rar

en

Fromma stiftelsers, pensionskassors

[2601-2602J

m. fl. fonder.

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

namn och förvaltning,

stiftaren,

stiftelsens årtal, ändamål;

utdelning.

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål afsedda fonder
.
barnhus
II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar,
m. fl. dylika asyler
.
·
III. Fonder för understöd åt barn
IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och dylika anstalter, eller afsedda att
bereda sjukvård
.
V. Af kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande
af yrkesidkare, deras hustrur och barn ...
VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande;
lärares samt deras enkors och barns pensionering
.
VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda
VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn
IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjenstemän samt dermed jemförliga personer samt deras enkor och barn
.
X. Fonder för understöd åt militärer samt deras enkor och barn .
XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer
samt deras enkor och barn
.
XII. Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl.

Register till samtliga fonder se [2865J -

I.

Af kyrkliga och församlingarnas styrelser
afsedda fonder.

[26 01J Stockholms stads
konsistorium.
Se [1225].
Bergstenska fonden (Enkef. L]H
Bergsten

1826) kr. 4,649:70.

Af rän.

tan utdelas 3 pens:r åt fattiga
prestenkor eller prestdöttrar.
Georgis!,a
fonden, kr. 1,000.
Årl. räntan, 40 kr., utdelas till 2
fattiga fruntimmer.
Häggmanska fonden (1\1:11
Häggman 1870) kr. 3,OGO.Pens.
Jungbladska fonden (Prosten B
J'ungblad, 1832)kr. 3,541:75.Pens:r
till fattiga prestenkor i Sthlm.
Lagus fond (Dokt:an O U Lagu
1854) kr. 6,000. Underst. åt fattiga
fruntimmer.
PossietlIska fonden (Kyrkoh. J
Possieth 1728) kr. 25,319:65. Stip.
ät studerande.
Uenströmska fonden (Kanslist.
aRenström
1818) kl'. 16,512:80.

förvaltade,

Pens:r till 7 ofrälse ctv. tj enstemäns enkor, boende inom Klara
församl.
Snh lsted tska fonden (Mill ALR
Sah!stedt 1868)kl'. 1,500. Pens.
Soopska fonden (Grefv:an A'VI
Soop 1734)kl'.18,215:70. Underst. åt
fattiga qvinnor i Soopska fattigh.
J

[2602J

Nicolai församlings
kyrkoråd.

Se [1226J.
Arrvedsons
testamente
(Dir. C
Artvedson 1856)kr. 7,539. Räntan
disponeras af församl:ns pastor
och användes till understöd åt
ålderstigna, sjuka fattiga, urvensom
åt värnlösa barn.
Arrhellii donntiou (Handl. A ,y
Arrhenius

1872) kl'. 6,070. Till hjon

pä Sabba.tsberg ,
Rcrg'A'rens~ Hobertoch Eleonore,
donn tlousf'ond (Gt'oseh . och fru R,

[2601-2645J
[2651-2667J
[2671-2678J
[2681-2690J
[2693-2729J
[2733-2760J
[2762- 27 68J
[2770-2778J
[2781-2802J
[2804-2817J
[2821-2826J
[2828-2864J

[2869J.

för olika ändamål

Berggren 1895) kr. 150,000. Lifs·
tidsräntor, pens.r IU. m.
Ren:;'grens,
![n}{arne, understödsfond (Grossh , och fru R Berg.
gren 1895) kr. 81.693. Pens.r 'ti Ilfälliga understöd ID. m.
Beronii donation (Handl , KB
Beronius 1870) kr. 3,144. Pens:r.
Bersens, C. D. fond (frkn E Ber·
sen 1897) kr. 10,126. Lifstidsränta.
Boijeska
fonden (Gravör J P
Boije} kr. 18,588. 5 pens:r a 150kr.
utdelas ärl. till fattiga och sjukl.
enkor af Borgareklassen i Stor- .
kvrkoförs.
•Alfred ('ol\ijns fond (1898) kr.
1,200. Barnunderst.
Nils
Willl.
Ekebergs
fond
(Grossh. C W Brink 1889)kr. 5,191.
I'ens:r
Doktor Fr. Peh rs minne (Dokt.
Fehrs konfirmander 1895)kr. 2,298.
Pens:r.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors

m. fl. fonder.

Hebbes döun ttnn (Kg!. Sekr. Ph. Halfva räntan disponeras af pa-, Geijers
fond (Lagmansenkan
Hebbe 1S68)kr. 20,239. Div. ända. stor i försam!. för tillfälliga un- Geijer) 1,500.
mål, barnavård ID. m.
derstöd och återstoden tillfaller
GodIIS fond (Segelsöm:enkan L
Godu) kr. 555. Räntan utgår till
FatIma Hertzers fond (Fru Jea- Kyrkofattigkassan.
Wiel'bergs, A. C., fond (Grossh. 2 ålderstigna enkor eller ogifta
nette Nordlund 1889) kr. 4,150.
Pens:r.
och fru Robert Berggren 1895)kr. qvinnor
inom Riddarholmsförsamlingen.
Klereks testameute (Skrädd:m. 55,151. Pensir.
Sven Klerck 1S/9) kr. 141. rin.
Akerlnnds fond (frkn Augusta
Hedbergs fond (Spegclfabr. Karl
fälliga understöd.
Åkerlund) kr. 3,082; räntorna ut- Hedberg) kr. 4,000. Räntan an.
Kollektmedelk.ss.n
för fattig·a delas årI. till 2 aktningsvärda frun- vändes till värnlösa barns uppnattvardsbarn
(insaml. af förs. timmer inom Storkyrkoförs. ,hvilka fostran.
gnm kollekter) kr. 3,952. Beklädn, fyllt 50 år.
Holmbergs fond (Kryddkramh.
åt fattiga nattvardsbarn.
Sammanlagda beloppet af de un- N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän-.
Kreijs testamen te (Assessor F der Kyrkorådets förvaltning stäida tan användes till förökande af den
dag!. kosten för de å fattighusen
Kreij 1827) kr. 2,~62. Räntan till. fonder uppgår till kr. 779,692.
delas 2 utfattiga sängliggande för.
intagna blinda hjon.
Knmlings fond (M:ll G Cathasaml:medlemmar.
[2604] Nioolai församlings
rina Kumling) kr. 1,500.
Kyrkofattigkassan.
Särsk. ety.
skolråd.
relse. (Åtskilliga donationer) kr.
Kåbergs fond. kr. 3,000.
56,928.Månat!. underst. till fattiga.
Se [1226].
Norstedtsfund (Boktryck. C NorMetzgers
testamente
(Groash.
Ekströmska
fonden
(Snick .• stedt) kr. 10,000.
Beuckners fond (Enkef. Sofia
F Metzger 1850)kr. 3,533. Afkastn. älderm. Ekström 1835) kr. 150.
disponeras af f'örsaml:s pastor för Räntan skall »vid julexamen ut- Lovisa Reuckner) kr. 11,400.
Renelen ers fond (Bokh, N G
tillfälliga underst.
delas åt z:e flickor, som utmärkt
MichnelssoJls testam. (Grossh. sig för ordning, flit och arbetaamh.« Reuckner) kr. 2,000.
Stråhlcs testamentsrond
(Kame~Iichaelsson 1825) kr. 504. Pens:r.
Plobergska
donationsfonden
MillIlet af J. E. Feron och hans (Guldsmed. A Floberg 1803) kr. rer:enkan H M Stråhle 1829) kr.
hustr-u (Skomak. J. E. Feron 1880) 4,000. .Till fattiga barns hållande 3,000. 2 pens:r till fattiga och sjuk!.
öfver 60 år gamla enkor efter ctv.
kr. 2,081. Pens:r och barnavård. i skolan».
Norstedts fOlld (M:ll Caroline
Karströmska fonden (M:ll Eleo- embets- eller tjenstemän med för-eNorstedt 1878)kr. 3,253. Underhåll nora P Karström 1865) kr. 4,520. trädearätt för slägtingar.
af ett eller flera värnlösa barn.
»'I1ill den fond, som i Storkyrko,
Norstedts to nd (Sara Lovisa Nor- försam!. är grundad för fattiga
stedt) kr. 5,789. Underhåll af värn- skolbarn».
[2607J Klara församlings
lösa barn.
Ludvig Levins fond, kr. 6,000.
kyrkoråd.
()känd gifvares testamente(1854) Räntan utbetalar Styr. f. Nicolai
kr. 606. Afkastn. disponeras af skollofskolonior.
Se [1227].
försam!:s pastor för tillf. underst.
Lbfg reuska
fonden
(Ålderm.
Bagges fond (M:lI F E Bagge
Otterska fonden (Enkef. 1\1 L Lötgren 1826) kr. 75. Räntan, kr. 1849) kr. 3,000. Underst. åt fattiga.
Otter, f. Edman 1861) kr. 40,639. 3:75 skall -vld juloxamen utdelas-o
Bernegans fond (Kamrer. G W
Pens:utdelning
och månatt. unDlobergska fonden, kr. 1,000. Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
derstöd till fattiga.
Räntan skall utgå »ti ll Järarne vid åt fattiga.
Pettersson s f'oud (M:lI SM Pet- folkskolan såsom extra arvode-o
Bolin. fond (Hand!. Bolin 1802)
lersson 1896) kr. 10,126. Pens:r.
Plnehardska
fonden (Grossh. kr. 544. Till de fattiga jultiden.
Pfefls testamente (Revisor JE A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
Camtuska
testamentsfonden
Pfeil 1797) kr, 1,010. Pens:utdeln. -underst. åt 2 fattiga barn vid (Assessor L 1\1 Camin 1832) kr.
f. d. Ricldal'holms-förs:s eusk, förs:s tolkskola».
750. Räntan utgår till Sthlms borpensionskassa kr. 3,669. 5 pens:r
Wessmanska fonden (Enkefru garskola.
a 25 kr.
Maria Ch. Wessman 1842)kr. 1,500.
Cederschiöld s fond (Dep:chefen
Bogstadii
testamente
(enkef. Räntan .till kläder och andra för- R Th Cederschiöld 1865) kr. 2,000.
J Rogstadius, f. Löfblad 1786) kr. nödenheter åt de fattigaste flickor Underst. åt fattiga.
508. Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- i folkskolan».
Ekströms donationsfond (Grossfattiga och sängliggande enkor,
Westzynthius'
fond
(Konsul hand!. H E Ekström 1832)kr. 5,850.
Sehnrps donatton (Grossh. J H Westzynthius) kr. 1,000. Räntan Räntan utgå, till Sthlms borgar.
Scharp och hans hustru 1888) kr. till bespisn. af fattiga skolbarn. skola.
2,026. Räntan utdelas år!. till 3
Ekströms fond (Grossh. H E
välfrej d., fattiga familjer inom
Ekström 1842) kr. 15,000. Räntan
församI.
[2605] Nicolai församlings utdelas till de mest behöfvande
Schewes testamente
(Grossh.
fattigvårdsstyrelse.
enkor och ogifta fruntimmer, till.
R F Schewe 1845)kr. 757. Afkastn.
hörande zpauvres honteux» inom
disponeras af förs:s pastor för tdllSe [U 51].
försam!.
fälliga underst.
Anllda)s fond (Anna Charlotta
Pal ks fond (Jungfru Falk 1810)
Storkyrkoförs:s
barukrubha
Anndal) kr. 33,000. Räntan arrvän- kr. 300. Till de fattiga jultiden.
(särsk. styrelse) kr. 29,928. Barna- des till underst. vid jultiden åt fatGothers fond (M:lI Gother 1838)
vård.
tiga familjer, med företrädesrätt kr. 750. Underst. åt fattiga.
Sundg renska fonden (f. d. upp- för lika behöfvande af StorkyrkoHallgrens
fond (Assessorskan
bördskommiss. FC Sundgren1894) förs.
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst.
kr. 5,119. Pensir.
Brogrensfond (Kronouppbörds- åt rattiga.
8öderstl'öms rond (Skomakare, kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000.
Hallgrens fond (M:lI M S Hall.
ålderm. CH Söderström 1871) kr.
Edber-g (Fattighjonet Wilh:aEd- gren 1841) kr. 1,500.
4,024; 1/2 till kläder åt fattiga skol- bergs lifräntefond) kr. 675.
Hanes fond (Frkn U E Hane
barn och 1/2till tillfälliga underst.
Eng sted ts fond (Enkef. Joh:a 1875) kr. 4,000. Till af testator ut.
Tontins testamente (Enkef. A M Engstedt) kr. 880. Räntan utbe. sedd pensionär.
Toutin 1791)kr. 256, Pens:r.
talas till sådana fattiga inom StorHottmans fon d (Hofintend. J
Wadströms
testamente
(M:ll kyrkoförsam!., hvilka icke åtnjuta Hoffman 1878) kr. 22,200. Till af
U Wadström 1789)kr. 250. Pens:r. underhåll af allm. fattigvärden.
testator utsedde pensionärer.
Zetherstens testamente (Garfv.
Enkedre ttn lng Josefinas fond
Hoffmans,
A, donationsfond
JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens. kr. 1,000.
(Slottsarkitekten A Hoffman 1897)
WestzYllthii fond (Konsul W
Falks fond (Enkef. 1\1Falk) kr. kr. 75,000. Till attestator utsedde
J E Westzynthius J889) kr. 8,088.. 800.
,pensionärer.
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Klara förs. Kyrkokassa
(Klara
En ärlig
mans fond (1785) kr.'
Sehumburgs,
Aug-llst,~ ~IiJlneskyrka 1S12) kr. 290. Till de fat- 600. Till det fattigaste hushåll fond. (Donerad af konsul R Schurntiga jultiden.
med de flesta barnen.
burg 1895) kr. 1,040. 1 proc. till
Kru tmef jers fond (Kansliråd:an
Fond för tillfällig hjel p (1899) kapital~.t, resten till fattiga inom
B Krutmeijer 1854) kr. 8,000. Un- kr. 1,000. Lifränta till nämnd per· Kl~ra forsa.:~nl.
derst. åt fattiga.
son, derefter utdelas räntan till
Settertrsoms .. fond (KarduansK t
".
f d (K
I' ..äd:
hjelp1Jehöfvande inom Klara tör- mak. Setterstrom) kr. 630. TIll
ru lIIe~~eI.s on
_ans ~~a :.~n saml
styrelsens godtfinnande.
B Krutmeijer) kr. 2,832. 1111fdr.
"
Spor-runas fond (Enkel'. U E
sall\!. fattIghushJon..
.
Po rssmans lond ('J.apetser. C G Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till
LO\V~~l!;fond (PresId" Fnh:. J ~orssllla~ 18.58)kr. 1,500. Pens:r fattigb..ionen.
von ~owen 1774) kr:. 2,338. Han· biIl 2:ne fattiga borgareellkor.
Stl'åhles testamentsfond
(Kametan fordelas,. en:~.halften n:ellan
FuhrmHlIsfond(Hofkällarem.äst.
rersenkan H M Stråhle 1829) kr.
~2 oc~.. andra hälften me~lan 20 p H Fuhrman 1772) kr. 597: 22. 3,000. Till s:e civ. tjenstemansInoJE-for~aml. bo;~de fa~~I_ge... Af räntan utgå 7: 78 till Ad. Fredr. enkor, fyllda 60 år.
Mornels fond (Prkn U.~Il~aM?r- fattigv.-styrelse, resten till Klara
1'ullelii fond (Kryddkrarnh, Joner 1810) kr. 1,500: Rantan uu. fattighjon.
han Tunelius 1833)kr. 6 000. Rän·
del~
3:e sjuka, forsaml. bllhoGodIls fond (Secrelsöm:enkan C tan tilldelas 4 inom fö~saml. bok
ra~o~~]f~~sorfolld
(Ötverst.an
"\-V Godu 1787)kr. 555~56. Pens:rtill
ende fatt,iga enkor eller junf1rur.
Nordfors 1842) kr. 500. Underst. 2:ne fattiga enkor eller jungfrur,
Ugglas
f?~d (Excell. gr~lve G
åt fattiga.
60 år gamla.
a~ Ugglas 18~0) kr. 2,000. Tlll styPukes fond (Grefvinnan Puke
Ho l mbergs fond (Kryddkramh. rels~nsgodtfinnan~e.
.
.
1864) kr. 1,000. Underst. åt fattiga. N Holmberg lS.>3)kr. 1,500. RäuWlers fond (Bryogg·A M "':'Iers
Rumbaehs donation (Sniek.en. tan användes til! förökande af den enka 1783) kr ..l,68 •. 24. .27 kl. tlll
kan E Rarnbach, f. Dehm) kr. ?agl. kost~ll för ~e å fattighusen Ad. Fr~dr: f?rs:s ?ch resten tIll
1,000. Räntar utdelas till behöf. Intagna blinda hJ?l1.
Klara rörs:s rattighjon.
vande inom försarnl.
Hoppeustedts, Softe, fond (F::u
Hoos' fond (Majoren Axel Roos Adlersparre 1871).kr. ~OO'. TIll [[2611 J Jakobs
och Johan1878)kr. 2,OJO. Underst. åt fattiga. beredande at !ltranta at fattiga nes' församlings
kyrkoråd
Segercronns fond (Statssekreter. ~Ickor 1 Klara
barnhem
och
Se [1228J
•
E C Segercrona 1787) kr. 5,000. lyst~ skolan.
..
,
'.
Räntan utgår till 12 dygdiga enkor,
Hnlphers foud (Handl...J ,V H~l.,
Alms,! ru, douatlou (Enkef~u
tillh. -pauvres honteux» inom för- phers 1812) kr. 6,000. Rantallfor- S Alm 1814)kr. 2,000. Underst. tdl l
saml.
delas med lika belopp till 12 fat- fattiga inom församl.
Stjern~r:HUlts
fond (Enkefru ~iga enkor I~ed eller utan barn
Behrens donation (GÖr~elmak.
Stjerngranat 1819)kr. 4 800 Rän- mom Klara forsamI.
J F Behrens) kr. 700. »Eu Iiten på.
tan utdelas åt fattiga enko.r med
Isbergs fond (Presidentskan M ökning till Jakobs och Johannes'
barn tillh. föraamt.
G Isberg 1872) kr. 3,000. Räntan försarnl:s skoteprester » (ingår i
11
U:s fond, kr. 3,000. Rän- till fattil?hjonen.
den rektor o. 2 k~lleger tillk. lön).
tor utdelas til! behötvaude inom
f. d. Kolerafonden , kl'. 801: 94.
Brundels t!onatlOn(AnnaMBran·
försarnl.
Till styrelsens godtfinnande.
del 1795) kr. 2,700. Underst. till
»Tven nu 'H'strars testamente»
Lleber ts fond (Sejlareålderm .. J fat~iga enkor m. fl. inom försam!.
(1876) kr. 8,600. Till af testator F. Liebert och hans hust": A. S
Oartboms donation kr. 125. Till
utsedde pensionärer.
Weber 1832) kr. 6,220:88. Af rau. cn inomförsaml. boende fat.tig borlJlfsparres
1'ond (Enkefru M tan. 3/4 till fattighjonen, 1/4 till garenka med fler~ små barn.
.
Ulfsparre 1876)kr. 3000. Underst kapitalet,
de Geers donatton (K Ch:a RIb·
åt fattiga.
'
.
Lludgrens fond (Dir. E Lindgren bing 1783) kr. 2,250. Underst. till
WudströllIs fond (Jungfru wad- 1802) kr. 300. Gåfvu till enka med 6 fattiga af ,Jak. och Joh. förs.,
ström 1791)kr. 250. Åt fattiga vid flesta barn.
af hvilka 4 enkor,
jultiden.
Lindgre~s fond ~~ir. E.Lin?-gr~n
Godlunds testalllen~sfond (Dir.
Wibergs fond (Frkn C A Wiberg 1802) kr. 000. Gafva trll fatttg- J Godlund 1868)kr. 4,000. Underst.
1897) kr. 12,000. Till af testator hjo,:,en.
."
till fattiga .0. orkeslösa inom fö~s.
utsedda pensionärer.
Ltndg rens fond kr. 000. 'I'ill midHedrens fond (BIskop J J Hedren)
°
.
dagsmåltid åt styrelsen.
600. Till böcker åt medellös lär].
~ Ahrberl's fond (Jungtru M L,
Lundblads
fond (Hofslag. J.
Ui!lhergs stipendiefond "Okänd
Ahrberg 1874) kr. 10,00~. TIll af Lundblad 1843) kr. 343: 76. Gåt'va gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
te~~ator utsedd pension ar.
till familj med barn.
åt medellösa lärjungar.
Obergs fond (M'Il M Öberg 1874) Mennie r s font! (MrIl S]VI MeuLiljehergs fond (Mål aremä st. G
kr. 5,000. Underst. åt fattiga.
nier 1840) kr. 3,000. Pens:r åt 2:e E Lilje1Jerg 1887) kr. 50,000. Ränfattiga gummor,
tan användes till utdeln. bland gifta
Nordströms testamente (Enkef. och ogifta qvinuor inom Jakobs
EJ\'I Nordström) kr. 2,000. Räntan och Johannes' försarnl., dock ej i
[2609J Klara församlings utgår
såsom
lifränta åt 2:e per· mindre belopp än 20 kr.
fattigv årdssty re Ise.
soner, men efter deras död utdelas
Luudhluds donation(C Christina
Se [1l52].
räntan till 2' ogifta handtverks- Lundblad 1865) kr. 1,000. Underst.
inom Klara försarnl. till 2:e nattvardsbarn,
en gosse
Berggrens
fond (Hyrkusk. M: mäst.sdöttrar
Okänd (En ärlig mans fond 1782) och en flicka.
Berggren 1857)kr. 7,500. Räntan
~oreJls donation (Kamrer JNoanslagen till kläder åt församLs kr. 450. Pens. till en ärbar flicka.
Pl hlg rens fond (M:11 U E Pihl· ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid
mest nödstäIda fattighushjon.
Ber gq vists fond (M:ll M C Berg- gren 1813) kr. 1,500. pcus:r till julen till högst 4 inom Joh. förs.
boende enkor eller värnlösa barn.
qvist 1861) kr. 1,000. Pens. till en 2:e dygdiga flickor.
QddiuHS fond (Presid:enkan J 'V
Ruck maus dOllation(Frkn Maria
ogift dotter, som försörjer sin
Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan Ruckman 1887) kr. 20,000. Pens:r
moder.
Bolins fond (Handl. A Bolin utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. af lika belopp åt g obemedl. öfver
samt kyrkoh. återstoden till behöf- 60 år gamla och för en hedrande
1796) kr. 658. 'l'iI! fattighjonen.
Brobergs fond (Viktualiehandl. vande inom. Klara rörsamt. i peua:r vandel kända tr-nnt.lmmer, vare
C J Broberg 1845)kr. 11,000. Rän· om högst 100 kr., och minst 50kr. sig enlwr eller ogifta.
Srhönes f'ond (Enkel'. 1889) kr. Sebaldts donation(Justitiekansl..
tan utgår såsom lifränta åt en
person, men efter hans död utdelas 2,500. Räntan öfvcr lemuas till innan 1\1 Sebaldt 1797) kr. 8,333
skyddsföreningen
i Klara försarnl. .Uuderst. till enkor efter ciy. tjenräntan till fattiga inom förs arnl..

