ladous fond (Dorothea Ladou 1748) kr. Oastenns fond (Kryddkramhandlaren A.
500. Stipendier åt barn tillhörande Tyska Caste.lll1 oc~ hans hustru ~836) .kr. 15,000.
församlingen. Pensioner uu enkor och o.glfta döttrar ~fte~

Marii testamente (Enkefru A. Marius, f. f. d. Kryddkrumhandels-societotens ledamoter.
Koopman 1846 och 1848) kr. 74,196. Pen- Flobergs testament~ (0uldsmed~.n. S. F~o- \
sioner a 75 kr. åt behöfvande ogifta frun- b.erg. 1837) .kr. 3,900. Ra~tan användes un
timmer inom Stockholm hvilka uppnått 50 Iifstidspensioner at 2 fattiga borgarenkor, af
års ålder. ' hvilka den ena bör vara guldsmedsenka.

Möllers stipendiefond (Kamereraren J. ..f. d. Handelsföreninge~s ö~versk~ttsfond
Möll 1798) k 2200 Sti d' fill 2· (ofverlemnad af Handelsforemngen l Stock-o er r. , . lp en ler l .ne h l 1865) k 2000 P . till . t, t d d vid U l . sit t o m r. , . ensron l en mmu -s u eran e l psa a um~~r le . handlande.' ,

Nordfors testamente (<?fverstin~!,n W. Hedströms testamente (Sidenfabrikör C.:
N?r.d~ors 1838) kr. 1,000. TIll en behöfvande Hedström 1832) kr. 3,000. Pensioner il 75-
militärenka, kr. utgå till fattiga enkoroch oförsörjda

Noreenska fonden (Enkefru L. F. Noreon barn efter borgare i Stockholm. .
1850) kr. 17,700. Pension åt fattiga enkor f. d. Kryddkramh.-societetens pensions-
eller ogifta fruntimmer i Stockholm. kassa (Kryddkramhandels-societeten 1"775),

Sebaldts testamente (Justitiekansleren C, kr .. 186,246: 82. Pensioner och understöd.
Sebaldts enka 1797) kr. 600. Till fattiga barn. l.junqcrantz testamente (Tobakshandlaren

Thåströms fond (Enkefru F. L. Thåström r Ljungcrantz 1873) kr. 4,000. ~ensioner
1832) kr. 22250. Pensioner a 75 kr. et at minuthandlareenkor och deras dottrar.
". , h d" f .. . a Lunns testamente (Perukmakare dotternlattiga enkor oc ottrar e ter civila tjenste- B M L 1840) k' 1840 P . etmän och b rgare i Stockh lm . . unn 1.,. ension a

.. . o o," 2:ne fattiga och 40-åriga borgaredöttrar.
!ornqvlsts fond (Kamer~rar~n g..Torn- Nyströms testamente (Grosshandlaren C.

qvist ~861~.kr. 3,00p. ~remler. at l~rJungar M. Nyström 1790) kr. 37,500. Räntan an-
s?m v.~sa sardeles hag:. for studier VId Kata- vändes till beklädnad åt fångar å gäldstugan
rma lagre elementarläroverk. och häktena i Stockholm: år 188(1lemnades.

Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström 3000 kr till Oscar-Joseflna föreningen dels
1789) kr. 10,000. Pensio~er til~dela~. "10 till ett ~nskildt hem för frigifna fångar; dels
gam~a.Jungfrur,. som uppnatt 60 ~r, h~~ften till fängelsepredikanter. ,
af civila och halften af borgarestandet . 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, C. A. Scharps

Winboms pensionsfond (Domprostenkan arfvingar 1849) kr. 3,000. Pensioner till
C. Winbom 1821) kr. 3,000. Executor testa- borgaredöttrar.
menti: Stadskassör Gotth. Dahlerus. Räntan f. d. Siden- och Klädeskramhandelssoci.e-
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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Sundberg p:sons. testamente (Kramhandl.I stöd åt orkeslösa sjömän, reshjelp samt sjö-

.r. Sundberg Pettersson 1792) kr. 1,000. mäns undervisning i främmande språk.
Pensioner åt borgare och deras enkor. ---

Sundins testamente (Mamsell L. M. Sun- V F. Direktionen öfver Fabriks-
din 1879) kr. 24,706. Enka eller döttrar fa tt i g k a ss a n. (Se sid. 816).
efter borgare i Stockholm. med företräde för Almgrenska fonden (Grosshandlaren M.
sidenkramhandlareenka och döttrar. Almgren 1876) kr. 2,000. Understöd till

f. d. Tobakshandels-societetens pensions- fabriksarbetare. . . ..' ...
kassa (f. d. Tobakshandels-societeten 1873) Casparssons pensionstnrättnlnq (Fabnko-
k. 11 000. Pensioner till enkor och döttrar ren P. A. Oasparsson 1850) kr. 19,778. Pen-
efter' tobakshandlare. sioner till arbetare vid sidenfabriker.

