
[2601J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och dermed
jemförliga inrättningars fonder.

Stiftelsens namn och fiiroalminq, stiftaren, stiftelsens ådal, ändamål; utdelning.
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I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ända-
m~1 afsedda fonder [2601-2645J

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

III. Fonder för understöd åt barn [2671-2677J
IV. Fonder tillhörande sjukvärds- och dylika anstalter, eller afsedda att

bereda sjukvärd _ [2681-2690J
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor

för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn ... [2693-27 29J
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande;

lärares samt deras en kors och barns pensionering [2733-27 60J
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda [2762-27 68J

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn [2770-27 78J
IX. Fonder för understöd ~t civile embets- och tjenstemän samt der-

med jemförliga personer samt deras en kor och barn [2781-2802J
-X. Fonder för understöd ~t militärer samt deras enkor och barn [2804-2817J
XI. Fonder för undervisning och understöd ~t läkare och veterinärer

samt deras enkor och barn [2821-2826J
XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl - [2828-2864J

Re{}ister till samtliga fonder se [2865 J - [28(19J.

I. Af kyrkliga och församlingarnas Lagus fond (Doktorin.~ano C. ~. Lagu
styrelser förvaltade för olika ändamål 1~54) kr. 6,000. Understod at fattiga frun-

l timmer.
afsedda fonder. Possiethska fonden (Kyrkoherden J. Pos-

[2601J Stockholms stads kon- sieth 1728) kr. 25,362: 40. Stipendieråtstu-
sistorium. Se [1225J. derande.

Bergstenska fonden (Enkefru L. M. Berg- Renströmska fonden (Kanslisten O. Ren-
sten 1826) kr. 4,649: 70. Af räntan utdelas 3 ström 1818) kr. 16,527: 80. Pensioner till 7
pensioner åt fattiga prestenkor eller prest- ofrälse, civile tjenstemäns enkor, boende inom
döttrar. Klara församling.

Georgiska fonden, kr. 1,000. Årliga räntan Sahlstedtska fonden (M:ll A. L. R. Sahl-
är 40 kr. och utdelas till 2 fattiga frun- stedt 1868) kr. 1,505: 40. Pension.
timmer. Soopska fonden (Grefvinnan A. M. Soop

Häggmanska fonden (Mamsell Häggman 1734) kr. 23,158: 41 oeh huset N:r 3 vid. Dö-
1870) kr. 3,058: 50. Pension. belrisgatan. Understöd åt fattiga qvinnor i

Jungbladska fonden (Prosten B. Jungblad, Soopska fattighuset.
1832) kr. 3,541: 75. Pensioner till fattiga
prestenkor i Stockholm.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2602-2603J
[2602JNicolaiförsamlingskyrkoråd. Pfeils testamente (Revisor J. E. Pfeil

Se [1226J. 1797) kr. 1,010. Pensionsutdelning.
Arfvedsons testamente (Direktör C. Arf- f. d. Riddarholms-förs:s enskilda pen-

vedson 1856) kr. 7,500. Räntan disponeras stonskassa kr. 3,585. Fem pensioner a 25 kr.
;lf f?rsaml~ngen och användes .till ~.nderstöd Rogstadii testamente (Yiktualiehandlande-
~t a.~der.~tIgna eller sjuka fattiga, afvensom enkan J. Rogstadius, född Löfblad 1786) kr.
at värnlösa barn. 508. Tilldelas 6 gudfruktiga, utfattiga och

Arrhenii donation (Handl, A. W. Arrhe- sängliggande enkor.
nius 1872) kr. 6,041. Till hjon på Sabbatsberg. Scharps donation (Grossh, J. H. Scharp ~I'\

Berggrens, Robert och Eleonore, dona- och hans hustru 1888) kr. 2,000. Räntan '-:J4.
tionsfond. (Grosshandl. och fru R. Berg- skall årligen utdelas till 3 välfrejdade. fat- -l
g!en 1895) kr. 150,000. Lifstidsräntor, pen- tiga familjer inom församlingen. ~
sionei; m. m. Schewes testamente (Grosshandl. R. F. »

Berggrens, Makarne, understödsfond Schewe 1845) kr. 750. Afkastningen dispo-
(Grosshandl. och fru R. Berggren 1895) kr. neras af förs. pastor för tillfälliga understöd. ~
80,966. Pensioner, tillfälliga understöd m. m. Sundgrenska fonden (Enkefru Anna Sofia -<

Beronii donation (Handlanden K. B. Be- Sundgren, född Sahlbom 1894) kr. ,5,051. Al 8
ronius 1870) kr. 3,070. Pensioner. Pensioner. ~ rn

Boijeska fonden (Gravören J. P. Boije) Söderström~ fon~ (Skomakareålderma~-' ~ ~
kr. 18,340. Fem pensioner a 150 kr. utdelas n.en C:. H. oSoders~rom 1871) kr. 4,0?~); ./2 ;:: rn
årligen till fattiga och sjukliga. enkor af t!ll ..kl!Lder at fa~tIga skolbarn och ;2 till ~ cri
Borgareklassen i Storkyrkoförs. tillfälliga understod. o

Doktor Fr Fehrs minne (Doktor Fehrs Toutins testament~ (Enkefru A. M. Toutin rn::!!
l fi d· I. p' 1791) kr. 556. Pensioner. ~ r
(On rrnan er 18~5) kr. 945. e~slOner'. Wadströms testamente (M:ll U. Wadström en. ~

Hebbes donation ~Kgl. ~.ekr. ~h. Hebbe 1789) kr. 250. Pensioner. z
1~68) kr. 20,137. DIverse ändamål, barria- Zetherstens testamente (Garfvaren J. H. rn
'yard ~. m. Zethersten 1790) kr. 50. Pension. ;;o.

Fatima Hertzers fond (Fru Jeanette Nord- W t th" f d (K sul W J E West O·
lund 1889) kr. 4,122. Pensioner, e~ zyn "on on ... .. - r

K'lercks testamente (Skräddaremäst. Sven zynthius 1889) kr, ~,o~~. :S:alfva I:~n~an
Klerck IS79) kr. 958. Tillfällio-a under- ~!s~oneras af ~astor l församlingenför un- *
stöd. "falh~a understod .
. K II kt d Ik f" f tti tt d Wlckbergs, A. C., fond. (Grossh , och )-.1'\o e me e assan or a Iga na var s- e; R b t B 'e 1895) kr 51400 Pen- '-:J4.

barn (insamlade af förs. genom kollekter) '~ll o er erggr n .,. d
kr. 3,597. Beklädnad åt fattiga nattvardsbarn. S1011~r.I d f d (frök A g st Åker ;;O

Krei]s: testamente (Assessor F. Kreij 1827) er un s on .. ro en u J.;ll~ '.»
kr. 2362. Räntan tilldelas 2 utfattiga säng- lund) ~r. 3,021: ran~?rna skola; ar Ige~ ut-
ligga~de församlingsmedlemmar. delas un ~.aktningsvärda frun~lmmer inom ro

Metzgers testamente (Grosshandlaren F. Storkyrkofors., hvilka fyllt 50 ar. ~ ~
Metzger 1850) kr. 3,500. Afkastningcn dis- .8 G>
poneras af församl. pastor för tillfälliga un- ;:: G>
derstöd. [2603J Styrelsen för Nicolai för- ~ ~

Michaelssons testamente (Grosshandlaren I' k k f t t i k . S [1226J z iTi
Michaelson 1825) kr. 500.. Afkastningen dis- sam in q s yr o a Ig a s s-a, e . ~-l
poneras af kyrkofattigkassans styrelse för Burens fond (f. d. Handlanden P. G. Bu. ~ (J'
tillfälliga understöd. ren) Kr. 450. en ;-_

Nils Wilh. Ekebergs fond (Grossh. C. W. Bylunds fond (Hofapotekaren E. Bylund) .- Jo>

Br~~~~t;~~;~o~~ (~~~~elC~:~~r:~~orstedt krF~~~~S testamente .(Makarne J. E. och ~
1878) kr. 3,074. Underhåll af ett eller flera Katarina Charl. Feron 1877) kr. 2,051. Pen- O'
värnlösa barn. sioner. r

Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600. Graans fond (Kryddkramhandlaren C. D.
Afkastningen disponeras af församl. pastor Graan) kr. 7,500.
för tillfälliga understöd. . Holmbergs fond, kr. 1,500.

Otterska fonden (Enkefru M. L. Otter f. LundelIs testamente (jungfru Katarina
Edman 1861) kr. 40,000. Pensionsutdelning. Margareta Lundell 1875) kr. 2,870.

Pettersson, fond (Mamsell A'. S. Petters- Manns testamente (Grossh.-enkan Matilda
son 1896) kr. 9;900. Pensioner. Mann 1871) kr. 1,000.

,Brand-.och lifförsäkrings-:AktiebolageLSVEA .. 13 .Drottninggatan.
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[2603-2607J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Norstedts fond (Mamsell S. L. Norstedt Edberg (Fattighjonet Wilm:a Edbergs lif-

1878) kr. 5,589. Diverse ändamål, barn- räntefond) kr. 675.
hjelp m. m. Engstedts fond (Enkefru Johanria Eng-

Nyströms fond (Brukspatron C. M. Ny. stedt) kr. 880. Räntan utbetalas till sådana
ström) kr. 16,662. fattiga inom Storkyrkoförsaml., hvilka icke

Paulis fond (Handlanden S. Pauli) kr. 300. åtnjuta underhåll af allmänna fattigvården.
Binmanska fonden (Grosshandlare F. A. Enkedrottning Joseflnas fond kr. 1,000.

Rinman 1883) kr. 3,000. \ Falks fond (Enkefru NI. Falk) kr. 800.
Roselius' fond (vice Presidenten S. Rose- Geijers fond (Lagrnansenkan Geijer) 1,500.

lius) kr. 1,515. Godus fond (Segelsömmareenkan b. Godu)
Wahrendorffs fond (Enkefru M. J. Wah- kr. 555. Räntan utgår till 2 ålderstigna

rendorff) kr. 1,500. en kor eller ogifta qvinnor inom Riddarholms-
WidelIs fond (Grosshandlaren J. C. wi- församlingen.

dell) kr. 3,000. Holmbergs fond· (Kryddkramhandl, N.
Räntan å förestående fonder, med undan- Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ-

tag af Ferons och Norstedts, utgår som des till förökande af den dagliga kosten för
månatliga understöd åt fattiga. de å fattighusen intagna blinda hjon.

Kumlings fond (Mamsell G. Catharina
[2604j Nicolai församlings skolråd. Kurriling) kr. 1,500.

Se [1226J. Kåbergs fond, kr. 3.000.
Ekströmska fonden (Snick.-ålderman Ek. Norstedts fond (Boktryckaren C. Nor-

k l d . stedt) kr. 10,000.
ström 1835) kr. 150. Räntan s ca l »vi Jul- Reuckners fond (Enkefru Sofia Lovisa
examen utdelas åt 2:ne flickor, som utmärkt. Reuckner) kr. 11,400.
sig för ordning, Hit och arbetsamhet». Reuckners fond (Bokhållaren N. G.Heuck-

Flobergska donationsfonden (Guldsmeden
A Fl b 180") k 4000 rin f tti neri h. 2,000.. o erg u '1'. , .» I . a Iga Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan
barns hållande i skolan».

Karströmska fonden (Marnsell Eleonora ~. M. S~råhle 182.9) ~r. 3.,000. 2 l?ensiÖnl\r
P K . trö 186") k 4 520 "1"11 el f el till fattiga och sjukliga ofver 60 ar gamla
so ~I~ rom ~ r.;, ... 1 en on.. , enkor efter civila embets- eller tjenstemän
fo~. l.Stk~yr~of?,rsamlmgen ar grundad for med företrädesrätt för slägtingar .
. a Iga. s o b~ll1. .', Storkyrkoförsamlingens barn krubba (sär-

,l~dv,.g LeVInS fond, kj. 6,000. .. skild styrelse) kr. 21259. Barnavård.
lofgrenskll fonden (Alderman Lofgren ~ ,

1826) kr. 75. Riint.an kr. B: 75 skall »vid
julexamen utdelas».

Mobergska fonden, kr. 1,000. Itäutan [2607' KI fö rs m I' n s k k ' d
skall utgå »till lärarue vid fri- och fattig- . j ara Se r1~"TI g yr ora .
skolan såsom extra arvode». ' - - J'

Pinchardska fonden (Grosshandl. A. Pin. Bagges fo,nd (M~!ns~ll F. ~. Bagge 1849)
chard) kr. 1,000. Räntan till »uuderstöd åt. kr. 3,000. Understod at fattiga,
två fattisa barn vid försumlinzens fattiz- Bernegaus fond (Kamereraren G. W. Ber-
skola); '" . e e negau 1852) kr. 30,000. Understöd åt fattiga.

Wes~manska fonden (Enkefru Maria Ch. BOli,n,~fond (H.and~an~en Bolin 1802)' kr.
Wessman 1842) kr. 1,500. Räntan »till klä. 544. ~Ill de fattiga jultiden.
der och andra förnödenheter åt de fattigaste Caml~ska testamen~sfond~n (Asses~~r\JJ.
flickor i fattigskolan». ~I. Camin 1832) kr. 7;)0. Rantan utgar su

West1ynthius' fond (Konsul Westzynthius) Stockholms .?orgarskola.
kr. 1,000. Räntan till bespisning af fattiga Oederschlölds .!ond (Departementsc~le~en
skolbarn, enligt bestämmelse af framlidne R. ~~. oCec}ers.chlOld1865) kr. 2,000, Un-
Pastor Primarius Je Fehr derstod at fattiga. '.

.. . Ekströms donationsfond (Grosshaudl. 'H.
K Ekström 1tl32) kr. 5,850. Räntan utgår

[2605J Nicolai församlings fattig- till Stockholms borgarskola. ,',
, vårdsstyrelse. Se [1151j. Ekströms fond (Grossh. H. E. Ekström

Anndals fond (Anna Charlotta Anndal) kr. 1842) kr. 15,000. Räntan utdelas till dc
33,000. Räntan användes till understöd vid mest hehöfvande enkor och ozifta fruntinr-
jultiden åt fattiga familjer, med företrädes- mer, tillhörande "pauvres hont~ux" inom för-
rätt för lika behöfvande af Storkyrkoförsaml. samlingen. ; .
. Brogrens fond (Krononppbördskonunissa- Falks fond (Jungfru Falk 1810) kr. 300.

nen Carl Brogren) kr. 1,000. Till de fatt.iga jultiden. _,

Brand .. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataii~ ,
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Fromma 'stiftelsers, pensionskassors 111. fl. fonder. [2607-2609J
Gothers fond (Mamsell Gother 1838) kr. Forssmans fond (Tapetseraren Cc G. Forss-

750. Understöd åt fattiga. man 1858) kr. 1,500. Pensioner till 2:ne
Hallgrens. fond (Åssessorskan 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 enr Adolf Fredriks fattigvårds-
Klara förs. Kyrkokassa (Klara kyrka styrelse, resten till Klara fattighjon.

1812) kr. 290. Till de fattiga jultiden. Godus fond (Segelsömmareeukan 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, 60 år gamla.
Krutmeijers fond (Kanslirådinnan B. Krut- Holmbergs fond (kryddkramhandlaren N.

meijer) kr. 2,832. Till församl. fattighushjon. Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan arrvän-
Löwens fond (Presid. Frih. J. von Löwen des till förökande af den dagliga kosten för

1774) kr. 3,333. Räntan fördelas, ena hälf- de å fattighusen intagna blinda hjon.
ten mellan 12 och andra hälften mellan 20 Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru Adler-
inom församlingen boende fattige. sparre 1871) kr. 300. Till fattiga flickor i

Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner Klara barnhem och Tysta skolan.
1810) kr. 1,500. Räntan tilldelas 3:ne sjuka, Hiilphers fond (Handl, J. W. Hillphers
församl. tillhörande; enkor. 18121 kr. 6,000. Räntan fördelas med lika

Nordfors fond (Öfverstinnan W. Nord- belopp till 12 fattiga enkor med eller utan
fors 1842) kr. 500. Understöd åt fattiga. barn inom Klara församling.

Pukes fond (Grefvinnan Puke 1864) kr. Isbergs fond (Presidentskan M. G. Is-
1,000. Understöd åt fattiga. berg 1872) kr. 3,000. Litränta till ogifta

Rambachs donation (Snickareenkan E. C. C. Björkegren och efter hennes död till-
Rambach, f. Dehm) kr. 1,000. Räntan ut- faller räntan fattighjonen.
delas till behöfvande inom församlingen. f. d. Kolerafonden, kr. 801: 94. Till

Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878) kr. styrelsens godtfinnande. .
2,000. Understöd åt fattige. Lieberts fond (Sejlareåldennannen J. F.

Segercronas fond (Statssekreter. E. C. Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
Segercrona 1787) kr. 5,000. Räntan utgår kr. 5,956: 51. 3/. af räntan till fattighjonen,
till 12 dygdiga enkor, tillhörande "pauvres l/l till kapitalet.
honteux" inom församlingen. Lindgrens fond (Direktör E. Lindgren

Stjerngranats fond (Enkefru Stjerngranat 1802) kr. 300. Gåfva till enka med flesta
1819) kr. 4,800. Räntan utdelas åt fattiga barn.
enkor med barn, tillhörande församlingen. Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802)

T. af U:s fond. kr. 3,000. Räntor ut- kr. 500. Gåfva till fattighjonen.
delas till behöfvande inom församlingen. Lindgrens fond kr. 500. Till middags-

Wadströ.ms fond (Jungfru Wadström 1791) måltid åt..styrelsen.
, kr. 250. At fattiga vid jultiden. Lundblads fond (Hofslagaren J. Lund-

blad 1843) kr. 34:3:76. Gåfva till familj
med barn.

Meuniers fond (Mams. S. M. Meunier
1840) kr.' 3,000. Pensioner åt 2:ne fattiga
gummor. .

Nordströms testamente (Enkefru E. M.
. Berggrens fond (Hyrkusken M. Berggren Nordström) kr. 2,000. Räntan utgår såsom

1857) kr. 7,500. Räntan anslagen till klä- lifränta åt 2:ne personer, men efter deras
der åt förs. mest nödstäida fattighushjon. död utdelas räntan till 2 ogifta handtverks-

Bergqvists fond (Mamsell M. C. Bergqvist mästares döttrar inom Klara församling.
1861) kr. 1,000. Pension till en ogift 8otter, Okänd (En ärlig mans fond 1782) kr. 450.
som försörjer sin moder. Pension till en ärbar flicka.

Bolins fond (Handlanden A. Bolin 1796) I Pihlgrens fond (Mamsell U. E. Pihlgren
kr. 658. Till fattighjonen. 1813) kr. 1,500. Pensioner till 2:ne dyg-

Brobergs fond (Viktualiehandlanden C. diga flickor.
J. Broberg 1845) kr. 11,000. Räntan utgår Qvidings fond (Presidentenkan J. W. Qvi-
-såsom lifränta åt 2:ne personer, men efter ding 1859) kr. 32,000. Af räntan utdelar
deras död utdelas räntan till fattiga inom fattigvårdsstyrelsen 160 kr. samt kyrkoher-
församlingen. den återstoden till behöfvande inom Klara

En ärlig mans fond (1785) kr 600 e , Till församling i pensioner om högst 100 kr.,
det fattigaste hushåll med de flesta barnen. och minst 50 kr.. .