I
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stemän och deras ogifta döttrar
(6 st.), 2:0 fattiga gossar i skolåldern och 12 fattiga enkor utan
up)'gifvet stånd..
. .
Stahres donatIon (Kommtntstcr
N J Stah.re och hans hustru) kl'.
79,.000. Till behöfv~~de ~nk9r. eller
ogIft: p~r~oner, fo::.ctrad.esvls af
prestramllj eller slagt tIll kornml~lster Stahre .eller )lans hustru.
"ahlskogs
stf pendlum (Enkel'.
L M Vahlskog 1818) kr. 6,000. Underst. tfl.l ynglingar, som egna SIg
föt studier till 'inträde i presterl.
st~~det.
.
.
j'llervogels donatton (Justwrådet
O 'Zwrvogel .1824~.kr. 7,500. Underst. tdfl ogifta dottrar eller enkor
ef~er embetsman.

I bekomma
tiga, so~

eller för sådana fat-! vande enkor o. döttrar efter tjenicke af fattigv.samhäl- sternän .af civil-, militär- samt borlena erhålla understöd.
gareståndet.
Eliholms testamentsfond (Guld.
Normans testamentsfond
(H~s.
sru. lEkholm 1806)kr. 2,523. Rän. h~llerskan B M Norman 1S29) kr:
tan tillfaller "fattiga medborgares 1,000 Rantan utdelas ärt. på etirenkor och minderåriga barn» med ~~rinna~s. dödsdag den 8 maj un
30 kr. hvar årligen.
fors:~. fattlghushJ~n.
.
Fnhrmansfond (Hofkällaremäst.
Okand (En ~kand gifvares dop H Fuhrman 1772) kr. 383. Rän- natIonsfond 1805) kr. 3,000. TIll
tan användes till undfägnad mid- underhåll af fattIga och vanlottade
sommaraftonen åt fattighjonen.
barn mom f~rsam!.
de Geers donationsfond
(Kam.
p-& donatfonsfond (1865)kr. 500.
marh. frih. C de Geer 1796) kr. 2,500. Ränt!ID till de fattig~ inom forsaml.
Till fortsättandet
och driften af
Uemstedts donattonsfond
(T~sförs:s arbetshus.
Itam:tstagare efter Enkef']\f H Remde Geers donationsfond
(Excell. stedt 1846). kr. 8,250.. Rantan ut.
grefve C de Geer 1850) kr. 15,150 delas i 5 olIka lotter tIll VIssa Ull)"
Till tunderst. åt några utöfver det g.lfna personel:. ?ch efter derasndod
hittills vanl. antalet å församl:s tIll andra behofv~nde, helst e kor ,
[26 12J
'
.
..
.
fattighus intagna personer.
?ch ogifta dottrar efter embetsman
.Lindglens. donatton (EmIl Oh.
de Geers donationsfond (Excell. l s~atens embetsv.
Lindgren 1866)kr. 1,000.,Slr0lrådet grefve O de Geer 1859) kr. 7,500.
Sandbergs testamentsfond
(E~.
l Jakobs och Johann~s forsarnI., Till underst. åt fattiga barn inom k~f. O S~ndberg 1812). kr. 1,270.
s~ I [1228) tIll 6 st. af folkskolans försam!., hvilka fyllt 14 år, men Rantan tall något fattIgt fruntam.
fltekor VId Julen.
af sjukdom eller annan orsak äro mer af battre stånd.
Alms fond (Byggmäst. Axel Alm oförmögna att sig försörja samt
Schewestestamentsfond
(Grossh.
18'(1) kr. 4,006. Pastor i Jakob såsom tillfälligt understöd' åt an. R F Schewe 1845) kr. 750. Räntan
Je:",te 2 andra, att upj:)muntra de dra fattiga af hvilken ålder som utdelas årl. på Sofiadagen t. förs.s
arbetande klasserna ttll fbt, ar- helst hviIka befinna sig uti en fattIghushjon.
betsamhet och sparsamhet:.
hjelplös belägenhet.
Sch nI bes testamentsfond (Frkn
.pms !estnmente (Byggmast. Ax.
Godns testamentsfond
(Segel- O v. Schultz e 1845) kl'.. 300. Ran.
AI1U)- En fond tdll uppmuntran
söm:enkan O Godu 1791) kr. 550. tan tdltdela.a någon behofvande.
afllit, ordning och sparsamhet hos År!. räntan utgår till underhåll föl'
Sehwnrtzers
testamentsfond
de Iarbetande ..klas~erna .lnom huf- 2:e inom församl. boende ärbara (Öfvers~e J v. Sc~wart.zer. 18~8)kr.
vU9-stade~, ..f0retradesvl~ sådana, o. välfrejd. hederliga enkor eller 30~. TIll 5!e fat1l?,a VId julttdeu.
hvflkas blt~ade. test.~.,tOl'
VIdbyggn:r ogifta fruntimmer, som uppnått 60
SUl1dstro~s guf\.·omedel (HaD:~lI.
begagnat, eui ~:kafordeln: Fonden! år, eller ock sådana yngre, som C G Sundstrom 1869) kr. 1,90.0. R~n.
10q,000
~r., forvaltas af Pastor l genom sjukdom eller lyten äro ur- tan ut~elas n~årsaftonen l 3 lfka
Jakobsforsarn!. samt 2 af styrelsen ståndsatta
att sig genom arbete delar tIll behöfvande och obotl.
för Sthlm s stads sparbank utsedda försörja.
sjuke handl. eller deras e1?-kor,eller
personer.
Gyldenstolpes
donationsfond
liandt:erkare. eller .ock un Jakobs
~arells fond (Kyrkoh. P KarelIs (Grefve A G Gyldenstolpe 1855)kr. for:.~ fattIg" l allmanhet.
.
enka Oh M He.dendahl 1849) kr: 1.800. Till underst. åt 2:e åldriga,
Soderst~oms..
testamentsfond
10,000. Kyrkoh:e l Jakob o'1{lara~ sjuka personer
helst å församl:s (M.ll S Sodcrstrom) kr. ~88. Ran';Ill~erst. åt aftidna prestmans l fattighus.'
tan utdelas Sofiadagen tdl.I for.
fattIi\dom .:ra,:~nde barn..
..
Hederhielms
testamentsfond ,sa~l:s fattighjon.
I/eJ"s vaIgoreuh~t~.stlftelse for (Kammarrev:rådet GO Hederhielm
IVretterdahls
testameutsfond
Jalfobs o. Johalll~es .forsaml:s f~t. 1797) kr. 1,000. Räntan utdelas (Prostlllnan.·O E Wmtterdahl1860)
tlgy(KeJserl1g hofoptIkus!.ienJamln hvarje 1/2,år till fattiga, födda inom kr .. ?OO. Ra?-t~.n utdelas un ngn
Leja 1864) kr. 20,000. Sarsk. aty- Jakobs förs
behofvande l fors.
relse med kyrkoh. i Jakob såHeltus d~nationsfonrl (Enkefru
IVittings testamentsfond (Enkel'.
so~
ordf., s~ [2061]. Dels be- L Helin 1815) kr. 3.000. Räntan M B Witting 1782)kr. 431. Rantan
spl~n. under Julhe~ge.~ af Inom fördelas lika emellan de å Jakobs s.~all årl. Mlchaels.nlessodagen ~:ka
Jaki?bs o. Jo~annes .. fors. boe~de o. Joh. förs. fattigh. intagna hjon. f01'del~s melIa:n 3.e .~nkor och ~.ne
fattiga, dels tIll bekladn. af fattIga
Holmbergs fond (Kryddkramh. f:ade~losabarn inom försarnl.jhvtjka
skolbarn, .dels slutl. tlll.~ontant
N Holmberg 1853) kr. 1,500.
Rän- ar.? l ?mmande och behofvande omun4er.st. trp s~dana beh?fv~.nde, tan användes till förökande af den standIgheter.
.
so'\'. icke are -' någon valgoren- dagL kosten för de å fattighusen
Ålierbla~s donattonsfond
(SP.e.
hetpnrattmng
tutagna.
intagna blinda hjon.
~elfabr. J Akerb1ad 1777)kr. 83. TIll
G,rewesmiihlska skolon (Grossh.
Horns testamentsfond (Grefv:an Jul och nyårsgåfvor åt fattighjonen.
C 11: Gr~wesmuhl .1812)kl'. 224,402, A S HOIn, f. Blomstedt 1858) kl'.
d~raf f~stlghetsvarde kr. 23,802. 4,500. ArL räntan användes till
Sar~k. direktion se [1372].',';'ll fat- understöd åt s. k. »pauvres hon- [26 15J
Maria församlings
tIg~ ba::?-suudervtsn. l s~olan:.nen, teuses », isynnerhet gamla, döfva,
kyrkoråd.
handslöjd m. m. samt ttll kläder, blinda eller annorledes vanföra.
Se [1230J.
Kihlströms
testamentsfond
[2613J Jakobs och Johan- (Slagtaren J G Kihlström 1830 o. Apelgrens tond (M:ll S L Apel1844) kr. 3,537. Räntan utdelas gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra
nes' fattigvårdsstyrelse.
årI. på stift: s dödsdag den 12 dec. latinlärov:t till obestämdt antal.
,
Se [1153J.
till försarnl:s fattighushjon.
Botins eller Schönborgs fond
Barnhjelpsfonden
(Excell. Gref.
Lundber-es testamentsfond
(För- (Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr.
ve 9 de Geer med 10,000,åtskilliga ste lifmedikus V Lundberg 1897) 9.000. Till 3 enkor eller döttrar
andra församl.sboar
med 5,000. kr. 5,000; att bilda en fond åt så.
efter embets- och tjensternän samt
1836) kr. 15,000. Till mat och be- dana nödstäIda församl:smedl:r,
2 enkor eller döttrar af handl. eller
klädn. åt fattiga barn.
som icke äro berättigade till fattig- fabriksidk; samt en 1/6 af årets
Benedicks testamentsf. (Bruksp. understöd.
ränta till kyrkonotarien.
E Ojfsenedloka 1876) kr. 2,000. Till
Noreens pensionsfond (Kanslir.
Cabanls" fond (Enkan A Cabanis
hjelp föl' de fattiga utörver hvad J E Norden 1803o. 1811)kr. 52,500.
1869) kr. 2,400. Till aktningsvärda
desäa enl. fattigv:författningarna
Pens:r å 24 kr. utdelas till behöf- behöf'vande inom församl.
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Dahlqvists fond (Enkan Ch Dahl· Gålön och i Philipsenska och MalmTörnemans och Wlstrands mlnqvist.1784) kr. 337: 85. Åt en fattig qvistska skolorna.
nesfond (Assessor J A Törneman
enka ; pensionären utses hvarje år.
Beklädnadsfonden
för fattiga och Professor A H Wistrand 1864)
Didrikssons fond (Enkan H. Did- nattrardsbarn
(okända gifvare) kr. kr. 1,477: 44. Behöfvande inom
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt aö- 2,530: 08. Användes för fattiga barn försam!.
dra latinlärov. till obestämdt antal, inom försam!.
Wertmiillers fond N:o l (Brygg.
Pemte-Hars-Eouden
(Flere 0Bergstedts
fond (Fabriksrnäst. och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
nämnda 1876) kr. 925. Till fat- Lars Bergstedt 1891) kr. 1,500. kr. 2,000. Uppfostringshjelp
för
tiga inom försarn!.
Räntan till fattiga fabriksarbetare- värnlösa barn.
Hallgrens fond (M:ll M S Hall· familjer.
Wertmiillers fond N:o 2 (Brygg.
gren .1841) kr. 1,.500. Räntan tfllBespa rnde n•• delfonden (bild. och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)
faller sjuka och ofärdiga frunt.; gnm behåfln.
af räntor 1867 och kr. 2,000. Fattighjonens förplägn.
tillfälligt underst.
1868) kr. 1,500. Användes för åt- å testators födelsedag d. 23 feb.
Hnlts fond (Jungfru A L Hult skilliga ändamål, efter Styrelsens
Wirnva"hs
fond (Enkef. C E
l805)kr.1,lCO. Till fattigas underst., bepröfvande.
Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af
till obestämdt antal.
Puhr-mans
fond (Hofkällare- räntan användes 400 kr. till unKolerafond 1853 års (flere atif- mäst. P H Fuhrman 1772)kr. 400. derst. (3 a 50 kr., 4 a 37kr. 50 öre
tare 1853)kr. 3,000. Till barn, hvtl- Fattighushjonens
förplägn. mid- och 4 a 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns
kas föräldrar dött i kolera, eller sommardagen.
enkor, som äro fattiga och till
numera åt fattiga.
Godus fond (Segelsömm:enkan frejden oförvitl., företrädesvis såKörners fond (Landtbruk. J G C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un- dana, som hafva omyndiga barn
Körner 1860) kr. 3,000. Räntan ut- det-st. åt enkor eller ogifta frun- eller sjuka föräldrar att försörja.
delas åt 6 fattiga blinda eller om timmer.
C A Th Ädelgrens minnesfond
säana ej finnas, behöfvande borgare
Grundbergs och Asplunds fond (Frkn S A A Ädelgren 1897)kr.
eller deras enkor.
(Grossh. A N Grundberg och en- 1,200. För behöfvande inom törMöllers fond (Kamerer J Möller kef. C E Asplund 1852) kr. 2,000. sam!.
1796) kr 1,667: 67. Räntan tillfaller At behöfvande inom försam!.
Öster grens fond (Hamnfogd.L E
för lifstiden 3:e e:okor efter civ.
Gösthes fond (Grossh. J H Gö- Östergren 1852)kr. 500. Förplägn.
em,!>ets-o tjenstemän. .
sche 1781) kr. 1,500. Fattighus- vid jultiden åt sängliggande sjuka
Norbergs fond (Jungfru A M'Nor- hjonens förplägn. å H M Konuri- å fattighuset.
_
ber!! 1864) kr. 1,500.. TIll h~derllga gens födelsedag.
[2 19J K t . fl"
rattiga fruntimmer inom forsam!.
Hnglinds fond (Makarne G R
6
a arma orsam mgs
Pihlmanska
eller Oste.rman~ka och B K Haglind 1888) kr. 1,000.
kyrkoråd,
testamen.tsfonden (Enkel. W Pihl- Till å Maria fattighus, sjuk- och
Se [1231].
man, f. Osterman 1779) kr. 9,036: ålderdomsrum intagna fattiga perFond till biblnr åt fattiga natt.
-31.. TIll pens:r åt 4 enkor.
.
soner.
rnrdsbarn,
kr. 900.
W.dmnns foud (Grossh. P U WId·
Holmbergs fond (Kryddkramh.
Fond till kläder åt fattiga natt.
hCeder- N. Holmberg ]853) kr. 1,500. Rän· vnrrlsharn, kr. 450.
man.s dott~" och måg R
