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[2601-2602]

Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. fl. fonder.

Fromma stiftelsers, pensionskassors,
sjukkassors
jemförliga inrättningars fonder,
Stiftelsens

namn och förvaltning,

och dermed

stiftaren, stiftelsens, årtal, ändamål; utdelning.

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål afsedda fonder
II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar,
barnhus
m. fl. dylika asyler
/II. 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 p~nsionering
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. .
Registm' till samtliga fondm' se [2865J -

I. Af. kyrkliga och församlingarnas
styrelser förvaltade för olika ändamål
,
afsedda fonder.
[2601J

S tockholms
stads kon.
.
slstorlum.
Se [1225}.
Bergstenska fonden (Enkefru L. M. Bergsten 1826) kr. 4,649: 70. Af räntan utdelas 3
p~ns.ioner åt fattiga prestenkor eller prestdottrar.
Georgiska fonden, kr. 1 000. Ärliga räntan
är 40 kr. och utdelas till 2 fattiga fruntimmer.
Häggmanska fonden (Mamsell Häggman
1870) kr. 3,000. Pension.
Jungbladska fonden (Prosten B. Jungblad,
1832) kr. ~,541: 75. Pensioner till fattiga
prestenkor l Stockholm.
.

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

[2869J.

q.

Lagus fond (Dok~oripnan
G. Lagu 1854)
kr. 6,090. Understod at fattiga fruntimmer,
Posslethska fonden (Kyrkoherden J. Possieth 1728) kr. 25,473: 90. Stipendier åt studerande.
.
. Renströmska fonden (Kanslisten O. Renström 1818) kr. 16,512: 80. Pensionertill7
ofrälse civile tjenstemäns enkor, boende inom
Klara 'rörsamIing.
Sahlstedtska fonden (M:ll A.. L. R. Sahlstedt 1868) kr. 1,500. Pension.
Soopska fonden (Grefvinnan A.. M. Soop
1734) kr. 20,200.
Understöd åt fattiga
qvinnor i Soopska fattighuset.
- -[2602J N ico Ia i fö rsa m I ing s kyrko råd.
Se [1226J..
..
Arfvedsons testamente q)Irekto~ C. Arfvedson 1856) kr. 7,539. Rantan disponeras
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Fromma stiftelsers,

pensionskassors

m. fl. fonder.

[2602-2603]

af församlingens pastor och användes till
Otterska fonden (Enkefru M, L. Otter, f.
understöd åt ålderstigna eller sjuka fattiga, Edman 1861) kr. 40,071. Pensionsutdelning.
äfvensom åt värnlösa barn.
Petterssons fond (Mamsell S. M. PettersArrhenii donation (Handl. A. W. Arrhe- son 1?96) kr. 10,406. Pen~ioner.
.
nius 1872) kr. 6,051. Till hjon på Sabbatsberg.
Pfells testamente
.(RevIsor ~. E. PfeIl
Berggrens, Robert och Eleonore, dona- 1797) kr. 1.•010. PensIO~su.tdelnm&"
1ionsfond.
(Grosshandl,
och fru R. Berg- ,f. d. Rlddarholms-fors.s
enskilda penk 150 000 Lif tid ränto pen- sionskassa kr. 3,64~. Fem pensioner a 25 kr.
g !en 1895)
.
r.,.
l S l S a
r,
Rogstadii testamente (Viktualiehandlandestoner m. m.
..
enkan J. Rogstadius, född Löfblad 1786) kr.
Berggrens,
Makarne,
understodsfond
508. Tilldelas 6 gudfruktiga, utfattiga och
<Grosshandl .. och f]'~ R,. Berggren 1.~!l5)kr. sängliggande enkor .
.81,418. Psnsioner , tillfälliga understod m. m.
Scharps donation (Grossh. J. H. Scharp
Beronii donation (Handlanden K. B. Be- och hans hustru 1888) kr. 2,016. Räntan
ronius 1870) kr. 3,113. Pensioner.
skall årligen utdelas till 3 välfrejdade, fatBersåns,
C. D., 'fond (fröken E. Bersen tiga familjer inom församlingen.
1897) kr. 10044. Lifstidsränta.
. Schewes testamente
(Grosshandl, ~. F.
P"
Schewe 1845) kr. 754. Afkastningen dISPOBoijeska fonden (~ravoren J. . Boije) neras af förs. pastor för tillfälliga understöd.
kr. 18,380. Fem pensioner a 150 kr. utdelas
• rlig
till f ttiga
ch sjukliga enkor af
~torkyrkoforsamhngens
barnkru.bba (sära
en l
a.
o
foO
skild styrelse) kr. 28,964. Barnavard.
Borgareklassen .~ Storkyrko ors.
Sundgrenska fonden (F. d. uppbördskomAlfred C~lIljns fond (1898) kr. 1,204. missarien F. C. Sundgren 1894) kr. 5,119.
Barnunderstöd.
Pensioner.
Nils Wilh. Ekebergs fond (Grossh., C. W.
Söderströms
fond (SkomakareåldermanBrinck 1889) kr, 5,164. Pensioner.
nen C. H. Söderström 1871) kr. 4,008; 1/2
Doktor Fr. Fehrs minne. (Doktor Fehrs t!ll ..kl~der åt fa~tiga skolbarn och '/2 till
konfirmander 1895) kr. 2,046. Pensioner.
tillfälliga understod.
l S k Ph H bb
Toutins testamente (Enkefru A. M. Toutin
He bb es d ona tllon (K
. g. oOer. .'
e e 1791) kr. 556. Pensioner.
1?68) kr. 20,239. DIverse andamal, barnaWadströms testamente (M:ll U. Wadström
vård ~. m.
1789) kr. 250. Pensioner.
Fatima Hertzers fond (Fr~ Jeanette NordZetherstens testamente (Garfvaren J. H.
Iund 1889) kr. 4,129. Pen.~IOner. ..
Zethersten 1790)kr. 50. Pension.
Klercks testamente (Skra:dd~r~mast. Sven
Westzynthii fond (Konsul W. J. E. West·
KI.erck 1879) kr. 346. TIllfalhga under- zynthius 1889) kr. 8,053. Halfva räntan
stod.
disponeras af pastor i församlingen för tillKollektmedelkassan
!ör fattiga nattvards- fälliga understöd.
barn (msamla~eaf.
fors .. genom kollekter)
Wickbergs, A. C., fond. (Grossh. och fru _
kr. 3,840. Bekladnad at fattiga nattvardsbarn. Robert Berggren 1895) kr. 53,083. Pensioner.
Kreijs test~.mente ~Assessor F. Kreij 1~27)
Åkerlunds fond (fröken Augusta Åker~r. 2,362. Rant~n billdelas 2 utfattiga sang- lund) kr. 3,067; räntorna skola årligen utIiggande församlingsmedlemmar.
delas till 2 aktningsvärda fruntimmer inom
Metzgers testamente (Grosshandlaren F. Storkyrkoförs., hvilka fyllt 50 år.
M'etzger 1850) kr. 3,518. Afkastningen disponeras af församl. pastor 'för tillfälliga under~--stöd.
[2603] Styrelsen
för Nicolai
för.Michaelssons testamente (Gros~handlaren
\. n g kyr kof t t i g ka s s a, Se [1226]
Michaelsson 1825) kr. 502. Pensioner,
sa m I s
a I
•
Minnet af J. E. Feron och hans hustru
Burens fond (f. d. Handlanden P. G. Bu(Skomakaren J. E. Feron 1880) kr. 2,070. ren) kr. 450.
Pensioner och barnavård.
Bylunds fond (Hofapotekaren E. Bylund)
Norstedts fond (Mamsell CarolineNorstedt
kr. 900.
1878) kr. 3,168. Underhåll af ett eller flera
Graans fond (Kryddkramhandlaren
C, D.
värnlösa barn.
Graan) kr. 7,500.
Norstedts fond (Sara Lovisa Norstedt)
Holmbergs fond, kr. 1,500.
.
kr. 5,736. Underhåll af värnlösa barn.
LundelIs testamente
(jungfru Katarina
Okänd gifvares testamente (1854) kr. 603. Margareta LundelI 1875) kr. 2,870.
Afkastningen disponeras af församl. pastor
Manns testamente (Grossh.-enkan Matilda,
tör tillfälliga understöd.
Mann 1871) kr. 1,000.
..'