Brand~ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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[2609-2612J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Schönes fond (Enkefru 1889) kr. 2,500. Norens donation (Kamrer J. Noren ,1837)

Räntan öfverlemnas till skyddsföreningen i kr. 1,500. Understöd vid julen till högst
Klara församling. 4 inom Joh. förs. boende enkor eller värn-

Schumburgs, August, Minnesfond. (Do- lösa barn. ,
nerad af konsul R. Schumburg 1895) kr. Ruckmans donation (Fröken MariaBuck-
1,010. En procent till kapitalet, resten man 1887) kr. 20,000. Pensioner af lika
till fattiga inom Klara församling. belopp åt åtta obemedlade, öfver 60 år gamla

Setterströms fond (Karduansmakaren Set- och för en hedrande vandel kända fruntim-
terström) kr. 630. Till styrelsens godtfin- mer, vare sig enkor eller ogifta.
nande. Sebaldts donation (Justitiekanslerinnan

Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong M. Sebaldt 1797) kr. 8,333. Understöd till
1824) kr. 3,000. Gåfva till fattighjonen. enkor efter civile tjenstemän och deras ogifta

Stråhles testamentsfond (Karnererarcen- döttrar (6 st.), 2:ne fattiga gossar i skoIål-
kan H. M. Stråle 1829) kr. 3,000. Till 2:ne dem och 12 fattiga enkor utan uppgifvetstånd.
civila tjenstemansenkor, fyllda 60 år. Stahres donation (Komminister N. J.

Tunelii fond (Kryddkramhandl. Johan Tu- Stahre och hans hustru) kr. 79,000. .Til l
nelius 1833) kr. 6,000. Räntan tilldelas 4 behöfvande enkor eller ogifta personer, före-
inom församl. boende fattiga enkor eller trädesvis af prestfamilj eller slägt till kom-
jungfrur. minister Stahre eller hans hustru.

Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas Vahlskogs stipendium (Enkefru L. M.
1855) kr. 2,000. Till styrelsens godtfinnande. Vahlskog 1818) kr. 6,000. Understöd till

Wiers fond (Bryggaren A. M. Wiers enka ynglingar, som egna sig för studier till in-
1783) kr. 1,682: 24. :!7 kr. till Adolf Fred- träde i presterliga ståndet.
riks förs. och resten till Klara förs. fattighjon. Ziervogels donation (Justitierådet C.

Ziervogel 1824) kr. 7,500. Understöd till
[2611 J J a k o b s o c h J o h a n n e s' f ö r- ogifta döttrar eller enkor efter embetsmän.

samlings kyrkoråd. Se [1228]. [2612J
Alms. Fru, donation (Enkefru S. Alm Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren

1874) kr. 2,000. Understöd till fattiga inom 1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobs och
församl. Johannes' församl., se [1228J till 6 st. af

Behrens donation (Gördelmakaren J. F. folkskolans flickor vid julen.
Behrens) kr. 700. "En liten påökning till Alms fond (Byggmästaren Axel Alm 1871)
Jakobs och Johannes' församlingars skole- kr. 4,006. Pastor i Jakob jemte 2 andra,
prester" (ingår i den rektor och 2 kolleger att uppmuntra de arbetande klasserna till
tillkommande lön). flit, arbetsamhet och sparsamhet.

Brandels donation (Anna M. Brandel Alms testamente (Byggmästaren Ax. Alm).
1795) kr. 2,700. Understöd till fattiga en- En fond till uppmuntran af flit, ordning och
kor m. fl. inom församlingen. sparsamhet hos de arbetande klasserna inom

Carl boms donation kr. 125. Till en .inorn hufvudstaden, företrädesvis sådana, hvilkas
församlingen boende fattig borgarenka med biträde testator vid byggnader begagnat, till
flera små barn. lika fördelning. Fonden, 100,000 kr., förval-

de Geers donation (K. Ch.a Ribbing 1783) tas af Pastor i Jakobs församling samt 2
kr. 2,250. Understöd till 6 fattiga af Jak. af styrelsen för Stockholms stads sparbank
och Joh. förs., af hvilka 4 enkor. utsedde personer.

Godlunds testamentsfond (Direktör J. KarelIs fond (Kyrkoherden P. KarelIs
Godlund 1868) kr. 4,000. Understöd till enka Ch. M. Hedendahl 1849) kr. 10,000.
fattiga och orkeslösa inom församlingen. Kyrkoherdarne i Jakob och Klara; under-

Hedrens fond (Biskop J. J. Hcdren) 600. stöd åt aflidna prestmäns i fattigdom varan-
Till böcker åt medellöse lärjungar. de barn.

Hillbergs stipendiefond "Okänd gifvare Lejas välgörenhetsstiftelse för Jakobs och
1865") kr. 1,000. Understöd åt medellösa Johannes' församl. fattige (Kejserlig hof-
lärjungar. optikus Benjamin Leja 1864) kr. 20,000.

Liljebergs fond (Målaremästaren G. E. Särskild styrelse med kyrkoherden i Ja,kob
Liljeberg 1887) kr. 50,000. Räntan använ- såsom ordförande, se ~2()61J. Dels bespis-
des till utdelning bland gifta och ogifta ning under julhelgen af inom Jakobs-och
qvinnor inom Jakobs och Johannes' försam- Johannes' förs. boende fattiga, dels till be-
Ungar, dock ej i mindre belopp än 20 kr. klädnad af fattiga skolbarn, dels slutligen

Lundblads donation (C. Christina Lund- till kontant understöd till sådana behöfvande,
blad 1865) kr. 1,000. Understöd till 2:ne som icke äro i någon välgörenhetsinrättning
nattvardsbarn, en gosse och en flicka. intagna.
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Fromma stiftel;ers, pensionskassors m. fl. fonder. [2612-2613]
Grewesmiihlska skolan (Grossh. C.. A., emellan d~ å Jakobs och Joh. förs. fattighus

Grewesmtihl 1812) kr. 224,402, deraf fas tig- mtagna hjon. I

hetsvärde kr. 23,802. Särskild direktion se Holmbergs fond (Kryddkrarnhandl. N.
[1372]. Till fattiga barns undervisning i Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ-
skolämnen, handslöjd m. m. samt till kläder. des till förökande af den dagliga kosten för

-- de å fattighusen intagna blinda hjon.
, . .Horns testamentsfond (Grefvinnan .A. S.

[2613J ~akobs och Johannes fattlg- Horn, f. Blomstedt 1858) kr. 4,500. Arliga
vardsstyrelse. Se [1153J. räntan skall användas till understöd åt så

Barnhjelpsfonden (Excell, Grefve C. de kallade "pauvres honteuses",isynnerhetgamla,
Geer med 10,000, åtskilliga andra försam- döfva, blinda eller annorledes vanföra.
lingshoar 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. Benedicks 1876) kr. 2,000. Till hjelp 12 december till församl, fattighushjon.
för de fattiga utöfver hvad dessa enl. fattig- Lundbergs testamentsfond. (Förste lif-
vårdsförfattningarna bekomma, eller för så- medikus Vincent Lundberg 1891) kr. 5,000;
dana fattiga, som icke af fattigvårdssam- att bilda en fond åt sådana nödstäida för-
hällen a erhålla understöd. samlingsmedlernmar, som icke äro beråtti-

Ekholms testamentsfond (Guldsmeden J. gade till fattigunderstöd.
Ekholm 1806) kr. 2,523. Räntan tillfaller Nereens pensionsfond (Kanslirådet J. E.
"fattiga medborgares enkor och minderåriga Noreon 1803 och 1811) kr. 52,500. Pensioner
barn" med 30 kr. hvar årligen. å 24 kr. utdelas till behöfvande enkor och

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. döttrar efter tjenstemän af civil-, militär-
Fuhrman 1772) kr. 383. Räntan användes samt borgareståndet.
till undfägnad midsommaraftonen åt fattig- Normans testamentsfond (Hushållerskan
hjonen. B. M. Norman 1829) kr. 1,500. Räntan ut-

de Geers donationsfond (Kammarh. frih. delas årligen på stiftarinnans dödsdag den
C. de Geer 1796) kr. 2,500. Till fortsåttan- 8 maj till förs. fattighushjon.
det och driften af förs. arbetshus. Okänd (En okänd gifvares donationsfond

de Geers donationsfond (Excell. grefve 1855) kr. 3,000. Till underhåll af fattiga
C. de Geer 1850) kr. 15,150. Till understöd och vanlottade barn inom församlingen.
åt några utöfver det hittills vanliga antalet P-s donationsfond (1865) kr. 500. Rän-
å församlingens fattighus intagne personer. tan till de fattiga inom församl.

de Geers donationsfond (Excell. grefve Reinstedts donationsfond (Testamentsta-
C. de Geer 1859) kr. 7,500. Till understöd garne efter Enkefru M. H. Reinstedt 1846)
åt fattiga barn inom församlingen, hvilka kr. 8,250. Räntan skall utdelas i 5 olika
fyllt 14 år, men af sjukdom eller annan lotter till vissa uppgifna personer och efter
orsak äro oförmögna att sig försörja, samt deras död till andra behöfvande, helst enkor
såsom tillfälligt understöd åt andra fattiga och ogifta döttrar efter embetsmän i statens
af hvilken ålder som helst, hvilka befinna embetsverk.
sig uti en hjelplös belägenhet. Sandbergs testamentsfond (Enkefru C;

Godus testamentsfond (Segelsömmareen- Sandberg 1812) kr. 1,275. Räntan till något
kan C. Godu 1791) kr. 556. Arliga räntan fattigt fruntimmer af bättre stånd.
skall utgå till underhåll för 2:ne inom för- Schewes testamentsfond (Grosshandlaren
saml. boende ärbara och välfrejdade hederliga R. F. Schewe 1845) kr. 750. Räntan utde-
enkor eller ogifta fruntimmer, som uppnått las årligen på Sofiadagen till förs. fattighus-
60 års ålder, eller ock sådana yngre, som hjon.
genom sjukdom eller lyten äro urståndsatta Schultzes testamentsfond (Fröken C. von
att sig genom arbete försörja. Schultze 1845) kr. 300. Räntan tilldelas

Gyldenstolpes donationsfond (Grefve A. någon behöfvande. ..
G. Gyldenstolpe 1855) kr. 1,800. Till under- Schwartzers testamentsfond (Ofverste J.
stöd åt 2;ne åldrigah sjuka personer, helst å von Schwartzer 1808) kr. 300. Till de fat.
församlingens fattig us. tiga vid jultiden.

Hederhielms testamentsfond (Kammar- Sundströms gåfvomedel (Handlanden C:
revisionsrådet G. O. Hederhielm 1797) kr. G. Sundström 1869) kr. 1,900. Räntan ut-
I,OOO. Räntan skall hvarje halfår utdelas Idelas nyårsaftonen i 3 lika delar till behöf'-
till fattiga, födda inom Jakobs förs. vande och obotligt sjuke handlande eller

Helins donationsfond (Enkefru L. Helin deras enkor, eller handtverkare eller ock till
1815) kr. 3,000. Räntan sk'all lika fördelas Jakobs förs. fattiga i allmänhet.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SV[A. 13 Drottninggatan.
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~2613-2617J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Söderströms testamentsfond (Mamsell S. 1779) kr. 9,036: 31. Till pensioner, rtt 4

Söderström) kr. 968. Räntan utdelas Sofia- enkor.
dagen till församl, fattighjon. Widmans fond (Grosshandlaren P. U.

Wretterdahls testamentsfond (Prostinnan Widmans dotter oc]. måg R. 'rh. Cederschiöld
C. E. Wretterdahl 18(0) kr. 300. RiLntan 1859) kr. 1,000. At 2:ne inom församl. bo-
utdelas till någon behöfvande i förs. ende borgarenkor. ..

Wittings testamentsfond (Enkef'ru :M. B. Ohmans fond (Enkan H. Ohman \791)
Wittine 1782) kr. 431. Räntan skall årligen kr. 800. Stipendier åt södra latinläroverket
Michaelsrnessodagen lika fördelas mellan 3:ne till obestämdt antal. .
enkor och 3:ne faderlösa barn inom försami. 1884 års fond för fattiga nattvardsbarn
hvilka äro i ömmande och behöfvande om- kr. 1,500.
stä"ndigheter.

Aker~lads donationsfond (Spegelfabrikö·
ren J. Åkerblad 1777) kr. 83. Till jul och
nyårsgåfvor åt fattighjonen.

[2616' Maria församlings skolråd.
Se [1230J.

GravalIii fond (C. O. Gravallius) kr. 1,500.
[2615J Maria församlings kyrkoråd. 'I'ill uppmuntran åt fattiga skolbarn i hand-

Se [1230J. slöjd.
A f 11 11 S I l Levins fond (Fabrikören J. P. Levin och

pelgrens" ond (!:rams~ •. ':. Ape gl:en hans hustru 1856) kr. 1 500 Till b kr dnad
1811) kr. 1,uOO. Stipendier at södra latin-L 'd l. ".. el a f .
läroverket till obestämdt antal. at sa ana .fattlga barn, som I brist (era ej

Botins eller Schönborgs fond (Grefve kunna bevista skola.n.
Jan Gyllenborg 1831). kr. 9,000. Till tre .. Meyers fo~_d (FYl)ke~ ;J~nn'y M~'y'er18~;?
enkor eller döttrar efter embets- och tjenste- kr. 20,000. '1111 middagsspisning for fattiga
män samt två enkor eller döttrar af hand. skolbarn. . . •
Iande eller fabriksidkare; samt en sjettedel T Net~e.rwoods> fond. (Banko~?mlmSSanen v .
af årets ränta till kyrkonotarien. ~ethel\\ oo~ 18(7) kl. 200. rm uppmuntran

Cabanis fond (En kan A. Cabanis 18(9) at ett f~~trgt skolba~·n. . . _
kr. 2,400. Till aktningsvärda behöfvande . ~~treJI fond (Sl,epps~!areIaren P. Pe·
inom församlingen. tleJI~s 184 i) kr. ?,OOO .. nu fo.t. ~ch am~all

Dahlqvists fond (Enkan Ch. Dahlqvist 1784) beklädnad samt till skrifrnaterial at fattiga
k 337 8" A't f tti k ." skolbarn.er. : u. en a ag en 'a; pensionaren Tö b h t t t (A . h
utses hvarje år. -ta" rne.~ ~s es am~~ e ssessorn o~

Didrikssons fond (Enkan H. Didriksson ' mpel~~~stalen. E. Tomebohm ~.831) kr.
1812) kr. 1,500. Stipendier At södra latin. 3,000. I'ill fattiga skolbarns beklädnad.
läroverket till obestämdt antal.

Femte-Mars-Fonden (Flere onämnda 1876)
kr. 925. Till fattiga inom församlingen. [2617] Ma r ia fö rs a m I in g s fa tt ig-

Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren vårdsstyrelse. Se [1154J.
1841) kr. 1,500. Räntan tillfaller sjuka och Abrahamsons lifräntefond (Badaremåsta-
ofärdiga frunt.: tillfälligt understöd. ren J. O. Abrahamson 1870. 1881, 1893 o.

Hults fond (Jungfru A. L. Hult 1805) kr. 1894) kr. 3,334. För barn å Gålön och i Philip-
1,100. Till fattigas understöd, till obestämdt senska och Malrnqvistska skolorna.
antal. Beklädnadsfonden för fattiga nattvards-

Kolerafond 1853 års (fiere stiftare 1853) barn (okända gifvare) kr. 2,368: 02. _'An-
kr. 3,000. Till barn, hvilkas föräldrar dött vändesj för fattiga barn inom församlingen.
i kolera, eller numera åt fattiga. Bergstedts fond (Fabriksruästaren Lars

Körners fond (Landtbrukaren J. G. Kör- Bergstedt 1891) kr. 1,500. Räntan till fat-
ner 18(0) kr. 3,000. Räntan utdelas åt 6 tiga fabriksarbetarefamiljer.
fattiga blinda eller, om sådana ej finnas, Besparade,\medelfonden (bildad genom be-
behöfvande borgare eller deras enkor. hållning af räntor 1867 och 1868) kr.' 1,500.

Möllers fond (Kamereraren J. Möller 1796) Användes för åtskilliga ändamål, efter Sty-
kr 1,667: 67. Räntan tillfaller för lifstiden 3:ne relsens bepröfvande. ~,
enkor efter civila embets- och tjenstemän. Fuhrmans fond (Hofkällaremästareu' P. H.

Norbergs fond (Jungfru A. :M. Norberg Fuhrman 1772) kr. 400. Fattighushjonens
1864) kr. ,1,500. Till hederliga fattiga frun- förplägning midsommardagen.
timmer inom församlingen. Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu

Pihlmanska eller Ostermanska testaments- 1791) kr. 1,666: 67. Understöd åt enkor
fonden (Enkefru W. Pihlman, född Osterman eller ogifta fruntimmer.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2617-2620J
Grundbergs och Asplunds fond (Grossh. kr. till understöd (3 a 50 kr. 4 a 37 kr. 50 öre

A. N. Grundberg och enkefru C. E. Asplund och 4 Ii 25 kr.) åt elfva ofrälse mäns enkor,
1852) kr. 2,000. At behöfvande inom för- som äro fattiga och till frejden oförvitliga,
samlingen. företrädesvis sådana, som hafva omyndiga

Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gö- barn eller sjuka föräldrar att försörja.
sche 1781) kr. 1,500. Fattighushjonens för- Östergrens fond (Hamnfogden L. E. Öster-
plägning å H. M. Konungens födelsedag. gren 1852) kr. 50,0. Förplägning vid jultiden

Haglinds fond (Makarna G. R. och B. K. åt sängliggande sjuka å fattighuset.
Haglind 1888) kr. 1,000. Till å Maria fattig-
hus' sjuk- och ålderdomsrum intagna fattiga c.

personer. , [2619] Ka ta ri n a fö rsa m Iing s ky r k o-
Holmbergs fond (Kryddkramhandl, N. räd. Se [1231].

Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes Fond till biblar åt fattiga nattvardsbarn
~ill f?rökande. af den dagliga kosten för de kr. 900.' ,
a fattighusen intagna blinda hjon, Fond till kläder åt fattiga nattvardsbarn

~~ä'!,d (Gå~va af .en okän~ 1796) kr. 1~5. kr. 450. '
Ink0I! a~, fattighushjonen af Arndts paradis- 'Fonden för Katarina barnkrubba, kr.
lustgar~.. 20,000.

Petreji fond (Skeppsklarera!en .p. Pe: Rosalie Fredenholms fond (1896) kr. 3,000.
trejus 1856) kr. 1,500. GratIfikatlO.ner a Till 3 nödstälda, ålderstigna, ogifta frun-
testators dodsdag den 27 oktober till 10 timmer årligen. .
personer. Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu

Petterssons fond .fGross~. A~el Pettersson f787) kr. 8,333. Pensioner åt enkor m. fl.
1.890) kr. 3,000. TIll fattiga .1llO~. forsam- Kamrer Branders fond, kr. 1,000. Gåfvor
h~~~n efter verkstallande direktörens be- årligen till sjuklig tjenare vid kyrkan. o •

pröfv ande. Mamsell Branders fond, kr. 2,000. Gafva
Reuchners fond (Enkefru ~. L. R~uchner årligen till sjuklig tjenare vid kyrkan.

~885) .~r. 3,900. Utdelas sn behofvande Spänqberqska testameritsfonden (Fabri-
inom forsamllllgen... ..' kören Spångberg) kr. 2,071. Till understöd

. Rothoffs fond (Ofverste~oJtn.~nten .F. A. åt fattiga fader- och moderlösa barn.
Rot~off 1862) kr. 2,000. TIll församlingens John Söderbergs fond (1894) kr. 40,000.
fattsIghalb' f d (St d "kl J S hl Till middagsspisning åt fattiga folkskole-a ergs on a sma aren •. a - barn .
b~rg }803) kr. 500. Fatti&:hjonens förpläg- John Söderbergs fond (1894) kr. 12,000.
nmg a H. M. Konungen.~ fodelsed~g. . Till underhåll af testators graf och till mat

Sandahls fond (Uppbordsk~~mlss~nen J. och sjukvårdsartiklar åt fattiga sjuka genom
~andah~ 187~) kr. 2,000. For behofvande församlingsdiakonissorna.
mOSmfdorsamflmdgen(R'åd M S d 1"72)1 Öfverströms fond (Kyrkoherden F. W.
k w1e60eOrsUOdn t"d t~ff tti '~~der ( Öfverström 1865) kr. 20,238. Pensioner ochr:, . n ers o l a iga a esgarns- lifräntor.
spinnerskor.