schiöld 1809) kr. 1,000. • t 2.e m- tan användes till förökande af den
Fonden för Katarina
barn.
oI:q;,församt. boende borgarönkor. dag'l, kosten för de å fattighusen krubba, kr. 25,000.
Ohmans fond (Enkan .H hrnan intagna blinda hjon.
Rosalte Fredenholms fond (1896)
1,791)kr: 800. St~p:r åt sodra latinOkänd (Gåfva af en okänd 1796) kr. 3,rOO. Till 3 nödstälda, ålderlarov. ti ll. obestamdt antal.
kr. 125. Inköp åt fattighushjonen
ft f
ti
å l
1884 års fond for fattlga natt- af »Arndts paradislustgärd».
sti~na, ogi arun
nnmer r.
Godns fond (Segelsöm:enkan C
vardsbarn kr. 1,500.
Petreji fond (Skeppakl arer, P Godu 1787) kr. 8,333. Pens:r åt
Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratdfi. enkor m. fl.
[2616J
Maria församlings kati oner å testators dödsdag den Kamrer Branders fond, kr.
k I äd
27 okt. till 10 personer.
1,000. Gåfvor år!. till sjuk!. tjeS O r
.
Petterssons fond (Grossh. Axel nare vid kyrkan.
Se [1230].
Pettersson 1890) kr. 3,000. Till
Mamsell Branders
fond, kr.
Gravallii fond (C O Gravallius) fattiga inom försam!. efter verkst. 2,000. Gåfva ärl. till sjuk!. tj enare
kr. 1,500, Till uppmuntran åt fat- direktörens bepröfvande.
vid kyrkan.
tiga skolbarn i handstöjd.
Reuekners fond (Enkef. S L
Spångberg.ka testamentsfonden
Levlus fond (Fabr. J P Levin och Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas (Fabr. Spångberg) kr. 2,071. Till
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till till behöfvande inom förs aml ,
underst. åt fattiga fader- och mobeklädn. åt sådana fattiga harn, som
Rofhoffs fond (Öfverstclöjtn. F derlösa barn.
i brist deraf ej kunna bevista skolan. A Rothoff1862) kr. 2,000. Till förJohn Söderbergs fond (1894)kr.
Meyers fond (Frkn Jenny Meyer saml:s fattiga.
40,000. Till middagsspisn. åt fat1894) kr. 20,000. Till middagsspisn.
Snh lbergs fond (Stadsmäk!. J tiga folkskolebarn.
för fattiga skolbarn.
I Sahlberg 1803) kr. 500. FattigJohn Sönerbergs fond (1894)kr.
Netherwoods fond (Bamkokom- hjonens förplägn. å H M Konun- 12 000. Till underhåll af testators
miss. V Netherwood ]867) kr. 200. gen s födelsedag.
gr~f och till mat och sjukvisartakTill uppmuntran åt ett fattigt skolSandnh'ls fond (Uppbördskom- lar åt fattiga sjuka gnm. försambarn.
,
miss. J Sandahi 1878) kr. 2,000. lingsdiakonissorna.
Petreji fond (Skeppekl.arer. P Pe- För behöfvande inom försam!.
O" fverströms
fond (Kyrkoh. F
trejus 1847) kr. 6,000, Till fot- och
Stråhles
testamentsfond
(Ka·
annan beklädn. samt till skrifma- merer:enkan H M Stråhle 1829)kr. W Öfverström 1865) kr. 20,238.
terial åt fattiga skolbarn.
3,000. Till 2:e civ, tjenstemäns Pens:r o. lifräntor.
Törnebohms testamente (Asses- enkor, fyllda 60 år.
[2620J
K tarl
som och stämpelmäst. E 'I'örneElin A Svans minnesfond (Koa arma
O sambohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
lings skolräd.
skolbarns beklädn.
1,200. För fattiga barn inom förSe [1231].
saml.
Eriksons fond (E R Eriksson
Swedersfond (RådmanMSweder 1823) kr. 6,000. Kläder åt fattiga
[26 17] Maria församlings
1772) kr. 1,600. Underst. till fat- barn i Katarina förs am!. fattigfattigvårdsstyrelse.
tiga klädesgarnsspinnerskor .
skola.
Se [1154].
Tjngufemte J unt-fonden (Okänd
Eriksons fond. (1825).kr. 9..000.
Abrahamsons lif'riintefond (Bada- gifvare) kr. 1,000. Till Styrelsens Till arbe~~skola l )ratarma fors.
Fond for Katar.nll skol'lofskoremäst. J O Abrahamson 1870,1881, disposition för fattiga inom för.Ionier, (1896) BOOkr. 20,000.
1893 o. 1894) kr. 3,800. För barn å sam!.
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Östbergs fond (Öfvervägaren F J
Rosalie Fredenholms fond(1897) Godns fond (Segelsöm:enkan C
kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i Godu 1797) kr. 1,333. Pens:r åt Östberg 1813)kr. 400. Pens. åt en
Katarina folkskola.
enkor eller döttrar till 1 civil tj en- qvinna bland pauvres honteux.
Gjörckes donationsfond (Enkef. steman, l prest, 1 militär och 1
Östergrens fond (Hamnfogd. L
C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. borgare.
E Östergren 1862) kr. 500. Föråt
l eller högst 2 fattiga fader- och
Gäderins fond (Husgerådskam: plägn. vid jultiden åt sängliggande
I moderlösa
skolbarn.
betjenten A Gäderin 1833)kr. 4,500. sjuka å fattighuset.
Gjöthmans fond (181S)kr. 3,333. Till utdeln. åt fattighUShjO,
nen.
Kläder åt fattiga flickor i Katarina
Hedströms fond (Sidenfabr. C [2623J
Kungsholms för,I förs. fattigskola.
Hedström 1822)kr. 3,000. Utdelri,
Carl 1Vllhelm Harmans fond bland fattighushjon; 75 kr. tilldesamlings kyrkoråd.
(1897)kr. 700. Till kläder åt fat- las ärt. åt fb"rsörjn:shjonen.
Se [1232].
tiga skolbarn före julhelgen hvarje
Holms fond (Enkef. Johanna
Bomans fond (Kammarskrifv. E
I
, år.
_
..
Lovisa Holm 1895). TillIifräntor;
Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e
Hedstroms fond «Jarl Hedstrom i öfrigt användes afkomsten till fattiga
välfrejdade
ålderstigna.
i 1822) kr. 9,000. K1ader åt fattIga beredande af pens:r a 50 kr. till inom förs aml,
barn 1 Katarina förs.
det antal hvartill räntan lemnar
Hallgrens fond (M:ll M S HallHolmbergs fond (1~60)kr., 5,000. tillg. åt medellösa och för heder- gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga.
Undervi.sn, l handstöjd åt fattIga Hg vandel kända fruntimmer ogif- fruntimmer.
fliKckotr..
b t t
f d ta eller eukor, inom Katar~a förKlerckska fonden (Skrädd, Sv.
8· arma
nr e ss ugors
on
saml.
Klerck och hans hustru 1883) kr.
(1896)kr. 2,000.
Holms fond kr 20000 till lif. 5,000. Att bispringa fattiga inom
Jenny Meyers fond .<1894) kr. räntor, efter hVilkas ;"pphörande församt.
2?,QOO. Till mtddagssptsn. åt fat- afkastningen användes till pensioLagermans
testamentstond
tiga !?Ikskolebarn...
ner a .50kr. årligen åt medellösa, (Handl. J Lagerman 1780)kr. 2,500.
i
O~and (stift. af en okand 1829) för hederlig vandel kända frun. Till sängliggande fattiga och 10rkr. DoO. Prern. l folkskolan.
timmer
äldralösa inom församl.
I
Richters fond (CH Richter 1825) Holmbergs fond (Kryddkramh.
Lindblads testamentsfond (Lif.
kr. 1,500. Biblar åt barn l fattdg- N Holmberg 1853)kr. 1,500. Rän. medikus C A lAndblad 1822)kr.
skolan.
tan användes till förökande af den 2,000. Till enkor efter ståndsperUi~ht..rs fond, (1825) kr. 4,500. dag!. kosten för de å fattighusen soner eller borgare; företrädesvis
Till fatt.igsko'lans framtida beständ. Intaana blinda hjon
åt slägtingar.
I
Riesholms fond (Benjamin RiesLettströms fond CFattigläk. G A
Okänd ("En okänd välgörares
holrn 1817) kr. 9,000. Till fattIg- Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad gåfva", donerad under kyrkoh,
sko~!,n.
.
..
kost åt fattighushjonen.
Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skoI,
Tornebohms fond (Erik TorneNyströms fond (Rustmäst. C lans bästa; materialier till skölb?hm 1831) kr. 3,000. Skolunder- Nyström 1817) kr. 7,500. Utdeln. barns beklädn. uppköpas; beklädn.
visn. åt rattaga barn.
till fattighjon
tillverkas af folkskolebarn och utTörnqvists fond (Carl Törn<jvist
Okänd (Okänd gifvare 1804)kr. delas vid examina.
I !861) kr: 2,000: Prem.r åt flickor 150. Till fattighjonen.
Sjöstedts testamentsfond (Rep·
1 K~tarma slöjdskola.
..
.
Osrnengii fond (Kammarrätts. slag:ålderm. O Sjöstedt och hans
'f~rnqvists fond (J Ch 'I'örnqvist råd:n B Ch Osreengius 1853)kr. hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan
1829) kr. 4,100. Prem:r l fattIg- 3,000. Pene-r åt 3:e fattiga frun. äro 2/8 anslagna till aflöning åt en
I skolan.
timmer.
skollärare och återstoden till ut. f~
l'
Ringqvists fond (Apotek. C R deln. åt fattige inom förs., som äro
[2621] K. at arlna orsam Ings Ringqvist 1838)kr. 7,500. Förbätt- sjuka, ålderstigna eller hafva flera.
fattlqvårdsstyrelse.
rad kost åt fattighushjonen.
barn, företrädesvis fattiga gesäller
Se [1155].
Roos' fond (HandelsboklI. J C af "Repslagareembetet" och deras
I
Almgrens fond (Advckatflskal J Roos 1818) kr. 1,500. Förbättrad hustrur.
_
PAlmgren 1822)kr. 1,050. Räntan kost åt sjuka fattighushjon.
[2624] K
h 1
f"
I
utdelas till fattiga civ, tjenstemäns
Steilllnetz' fond (Grossh. J F.
u~gso O ms orsamenkor eller döttrar.
Steinmetz 1855)kr. 3,000. utdeln.
linqs fattlqvärdsstyrelse,
Bohman E:sons fond (Viktualie- åt fattighushjonen.
Se [1156].
hand!. E Bohman E:son 1822) kr.
Stokoes fond. ben. Stenbergska
Oartgrens fond (Sergeant. J Carl4,500. Vedutdeln. till fattige inom Stiftelsen (Enkef. C Ch Stokoe 1873) gren 1818)kr. 1,500. Till utde1n.
förs. m. m.
kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga åt fattighjonen.
Brandes fond (Frkn J F Bran- inom församI. hvarje år.
Godus fond (Sege1söm:enkan L
I des 1872)kr.
15,000. Pene-r a 75
Stråhles testamentsfond
(Ka- Godu 1791) kr. 1,300 till 3 pens:r
kr. åt ogifta, åldriga och sjuk!. merersenkan H M Stråhle 1829) åt enkor eller ogifta fruntimmer i
tjenarinnor, som längre tid tjenat kr. 3,000. Till2:e civ. tjenstemäns församl.
'i samma fa)llilj och boende på enkor, fyllda 60 år.
Holmbergs fond (Kryddkrarnh.
I söder.
Tengströms fond (Kamerer C A N Holmberg 1853)kr, 3,400. Räni
Broströms fond (Källarmäst. O Tengström 1864) kr. 10,100. Af tan användes till utdeln. åt blinda
I Broström 1844)kr. 2,000. Utdeln. räntan
utdelas 4 pens:r a 50 kr. fattiga hjon.
, åt fattighushjonen.
till fattiga enkor och 4a 50kl'. till
Dlöllers fond (Bruksp. J Ph Möl!
Bångs fond (Dir. G Bång 1854) qvin!. tjenstehjon, som längre tid ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln.
kr. 18,000. Utdeln. åt fattighjonen. tjenat inom samma familj; åter- inom eller utom fattighuset.
Bångs fond (Dir. G Bång 1854) stoden användes till fattighushjo~Iöllers fond (Bruksp. J Ph Möl·
kr. 7,500. Till fattiga skolbarns nens underhåll.
ler 1801) kr. 500. Till rattighusi beklädn.; f. n. utgå 225 kr. tilllifTörnqvisls
fond (Kamerer. C hjonen.
i räntor.
Törnqvist 1866) kr. 14,600. '90 kr.
Möllers fond (Bruksp. S Möller)
~ Flobergs fond (Guldsmeden S 66 öre utdelas till fattighus- och kr. 1,101). Till fattiga barns uppi Floberg 1830)kr 1,500. Pens. åt försöljningshjonen hvarje år 14/12 fostran oeh vård.
en fattig borgareenka.
testators dödsdag), 12 kr. till unNon;ens fond (Kanslirådet J E
Fnhrn,snsfond(Hofkällaremäst.
derhåll af testators graf; ätersto- Noreen 1811)kr. 900. Till utdeln.
P H Fuhrman 1772) kr. 187: 33. den användes till förbättrande af efter godtfinnande.
Tilt fattighushjonen.
hjonens kost.
Okänd (Anses vara Grossh. PoGodns fond (Segelsöm:enkan C
Zetherstens fond IGarfv. J H meresche 18261kr. 2,000. Till fatGodu 1789) kr. 150. Utde1n. till Zethersten 1836)kr. 750. Julkost tiga och värnlösa barns upproatfattighushjonen.
åt fattighushjonen.
ran och vård.
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Roos' fond (Handelsbokh. J C
Roos 1818) kr. 2,700. Förbättrad
kost ät sjuka fattighushjon.
Stagmans fond (Trädgärdsmäst.
Stagman 1826) kr. 5,000. Till förplägn. affattighushjonen samt 3:ne
pens:r å 30 kr. och 3:e å 15 kr.
Tharmouths fond (Mrl.lA Tharmouth 1850) kr. 1,600. Till kläder
åt fattighjonen,
synnerl . gamla
tjenare.
Torkens fond (Kapt. JBv.Torken
1813) kr. 1,200. Till sjuka och
sängliggande inom fattighuset.