Törneboms testamente (Assessorn och. Fabriksfattigkassan (~tockholms fa~rik~.
Stämpelmästaren E. Törnebom 1831) kr. ldka.re 1752) kr. 257,8<:>8. Understod at
106,500. Räntan är anslagen till pensioner fabnksarbetare. . ...
il, 75 kr. åt enkor och barn efter medlemmar Fagerlundska fonden (Sidenfabrikör M.
af Stockh. borgerskap (utom fabriksidkare), q. Fage~lund 1860) kr. 30,000. Understöd
hvarjemte för särskilda af testator bestämda till !abr~.ksarbetare. . ..
ändamål utbetalas 600 kr. årligen; dessutom .MlChaelssonska fonden (Fabnkor~n .J.
utgå särskilda anslag såsom till Ortopediska MlC~aelsson 1860). k.:. 15,000. Understod un
institutet m. fl. fabnksarbetare; Iifränta.

Törneboms fond (Assessor E. Törnebom von der Ostenska fonden (Fabrikörsenkan
1831) kr. 3,000. För sängliggande å fattighus. ~: O. von der Os~en 1~34) k:. 8,000. At

WarodelIs pensionsfond (Handlanden L. dottra~ eller enkor l fabrikssocieteten.
J W d 111863) 2 f B t hl k h Paultska fonden (Grosshandlaren och Fa-

. aro e . /5 a ergs ra s a usets b ikör 01 P r 1807) k' 2 791 U dhyror utbetalas som pensioner till borgare, r.~ oI~n Jr. au l. L .' . n er-
deras enkor och barn; 12,062 utbetalades stod till ~.rbetare V:ld yllefabrikerna.
1880 till 159 personer. f. d. Stämpelafqifts- el!er. den s. k. H~II-

Westerbergs testamente (Traktörsdottern kassan ~Stockholms fabnksldkare..17?0 ars
C. M. Westerberg 1840) kr. 20,175. Pensioner hap~rd~mg) kr. 58,508. Un~erstod at fa-
till borgaredöttrar. bnk.?reI samt deras enkor oc .b~rn. ..

Soderbergska fonden (Fabrikör P. Soder-
berg 1850) kr. 1,500. Understöd till 2:ne

V E. G r o ss h a n d el sso c ietete n s strumpfabriksarbetare.
deputerade •. (Se sid. 784.) Törnebomska fonden (Stämpelmästaren

Brobergs pensionsfond (Mamsell J. O. Assesso~? E: TörI!ebom 18?1). kr. 3,732.
Broberg 1865) kr. 2,000. Pension till en Und~rstod un afll~na fabriksidkares o.ch
grosshandlaredotter. fabnksarbetares fattiga barn under 16 ar.

"Fond för pensioner åt f. d. SjÖkaptener" . --- ...
kr. 32,065. Af räntan utgå understöd åt gamla ~ok- och. ~.us~.khandlarnes p.enslonsfor-
,sjökaptener eller deras enkor och döttrar. [emnq (Muslkforlaggar~n A. Hirsch, Bok-

Grosshandels-Societetens pensionskassa handla~en J. !: ~lodm m. fl. 1~53) kr.
(Grosshandels-societeten 1815) kr. 430,000. 168,6!35. t5. Särskild styrelse (se SId. 773).
Pensioner till grosshandlare, deras hustrur, Pension at delegarne.
-enkor och barn i Stockholm. M' th d I f" . . k

d
G.rosshadndels-societetens. och SkePGPsre- (fler~n~i~~tha~cll~~~lllfS7n:) k~.e~il~g~7~sI8~

. errernas eputerades pensionskassa ( ross- S" kild styrel . (se sid 773) Pensi h
handels-societetens deputerade 1854) kr. ars l .. se .. nsioner oc
32,065. Pensioner till sjökaptener samt grati- understod. --~
fikationer till sjökapteners enkor och döttrar. Viktualiehandlarnes pensionsinrättning kr.

Hagboms testamente (Mamsell O. U. Hag- 224,583: 65. Särskild direktion (se sid. 773).
bom 1833) kr. 18,000. Sex pensioner å 150 Pensionstagarne äro omkring 50.
kr. till fattiga enkor och döttrar efter skepps-
klarerare eller, om sådana ej finnas, efter Stockholms Handtverksförenings pen-
grosshandlare. sionskassa (1888) kr. 19,000. Styrelse (se

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. sid. 773).
Petrejus 1847) kr. 7,500. Pensioner till
skeppsklarerares i Stockholm enkor och barn. Handelsbokhållarnes pensionsförening

Stockholms Nationalkassa (Handlande af (1869) kr. 395,000. Särskild styrelse (se sid.
Stockh. skeppsrederier) kr. 128,923. Under- 773); pensioner.
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V G. Apotekare-societeten.
(Se sid. 787).

Collianders fond (Dorothea Ch. Collian-
der 1850) kr. 600. Pension till fattiga apo-
tekareenkor.

Hallengrenska fonden (Apotekaren J. N. Eliassonska understödsfonden (Fabrikör
Hallengren 1836) kr. 2,675. Stipendier till Levy Eliasson och hans fru Edeline, f. Sa-
farmaceuter. lomonssen 1874) kr. 4,575: 91. Stockholms

Justelii fond (Apotekaren Martin Justelins arbetareförening (se sid. 785); räntan använ-
1887). 30,000 kr. '/3 af räntan till pen- des åt föreningsledamöter, som varit med i
sioner, '/3 till stipendier och '/3 till till- minst 10 år, för befriandet af årsafgifter till-o
fälliga understöd åt behöfvande farmaceuter. föreningen och dess sjukfond.