Stråhles !estamentsfond (Kamerera~eenkan [2620] Kata r in a fö rsa m Iing s s ko Ir~ d.
H. M. Strahle 1829) kr. 3,000. TIll 2:ne Se [1231] -
civila tjenstemäns enkor, fyllda 60 år. . . '

Tjugufemte Juni-fonden (Okänd gifvare) Eriksons fond (E. R. Eriksson 1823) kr.
kr. 1,000. Till Styrelsens disposition för 6,000. Kläder åt fattiga barn i Katarina
fattiga inom församlingen. församlings fattigs kola. .

Törnemans och Wistrands minnesfond Eriksons fond (1823) kr. 9,000. TIll ar-
(Assessor J. A. Törneman och Professor A. betsskola i Katarina förs.
H. Wistrand 1864) kr. 1,215: 50. Behöf- Fond för Katarina skollofskolonier, (1896)
vande inom församlingen. kr. 15,000.

Wertmiillers fond N:o I (Bryggaren och Gjörckes donationsfond (Enkef C. Gjörcke
Ryttmästaren G. Wortmäller 1864) kr. 2,000. 1874) kr. 2,000. Premier åt ett eller högst
Uppfostringshjelp för.2:ne värnlösa barn. två fattiga fader- och moderlösa skolbarn.

Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och Gjöthmans fond (1818) kr 3,3S3. Kläder
Ryttmästaren G. Wortmuller 1864) kr. 2,000. åt fattiga flickor i Katarina förs. fattigskola.
Fattighjonens förplägning å testators födelse- Hedströms fond (Carl Hedström 1822) kr.
dag den 23 "februari. 9,000. Kläder åt fattiga barn i Katarina förs.

Wirrwachs fond (Enkefru C. E. Wirrwach Holmbergs fond (1860) 5,000. Undervis-
1788) kr. 8,333: 33. .Af räntan använ.des 400 ning i handslöjd åt fattiga flickor.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. .
Atlr esskalesulern. 1897. 59

~ -I
O
;O
}>

OJ
;O-<
(j)

AJ (j)mm
8;0
;::-;::mm-l
zUl

~\l~r
C/)Ul.- m

z
m
;o
o'r-

*~ -I
O
;o
}>

OJ
AJ;O~Gl
~(j);::mm;o
~iiim-l
AJUl»~r

}>
(j)
m
;O
Or



(2620-2621J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Katarina arbetsstugors fond (1896) kr. fattighushjon; 75 kr. tilldelas årligen 'åt för-

2,000. sörjningshjonen.
Jenny Meyers fond (1894) kr. 25,000. Till Holms fond. (Enkefru Johanna Lovisa

middagsspisning åt fattiga folkskolebarn. Holm 1895). Till lifräntor; i öfrigt använ-
Okänd (stiftad af en okänd 1829) kr. 500. des afkomsteu till beredande af pensioner

Premier i folkskolan. å 50 kr. till det antal hvartill räntan.Iern-
Richters fond (C. H. Richter1R25) kr.1,500. nar tillgång åt medellösa och för hederlig

Biblar åt barn i fattigskolan. vandel kända fruntimmer, ogifta eller enkor
Richters fond (1825) kr. 4,500. Till fattig- inom Katarina församling.

skolans framtida bestånd. Holmbergs fond (Kryddkramhandl, N.
Riesholms fond (Benjamin Riesholm 1817) Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ-

kr. 9,000. Till fattigskolan. des till förökande af den dagliga kosten för
Törrlebohms fond (Erik Törnebohm 1831) de å fattighusen intagna blinda hjon.

kr. :~,OOO. Skolundervisning åt fattiga barn. Lettströms fond (Fattiglä.1mren G. A.
Törnqvists fond (Carl Törnqvist 1861) kr. Lettström 1843) kr. 3,000. Okad kost åt

2.000. Premier åt flickor i Katarina slöjd- fattighushjonen.
skola. Nyströms fond (Rustmästaren C. Nyström

Törnqvists fond (J. Ch. Törnqvist 1829) 1817) kr. ?<500. Utdelning till fattighjon.
kr. 4,100. Premier i fattigskolan. Okänd (Okänd gifvare 1804) kr. 150. 'I'il l

fattighjonen. .
--- Osreengii fond (Kammarrättsrådinnari B.

(2621J Katarina församlings fattig- Ch. Osreengius 1853) kr. 3,000. Pensioner
åt 3:ne fattiga fruntimmer.

vårdsstyrelse. Se [1155J. Ringqvists fond (Apotekaren C. ·R.Ring·
Almgrens Ifond (Advokatfiskalen J. P. qvist 1838) kr. 7,500. Förbättrad kost åt

Almgren 182f.) kr. 1,050. Räntan utdelas fattighushjonen.
till fattiga civile tjenstemäns enkor eller Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C. R001
döttrar. I 1818) kr. 1,500. Förbättrad kost åt sjuka

Bohman E:sons fond (Viktualiehandlan- fattighushjon.
den E. Bohman E:son 1822) kr. 4,500. Ved: Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F
utdelning till fattige inom förs. m. m. Steinmetz 1855) kr. 3,000. Utdeln. åt fat-

Brandes fond (Fröken J. F. Brandes 1872) tighushjonen.
kr. 15,000. Pensioner 11 75 kr. åt ogifta, Stokoes fond, benämnd Stenbergska Stif.
åldriga och sjukliga tjenarinnor, som längre telsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000
tid tjenat i samma familj och boende på söder. Till utdelning åt 10 fattiga inom försami

Broströms fond (Källarmästaren O. Bro- hvarje år.
ström 1844) kr. 2,000. Utdelning åt fattig- Stråhles testamentsfond (Kamererareen
hushjonen. kan fl. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Till 2:1

Bångs fond (Direktören G. Bång 1854) civila tjenstemäns enkor, fyllda 60 år. .
kr. 18,000. Utdelning åt fattighjonen. Tengströms fond (Kamereraren C. A. Teng

Bångs fond (Direktören G. Bång 1854) ström 1864) kr. 10,100. Af räntan utdela:
h. 7,500. Till fattiga skolbarns beklädnad; 4 pensioner 11 50 kr. till fattiga enkor och,
f. n. utgå 225 kr. till lifräntor. 11 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längr.

Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg tid tjenat inom samma familj; återstödet
1830) kr. 1,500. Pension åt en fattig bor- användes till fattighushjonens underhållr
gareenka. Törnqvists fond (Kamereraren C. Törn

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. fl. qvist 1866) kr. 14,600. 190 kr. 66' 'öieut
Fuhrman 1772) kr. 187: 33. Till fattighus- delas till fattighus- och försörjningshjonet
hjonen. hvarje år 14/12 (testators dödsdag), '1:2Jrii'itil

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu underhåll af testators graf; återstoden an
1789) kr. 150. Utdelning till fattighushjonen. vändes till förbättrande af hjonens-kost;

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu Zetherstens fond (Garfvaren J. H. Zether
1797) kr. 1,333. Pensioner åt enkor eller step 1836) kr. 750. Julkost åt fattighllshJ~»~er
döttrar till 1 civil tjensteman, 1 prest, 10stbergs fond (Ofvervägaren F. J!' Öst
militär och 1 borgare. berg 181:~) kr. 400. Pension åt en qvinn

Gäderins fond (Husgerådskammarbetjen- bland pauvres honteux.. ",'{I
ten A. 9äderin 1833) kr. 4,500. Till utdel- Ostergrens fond (Hamnfogden L.'E.ÖstCI
ning åt fattighushjonen. gren 1852) kr. 500. Förplägning vid jultide

Hedströms fond (Sidenfabrikör C. Hed- åt sängliggande sjuka å fattighuset .. ~)(:
ström 1822) kr. 3,000. Utdelning bland l

I
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2623-2626]
\

[2623 J K, u n g s h o Im s f ö r s a m I i n g s fattighushjonen samt 3:ne pensioner il'30 kr.
kyrkoråd. Se [1232]. och i.J:ne il 15 kr.

Bomans fond (Kammarskrifvaren E. Bo- Tharmouths fond (Mamsell A. Tharmouth
man 1817) kr. 1,700. Till 2:ne fattiga väl- 1850) kr. 1,600. Till kläder åt fattig-
frejdade ålderstigna inom församlingen. hjonen, synnerligen gamla tjenare.

Hallgrens .fond (Mamsell M. S. Hallgren Torkens fond (Kapten J. B. von Torken
1841) kr. 1,500. Till fattiga fruntimmer. 1813) kr. 1,200. Till sjuka och sängliggande

Klerckska fonden (Skräddaren Sv. Klerck inom fattighuset.
och hans hustru 1883) kr. 5,000. Att bi-
springa fattiga inom församlingen. [2626] ladugårdslands församlings ~

Lagermans testamentsfond (Handlanden kyrkoråd. Se [1234]. -l
J. Lagerman 1780) kr. 2,500. Till sänglig- Stenhuggeriidkaren C, Andersons och O
gande fattiga och föräldralösa inom församl. hans hustru fond (Testamente 1890) kr. 4,200. Al

lindblads testamentsfond (Lifmedikus C. Räntan "till hjclp och understöd åt försam- »
A. Lindblad 1822) kr. 2,000. Till enkor lingens fattiga och i främsta rummet till OJ
efter ståndspersoner eller borgare; företrädes- enkor eller fattiga arbetare". ~
vis åt slägtingar. Barnkrubbans fond (Gåfvor af Enkefru G>

Okänd ("En okänd välgörares gåfva", Erika Nyberg 1892 och 1893) kr. 4,000. ;:o G>
. donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid) Räntan tillgodokommer församlingens barn- ~ rn
kr. 4,000. Till skolans bästa; materialier krubba. ~ ~
'till skolbarns beklädnad uppköpas; bekläd- Beethuns fond (Mamsell A. Beethun och s: rn
.naderna tillverkas af folkskolebarn och ut- enkefru W. Brandt) kr. 2,400. Till julgåfvor JT1uJ
delas vid examina. åt fattiga fruntimmer. ~

Sjöstedts testamentsfond (Repslagareål- Brandels fond (Mamsell A. S. Brandel ~ :!!
dermannen O. Sjöstedt och hans hustru 1815) 1867) kr. 62,000. Af afkastningen skall » G
kr. 5,000. Af räntan äro 2/3 anslagna till ena hälften användas till bidrag åt fattiga ~ rn
aflöning åt en skollärare och återstoden till skolbarn inom församlingen och den andra Z

,utdelning åt fattige inom förs., som äro sjuka, hälften, efter anmälan af någon församlingens rn
ålderstigna eller hafva flera barn, företrädes- medlem och kyrkorådets pröfning för hvarje ~,
vis .fattiga gesäller af "Repslagareembetet" gång, till understöd åt behöfvande och helst r
och deras hustrur. i form af tillfälliga mindre gåfvor för att

lindra oförvållad verklig nöd samt der utsigt *
[2624] Kunqsholms församlings fat- förefinnes, att genom penningehjelp en ar-

t i g var d s s t y r e Is e. Se [1156]. betsam och nyttig medlem kan åt samhället ~I').

Carlgrens fond (Sergeanten J. Carlgren återvinnas. 0"'-
1818) kr. 1,500. Till utdelning åt fattig- Erika Nybergs fond (Enkefru E. Nyberg Ö
hjonen. 11888) kr. 10,000. Till julgåfvor åt fattiga i Al

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu församlingen. »
1791) kr. 1,300 till tre pensioner åt enkor Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. Till OJ
eller ogifta fruntimmer i församlingen. IjUlgåfVOr åt fattiga fruntimmer. ;:o Al

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. Folckerska och Barkerska testamentet JT1-<
Holmberg 1853) kr. 3,400. Räntan användes (Enkefru C. Ch. Bark 1867) kr. 2,000. Till ~ 8
till utdelning åt blinda fattiga hjon. pension åt en fatti~ qvinna, som genom sitt s: rn

Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller arbete måste försörja åldriga föräldrar.JT1 Al
1801) . kr. 500. Till utdelning inom eller lindstens stipendiefond (Subskribenter ~ iii
utom fattighuset. 1879) kr. 1,050. .rm understöd åt 1 eller JT1-l

Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller 2:ne lärjungar vid Ostermalms allm. läroverk. ~ (f)

1831) kr. 500. Till fattighushjonen. Morbergska fonden. (Fröken Morberg ~ r
Möllers fond (Brukspatronen S. Möller) kr. 1894) kr. 2,000. Räntan användes till be- »

1,100. Till fattiga barns uppfostran och vård. klädnad af fattiga nattvardsbarn. ~
Noreens fond (Kanslirådet J. E. Nonien Selenii testamente (Källaremästaren C. L. Al

1811) kr. 900. Till utdeln. efter godtfinnande. Selenius 1865) kr. 5,000. Till inköp af mat, O
Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche kläder och böcker åt sådane fattige och väl- r

1826) kr. 2,000. Till fattiga och värnlösa artade barn, som vid församlingens folkskola
. barns uppfostran och vård. åtnjuta undervisning.

Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C. Roos Sjöstedts fond (Prosten N. J. Sjöstedt
181'8) .kr. 2,700. Förbättrad kost åt sjuka 1856) kr. 9,000. Till barn krubba och små-

r.fattighushjon. barnsskola.
Stagmans fond (Trädgårdsmästaren Stag- Wadströms fond kr. 300. Till julgåfvor

man 1826) kr. 5,000. Till förplägning af åt fattiga fruntimmer.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[2626-2630J Fromma stiftelsers, pensionskassors m, fl. fonder.
Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widing Kåbergs fond (Enkefru Althea Kåbe

1814) kr. 6,800. Af räntan utdelas 5 pen- 1889) kr. 2,000. Räntan disp. affattigv.-st]
sioner, 1 a 50 kr., 1 a 35 kr. och 3 a 30 lindholms fond (F. d. postförvaltare
kr., åt inom församlingen boende tjenstemäns Aug. Lindholm 1896) kr. 9,050. 'I'ill såda
enkor eller döttrar, hvarvid de efter prest- konvalescenter, som utan skydd och tillgå
män hafva företräde. gal' utskrifvas från S.~bbatsbergs sjukhi

födda och tillhörande Ostermalms eller·1

[26 27J L d 'd I d f" I . dugårdslands område."
a uga~ s a,n s .otsam in q s EnkefruErikaNybergsfond,kr.4,OOO.T
skolrad. Se [J234J. f tti . f" l f" träd . ti ll i lFlick kol löid fd lnin f d (bild d a iga mom orsam., ore ra esvis I JU l

I S an~ s o] a ~ ni gs on I ca Qvidings fond (Justitierådsenkan Ch. Q
genom bespar-ingar af gafvomedel, kr. 6,200. d' ) l 1 000 A',1' ,. t· tilld l
N" b t'" l änd o l t k mg er. , . ruga ran an l e as 'armare es amme ser om an ama e sa nas. "Id e f timm .. tt h" f" t

lindgrenska fonden (Kommissionären J. ~ rvr rhn \eu er, som ar a 'an ora
G. Lindgren 18~2? kr. ~20,?OO,.Till kläder, a~os~~ii ~~nd (Repslagaren O. Roselius)
skodon och belonmgar at fattIga skolbarn. 867 R" t utd l till f tti hu h'

N b k f d 'S'''k t A d . an an e as I a Ig s Jonen
. y ergs a on en l JO ap .enen n ers Rymans fond (Gulddrag. J. Ryman 1784)

Wllh~lm Nyberg ..och .hans hustru Enka 4887. För im. af ett fattighus på Östermal
Carolina Nyberg, fodd Söderberg, testamente ' f M Il M' S1868) kr 4000 R" t un b Il"d d un Sporrangs ond ( amse A. ana p. ,., . an an I . e { a na .. 1 rong 1862) kr. 750. Till utdelning Mar
DJurgardsskolans mest fattiga och flitiga dagen åt fattiga. .
skolbarn. Sätherströms fond (Karduansmakaren

Petterssons fond (I,Ian~l. ~'. Pettersson Sätherström 1828). Fonden utgöres af fast
1878) kr. 3,090.. Pr~mler at flItIga och val- lheten n:r 8 i qvarteret Hägern större, Kl:
artade barn I DJurgardens folkskola. 'I förs aml, ; till utdelning åt gamla, säng1

gande män och qvinnor, samt fader- l

[2628J Ladugårdslands församlingslmoderlösa barns underhåll.
fattigvårdssty,'else. Se [1157J. --

Asplunds fond (Handl. A. Asplund 1784) I
kr. 795. För im. af ettrattighus påOstermalm., [2630J Ad o If F r e d r i k s f ö r s a m I in ~

Beklädnadsf. för fattiga skolb, inom förs. k y r k o r å d. Se [1235].
kr. 19,150. Räntan användes till beklädria- Hartmans fond (Bryggaren N. Hartn
der åt fattiga skol- och nattvardsbarn. 1837) kr. 2,200. Understöd åt fattiga I

Bohman E:sons fond (Viktualiehandlan- jungar i församlingens skola.
den E. Bohman E:son) kr. 3,000. Till un- lindbergs fond (TrädgårdsmästareenJ
derstöd åt fattiga utom fattighuset. ILindberg 1859) kr. 200. Till kläder

Erikssons fond (Enkefru L. K. Ch. Eriks- fattiga barn inom församlingen.
son 1866) kr. 1,000. Till fördelning mellan Probsts donation (Mamsell Ch. W. Pre
6 ålderstigna fruntimmer. 1867) kr. 7,223. Arliga räntan fördelas en

Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kronor lan fyra verkligt behöfvande handtverksl
1,000. Till understöd åt fattiga. gares enkor eller döttrar inom Adolf :E

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. driks församling.
Fuhrman 1772) kr. 188. Till förplägning Ruekmans donation (Fröken M. Ruckr
af fattighushjonen midsommardagen. 1887) kr. 20,000. Till Adolf Fredr. försa

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu) barnhem.
kr. 850. Till understöd åt fattiga. Stenbergs fond (Handlanden A. Stenh

Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859) 1860) kr. 2,000. Kläder o.böcker åt fattiga b:
kr. 500. Till förbättrande af fattighushjonens Wallins fond, Emma och M. F., (1879;
kost under sjukdom. 20,000. Till Adolf Fredriks församl. b,

Hellmans fond (Assessor Hellman) kr. 500. hem; f. n. litränta. ' .
Till jul- och nyårsgåfva åt fattighushjonen. Wallins fond, M. F., Handl. (1884)

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. 2,000. Till premier i folkskolan.' "
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använ- Westins fond (Byggmästaren Axel '
des till förbättrande af den dagliga kosten stin 1885) kr. 20,000 hvaraf räntan efter
för de å fattighusen intagna blinda hjon. på gifvarens dödsdag utdelas till 20 be]

Hultgrens fond (Enkan A. B. Hultgren vande ålderstigna och välfrejdade fatti
1866) kr. 600. Till styrelsens godtfinnande. dessutom utdelas hvarje julafton afrär

Vifve Jönssons fond, kr. 4,500. Till medel- å boets behållning kläder åt fattiga baj
lösa äldre personer med god vandel, hvilka Wiekholms stiftelse (Lumphandlaren
ej åtnjuta särskild fattigvård. A. Wickholm 1850) kr. 6,500. Räntabeloj
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2630-2634J
rvändes dels till underhåll och beklädnad Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A.
; föräldralösa barn genom fattigvårdssty- Leijonhufvud 1831) kr. 1,200. Till nödstäida
ilsene försorg, dels till kontanta bidrag, likar inom församlingen.
lm af kyrkoherden utdelas bland de mest t.eljcnhufvuds fond (Kapten friherre A.
shöfvande inom församlingen. Leijonhufvud 1841) kr. 300. Till sjuka och
Widboms fond (Mamsell A. Widbom 1877) gamla på fattighus den 7 jan. och 11 aug.