[2626J Ladugårdslands f'örsamlings kyrkoråd,

I

pensionskassors

m. fl. fonder.

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjöstedt 1856) kr. 9,000. Till barnkrubba och småbarnsskola.
Wadströms fond kr. 300. Till
julgåtvor åt fattiga fruutimmer.
Widings fond (Kyrkoh. L P Widing 1814) kr. 6,800. Afräntan utdelas 5 pens:r, 1 it 50 kr., l å 35
kr. och 3 a 30 kr., åt inom församl. boende tjenstemäns ankor
eller döttrar, hvarvid de efter pre stmän harva företräde.

[2627J ladugårdslands
samlings skolråd.

för-

[2624-2630J

tan användes till förbättrande af
den dag!. kosten för de å fattighusen intagna blinda hjon.
Hultgrens
fond (Enkan A B
Hultgren 1866) kr. 600. Till styrelsens godtunnande.
·Yifve Jönssons fond, kr. 4,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej ätnjuta särskild fattigv.
Kåbergs fond (Enkef. A1thea,
Kåberg 1889)kr. 2,000.Räntan disp,
af fa.ttigv.vstyr.
Lindholms fond (F d postförvalt.
J Aug. Lindholm 1896) kr. 9,050.
Till sådana konvalescenter, som
utan skydd och tillg. utskrifvas
från Sabbatsbergs sjukhus, födda
och tillh. Östermalms eller Ladugärdslande område.
Enkefrn Erika Nybergs fond,
kr. 4,000. Till fattiga inom törsaml.,
företrädesvis till julen.
Qvidings fond (Juatttäerädsenkan
Oh. Qviding) kr. 1,000. År!. räntan
tilldelas ett äldre fruntimmer, 80m
är att hänföra till pauvres honteux.
Rosel lt fond (Repslag. O Roselius) kr. 867. Räntan utdelas till
fattighushjonen.
Rymans fond (Gulddrag. J Ryman 1784) kr. 4,887. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.
Sporrougs fond (Mill A Maria
Sporrong 1862)kr. 750_Till utdeln.
l\fariadagen ät fattiga.
Siither.tröms
fond (Karduansmak. J Sätherström 1828). Fonden
utgöres af fastigh. nor 8 i qv. Hägern större, Klara församl.: till
utdeln. åt gamla, sängliggande män
o. qvlnnor, samt fader- o. moderlösa barns underhåll.

Se [1234].
Fllcl<skolans
slöjda,fdelnings
Se [1234].
fond (bild. gnm besparingar af gåfvomedel) kr. 6,200. Närmare beStenhuggeriidkaren
CAnder·
sons och hans hustrus fond (Test. stämmelser om ändamålet saknas.
1890) kr. 4,200. Räntan D till hjelp
Lindgrenska
fonden (Kornmi soch understöd åt församl:s fattiga sionären J G Lindgren 1882) kr.
och i främsta rummet till enkor 120,000. Till kläder, skodon oeh
el. fattiga arbetare».
nelön:r åt fattiga skolbarn.
Barnkrnbbans
fond (Gårvor af
C O Lundbergs fond (Byggmäst.
Enkef. Erika Nyberg 1892och 1893) C O Lundberg 1897) kr. 10,000.
kr. 4,000. Räntan tillgodokommer Underst. åt 10 gossar vid förs:s
församl:s barnkrubba.
folkskolor, hvilka visat flit och
Beethuns fond (MtIl A Beethun läraktighet; och skola sådana, som
oeh enker, W Brandt) kr. 2,400. harva fattiga föräldrar eller sakna
Tilljulgäfvor åt fattiga fruntimmer. fader, hafva företräde.
Brandels fond (M:ll A S Brandel
Nybergska fon.ten (Sjökapt. An1867) kr. 62,000. Af afkastn. skall ders 'wtlb . Nyberg och hans hustru
ena hälften användas till bidrag Erika Carolina Nyberg, f. Söderät fattiga skolbarn inom förs am!. berg, test. 1868)kr. 4,000. Räntan
och den andra hälften, efter an- till beklädn. till Djurgärdsskolans
mälan af ngn försam!:s medlem mest fattiga och flitiga skolbarn.
Petterssons fond (Hand!. P Petoch kyrkorädets pröfn. för hvarje
gång, till underst. ät behöf'vande tersson 1878) kr. 3,000. Prem.r ät
o. helst i form aftillflilliga mfndre flitiga och välartade barn i Djurgåfvor för att lindra oförvällad gärdens folkskola.
verkl. nöd samt der utsigt förefinnes, att gnm penningehjelp en
för·
arbetsam och nyttig medlem kan [2628J ladugårdslands
[2630J Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
åt samhället återvinnas.
Erll<a Xybergs fond (Enkef. E
Se [1157J.
samlings kyrkoråd.
Asplnnds
fond
(Handl.
A
AspNyberg 1888) kr. 10,000. Till juISe [1235].
gäfvor åt fattiga i förs am!.
lund 1784) kr. 800. För inr. af
Hartmans fond (Brygg. N HartFerms fond (Enkef. Ferm) kr. ett fattighus på Östermalm.
Beklädnadsf, rör fattiga skolb. man 1837) kr. 2,200. Underst. ät
500. Till julgäfor ät fattiga fruntimmer.
inom för~. kr. 19,150. Räntan an- fattiga Iärjungar i församl:s skola.
Eu kef'ru f .ouise Heurlins
forta
Folckerska och Barkerska te· vändes till beklädn. ät fattiga skol.
5,000 kr., hvaraf räntan fördelas
stamentotffönkefru
C Ch Bark 1867) och nattvardsbarn.
och
Bohman E:sons fond (Viktualie- rnellan förs amI: s barnhem
kr. 2,000. Till pens åt en fattig
qvinna, som gnm sitt arbete måste hand!. E Bohman E:son) kr. 3,000. barnkrubbor.
Komminister
C E Hööks och
försörja åldriga föräldrar.
Till underst. åt fattiga utom fatFrn J Hööks fond 5,000kro, deraf
J A I,indholms fond (Före st. tighuset.
Eriksson. fond (Enkef. L K Ch räntan efter underhåll af två grafför brefbärareexp .. J A Lindholm
1894) kr. 30,000. Till uppfostran Eriksson 1866) kr. 1,000. Till för- var utgår till en slägting, och eftei;
af vissa barn.
deln. mellan 6 ålderstigna frun- dennes frånfulle till årI. understöd
åt fattiga, blinda, ofärdiga eller
Lindstens stipendiefond
(Sub- timmer.
Falks fond (Enkan M Falk 1796) annars af svår sjukdom hemsökta
skribenter 2$79)kr. 1,050. Till underst. ät 1 eller ä-ne lärjungar vid kronor 1,000. 'I'ill underst. åt fat- personer.
Ltndber gs
fond
(TrädgärdsÖstermalms allm. lärov.
ti1t~brmans fonrl(Hofkällaremäst.
mäst:enkan Lindberg 1859)kr. 200.
Otto och AugUSla Lindstrands
fond (Enkef. Emilia Aug. Lid- P H Fuhrman 1772) kr. 183. Till Till kläder åt fattiga barn inom
strand 1896) kr. 50,000. Till un- förplägn. af fattighushjonen mi d- försarn!.
Probsts donation (l\f:ll Ch. W
derst. åt obemedl. ålderstigna, akt- sommardagen.
ningsvärda fruntimmer.
Godus fond (Segelsömm:enkan Probst 1807) kr. 7,223. År!. räntan
Morhergska fonden. (Frkn Mor- C Godu) kr. 850. Till underst. åt fördelas emellan 4 verk!. behöfvande handtverks borgares ,enkot
berg 1894) kr. 2,000. Räntan an- fattiga.
vändes till beklädn. affattiga nattHars t'ond (Frih:an C Hay 1859) eller döttrar inom Ad. Fred. förvardsbarn.
kr. 500. Till förbättrande af fattig- samling.
Ilnekmans
donation
(Frkn IyI
Selenii testamente (Källaremäst. hushjonens kost under sjukdom.
C L Selenius 1865) kr. 5,000. Till
Helfmane fond (Assessor Hell- Rnckman 1887) kr. 20,000. Till Ad.
inköp af mat, kläder och böcker man) kr. 500. Till jul- och nyårs- Fredr. försarn!. barnhem.
Sten bergs fond (Handl. A Stenåt sädane fattige och välartade gåfva åt fattighushjonen.
barn, som vid församl:s folkskola
Holmbergs fond (Kryddkramh. berg 1860) kr. 2,000. Kläder b.
åtnjuta undervisll.
N Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän- böcker ät fattiga barn.
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m. fl. fonder] ~~

Wallin s fond, Emma och M F,
.'iIeens fond (Kommerserådet P
(,879) kr. 20,000. Till Ad. Fred:s E Fileen 1822) kr. 17,500. Till
fj",-rSaml. barnhem; f. Il. lifränta. fattiga enkor i Stockh.
Wallin s fond, M F, Handl. (1884) Godus fond (Sege1söm:enkan O
kr. 2,000. Till prem:r i folkskolan. Godu 1877) kr. 560. Räntan tillIWestlns fond (Byggmäst. Axel faller fattiga enkor, eller ogifta
"Vestin 1885) kr. 20,000hvaraf rän- fruntimmer, 60 år gamla, eller så·
t~n efter, 5 010 på gifvarens döds- dana, som utaf sjukdom eller lydag utdelas till 20behöfvande ålder- ten icke kunna försörja sig.
stigna och välfrejd. fattiga; dessHolmbergs fond (Kryddkramh.
utom utdelas hvarje julafton af N Holmberg 1853) kr. 1,500. Banr~ntan å boets behålIn. kläder åt tan användes till förökande af den
fattIga barn.
dagl. kosten för de å fattighusen
I Wickholms
Stiftelse
(Lump- intagna blinda hjon.
handl. P A Wickholm 1850) kr.
Letjonh ufvuds fond (Kapt. frih.
6,!500.Räntebeloppet användes dels A Leijonhufvud
1831) kr. 1,200.
till underhåll och beklädn. åt för- Till nödstäida likar inom förs arnl..
ä~dralösa barn gnm fattigv:styr:s
Leljonhufvuds fond (Kapt. frih.
försorg, dels till kontanta bidrag, A Leijonhurvud 1841) kr. 300. Till
som af kyrkoh:n utdelas bland de sjuka och gamla på fattighus. d. 7
njest behöfvande inom församI.
jan. o. 11 aug.
iWidboms fond (M:ll A Widbom
Lieberts fond (Sejlareå1derm. J
1877) kr. 1,000. Underst. åt s. k. F Liebert och hans hustru A S
pauvres honteux.
Weber 1832)kr. 5,000. Till på fattig'
IÅkerlunds foud (Augusta Wilh. hus intagna 23 juni och 24 dec.
A).bertina Akerlund 1888)kr. 3,328. L'IDdl(rens fo nd (KammarJunk~
Räntan till2:e 50års gamla heder! O v. Kohler och hans hustru 185/
fr' timmer.
. och 1867)kr. 7,500. Pens:r åtfattiga
___
enkor ej under 60 år, företrädesvis
åt dem, hvilkas män tillh. tjen[2631J Adolf Fredriks för- stem:klassen.

samlings

Dahls fond (M:ll M O Dahl) kr.
570. Arl. räntan utdelas till ngn
behöfvande enka eller faderlösa
barn efter en flaggkonstapel.
~'alks fond (Enke~. M Falk) kr.
500. Ari. räntan delas mellan lO
st. fattiga enkor.
Frimans fond (Oarolina Friman)
kr. 2,000. Arl. räntan tilldelas'
behöfvande officers eller underofficers enkor.
'I'rof
les
fond (Öfverkommi
sa.
i
K. Flottan O J Trolle) kr. 7,600.
Arl. räntan tilldelas en fattig enka
efter civ. tjensteman vid K. Flottans
Sthlms station.

[2638]

Tyska församlingen.