.o

00'

.o
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Fromma stiftelsers,

pensionskassors

Nyströms fond (Brukspatron C. M. Ny.
ström) kr. 16,662.
Paulis fond (Handlanden S. Pauli) kr. 300.
Rinmanska fonden (Grosshandlaren F. A.
Rinman 1883) kr. 3,000.
Roselius' fond (vice Presidenten S. Roselius) kr. 1,515.
Wahrendorffs fond (Enkefru M. J. Wahrendorff) kr. 1,500.
WidelIs fond (Grosshandlaren J. C. Widell) kr. 3,000.
Räntan å förestående fonder, utgår som
månatliga understöd åt fattiga.
Sammanlagda beloppet af de under Nikolai församlings kyrkoråd förvaltade fonder
uppgår till kr. 757,190: 52.
[2604J

Nicolai

m. fl. fonder.

Engstedts fond (Enkefru Johanna Engstedt) kr. 880. Räntan utbetalas till sådana
fattiga inom StorkyrkofÖrsaml., hvilka icke'
åtnjuta underhåll af allmänna fattigvården.
Enkedrottning Josefinas fond kr. 1,000.
Falks fond (Enkefru M. Falk) kr. 800.
Geijers fond (Lagmansenkan Geijer) 1,500.
Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu)
kr. 555. Räntan
utgår till 2 ålderstigna
enkor eller ogifta qvinnor inom Riddarholmsförsamlingen.
Hedbergs
fond (Spegelfabriköran
Karl
Hedberg) kr. 4,000. Räntan användes till
värnlösa barns uppfostran.
Holmbergs
fond (Kryddkramhandl.
N.
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes till förökande af den dagliga kosten för
de å fattighusen intagna blinda hjon.
,Kumlings
fond (Mamsell G. Catharina
Kumling) kr. 1,500.
Kåbergs fond, kr. 3,000.
Norstedts fond (Boktryckaren
C. Norstedt) kr. 10,000.
Reuckners fond (Enkefrn Sofia Lovisa
Reuckner) kr. 11,400.
Reuckners fond (Bokhållaren N. G. Reuckner) kr. 2,000.
Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan.
H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. 2 pensioner
till fattiga och sjukliga öfver 60 år gamla
enkor efter civila embets- eller tjenstemän
med företrädesrätt för slägtingar.

församlings
skolråd.
Se [1226].
Ekströmska fonden (Snick.-ålderman Ekström 1835) kr. 150. Räntan skall »vid julexamen utdelas åt 2:ne flickor, som utmärkt
sig för ordning, flit och arbetsamhetn.
Flobergska donationsfonden (Guldsmeden
A. Floberg 1803) kr. 4,000. »Till fattiga
barns hållande i skolan»,
Karströmska
fonden (Mamsell EJeonora
P. Karström 1865) kr. 4,520. "Till den fond,
som i Storkyrkoförsamlingen
är grundad för
fattiga skolbarn."
Ludvig Levins fond, kr. 6,000. Räntan utbetalas till Styrelsen för Nikolai skollofskolonier.
Löfgrenska fonden (Alderman Löfgren
_.
o
1826) kr. 75. Räntan kr. 3: 75 skall »vid [2607J Klara forsamiings
kyrkorad.
julexamen utdelas».
Se [1227].
Mobergska
fonden, kr. 1,000. Räntan
Bagges fond (Mamsell F. E. Bagge 1849}
skall utgå »till lärarne vid folkskolan så- kr. 3,000. Understöd åt fattiga.
som extra arvode»,
Bernegaus fond (Kamereraren G. W. Ber-.
Pinchardska fonden (Grosshandl. A. Pin- negau 1852) kr. 30,000. Understöd åt fattiga,
chard) kr. 1,000. Räntan till »understöd åt
Bolins fond (Handlanden Bolin 1802) kr.
två fattiga barn vid församlingens folkskola». 54,1. Till de fattiga jultiden.
Wessmanska fonden (Enkefru Maria Ch.
Caminska testamentsfonden
(Assessor L.
Wessman 1842) kr. 1,500. Räntan »till klä- M. Camin 1832) kr. 750. Räntan utgår tilL
der och andra förnödenheter åt de fattigaste Stockholms borgarskola.
flickor i folkskolan»,
Cederschiöids
fond (Departementschefen,
Westzynthius' fond (Konsul Westzynthius) R. Th. Cederschiöld 1865) kr. 2,000. Unkr. 1,000. Räntan till bespisning af fattiga derstöd åt fattiga.
skolbarn,
Ekströms donationsfond (Grosshandl. H.
-E. Ekström 1832) kr. 5,850. Räntan utgår[2605J
Nicolai
församlings
fattigtill Stockholms borgarskola.
vårdsstyrelse.
Se [1151].
Ekströms fond (Grossh. H. E. Ekström
Anndals fond (Anna Charlotta Anndal) kr. 1842) kr. 15,000. Räntan utdelas till de
33,000. Räntan användes till understöd vid mest behöfvande enkor och ogifta fruntimjultiden åt fattiga familjer, med företrädes- mer, tillhörande "pauvres honteux" inom förrätt för lika behöfvande af Storkyrkoförsaml. samlingen.
Brogrens fond iKronouppbördskommissaFalks fond (Jungfru Falk 1810) kr. 300.
rien Carl Brogren) kr. 1,000.
Till de fattiga jultiden.
Edberg (Fattighjonet Wilh:a Edbergs IifGothers fond (Mamsell Gother 1838) kr.
räntefond)
kr. 675.
750. Understöd åt fattiga.
o

_
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Hallgrens fond (Assessorskan Hallgren
1828) kr. 1,500. Understöd åt fattiga.
Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
1841) kr. 1,500.
H
f d (F -ök
U E H
1875)
anes o~
10 en
. 'd ane.
..
kr. 4,000. TIll af testa~or utse d penstonar.
Hoffmans fond (Hofmt~ndenten J. Hoffman 1878). k~: 22,200. Till af testator utsedde pensionarer.
.
Hoffmans, A., donationsfond
(Slottsarkitekten A. Hoffman 1897) kr. 75,000. Till
af testator utsedde pensionärer.
Klara förs. Kyrkokassa
(Klara kyrka
1812) kr. 290. Till de fattiga jultiden.
Krutmeijers fond (Kanslirådinnan B. Krutmeijer 1854) kr. 8,000. Understöd åt fattiga.
Krutmeijers fond (Kanslirådinnan B. Krutmeijer) kr. 2,832. Till församl. fattighushjon.
Löwens fond (Presid.Frih.
J. von Löwen
1774) kr. 3,333. Räntan fördelas, ena hälften mellan 12 och andra hälften mellan 20
inom församlingen boende fattige.
Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner
1810) kr. 1,500. Räntan tilldelas 3:ne sjuka,
församl. tillhörande, ..enkor.
Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nordfors 1842) kr. 500. Understöd åt fattiga.
Pukes fond (Grefvinnan Puke 1864) kr.
1,000. Understöd åt fattiga.
Rambachs donation
(Snickareenkan
E.
Rambach, f. Dehm) kr. 1,000. Räntan utdelas till behöfvande inom församlingen.
Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878) kr.
2,000. Understöd åt fattige.
Segercronas
fond (Statssekreter. E. C.
Segercrona 1787) kr. 5,000. Räntan utgår
till 12 dygdiga enkor, tillhörande "pauvres
honteux" inom församlingen.
. Stjerngranats
fond (Enkefru Stjerngranat
1819) kr. 4,800. Räntan utdelas åt fattiga
enkor med barn, tillhörande församlingen.
T. af U:s fond, kr. 3,000. Räntor utdelas till behöfvande inom församlingen.
"Tvenne systrars testamente" (1876) kr.
8,000. Till af testator utsedde pensionärer.
Ulfsparres fond (Enkefru M. Ulfsparre
1876) kr. 3,000. Understöd åt fattiga.
Wadströ.ms fond (Jungfru Wadström 1791)
kr. 250. At fattiga vid jultiden.
Wibergs fond (Pröken C. A. Wiberg 1897)
kr. 12,000. Till af testator utsedda pensionärer.
Ährbergs fond (Jungfru M. L. Ahrberg
1874) kr. 10,000. Till af testator utsedd
pensionär.
Öbergs fond (Mamsell M. Öberg 1874)
kr. 5,00U. Understöd åt fattiga.
o

[2609J

m. fl. fonder.

[2607-2609]

Klara församlings
fattigvårdsstyrelse.
Se [1152].