r." 1,000. Underst. åt. s. k. pauvres honteux. Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F.
Akerlunds fond (Augusta Wilh. Albertina Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)

.kerlund 1888) kr. 3,i:l28. Räntan till 2:ne kr. 5,000. Till på fattighus intagna 23 juni
O års gamla hederliga fruntimmer. och 24 dec. '

Lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von
~631J Adolf Fredriks församlings Köhler och hans hustru 1857 och 1867) kr.

o skolråd. Se [1235J. 7,509. Pensi~.ner ~t fattiga enko~ ej un~~r
Bäärenhielms fond (Kamereraren N. G. 6~ ~r, företrädesvis at dem, hVI11:as man

:äärenhielm 1875) kr. 1,000. Till församl. tillhört tjenstemannaklassen. o t
rbetsskola för gossar. Nordenstolpes fond (Kamn:arra~e F~;
Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören Nor~enstolpe ~815~ kr. 900... TII~ blinda pa

:. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Till församl. fattIghuse~! eljes sjuke och sanghggan~;- d-
rbetsskola för gossar. ~ordstroms fond .~Enkefru C. M. o or
Ruckmans donation (Fr. M.Ruckman 1860) stro~) k:. 1,000. ~antan utbetalas s~som

r. 500. Till kläder o. böcker åt fattiga barn. ~~nslOn. at en fattig borgaredotter inom
S h t, tift I (K o t Il" C F församlingen.c war z s I e se on ro. oreJ.! . . Okänd (1805) kr. 200. Till sjuke o. säng-

chwartz 1861) kr. 2,000. TIll somnads- l' d o f ttigh set
d .. fi' b ..tt d' f" l k l iggan e pa a 1 u .n ~rvIs111ngens or a ran e 1 orsam ..s o a. Reinholds fond (Bagaren E. Reinhold 1876)
TI"'!ells te~talT1ente (M~msell U. TImell) kr. 1,500. Räntan utdelas den 12 maj till

r. 1,000. TIll forsaml. flickskola, 2:ne inom församlingen boende, Stockholms
. .. . kommun tillhörande, behöfvande, helst af

~632J .Ad~lf Fredriks f'ö r s a m l l n q s borgerlig härkomst.
fattlgvardsstyrelse. Se [1158]. Undens fond (Handlanden A. E. Unden

Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1873) 1837) kr. 3,000. Till så många nödstäide
r. 1,000. Räntan utdelas den 22 maj till af ofrälse stånd, som af räntan kunna er-
n fattig, för gudsfruktan och hedrande van- hålla 50 kr.
el känd familj. Westfeldts fond (Enkan M. Westfeldt
Bayards fond (Kamereraren D. Bayard 1869) kr. 2,000. Till uppfostran af fattiga

833) kr. 4,500. Till åldriga ogifta döttrar barn inom församl.
fembets., tjenste- eller borgersmän m. fl. Westmans fond (Ryttmästaren J. West-

Bayards fond (Kamereraren D. Bayard man och hans hustru 1804 och 1817) kr.
833) kr. 1,500. Till sängliggande på fattighus. 2,700. Till inträdessökande på fattighus till

Beklädnadsfond för fattiga skolbarn kr. dess de kunna blifva intagna.
:,400. .

Berggrens fond (Hyrkusken M. Berggren [2 J f
857)-kr.1,500. Till kläder åt de mest nöd- 634 Skeppsholms örsamiings
tälda fattighushjonen. k y r k 0- o c h s k o Ir å d. Se [1218].

Bollins fond (Bryggaren O. G. Bollin Asklings testamente !Kontreamiralen C.
862) kr. 3,000. Till fattiga skolbarns be- F. Askling) kr. 300. Arliga räntan skall
.lädnad, sedan pensionären dödt. utdelas åt enka efter någon arbetare af

Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kr. 500. arbetsklassen.
.ill understöd åt fattiga. Billbergs och hans hustrus testamente

Fileens fond (Kommerserådet P. E. Fileen (Kapt.vlöjtn, S. B. O. Billberg) kr. 1,270.
822) kr. 17,500. Till fattiga enkor i Stockh. Arliga räntan skall tilldelas någon obemed-
Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu lad, företrädesvis sjuklig kapten-löjtnants

877) kr. 560. Räntan tillfaller fattiga enka.
nkor, eller ogifta fruntimmer, 60 ar gamla, Blomstedts testamente .(Kommendören C.
Iler sådana, som utaf sjukdom eller lyten J. Blomstedt) kr. 3,000. Arliga räntan skall
eke kunna försörja sig. utdelas åt i fattigdom efterlemnade enkor

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. efter tjenstemän, som tillhört K. Flottans
Iolmberg 1853) kr. 1,500. Räntan arrvän- Stockholms station.
les till förökande af den dagliga kosten för Dahls testamente (Mamsell M. C. Dahl)
re å fattighusen intagna blinda hjon. kr. 570. Arliga räntan skall utdelas till

Brand· och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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[2634-2638J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
någon behöfvande enka eller faderlösa barn Gösches fond (Grossh. J. H. Göseho 1781)
efter en flaggkonstapel. kr. 1,500. Pastor och föreståndare. Till hus-

Falks testamente (Enkefru M. Falk) kr. fattiga. '
500. Arliga räntan skall delas mellan 10 Hebbes legat (Kommerserådet S. B. Hebbe
st. fattiga enkor. 1792) kr. 750. Föreståndare. För fattiga,

Frimans ~esta~ente (Carolin~ Friman) kr. Hebbes testamente (Brukspatr, A. Hebbe
2,.~00; Arliga rantan skall tilldelas 4 be- 1804) kr. 10,500. Föreståndare. Till medellösa
hofvande offlcers eller ..underofficers e~1kor.. församlingsmedlemmar, företrädesvis barn.

T~olles testamente (O:verkommlssanen Yld Hebbes testamente (Kommerserådet S. B.
-', ~ongl. ..Flottan C. J .. Trolle) kr. 6,2?0. Ar- H bb 1803) kr. 3000. Föreståndar . Till
~ liga rantan skall tilldelas en fattig enka h:sfattiga' e
UJ efter civil ~jensteman vid K. Flottans Stock- Holms iegat (B. Holm 1804) kr. 500. Före-
~ holms station. ståndare. För fattiga.
-' äi [2638] T k f" u S [1229] Höpfners legat (Nikolaus Höpfner 1696)

< Ys a. o r s a m In g en.. e.. Pastor i Tvska förs. För fattiga' donationen
(/) ~ Carl och Elisabeth Beoker-Sltberhoch- b o f J d 11 St N 't h
I- UJ 't fo d '1896 d 28 ) l 5 000 R" estar a egen. n:o . yga an, vars
UJ o zet s. n. ., no~. er., . o an- afkastning f. n. är kr. 2,500.
'ii: iii t~n tI.llfaller. Tysk.a forsal1!lmg~ns kyrkosang- Kaysers, Pastor, fond. Föreståndare. Till
UJ::' förening, diakonissförening, ålderdomshem, k 'k k" . k' 600

::. k 11 f k l' t "S h" yr o 01en I. • .CJ s o o s o om sam prec cursus . Kellners testamente (Fru D. Kollner 1747)
~ ~ Beskows testamente (B~.ukspoatron H. ~. kr. 500. Till fattiga barn.
o::: ~ Beskow 1833) kr. 7,500. Forestandare. '1'111 Kirchrings legat (1755) kr. 250.. Pastorn
al sk°Blan. I t (C H B 1752) k 260 i tyska församlingen. För fattiga.renners ega . . renner r.. . .« Pastor i Tyska församlingen. För fattiga. Klemsorgs testamente (Fru 1'1[.E. o Klein-:5 Bångs testamente (Fru M. D. Bång 1774) s~rg 1785) kr. 3,00? Pastor och forestandare.
I- kr. 250. Pastor och föreståndare. Till en '1'111obemedlade flickors uppfostran.tA. studerande yngling. Knochs donation (F. Knoch 1883) kr. 300;

Ehlerts testamente (Kapten H. E. Ehlert Pastor och förestånd. i Tyska församl. Till* och fru 1857) kr. 1,000. Pastor ocb förestån- fattiga.
dare. Räntan till ännu lefvande slägtingar. Lieberts fond (Sejlareåldermannen J. F.

-' Fischers testamente (Kaptenen Joh. J. Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
<O Fischer 1772) kr. 1,666. Pastor och före- kr. 1,500. Pastor och föreståndare.' Till
o::: ståndare. Till husfattiga. Tyska skolan.
UJ Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. Joh:a Lohes legat (1758) kr. 750. Pastor
~ H. Fuhrman 1772) kr. 1,250. Tyska församl. i Tyska församl. För fattiga.
(/)_. 6 föreståndare och 3 testamentsexekutorer. Lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 500.
:::! ~ Till husfattiga. Pastor och föreståndare.' Till Tyska skolan.
n. ffi Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. Lohes, Ad., testamente (1759). Pastor.
(/) o Fuhrman 1772)kr.31,000. Föreståndare. 12 Kr. 750. För fattiga. .
I- iii gossar erhålla kläder, skodon, skolafgift och Lohes, Joh:a, testamente (1758). Pastor
UJ::. läsmaterial. och föreståndare. Kr. 500. För skolunder-
ii: ~ Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. visning. .
~ i:i Fuhrman 1772). Tyska förs:s 6 föreståndare Mullers testamente (Kommerserådet J. C.
CJ ~ samt 3:ne executores testamenti. Donatio- Muller 1832) kr. 7,500. Föreståndare. ·Till
>- nen består af fasta egendomen n:r 20 Svart- fattiga. -:
o::: mangatan. Rambachs donation (Snickareenkan E.
al Garvens donation (Fru J. E. Garven 1872) Rambach, f. Dehm 1880) kr. 1,000. Pastor
« kr. 1,000. Pastor och föreståndare. Till be- och föreståndare. Räntan utdelas till- behöf-
o::: hofvande fruntimmer. vande inom församlingen.
~ Groths testamente (Grosshandlaren J. H. Reinholds, Ferdinand, donation till kyrko-
~t:I Groth 1785) kr. 12,500. Föreståndare. Till kören; kr. 1,000. ...•~
v~ 6 pensioner åt afsigkomne, öfver 50 år gamla Reinholds testamente (Bagaren E. Relri-

köpmän. hold 1876) kr. 1,500. Pastor och förestån-
Gilhlstorffs testamente (Kapt. J. J. Guhls- dare. Till fattiga. ",., .

torff 1870) kr. 1,000. Pastor och föreståndare. Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Roht-
Till behöfvande sjömän och deras enkor. lieb 1864) kr. 1,000. Till kyrkobetjening

Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 1782) och deras enkor. .
kr. 2,250. Pastor och föreståndare. Pensioner v. Schewens testamente (J. B. von Schewen
till 4 afsigkomne gamla borgare. 1755) kr. 970. Pastor. Till fattiga.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2638-2640J
Schinkels testamente (Kommerserådet D. Benedicks' understödsfond (Brukspatron

von Schinkel 1807) kr. 3,000. Pastor och E. O. Benedicks 1876) kr. 2,000. Till behöf-
föreståndare. Till behöfvande skolgossar. vande inom församl. enligt vederbörande fat-

Schlotthauers legat (Fru M. Schlotthauer tigvårdsst. beslut.
175D' kr: 200. Pastor i Tyska församlin- Carl Benedicks' donation (Generalkonsul
gen, För fattiga. ' Carl Benedicks' test. af d. 3 nov. 1880) kr.

Schmidts legat (P. Schmidt 175'1.)kr. 250. 25,000. Doneradt utan något vilkor; rän-
Pastor i. Tyska församlingen. För fattiga. tan användes enl. församl.s beslut.

Scholtz' testamente (J. A. Scholtz) kr. Emma Benedicks' donationsfond (Gene-
500. Pastor och äldste föreståndare i Tyska ralkonsulinnan Emma Benedicks 1890) kr. t:n
församl, Till fattiga. 4,850. Räntan är stäld till församl-s fria -;

Scholtz' testamente (J. A. Scholtz 1756) kr. disposition. O
500. Pastor och föreståndare, Till studerande. Henrik Davidsons donationsfond (Gene- ;O

Schumburgs, August, donation, kr. 1,000. ralkonsul Henrik Davidson 1893) kr. 18,750. »
Pastor och föreståndare. Till Tyska förs. Räntan utgår t. v. som lifränta åt två per- ro
diakonissförening. son er; efter dessas död skall den användas ;O

Schumburgs, August, donation, kr. 500. till bekostande af bostad åt fattiga. ;u ~
Pastor och föreståndare. Till Tyska Alder- Eliassons understödsfond (Fabrikör Levy m G>
domshemmet. Eliasson och hans fru Edeline f. Salomons- 8 rn

Schumburgs, August, donation, kr. 500. son 1874) kr. 5,000. Räntan användes till :s:;o
Pastor och föreståndare. Till Tyska kyrko- understöd åt fattiga ynglingar och flickor ~ ~
kören. inom mosaiska församl., hvilka önska full-: z (f)

Schumburgs, Auqust, donation, kr. 500. komna sig i yrke eller kunskaper. ~
Pastor och föreståndare. Till Tyska försam- Levy Eliassons minnesfond (Fabrikör Levy ;u:!!
lingens feriekoloni. Eliassons enka Edeline , Eliasson 1887) kr. I;i G

Schumburgs, Robert, donation kr, 300. 5,000. Räntan användes for att bereda fat- .- rn
Pastor och föreståndare. Till Tyska Ålder- tiga församlingsmedlemmar af qvinnokön Z
domshemmet. tillfälle att begagna brunns- eller badkur rn

Schiitz' testamente (Carlo. Anna Schiitz eller vistelse på landet. ~.
1879) kr. 5,000, hvaraf 4,000 kr., som grund- lsaac David och Juliana Hirschs under- r
penning till Prestenkefond, och 1,000 kr., för stödsfond (Musikhandl. Abr. Hirsch 1890)
hvars ränta beredes Kyrkans stipendiater "ein kr. 3,638. Understöd till behöfvande, före- *
lustige r Tag." Föreståndare. trädesvis slägtingar.

Schwartzers testamentsfond (F. von Fanny Josephsons fond (Fröken Fanny ~"
Schwartzer 1808) kr. 300. Till de fattiga. Josephson 188<l) kr. 10,000. Lifränta. 'V~

Starbus testamente (Fru L. D. Starbus Jacques Lamms fond (Ingeniör Jacques d
1774) kr. 1,260. Föreståndare. Till fattiga. Lamm 1889) kr. 10,000. T. v. lifräntor; »;0.

stocks legat (Fredrik von Stock 1806) efter lifräntetagarnes död skall räntan an-
kr. 4,500. Föreståndare. För fattiga. vändas till församlingens nytta. ro

Sturms fond (Fru Sturm 1877) kr. 28,000. John Levins stipendiefond (Grosshandl, ;u;o
Pastor och föreståndare. Lifränta till John Levin 1872) kr. 10,000. F. n.lifstids- m-<
slägtingar till deras död, sedan till behöf- ränta; sedan såsom stipendium åt någon ~ g
vande handtverkare. fattig studerande yngling, tillhörande mo- :s: rn

Tyska försam!. fattigkassa, kr. 9,000. saiska församlingen. m ;O
Tyska församl, kyrkoråd. Ludvig Levins donationsfonder (Konditor ~ iii

Wrangels testamente (Fröken M. B. Wran- Ludvig Levin 1892) kr. 65,000. Lifräntor m-;
gel 1706) kr 750. Pastor och föreståndare. för åtskilliga personer, understöd åt stude- ~ (f)

Till fattiga. rande och hahdtverkslärlingar m. fl., fattig- ~ r
Yhlens legat (A. C. von Yhlen 1755) kr. 125. understöd, fattiga skolbarns bespisande m. m. ~

Pastor i Tyska församlingen. För fattiga. Manns testamentsfond (Grosshandl. A. F. rn
Mann 1865) kr. 20,000. Räntan disponeras ;O

[2640J Mosa is ka fö rs a m I i n g e n. af församlingens föreståndare. O
Se [1267J Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren r-

. Lesser Meyersson 1860) kr. 50,000. Pen-
Anton Bendix' fond (Färghandlaren An- sioner åt lärare, lärarinnor m. fl., anstålde

ton Bendix 1891) kr. 4,500. Dels grafun- hos mosaiska förs., samt deras enkor och barn.
derhåll. dels fattigunderstöd. Michaelssons donation (Brukspatron G.

Benedicks' stipendiefond (Brukspatron W. Michaelsson 1865) kr. 20,000. Räntan an-
Benedicks 1848) kr. 9,000. Stip. åt judisk vändes till något för församlingen nyttigt
studerande vid svenskt universitet. ändamål.
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[2640-2653J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Mosaiska församlingens fattiqfond, kr. Seligmanns stipendium (Doktor L. Selig-

27,582. Fattigvård åt församlingens med- mann). Styrelsen för Israelitiska Ynglinga-
lemmar samt reseunderstöd åt främmande föreningen; årliga räntan c.a 100 kr. utdelas
judar. . till judisk yngling, egnande sig åt vetenskap,

Mosaiska församlingens skolfond, kr. skön konst, slöjd eller handtverk.
53,602. Bland annat understöd åt fattiga [2645J -- ,
skolbarn. E t" E f . M t'ft I (St tNathans fond (H. J. Nathan 1826) kr. . ~ges roms, u erma .: v.,s: e se a ,s-
13,094. Halfva räntan till vissa personer, mimster L .•v0l} Engestrom 1.820) kr: 4,000, ,
a d h ..Ift till d .. • t f tt'g samt sedan ar 1888 stadens losepenmng for
. n ra a en l un ervisnmg a a l a f tti t gan kr 4 000 K tol k f".ud' k b a gs u .,' a s a orsam-
J IS a am. ,lingens kyrkoråd se [1265]. Understöd åt

J~annette och Charlotte Rubens fond fattiga enkor af katolska bekännelsen.
(Fröknarna Jeannette o. Charlotte Rubens
1870) kr. 2,000. Lifränta.

Moritz Rubens' (Karlskrona) donations- II. Fonder tillhörande fattighus och
fond (Gåfvobref af Grosshan.dl. Ludvig och försörjningsinrättningar, barnhus
Anton Rubens samt J. Lublin af d. 29 nov. m fl dylika asyler
1888) kr. 5,500. Räntan skall hvarje år d. [2651J A b' t . t f" b . d f" t
7 mars (Moritz Rubens' dödsdag) utdelas till r t;, ss ugor ror arn, ~ Of S a
hjelpbehöfvande judiska personer som vilja grundad.e 188, .genom anslag ~f StIf!elsen
lära eller förkofra sig i slöjd eller 'handtverk. L.ars HlCrtas. mlll?e, hafva t~ll a:ndamalatt

___ forekomma tiggeri bland fattiga Dam genom,
Julia Rubensons minne (Åtskilliga for- att tid.igt ingifva dem kä!lek till arbe~e;

samlin~smedlemmar 1892) kr. 2,000. Un- u.nderhallas. ?eno~ an:lag fran sta:d~f~llma~-
der t.. till ppm tra e t f" t' t lä tige och församlingarna samt frivilliga bi-s o u un n a or jen a arjun- d • f' Pt h f" "l" f b
gal' i församlingens religionsskola. ~ag. arsa .!iII ~r oc orsa.Jnmg a arnens

Stiftelsen för bostäder åt fattiga och al beten. Sarskilda s.tyrelser se [1~61-19 7,0]'
orkeslösa personer tillhörande Mosaiska Arbet~stugor finnas l Adolf Fredriks, !akobs,
f" r r . Stockh I (G· f b f f L Katarma, Klara, Kungsholms, Nikolai, Mana
Jo sEal':" Isnogenafld 12 o tm 188a2)vok.rel0aOOO·och tvenne i Ostermalms församlingar. (Se

. las n . sep . 1.,. adress fdeln )
_ Fondens belopp d. 1 jan. 1896 kr. 33,095. a '.. .
_ Räntan lägges t. v. till kapitalet. När ..Fonden. for grundande af arbet~stugor
detta enl. föreståndis åsigt blir tillräckligt for bar~ I lands~rten, grundad af stiftelsen
k Il d t .. d r t brik Lars Hiertas Minne, afser att, under VIssa

s a e arrvan as en 19 ru 1"1en. vilkor, lemna anslag till den första upp-
Wilh. Oavidsons donationsfond (Gåfvo- sätt~in!;'en af arbets.stugor f?r barn, företrä-

bref af Konditor Wilhelm Davidsons sterb- desvis l, landsortsstäder. Forvaltas a~ pro-
husdelegare af d. 5 mars 1883) kr. 35,000. fe~sor G. Retzius och fru Anna Betzius, f.
R .. t t· t lif tid oo t åt 2 Hierta.an an u gar . v.' som l s l sran a a :ne
personer, derefter skall den användas till
bekostande af bostäder för behöfvande. [2653J Drottninghuset.