[Se 1229].
Carl och Elisabeth Beeker-Sflberhochzeits fond (1896 d. 28nov.)
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
församl:s kyrkosångfören., diakonissfören., ålderdomshem, skol.lofskoloni samt "Sprachcursus".
Beskows testnmente (Bruksp, H
N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest.
Till skolan.
Brenners
legat (O H Brenner
1752) kr. 260. Pastor i Tyska 10r'

skolråd.

rå~~[d;~st~tr'ii'en~~~~e(~~~)::lsaBI~g:~:si:~!:ie(FrUMDBång
900. Till blinda på fattighuset, 1774) kr. 250. Pastor och förest.
eljes sjuke o. sängliggande.
Till en studerande yngltng,
Nordstriims fond (Enkef. O M
Ehlerts testamente
(Kapt. H E
Nordström) kr. 1,000. Räntan ut- Ehlert och fru 1857) kr.I,COO. Pabetalas som pens. åt en fattig bor- stor och förest. Räntan till ännu
garedotter inom förs aml ,
lefvande slägtingar.
Norgrens fond (Fr:kn A D L
Fischers testamente (Kapt. Joh.
Norgren 1898) kr. 30,800. Till un- J Fischer 1772) kr. I,G66. Pastor
derst. åt personer intagna å St:lms och förestånd.
Till husfattiga.
stads fattigv. inrättn.
Fuhrmnns fond (Hofkällaremäst.
Okänd (1805) kr. 200. Till sjuke P H Fuhrman 1772)kr. 1,250. Tyo. sängliggande på fattighuset.
ska församI. 6 förest. och 3 testaReinholds fond (Bag. E. Rein- mentsexekutorer.
hold 1876) kr. 1,500. Räntan utdePuhr-mans fond (Hofkällaremäst.
las d. 12 maj till 2:e inom för- P H Fuhrman
1772) kr. 31,000
saml. boende, Stockholms kom- Förest. 12 gossar erhålla kläder,
mun tillh., behörvande,
helst af skodon, skolafgift och läsmaterial.
borger!ig härkomst.
.
Fnhrmans fond (Horkällaremäst.
Undens fond (Handl. A E Unden P H Fuhrman 1772). Tyska förs:s
2632J
Adolf
Fredriks
för1837).kr.
3,00.0.
T,ll
så
många
n~d·
6
törest:e samt 3:ne executores
[
i..
staide af ofralse stånd, som afran- testamenti. Donationen består af
samlings fattiqvårdsstyrelse.
tan kunna erhålla 50 kr.
fasta egend. 20 Svartmang.
I
Se [Jl58].
Westfeldts fond(~nkanMWest.
Garvens donation (Fru J E GarlAbelins fond (Prof. Hj. Abelin J feldt 1869)kr. 2,000. 1111.uppfostran ven 1872)kr. 1,000. Pastor och förest.
1~73) kr. 1,000. Räntan utdelas den af tatttga barn inom forsan:~.
Till behöfvande fruntimmer.
22 maj till en fattig, för gudsfrukWestmans
fond (Ryttmast. J
Groths testamente (Grossh, J H
tan och hedrande
vandel känd Westman och hanshustru1804 och Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till
fa:milj.
1817). kr. 2,700.. TIll mtradessok. 6 pens. åt afsigkomne, öfver 50 är
iBayards fond (Kamrer D. Bayard på. tatttghue tf'll dess de kunna gamla köpmän.
1~36) kr. 4,500. 'l'ill åldr. ogifta blifva mtagna_.___
Giihlstorffs testamente (Kapt. J
döttrar af embets-, tjenste- eller [2634]
Skeppsholms
för- J G\lhlstorfI 1870) kr. 1,000. Pastor
borgersmän m. fl.
och förest. Till behöfvande sjömän
Bayardsfond (Kamerer. D Bayard samlings kyrko- och skolråd.
och deras enkor.
1~83) kr. 1,500. Till sängliggande
Se [1218].
GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche
pli fattighus.
Askllngs fond (Kontreamiral. O 1782)kr. 2,250. Pastor och förest.
i Bek lädnadsfond
för fattiga F Askling) kr. 300. Ari. räntan utde- Pens:r till 4 afsigkomne gamla
skolbarn kr. 2,400.
las åt enka efter ngn arbetare at tim- borgare.
iBerggrens
fond (Hyrkusk M mermansstaten el. några båtsmän.
Gösches fond (Grossh. JH Gösche
Berggren 1857) kr. 1,500. Till kläBillbergs fond (K~pt.·löjtn. SB O 1781) kr. 1,500. Pastor och förest.
dh åt de mest nödstäida fattig- Billberg) kr. 1,270. Arl. räntan tält- Till husfattiga.
hushjonen.
delas ngn obemedl., företrädesvis
Hebbes legat (Kommerserådet S
IBollins fond (Brygg. O G Bollin sjuklig kapt.-Iöjtn:s enka.
B Hebbe 1792)kr. 750. Förest. För
1~62) kr. 3,000. Till fattiga skolBlomstedts fond (Kommendören fattiga.
barns beklädn., sedan pensionären O J Blomstedt) kr. 3,000. Ar!.ränHebbes testamente (Bruksp. A
dött.
tan utdelas åt i fattigdom efter- Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest.
IFalks fond (Enkan M Falk 1796) lemn. enkor efter tjenstemän, som Till medellösa församl:smedlem:r,
kr. 500. Till underst. åt fattiga. tillh. K. Flottans Sthlm s station. företrädesvis barn.

Se [1235J.
'räärenhielms
fond (Kamrer N
G Bäärenhie1m 1875)kr. 1,000. Till
fö saml:s arbetsskola för- gossar.
IMeijerbergs fond (Folkskoleinspektören O J Meijerberg 1875)kr.
IQO.Till församl:s arbetsskola för
gossar.
iRlIckmans donation (Fr.1\fRuck.
.man 18GO)kr. 500. Till kläder o.
böcker åt fattiga barn.
iSchwartz' stiftelse (Kontrollör
CiF Schwarte 1861) kr. 2,000. Till
sömnadsundervisn:s förbättrande i
fÖrsaml:s skola.
ITimells testamente (M:ll UTi·
mell) kr. 1,500. Till församl:s fliokskola.
I
I

I

i
l
I
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[2638-2640J

Hebbes testamente (Kommerse'l
Schumburgs, August, donation.
Levy Eliassons
missionsfond
rådet S B Hebbe 1803) kr. 3,000. kr. 525:84. Pastor och förest. Till (Fabr. Levy Eliassons enka EdeFörest. Till husfattiga.
Tyska kyrkokören.
line Eliasson 1887) kr. 5,000. RänHemmets, 'fyska, byggnadsfond
Sehu mburgs, August, douation, tan användes för att bereda fattiga
kr. 1 000.
[kr. 525:84. Pastor och förest. Till församl:smedl.
af qvinnokön un.
Holms legat (B Holm 1804) kr Ty~ka församt. feriekoloni.
.
fälle att begagna brunne- eller bad500 Förest
För f tt· .
.
Schumburgs, Robert, donatlon, kur eller vistelse på landet.
.
.
a 19a.
kr. 465:46. Pastor och förest. Till
lsaac David och Juli ana Hirschs
. Höpfners legat (Nikolaus Höpf. Tyska ålderdomshemmet.
uuderstödsfond (Musikhandl. Abr.
ner 1696). Pastor i Tyska förs. För
Schlih' testamente (Carlo. Anna Hirsch 1890) kr. 12,500. Underst.
fattiga; donationen består afegend. Schutz 1879) kr. 5,000, hvaraf 4,000 1111behöfvande, företrädesvis slägIl 8t._Nyg., hvars afkastn. f. n. är kr., som grundpenning till Pre st- tingar.
kr. 2,000.
enkefond, och 1,000 kr., för hvars
Fanuy Josephsons fond (Frkn
KeIlners testame~te (Fru D Kell· ränta Iberedes kyrkans stipendiater Fanny Josephson 1882) kr. 10,000.
ner 1747) kr. 500. TIll fattiga barn. "etu lustiger Tag". Förest.
Till en början lifränta, och seder--IKirchrlngs
legat (1755) kr. 250.
Schwa.t-txers
testamentsfond
(E mera välgörande ändamål.
Pastorn i tyskaförsamI. Författiga. v. Schwartzer 1808) kr. 300. Till dc
Jacques Lamms fond. (Ing. .Ja'''''Kleinsorgs testamente
(Fru M fattiga.
cques Lamm 1889) kr. 10,000. T.
E Kleinsorg 1785)kr. 3,000. Pastor
Starbus testamente
(Fru I, D v. lifräntor; efter lifräntetagarnes
och förest. Till obemedl. flickors Starbus 1774) kr. 1,260. Förest. död användes räntan till församl.s
uppfostran.
Till fattiga.
nytta.
Knoehs donation (F Knoch 1883) Stocks legat (Fredrik v. Stock
Jolm
Levins
stipendiefond
kr. 300. Pastor och förest. i Tyska 1806) kr. 4,.500. Förest. För fattiga. (Grossh. John Levin 1872)kr. 10,000.
församI. Till fattiga.
Sturms foud (Fru Sturm 1877)kr. Stip. åt någon fattig studerande
Lieberts fond (Sejlareålderru. J 28,000. Pastor och förest. Lifränta yngl., tillh. mosaiska församt.
F Lie bert och hans hustru A S till slägtingar till deras död, sedan
Levin, Marcus och Eleonora LeWeber 1832) kr. 1,500. Pastor och till behöfv.ande handt,:erkare.
vins fond (Test. 27 Juni 1892 af
förest. Till Tyska skolan.
Tyska forsami. fattIgkassa. kr. Konditor L N Levin) kr. 10,000.
Joh:a Lohes legat (1758)kr. 750. 9,000. Tyska församl:s kyrkoråd. Extra bidr. till mosaiska försam!.
Pastor i Tyska församl. För fattiga.
Wrangels testamente
(Frkn M fattiga.
iLohes testamente (A Lohe 17'\9) B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor
Ludvig Levins fond (Test, 27
kr. 500. Pastor och förest. Till och förest. Till fattiga.
Juni 1892 af Konditor L N Levin)
Tyska skolan.
Thlens legat (A C v. Yh1en1755) kr. 15,600. Först lifränta, sederLohes, Ad., testamente
(1759). kr. 125. Pastor i Tyska församt. mera stipendium.
Pastor.
Kr. 750. För fattiga.
För fattiga.
Fonden för bespisande af' fatLohes, Joh:a, testamente (1758).
F~iedri.ch Wilhelm o. Anna tiga skolbarn (Test. 27 Juni 1892
Pastor och förest.
Kr. 500. För ~'ana
Zunmermanns
donation af Konditor L N Levin) kr. 10,000.
sko1undervisn.
(3111 1899) kr. 1,000. Till Tyska
Axel Levins minue (Test. 27 Juni
Möllers testamente (Kommerse· ålderdomshemmet.
Förvaltas af 1892 af Konditor L N Levin) kr.
rådet J C MUller 1832) kr. 7,500. pastor och förest.
10,000. Stipendium.
Förest. Till fattiga.
~lanns testamentsfond
(Grossh.
Pastor Kaiser-fond, Förest. Till [2640J
Mosaiska försam- A F Mann och hans hustru Ma·
kyrkokören kr. 600.
thilda Manu 1865)kr. 20,000. RänRambachsdouation(Snick:enkan
lingen.
tan disp. af försam!. förest.
E Rambach, f. Dehm 1880)kr. 1,000.
Se [1267]:
Meyerssons pensionsfond (Groseh.
Pastor och förest. Räntan utdelas
Anton Rendix' f'ond (Färghandl. Lesser Meyersson 1860) kr. 50,000.
till behötvande inom församt.
Anton Bendix 1891) kr. 4,500. Dels Pens:r åt lärare, lärarinnor m. ä.,
Reinholds, Perd lnand; donation grafunderhål1, dels fattigunderst.
anstä.Jda hos mosaiska förs., samt
till kyrkokören; kr. 1,000.
Beuedicks" stipendiefond (Bruks- deras enkor och barn.
Reinholds testamente
(Bag. E patron W Benedicks 1848)kr. 9,000. !lIichaeJssons donation (Bruksp.
Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor Stip. åt judisk studerande vid G Michaelsson 1865) kr. 20,000.
och förest. Till fattiga.
svenskt universitet.
Räntan användes till ngt för förRohtliebs
donation (Kyrkoh. JRenedieks'
nnderstödsfond
saml. nyttigt ändamål.
Rohtlieb 1864)kr. 1,000. Till kyrko- (Bruksp. E OBenedieks 1876) kr.
Jlosaiska f'örsamlingens fattigbetjening och deras enkor.
2,000. Till behöfvande inom för- fond, kr. 27,582. Fattigv. åt törv. Schewens testamente (J B v. saml. enl. vederb. fattigvårdsst.
saml:s medlemmer samt reseunSchewen 1755) kr. 970. Pastor. Till beslut.
derst. åt främmande judar.
fattiga.
Carl Benedicks' donation (Gen:.
Jlosaiska församlingens
skolSchinkels
testamente
(Kom- konsul Carl Beuedicks' test. af d. fond, kr 54,000. Bland annat unmerserådet D v. Schinkel 1807)kr. 3 nov. 1880) kr 25,000. Doneradt derst. åt fattiga skolbarn.
3,000. Pastor och förest. Till be- utan något vilkor; räntan använNathalls fond (H J Nathan 1826)
hötvande skolgossar.
des enl. församl:s beslut.
kr. 13,094.1/2 räntan till vissa perSchlotthauers
legat (Fru]\,I
Emma Be ndlcks" donation Gen:- eoner, andra hälften till undervisn. Schlotthauer 1751) kr. 200. Pastor konsulinnan Emma Beuedicxs 1890) åt fattiga judiska barn.
i Tyska förs amt, För fattiga.
kr. 4,850. Räntan är stäld till
Jeannette och Charlotte Rubens"
Schmidts legat (P Schmidt 1751) försam1:s fria disp.
fond (Frökn. Jeannette o. Charkr. 250. Pastor i Tyska försam!.
Henrik och Mathilda Davidsons lotte Rubens 1870) kr. 2,000. LirFör fattiga.
donationsfond (Gen:konsul Henrik ränta.
Sebultz" testamente (.J A Scholtz Davidson och hans hustru 1893)
!lIoritz Rubens'
(Karlskrona)
1756) kr. 500. Pastor i Tyska för- kr. 20,000. Räntan utgår t. v. som donationsfond
(Gåfvobref
af
saml, Till fattiga.
lifränta åt 2 personer; efter dessas Grossh. Ludvig och Anton Rubens
Scholt,' testamente (J A Scho1tz död användes den till bekost. af samt .1 Lublin af d. 29 nov. 1888)
1756) kr. 500. Pastor och äldste bostad åt fattiga.
kr. 6,600. Räntan utdelas hvarje
före st. Till studerande.
Eliassons understödsfond (Fabr. år d. 7 mars (Moritz Rubens dödsSchumburgs, August, donation, Levy Eliasson och hans fru Ede- dag) till hjelpbehöfvande judiska
kr. 1,051:66. Pastor och förest. Ttfl. line f. Salornonsson 1874)kr. 5,000. personer, 80m vilja lära eller förTyska förs:s diakonisstören.
Räntan användes till underst. åt kofra sig i slöjd eller handtverk.
Sehumburgs, August, donation, fattiga, yngl. och flickor inom mokr. 525:84. Pastor och förest. Till saiska försam!., hvi lka önska fullJulia Rubensons minne (Atskil.
Tyska ålderdomshemmet.
. komna sig i yrke eller kunskaper. liga församl:smedlenlmar 1892) kr.