Berggrens fond (B.-yrkusken M. B~rggre?,
1857) kr. 7,500. Rantan anslagen un kla-·
der åt förs. mest nödstålda fattighushjon.
Bergqvists fond (Mamsell M. C. Bergqvist
1861) kr. 1,000. Pension till en ogift dotter,.
som försörjer sin moder.
Bolins fond (Handlanden A. Bolin 1796).
kr. 658. Till fattighjonen.
Brobergs fond (Viktualiehandlanden
C.
J. Broberg 1845) kr. 11,000. Räntan utgår
såsom lifränta åt 2:ne personer, men efter
~~ras ~öd utdelas räntan till fattiga inom
forsam.~m~en.
.
En a~lig mans f!!nd (1785) kr 600. TIlD
det fattigaste hushall med de flesta barnen.
Fond för tillfällig hjelp (1899) kr. 1,000.
Lifränta till nämnd person, derefter utdelas:
räntan till hjelpbehöfvande inom Klara församling.
Forssmans fond (Tapetseraren C. G. Forssman 1858) kr. 1,500. Pensioner till 2:ne·
fattiga borgareenkor.
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren
P.
H. Fuhrman 1772) kr. 597: 22. Af räntan
utgå 7: 78 till Adolf Fredriks fattigvårdsstyrelse, resten till Klara fattighjon.
Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu
1787) kr. 555: 56. Pensioner till 2:ne fattiga
enkor eller jungfrur, 60 år gamla.
Holmbergs fond (kryddkramhandlaren N.
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan arrvändes till förökande af den dagliga kosten för
de å fattighusen intagna blinda hjon.
Hoppenstedts,
Sofie, fond (Fru Adlersparre 1871) kr. 300. Till beredande af
lifränta åt fattiga flickor i Klara barnhem,
och Tysta skolan.
Hiilphers fond (Handl, J. W. Hulphers1812) kr. 6,000. Räntan fördelas med lika
belopp till 12 fattiga enkor med eller utan.
barn inom Klara församling.
Isbergs fond (Presidentskan M. G. Isberg1872) kr. 3,000. Räntan till fattighjonen.
f. d. Kolerafonden,
kr. 801: 94. Till.
styrelsens godtfinnande.
Lieberts fond (SejIareåldermannen J. F:
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832,~
kr. 6,085: 88. Af räntan 3/. till fattighjonen,.
1/. till kapitalet.
Lindgrens fond (Direktör E. Lindgren'
1802) kr. 300. Gåfva till enka med flesta barn.
Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802)
kr. 500. Gåfva till fattighjonen.
Lindgrens fond kr. 500. Till middagsmåltid åt styrelsen.
Lundblads fond (Hofslagaren J. Lundblad\
1843) kr. 343: 76. Gåfva till familj med barn.,
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S. M. Meunier
de Geers donation (K. Ch:a Ribbing 1783)
1840) kr. 3,000. Pensioner åt 2:ne fattiga kr. 2,250. Understöd till 6 fattiga af Jak.
gummor.
och Joh. förs., af hvilka 4 enkor.
Nordströms testamente (Enkefru E. M.
Godlunds testamentsfond
(Direktör J.
Nordström) kr. 2,000. Räntan utgår såsom Godlund 1868) kr. 4,000. Understöd till
lifränta åt 2:ne personer, men efter deras fattiga och orkeslösa inom församlingen .
-död utdelas räntan till 2 ogifta handtverksHedrens fond (Biskop J. J. Hedren) 600.
mästares döttrar inom Klara församling.
Till böcker åt medellöse lärjungar.
Okänd (En ärlig mans fond 1782) kr. 450.
Hillbergs
stipendiefond "Okänd gifvare
Pension till en ärbar flicka.
1865") kr. 1,000. Understöd åt medellösa
Pihlgrens fond (Mamsell U. E. Pihlgren lärjungar.
1813) kr. 1,500. Pensioner till 2:ne dygLiljebergs
fond (Målaremästaren
G. E.
-diga flickor.
.
Liljeberg 1887) kr. 50,000. Räntan använQvidings fond (Presidentenkan
J. W. Qvi- des till utdelning bland gifta och ogifta
-ding 1859) kr. 32,000. Af räntan utdelar qvinnor inom Jakobs och Johannes' försam'fattigvårdsetyrelsen
160 kr. samt kyrkoher- Iingar, dock ej i mindre belopp än 20 kr.
-den återstoden till behöfvande inom Klara
Lundblads donation (C. Christina Lundförsamling i pensioner om högst 100 kr., blad 1865) kr. 1,000. Understöd till 2:ne
-och minst 50 kr.
nattvardsbarn, en gosse och en flicka.
Schönes fond (Enkefru 1889) kr. 2,500.
Norens donation (Kamrer J. Noren 1837)
.Räntan öfverIemnas till skyddsföreningen i kr. 1,500. Understöd vid julen till högst
Klara församling.
10 inom Joh. förs. boende enkor eller värnSchumburgs, August, Minnesfond.
(Do- lösa barn.
'lierad af konsul R. Schumburg 1895) kr.
Ruckmans donation (Fröken Maria Ruck1,020. En procent till kapitalet,
resten man 1887) kr. 20,000. Pensioner af lika
'till fattiga inom Klara församling.
belopp åt åtta obemedlade, öfver 60 år gamla
Setterströms fond (Karduansmakaren Set- och för en hedrande vandel kända fruntimterström) kr. 630. Till styrelsens godtfin- mer, vare sig enkor eller ogifta.
-nande.
Sebaldts donation (Justitiekanslerinnan
Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong M. Sebaldt 1797) kr. 8,333. Understöd till
1824) kr. 3,000. Gåfva till fattighjonen.
enkor efter civile tjensteniän och deras ogifta
Str~hles testamentsfond (Karnererareen- döttrar (6 st.), 2:ne fattiga gossar i skolål(kan H. M. Stråle 1829) kr. 3,000. Till 2:ne dem och 12 fattiga enkor utan uppgifvetstånd.
-oivila tjenstemansenkor, fyllda 60 år.
Stahres donation (Komminister
N. J.
Tunelii fond (KryddkramhandI. Johan Tu- Stahre och hans hustru) kr. 79,000. Till
nelins 1833) kr. 6,000. Räntan tilldelas 4 behöfvande enkor eller ogifta personer, föreinom församl. boende fattiga enkor eller trädesvis af prestfamilj eller slägt till kom.jungfrur.
minister Stahre eller hans hustru.
Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas
Vahlskogs stipendium (Enkefru
L. M.
.1855) kr. 2,000. Till styrelsens godtfinnande. Vahlskog 1818) kr. 6,000. Understöd till
Wiers fond (Bryggaren A. M. Wiers enka ynglingar, som egna sig för studier till in1783) kr. 1,682: 24. 27 kr. till Adolf Fred- träde i presterliga ståndet.
-riks förs. och resten till Klara förs. fattighjon.
Ziervogels
donation
(Justitierådet
C.
Ziervogel 1824) kr. 7,500. Understöd till
[2611] Jakobs
och Johannes'
förogifta döttrar eller enkor efter embetsmän.
samlings
kyrkoråd.
Se [1228].
__
Alms, Fru, donation (Enkefru S. Alm [2612]
1874) kr. 2,000. Understöd till fattiga inom
Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren
'församl.
.
1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobs och
Behrens donation (Gördelmakaren J. F. Johannes'
församl., se [1228] till 6 st. af
Behrens) kr. 700. "En liten påökning till folkskolans flickor vid julen.
-Jakobs och Johannes' församlingars skoleAlms fond (Byggmästaren Axel Alm 1871)
prester" (ingår i den rektor och 2 kolleger kr. 4,006. Pastor i Jakob jemte 2 andra,
tillkommande lön).
att uppmuntra de arbetande klasserna till
Brandels donation
(Anna M. Brandel flit, arbetsamhet och sparsamhet.
1795) kr. 2,700. Understöd till fattiga enkor
Alms testamente (Byggmästaren Ax. Alm),
m. fl. inom församlingen.
En fond till uppmuntran af flit, ordning och
Oartboms donation kr. 125. Till en inom sparsamhet hos de arbetande klasserna inom
"församlingen boende fattig borgarenka med hufvudstaden, företrädesvis sådana, hvilkas
zflera små barn.
biträde testator vid byggnader begagnat, till
Meuniers