Se [1992]. ,

[2641J Stockholms Mosaiska församI. Berggren~, Robert Const.~ntin ~ch hans
sjukhjelps- och begrafningssällskap (1788) hustru Maria Eleonora, f02~d Wlckberg,
k~. 53,000. Särsk.il~ styrelse se [1943J; att ~~g~~~ente (Grosshandlare ho 1890) kr.
varda o?h underst?dJa sjuka ~amt ombest~ra Brandelska fonden (Mamsell A. S. Bran-
begrafmng af aflidna mosaiska trosbekan- d l 1867) k 42000 P' ,
nare ledamotsafg·ft;· 5 kl årlig me e r.,. enstoner.; .. l ar '. a ~n, n Drottninghuset (Konung Carl XI:s Drott-
understod lemnas utan afseende pa leda-. Ulrik El t r 1682) kmotskap i sällskapet mng, n a eonora,. an ag 19e.n.. .. r.. omkr. 140,000. Intagning och försörjning af

ålderstigna, sjukliga, i torftighet stadda enkor
[2642J Israelitiska ynglingaföreningen och döttrar efter civile och militäre embets-
(1819). Särskild styrelse se [1909]. Att under- och tjenstemän, pre stel', borgare samt sådana
stödja till Stockholms kommun hörande per- hofbetjenter, hvilka icke burit livre.
soner af mosaisk trosbekännelse, hvilka egna Kniggeska fonden (Enkefru Knigge Anna
sig åt vetenskapliga studier, åt slöjd eller Maria von Balthazar 1822) kr. 25,000. Räntan
handtverk; att bereda utväg för medellösa fördelas i pensioner till "i verklig nöd stadda I

judiska barn till erhållande af religions- och ogifta fruntimmer eller enkor af medelklase
elementarundervisning m. m. sen", med vilkor att de äro "kända att 'vara
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2653-2660J
af obefläckadvandel", med företrädesrätt för (Mamsell S. M. Sundin 1859) kr. 204,300.
ogifta sökande af nämnda egenskaper. Pensioner 11 300 kr. tilldelas för i behof

Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F. stadde fruntimmer af den så kallade bättre
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832) samhällsklassen, hvilka, födda i Stockholm
kr. 6,700. Till gåfvor vid midsommar och och minst 30 år gamla, äro antingen blinda
jul å~ de på Drottninghuset intagna personer. eller "i sina händer förlamade eller förvridna,

så att de icke kunna sig med arbete försörja".
af Tibells, Mariana Wilheimina, testa- Zettersten P:s testamente (Kryddkramh.

mente (Fröken 1616 1882) kr. 51,000. Med E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15,000. Af
vilkor att deraf skall utgå lifränta kr. 400. räntan tillfaller '/. Enkehuset och de öfriga

----- 3/. utgå som pensioner 11 75 kr. åt välfrejdade
[2654J Konung Oskar I:s minne (Enkedrott- fattiga enkor eller ogifta döttrar efter borgare;
ning Josephina 1873) kr. 663,485. Särskild för.. närvarande är pensionärernas antal 10.
styrelse se [1988]. Asyl för obemedlade ogifta Ohmans testamente (Fru Hedv. Ohman
fruntimmer eller enkor af ståndsklassen öfver 1791)kr.3,181. Räntan tilldelas8borgareenkor.
50 år gamla.

[2658J Borgerskapets gubbhus (Stock-:
[2655J Asylet för pauvres honteux. Sär- holms Borgerskap 1788) kapital 1895 kr.
skild direktion se [1990]. (Grefvinnan Ch. von 613,788: 08. Borgerskapets gubbhusdirektion,
Schwerin, f. Liliencrantz 1860). Asylets till- se [1985J. Underhållande af ålderstigne bor-
gångar utgjorde den 31 december J{395kr. gersmän i Stockholm.
836,924: 56, inberäknad lifräntefonden på F. d. Jernkramhandelssocietetens pension-
kr. 187,889:25. Beredande af bostad och och begrafningskassa, kr. 3.000. Kassan
delvis föda åt aktningsvärda fruntimmer af öfverlemnad till Borgerskapets gubbhus och
ståndspersonsklassen. enkehusinrättn. med 1,500 kr. till hvardera.

[2657J Borgerskapets Enkhus. I Allmännabarnhusinrättningen.
Se [1986]. [2659J Se [1635J. .

Bergs testamente (Mamsell J. J. Berg Allmänna barnhusinrättningen iStockholm
1816) kr. 35,000. Räntan anslagen till pen- (Drottning Kristina 1637) kr. 4,414,326: 52.
sioner il, 150 kr. åt 12 ogifta fattiga och Vård om värnlösa barn.
ålderstigna borgardöttrar. "F ond för barnhusbarn af qvinnokönet"

Borgerskapets enkhus (Stockholms bor- (Statsrådet C. J. Malmsten, Friherre F.
gerskap 1724) kr. 934,169: 99, fastigheten Wrede, Grosshandlaren .1>... Frestadius m. fl.
deruti inbegripen upptagen till 342,283 kr. 1861) kr, 32,114: 54. Insättning i ränte- och
96 öre. Underhåll af ålderstigna borgare- kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm till
enkor i Stockholm. beredande af lifränta vid 55 år.

lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F. Gondretska fonden (Kapten Jean Louis
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832) Gondret 1895) kr. 25,729: 33. »För att un-
kr. 4,515. Handpenningar åt å enkehuset derlätta och bisträcka i nöd och armod
intagna hjon. stadda mödrars barns intagande och vård».

Patersens fond (Grossh. W. G. Patersen Ljungcrantzska testamentsfonden(Tobaks-
'1864) kr. 137,000. Räntan utgår i pensioner handlaren P. Ljungcrantz 1875)kr. 112,380:23.
å 50 kr. pr år till enkor och döttrar efter Inlösning å barnhuset af sådana fattiga barn,
borgare i Stockholm. tillhörande Stockholms kommun, som eljes

Paulis testamente (Grosshandlaren Nie, icke kunna utan afgift intagas.
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan utdelas till --
hufvudstadens fattiga borgares och fabrikörers [2660J Styre Ise n öfve r S'a b b ats b e rgs
enkor, äfvensom orkeslöse, sjuke och behöf- fa tt ig hus. Se [1161].
vande borgare och fabrikörer i Stockholm. Benedickska fonden (Enkefru Emma Be-

Schröders testamente (Grosshandl. Georg nedicks, född Benedicks) kr. 15,000. »För
Schröder 1871) kr. 122,000. Pensioner åt bildande af en fond, hvars afkastning bör
fruntimmer af borgerliga klassen. användas till beredande af bättre och rik-

Säfbohms testamente (Snickareålderman ligare kosthåll åt hjonen».
nen D. Säfbohm) kr. 750. Handpenningar Eklunds fond (Johanna Kristina Eklund
åt å enkhuset intagna snickareenkor. 1892) kr. 2,000. Räntan utgår som lifstids-

Thernberqs testamente (Handelskassören pension för testatrisen.
J. 'I'hernberg 1821) kr. 15,000. Fonden till- Lennbergs fond (Mamsell Sofia Albertina
faller enkhuset efter nuv. pensionärens död. Lennberg 1890) kr. 2,000. Räntan utgår f. n.

Tidmarks och Sundins. Pensionsfond till testatrisens syster.
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[2660-2!>7ilJ Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F. relse, se [2057]. Kapital omkring 18,000 kr.

Liebert 1832) kr. 3,562: 37. Räntan utdelas Arliga inkomsterna utom räntan utgöres af
till å fattighuset intagna personer af tysk bidrag från Konungen, Kronprinsessan och
nationalitet. Prins Carl samt ledamotsafgifter, tillsammans

Terrades fond (Språkläraren Alexander omkring 2,300 kr. som efter af Herrar Kyrko-
N adi Terrade och hans hustru Lovisa R. herdar ingifvet förslag utdelas dels till fattiga
Terrade,född Strömbäck, 1886) 1,000 kronor. fruntimmer, omkr. 1,800 kr., dels till under-
Räntan användes för inköp vid jul af bröd stöd för flickskolor, omkr. 500 kr. .
till" samtliga å fattighuset intagna personer.

Ostergrens fond (Hamnfogden L. E. Oster- [2667J Femöreföreningen (Flera personer
gren) kr. 500. Räntan utdelas vid jul åt 1864) kr. 8,000. Särskild styrelse se [2111J.
sängliggande sjuka å fattighuset tillhörande Grundande och underhållande af barnhem i
Nikolai församlings afdelning. den svenska lappmarken.
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[2661J Frimurarebarnhuset å Kristineberg III. Fonder för understöd åt barn.
(F!imur.ares~mfundet 1753) kr. ~?O,OOp. Sär- [2671 J Sällskapet "De fattigas vänner"
skild direktion, se [2109.J Till vard och (Grosshandlaren J. E. Törnqvist m. fl. 1826)
~ppfostran inom inräottningen ~f.fa~~iga.värn- kr. 42,660. Särskild styrelse, se [2103J. Räntan
losa barn; 140 barn vardas f. n. a inrättningen: användes dels och i främsta rummet till fat-
fastigheten är värderad till 386,000 kr. tiga barns beklädnad, dels ock till smärre un-
[2662J. derstöd åt behöfvande; räntan å 3,000 kr.

Prins Carls uppfostringsinrättning för utdelas åt 4 behöfvande af qvinnokön; dess-
fattiga och värnlösa barn i Stockholm utom utdelas årligen (100kr. i poster om 10
(Pastor Primarius J. O. Wallin och Under- a 15 kr. enligt C. E. Möllers testamente.
ståthållaren O. af Vannqvist 1833) kr. Fonden ökades senast år 1888 med 5,000
447,400, deraf fastighetsvärde kr. 283,645. kr., Generalkonsul C. Benedicks legat, att
Särskild styrelse, [se 2121]. Vård af fattiga användas för sällskapets ändamål.
och värnl?sa ~~rn i Stockholm ; 77 barn vår- [2672J Sällskapet Jultomtarne (stiftadt af
das f. n. a Galon. 17 unge män julaftonen 1870) har till ända-
[26~3J . ..... o mål att årligen söndagen före jul utdela

Forenmgen for smnessloa b~rns vard fullständiga beklädnader åt fattiga, väl-
(Dr E. A. Grape m. fl. 18(9) kr. 1ö1,670: 82. artade skolbarn inom hufvudstaden. Fonder
S.ärskil~. styrelse, se [2~25]. .uppfostran af 1 januari 1896*) kr, 61,837: 97. Särskild di-
~mnessloa barn; f. n. vardas l skolan 40 och rektion, se [2105J. Ar 1870 bekläddes 1 barn
a arbetshemmet 20 barn. och 1896 175 barn samt under hela verk-
[2664J samhetstiden 3,150 barn. Fonderna ökades

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten 1893 med 3,000 kr. genom testamente af in-
i Stockholm (Klockaren J. P. Malmqvist geniör Ludvig Jerving, under namn af Ma-
och hans hustru 1852 och 1853) kr. 50,286: 50. thilda Jervings fond, hvaraf halfva räntan
Särskild styrelse, se [2123]. 'Att lemna fattiga användes för sällskapets ändamål, samt 1896
och värnlösa flickebarn undervisning, vård med 1.000 kr. af en af hufvudstadens affärs-
och uppfostran i öfrigt; för de flesta å an- män till minne af 25·årig affärsverksamhet
stalten vårdade barn erlägges årligen en af- i Stockholm såsom grundplåt till en sko-
gift, i medeltal utgörande 156: 69 för hvarje donsfond, hvaraf halfva års räntan användes
betalande. till skodon åt i Jultomtarne anmälda barn,
[2665J hvilka ej erhålla fullständiga beklädnader.

Murbecks inrättning för fattiga flickors *) Fonder l jan. 1897,se [100U].
uppfostran (Prestmannen Per Murbeck 1747) ,
kr. 309,690: 57. Ändamål: att till tjenarinnor [2673J ..Fattiga barns vänner (Fziherrlnnan
uppfostra fattiga flickor, tillhörande Stock- C~der~trom, f. v. Cedervald 1~41) kr. 1~,500.
holms kommun. Intagningsålder 6-10 år. ~arskIld styrelse, se.[2101]. Arl~gbekladnaQ
När tillfälle yppas att intaga barn införes at 2 gossar och 2 "flIckor af hvarJe af h~fyug-
annons i Stockholms Dagblad med under- stadens 8 terr. forsaml. samt årsutgift for
rättelse om erforderligahandlingaroch hvar an- u.tackorderade ~ickor.. Sedan" år 1883 e,a,r
sökning får inlemnas. - Särskild direktion se sällskapets bestamda ~nkomst okats med ~an-
[2124J hvars ledamöter lemna årliga bidrag. tan af 2,000 kr., hvilka genom testamente
[2666J --- tillfallit sällskapet vid fru friherrinnan

V"I .. nd F t' m "II k t(P' Rosa Oxenstiernas, född Mickelson, dödligsa gora e run Im ers-sa s ape rm- f o fälle år 1882
sessan Sofia Albertina 1825). Särskild sty- ran .
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2674-2684J
(~674:J Sällskapet Barnavännerna. Särskild RegnelIs, A. F., Dr, stipendiefond. Do-
duektlOII:! se [21Q7J. Sällskapets ändaJ?ål är neradt kapital (1863) kr. 10,000, som med
att bekla~a fattiga folkskolebarn, 'I'illgån- tillväxt genom kapitaliserade räntor vid 1895
garn e utgjorde den 1 april 1896 kr. 5,234; 77. års början utgjorde kr. 11,906. Den årliga
. räntan användes till 2:ne lika stora stipen-
[2675J Alms, Axel och Sofia, stiftelse. die l' att tilldelas två medicine kandidater,
(Byggmästaren A. Alms enka E. S. Alm som tjenstgöra vid Serafimerlasarettet. Sti-
1874-) grundfond vid 1895 års sl~t kr. 727 199~ pendierna, f. n. 235 kl'. hvardera få inne-
90 och öfriga tillgångar kr. 228,170~ 82. hatvas ett år samt sökas skriftligen hos. ve-
Särskild styrelse, se [2059]. Har till ända- derbörande föreståndare för medicinska eller
mål att, efter ansökning af vederbörande kirurgiska kliniken sist före juni månads
pastor eller kommunalmyndighet, åt fader- ingång.
och moderlösa barn samt andra sådana, hvilka, Sederholmska testamentsfonden (Exped.
i saknad af behörig omvårdnad, äro i fara sekreteraren H. F. Sederholm 1853) kr.
att sedligt förfalla eller gå förlorade, bereda 56,403. Afkastningen, vid 1889 års början kr.
kristlig uppfostran och god handledning i 276,767, har disponerats, jemlikt donators fö-
syfte att dana dem till dugliga och redbara reskrift, för ny- och ombyggnad vid lasarettet.
tje nare. Anmälan om emottagande af barn
tillsvidare endast flickor om 6 till 12 år' Sjöstedts testamente (Kyrkoherden N. J.
föl' hvilka vederbörande målsman eller kom: Sjöstedt 1858) kr. 6,000. I den mån de done-
mun bör tills fyllda 15 år lemna årligt bi- rade medlen dertill lemna tillgång, tillhanda-
drag af 100 kr., kan ske hos direktionsleda- hålles kostnadsfri sjukvård vid lasarettet, så
moten kanslirådet C. F. Smerling. vidt ske kan i enskildt rum, för obefordrade
[2676J prester och civile e. o. tjenstemän i Stock-

W. A. Benedicks fond (Kammarherren W. holm och dess närmaste omgifning.
A. Benedicks 1870) kapital: omkr. kr. 82,000. .
Styrelse: se [2055]. Vård och uppfostran af [2682J
fattiga barn, som antingen förlorat någon Gymnastisk-ortopedjska institutets fattig-
af sina föräldrar ell.er i följd af deras sjuk. fond (Profess?r ~. Akennan m. fl. 1827)
dom eller oordentlighet sakna nödiz vård 12,434 kr. Direktionen for Gymn.-ortop.-
och tillsyn i hemmet. "institutet, se [1579]. Kostnadsfria bandager

åt fattiga personer, som lida af kroppslyten.
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[2677J
Sällskap "För uppmuntran till öm och [2683J

sedlig modersvård" kr. 117,400. Särskild Stockholms sjukhem (stiftadt genom gåf-
direktion, se [1955]. Räntan jemte årsaf. vor 1867) kr. 2,861,142: 77 (d. 'Il 1896).
gifter användes till understöd dels i pen- Särskild styrelse, se [1619J.
sioner till belopp af 10 till 25 kr. dels i
kläder m. m. åt hustrur eller enkor hvilka
egna sina minderåriga, äkta barn en' öm och
sedlig modersvård och äro stadda .i behöf-
vande omständigheter. .

Direkticnen öfver Stockholms
s t a d s o c h I ä n s k u r h u s. Se [1623].
Friherre B. von Beskows och hans hu-

strus donationsfond (1880) kr. 1,000. Rän-
tan användes till underhåll och komplette-

, ring af för patienternas räkning befintligt
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och bokförråd.

dylika anstalter, eller afsedda att Grefve Olas Ho.rn~ do.~ationsfond (18.?2l
bereda sjukvård. kr. 12,?00:. T~ll forman for S~ockhol~s lans

f2681J S f' I kurhusinrättning. Endast rantan far an-
e e.ra lI~er asarettets vändas.

d I r e kb o n. Se [1605]. Sejiareåldermannen J. F. Lieberdts och
..Nordlunds, Lotten, Fru, fond (1895) för hans hustrus donationsfond (1827) kr. 3,300.

från Kongl. Serafimerlasarettet utgående Frisäng för on sejlareembetet tillhörande
konvalescenter. Kapital 10,000 kr., hvaraf person.
räntan genom öfverläkaren och andre öf-
vorläkaren vid den medicinska afdelningen [2684J
utdelas åt från lasarettet utskrifna, verk- Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för
ligt behöfvande, för att sätta dem i till- sjuka barn (Med. Dr P. Elmstedt m. fl.
fän~ att genom l~mplig föda eller vistelse 1854) kr. 939,770, deraf fastighetsvärde kr.
~ stax:kande luft VId brunnar eller bad söka 161,000. Särskild direktion, se [1639]. Vård
~tervlllna helsa och krafter. [af fattiga sjuka barn; under de sista åreu
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[2684-2696J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
vårdade omkring 500 barn ; vid polikliniken [2690J Föreningen för sjukvärd i fattiga
omkring 3,000 fritt. hem (stiftad 1888). Styrelse, se [2003]. , Att
[2685J ~~- genom af föreningen anställda sjuksköterskor

Sabbatsbergs brunnslasarett (Professor lemna vård i deras egna hem åt sådana fat-
E. Gadelius under medverkan af brunns- tiga sjuka, hvilka ej kunna eller böra sändas
gäster vid Sabbatsbergs helsobrunn 18(7) till sjukhusen.
kr. 44,319: 38. Särskild direktion, se [1641J.
Att åt f~ttiga sjuka bri:m~sgäste! bereda V. Af kommunala och dylika myndig-
kostna.dsfn bostad, fod~ och lakarevar~ un~er heter förvaltade fonder samt kassor
den tid de begagna SIg af brurmsdncknmg.... d tödi d f k idk
vid Sabbatsberg. ror un ers o Jan e a yr eSI are,

deras hustrur och barn.
[2687J Allmänna barnbördshuset. [2693J Berendts, S., understödsfond (Fa-

Se [1627J. briksidkaren S. Berendt 1886) kr. 10,060.
Allmänna barnbördshuset (1852) kr. Ofverståthållareembetet för Polisärenden, se

427,815: 57, deraffastighetsvärde kr. 200,000. [lU81J. Till hyresbidrag åt fattiga linnesöm-
Asylen för fattiga barnaföderskor och merskor vid höst- och vårflyttningen till ett

deras barn. Särskild styrelse se [1633]. (Bil- belopp af högst 25 kr.
dad 'tf: Benedickska asylerna och Nödhjelps- ~~-
fonden.) Med en kapitalbehållning vid Ul\J6 [2695 J S t o c k h o Im s ma g is t r a t.
års början af kr. 317,464: 82. Se [11031-

Ahllöfska testamentsfonden (Assessor O.
[2688J Kungl. Sällskapet Pro Patria. Ahllöf 1740) kr. 7,630. Räntan delas mellan

Se [1953]. 1~ i Stockholm boende ålderstigna, bräckliga
Barnbördshuset Pro Patria (Grundadt af och fattiga personer.