Redingska fonden (Apotekaren T. Reding Hemslöjdsfonden (Advokatfiskalen C. E.
1871) kr. 5,000. Pensioner till 3 fattiga, Ljungberg 1879) kr. 400. Stockholms arbe-
apotekare- eller apotekareenkor. tareförening (se sid. 785), räntan användes

Wallerska fonden (Till minne af apoteka- som premier åt föreningsledamöters barn
ren Jakob Waller 1886) 5,000 kr. Stipen- under 15 år för slöjd. Utdelning hvarje jul.
dier till studerande vid Farmac. Institutet. Stockholms Arbetareförenings sjuk- och'

begrafningshjelpsfond (Stockholms Arbeta-
V H. Konstförvandtskapets kassa (flera reförening 1868) kr. 20,176: 98. Särskild

personer 1754 och 1840) kr. 69,000. Särskild styrelse (se sid. 785); sjuk- och begrafnings-
styrelse. Understöd åt arbetare vid bok- hjelp ~t fondens ledamöter eller deras sterb.·.
tryckeri och stilgjuteri samt deras enkor hus. Ar 1889 utbetalades 13,416 kr. i sjuk-
och hustrur. hjelp och 2,850 kr. i begrafningshjelp.

Stockholms Arbetareförenings Tioöresaf-
Typografiska Föreningen (H. W. Lind- delning (Stockholms arbetareförening 1870)

ström m. fl. 1846) kr. 10,928: 24. Särskild kr. 581: 93. Särskild styrelse (se sid. 785);
styrelse (se sid. 789); sjuk- och begrafnings- beklädnad åt fattiga barn hvarje jul.
hjelp m. m. ---

Fagerbergs pensionsinrättning (Sadelrna-
Stockholms Gasverksarbetares sjuk- och kareåldermannen J. Fagerberg 1830) kr.

begrafningskassa (Delegame 1879) kr. 6,934. 173,421. Pensioner åt fattiga och vålfrej-
Särskild styrelse (se sid. 790); sjuk- och be- dade personer, som äro eller varit borgare
grafningshjelp , årligt bidrag från Stock- i Stockholm, derasenkor och oförsörjda barn; -
holms gasverk 500 kr. år 1888 utdelades 16,755 kr. till 247 per-

soner.

Nya Spårvägsaktiebolagets personals un-.,
derstödsfond, kr. 1,318. Förvaltas inom
bolaget.

sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 843
Vinsk;änkssocietetens pensions- och Be- försäkringskontorets stat uppförda tomvakta-

~rafningshjelpskassa kr. 12,050. Särskild res efterlemnade enkor och oförsörjda barn
styrelse (se sid. 773). samt åt enkor och barn efter personer, som

vid eldsvådor omkommit, äfvensom åt sådane,
F. d. Bryggareembetets i Stockholm pen- som vid eldsvådor blifvit skadade.

sionskassa (f. d. Bryggareembetet) kronor ,
238,699. Särskild styrelse (se sid. 773); pen- Barnmorskefonden (Kgl. reglemente 1840)
sioner och understöd åt delegare. kr. 12,384: 87. Särskild styrelse (se sid.

774); understöd åt gamla sjuka och fattiga
barnmorskor.

Barnmorskornas i Stockholm pensions-
förening (1860) kr. 29,471. Pensioner åt
delegarinnor, som fyllt 60 år och inbetalt
25 års afgifter; f. n. utgå 6 pensioner
å 200 kr. stycket.

f. d. Skomakarembetet eller n. v. Sko-
makaremästareföreningen i Stockholm (O-
känd) kr. 236,567. Särskild styrelse (se sid.
773); pensioner, sjuk. och begrafningshjelp
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Lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa
(Delegame 1868) kr. 3,350. Särskild sty-
relse (se sid. 790); sjuk- och begrafningshjelp.

Sjökaptens-societeten i Stockholm (åt-
skilliga sjökaptener 1732) kr. 66,778. Sjö-
kaptens-societetens deputerade (se sid. 775);,

Totties pensionsfond (Stockholms stads att medverka till ömsesidigt bistånd och ge-
Brandförsäkringskontor 1847) kr. 46,585. nom pensioner och gratialier bidraga till
Stockholms stads Brandförsäkringskontor (se understöd och hjelp åt sina fattiga samt
sid. 760); räntemedlen användas till pensio- enkor och barn efter ledamöter i societeten.
ner och årliga understöd åt de på brand-



844 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Sjömannaföreningen i Stockholm (Sjökap- området för akademiens verksamhet; utdelas

tenen B. A. Stenman m. fl. 1863) kr. 139,721. hvart annat år.
Särskild styrelse (se sid. 775); pensioner, Götiska förbundets donation, för anti-
sjuk- och begrafningshjelp samt beredande qvariska ändamål; fonden ursprungligen 600
af platser. kr.; räntan lägges för närvarande fortfarande

Sjömannaföreningens Nödhjelpskassa (Le- till ~apitalet. .
darnöterria 1870) kr. 10,895. Sjömannaför- Hjertberqska d~natlonen (Protokollssekre-
eningens styrelse; att af medel insamlade teraren E. ~. HJertber~s t~stamente 1888),
i sparbössor under föreningens sammankom- kr. 260,000; fo! Statens historiska museum och
ster gifva julgåfvor till ledamöters enkor kgl. myntkabinettet.
och barn. ---