fond

(Mams,
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lika fördelning. Fonden, 100,000 kr., förvaltas af Pastor i Jakobs församling samt 2
af styrelsen för Stockholms stads sparbank
utsedde personer.
KarelIs fond (Kyrkoherden P. Karells
enka Ch. M. Hedendahl 1849) kr. 10,000.
Kyrkoherdarne i Jakob och Klara; understöd
åt aflidna prostmäns i fattigdom varande barn.
lejas välgörenhetsstiftelse
för Jakobs och
Johannes'
församl. fattige (Kejserlig hofoptikus Benjamin Leja 1864) kr. 20,000.
Särskild styrelse med kyrkoherden i Jakob
såsom ordförande, se [2061]. Dels bespisning under julhelgen af inom Jakobs och
Johannes' förs. boende fattiga, dels till beklädnad af fattiga skolbarn, dels slutligen
till kontant understöd till sådana behöfvande,
som icke äro i någon välgörenhetsinrättning
intagna.
Grewesmiihlska
skolan (Grossh. C. A.
Grewesmlihl 1812) kr. 224,402, deraf fastighetsvärde kr. 23,802. Särskild direktion se
[1372J. Till fattiga barns undervisning i
skolämnen, handslöjd m. m. samt till kläder.
[2613J J a k o b s o c h J o h a n n e s ' f a t t iI g vå rdsstyre
Ise. Se [1153J.
Barnhjelpsfonden
(Excell. Grefve C. de
Geer med 10,000, åtskilliga andra församlingsboar med 5,000. 1836) kr. 15,000. Till
mat och beklädnad åt fattiga barn.
Benedicks testamentsfond (Brukspatronen
E. O. Benedicks 1876) kr. 2,000. Till hjelp
för de fattiga utöfver hvad dessa enl. fattigvårdsförfattningarna
bekomma, eller för sådana fattiga, som icke af fattigvårdssamhällena erhålla understöd.
Ekholms testamentsfond
(Guldsmeden J.
Ekholm 1806) kr. 2,523. Räntan tillfaller
"fattiga medborgares enkor och minderåriga
barn" med 30 kr. hvar årligen.
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
Fuhrman 1772) kr. 383. Räntan användes till
undfägnad midsommaraftonen åt fattighjonen.
de Geers donationsfond (Kammarh. frih.
C. de Geer 1796) kr. 2,500. Till fortsättandet och driften af förs. arbetshus.
.
de Geers donationsfond
(Exeell. grefve
C. de Geer 1850) kr. 15,150. Till understöd
åt några utöfver det hittills vanliga antalet
å församlingens fattighus intagne personer.
de Geers donationsfond
(Excell. grefve
C. de Geer 1859) kr. 7,500. Till understöd
åt fattiga barn inom församlingen, hvilka
fyllt 14 år, men af sjukdom eller annan
orsak äro oförmögna att sig försörja, samt
såsom tillfälligt understöd åt andra fattiga
af hvilken ålder som helst, hvilka befinna
sig uti en hjelplös belägenhet. .

m. fl. fonder.

[2612-2613]

Godus testamentsfond
(Segplsömmareenkan C. Godu 1791) kr. 556. Arliga räntan
skall utgå till underhåll för 2:ne inom för'saml, boende ärbara och välfrejdade hederliga
enkor eller ogifta fruntimmer, som uppnått
60 års ålder, eller ock sådana yngre, som
genom sjukdom eller lyten äro urståndsatta
att sig genom arbete försörja.
Gyldenstolpes
donationsfond
(Grefve A.
G Gyldenstolpe 1855) kr. 1,800. Till understöd åt 2:ne åldriga, sjuka personer, helst ä.
församlingens fattighus.
Hederhielms
testamentsfond
(Kammarrevisionsrådet G. O. Hederhielm 1797) kr.
1,00a. Räntan skall hvarje halfår utdelas
till fattiga, födda inom Jakobs förs.
Helins donationsfond
(Enkefru L. Helin
1815) kr. 3,000. Räntan skall lika fördelas
emellan de å Jakobs och Joh. förs. fattighus
intagna hjon.
Holmbergs
fond (Kryddkramhandl.
N.
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes till förökande af den dagliga kosten för
de å fattighusen intagna blinda hjon.
Horns testamentsfond
(Grefvinnan .A. S.
Horn, f. Blomstedt 1858) kr. 4,500. Arliga
räntan skall användas till understöd åt så
kallade "pauvres honteuses",isynnerhetgamla,
döfva, blinda eller annorledes vanföra.
Kihlströms testamentsfond
(Slagtaren J.
G. Kihlström 1830 och 1834) kr. 3,537. 'Räntan utdelas årligen på stiftarens dödsdag den
12 december till församl. fattighushjon.
lundbergs
testamentsfond.
(Förste lifmedikus Vincent Lundberg 1891) kr. 5,000;
att bilda en fond åt sådana nödstäida församlingsmedlemmar,
som icke äro baråttigade till fattigunderstöd.
Noreens pensionsfond (Kanslirådet J. E.
Norsen 1803 och 1811) kr. 52,500. Pensioner
å 24 kr. utdelas till behöfvande enkor och
döttrar efter tjenstemän af civil-, militärsamt borgareståndet.
Normans testamentsfond
(Hushållerskan
B. M. Norman 1829) kr. 1,500. Räntan utdelas årligen på stiftarinnans dödsdag den
8 maj till förs. fattighushjon.
Okänd (En okänd gifvares donationsfond
1855) kr. 3,000. Till underhåll af fattiga
och vanlottade barn inom församlingen.
P-s donationsfond (1865) kr. 500. Räntan till de fattiga inom församl.
Reinstedts donationsfond
(Testamentsta-.
game efter Enkefru M. H. Reinstedt 1846)
kr. 8,250. Räntan skall utdelas i 5 olika
lotter till vissa uppgifna personer och efter
deras död till andra behöfvande, helst enkor
och ogifta döttrar efter embetsmän i statens
embetsverk.
Sandbergs
testamentsfond
(Enkefru C.

I
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Sandberg 1812) kr. 1,275. Räntan till något 1,100. Till fattigas understöd, till obestämdt
fattigt fruntimmer af bättre stånd.
antal.
Schewes testamentsfond (Grosshandlaren
Kolerafond 1853 års (flere stiftare 1853)R. F. Schewe 1845) kr. 750. Räntan utde- kr. 3,000. Till barn, hvilkas föräldrar dött
las årligen på Sofiadagen till förs. fattighus- i kolera, eller numera åt fattiga.
hjon.
Körners fond (Landtbrukaren J. G. KörSchultzes testamentsfond (Fröken C. von ner 1860) kr. 3,000. Räntan utdelas åt 6
Schultze 1845) kr. 300'. Räntan tilldelas fattiga blinda eller, om sådana ej finnas,
någon behöfvande.
..
behöfvande borgare eller deras enkor.
Schwartzers testamentsfond (Ofverste J.
Möllers fond (Kamereraren J. Möller 1796)
von Schwartzer 1808) kr. _300. Till de fat- kr 1,667: 67. Räntan tillfaller för lifstiden 3:ne
tiga vid jultiden.
enkor efter civila embets- och tjenstemän.
Sundströms gåfvomedel (Handlanden C.
Norbergs fond (Jungfru A. M. Norberg
G. Sundström 1869) kr. 1,900. Räntan ut- 1864) kr. 1,500. Till hederliga fattiga frundelas nyårsaftonen i 3 lika delar till behöf- timmer inom församlingen.
vande och obotligt sjuke handlande eller
Pihlmanska eller Östermanska testamentsderas enkor, eller handtverkare eller ock till fonden (Enkefru W. Pihlman. född Österman
Jakobs förs. fattiga i allmänhet.
1779) kr. 9,036: 31. Till pensioner åt 4 enkor.
Söderströms testamentsfond (Mamsell S.
Widmans fond (Grosshandlaren P. U.
Söderström) kr. 988. Rän~an utdelas Sofia- Widmans dotter och måg R. Th. Cederschiöld
dagen till församl. fattighjon.
1859) kr. 1,000. At 2:ne inom försarnl. boWretterdahls testamentsfond (Prostinnan ende borgarenkor.
..
C. E. Wretterdahl 1860) kr. 300. Räntan
Ohmans fond (Enkan H. Ohrnan 1791)
utdelas till någon behöfvande i förs.
kr. 800. Stipendier åt södra latinläroverket
Wittings testamentsfond (Enkefru M. B. till obestämdt antal.
Wittins; 1782) kr. 431. Räntan skall årligen
1884 års fond för fattiga nattvardsbarn
Michaelsrnessodageu lika fördelas mellan 3:ne kr. 1,500.
enkor och 3:ne faderlösa barn inom förs amI.
---hvilka äro i ömmande och behöfvande om- [2616]
Maria församlings
skolråd.
stäJldigheter.
..
Se [1230].
.
Akerblads donationsfond (SpegelfabriköGravalIII fond (C. O. GravalIms) kr. 1,500.
ren J. Åkerblad 1777) kr. 83. Till jul och Til~ uppmuntran åt fattiga skolbarn i handnyårsgåfvor
åt fattighjonen.
slöjd.
,.,
levins fond (Fabrikören J. P. Levin och
[2615J Maria församlings
kyrkoråd.
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till beklädnad
Se [1230].
ät sådana fattiga barn, som i brist deraf ej
Apelgrens fond (Mamsell S. L. Apelgren kunna bevista skolan.
1811) kr. 1,500. Stipendier åt södra latinMeyers fon.d (F~'oken J~nnl Me'yer 18?4)
läroverket till obestämdt antal.
kr. 20,000. 'I'ill middagsspisning for fattiga
Botins eller Schönborgs fond (Grefve skolbarn.
Jan Gyllenborg 1831) kr. 9,000. Till tre
Netherwoods fond (Bankokommissarien V.
enkor eller döttrar efter embets- och tjenste- ~etherwoo~ 1867) kr. 200. TIll uppmuntran
män samt två enkor eller döttrar af hand- at ett fattigt skolbarn.
lande eller fabriksidkare; samt en sjettedel
~~treji fond (Skeppsk!areraren P. Peaf årets ränta till kyrkonotarien.
treJI~s 1847) kr. ?,OOO .. Till fo.t- ~ch an~an
Cabanis fond (Enkan A. Cabanis 1869) bekladnad samt till skrifmaterial at fattiga
kr. 2,400. Till aktningsvärda behöfvande skol?arn.
inom församlingen.
orneb.~hms testam~nte (Assess~rn och,
Dahlqvists (ond (Enkan Ch. Dahlqvist 1784) stampelm~staren. E. Tornebohm 1.8B1) kr.
kr. 337: 85. At en fattig enka; pensionären 3,000. TIll fattiga skolbarns bekladnad.
utses hvarje år.
.
.-.-.
.
Didrikssons fond (Enkan H. Didriksson [2617J ~arla
f r s a mt l nq s f.attlg1812) kr. 1,500. Stipendier åt södra latinvardsstyrelse.
Se [llb4].
läroverket till obestämdt antal.
Abrahamsons lifräntefond (BadaremästaFemte-Mars-Fonden (Flere onämnda 1876) ren J. O. Abrahamson 1870. 1881, 18~3 0._
kr. 925. Till fattiga inom församlingen.
1894) kr. 3,,590. För barn å Gålön och i PhilipHallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren sanska ocn Malmqvistska skolorna.
1841) kr. 1,500. Räntan tillfaller sjuka och
Beklädnadsfonden för fattiga nattvardsofärdiga frunt.; tillfälligt understöd.
barn (okända gifvare) kr. 2,456: 99. An-Hults fond (Jungfru A. L. Hult 1805) kr. vändes för fattiga b!!,rn inom församlingen.