Assessor C. Ramström 1774) kr. 155,757: 93. Ahlströmska testamentsfonden (Skepparen
Intagande och vård af barnaföderskor, samt att M. Åhlström l/gO) kr. 27,000. 12 pensioner
anskaffa underhåll m. m. för ett .visst antal a 66 kr. 67 öre till understöd för af testator
vid inrättningen födda barn; fastigheten, som utsedda jungfrur, deras anhöriga eller andra
tillhörer sällskapet, är värderad till 66,000 kr. utsedda fattige i Stockholm födde personer.

Fru Hanna B:s fond (Bruk segare n G. F. Flodinska stlpendlelnrättnlnqen (Borg-
Berndes 1876) kr. 9,508: 44. Understöd åt mästaren S. C. Flodin 1795) kr. 151,392: 12.
fattiga barnaföderskor. Understöd till studerande vid Upsala uni-
. R. C. Berggrens fond (Grosshandlaren versitet och Linköpings högre elementar-

R. C. Berggren 189·1) kr. 5,000. Till för- läroverk .
stärkande af K. Sällskapets respektive fonder. Helmfeldtska stipendiefonden (Riksrådet

Grefve Gyllenborgs fond (Protokolls- Baron Simon Gundel Helmfeldts enka M. H.
sekreteraren C. A. D. Gyllenborg 1858) von Parr 1(83) kr. 44,691: 01 ('"/12 1894).
kr. 8,416: 73. Gratifikationer åt gamla orkes- Stockholms magistrat och en af densamma
lösa tjenare och tjenarinnor för långvarig, utsedd direktör. Understöd åt studerande vid
trogen tjenst. Upsala universitet, företrädesvis till slägten;

C. P. KindevalIs fond (Fastighetsegaren af räntorna skall underhållas fältmarskalk
C. P. Kindevall 1888) kr. 3,000. Under- Helmfeldts graf i Storkyrkan.
stöd åt fattiga och medellösa barnsängs-
qvinnor. [2696J S toe k h o Im s fö rm yn d a re-

A. O. Wallenbergs fond (Bankdirektören k a m m a r e. Se [1107J.
A. O. Wallenberg 1884) kr. 2,000. Understöd Branders fond (Kamcreraren H. A. Bran-
åt fattiga barnaföderskor och deras barn. der 18(9) kr. 104,000. Pensioner åt fattiga,

Aug. Wennbergs fond (Grosshandlaren Isjukliga, ogifta fruntimmer, som uppnått 60
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000. Befräm- års ålder, äro födda och boende inom Stock-
jande af sällskapets barmhertighetsstiftelser. holms stad, helst å Södermalm och hvilkas

fäder varit civile tjenstemän vid Stockholms
[2689J Strandbergska läkareinrättningen stads verk eller inrättningar, samt stipendier
(Assessor Z. Strandberg 1793) kr. :!34,405: 83. åt gossar och flickor mellan 16 och 21 år
Särskild direktion, se [2043]. Understödet, och hvilkas fäder varit industriidkare, träd-
som består i fri läkare vård, medikamenter gårdsmästare m. m.; "ingen får komma i
och ved m. m., tilldelas sjuke pauvres honteux, åtnjutande eller bibehållande af pension eller
och har under de senaste åren utgått till stipendium, som tillhör eller håller sig
öfver 350 personer årligen. till annan lära, sekt och läsaresamfund än

vår kristna evangeliska lutherska lära".
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. ti. fonder. [2696-2697]
Dyks fond (Gudmund Dyk 1659) kr. 600.' samt enkor efter ofrälse ståndspersoner med

Stipendier. företrädesrätt för gifvarinnans slägtingar.
Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg

1830) kr. 3,000. Pensioner till civilaenkor. [2697] Borgerskapets b e m e d'l l nq s-
Hanssons fond (BorgmästarenH.Hansson kommission. Se [1193].

1659 och 1663) kr. 1,379. Stipendier. Asplunds testamentsfond (Grosshandlaren
Hedings fond (Margareta Heding 1708) D. Asplund 1804) kr. 124,500. Pensioner il

kr. 800. Stipendier åt studerande vid Upsala 75 kr. tilldelas fattige borgare, deras enkor
universitet. och oförsörjda barn m. fl.; år 1890 utdelades

Hedströms pensionsfond (Fabrikör C. 5,288 kr. åt 65 personer; åtskilliga anslag
Hedström 1822) kr. 3,400. Pensioner åt be- utgå äfven dels till Torsåkers församling i
höfvande i Stockholm. ,Hernösands stift, dels till Frimurarebarnhuset.

Hochschilds pensionsfond (Lagman J. H. Bergers stipendium (Kryddkramhandels-
Hochschild 1830) kr. 12,800. Räntan utgår societeten, till minne af dess ledamot Lorentz
till tvenne pensioner il 225 kr. åt fattiga, W. Berger 1829) kr. 10,000. Understöd vid
ogifta, öfver 30 år gamla fruntimmer hvilkas läroverk åt söner till obemedlade inom krydd-
fäder tillhört Stockholms magistrat af lite- kramhandelssocieteten.
rata klassen. Borgerskapets egen disposition ad pios

Jacobsons testamente (C. Jacobson 1644) usus (Stockholms borgerskap 1749) kr.
kr. 1,080: 50. En pension il kr. 54: 37 utgår 150,000. Pensioner fl, 75 kr. till fattiga
.till en studerande yngling., borgare, deras enkor och oförsörjda barn.

Jakobsons o. Mattsons fond (C. Jakobson Castelins fond (Kryddkramhandlaren A.
'och C. Mattson 1644) kr. 1,087. Stipendier. Castelin och hans hustru 1836) kr. 15,000.

Ladous fond (Dorothea Ladou 1748) kr. Pensioner till enkor. och ogifta döttrar efter
500. Stipendier åt barn tillhörande tyska f. d. Kryddkramhandelssocietetens ledamöter.
församlingen. Flobergs testamente (Guldsmeden S. Flo-

Marii testamente (Enkefru A. Marius, f. berg 1837) kr. 3,000. Räntan användes till
Koopman 1846 och 1848) kr. 77,800. Pen- lifstidspensioner åt 2 fattig" borgarenkor, af
sioner il 75 kr. åt behöfvande ogifta frun- hvilka den ena bör vara guldsmedsenka.
timmer inom Stockholm, hvilka uppnått 50 f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond
års ålder. (öfverlemnad af Handelsföreningen i Stock-

MölIers .stipendiefond (Kamereraren J. holm 1865) kr. 2,000. Pension till en minut-
.Möller 1798) kr. 2,200. Stipendier till 2:ne handlande.
studerande vid Upsala universitet. Hedströms testamente (Sidenfabrikör C,

Nordfors testamente (Ofverstinnan W. Hedström 1832) kr. 3,000. Pensioner fl, 75
Nordfors 1838) kr. 1,000. Till en behöfvande kr. utgå till fattiga enkor och oförsörjda
militärenka. barn efter borgare i Stockholm.

Noreenska fonden (Enkefru L. F. Norsen f. d. Kryddkramh.-societetens pensions-
1850) kr. 17,800. Pension åt fattiga enkor kassa (Kryddkramhandelssocieteten 1775)
eller ogifta fruntimmer i Stockholm. kr. 187,270. Pensioner och understöd.

Sebaldts testamente (Justitiekansleren C. Ljungcrantz' testamente (Tobakshandlaren
Sebaldts enka 1797) kr. 600. Till fattiga barn. P. Ljungcrantz 1873) kr. 4,000.. Pensioner

Thåströms fond (Enkefru F. L. Thåström åt minuthåndlareenkor och deras döttrar.
1832) kr. 24,050. Pensioner il 75 kr. åt Lunns testamente (Perukmakaredottern
fattiga enkor och döttrar efter civila tjenste- B. M. Lunn 1840) kr. 1,870. Pension åt
män och borgare i Stockholm. 2:ne fattiga och 40-åriga borgaredöttrar.

Törnqvists fond (Kamereraren C. Törn- Nyströms testamente (Grosshandlaren C.
qvist 1861) kr. 3,000. Premier åt lärjungar M. Nyström 1790) kr. 37,500. Numera 2/3
som visa särdeles håg för studier vid Kata- af årliga räntan till Drottningens skydds-
rina lägre elementarläroverk. hem och l/S till stiftelsen Hemmet för elända.

Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr.
1789) kr. 10,500. Pensioner tilldelas "\0 1,500. Pension till en fattig borgare.
gamla jungfrur, som uppnått 60 år, hälften Scharps gåfva (Grosshandl. C. A. Scharps
af civila och hälften af borgareståndet". arfvingar 1849) kr. 3,000. Pensioner till

von Willebrands fond (Friherre E. M. borgaredöttrar.
von Willebrand 1854) kr. 110,000. Understöd. f. d. Siden- och klädeskramhandelssocie-

Winboms pensionsfond (Domprostenkan tetens pensionskassa (f. d. Sidenkramhan-
C. Winbom 1821) kr. 3,000. Executor testa- delssocieteten 1869) kr. 23,000. Pensioner
'merrti : stadskassör Gotth. Dahlerus. Räntan till enkor och döttrar efter delegare i Siden-
är anslagen till understöd åt ogifta döttrar och klädeskramhandelssocieteten.
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[2697-2705J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Sundberg P:sons testamente (Kramhandl. [2699J D i re kti o n e n öfve r F ab ri ks-

J. S.lJ.ndbe:g Pettersson 1792) kr. 1,000. fattigkassan. Se [2045]. .
Pensioner at borgare och deras enkor.

Sundins testamente (Mamsell L. M. Sun- Blancks fond (S. M. Blanck 1873) kr.
din 1879) kr. 24,700. Enka eller döttrar 1)037: 39. Understöd til~ en arbetare vid
efter borgare i Stockholm. med företräde för K. A. Almgrens sidenfabrik.
sidenkramhandlareenka och döttrar. Casparssons pensionsinrättning (Fabrikö-

Svanbergs testamente (HandI. A. Svan- ren ~. A. ~asparsson 18.50) kr. 20,17.9: 59.
berg "/5 1887) kr. 300,000. Pensioner för Penslo~er till. arbetare Vid sidenfabriker.
medellöse borgare i Stockhohru samt för de- . Fabrlksfattiqkassan (Stockholms fabriks-
ras i behof stadda enkor och döttrar. ldka.re 1752) kr. 235,226: 27. Understöd åt

f. d. Tobakshandelssocietetens pensions- fabriksarbetare,
kassa (f. d. Tobakshandelssocieteten 1873) van der Osten ska fonden (Fabrikörsenkan
k. 11,000. Pensioner till enkor och döttrar M. C. van der Osten 1834) kr. 8,000. At
efter tobakshandlare. döttrar eller enkor i fabrikssocieteten.

Törneboms testamente (Assessorn och ~~.uliska fonden. (Grosshandlaren och fa-
stämpelmäs~.aren .~. Törnebom 1831) kr. bnk0l.·en 9hr. Pa~h 18q7) kr. 2,79~: 31. Un-
106,500. Rantan ar, anslagen till pensioner derstod tl~.l arbeta~e VId yllefabnkerna.
a 75 kr. åt enkor och barn efter medlemmar f. d. Ståmpelafqifts- eller den s. k. Hall-
af Stockh, borgerskap (utom fabriksidkare) kassan ~Stockholms fabriksidkare 1770 års
hvarjemte för särskilda af testator bestämd~ hall?r?nmg) kr. 63,216. 95. Understöd åt
änd~m~l u~betalas 600 ~r. årligen; dessutom fabr~korer samt deras enkor oc.h..barn ...
utga särskilda anslag sasom till Ortopediska Soderbergska fonden (Fabnkor P. Söder-
institutet m. fl. berg 1850) kr. 1,500. Understöd till 2:ne

Törneboms fond (Assessor E. Törnebom struEDpfabriksarbetare. ..
1831) kr. 3,000. För sängliggande å fattighus. Tornebomska ..fonden (Stämpelmästaren

Warodeiis pensionsfond (Handlanden L. assessor~ E.. Tor~ebom 18?1). kr. 3,732.
J. Warodell1863). 2/5 af Bergstrahlska husets Understöd till afll~na fabriksidkares och
hyror utbetalas som pensioner till borgare fabriksarbetares fattiga barn under 16 år.
deras enkor och barn; 13,975 kr. utbetalade~ [2 -
1890 till 206 personer. 700J.

Westerbergs testamente (Traktörsdottern ~ok- och. mus~.khandlarnes p.ensionsför-q. M. Westerberg 1840) kr. 20,175. Pensioner ening (Musikförläggaren A. Husch, bak-
un borgare döttrar. handlaren J. J.: F~odm m. fl. 1853) kr.

201,3.66: 068. Sarskild styrelse se [1891].
PenSIOn at delegarne.

2698J G ross ha n de Isso c ietete ns
deputerade. Se [2329J.

Brobergs pensionsfond (Mamsell J. C.
Broberg 1865) - kr. 2,000. Pension till en
grosshandlaredotter.

Grosshandelssocietetens pensionskassa
(Grosshandelssocieteten 1815) kr. 458,122. [27 ~2J . .
Pensioner till grosshandlare, deras hustrur Vlktualiehandlarnes pensionsinrättning kr.
enkor och barn i Stockholm. ' 261,177: 89 Ct« 1896). Särskild direktion

Grosshandelssocietetens och skeppsre- se [1885J. Pensionstagarne äro omkring 50:
deriernas deputerades pensionskassa (Gross- ---
handelssocie~etens . deputerade 1854) kr. [2703J
32,0~5. Pen.sIO~e.run sjökaptener samt grati- Handelsbo~hållarnes .. pe~sionsförening
fikationer till sjökapteners enkor och döttrar. (1869) kr. 4u4,000. Särskild styrelse..: se

Hagboms testamente (Mamsell C. U. Hag- [1895J; pensioner. '
bom .1833) .kr. 18,000. Sex pensioner å 150 [2704J !'T!
kr. till fattiga enkor och döttrar efter skepps- V· k" k . t t .kl Il . o d . fl f ins an ssocie e ens pensions- och be-

arerare e er, om sa ana eJ nnas, e ter grafningshjelpskassa kr. 14500. Särskild
grosshal~.dlare. styrelse se [1887J '

Pet.reJlska fonden (Skeppsklareraren P. .
Petrejus 1847) .kr. 7,500. Pensioner till [2705J
skeppsklarerares l Stockholm enkor och barn. F. d. Bryggareembetets i Stockholm pen-

sionskassa (f. d. Bryggareembetet) grund-

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Minuthandelsföreningens pensionskassa

(~.era. minuthandlare 1874) kr. 279,280: 84.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2705-2721J
fEiDakr. 276,000. Särskild styrelse, se [1889]; lykttändarnes och sifonpumparnes vid
pensioner och understöd åt delegare. Stockholms gasverk ensk. pensionsfond

--- (Delegarne 1892) kr. 19,532. Särskild sty-
[2706] relse se [1907J; pension åt delogame.

f. d. Skomakarembetet eller n. v. sko-
~.akaremästareföreninpen i Stockholm (0- [2715]
kand) kr. ~.27,~OO (fastigheten N:o 6 qv. Pe- Totties pensionsfond (Stockholms .stads
gasus) .. Särskild styrel~e, se. [1884]; pen- Brandförsäkringskontor 1847) kr. 37,500.
sioner, sjuk- och begrafningshjelp. Stockholms stads Brandförsäkringskontor se

. [1759]: räntemedlen användas till pensio-
[2710] Ap o t e k a r e-s o o le t e t e n. ner och årliga understöd åt de på brand.

Se [2373]. . försäkringskontorets stat uppförda tomvakta-
- COllia~ders fond (D?rot~ea C~. Cellian- res efterlemnade enkor och oförsörjda barn
der 1850) kr. 600. PenSIOntill fattiga apote- samt åt enkor och barn efter personer, som
kareenkor. vid eldsvådor omkommit, äfvensom åt sådane,

Hallengrenska fonden (Apotekaren J. N. som vid eldsvådor blifvit skadade.
Hallengren 1836) kr. 2,675. Stipendier till

I farmaceuter. .. [27 16J
Justeiii fond (Apotekaren ~artm ~ustehus Barnmorskefonden (Kgl. reglemente 1840)

1887) kr. 30,000. 1/3 af rantan till pen- kr. 13909: 85. Särskild styrelse se [1883];
sioner för be!Iöfvande apotek~re, der~s en~or under~töd åt gamla sjuka och f~ttiga barn-
eller oförsörjda barn, 1/3 till 2 stipendier morskor. '
och 1/3 till tillfälliga understöd åt behöf- Barnmorskornas i Stockholm pensions-
vande farmaceuter eller till för yrket nyt- förening (1860) kr. 31,946: 98. Pensioner åt
tiga ändamål. . delegarinnor, som fyllt 60 år och inbetalt

Redingska fonden (.'\pote1}ar.en T. R.edIpg 25 års afgifter; f. n. utgå 7 pensioner
1871) kr. 5,000. Pensioner VId hvarje ars å 200 kr. stycket.
slut till 3 fattiga apotekare- eller apotekare-
enkor. . . [2717]

Wallerska fonden (TIll minne af apoteka- Stockholms nya spårvägs akt.-bol.:s Per.
ren Jakob Waller 1886) 5,000 kr. Stipen- sona Is kassa, kr. 17,469. Förvaltas af
dier till studerande vid Farmac. institutet. bolaget.