--- VI B. Kong!. Vetenskapsakademien .
..~tockholms Sjömanshuskassa (Stockhol~s Akademiens reseunderstöd (direktör Sahl-

SJ?man~hus, .slutet 188?) kr. 435,562: 24."Sa;- gren 1773, bergsrådet Dahlberg 1815 m. fl.)
skild ..dIrek~~on.. (se sid. 714); understod ~t kr. 25,945. Stipendier till ett belopp af
orkeslosa sjoman, deras enkor. och barn; ar 1,300 kr. utdelas årligen till yngre natur-
18.87 utbetalades 18,680 kr. till 604 under- forskare för utförande af resor inom Sverige
stodstagare. med ändamål att undersöka landets natur-

förhållanden.
Ångfartygsbef~lhafvare-sällskapet (1857) Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr.

kr. 83,000. Särskild styrelse (se sid. 790); 1,288. Såsom tillökning på lönen till Ber-
pensions- och understödskassa. gianska läraren.

. Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber-
~andelsflo.ttans J?enslonsanstalt (Kungl. gius 1784). Donationskapitalet 8,333 kr.,

MaJ:t .?ch .Rlke~s S~ander 1~64) kr. 6681664: egendomen Bergiiiund, till publici nytta och
13." S~rskIld. direktion (se sid. ~74); pe~sIO~s- till en skola för trädgårdsskötselns eller hor-
berat~Iga.d ar den, som ~ppn~tt 55 ars al- tikult.urens upphjelpande i riket under namn
der, åtnjuter medborgerligt fortroende och af Bergianska trädgårdsskolan.
varit i 25 år vid Svenskt sjömanshus in- .' O" f t
skrifven samt utan att hafva begått rym- Beskowska stipendiefonden ( vers e·

. b t a d o idk '''1' t d kammarjunkaren B. von Beskow och hans
nmgs ro t, un er essa ar l at SJOar ~e h t 1864) k 10000. Till ett stipendium
Svenskt handelsfartyg. deraf hufvudsakhga ous rp r. " '. h d d
tiden, bestämd till 17 år å utrikes orter; at nago~ ung, förtjent oc obeme la ve-
år 1887 utdelades kr. 93,574: 76 till 1,072 tenskapsI~kare. .,
personer Byzantinska resestipendiet (envoyen P.

. __ O. von Asp 1803) kr. 30,000. Upsala uni-
Maskinistföreningen ; särskild styrelse (se yersite~; för tre ~f ni? på hvarandra föl-

sid. 790); kassabehållning kr. 24,226; förutom jande ~r utses s~Ipendlatero af Vet~n~kaps.
nödhjelpskassa kr. 15 115. a~ademlen, som for..sa.mma arouppbar årliga

, rantan; under de ofnga sex aren utses StI-
pendiater af Upsala universitet, som förvaltar

.. . donationskapitalet.
V~. Fonder for .ve~enskaph~ forsk- Edlundska donationen (Professor E. Ed-
nmgs samt undervisnlnqs befrämjande; lund 1880) kr. 30,000. Räntan skall använ-
lärares samt deras enkors och barns das till prisbelöningar eller understöd för

pensionering. forskningar på doe fysiskt-matematiska ve-
. .. tenskapernas omrade.

VI A. Kg!. ~Itt.erhets-, Hls!orle- och Fernerska belöningen (Kanslirådet B. Fer.
Ant lqv it e t s a k a d e m l en. ner 1795) kr. 3173. Premieutdelning .

.~ergerska donationen (Tullförvaltaren i Flormanska belöningen (Professor A. H.
Goteborg C. G. B~.rgers testaJ:.?ente 1878) Florman 1838) kr. 5100. Till pris och be-
kr. 290,000. Af rantorna anvandas: 1000 Iö ar '
kr. för arkeologiska föreläsningar, 6,000 kr. omn? . .
för historiska, samt 6,000 kr. för antiqva- ~rlllska donationen (Brukspatron J. Vf·
riska ändamål, efter utgiftsstat, som för Grill 1863) kr. 29,190... F?nden afser bil-
hvart år bestämmes. dande af en zoologisk trädgård,

Beskowska donationen (Öfverstekammar- Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let-
junkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000. terstedt 1860) kr. 18,000. Räntan anslås
Understöd för yngre, obemedlad och förtjent till ett pris för utmärkte författare och vig-
forskare inom de vetenskaper, som tillhöra tiga upptäckter.
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 845'
Letterstedts fond· (Generalkonsul J. Let- RegnelIs, Anders Fredrik, botaniska g~f-

terstedt 1860) kr. 18,000. Af räntan utgå vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr.
400 kr. årligen för öfversättningar på sven- 86,500. Denna fond sönderfaller i följande
ska språket af något förträffligt utländskt afdelningar: l) Stipendiefonden för anstäl-
arbete inom litteraturens, industriens eller lande af resor i botaniskt ändarnål till Bra-
vetenskapens område, eller af någon särde- silien eller annat intertropiskt land, 2)
les utmärkt undervisnings bok för ungdom; Fonden för vetenskaplig bearbetning af de
återstående räntebeloppet tillägges kapitalet, i Brasilien eller andra intertropiska länder
till dess det uppnått 50,000 kr., då den så- af den Regnellska stipendiaten gjorda in··
ledes uppnådda fonden skall benämnas "Let- samlingar. 3) Fonden för de brasilianska
terstedtska slägt-stipendiet". växtsamlingarnes underhåll och vård.