.:r

ö
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Bergstedts
fond (Fabriksmästaren
Lars
Bergstedt 1891) kr. 1,500. Räntan till fattiga fabriksarbetarefamiljer.
Besparade medelfonden (bildad genom behållning af räntor 1867 och 1868) kr. 1,500.
Användes för åtskilliga ändamål, efter Styreisens bepröfvande.
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. il.
Fuhrman 1772) kr. 400. Fattighushjonens
förplägning midsommardagen.
Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu
1.791) kr. 1,666: 67. Understöd åt enkor
eller ogifta fruntimmer.
Grundbergs och Asplunds fond (Grossh.
A. N. Grandberg oqh enkefru C. E. Asplund
1852) kr. 2,000. At behöfvande inom församlingen.
Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gösche 1781) kr. 1,500. Fattighushjonens förplägning å H. M. Konungens födelsedag.
Haglinds fond (Makarne G. R. och B. K.
Haglind 1888) kr. 1,000. Till å Maria fattighus' sjuk- och ålderdomsrum intagna fattiga
personer..
Holmbergs
fond (Kryddkramhandl.
N.
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes
till förökande af den dagliga kosten för de
å fattighusen intagna blinda hjon.
Okänd (Gåfva af en okänd 1796) kr. 125.
Inköp åt fattighushjonen af "Arndts paradislustgård".
" Petreji fond (Skeppsklareraren
P. Petrejus 1856) kr. 1,500. Gratifikationer å
testators dödsdag den 27 oktober till 10
personer.

m. fl. fonder.

[2617-2619]

Tjugufemte Juni-fonden (Okänd gifvare)
kr. 1,000. Till Styrelsens disposition för
fattiga inom församlingen.
Törnemans
och Wistrands minnesfond
(Assessor J. A. Törneman och Professor A.
il. Wistrand 1864) kr. 1,340: 10. Behåfvande inom församlingen.
Wertmiillers fond N:o I (Bryggaren och
Ryttmästaren G. Wertmuller 1864) kr. 2,000.
Uppfostringshjelp för värnlösa barn.
Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och
Ryttmästaren G. Wertmiiller 1864) kr. 2,000.
Fattighjonens förplägning å testators födelsedag den 23 februari.
Wirrwachs fond (Enkefru C. E. Wirrwach
1788) kr. 8,333: 33. Af räntan användes 400 .
kr. till understöd (3 il 50 kr. 4 il 37 kr. 50 öre
och 4 il 25 kr.) åt elfva ofrälse mäns enkor,
som äro fattiga och till frejden oförvitliga,
företrädesvis sådana, som hafva omyndiga
barn eller sju~a föräldrar att försörja.
C. A. Th.. Adelgrens minnesfond (Fröken
S. A. A. Ädelgren 1897) kr. 1,200. För
behöfvande inom församlingen.
..
Ostergrens fond (Hamnfogden L. E. Ostergren 1852) kr. 500. Förplägning vid jultiden
åt sängliggande sjuka å fattighuset.
_
[2619]

Katarina
församlings
kyrkoräd.
Se [1231].
....
k .F~3g till biblar at fattiga nattvardsbarn,
\- on d' filI kl"d
a er ät f a tf Iga na tt var d s b arn,
Pettersson s fond (Grossh. Axel Pettersson kr. 450...
.
1890) kr. 3,000. Till fattiga inom församFonden for Katarma barnkrubba,
kr.
lin~en efter verkställande
direktörens be- 20~00.
F d nh I fond (1896) kr 3000
profvande.
. osa le.. re.. e o.ms. .
.'
,
Reuckners fond (Enkefru S. L. Reuckner ~Ill 3 ~od.stalda, ålderstigna, ogifta frun~885) .kr. 3i900. Utdelas till behöfvande tll~m:r a~lIg:n(·s o l "
r
k
C G d
inom forsam mgen.,
~ o us on
ege sOJ;nmae~n an . o u
Rothoffs fond (Öfverstelöjtnanten
F. A. 1/87) kr. 8,333. Pensioner at enkor ~1. fl.
Rothoff 1862) kr. 2000. Till församlingens . ~amre~ Br~nd~rs ~ond, kL.l,OOO. Gafvor
fattiga'
årligen un sjuklig tjenare vid kyrkan.
Sahlbergs fond (Stadsmäklaren .T. Sahl- • ~amse.1I B~an~ers .fond, k~. 2,000. Gåfva
berg 1803) kr. 500. Fattighjonens förpläg- årligen tIll sjuklig tjenare vid kyrkan.
.
ning å H. M. Konungens födelsedag.
.Spång~ergska
testamentsfo~den
(Fab~ISanda his fond (Uppbördskommissarien J. ~oren ~pangberg) kr. 2,071. " TIlL understod
Sandahl 1878) kr. 2,000. För behöfvande at fattIga}aderoch moderlosa barn.
inom församlingen.
.John. Soderb~rQs fo~d (18~4) kr. 40,000.
Stråhles testamentsfond (Kamererareen kan TIll middagsspisning
at fattiga folkskoleil. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Till 2:ne ba~\
sea b
f d (1894) k 12000
civila tjenstemäns enkor, fyllda 60 år.
. o n o .er ergs ~n
r..,.
Elin A. Svans minnesfond (Kokerskan C TIll ~nde:hall a~ test~tors graf och un mat
C. Jansdotter 1806) kr. 1,200. För fattig~ o~h sJu~vard~artlk.lar ~t fattiga sjuka genom
barn inom församlingen.
for:~amhng~.dIakoll1ssorna.
.
Sweders fond (Rådman M. Sweder 1772) .. Ofver~troms fond (~yrkoherde~ F. W.
kr. 1,600. Understöd till fattiga klädesgarns- qfv~rstrom 1865) kr. 20,238. Pensioner och
spinnerskor.
'
,hfrantor.