[2711] Konstförvandtskapets kassa se [1890] [2719] .. . ..
(flera personer 1754 och 1840) kr. 103,000. Eliasso.nska understodsfonden ,CFabnkor
Särskild styrelse. Understöd åt arbetare vid Levy Eliasson och hans !ru Edelme, f. Sa-
boktryckeri och stilgjuteri samt deras enkor. lomonsseI.! 1~74) kr. 5,08t>:.05... Stockho~~s
Adr.: Kongl. Boktryckeriet. arbetaref9ren!ng, se [?413], ranta~ anvan:

des at forenmgsledamoter, som vant med l
[2712J minst 10 år, för befriandet af årsafgifter till

Typografiska föreningen (H. W. Lind. föreningen och dess sjukfond.
ström m. fl. 1846) kr. 22,568: 02. Särskild .Hemslöjdsfonden ~(Advokatfiskalen C. E.
styrelse, se [2417J; sjuk- och begrafnings- LJungber~ 1879) kr. 084: 95. ~tockholms.~rbe.
h' 1 tareföremng, se [2413], rantan anvandes
. Je.•.!? m. m. som premier åt föreningsledamöters barn
[2713J . . under 15 år för slöjd. Utdelning hvarje jul.
. Stockholms gasverksarbetares sjuk- och [2720J
begrafningskassa (Delegarne 18~9) kr. 3,727. Stockholms arbetareförenings sjuk- och
Särsk~ld s~yrelse, ~e [19.23J; sJu~- och be' begrafningshjelpsfond (Stockholms arbeta.
grafningshjelp: arhgt bIdrag. fran Stock- reförening 1868) kr. 19,798: 55. Särskild
holms gasverk 800 kr. ... styrelse, se J2413J; sjuk- och begrafnings-

Stockholms gasverksarbetares nödhjelps- hjelp åt fon ens ledamöter eller deras sterb-
fond (Delegarne ~881). Samma styrelse ~om hus. År 1895 utbetalades 13,032 kr. i sjuk.
sjuk- och begrafningskassan. Utdelar hjelp hjelp och 2100 kr. i begrafningshjelp.
vid trängande behof. Kapital kr. 10,454. [2721J o,

Stockholms arbetareförenings tioöresaf-
[2714J . . delning (Stockh9lm~ arbetareförening 1870)

lykttändarnes sjuk- och begrafnmgskassa kr. 629: 12. Särskild styrelse, (se 2413J;
(Delegarne 1868) kr. 4,412. Särskild sty- beklädnad åt fattiga barn hvarje JUl.
z:else, se [1945J; sjuk- och begrafningshjelp.

Brand- och Lifförsäkrings.Akti~bolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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[2722-2734J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2722J [2728J !

Fagerbergs pensionsinrättning (Sadelma- Handelsflottans pensionsanstalt (Kungl.
kareåldermannen J. Fagerberg 1830) kr. Maj.t och Rikets Ständer 1864) kr. 788,3.63:99·
194,269. Pensioner åt fattiga och välfrej- Särskild direktion, se [1837J; pensionshe-
dade personer, som äro eller varit borgare rättigad är den, som uppnått 55 års M-
i Stockholm, deras enkor och oförsörjda barn. der, åtnjuter medborgerligt förtroendejoch

varit i 25 år vid svenskt sjömanshus.Iu-
[2723J skrifven samt, utan att hafva begått rym-

Godu'ska pensionsfonden (Segelsömmare- ningsbrott, under dessa år idkat sjöfart-med
enkan K. Godu 1791) kr. 9,200. Borgmåsta- svenskt handelsfartyg, deraf hufvudsakliga
ren i Stockholm; räntan användes till un- tiden, bestämd till 17 år, å utrikes .orter ;
derstöd åt enkor efter embetsmän inom år 1895 utdelades kr, 110,631: 66 till .1,245
Stockholms magistrat samt efter sådana ci- personer.
vila tjenstemän som af öfverståthållaren och ---' "
magistraten tillsättas; utbetalas f. n. till 4 [27 29J Maskinistförenin~en i särskild, sty-
enkor. relse, se [2429]; kassabehållning kr. 25,610:
[2724J 78; dessutom nödhjelpsf'onden 18,320: 40

Sjökaptenssocieteten i Stockholm (stif- och biblioteksfonden 2,218: 96.
tad 1732) kr. 75,000. Sjökaptenssocietetens
deputerade, se [1897J. Ledamöterna måste VI. Fonder för vetenskaplig .forsk-
vara burskapsegandesjökaptener i Stockholm nings samt undervisnings befrämjande;
och har societeten till andamal att upptaga, .. '
diskutera och besvara sådana frågor, som larares samt deras enkors ochbarns
beröra sjöfarten eller Societetens ledamöters pensionering.
iJ:tre~~ell, utdela pensioIier o åt Iedamötcr af [2733J Kg I. Vitt e r h et s -, H is to r le-
VISS ålder samt unde:s~od at ledamoter, de- o c h An t iq v i t et s a k a d e m ien.
ras enkor och oförsörjda barn, som deraf A t II k d f e Of f D H Fä . b hof n e s a ona tonen ga va a r " '
ro 1 e , Antell, aflernnad år 1896) kr. 100,000;' för

[2725J antiqvariska och numismatiska ändamål.
Sjömannaföreningen i Stockholm (stiftad Bergerska donationen (Tullförvaltaren i

'1863) cirka kr. 200,000. Särskild styrelse, se Göteborg C. G. Bergers testamente 1878)
[1899J; pensioner, sjuk- och begrafningshjelp kr. 290,000. Af räntorna användas: 1000
'samt understöd. Hvarje sjöman (af befäl, kr. för arkeologiska föreläsningar, 6;000 kr.
underbefäl och manskap), som är svensk för historiska, samt 6,000 kr. för antiqva-
undersåte, eger anmäla sig till inträde i före- riska ändamål, efter utgiftsstat, som' för
ningen. Kontor: st. Brunnsgränden 1 A, 2 tro hvart år bestämmes. , ..

Sjömannaföreningens nödhjelpskassa cirka Beskowska donationen (Ofverstekammar-
kr. 14,000, Sjömannaföreningens styrelse; att junkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000.
af fondens räntor och ar medel insamlade i Understöd för yngre, obemedlad och förtjent
sparbössor under föreningens sammankomster forskare inom de vetenskaper, som tillhöra
gifva julgåfvor till ledamöters enkor och barn. området för akademiens verksamhet; utdela,

tills vidare hvart annat år.
[2726J Götiska förbundets donation kr. 2,400:

Stockholms sjömanshuskassa (Stockholms för antiqvariska ändamål. , \ "
sjömanshus) vid slutet af 1895: kr. 516,080: 80. Hjertbergska donationen (Protokollssekre-
Särskild direktion, se [1195J; understöd åt teraren E. G. Hjortbergs testamente' 1888).
orkeslösa sjömän, deras enkor och barn; år I kr. 260,000; för Statens historiska museum ocr
1895 utbetalades kr. 20,452: 85 till 549 un- kgl. myntkabinettet.
derstödstagare. Loubatska donationen (gåfva af furst 'J

Stockholms nationalkassa (Skeppsredare F. de Loubat i Paris 1889) kr. 20,000; rä'ntil
i Stockholm 1772) slutet 1895: ler. 147,527: 18. utdelas hvart femte år för bästa under'senast.
Stockholms sjömanshus direktion, se [1195]. fem år utkomna, på svenska, norska 'ene:
Understöd åt orkeslösa sjömän; år 1895 ut- danska författade arbete öfver Amerika:s ar
delades kr. 4,680. keologi, etnografi, historia eller myntkunskap
[2127J -- leN ästa gång 1897)_.__ " ,; . ~

Angfartygsbefälhafvaresällskapet (1857) .e ",~l.'>
kr. 116,000. Särskild styrelse, se [2426J; [2734J Kungl. Vetenskapsakademien
pensions- och understödskassa. I Akademiens re~eunderstöd (direktör $apl

gren 1773, bergsradet Dahlberg 1815 m. fl.

Brand- och lifförsäKrings-Aktiebolaget SVEA.. 13 Drottninggl;l~-; .~, '



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2734]
kr. 25,945. Stipendier till ett belopp af sockenbiblioteket i Vallerstad samt till be-
1,300, kr. utdelas årligen till yngre natur- löningar åt folkskolelära.re inom Linköpings
forskare för utförande af resor inom Sverige stift.
med ändamål att undersöka landets natur- Letterstedtska Föreningens fonder (Ge-
förhållanden. neralkonsul J. Letterstedt 1861) 1:0) 60,803;

Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr. 97 såsom reservfond; Denna reservfond
1,288. Såsom tillökning på lönen till Ber- ökas med årligen tillagd ränta på ränta
gianska läraren. tills den uppgår till 500,000 kr. 2:0) 264,065:

Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber- 44 såsom besparingsfond : denna besparings-
gius 1784). Donationskapitalet 8,333 kr., fond ökas genom årligen tillagd ränta på
el5endomen Bergiilund, till publici nytta och .I;änta tills den uppgår till 5,000,000 kl'. 3:0)
till en skola för trädgårdsskötselns eller hor- Aterstoden 314,695 kr. \utgör den disponibla
tikulturens upphjelpande i riket under namn fonden, hvilken icke får till kapitalet för-
af Bergianska trädgårdsskolan... minskas; den disponibla räntan öfverlemnas

Beskowska stipendiefonden (Ofverste- årligen till Letterstedteka föreningen.
kammarjunkaren B. von Beskow och hans Letterstedtska resestipendiet (General-
hustru 1864) kr. 16,595: 71. Till ett stipen- konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Sti-
dium åt någon ung, förtjent och obemedlad pendium åt någon svensk man med goda
vetenskapsidkare. moraliska egenskaper och utmärkta insigter

Byzantinska resestipendiet (envoyän P. i en eller flera vetenskaper, för att sätta
O. von Asp 1803) kr. 30,000. Upsala uni- honom i tillfälle att, till förkoftan af sina
versitet; för tre af nio på hvarandra föl- insigter, företaga resor i främmande länder;
jande år utses stipendiater af Vetenskaps- stipendiat må tillhöra hvilken samhällsklass
akademien, som för samma år uppbär årliga som helst, men får icke vara. yngre än 25
räntan; under de öfriga sex åren utses sti- och icke äldre än 40 år.
pendiater af Upsala universitet, som förvaltar Letterstedtska slägtstipendiet bildadt1893
donationskapitalet. af Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let-

Edlundska donationen (Professor E. Ed- terstedt 1860) sedan kapitalet af denna jemte
lund 1880) kr. 30,000. Räntan skall använ- ränta uppnått 50,000 kr. Af räntan utgå
das till prisbelöningar eller understöd för 400 kr. årligen för öfversättningar på sven-
forskningar på de fysiskt-matematiska ve- ska språket af något förträffligt utländskt
tenskapernas område. arbete inom litteraturens, industriens eller

Fernerska belöningen (Kanslirådet B. Fer- vetenskapens område, eller af någon särde-
ner 1795) kr. 3,173. Premieutdelning. les utmärkt undervisningsbok för ungdom.

Flormanska belöningen (Professor A. H. Lindbomska belöningen (Bergmästaren G.
Florman 1838) kr. 5,484. Till pris och be- A. Lindbom 1814) kr. 4,148. Räntan an-
löningar. vändes årligen till 1 a 2 guldmedaljer, som

Grillska donationen (Brukspatron J. W. tilldelas den, utom eller inom akademien,
Grill 1863) kr. 34,479: 73. Fonden afser bil- som ingifver någon afhandling med nya och
dande af en zoologisk trädgård. vigtiga upptäckter uti kemiska eller fysiska

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- vetenskaperna.
terstedt 1860) kr. 18,000. Räntan anslås RegnelIs, Anders Fredrik, botaniska gåf-
till ett pris för utmärkte författare och vig- vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr.
tiga upptäckter. 86,700. Denna, fond sönderfaller i följande

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- afdelningar: 1) Stipendiefonden rör anstal-
terstedt 1860) kr. 9,000. Räntan utgår i lande af resor i botaniskt ändamål till Bra-
och för särskildt maktpåliggande vetenskap- silien eller annat intertropiskt land. 2)
liga undersökningar samt äfven till andra Fonden för vetenskaplig bearbetning af de
ändamål, beroende detta på vetenskapsakade. i Brasilien eller andra intertropiska länder
mien. af den Regnellska stipendiaten gjorda in-
, Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- samlingar. 3) Fonden för de brasilianska

terstedt 1860) kr. 18,000. Till inrättande växtsamlingarnes underhåll och vård.
å serafimerlasarettet af sängar rör nödli- RegnelIs zoologiska gåfvomedel (Doktor
dande sjuka resande, röreträdesvis från främ- A. F. Regne1l1884) kr. 41,621: 88. Räntan an-
mande land. vändes till främjande af zoologisk forskning.

Letterstedtska fonden till förmån för RegnelIs donation (Doktor A. F. RegnelI
Vallerstads församling m. m. (Generalkon- 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Medlen an-
sul J. Letterstedt 1860) kr. 27,000. Räntan vändas till inköp af lägenheten Christine-
användes till premier och anskaffande af berg vid Fiskebäckskil i och för anläggande
böcker åt skolbarn, till uppköp af böcker för [af en zoologisk hafsstation.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan .
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[2734-2740J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Rosenadlerska pensionerna (Presidenten Svenssons stipendiefond (Ekonornidirek-

e. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Tre pen- tören J. lYr. Svensson 1890) kr. 13,953: 47.
sionsrum, för afkomlingar efter Assessor i Såsom uppmuntran till elever vid landt-
Bergskollegium Albr. Behm. bruksinstituten och Jonköpings läns landt-

Stipendium Berzelianum (Bergsrådet J. bruksskola. räntan lagd till kapitalet. "
L. Aschan 1850) kr. 25,000. Stipendium till
understöd åt ynglingar, hv ilka egna sig åt [27361 Thunska stipendiefonden (Kammar-
kemiens studium. """"Sundbergska donationen (Hofqvartermä- tjenaren A. Thun 1731) kr. 67,112. Kungl. För.

d P valtningen af de under f. d. Kgl. Ofre Borg-
staren E. Sun berg 1780) kr. 1,200. re- rättens vård stäida medel, se [18591j; un-
mium.Wallmarkska donationen (Öfverdirektören derstöd åt torftiga studerande (dock såsom'testamentet säger: "Medisin, för den oviss-
L .• J. Wa~lmark.1847). kr .. 50,,210. l1änt~n het jag sjelf erfarit, undantagen"); livart
skall anvan.das till pnsbelol1l.ngar for ron 3'dje år lenmas ett resestipendium af 2,400
och uppfinningar, som akade:n.len finner be- kr. åt en studerande för idkande af studier
fordra vete~skapernas ..och ..narmgarnas ~ram- vid utländskt universitet, med skyldighet
steg samt till understod. for undersökningar att qvarstanna der ett halft år och 2 hem-
o~h resor, o som akademien anser leda till stipendier a 300 kr. årligen. Ansökningar
nämnda mal. . 'f t.ill f" ltni k tVegafonden (samlad på föranstaltande af mgi vas l ona rungens se re erare.
svenska sällskapet för antropologi och geo-
grafi, genom allmän subskription inom Sve- [2737J Lars Hiertas minne (Fru W. Hierta,
rige, till minne af Vega's kringsegling af f. Fröding 1877). Särskild styrelse, se,
Asiens hela kuststräcka under A. E. Nor-denskiölds ledning, 1880) kr. 41,998: 43. Fon- [22751; att fritt och oberoende verka fördet menskliga framåtskridandet och detta
dens ändamål är att verka för främjande och hufvudsakligen genom att framkalla och
uppmuntran af geografisk forskning; dels befordra sådana vetenskapliga upptackter
~nder nar;m af Vega~tipendiet, .un~erstöd ~ör och uppfinningar, sociala förbättringar och
företagande af forskl1lngs~.esor l mindre kan- frisinnade reformer, som kunna blifva till
da tr~k~er; dels me.del for utdelande af ~n välsignelse för menskligheten allmänhet
medalj l guld, ~enamnd yegam~daIJen, .at och särskildt för Sveriges folk.
personer, som pa ett utmärkt satt främjat
den geografiska forsknin gen; såtväl stipen-
diet som medaljen utdelas af svenska Säll-
skapet för antropologi och geografi. [27401 Direktionen öfv. Stockholms

stads' undervisningsverk. Se [1331].

[2735 j K u ng I. La n d t b r u k s a k a d e m i e n. Bergman-Millerska fonden (SjöfarandenA. Bergman-Miller 1831) kr. 1,221. Till
Guillaumes fond (Maria Josefina Guil- böcker åt fattiga skolbarn.

laume 1868) kr. 7,123: DB. Till befordrande Beskowska fonden (Ofverstekammarjun-
af djurskydd. karen friherre B. von Beskow och hans hu-

Löfvenskiöldska donationsfonden (Posses- stru 1864) kr. 12,114. Till stipendium.
sicnaten Ch. E. Löfvenskiöld 1889) kr. 9,102: Booströmska fonden (Presidenten E. Boo-
14. Till befordrande af åndamålsenliga landt- ström 1845) kr. 1,508. Till böcker och pre-
mannabyggnader. mier åt skolynglingar.

Stipendium, Nilsson Aschanianum, (Bergs- Höglundska fonden (Riksgäldskommissa-
rådet L. Aschan 1851) kr. 37,057: 87. Sti- rien G. Höglund 1870) kr. 14,41'7. 'I'il! lif-
pendier till elever vid landtbruksinstituten. räntor. sedan stipendier.

Nonnens fond (Frivilliga bidrag för att Kniggeska fonden (Enkefru Anna M. von
hedra Edvard N ormens minne 1864) kr, 19,630: Balthasar 1822) kr. 8,495. Räntan lovereras
03. Resestipendier till elever, utgångna från till Adolf Fredriks förs. kyrkoråd att fÖl
rikets landtbruksinstitut. församlingens folkskolor användas.

Palmgrenska fonden (Per Palmgren 1873) Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G
kr. 58,541: 62. Till akademiens fria dispo- Lundberg 1878) kr. 4,239. Till stipendier.
sition. Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P

Premiefonden för skogsplantering (Bruks- Petrejus 1847) kr. 1,556. Kläder, böckei
egaren N. P. Hallen 1823) kr. 3,031: 99. m. m. åt skolungdom.
För nyttiga företag i landthushållningen, Wailinska fonden (Erkebiskopinnan A. M
såsom skogsplantering, trädgårdsanläggning, Wallin 1847) kr. 5,091. Stipendier åt stu
oländig marks upparbetande m. m. [derande.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2740-2745]
. Åleniska fonden (Kyrk~herden. J. H. Åle- visningsverk 1880) kr. 8,440: 50. Stockholms

mus 1822) kr. 111,848. Till pensionsfyllnad realläroverk; stipendier och premier åt för-
åt afskedade lärare. tjente lärjungar. .'

Första stipendiefonden (Okänd 1880) kr.
2,303: 75. stipendier åt medellöse lärjungar.[2741] Högre latinläroverket å

Norrmalm. Se [1333].
ErikJohanFalkmansstipendiefond(Louise [2744] D' . "f

Falkman samt Ivar o. Sven Falkman 1893) i r e k t io n e n o ver Nya ele-
kr. 500. Understöd åt studerande. mentarskolan. Se [1339].

Premie- och fattigkassan vid norra la- Elementariistipel).diet (genom insa.mling
finläroverket kr. 2400. Premier och un- 1865) kr. 1,000. Okadt genom donation af
derstöd åt st~derand~. en f. d. lärjunge, med 1,000 kr. 1888. Un-

Rabeska fonden (f. d. lärjungar vid Stock- der~töd fö~~t.rädesvis åt någon fr~n skolan
holrns gymnasium 1871) kr. 6222. Under- utgangen lärjunge, som studerar vid Up sala
stöd åt studerande. ' universitet eller åt någon lärjunge vid skolan.

Ribbingska stipendiefonden (Kammarher- H~rtmansdorffska stipendiet (genom in-
ren G. R}bbing 1868) kr. 1,662. Understöd sam~mg ~~59) k.r: 1,000. Understöd åt me-
åt studerande. dellose Ilitige lärjungar.