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- RegnelIs zoologiska g~fvomedel (Doktor
terstedt 1860) kr. 9,000. Räntan utgår i' A. F. Regnell 1884) kr. 40,000. Räntan an-
och för särskildt maktpåliggande vetenskap- vändes till främjande af zoologisk forskning.
liga undersökningar samt äfven till andra RegnelIs donation (Doktor A. F. Regneli
ändamål, beroende detta på vetenskapsakade- 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Medlen an-
mien. vändas till inköp af lägenheten Christine-

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- berg vid Fiskebäckskil i och för anläggande.
terstedt 1860) kr. 18,000. Till inrättande af en zoologisk hafsstation. '
å Serafimerlasarettet af sängar för nödli- Rosenadlerska pensionerna (Presidenten
dande sjuka resande, företrädesvis från främ- C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Tre pen'-
mande land. sionsrum, för afkomlingar efter Assessor i

Letterstedtska fonden till förmån för Bergskollegium Albr. Behm.
Vallerstads församling m. m. (Generalkon- Stipendium Berzelianum (Bergsrådet J.
sul J. Letterstedt 1860) kr. 27,000. Räntan L. Aschan 1850) kr. 15,000. Stipendium.till
användes till premier och anskaffande at understöd åt ynglingar, hvilka egna sig åt
böcker åt skolbarn, till uppköp af böcker för kemien s studium.
sockenbiblioteket i Vallerstad samt till be- Sundbergska donationen (Hofqvartermä-,
löningar åt folkskollärare inom Linköpings staren E. Sundberg 1780) kr. 1,200. Pre-
stift. mium åt med. stud.

Letterstedtska Föreningens fonder (Ge- Wallmarkska donationen (Öfverdirektören
neralkonsul J. Letterstedt 1861) 1:0) 37.006 L.• J. Wallmark 1847) kr. 46,310. Räntan
kr. såsom reservfond; Denna reservfond skall användas till prisbelöningar för rön
ökas med årligen tillagd ränta på ränta ef- och uppfinningar, som akademien finper be-'
ter 4 procent, tills den uppgår till 500,000 fordra vetenskapernas och näringarnas fram-
kr. 2:0) 160,834 kr såsom besparingsfond : steg samt till understöd för undersökningar
denna besparingsfond ökas genom årligen och resor, som akademien anser leda ,till.
tillagd ränta på ränta efter 4 procent, tills nämda mål. . ' . /
den uppgår till 5,000,000 kr. 3:0) Atersto- Vega-fonden (samlad på föranstaltande af
den 314,695 kr. utgör den disponibla fon- svenska sällskapet för antropologi och geo-
den, hvilken icke får till kapitalet förmin- grafi, genom allmän subskription inom Sve-
skas; den disponibla räntan öfverlemnas år- rige, till minne af Vega' s kringsegling af
ligen till Letterstedtska föreningen. Asiens hela kuststräcka under A. E. Nor-

Letterstedtska resestipendiet (General- denskiölds ledning, 1880) kr. 34,723. Fon-
konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Sti- dens ändamål är att verka för främjande och
pendium åt någon svensk man med goda uppmuntran af geografisk forskning; dels
moraliska egenskaper och utmärkta insigter under namn af Vegastipendiet, understöd för
i en eller flera vetenskaper, för att sätta företagande af forskningsresor i mindre kän-«
honom i tillfälle att, till förkofran af sina da trakter; dels medel för utdelande af en
insigter, företaga resor i främmande länder; medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, åt
stipendiat må tillhöra hvilken samhällsklass personer, som på ett utmärkt sätt främjat
som helst, men får icke vara yngre än 25 den geografiska forskningen; såväl stipen-
och icke äldre än 40 år. diet som medaljen utdelas af Svenska Säll-

Lindbomska belöningen (Bergmästaren G. skapet för antropologi och geografi.
A. Lindbom 1814) kr. 4,136. Räntan an-
vändes årligen till l a 2 guldmedaljer, som VI C. Thunska stipendiefonden (Kammar-
tilldelas den, utom eller inom akademien, tj enaren A. Thun 1731) kr. 55,960.. Kungl. För-
som ingifver någon afhandling med nya och valtriingen af de under f. d. Kg!. Ofre Borg-
vigtiga upptäckter uti kemiska eller fysiska rättens vård stäIda medel (se sid. 772); un-
vetenskaperna. !derstöd åt torftiga studerande (dock såsom

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,



846 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
testamentet säger: "Medisin, för den oviss- Hernmarkska stipendiet (Professorn J.
het jag sje1f erfarit, undantagen"); hvart Dorpat A. Bulmerincq 1874) kr. 3,000. Un-
3:dje år lemnas ett resestipendium af 2,400 derstöd åt en fattig flitig lärjunge vid
kr. åt en studerande för idkande af studier skolan.
vid utländskt universitet, med skyldighet' Jubelfeststipendiet (genom insamling 1878)
att qvarstanna der ett halft år och 2 hem- kr. 2,800. Understöd åt medellösa flitiga
stipendier il 300 kl'. årligen. Ansökningar lärjungar i de tre högsta klasserna eller
ingifvas till förvaltningens sekreterare. bland de f. d. skolans lärjungar, som under

hvarje läsår aflagtg-(>dkändmogenhetsexamen.
. Sång- och musikstipendiet (genom aflär-