r
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[2620]Katarinaförsamlings
skolr~d.
Se [1231J.
'
Eriksons fond (E. R. Eriksson 1823) kr.
6,000. Kläder åt fattiga barn i Katarina
församlings fattigskola.
Erikson~ fonll q825) kr. 9,000. Till arbetsskola l Katarina fors.
Fond för Katarina skollafskolonier, (1896)
kr. 16,0?0.
f
l"
R~salie fredenho!ms
ond (1897). K ader at fatbiga barn l Katarina folkskola.
Gjörckes donationsfond (Enkef. C. Gjörcke
1874) kr. 2,000. Premier åt ett eller högst
två fattiga fader- och moderlösa skolbarn.
Gjöthmans fond (1818) kr. 3,3S3. Kläder
åt fattiga flickor i Katarina förs. fattigskola.
Carl Wilhelm Hagmans fond (1897) kr.
700. Till kläder åt fattiga skolbarn före
julhelgen hvarje år.
Hedstr~.ms rond (9arl Hed~tröm 1.822)..kr.
9,000. Kläder at fattdga barn l Katarina förs,
. Holmberqs ..~on~ (1869) 5,0.00. Undervisnmg l ~andsloJd at fattiga flickor.
Katarina arbetsstugors
fond (1896) kr.
2,000.
Jenny Meyers fond (1894) kr. 25,000. Till
middagsspisning åt fattiga folkskolebarn.
Okänd (stifta~ af en okänd 1829) kr. 500.
Premier i folkskolan.
Richters fond (C. H. Richter1825) kr. 1,500.
Biblar åt barn i fattigskolan.
Richters fond (1825) kr. 4,500. Till fattigskolans framtida bestånd.
Riesholms fond (Benjamin Riesholm 1817)
kr. 9000. Till fatticskolan.
Tö~nebohms fond (Erik Törnebohm 1831)
kr. R,OOO. Skolundervisning åt fattiga barn.
Törnqvists fond (Carl Törnqvist 1861) kr.
2,000. Premier åt flickor i Katarina slöjdskola.
Törnqvists fond (J. Ch. Törnqvist 1829)
kr. 4,100. Premier i fattigskolan.
[26'21JKt' a a r i n a f"orsam I'Ings ftt·
a Igv ä r d s s ty r e Is e. Se [1155J.
Almgrens fond (Advokatfiskalen J. P.
Almgren 1822) kr. 1,050. Räntan utdelas
till fattiga civile tjenstemäns en kor eller
döttrar.
Bohman E:sons fond (Viktualiehandlanden E. Bohman E:son 1822) kr. 4,500. Vedutdelning till fattige inom förs. m. m.
Brandes fond (Fröken J. F. Brandes 1872)
kr. 15,000. Pensioner il 75 kr. åt ogifta,
åldriga och sjukliga tjenarinnor, som längre
tid tjenat i samma familj och boende på söder.
Broströms fond (Källarmästaren O. Broström 1844) kr. 2,000. Utdelning åt fattighushjonen.

m. fl. fonder.

Hångs fond (Direktören G. Bång 1854)
kr. 18,000. Utdelning åt fattighjonen.
Hängs - fond (Direktören G. Bång 1854)
kr. 7,500. Till fattiga skolbarns beklädnad;
f. n. utgå 225 kr. till lifräntor.
Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg
1830) kr. 1 500. Pension åt en fattig borgareenka.
'
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
Fuhrman 1772) kr. 187: 33. Till fattighush'
Jonen.
..
Godus fond (Segel~omIJ?-areen~an C..Godu
1789) kr. 150. Utdelning till fattighushjonen.
Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu
1797) kr. 1,333. Pensioner åt enkor eller
döttrar till 1 civil tjensteman, 1 pre st, 1
militär och 1 borgare.
Gäderins fond (Husgerådskammarbetjenten A. Gäderin 1833) kr. 4,500. Till utdelning åt fattighushjonen .
Hedströms fond (Sidenfabrikör C. Hedström 1822) kr. 3,000. Utdelning bland
fattighushjon; 75 kr. tilldelas årligen åt för.. ..
h'
sorjnmgs Jonen.
.
Holms fond. (Enkefru J ohanna LOVIsa
Holm 1895). Till. lifräntor; i öfrigt a~vändes afkomsten till beredande af pensioner
å 50 ~r. ~ill ~et antal ~vartill r~ntan le~nar tIllgan~ at medellosa och for hederlig
yandel kän~a fru.ntim~er, ogifta eller enkor
mom Katarina församling,
Holmbergs
fond (Kryddkramhandl.
N.
Holmberg 1853) kr. 1,500. ~äntan användes. till f!irökande. af den d~glIga kosten för
de a fatt~~husen mtagna b~m~a hjon.
Lett~~roms fond (Fattigläkaren
G. ~.
Let~strom. 1843) kr. 3,000. Okad kost at
fattighushjonen.
Nyströms fond (RustIJ?-ästa~enC. ~ys~röm
1817) kr. 7,500. -qtdelnmg un fattIghJo~.
Okänd (Okänd gifvare 1804) kr. 150. TIll
fattighjonen.
Osreengii fond (Kammarrättsrådinnan
R
Ch. Osseengius 1853) kr. 3,000. Pensioner
åt 3:ne fattiga fruntimmer .
Ringqvists fond (Apotekaren C. R. Ringqvist 1838) kr. 7,500. Förbättrad kost åt
fattighushjonen.
Roas' fond (Handelsbokhållaren J. C. Roos
1818) kr. 1,500. Förbättrad kost åt sjuka.
fattighushjon.
Steinmetz'
fond (Grosshandlaren
J. F.
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Utdeln. åt fattighushjonen.
Stokoes fond, benämnd Stenbergska Stiftelsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000.
Till utdelning åt 10 fattiga inom församl',
hvarje år.
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Stråhles testamentsfond
(Kamererareen- . Godus fond (Segelsörnmareankan L. Godo.
kan H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Till 2:e 1791) kr. 1,300 till tre pensioner åt enkor
civila tjenstemäns enkor, fyllda 60 år.
eller ogifta fruntimmer i församlingen.
Tengströms fond (Kamereraren C. A. TengHolmbergs fond (Kryddkramhandl. N,
ström 1864) kr. 10,100. Af räntan utdelas Holmberg 1853) kr. 3,400. Räntan användes;
4 pensioner a 50 kr. till fattiga enkor och 4 till utdelning åt bli Ma fattiga hjon.
a 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längre Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller
tid tj enat inom samma familj; återstoden 1801) kr. 1,000. Till utdelning inom eller'
användes till fattighushjonens underhåll.
utom fattighuset.
Törnqvists fond (Kamereraren C. TörnMöllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller
qvist 1866) kr. 14,600. 190 kr. 66 öre ut- 18R1) kr. 500. Till fattighushjonen.
.
delas till fattighus. och försörjningshjonen
Möllers fond (Brukspatronen S. Möller) kr;
hvarje år 14/'2 (testators dödsdag), 12 kr. till 1,100. Till fattiga barns uppfostran och vård.
underhåll af testators graf; återstoden anNoreens fond (Kanslirådet J. E. Noreen,
vändes till förbättrande af hjonens kost.
1811) kr. 900. Till utdeln. efter godtfinnande.
Zetherstens fond (Garfvaren J. H. ZetherOkänd (Anses vara grossh. Pomeresche
sten 1836) kr. 750. Julkost åt fattighushjonen. 1826) kr. 2,000. Till fattiga och värnlösa,
Ostbergs fond (Ofvervägaren F. J. Ost- barns uppfostran och vård.
berg 181::\) kr. 400. Pension åt en qvinna
Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C. Roos.
bland pauvres honteux.
..
1818) kr. 2,700, Förbättrad kost åt sjukaOstergrens fond (Hamnfogden L. E. Ostor- fattighushjon.
~ren 1852) kr. 500. Förplägning vid jultiden
Stag mans fond (Trädgårdsmästaren Stagat sängliggande sjuka å fattighuset,
man 1826) kr. 5,000, Till förplägning af'
fattighushjonen samt 3:ne pensioner a 30 kr,
[2623J K ungs h O I m.s f"orsalm I'r n q s
och 3:ne a 15 kr.
k y r k o r a d. Se ] 232].
Tharmouths fond (Mamsell A. TharmouthBomans fond (Kamm~rsk~lfvaren. E. ~.o- 1850) kr. 1,600. Till kläder åt fattigma!l l81~) kr. ~,700.. TIll .2.ne f~ttlga val- hjonen, synnerligen gamla tjenare.
frejdade ålderstigna inom forsamhngen.
Torkens fond (Kapten J. B. von TorkenHallgrens fond ~Mams~ll M. S.. Hallgren 1813) kr. 1,200. Till sjuka och sängliggande
1841) kr. 1,500. Till fatt.~ga fruntimmer,
inom fattighuset.
Klerckska fonden (Skraddaren Sv. Klerck
__
och. hans h.ustr~ 188~) kr .. 5,000. Att bi- [2626J Ladugårdslands
församlings.
springa fattiga inom församlingen.
kyrkoråd.
Se [1234].
Lagermans testamentsfond (~and.~and.en Stenhuggeriidkaren
C. Andersons oc/tt
J. Lagerm~n 1780)"k!. 2,5~0.. TIll s,~nghg- hans hustru fond (Testamente 1890) kr.4,200.
gan~e fattiga och föräldralösa l~om f?rsaml. Räntan "till hjelp och understöd åt församLm~blads testamentsfond (Llfm~dlkus C. lingens fattiga 'Och i främsta rummet till
A. Lm~blad 1822) kr. 2,000. T.~ll e.~kor enkor eller fattiga arbetare".
e~te~ sta~dspersoner eller borgare; foretradesBarnkrubbans fond (Gåfvor af Enkefru,
VI~~~. s~agt(~~ar. k" d
"l"
åf
Erika Nyberg 1892och 1893),kr.4,000. Räntanan.
n o an
va gorares g v~, tillgodokommer församliugens barnkrubba.
donerad unde~' kyrkoherdel!, Lehnbergs. t~d)
Beethuns fond (Mamsell A. Beethun och,
kr. 4,000. TIll skolans basta; matenaher
k f W B
d k 2400 rnn l Of
till k lb
b kläd d
köp S' bekläd en e ru
. ran t) r.,
. l JU gli.vors o ll;rns e a na upp
a,
a . åt fattiga fruntimmer.
nadernll; tlllve~kas af folkskolebarn och utBrandels fond (Mamsell A. S. Brandel
dell!:~.VId examina.
• 1867) kr. 62,000. Af afkastningen- skall
Sjöstedts te~~.amentsfond (~epslagareal- ena hälften användas till bidrag åt fattigadermannen O. SJo.~tedto~h h~~s ustru 181.5) skolbarn inom församlingen och den andra,
kr." ~,OOO: Af rant.~~ aro /3. anslagna t~ll hälften, efter anmälan af någon församlingensafionm.g a~ en s~oll.arare o.ch aters~?de~ en medlem och kyrkorådets pröfning för hvarje
?-tdelm,ngat fattige morn fors., som ~ro sJ.uka, ~ång, till understöd åt behöfvande och helst.
ålderstigna elle! hafva ~?ra barn, foretrades,~ l form af tillfälliga mindre gåfvor för att'
VIS fattiga gesaller af Repslagareembetet lindra oförvållad verklig nöd samt der utsigt.
och deras hustrur.___
förefinnes, att genom penningehjelp en ar[2624J KunQsholms
församlings
f a t- betsam och nyttig medlem kan. åt samhället'
t i g var d s s t y r e Is e. Se [1156J. återvinnas.
,Carlgrens fond (Sergeanten J. Carlgren
Erika Nybergs fond (Enkefru E. Nyberg1818) kr. 1,500. Till utdelning åt fattig- 1888) kr. 10,000. Till julgåfvor åt fattiga- i~
hjonen.
församlingen.
.