Wirenska stipendiefonden (Fabrikören A. Hernmarckska ~tipendiet (Professorn J.
G. Wiren 1875) kr. 12950. Understöd åt Dorpat A. Bulmerincq 1874) kr. 3,000. Un-
studerande.' derstöd åt en fattig flitig lärjunge vid

Thams donation (Enkefru C. Tham 1865) skolan. . .
kr. 220. Böcker åt fattiga lärjungar. . Folke Jacobsons stipendium (Enkefru

, Alma Jacobson, född Wahlgren, 1896) kr.
2,000. Understöd åt en för studier i natur-

[2742] S ö d.~r m a Im s hö g r e a II m ä n n a kunnighet sarskildt hågad och skicklig lär-
laroverk. Se [1335]. junge till företagande inom landet af en

De 5 Brödernas fond (Anonym 1877) kr. resa i naturvetenskapligt syfte.
1,000. Uppmuntran åt välartad yngling vid Jubelfeststipendiet (genom insamling'1878)
gymnasium, med företräde åt obemedlade kr. 2,800. Understöd åt medellösa flitiga
embetsmäns söner. lärjungar i de tre högsta klasserna eller

Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elm- bland de f. d. skolans lärjungar, som under
blad 1871) kr. 1,000. Stipendium för den i hvarje läsår aflagtgodkändmogenhetsexamen.
mogenhetsexamen bäst vitsordade. . Patrik de lavals stipendium (genom in-

Frans Gustafs stipendium (anonym 1883) samling bland lärjungarne 1889, sederrnera
kr. 2,000. Räntan utdelas till en välartad ökadt genom upprepade gåfvor af Fru E. de
samt med håg och fallenhet för studier be- Laval) kr. 2,000. Uppmuntran åt i något
gåfvad yngling, som af sådant understöd är af de naturhistoriska ämnena framstående
i behof. lärjunge.

lilla Johns premium (Anonym 1877) kr. Sång- och musikstipendiet (genom aflär-
600. Premier åt en eller två obemedlade jungarne gifna konserter 1882, 1884 och
flitige och ordentlige gossar i någon af klas- 1888) kr. 1,500. Uppmuntran åt i sång eller
serna 2-5. musik framstående lärjungar.
, Nymarkska fonden (Rektor J. Nymark __
1762) kr. 100. Understöd åt fattiga gossar [2745J J k b II" l ä r o ve r k,i Maria skola. a o s a m a n n a

Semisekularfonden (sammanskott vid se-.. .Se [1~41].
kularfesten 1871) kr. 544. Stipendier vid Hubnerska stipendiefonden (Kollega C.
Stockholms gymnasium. G. Vi~mark. .1868) kr. 1,000. Understöd åt

Thams donation (Enkefru M. C. Tham medellosa lärjungar.
(1860) kr. 50. Premiekassa. lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher-

1872 års gåfvofond (anonym 1872) kr. d~~ ~. G. Lun.~ber&:~878) kr. 2,000. Under-
1,000. Understöd och belöning åt en eller stod at medellos~ larJ~ngar.·
två behöfvande och flitiga lärjungar i 4:e MankeIlska stipendiefonden (Professor G.
och 5:e klassen. A. Manken och hans hustru genom testa-

mente d. 12 juni 1871) kr. 1,01)0. Om dess
användande' saknas föreskrift. Räntan har
hittills utdelats i ett eller flere stipendier
åt flitiga och sedliga medellösa lärjungar.
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[2743] Högre realläroverket.
Se [1337].

.Allmänna premie- och stipendiefonden
(K. Direktionen öfver Stockholms stads under-
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[2746-2751J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[2746 aj Kata ri n a a IIm ä n n a Iä rover k. Hilda Cassellis fond (f. d. elever vid sta.

r Se [1342J. tens normalskola för flickor) kr. 2,80():"~'ill
Ehrenpåhls stipendiefond (Assessor A. understöd för elever vid normalskolan.

Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. Regina Pallins minne (Seminarieeleverl884)
Premier åt lärjungar. kr. 6,529: 23. Till understöd får seminarie-

Gråbergs stipendium (Kolleg. Scholse E. elever.
Gråberg) kr. 500. Premier åt i sång skick- Seminarieelevernas hjelpfond (Seminarie-
liga lärjungar. elever) kr. 8,140: 28. Till understöd får semi-

Katarina församlings kyrkoråds donation narieelever. l

(1814). Till skolböcker åt fattisa skolbarn' Louise Sundens stipendium (Enkefru Chri-
utgår med 10 kr. om året." , stine L. Sunden 1887) kr. 5,160: 82. Till

Lefflerska stipendiet (Enkefru G. Leffler understöd för seminarieelever. '
1885) kr. 500. Räntan utdelas åt en medellö~
och välartad yngling om året. [2750J Ku n g I. T e k n is k a h ö g s k o Ia n.

Millerska fonden (SjöfarandenA.Bergman- Se [1307J.
Miller, 1831) kr. 1,200. Till premier åt lär- . Th4?~sten Bergstedts stipendiefond (Civil-
jungar. ingemoren Thorsten Bergstedt 1881) kr. 5000.

Premiekassan, bestående af inskrifnings- Understöd åt Tekn. högskolans elever. 1
afgifter för året; premier åt lärjungar. Borgareståndets donation (Borgareståndet

Törnqvlsts fond se under V C. Förmynd.- 1866) kr. 6,700. Stipendier åt Tekniska
kamm. högskolans elever. '"'

G. De Lavals stipendiefond (Aktiebolaget
[2746 b] Östermalms allmänna läro- Sepal:ator 1.~95), kr. 10,000. Stipendier"at

v e rk. Se [1343J. Tekniska hogskolans elever.
Per Lindstens stipendiefond, kr. 1,050. V. Eggert~ stipendiefond (bildad af Prof.

Förvaltas af H~dvig Eleonora försan;lil:gs E~gertz. l~rJungar ~. fl. 1885) kr. 6,100.
kyrko- och skolrad [1234J, och hvaraf årliza Stipend ier at elevervid Stockholms Bergskolå.
räntan tillfaller en eller tvenne lärjung~r .Hultqvists donation (Hofrättsrådet Ct J.
vid läroverket. (Jrnfr [2626]). ~mdenc:ona ~.874) kr. 16,000. Stipendier

20 Septemberfonden kr. 2 000, hvilken at Tekmska hogskolans elever.
summa inom premie- och fattigkassan bildar Joh .. Michaelsons donation (Fabriksidk.
ett stående kapital, hvaraf årliga räntan J?h. Michaälsson 1866) kr. 5,100. Stipen-
användes till inköp af premieböcker. dier åt Tekniska högskolans elever.

Widingska donationen. Räntemedel kr. . Sa~uel Owens stipendiefond (Subskrib-
1,380; förvaltas af församlinzens kyrkoråd tlOn till hedrande af S. Owens minne 1874)
och utdelas till mindre bem~dlade lärjun- kr. 15,000. Stipendier åt Tekniska hög-
gar. (Jmfr [2626J). skolans elever. - l

___ Remy Schwartz' stipendiefond (Enkefru
[2747J Lärarnes vid elementarläroverken D..S. S?hwa;tz, f. S~ndblad ..1878) kr. 6;200.
enke- och pupillkassa (Kg!. reg!. 11 okt. 1878) StIpen~ler ..at ~ek~lska. hogskolans '~lever
kr. 2,768,145: 38. Särskild direktion, se med foretra~esrat.t a~ stiftarens slägtl?gar.,
r~836k~ensioneran.?e af enkor och barn efter .Teknologiska. I~stltutets elevers stlpen.:
tarare VId de allmanna elementarläroverken. diefond ~subsknJltlOn ~877) kr. 22,500. -Sti-
folkskolelärare- och folkskolelärarinnesemi- pen~.ler at Tekm~ka hogskol~n~ elever. .
narierna, högre lärarinneseminariet, tekniska Torners don.~t1on (Kommlsslonslan~tm~:,
~leIll:~ntarskolorna, .Chalmersska slöjdskolan tar en. ~. G.. Torner 18?4) okr. 45,?00.·.~.tl<
I Goteborg samt VIssa pedagogier; skyldig- pendiet och reseunderstod a Teklllsk.a' hog-
het att vara delegare i kassan åligger hvar skolans elever. ·,·}i .:.,'
och en, som efter reglementets utfärdande ,'" ;
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller öfnings- [27 ~.~J SJos~e~tska fond~n (Kyrkoh>:Nt
lärare vid de allm. läroverken och semi- ~: SJ~ste~t 18;)6) kr. 56,050: 29. Styrelsen
narierna samt föreståndare eller lektor vid f~r Tekniska sk~~an.I Stockh~lm,.~e r,~309J;
de tekniska läroverken. bIldan~e ~f eJ;!sarskrid afdelmng for flickors:

undervisning l svenska slöjdföreningens skola-
eller nuvarande Tekniska skolan i Stockholm.:

[2749J Ku n g 1.. H ö g r e Iä rar in n ese m i- T~kniska skolans allmänna stipendiefond,
n a r Iu m. Se [1315J. . (Aktre bolaget Industripalatset halfva be~'

Ellen Bergmans stipendium (~röken Ellen hållningen af ett tombolalotteri)'kr. 2;9.931;53.
~.ergma!1 1~87) kr. 1,947: 37. TIll understöd Styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm-
for semmaneelever. •till stipendier vid samma skola. ' ":
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2751-2756]
Axel Westins stipendiefond (Byggmästa- m. m. Fråga derom har likväl väckts af

ren Axel Westin) kr. 5,005: 54, Styrelsen för Riksdagen år 1893. Längmanska fonden ut-
Tekniska skolan i Stockholm; till stipendier gjorde enl. sist upprättade rikshufvudbok
vid nämnda skola. . 2,085,759: 77.

No'reenska testamentsfonden (Kanslirådet
[2752] Hamelmannska fonden (Fabrikören J. E. Noreen 1811) kr. 22,433: 68. Under-'
J. C. W. Hamelmann, test. '0;' 1882) kr. håll af elever vid Kgl. Krigsskolan.
11,400. Svenska slöjdföreningens styrelse, se Mi:itärsällskapets i Stockholm stipendie-
[2337]; 2 resestipendier a 250 kr. till handt- fond (1893) kr. 2,149: 70. För flitig obe-
verksynglingar ej öfver 2? år gamla. medlad elev af hvarje lärokurs vid Krigs-

Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L. skolan såsom beklädnadshjelp eller upp-
J. Wallmark 1847) kr. 19,000. Svenska slöjd- muntran.
föreningens styrelse; understöd till ynglin- Baltzar von Platens stipendiefond (f. d.
gal', som gifva hopp om sig att blifva skick- Statsministern för utrikes ärendena grefve
lige näringsidkare, för att idka studier vid B. von Platens enka och son, 1877; fonden,
Tekniska skolan i Stockholm samt belönin- förut under, Marinförvaltningens vård, öfver-
gal' för uppfinningar och förbättringar i flyttades till Statskontoret år 1894). Till
näringar och .slöjder, I stipendium åt en kadett vid .afläggandet af
[2753] -- examen för utnämning till sjöofficer (för 1895

Duboiska fonden (Stenhu~garen C. G. utdelades 853 kr. 28 öre);
Dubois) kr. 69,691: 46 vid 1895 ars slut. Folk- Grefve Erik Posses donationsfond (Se-
skoleöfverstyrelsen i Stockholm, se [1373]; kreteraren i Krigshofrätten grefve C. E. L.
understöd åt skolbarn för förkofran, vid högre Posse, 1871) kr. 31,400: 33. För ändamål
eller annan skolanstalt, i folkskoleundervis- tillhörande Riksarkivets embetsverksamhet.
ningen. Westzynthii testamentsfond (t. f. svenska
[2755] Kungl. Statskontoret. och norska Konsuln i Barcelona W. J. S.

Af de under Kungl. Statskontorets förvalt- Westzynthius, 1891) kr. 60,253: 21. För
ning varande fonder till ett antal af 48 år 1895 utdelades 2,240 kr.
stycken upptagas följande såsom varande af
allmänt intresse. - [2756J F o Iksko Iel ä rarnes pens ions-

Arbetareförsäkringsfonden (afsatt vid in rättn ing. Se [1835].,
1895 och 1896 års riksdagar tillhopa Folkskolelärarnes pensionsinrättning (Kgl.
2,800,000 kr.) för försäkring till beredande af Maj:t och riksdagen; Kgl. reglemente den
pension vid varaktig oförmåga till arbete. 30 nov. 1866) kr. 9,283,514: 43. Pensione-

f. d. Allmänna döfstummeinstitutets dona- rande af ordinarie lärare vid folkskolorna i
tionsmedel (öfver1emnade till Kungl. Stats- riket; förbindelse till delaktighet åligger
kontorets förvaltning 1894). De till fri dis- hvarje skolområde i riket för hvar och en
position stäIda donationsfondernas årliga af- af dess läraretjenster vid högre folkskola,
kastning skall t. v. användas 'till en del för samt hvarje skoldistrikt för dess ordinarie
döfstumlärarebildningen och döfstumunder- läraretjenster vid egentlig folkskola.
visningen samt till stipendier åt lärareelever. Folkskolelärarnes enke- och pupillkassa
Af andra donationsfonder utgå f. n.lifräntor (Kgl. Maj:t och riksdagen; Kgl. reglemente
m. m. - Kungl. Maj:ts förordnande angåen- den 15 okt. 1875) kr. 3,327,941: 78. Pen.
de användandet innehöllos i nåd. brefvet till sionerande af enkor och barn efter ordinarie
Statskont. af d. 14 febr. 1896. Fonderna folkskolelärare; ,skyldighet att vara delegare
utgjorde vid 1895 års slut 607,196: 44. i kassan åligger hvarje folkskolelärare, som

Ftleenska testamentsfonden (Kommers e- efter reglementets utfärdande blifvit ordi-
rådet P. E. Eileen 1822) kr. 29,007: 87. narie innehafvare af tjenst med delaktighet
Folku,ndervisningens befrämjande. Under i folkskollärarnes pensionsiprättning.
1895 utdelades 1,500 kr. Småskolelärares m. fl. Alderdomsunder.

Johnsonska donationsfonden (f. d. sven- stödsanstalt (Kgl, Maj:t och riksdagen; Kg!.
ska och norska Generalkonsuln i Alexandria reglemente den 22 juni 1892). Behållning
J. W. Johnson, 1890) kr. 190,541: 73. Till förvaltad af statskontoret. Understöd åt lä-
stipendium för ung svensk man, som ingått rare och lärarinnor vid småskolor och mindre
på onsulatsbanan samt till resekostnader folkskolor; skyldighet till delaktighet i an-
för denne. stalten åligger skoldistrikt för hvarje lärare.

I,.ängmans donationsfond (Bruksegaren E. tjenst, för hvilken lönetillskott af allmänna
J. Längman 1859) kr. 2,007,834: 54. All- medel erhålles.
männyttiga ändamål; får ännu icke dispone- Söderströmska fonden (Grosshandlaren
ras till de af testator afsedda illl'ättningar F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Pension
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[2756-2770] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
åt "reglementariskt oberättigade pensions- fritt för i landsorten boende, för öfriga mot
sökande folkskolelärare". billig provision. Föreningens fonder uppgå
[2757] till omkring 75,000 kronor. ",

Svenska lärarinnornas pensionsförening [2766]
1855) kr. :372,139: 34. Särskild styrelse, se Döfstumföreningen (1868) kr. 43,982: 95.
[1877]; lifränta vid 54 års ålder. Särskild styrelse, se [2022]; att bereda ar-
[2758] Ibetsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt

Beskowska skolans fond (1883) grundplåt medelst lån eller gåtvor understödja dem,
2,000 kr. Till pensionsbidrag åt skolans lä- som äro sjuka eller ,åldriga eller annars be-
rarinnor, höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek
[2759] Lindgrenska Trasskolan (Skolföre- till utlåning åt ledamöterna eller genom före-
ståndare C. E. Hedqvist. Särskild styrelse, drag verka upplysande.
se [2119]; att uppfostra vanartiga gossar om Dessutom' eger döfstumföreningen en ny-
8 ii 16 år tillhörande Stockholms samhälle. bildad begrafningskassa, hvars tillgångar ut-
[2760] göra 1,469: 29.

Philipsenska testamentsfonden (Grossh. [2767] Fonden för blindas sjelfverksamhet.
H. T. Philipsen och hans hustru, född Moll Kungl. Blindinstitutets direktion, se [2011].
1811). Särskild direktion, se [1391]; skol- Fondens tillgångar utgöra kr. 126,090: 59.
inrättning; eger fastigheten n.r 5 i qv. Ro- Utgående elevers understödjande med materi-
sendal större i Maria församl., Hornsgatan alier, verktyg m. m.
31, vid Adolf Fredriks torg. [2768] De blindas förenings sjukkassefond,

som är under bildande, uppgick d. 15 dec.
VII. Fonder för undervisning och un- 1896 till kr. 17,000. Styrelse, se [2015].

derstöd åt döfstumma och blinda. .,-- .. o

[2762] All" instit t t f" döf t VIII. Fonder for understod at konst-
manna IOS I U e or o summa idk d k h

(Protokollssekret. P. A, Borg, under beskydd I are samt eras en or DC barn.
af Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810), [2770] Kungl. Akademien för de f'r ia

Sedan detta institut den 1 augusti 1894 k o n s t e r n a. Se [1303].
~pphört .och ..dess !ä~enhe~er, by&"gnader och Akademiens pensionskassa (uppkommen
inventarier ofverlahts pa l:a dofstumskol- genom influtna expositionsmedel. Kungl.
d..istriktet, .hafva institutets fonder, :nl~~t\reglem, 1831) kr, 114,000. Pension till aka-
Kungl. MaJ:t~ bref af den 9 aug. s, a., of- demiens professorer, lärare och tjenstemän
verlemnats till Statskontoret att af Stats- samt deras enkor och barn, '
kontoret tills vidare förvaltas. Angående Akademiens särskilda understödsfond
användandet ,af den behållna års~fkastJlin- (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.
!\:en af .dessa fonder har Kungl. ~aJ:t lemEJat 100,000. Rese- och studiestipendier. belönin-
foresknft d. 14 febr. 1896 (Se VIdare [27 <l5]. gar å högtidsdagen, ..
[2763] Von Beskows donation (Ofverstekammar-

Kungl. In~titutet. för blinda, tillgångar junkaren friherre B. von Beskow 1864) kr
kr. 37:!,781: ;)3., fastighet 400,000 kr. 10,000. Till stipendium åt konstnär.

Boberghska donationen (Godsegaren och
[2764], Ar~etshemmet för blinda i Stock- Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000, ru;
h~lm ~f.d. Direktor O. E. Borg 18?8) kr. ~28,000. pris eller uppmuntran för elever. .
Särskild styrelse, se [2013]; att inom fädernes- Gahms donation (Ritlärarcn P. J. Gahn
landet ,:".erka f?r bl.indas arbetsför~jenst m. 1826) kr. 3,000. Till belöningaråhögtidsdagen
m.; I?tr~de afgIft~!ntt mot borgen a 100 kr., Kinmansons fond (Kammarrättsråd!lt C
som l nodfall användas som sJukhjelp. L. Kinmanson 1874) kr. 35,197. Stipendiei
[2765] -- till målare och bildhuggare.
- Föreningen »För Blindas väl» (stiftad 1885) . Jenny Linds stipendiefond (Fru Jennj
har till hufvudsakligt ändamål att förmå Lind-Goldschmidt 1876) kr. 74,000. Rese
blinda till sjelfförsörjning, hvarför den ge- stipendium, omvexlande åt målare.iskulptö
nom sin styrelse lemnar bidrag till med- eller arkitekt. ' ,
delande af undervisning i läsning, skrifning, Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomm
lämpliga handarbeten m. m. företrädesvis genom inkomsten för utställning af Egro:
åt sådana arbetsföra blinda, hvilka, när sy- Lundgrens arbeten 1876) kr. 3,719~ Guld
nen förlorades, voro för gamla att erhålla medalj åt aqvarellmålare.
inträde vid Kgl. Blindinstitutet vid Tomte- Meijers donation (Ofverdirekt. G.Meije
boda. Deras arbeten försäljas i föreningens 1775) kr. 120,000 (fastighet). Till akademi
försäljningsbod, Jakobsgatan 19, kostnads- ens inrättning och behof.
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