VI D. Lars Hiertas minne (Fru W. Hierta jungarne gifna konserter 1882, 1884 och
f. Fröding 1877) kr. 411,775. Särskild st y- 1888) kr. 1,500. Uppmuntran åt i sång eller
relse (se sid. 782) j att fritt och oberoende musik framstående lärjungar.
verka för det menskliga framåtskridandet
och detta hufvudsakligen genom att fram- VI G. H ö g r e La t i n 1ä r o ve r k e t å
kalla och befordra sådana vetenskapliga upp- No r r m a Im. (Se sid. 724.)
täckter och uppfinningar, sociala förbåttrin- Pr m' h F tf k 'd norra la
gal' och frisinnade reformer, som kunna blif- . ..e le- oc k a 21g assapn VI. h-

till "1' l f" kr h t . Il tmlaroverket, r. ,175. remier oc nn-va:. l va sl&,.ne~e orO'mens :g e en l a - derstöd åt studerande.
manhet och särskildt for Svenges folk. Rabeska fonden (f. d. lärjungar vid Stock-

holms gymnasium 1871) kr. 6,250. Under-
VI E D' k t i ..f S stöd åt studerande.

. are I~ne.n over toc".holms Ribbingska stipendiefonden (Kammarher-
stads unde~.vlsnlngsverk. (S~O'sld.724.) ren G. Ribbing 1868) kl'. 1460. Understöd

Bergman-Mullerska fonden (Sjöfaranden åt studerande '
-~: Ber~man-~liller 1831) kr. 1,335. Till Wirenska Stipendiefonden (Fabrikören A.
bocker at fattiga skolbarn. . G. Wiren 1875) kr. 11,650. Understöd åt

Beskowska fonden (Ofverstekammarjun- studerande.
karen fnherre B. von Be~kow. och hans hu- Thams donation (Enkefru C. Tham 1865)
stru 18642 kr. 10,539. TIll stipendium. kl'. 165. Böcker åt fattiga lärjungar.

Boostromska fonden (Presidenten E. Boo- _
ström 1845) kr. 1,515. Till böcker och pre- .. '.. ..
mier åt skolynglingar. VI H. So.~ermalms HOQre Allmanna

Höglundska fonden (Riksgäldskommissa- La r o v e r k. (Se SId. 724.)
rien G. Höglund 1870) kr. 14,363. Till lif- De 5 Brödernas fond (Anonym 1877) kr.
räntor, sedan stipendier. 11,000. Uppmuntran åt välartad yngling vid

Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G. gymnasium, med företräde åt obemedlade
Lundberg 1878) kl'. 4,119. Till stipendier. embetsmäns söner.

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elm-
Petrejus 1847) kr. 1,689. Kläder, böcker blad 1871) kr. 1,000. Stipendium för den i
m. m. åt skolungdom. mogenhetsexamen bäst vitsordade.

Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. M. Lilla Johns premium (Anonym 1877) kr.
Wallin 1847) kr. 4,043. Stipendier åt stu- 600. Premier åt en eller två obemedlade
derande. . • flitige och ordentlige gossar i någon af klas-

Aleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Ale- serna 2-5.
nius 1822) kr. 96,070. Till pensionsfyllnad Nymarkska fonden (Rektor J. Nymark
åt afskedade lärare. 1762) kr. 100. Understöd åt fattiga gossar

i Maria skola.
Semisekularfonden (sammanskott vid se-

VIF. Direktionen öfv er Nya Elemen- kularfesten 1871) kr. 535. Stipendier vid
tarskolan. (Se sid. 725.) Stockholms gymnasium.

Elementar-lestipendiet (genom insamling 20 Septemberfonden (insamling 1878) kr.
1865) kr. 1,000. Okadt genom donation af 2,000. Premier åt lärjungar.
en f. d. lärjunge, med 1,000 kr. 1888. Un- Thams donation (Enkefru M. C. Tham
derstöd företrädesvis åt någon från skolan (1865) kr. 50. Premiekassa.
utgången lärjunge, som studerar vid Up sala 1872 års gåfvofond (anonym 1872) kr.
universitet eller åt någon lärjunge vid skolan. 1,000. Understöd och. belöning åt en eller

Hartmansdorffska stipendiet (genom in- två behöfvande och flitiga lärjungar i 4:de
samling 1859) kr. 1,000. Understöd åt me- och 5:te klassen.
dellöse flitige lärjungar.
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 847
. Allmänna premie- och stipendiefonden VI L. Kong!. Tekniska Högskolan.

(K. Direktionen öfver Stockholms stads under- (Se sid. 721.)
visningsverk 1880) kr. 8,303: 49. Stockholms Thorsten Bergstedts stipendiefond (Civil-
realläroverk; stipendier och premier åt för- ingeniören Thorsten Bergstedt 1881) kr. 5,000.,
tjente lärjungar. Understöd åt tekn. högskolans elever.