I
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I

Underst. till uppmuntran åt Henrik o. Henriette Mendelson medellösa judiska barn till erhålför.tjenta lärjungar i f'örsaml:s re- 1891) kr. 33,200. Underst. åt äldre, lande af reltgions- o. elementar1I.gionsskola.
ogifta och obemedl. medlemmar undervisn. ID. m,
I Stiftelsen rör bostäder åt fat· af församl,
Friedländers stipendium (Grossh..
tiga och orkeslösa personer till.
H Friedländer). Styrelsen f. Israehörande JlIosaiska församlingen
litiska Ynglingafören.; årl. räntan
il Stoekhnlm
(Gåfvobref af L J [2Q 41] Stochholms Mosai- 100 kr. utdelas till yngling, tillh.
Eliasson af 12sept. 1882)å kr 10,000; ska försami. sjukhjelp- och Sthms Mosaiska församl. J såsom
~edermera donationer af åtskilliga
lärling egnande sig åt studier i
begrafningssällskap
andra personer. - Fondens belopp
prakt. handtverk eller slöjd.
nu cirka kr. 76,000 Räntan lägges (1788) kr. 56,000. Särsk, styrelse r Seltgmanns
stlpendium
(D:r L
tl v. till kapitalet. När detta enl. se [1943]; att vårda och under- Seligmann). Styrelsen f. Israelitiföreatänd.s åsigt blir tillräckligt stödja sjuka samt ombestyra be- ska Ynglingafören.; årl. räntan c:a
skall
det användas enl. rubriken. grafn. af afl. mosaiska trosbekän- 12.) kr. utdelas till judisk yngling,
I
I
nare; ledamotsafgift är 5 kr. ärl. egnande sig åt vetenskap, skön
I wun, Davidsons donationsfond
men underst. lemnas utan afse- konst, slöjd eller handtverk.
(Gåtvobrer af Konditor Wilhelm ende på ledamotskap i sällskapet.
[2645]
-Davidsons sterbhusdelegare af 5
n,ars 1883) kr. 38,500. Räntan ut- [2642]
Engeströms,
Eufenrla M. v., stifgår t. v. som lifstidsränta åt 2:ne
Israelitiska ynglIngaröreningen
telse (Statsminister L v Engeström
~ersoner, derefter användes den (1819). Särsk. styrelse se [1909J. 1820) kr. 4,000, samt sedan år 1888
till bekost. af bostäder för be- Att understödja till Sthms. kom- stadens lösepenning för fattigstu!:\qfvande.
mun hörande personer af mosaisk gan kr. 4,000. Katolska församl:s
tro sbekännelse, hvilka egna sig kyrkoråd se [1265]. Underst. åt fatI Syskonen
Mendelsons fond för åt vetenskapl. studier, åt slöjd eller tiga enkor af katolska bekännelsen.
Grifta män och qvinnor (Oscar, handtverk; att bereda utväg för
~,OOO.

Fonder tillhörande

fattighus och försörjningsinrättningar,
m. fl. dylika asyler.

barnhus

af Tibells,Mariana Wilhelmina'j utgåripens:r å50kr.pr år till e.nkor
testamente
(Frkn 1616 1882) kr. oah döttrar efter borgare i Sthlm.
61,000. Med vilkor att deraf skall
Paulis testamente (Grossh, Nie.
utgå lifränta kr. 400.
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut.
delas till hufvudstadens
fattiga
borgares och fabrikörers enkor,
[2654]
Konung Oskar I:s minne (Enke- äfvensom orkeslöse, sjuke och bedrottning
Josephina
1873) kr. höfvande borgare och fabrikörer i
675.585. Särsk. styrelse se [1988]. Sthlm.
Schröders testamente (Grossh.
Asyl för obemedl. ogifta truntimmer eller enkor af ståndsklassen Georg Schröder 1871) kr. 122,000.
Pens:r
åt fruutimmeraf borgerliga
öfver 50 år gamla.
klassen.
[2655]
Säfbohms testamente (SnickareAsylet föl' pauvres honteux. ålderm. D. Säfbohm) kr. 750.HandSärsk. direktion se [1990].(Grefv.an penningar åt å enkehuset intagna
Ch. v. Schwerm, f. Ltliencrantz sniskareenkor.
.
1860). Asylets tillg. utgjorde 31 . 'I'Idmarks
och Sundlus Pen.
dec. 189@ kr. 982,684:62, hvaraf stonsfond (M:ll K M..Sundin 1859)
kapitalkonto
830,158:70; lifränte- kr. 204,.300. Pens:r a 300 kr. ~111.
fondens konto 152 525:92. Bere- delas for l behof stadda frunfirndande af bostad och. delvis föda mer af den s. k. bättre samhällsåt aktningsvärda
fruntimmer af klassen, hvilka, födda i Sthlm och
ståndspersonsklassen.

[2657]

Borgerskapets
Enkehus.

Se [1986].
Boj-gerskapets
en kehus grun.
dadt år 1724 för underhåll af ålderstigna borgareenkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1898 års början kr.
958,574:28. Antalet intagna enkor
uppgår f. n. till ~o st.
Bergs testamente
(M:lI J. J.
Berg 18~6) kr. 35,000. Räntan anslagen till pensa'
150 kr. åt 12
ogifta fattiga och ålderstigna borgardöttrar .
Lieberts fond (Sejlareålderm. J.
F. Liebert och hans hustru A. S.
Weber 1832) kr. 4,515. Handpenningar vid midsommar och jul åt
å enkehuset intagna enkor.
Patersens fond (Grossh. W. G.
Paters en 1864) kr. 137,000. Räntan

~1~~~
~~le~r»1a~~i

:~~d~~t~~~~~
made ell. förvridna, så att de icke
kunna sig med arbete föreörja.».
Zettersten
P:s testamente
(Kryddkramh. E. ZetterstenP:ns
1836) kr. 15,000. Af räntan tillfai·
ler 1/4 Enkehuset och de äfriga
3/4 utgå som pens:r
75 kr. åt
välfrejd. fattiga enkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. n. är pensionäreruas antal 10.
Ohmans testamente (Fru Hedv.
Öhman ]791) kr. 3,181. Räntan
tilldelas 8 borgareenkor.
å

å

i
I
I
I

[2658]
Borgerskapets gubbhus (Sthlms
Borgerskap 1788) kapital lS99 kr.
1,216,568:32. Borgerskapets gubbhusdirektion,
se [1985]. Underh.
af ålderstigne borgersmän i Sthlm.
l'. d. Jernkramhalldelssoclete.
tens pensions. och begrafnlngskassa, kr. 3~,{)OO.Kassan öfver-
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lIIalmqvistska barnuppfostrtngsanstalten
i Stoekholm (Klocka.
ren J. P. Malmqvist och hans hustru 1852 och 1853) kr. 52,782:56.
Särsk. styrelse, se [2123]. Att lemna fattiga och värnlösa flickebarn
undervisn., vård och uppfostran i
öfrigt; för de flesta å anstalten
vårdade barn erlägges årl. en afgift, i medeltal utg. 163:53 rör
hvarje betalande .

[2665]
)lurbecks inrättning för fattiga
flickors uppfostran (Prestman. Per
Murbeck 1747) kr. 370,968:27. Än·
damål : att till tjeuartnnor uppfostra fattiga flickor, tillh. Bthlms
kommun. Intagu:sålder 6-10 år.
När tillfälle yppas att intaga barn,
införes annons i Sthlms Dagblad
rned underrättelse
om erforderl.
handlingar och hvar ansökning får
inlemnas. - Särsk. direktion se
[2124], hvare ledamöter lemna årl.
bidrag.

r:.

[2666]

J

Välgörande
~'runthllmers.silll.
skapet (Prinsessan
Sofia Albertina 1825).Sär-sk. styrelse, se [2057],
Kapital omkring 20,000 kr. År1.
inkomsterna utom räntan utgöres
af bidrag från Konungen, Kronprinsessan och Prins Carl sam
ledamotsafgifter, tills. omkr. 2,30-0
kr. som dels efter af Herrar
Kyrkoh:r ingifvet förslag utdelas
till fattiga fruntimmer (omkr.1,800
kr.), dels anslås till underst. för
flickskolor (omkr. 500 kr.)

[2662]
Prins Carls uppfostringsinrätt.
[26 60] Styrelsen äfver Sabning för fattiga och värnlösa barn
batsbergs ålderdomshem.
i Stockholm (Pastor Prim. J. O.

Se [1161].
Benedickska fonden (Enkel'. Emma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
16,800. »För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör användas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.»
Eklunds fond (Johanna Kristina
Eklund 1892)kr. 2,000.Räntan skall
med 31, utdelas till å ålderdoms'hemmet intagna
personer
från
Klara försarnl. och 114 tilläggas
kapitalet. (Testatrisen död).
Lennbergs fond (M:ll Sofia Albertina Lennberg 1890) kr. 2,000.
Räntan utgår f. n. till testatrisens
syster.

III.
(2671]
Sällskapet »De fattigas vänner»
(Grossh. J. E. Törnqvist m. fl. d.
3/51826) kr. 74,000. Sär-ek. styrelse,
se [2103]. Räntan användes dels
'Och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn. , dels ock till smärre
underst. åt behöfvaude; räntan ä
1),000kr. utdelas till 4 behöfvande
ar qvinnokön; dessutom utdelas
ärl. 600 kr. i poster om 10 a 15kr.
enl. C. E. Möllers test. Fonden
ökades senast år 1900 med 5,000
kr., enkefru Amelie Sandbergs f.
Ph effer, legat, att användas för
sällsk:s ändamål, hvarjemte C. E.
'Mölkera testamentsfond, kapitaliserad till 20,000 kr., numera bokföres såsom särskild fond, och ej
såsom årlig gäfva.

(2672]
Sällskapet Jultomtarne (stiftadt
af 17 unge män julartonen 1870),

Wallin
och Underståth.
O. af
Vannqvist 1833) kr. 506,596, deraf
fastighetsv. kr. 250,000. Särsk. styrelse, se [21 21]. Vård af fattiga
och värnlösa barn i Sthlm; 81 barn
vårdas f. n. å Gålön.

[6663J
Föreningen för sinnesslöa barns
vård (Prof. N. G. K.iellberg, fil.
d:r O. von Feilitzcn m. fl. 1869)
kr. 190,345:36. Särsk. styrelse, se
[2025J. Uppfostran af sinnesslöa
barn (t'. n. vårdas i skolan 44 och
fl, arbetshemmet 25 barn) samt seminarium för lärare (f. n. 8 elever).

Fonder för understöd

[2667]
}'elllör~föreningeJl
(Flera
soner 1864) kr. 8,000. Särsk.
relse se [2111J. Grundande
underhållande
af barnhem i
svenska lappmarken.

perstyoch
den

åt barn.

har till ändamål att årligen sönd.
före j ul utdela fullst. beklädnader
åt fattiga, välartade skolbarn inom
huf'vudstaden. Fonder 1111900kr.
77,300:44. Särsk. dtr., se [2105J. År
1870bekläddes 1 barn och 1900190
barn salut under hela verksamhetstiden 3,891barn, för ett värde af c:a
160,000 kr. Fonderna ökades 1893
med 3,000kr.. genom test. af Ingeniör Ludvig Jerving, under namn
af Matlril.da Jervings fond, hvaraf
1/2 räntan användes för sällsk. ändamål) samt 25 sept. 1896med 1.000
kr. af' en af hufvudatadeus affärsmän till minne af 25-årig affärsverksamhet i Sthlm såsom grundplåt till en skodonsfond, hvaraf
högst '12·årsräntan användes till
skodon åt i Jultomtarne anmälda
barn, hvilka ej erhålla fullst. bekladnader; och har nämnda skodonsfond genom af stift. skänkta
och insamlade medel under år 1897
ökats med 1,775 kl'., 1898 med 1,880
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[26 64]

Lieberts fond (Se.ilareålderm:.J.·
lemn. till Borgerskapets gubbhus
och enkehusinrättu. med 1,500kr. F. LIebert 1832)c:a kr. 4,000. Räntan utdelas ti l.l å ålderdomshemtill hvardera.
n:--et l~tagna personal' af tysk natI~;,a!ltet.
..
{2659] Allmänna BarnI e~ra_de8 fond (Språklar. Alexhusinrättningen.
andel N ~,dl 'I'errade och hans}lus~~u Lovisa R. Terradej .~. Serörn.
Se [1635].
Allmänna barnhusinrättningen
back, 1886) kr .. 1,000. Rant~n an1 Stockholm (Drottning Kristina vändes for mkop VId j ul af brod
1637) kr. 5,277,501:36. Vård om tl ll. samtl. å ålderdomshemmet m.
tagna personer.
värnlösa barn.
• Fond för barnhusbarn af qvlnOstergrens fond (Hamnfogd. L.
nokönet» (Staterådet C. J. Malm- E. östergren) kr. 500. Räntan utsten, Frih. F. Wrede, Grossh.A.Fre· delas vid jul åt Rängliggande sjuka
stadius m. fl. 1R61)kr. 32,132:76. ä ålderdomshemmet tillh. Nicolai
Insättn.
i ränte- och kapitalför- törsaml:s afdelning.
säkr: sanstalten i Sthlm till beredande af lifränta vid 55 år.
(Jondretska fonden.\Kapt ..Jean [2661]
o
Louis Gondret ]895) kl. 27.•706:42.
Frimurarebarnhuset
a Krfstme~F?r att underlatta och bls~racka berg (Frrmuraresarnrundet 1753)kr.
1 nod ~)Charmod stadda modrars 1,116,000 (deri fastigh. icke inbebaI";'s mtagan,de och vård.»
räknad). Särsk direktion, se [n 09J.
LJungcrantzska
testa~lllentsfon·ITill
vård och uppfostran inom inden (Tobakshandl:
LJun~?rantz rättn. af..' fattiga värnlösa barn; 142
1875) kr. 129,.522.7.. Inlosn. å barn vårdas f. n. å inrättn; fao
barnhuset af sådana fattlga barn, stigh. är värderad till 386000 kr.
-tdflh. Sthlms kommun, som eljes
icke kunna utan afgift intagas.
---

kr., 1899med ],985 kr. och HOO med
2,090kr. samt utgjorde 31 dec, 1900
kr. 9,213: 77. - Se vidare sid.1000.

[2673]
Fattiga barns vänner (Frth.an
Cederström, f. v. Cedervald 1841)
kr. ]4,500. Sär-sk. styrelse, se [2101J.
Årl, beklädn. åt 2 gossar o. 2 f1ick
af hvarje af hufvudstadens 8 torr .
törsaml. samt årsafg. för utackorder. flickor. Sedan ]883 har sällsk:
bestämda inkomst ökats med räntan af 2,000kr., hvilka genom test.
tillfallit sällskapet vid fru frih:an
Rosa Oxenstiernas, f. Mickelson,
död år 1892.

[26 74]
SiiIlskapet Barnavännerna. Särskild direktion, se [2107J. Sällsk:s
ändamål är att bekläda fattiga folkskolebarn.
Tillg. utgjorde 1 jan.
1900kr. 7,108:73. Ledamotsantalet
var samma dag 687, Den 16 dec,

I
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1900 utdelades
fullst. vlnterbe.
klädn. jemte diverse andra julgiifvor till 120 fattiga folkskolebarn
samt strumpor och skodon till ytterl. 36 barn (= 156 barn) 16r en
sammanlagd kostn. af 4,471kr. Under sällsk:s 3l-åriga verksamhet
(lS70-1900) hafva fullst. beklädn.
jemte andra julgåfvor tilldelats
1,751 barn samt strumpor och skodon ytter!. 374 barn (=~,125 barn)
för en sammanlagd kostn. af omkr.
63,500 kr. Administrationskostn:a
äro ej medräknade häri.

af vederb. pastor eller kommunalmyndighet, åt fader' o. moderlösa
barn samt andra sådana, hvilka,
i saknad af behörig omvärdn., äro
i fara att sedligt förfalla eller gå
förlorade, bereda krist!. uppfostr.
och god handledn. i syfte att dana
dem till dug!. och redbara tjenare,
Anmälan om emottagande af barn,
t. v. endast flickor om 6 till 12 år,
för hvilka vederbör. målsman eller
kommun bör tills fylda 15 år lemna år!. bidrag af 100 kr., kan ske
hos dir:sledamoten kanslirådet C.
F_ Smerling.

(2675J

[2676J

Alms, Axel och Sofia, stiftelse.
W. A. Benedicks fond (Kam(Byggmäst.A.Alms enka, E. S.Alm, marh. W. A. Benedtcks 1870) ka1874) grundfond vid 1899 års slut flital: omkr. kr. 84,000. Styrelse: se
kr. 864,123:13 och öfriga tillg. kr. 12055J. Vård och uppfostran af
233,493:19. Sär-sk.styrelse,se [2059]. fattiga barn, som antingen förlorat
Har till ändamål att, efter ansökn , ngn af sina föräldrar eller i följd af

deras sjukdom eller oordentlighet
sakna nödig vård o. tills. i hemmet.