"I
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Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. Till
julgåfvor åt fattiga fruntimmer.
Folckerska
och Barkerska testamentet
{Enkefru C. Ch. Bark 1867) kr. 2,000. Till
pension åt en fattig qvinna, som ge'nom sitt
.arbete måste försörja åldriga föräldrar.
J. A. Lindholms fond (Föreståndaren för
brefbärareexpeditionen
J. A. Lindholm 1894)
Kr. 30,000. Till uppfostran af vissa barn.
Lindstens
stipendiefond
(Subskribenter
1879) kr. 1,050. .rill understöd åt 1 eller
'2:ne lärjungar vid Ostermalms allm. läroverk.
Otto och Augusta lindstrands fond (Enke'fru Emilia Aug. Lindstrand 1896) kr. 50,000.
'Till understöd åt obemedlade, ålderstigna,
aktningsvärda fruntimmer.
Morbergska
fonden.
(Fröken Morberg
1894) kr. 2,000. Räntan användes till be'Klädnad af fattiga nattvardsbarn.
Selenii testamente (Källaremästaren C. L.
.Selenius 1865) kr. 5,000. Till in köp af mat,
kläder och böcker åt sådan e fattige och väl.artade barn, som vid församlingens folkskola
.åtnjuta undervisning.
Sjöstedts fond (Prosten N. J. Sjöstedt
1856) kr. 9,000. Till barnkrubba och småbarnsskola.
Wadströms fond kr. 300. Till julgåfvor
:;åt fattiga fruntimmer.
Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widing
1814) kr. 6,800. Af räntan utdelas 5 pen.sioner, 1 iL 50 kr., 1 a 35 kr. och 3 a 30
kr., åt inom församlingen boende tjenstemäns
-enkor eller döttrar, livarvid de efter prestmän hafva företräde.
[2627] Ladugårdslands
församlings
skolråd.
Se [1234].
Flickskolans slöjdafdelnings fond (bildad
.genom besparingar af gåfvomedel kr. 6,200.
Närmare bestämmelser om ändamålet saknas.
Lindgrenska fonden (Kommissionären J.
G. Lindgren 1882) kr. 120,000. Till kläder,
'skodon och belöningar åt fattiga skolbarn.
C. O. Lundbergs fond (Byggmäst. C. O.
Lundberg 1897) kr. 10,000. Understöd åt
·tio gossar vid förs. folkskolor, hvilka visat
flit och läraktighet;
och skola sådana, som
.hafva fattit;a föräldrar eller sakna fader,
hafva företräde.
Nybergska fonden (Sjökaptenen Anders
Wilhelm Nyberg och hans hustru Erika
-Carolina Nyberg, född Söderberg, testamente
1868) kr. 4,000. Räntan till beklädnad till
Djurgårdsskolans
mest fattiga och, flitiga
.skolbarn.
Petterssons
fond (Handl. P. Pettersson
1878) kr. 3,000. Premier åt flitiga och väleartade barn i Djurgårdens folkskola.

m. fl. fonder.

[2628] Ladugårdslands
fattigvårdsstyrelse.

församlings
Se [1157].

Asplun~~ .fond (Handl: A. A~p'~und 1784)
kr. 800. For mr. af ett fattighus paOstermalm.
Beklädnadsf. för fattiga skolb, inom förs.
kr. 19,150. 'Räntan användes till beklädnader åt fattiga skol- och nattvardsbarn.
Bohman E:sons fond (Viktualiehandlanden E. Bohman E:son) kr. 3,000. Till understöd åt fattiga utom fattighuset.
Erikssons fond (Enkefru L. K. Ch. Eriksson 1866) kr. 1,000. Till fördelning mellan
6 ålderstigna fruntimmer.
Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kronor
1,000. Till understöd åt fattiga.
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
Fuhrman 1772) kr. 183. Till förplägning
af fattighushjonen midsommardagen.
Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu)
kr. 850. Till understöd åt fattiga.
Hays fond (Friherrinnan
C. Hay 1859)
kr. 500. Till förbättrande af fattighushjonens
kost under sjukdom.
.Hetlmans
fond (Assessor Hellman) kr. 500.
Till jul- och nyårsgåfva åt fattighushjonen.
Holmbergs
fond (Kryddkramhandl.
N.
Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan användes till förbättrande af den dagliga kosten
för de å fattighusen intagna blinda hjon.
Hultgrens fond (Enkan A. B. Hultgren
1866) kr. 600. Till styrelsens godtfinnande.
Vifve Jönssons fond, kr. 4,500. Till medellösa äldre personer med god vandel, hvilka
ej åtnjuta särskild fattigvård.
Kåbergs fond (Enkefru Althea Kåberg
1889) kr. 2,000. Räntan disp.affattigv.-styr.
Lindholms fond (F. d. postförvaltare J.
Aug. Lindholm 1896) kr. 9,050. Till sådana
konvalescenter, som utan skydd och tillgångar utskrifvas från S.:J.bbatsbergs sjukhus,
födda och tillhörande Ostermalms eller Ladugårdslands område.
Enkefru Erika Nybergs fond, kr.4,OOO.Till
fattiga inom församl., företrädesvis till julen.
Qvidings fond (Juetitierådsenkan Ch. Qviding) kr. 1,000. Arliga räntan tilldelas ett
äldre fruntimmer, som är att hänföra till
pauvres honteux.
Roselii fond (Repslagaren O. Roselius) kr.
867. Räntan utdelas till fattighushjonen.
Rymans fond (Gulddrag. J. Ryman 1784) kr.
4,887. För inr. af ett fattighus på Ostermalm.
Sporrongs fond (Mamsell A. Maria Sporrong 1862) kr. 750. Till utdelning Mariadagen åt fattiga.
Sätherströms
fond (Karduansmakaren J.
Sätherström 1828). Fonden utgöres af fastigheten n:r 8 i qvarteret Hägern större, Klara
församI. ; till utdelning åt gamla, sänglig-
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gande män och qvinnor, samt fader- och
Timells testamente (Mamsell U. Timell)
moderlösa barns underhåll.
kr. 1,500. Till församl. flickskola.