Första stipendiefonden (Okänd 1880) kr, Borgareståndets donation (Borgareståndet
2,132: 25, Högre realläroverket (se sid. 724); 1866) kr. 6,600. Stipendier åt tekniska
stipendier åt medellöse lärjungar. högskolans elever.

V. Eggertz stipendiefond (bildad af Prof.
Eggertz lärjungar m. fl. 1885) kr. 5,550.

VI J. Jakobs allmänna läroverk. Stipendier åt elever vid Stockholms Berg-
(Se sid. 725.) skola.

Hiibnerska stipendiefonden (Kollega C. Hultqvists donation (Hofrättsrådet C. J.
G. Vidmark 1868) kr. 1,000. Understöd åt Lindenerona 1874) kr. 15,279: 50. Stipendier
medellösa lärjungar. åt tekniska högskolans elever. /

Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher- Joh, Michaelsons donation (Fabriksidk.
den J. G. Lundberg 1878) kr.·2,000. Under- Joh. Michalilsson 1866) kr. 5,000. Stipen-
stöd åt medellösa lärjungar. dier åt tekniska högskolans elever.

MankeIlska stipendiefonden (Professor G. Samuel Owens stipendiefond (Subskrib- '
A. Mankell och hans hustru genom testa- tion till hedrande af S. Owens minne 1874)
mente d. 12 Juni 1871) kr. 1,000. Om dess kr. 14,658. Stipendier åt tekniska hög-
användande saknas föreskrift. Räntan har skolans elever.
hittills utdelats i ett eller flere stipendier Remy Schwartz stipendiefond (Enkefru
åt flitiga och sedliga medellösa lärjungar. D. S. Schwartz, f. Sundblad 1878) kr. 5,650.

Stipendier åt tekniska högskolans elever
VI K K t r' A II" L .. k med företrädesrätt åt stiftarens slägtingar.

. a a (8: sid. ~25~)na arover. . Teknologiska. i~stitutets elevers stipe~-
Ehrenpåhls stipendiefond (Assessor A. dlefo.nd ~subskr~ptlOn ..1877) kr. 20,500. Sti-

Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. pen~ler at tekms~a hogskola.ns. elever. ..
Premier åt lärjungar. Torners don.atlOn (KommlsslOnslandtm~ ..'

Gråbergs stip d' (K Il er S h l E tar en J. G. Tomer 1874) kr. 45,000. StI-I en JUm o e". c o aJ. d' h d töd åt t k . k h"Gråberg) kr. 500. Premier åt i sång skick- pen ler oc . reseun ers o a e lllS a og-
liga lärjungar. skolans elever.

Katarina församlings kyrkoråds donation .
(1814). Till skolböcker åt fattiga skolbarn; Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N. J. SJö-

" d O k stedt 1856) kr. 55,417: 26. Styrelsen för
utgar me 1 .r. o~ året. .. Tekniska skolan i Stockholm (se sid. n6);

Lef~erska stipendiet ~r. 500. Rantan ut- bildande af en särskild afdelning för flickors
delas at en ynglmg om aret. d . .. k l" idfö k lM'II k fo d k 1200 'I'ill . un ervisnmg l svens a s oj orenmgens s o a
åt l~rj~~g:r. n en r., . l premier eller nuvarande Tekniska skolan i Stockholm.

Premiekassan, bestående af inskrifnings-
afgifter för året; premier åt lärjungar., Hamelmannska fonden (Fabrikören J. C.

W. Hamelmann, test. 19/. 1882) kr. 11,075.
Svenska Slöjdföreningens styrelse (se sid.

Lärarnes vid elementarläroverken enke- 726); 2 resestipendier å 250 kr. till handt-
och pupillkassa (KgI. RegI. 11 Okt. 1878) verksynglingar ej öfver 2? år gamla. .'
kr. 1,614,096: 32. Särskild direktion (se sid. Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L••
771); pensionerande af enkor och barn efter J. Wallmark 1847) kr. 17,400. Svenska slöjd·
lärare vid de allmänna elementarläroverken, föreningens styrelse; understöd till ynglin-
folkskolelärare- och folkskolelärarinnesemi- gar, som gifva hopp om sig att blifva skick·
nariema, högre lärarinneseminariet, tekniska lige näringsidkare, samt belöningar for upp-
elementarskolorna, Chalmersska slöjdskolan finningar och förbättringar i näringar och
i Göteborg samt vissa pedagogier; skyldig- slöjder.
het att vara delegare i kassan åligger hvar
och en, som efter reglementets utfärdande Duboiska fonden (Stenhuggaren C. G.
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller öfnings- Dubois 1867 och 1872) kr. 61,788: 43. Folk-
lärare vid de allm. läroverken och semi- skoleöfverstyrelsen i Stockholm (se sid. 727);
narierna samt föreståndare eller lektor vid understöd åt skolbarn för förkofran, vid högre:
de tekniska läroverken. eller annan skolanstalt, i folkskoleundervis-

ningen.
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Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
VI M. Kon g I. S t a t s k o n t o r e t. kr. 427,694: 50. Särskild direktion (se si(~.