[2677J

--

Sällskap »För uppmuntran till
öm och sedlig modersvård'»kr.
115,000:-.
Särsk. direktion,
se
[1955]. Räntan jemte årsafg, användes till underst. dels kontant
till belopp an5 till 25 kr. dels med
kläder m. m. åt hustrur eller enkor,
hvilka egna sina minderåriga, äkta
barn en öm o. sedlig modersvård
och äro stadda i behöfvande omständigheter. Underst. utdelas höst
o. vår till hvarje gång 130 mödrar.

(2678J
»Köhlers premtefond», kr. 1,350.
Räntan utdelas som prem. åt folkskolebarn, som gjort goda framsteg i simning, vid Sthlms stads
bad- och siminrättning.

IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter,
afsedda att bereda sjukvård.
[2681J

Seraflmerlasarettets direktion.

Se [1605].
Nordlunds, Lotten, Fru, fond
(1895)för fr. K. Serafimerlasarettet
utgående konvalescenter. Kapital
10,000 kr., hvaraf räntan genom
öfverläkaren och andre öfverläkaren vid den medio. atd. utdelas åt
från lasarettet utskrifna, verk!. behäfvande, .för att sätta dem i tillfäfle att genom lämplig föda eller
vistelse i stärkande luft vid brunnar eller bad söka återvinna helsa
och krafter.
RegnelIs, A. F•• Dr, stlpeudiefond. Doneradt kapital (1863)kr.
10,000, som med tillväxt genom
kapitaliserade räntor vid 1895 års
början utgjorde kr. 11,906. År!.
räntan använd. till 2:ne lika stora
stip. att tilldelas 2 medic. kand:er,
som ,tjenstgöra vid Seraftmerlasarettet. Stip:a, f. n. 235 kr. hvard.
få innehafvas 1 år samt sökas
skrift!. hos vederb. förest. f. medio.
eller kirurg. kliniken sist före juni
månads ingång.
Sederholmska
testamentsfonden (Exped. sekr. H. F. Sederholm
1853) kr. 56,403. Afkastn., vid 1889
års början kr. 276,767, har di sponerats, jeml. donators föreskr., för
ny- o. ombyggn. vid lasarettet.
Sjöstedts testamente (Kyrkoh.
N. J. Sjöstedt 1858) kr. 6,000. I
den mån de donerade medlen dertill Iemna tillg., tillhandahålles
kostnadsfri sjukv. vid lasarettet,
så vidt ske kan i ensk. rum, för
obefordrade prester oeh eiv. e. o.
tjenstem. i Sthlm och dess närmaste omgifn.

[26 82J

---

Gymnastlsk.ortopedlska
iustltutets fattigfond (Prof. N. Åkerman
m. fl. 1827) 12,804 kr. Direktionen.

f. Gymn.-ortop.-instit.,
se [1579]. [2687J
Kostnadsfria bandager åt medellösa pers., som lida af kroppslyten.

eller

Allmänna barnbördshuset.

Se [1627].
Allmänna barnbördshuset (1852)
kr. 421,387:90, deraf fastighetsv.
Stockholms sjukhem (stift. gen. kr. 200,000.
gåfvor 1867) kr. 3,288,243:58 (1/1
Asylen för fattiga barnaföder1899). Särsk. styrelse, se [1619J.
skor och deras barn. Samma st Y.
relse som vid allm. barnbördshu .
set, se [1629]. (Bildad af BeneDirektionen
öfver Stock- dickska
asylerna och Nödhjelpsholms stads och läns
ronden.)
Med en kapitalbehålln.
vid 1899års början afkr.763,501: 25.
kurhus.
Se [1623J.
Friherre B. vou Beskows och [2688J
Kungl. Sällskapet
hans hustqus donationsfond (1880)
Pro Patria.
kr. 1,153:67 vid 1899 års slut. RänSe [1953].
tan användes till underhåll o.komK. Sällsk:ts samt!. tillg. 1 Jan.
plettering af för patienternas räkn. 1899 utgjorde kr. 178,558:09.
befint!. bokförråd.
Byggmäst. J ohan Anderssons
Grefve Clas Horns donations- fond (1898) kr. 20,000. Befrämj. af
fond (1822)kr. 12,500. Till förmån ngt barnbördshusets
ändarnål.
f. Sthlms läns kurhusinrättn. EnBarnbördshuset
Pro
Patrla
dast räntan får användas.
(Grundadt af' Assessor C. RamSejiareåldermannen
J. F. Lie· ström 1774). Intagande och vård af
berdts och hans hustrus dona- barnaföderskor, samt att anskaffa
tlonsfoud (1827) kr. 4,014: 9J vid underhåll m. m. för ett visst antal
1899 års slut. Frisäng f. en sej- vid inrättningen födda barn;' falareembetet tillh. person.
stigh:n, som tillh. sällsk., är värderad till 66,000kr. och der be fint!.
[2684J
inventarier till kr. 7,075:19.
Kronprinsessan Lovisas vårdanFru Hanna B:s fond (Brukseg.
stalt för sjuka barn (Med. Dr P. G. F. Berndes 1876) kr. 5,000. UnElmstedt m. fl. 1854) kr. 725,000. derst. åt fattiga barnaföderskor.
Särsk. direktion, se [1639]. Vård
Fru 111.Berggrens foud (Grossh.
af fattiga sjuka barn; under de sista R. C. Berggren 1894)kr. 5,000. \Till
åren vårdade omkr. 500 barn; vid förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
polikliniken oIlfkr. 3,000 fritt.
fonder.
Grefve Gylleuborgs fond (Pro.
[2685J
tokollssekr. Grefve C. A. D. GylSabbatsbergs
brunnslasarett
lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifi.k:r
(Prof. E. Gadelius under medvar- åt gamla orkeslösa tjenare o. t jekan af brunnsgäster vid Sabbats- narinnor för långv., trogen tjens~.
bergs helsobrunn 1807) kr. 44,880:
C. P. KIndevalls fond (Fastig44. Särsk. direktion, se [1641). Att hetseg- C. P. Kindevall 1888) kr.
åt fattiga sjuka brunnsgäster be- 3,000. Underst. åt fattiga och mereda kostnadsfri bostad, föda och dellösa barnsängsqvinnor.
läkarev. under den tid de begagna
A. O. Wallenbergs fond (Banksig af brunnsdriekn.vid Sabbatsb. dir. A. O. Wallenberg 1875o. 1884
l med 1,000 kr. hvard. gången) kr,

[2683J
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2,000. Räntorna å nämnda dona- [2689]
tinner användas med ena hälften
Strandbergska läkareinrättnin·
till »täckande af utgifterna för gen (Assessor Z Strandberg 1793)
barnbördshuset»
och med den c:a 241.000 kr. Särsk. direktion.
andra till »understöd åt fattiga se [2043J. Understödet, som bebarnaf'dderskor och deras barn». står i fri läkarev., medikam. och
Aug. Wennbergs fond (Grossh. ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000. honteux, och har under de senaste
Befrämj. af sällsk:s barrnhertig- åren utgått till öfver 350personer
årligen.
hetsstift:r.

V.

[2688-2697]

[26901
Föreningen för sjukvård i fattiga hem (stiftad 1888). Styrelse,
se [2003J. Att gnm af rören, anställda sjuksköterskor lemna vård
i deras egna hem åt sådana fattiga sjuka, hvilka ej kunna el. böra.
sändas till sjukhusen.
Fören.s
verksamhetsområde är inom Ad.
Fred:s och Johannes' församlrr.

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

von Willebrands fond (Frih. K
Flobergs fond (Gu'ldsmed S FloBerendts, S, understödsfond (Fa- berg 1830) kr. 3,000. Pens. täll ClV. M v. Willebrand 1854) kr. 110,000_
Underst.
briksidk. S Berendt 1886)kr. 10,000. enkor.
..
Winboms pensionsfond (DomÖfverståth:embetet för Polf särenHanssons
fond (Borgmast. H
den, se [1081]. Till hyresbidrag Hansson 1659 och 1663) kr 1,379. prostenkan C Winbom 1821) kr3,000. Executor testamenti: stadsåt fattiga linnesömmerskor
vid Stip:r ..
höst- och vårflyttu. till ett belopp
HedIngs fond (Mar!Saret,a He- kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
af högst 25 kr.
dmg 1708) kr. 800. Stip.r at stu- är anslagen till underst. åt ogifta
döttrar samt enkor efter ofrälse'
derande vid Upsala univ,
ståndspersoner med företrädesrätt.
[2695]
Stockholms magi- Hedströms pensionsfond (Fabr. för gifvarinnans slägtingar.
.
strat.
~t ~:~~l~~~~8n~~i;:;~00'
Pens r

[2693J

Ahllöfska ~:si~;"~~isfonden (AsHochschilds pensionsfond (Lag- [2697J
Borgerskapets beman J H Hochschild
1830) kr
dl'
k
..
sessor O Ahllöf 1740) kr. 8:173:25 14,300.Räntan utgår till2:ne pens:r
me mqs ommission.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
225 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
Se [1193],
boende ålderstigna, bräckliga och 30 år gamla fruntimmer, hvilkas Asplunds testamentsfond (Grossh ,
fa~~~t~Ö:;:'~k:''testamentsfonden
fäder tillh. Sthlm s magistrat af D Asplund 1804)kr. 124,500. Pens:r(Skepparen M Ahlström 1790) kr. litterata klassen.
75 kr. tilldelas fattige borgare,
27,000. 12 pens:r a 66 kr. 67 öre
Jacobsons testamente (C Jacob- deras enkor och oförsörjda barn.
till underst. för aftestator utsedda son 1644) kr. 1,080:50. En r-ens. m. fl.; år 1890 utdelades 5,288 kr.
jungfrur, deras anhöriga eL andra a kr. 54: 37 utgår till en stude- åt 65 personer; åtskilliga anslag
utsedda fattige i Sthlm födde per- a-ande yngL
utgå äfven dels till Torsåkers försoner.
Jakobsons o. Mattsons fond (C ~~Tn~:"~a~e~::;:':~~:tstift, dels till
Flodinskasti]lendieinriittningen
Jakobso~l o. C Mattson 1644) kr.
Bergers
stipendium
(Krydd(Borgmäst. S C Flodin 1795) kr. 1,087. Stip:r.
kramh:ssoeieteten
till minne af
155,086:25. Underst. till studerande
Ladous fond (Dorothea Ladou dess ledamot Lorentz W Bergervid Upsala univ:t och Linköpings [1748) kr: 500. Stip:r åt barn tillh. 1829) kr. 10,000. Underst. vid lärohögre elementarlärov.
tyska !?rsaml.
verk åt söner till obemedL inom
Hemfeldtska
stipendiefonden
. MarI~ testamente (Enkef. A Ma- kryddkramh:ssocieteten.
(Riksrådet Baron Simon Gundel r-rus, f. Koopman 1846 och 1848)
Helmfeldts enka 1\1H v Parr 1683) kr. 78,000. Pens.r a 75 kr. åt beBorgerskapets egen disposition
.
, höf
d
'n f
tl
.
ad pios usus (Sthlms borgerskap
kr. 45,147:31. Sthlms magistrat
o van e Ogl arun
immer inom 1749) kr. 150,000. Pens:r
75 kr,
och en af densamma utsedd di- Sthlm, hvilka uppnått 50 år.
till fattiga borgare, deras ankorrektör. Understöd åt studerande
Möllers stlpendlefoud (Kauierer och oförsörjda barn.
vid Upsala uuiv., företrädesvis till J Möller 1798) kr. 2,200.Stip:r till
Castelins fond (Kryddkramh. A
slägten; af räntorna underhålles å.ne studerande vid Upsala univ. Castelin och hans hustru 1836)kr,
faltmarskalk
Helmfeldts
graf i
Nordfors testamente (Öfverst:an 15,000. Pens:r till enkor och ogifta.
Storkyrkan.
W Nordfors 1838) kr. 1,000. Till döttrar efter f. d. Kryddkramh:sen behöfvande rmlttärenka.
societ:s ledamöter.
[2696]
Stockholms
förNOr/ienska fonden (Enkef. L F
~'lohergs
testamente
(GuldNoreon 1850) kr. 17,800. Pens. åt smed S Floberg 1837) kr. 3,000.
myn d are k ammare.
fattiga enkor eller ogifta fruntim- Räntan användes tilllifstidspens:r
Branders fond (Kamerer H A Iller i Sth lm.
åt 2 fattiga borgarenkor. afhvilka.
Brander 1869) kr. 127,000. Pens:r
Sebaldts testamente
(Ju sti ti e- den ena bör vara gu1dsmedsenka.
åt fattiga, sjukL, ogifta fruntim- kansler C Sebaldts enka 1797) kr.
f. d. Handelsf'öreningens öf'vermer, som uppnått 60 års ålder, 600. 'I'ill fattiga barn.
skottsfond (öfverlemnad af Hanäro födda oeh boende inom Sthlms
'l'håströms
fond (Enkef. F I~ delsfören. i Sthlm 1865) kr. 2,000.
stad, helst å Södermalm, ooh hvi.l- Thåström 1832) kr. 25,55 . Pens.r Pens. till en minuthandL
kas fäder varit civ. tjen stem. vid a 75 kr. åt fattiga enkor o. döttrar
Hedströms testamente
(SidenSthlms stads verk el. inrättningar, efter ctv. tjenatern. och borgare i fabr. C Hedström 1832) kr. 3JOOO~
samt stip:r åt gossar och flickor Sthlrn ,
Pens:r a 75 kr. utgå till fattiga.
mellan 16 och 21 år och hvilkas
'l'örnqvists
fond (Kameror C enkor och oförsörjda barn efter
fäder varit industriidk., trädgårds- 'I'örnqvist ,1861) kl'. 3,000. Prem. borgare i Sthhn.
mäst, m. m.; -ingen får komma i åt lärjungar, som visa särd. håg
f. d. Krl'ddkranlh.~societetens
åtnjutande eller bibehållande af för studier, vid Katarina lägre ele- pensionskassa
(Kryddkramh.-sopens. eller sttp., som tillhör eller mentarJä.rov.
cieteten 1775) kr. 170,000. Pens:r
håller sig till annan lära, sekt och
Wadströms fond tJungn-uu U och underst.
läsaresamfund
än väl' kristna Wadströin 1789) kr.10,500 Pens.r
L,jungcrantz'
testamente
(Toevang. lnth. lära.»
tilldelas »10 gamla jungfrur, som bakshandl. P Ljungcrantz 1873)kr.
Dyks fond (Gudmund Dyk 1659) uppnått 60 år, 1/2 af civila och 1/2 4,000. Pens:r åt minuthandl:enkor
kr. 600. Stip:r.
laf borgareståndet».
. och deras döttrar,
å