Fileenska testamentsfonden (Kommerse- 814); uppfostran af döfs~umme barn. Insti-
rådet P. E. Fileen 1822) kr. 26,584: 54. tutet eger dessutom fastighet.
Folkundervisningens befrämjande.

längmans donationsfond (Bruksegaren E. Arbetshemmet för blinda i Stockholm
J. Längman 1859) kr. 1,463,803: 64. All- (f. d. Direktor O. E. Borg 1868) kr. 67,592: 09.
männyttiga ändamål; får ännu icke vidröras. S.~rskild styrelse (se ~id. ~15); att in?~

Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet f~derneslandet. ve~~a for. blm.das arbetsför-
J. E. Noreen 1811) kr. 21,717: 76. Under· !Jenst m. m.; ll~tr~~e afglfts~!ltt mot borgen
håll af elever vid Ko-l. Krigsskolan. a .100 kr., som l nodfall användas som sjuk-

/ _0_ r hjelp.

VI N .. Fo!.ksk.olelärarn.es pensions- Döfstumföreningen (1868) kr. 33,700: 82.
In rattn Ing. (Se SId. 771.) Särskild styrelse (se sid. 815); att bereda ar.

Folkskolelärarnes pensionsinrättning (Kgl. betsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt
Maj:t och Riksdagen; Kgl. reil'lemente. den medelst lån eller gåfvor understödja dem,
30 Nov. 1866) kr. 5,691,122: 63. PenslOne: som äro sjuka eller åldriga eller annars be-
rande af ordinarie lärare vid folkskolorna l höfvande äfvensom att anskaffa bibliotek
riket; förbindelse till delaktighet åligger till utlå~ing åt ledamöterue eller genom före-
hvarje sk?lomr~de i rik.et f?r hvar och en Idrag verka upplysande. .
af dess la!aretJens~er. VId .hogre folk~kol~, Dessutom eger döfstumförenmge~ en ny-
samt hvarje skoldistrikt for dess ordinarie \bildad begrafningskassa hvars tillgångar .ut-
iäraretjenster vid egentlig folkskola. göra 573 kr. 42 öre. '

Folkskolelärarnes enke- och pupillkassa ---
(Kgl. Maj:t och Riksdagen; Kgl. reglemente Fonder för blindes sjelfverksamhet (Mam
den 15 Okt. 1875) kr. 1,657,696; 40. Pen- sell C. R. C. C. och S. M. Backman 1861)
sicnerande af enkor och barn efter ordinarie kr. 1000. (Drottning Josefina 1873) kf.
folkskolelärare; skyldighet att vara delegare 1000.' (Ingeniör Bolinder 1873) kr. 305.
i kassan åligger hvarje. folkskolel~ra:re, SO!? (Enkefru L. Myhrman 1875) kr. 1,000. (Ok~nd
efter ~eglementets utfärdande blifvit ?rdI- 1880) kr. 3,000. Possessionaten G. E. WItte
~arie mne~afvare af tJ:ns~ m.ed ~elaktlghet 1880) kr. 10,000. (Okänd 1880) kr. 10.. (Bok·
l Folkskollararnes pensionsinrättning. bindaren H. F. Schwartz 1880) kr. 49. (Be·

Söderströmska fonden (Grosshandla:en sparade räntor 1880) kr. 1,723. Kungl. Blind-
F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Pension institutets direktion (se sid. 814)' fondens
åt "reglementariskt oberättigade pensions- tillgångar utgöra kr. 126597: 59; 'utgående
sökande folkskolelärare". ele;'ers understödjande med materialier, verk-

tyg m. m.; lifränta utgår tills vidare af Back-
manska fonden.Svenska lärarinnornas pensionsförening

(1855) kr. 229,710. Särskild styrelse (se sid.
774); lifränta vid 54 års ålder.

VIII. Fonder för understöd åt konst-
Lindgrens~a Trasskolan (Skolförestån~.a- idkare samt deras enkor och barn.

ren J. O. Lindgren 1870) kr. 30,000. Sär-
skild styrelse (se sid. 821); att uppfostra VIllA. Kongl.Akademienfördefria
vanartiga gossar om 8 ii 16 år tillhörande k o n s t e r n a. (Se sid. 722.)
Stockholms samhälle. Akademiens pensionskassa (uppkommen

--- genom influtna expositionsmedel. Kungl.
Philips~~sk~ testamentsfonden ..(Grossh. reglem. 1831) kr. 100,180. Pension till aka-

H. T. Ph~.hps.en o?h h~ns hust~u, fodd Moll demiens professorer, lärare och tjenstemän
1811). Sarskild direktion (se SId. 732); skol- samt deras enkor och barn.
inrättning; eger fastigheten nor 5 i qv. Ro- Akademiens särskilda understödsfond
senda:l större. i Mar~a församl., Hornsgatan (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.
31, VId Adolf Fredriks torg. 100,000. Rese- och studiestipendier. belönin-

gar å högtidsdagen. ..
VII. Fonder för undervisning och un- . Von Besk~ws donation (Ofverstekammar-

derstöd åt döfstummaoch blinda. jurikaren ~nhe~re B: vo~ Beskow}864) kr.
10,000. TIll stipendium at konstnar.

Allmänna institutet för döfstumma (Proto- Boberghska donationen (Godsegaren och
kollssekreter. P. A. Borg, under beskydd af Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till
.Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) pris eller uppmuntran för elever.
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