å

å
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Lunns testamente (Perukrnak:- tens deputerade 1854) kr. 32,065. [2705J
dottern B M Lunn 1840) kr. 1,870. Pens:r till sjökaptener samt gratiF. d. Bryggareembetets i StockPens. åt 2:ne fattiga o. 40-åriga fik:r till sjökapt:s enkor och döttrar. holm pensionskassa
(f. d. Brygborgaredöttrar.
Hagboms testamente (M:ll C U gareembetet)grundfondkr.305,268:
Nyströms testamente
(Groash. Hagbom 1833) kr. 18,000. 6 pens:r 54. Särsk. styrelse, SB [1889];pen() M Nyström
1790) kr. 37.500. å 150 kr. till fattiga enkor och s:r och underst. åt delegare.
-Numera 2/3 af årl , räntan till döttrar efter skeppsklarerare eller,
Drottningens skyddshem och '/s om sådana ej finnas, efter gross- [27 06J
-till stift. Hemmet för elända.
handlare.
f. d. Skomakarembetet eller n.
Okänd (ett anonymt testamente
Petrejiska fonden (Skeppsklarer. v. skomakaremästareföreningen
i
1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- P Petrejus 1847) kr. 7,500. Pens:r Stockholm
(Okänd) kr. 325,000
tig borgare.
till skeppsklarerares i Sthlm enkor (fastigh. N:o 6 qv, Pegaeue). Särsk.
Scharps
gåfva (Grossh. C A och barn.
styrelse, se [1884]; pens:r. sjuk.
:Scharps arfvingar 1849) kr. 3,000.
och begrafningshjelp.
Pf~S{ ~ale~~~~j;r:~~J;~k~amhan_ [2699J
Direktionen öfver
delssocietetens
pensionskassa (f.
fabriksfattigkassan.
d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
Se [2045]]
[27 lOJ Apotekare-socie'23,000.Pens:rtillenkorochdöttrar
Blancks foud (S M Blanck1873)
teten.
efter deleg. i Siden- och klädes- kr. 1,037;39. Underst. till en ar.krumh.ssoeieteten.
betare vid K A Almgrens sidenfabr.
Se [2373].
Sundberg
Pisons
testamente
Oasparssons pensionsinrättning
Collianders fond (Dorothea Ch.
{Krarnhandl, .r Sundberg Petters- (Fabr. P A Casparsson 1850) kr. Colliander 1850) kr. 600. »Till den
'Son 1792) kr. 1,000. Pens:r åt bor- 20,256:80. Pens:r till arbetare vid i Sthlm bildade fond Idr underst.
;gare och deras enkor,
sidenfabr:r.
ät fattiga apotekareenkor»,
Sundins testamente (Ma:ll L M
Fabriksfattigkassan
(Sthlms fao Hallengrens fond (Apotek .. r N
:Sundin 1879)kr. 24,700. Enkaeller briksidk. 1752) kr. 238,009:73. Un- Hallengren 1836) kr. 2,675. »Rändöttrar efter borgare i Sthlm, med derst. åt fabriksarbetare.
tan användes till nytta och änföreträde för sidenkramh:enka och
van der Ostenska fonden (Fa- damål för de farmaceuter som
döttrar.
br:senkan M C van der Ostan 1834) använda Societetens institut.»
Svanbergs testamente
(Handl. kr. 8.000. Åt döttrar eller enkor
Justelii
fond (Apotek. Martin
A Svanberg 9/5 1887) kr. 300,000. i fabrikssocieteten.
Justelius 1R87) kr. 30,000. '/3 af'
Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
Pauliska
fonden (Grossh. och räntan utdelas till behöfvande
'lamt för deras i behof stadda en- fabr, Chr. Pauli 1807)kr. 2,791:3l. apotekare, deras enkor eller oför.kor och döttrar.
Underst. till arbetare vid yllefa- sörjda barn, '/g till stipendier rör
f. d. Tobakshandelssocietetens
brikerna.
tvä stud:de vid Farm, institutet
"pensionskassa (f. d. 'I'obaksh.ssof. d. Stämpelafgiftseller den och '/3 till tillfälliga underst. åt
-cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r s. k. Hallkassan (Sthlms fabriks- behöfvande farmaceuter eller till
-till enkor och döttrar efter tobaks- idkare 1770 års hallardning) kr. för yrket nyttiga ändamål.
53t9 Ue'n'dkeorrsto:
handl,
chätbfa·arbnr.ikörerKalls fond (Apotek. Chr. Kall
Törneboms testamente (Asses- s64a'm:d6e6r·a.s
1899) kr. 4,000. ))Årl. afkastn. till-sorn och stämpelmäst. E 'I'örneSöderbergska fonden (Fabr, P delas en eller flere enkor efter
bom 1831) kr. 106,500. Räntan är Söderberg 1850) kr 1,500 Underst- farmaceuter med företräde för en.anslagen till pens:r
75 kr. ät tdll 2.ne strumpfabnksarbetare.
kor efter farmaceuter från Vester-enkor och barn efter medlemmar
Törnebomska fonden (Stämpel- götland.»
.
.af Sthlms borgerskap (utom ta- mäet. assessorn E Törnebom 1831) Mosanders fond (Grundkapital
briksidk.), hvarjemte för särsk. af kr. 3,732. Underst. till afl. fabriks- 1,000 kr. till minne af Professor
-testator bestämda ändarnål utbe- idk:s och tabriksarb:s fattiga barn C G Mosander frän en apotekare
'talas 600 kr. ärl.; dessutom utgä under 16 är.
som den '/91900 tillhört apotekare~~~st,s~~t~:!t :so:.
till Ortopedi. [270oJ
--.-kåren i 50 är) kr. 2,450. Räntan utdelas
årligen af Professorn i kemi
Törneboms
fond (Assessor E . Bok-. oc~ mns,khandlltrnes pen'Törnebom 1831) kr. 3,000. För stonsförentng
(MUSIkfo;lag!l" A vid Farmaceutiska inst. till den
mest framstående lärjungen i sam'Sängliggande ä fattighus.
HU's<;h, b?khandl; .:rr ~Iodm m. ma ämne.
WarodelIs pensionsfond (HandI. fl. 18<>3)
kl, 310,970.25. Sarsk. st yNorrlands
apotekareförenings
L J WaradelI 1863). 215af Berg- relse se [1891}.Pens. ät delegarne.
donationsfond
d. 29/5 1895. Af'
'Strahlska husets hyror utbetalas [27 O 1 J
-räntemedlen lägges t. v. 1/3 till
_~~~o~~n~:~~1~11~o:7~a~~
~~~~~a~~: ltlinuthandelsföreningens
pen. kapitalet och 2/3 öfverlemnas till
des 1890 till 206 person~r.
sionskassa(flera ~inuthandI.1874) Fann. instit:ts styrelse, att efter
Westerbergs testamente (Trak- kr. 330,856.80. Sarsk. styrelse se samråd med direktionen användas
till ngt för institutet eller dess
törsdottern C M Westerberg 1840) [1893J.Pens.r och underst.
elever gagnande ändamål.
kr: 20,175. Pens:r till borgare- [2702J
--~ygrens stipendiefond (Apotek.
.döttrar.
nktualiehandlarnes
pensions- Gottfried Nygren d. '6/'2 1897) kr.
5,000.
Räntemedlen 1,000kr. utdeinrättning
kr. 272,586:80. Särsk.
{2698J Grosshandelssociedirektion, se [1885}.Pens:tagarne las af societ:s direktion tiU någon
examin.
apotekare till underst.
äro omkr. 50.
tetens deputerade.
antingen: 11) för vetenskapl. stuSe [2329].
die
r
i
ineller
utlandet eller 2)
[2703J
Brobergs pensionsfond (M:ll J
Handelsbokhållarnes
pensions- för studier vid kemisk fabr. eller
-C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
ock
till
3)
belöning
för epok.
förening (1869)kr. 500,000. Särsk.
till en grosshandl:dotter.
görande upptäckt inom farmacien.
styrelse, se [1895};pene:r,
Grosshandelssocietetens
penVid' stip:s utdeln. fästes hufvud:sionskassa
(Grossh:ssocieteten [2704J
sakl, vigten
vid stipendiatens
-181;;) kr. 497,420.Pens:r till grosssVinskänkssocietetens
pensions- prakt. duglighet, skötsamhet och
handl., deras hustrur, enkor och och
karakter.
begrafaingsbjelpskassa.
Kabarn i Sthlm.
Redings fond (Apotek. TReding
pitalet 15,000 kr. är öfverlemn. till
Grosshandelssocietetens
och Bemedlingskommissionen der pen- 1871) kr. 5,000. Räntan skall vid
-skeppsrederiernas
deputerades sionerutdelas till pens: berättigade. hvarje ärs slut tilldelas 3 fattiga
pensionskassa
(Grossh.ssocieteapotekare eller apotekareenkor.
i

å
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
lVallers
fond (Till minne af
Apotekaren Jakob Waller 1886)
6,000 kr. Räntan utdelas som belön. företrädesvis "för flitigt och
förtjenstfullt
arbete å Farm. instit:slaboratorium, men äfven som
uppmuntran för redbart och fr-uktbärande arbete inom äfriga undervisn:fack vid institutet.

[271O-2729J

l

styrelse, se [1883);underst. åtgamla legande sjökapt:r i Sthlm och har
sjuka och fattiga barnmorskor.
societeten till ändamål att upptaga,
Barnmorskornas
i Stockholm diskutera och besvara sådana frå·
pensionsfören. (1860)kr. 33,073:31. gor, som beröra sjöfarten eller 80Pens:r åt delega.rtnuor, som fyllt cietetens Iedamöters intressen, ut60 ål' och inbetaldt 25 års afgifter; dela pens:r åt ledamöter af viss
t'. n. utgå 8 pens:r å 200 kr. st.
ålder samt underst. åt ledamöter,
deras enkor och oförsörjda barn,
[27 17J
som deraf äro i behof.
Stockholms nya spårvägs akt,bol.is
Personals
kassa,
31/
1899
Ul
[2725J
[2711J
Sjömanna,förellingen
i StockKonstf'örvandtskapets
kassa, kr. 23,669:22. Förvaltas af bolaget.
holm (stift. 1863) c.a kr. ~00,000.
omfattande: Sjuk· och begrafningsSärsk. styrelse, se [1899]; pens.r,
hjelpskassa (stift. af flere perso- [2719J
Johan Anderssons understöds .. sjuk- och begrafn:shjelp samt unner 1754) kr. 14,000. Sjuk- och beHvarje sjöman (af befäl.
grafn:shjelp åt manI. och qvinl. fond (Fru Therese Andersson och derst.
Herr
Knut Andersson 1898) kr. underbefäl och manskap), som är
arbetare vid boktryckeri o. stil50,000. Sthlm s arbetarefören:g, so svensk undersåte, eger anmäla sig
gjuteri.
Gutenbergska stiftelsen (stift. af [2413}; årl. räntan utdelas vid jul. till inträde i fören. Kontor: Skeppsflere personer
1840) kr. 84,500. tiden till orkeslösa manI. ledamö- bron 10, n. b. t. v.
Sjömaullaföreningens
lJöd .•
Pens:r åt manI. o. qvtnl vtypogra- ter, som fyllt 55 år och äro i be
hof af understöd.
I\jelllskassa c:a kr. 14,000. Sjöfel' samt stilgjutare.
El iassonska
understödsfonden
mannafören:s styrelse; att af fonEnkehjelpsfonden (stift. af flere
personer 1854) kr. 13,600, Enke- (Fabr. Levy Eliasson och hans fru dens räntor och af medel insaml.
hjelp efter typografer o. stilgjutare. Edelinc, f. Salomonseen 1874) kr. i sparbössor under fören.s samGemensam styrelse. Adr.: K:gL 5,300:11. Sthlms arbetarefören:g, mankomster gifva julgårvor till lese [2413]; räntan användes åt före- damöters enkor och barn.
boktryckeriet.
ningsledamöter,
som varit med i
minst 10 år, för befriaudet af års.
[2712J
afg. till fören. och dess sjukfond. [2726J
Stockholms
sjömanshnskassa
Typograflska föreningen (H W
Hemslöjdsf"onden (AdvokatfiskaLindström m. fl. 1846)kr. 31,635:75. len C E Ljungberg 1879)kr. 598:45. (Sthlms sjömanshus) vid slutet af
Särsk. styrelse, se [2417]; sjuk- och Sthlms arbetarefören.g, se [2413J, 1808: kr. 536,395: 98. Särsk. direkbegrafn:shjelp m. m.
räntan användes som prem:r åt tion, se [1195J; underst. åt orkestören-sledamöters
barn under 15 lösa sjömän, deras enkor och barn;
år 1898 utbet.s kr. 21,172: 80 till
år för slöjd. Utdeln. hvarje jul.
[~7 13J
560 underst.stagare.
Stockholms
gasverks arbetares
Stockholms
nationalkassa
sjuk· och begr afningskassa (Del- [2720]
(Skeppsred. i Sthlm 1772) slutet
Stockholms
arbetareförenings
egarne 1879) kr. 9,184. Särsk. sty1898:
kr.
150,579:
93.
Sthlms sjörelse, se [19 23]; sjuk- och begraf- sj uk- och begrafningshjelpsfond
n:shjelp; årl, bidrag från Sthlms (Sthlms arbetarefören:g 1868) kr. manshus direktion, se [1195]. Underst.
åt
orkeslösa
sjömän;
är 1898
gasv. 800 kr.
18,844:68. Särsk. styrelse, se [2413];
sjuk- och begrafn:shjelp åt fondens utdelades kr. 4,415.
Stockholms
gasverksarbetares
eller deras sterbhus.
nödhjelpsfond
(Delegarne 1881). ledamöter
-Samma styrelse som sjuk. och Ar 1899 utbct:s 11,828 kr. i sjuk- [2727J
Å ngfartygs befälh afvaresiidlskabegrafu.skassan, Utdelar hjelp vid hjelp och 3,700kr. i begrafn:shjelp.
pet (1857) kr. 144,600. Särsk. styträngande behof. Kapital kr. 15,933.
[27'21];
relse, se [2426]; pens.s- och underst. skassa.
Stockholms
arbetareförenings
[2714J
Lykttiludarnes
sjuk· och be- tioöresafdeJnlng (Sthlms arbetaregrafnlngskassa (Delegarne 1868)kr. fören:g lS70) kr. 471: 75. Särsk. [2728J
Ilandelsflottans
penstonsan3,664:12. Särsk. styrelse, se [1945J; styrelse, [se 2413J; beklädn. åt
statt (K. Maj:t och Rikets Ständer
sjuk- och begrafn:shjelp. Arl. bi- fattiga barn hvarje jul.
1864) kr. 854,033: 34. Särsk. direkdrag från Sth.lms gasv. 300 kr.
tion, se [1837]; pens. berättigad är
I~)'kttändarnes
och sifoupum- [2722]
Fagerbergs
penstonslnrättnlug
den, som uppnått 55 år, åtnjuter
parnes vid Stockholms gasverk
J. Fagerberg medborg. förtroende o. varit i 25
ensk,
pensionsfond
(Delegarne (Sadelmak.ålderm.
1892) kr. 45,761. Särsk. styrelse se 1830) kr. 22a,42l:03. Pens:r åt fat- ål' vid svenskt sjömanshus inskriftiga och välfrejd. personer, som ven samt, utan att hefva begått
[1907]; pens: åt delegarne.
äro eller varit borgare i Sthlm, rymn.sbrott, under dessa år idkat
deras enkor och oförsörjda, barn. sjöfart med svenskt handelsfartyg,
(2715J
der-af hufvudsakl. tiden, bestämd
Totties
pensionsfond
(Sthlms
till 17 år, å utrikes orter; år 1899
stads Brandförsäkr:skontor
1847) [2723J
Godu'ska pensionsfonden (Segel- utdelades kr. 107,835till 1,271perkr. 37,500. Sthlm s stads Brandförsäkr:skontor se [1759];räntemedlen söm.enkan K. Godu 1791)kr. 10,575. soner.
användas till pens:r o. årl. under- Borgmästaren i Sthlm; räntan an- [2729J
stöd åt de på brandförsäkr:kontovändes till underst. åt enkor efter
Maskinistföreningen ; särsk. st yrets stat uppförda torn väktares embetsmän inom Sthlrns Illagistrat rel se, se [2429J; kassabehålln.
31/12
efterlemn. enkor och oförsörjda samt efter sådana civ. tjenstemäll 1899: förvaltn.sfonden:
kr. 2,696:
barn samt åt enkor och barn efter som af öfverståth. o. magistraten 10; underst.sfonden:
kr. 7,046: 74;
personer, som vid eldsvådor om- tillsättas; utbet:s f. n. till 4 enkor. biblioteksfonden : kr. 2,209: 74;
kommit, äfvensom åt sådane, som
. peus.touden : kr. 268: 60; byggn.svid eldsvådor blifvit skadade.
fonden: kr: 65: 15; sjuk- och be[2724J
Sjökaptenssocleteten
i Stock- grafn.sfonden: kr. 26,098: 51; nödkr. 20,179: 27; s:a
holm (stift. 1732) kr. 75,000. Sjö- hjelpsfonden:
[2716J
Barnmorskefonden
(Kgl. regle- kapt.ssocietctcns deput:e, se [1897}. kr. 58,564: 11.
mente 1840) kr. 14,194:84. Särsk. Ledamöterna måste vara burskaps-
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