12630]

Adolf Fredriks
församlings
[2632] Adolf Fredriks
församlings
kyrkoråd.
Se [1235].
f a t t i q v r d s s t y r e l s e, Se [1158].
Hartmans fond (Bryggaren N. Hartman
Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1873)
1837) kr. 2,200. Understöd åt fattiga lär- kr. 1,000. Räntan utdelas den 22 maj till
jungar i församlingens skola.
en fattig, för gudsfruktan och hedrande van.
lindbergs
fond (Trädgårdsmästareenkan
del känd familj.
Lindberg 1859) kr. 200. Till kläder åt
Bayards fond (Kamereraren D. Bayard
fattiga barn inom församlingen.
1833) kr. 4,500. Till åldriga ogifta döttrar
Probsts donation (Mamsell Ch. W. Probst af embets-, tjenste- eller borgersmän m. fl.
1867) kr. 7,223. Årliga räntan fördelas emelBayards fond (Kamereraren 1). Bayard
lan fyra verkligt behöfvande handtverksbor- 1833) kr. 1,500. Till sängliggande på fattighus.
gares enkor eller döttrar inom Adolf FreBeklädnadsfond för fattiga skolbarn kr.
driks församling.
2,400.
Ruckmans donation (Fröken M. Ruckman
Berggrens fond (Hyrkusken M. Berggren
1887) kr. 20,000. Till Adolf Fredr. församl. 1857) kr. 1,500. Till kläder åt de mest nöd.
barnhem.
stälda fattighushjonen.
Stenbergs fond (Handlanden A. Stenberg
Bollins fond (Bryggaren O. G. Bollin
1860) kr. 2,000. Klädero.böckeråtfattigabarn.
1862) kr. 3,000. Till fattiga skolbarns beWallins fond, Emma och M. F., (1879) kr. klädnad, sedan pensionären dödt,
20,000. Till Adolf Fredriks församl. barnFalks fond (Enkan M. Falk 1796) kr. 500.
hem; f. n. lifränta.
I Till understöd
åt fattiga.
Wallins fond, M. F., Handl. (1884) kr.
Fileens fond (Kommerserådet P. E. Fileen
2,000. Till premier i folkskolan.
1822) kr. 17,500. Till fattiga enkor i Stockh.
Westins fond (Byggmästaren Axel WeGodus fond (Segelsömmareenkan C. Godu
stin 1885) kr. 20,000 hvaraf räntan efter 5 % 1877) kr. 560. Räntan tillfaller
fattiga
på gifvarens dödsdag utdelas till 20 hehöf- enkor, eller ogifta fruntimmer, 60 år gamla,
vande ålderstig-na och välfrejdade fattiga; eller sådana, som utaf sjukdom eller lyten
dessutom utdelas hvarje julafton af räntan icke kunna försörja sig.
å boets behållning kläder-åt
fattiga barn.
Holmbergs
fond (Kryddkramhandl.
N.
Wickholms stiftelse (Lumphandlaren P. Holmberg 1853) kr. 1,500. Räntan använA. Wickholm 1850) kr. 6,500. Räntebeloppet des till förökande af den dagliga kosten för
användes dels till underhåll och beklädnad de å fattighusen intagna blinda hjon.
åt föräldralösa barn genom fattigvårdsstyLeijonhufvuds fond (Kapten friherre A.
relsens försorg, dels till kontanta bidrag, Leijonhufvud 1831) kr. 1,200. Till nödstälda
som af kyrkoherden utdelas bland de mest likar inom församlingen.
'
behöfvande inom församlingen.
Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A.
Widboms fond (Mamsell A. Widbom 1877) Leijonhufvud 1841) kr. 300. Till sjuka och
kr. 1,000. Underst. åt. s. k. pauvres honteux. gamla på fattighus den 7 jan. och 11 aug,
• Åkerlunds fond (Augusta Wilh. Albortina
lieberts
fond (Sejlareåldermannen J. F.
Akerlund 1888) kr. 3,328. Räntan till 2:ne Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
50 års gamla hederliga fruntimmer.
kr. 5,000. Till på fattighus intagna 23 juni
och 24 dec.
.
..
.
Lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von
12631] Adolf Fr e d r l k s f r s a m l l n q s Köhler och hans hustru 1857 och 1867) kr.
skol råd.
Se [1235].
7,500. Pensioner åt fattiga enkor ej under
Bäärenhielms fond (Kamereraren N. G. 60 år, företrädesvis at dem, hvilkas män
Bäärenhielm 1875) kr. 1,000. Till församl. tillhört tjenstemannaklassen.
arbetsskola för gossar.
Nordenstolpes
fond (Kammarrådet
Fr.
Meijerbergs
fond (Folkskoleinspektören
Nordenstolpe 181&) kr. 900. Till blinda på
C. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Till församl, fattighuset, eljes sjuke och sängliggande.
arbetsskola för gossar.
Nordströms
fond (Enkefru C. M. NordRuckmans donation (Fr. M.Ruckman 1860) ström) kr. 1,000. Räntan utbetalas såsom
kr. 500. Till, kläder o. böcker åt fattiga barn. pension åt en fattig borgaredotter inom
Schwartz'
stiftelse
(Kontrollören C. F. församlingen.
Schwartz 1861) kr. 2,000. Till sömnadsNorgrens fond (Fröken A. D. L. Norundervisningens förbättrande i församl. skola. gren 1898) kr. 30,800. Till understöd åt
ä

ö
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personer, intagna å Stockholms stads fattigvårdsinrättningar.
· Okänd (805) .kr. 200. Till sjuke o. sängliggande pa fattighuset.
Reinholds f?nd (Bagaren E. Reinhold ~87?)
k r. 1\500. fI.tantan . utdelbas dden 1 2mkah~
ltlll
2:ne mom . or~am lmgen ?en e, Soct o ms
kommun tillhörande, behofvande, helst af
borgerlig härkomst.
Undens fOAd (HandL A. E. Unden 1837)
kr. 3,000. Till så många nödstäide af ofrälse
stånd, som af räntan kunna erhålla 50 kr.
Westfeldts
fond (Enkan M. Westfeldt
1869) kr. 2,000. Till uppfostran af fattiga
barn inom församl.
Westmans fond (Ryttmästaren
J. Westman och hans hustru 1804 och 1817) kr.
2,700. Till inträdessökande på fattigbus till
dess de kunna blifva intagna.

Brenners legat (C. H.Brenner1752) kr. 260.
Pastor i Tyska församlingen.
För fattiga.
Bångs testamente (Fru M. D. Bång 1774)
.kr. 250. Pastor och föreståndare.
Till en
studerande yngling.
Ehlerts testamente (Kapten H. E. Ehlert
och fru 1857) kr. 1,000. Pastor och förestånd
R" t
till i
l f
d l" t"
ar~.
an an l annu e van e s ag mgar.
.Flschers testamente
(Kaptenen Joh ... J.
Fl,scher 177~) kr. 1,6.66. Pastor och föreståndare,
1'111husfattiga.
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren
p.
H. Fuhrman 1772) kr. 1,250. Tyska församl.
6 föreståndare och 3 testamentsexekutorer.
Till husfattiga.
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren p. H.
Fuhrman 1772) kr. 31,000. Föreståndare. 12
gossar erhålla kläder, skodon, skolafgift och
läsmateria1.
[2634]
Skeppsholms
församlings
Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren p. H.
k Yr k 0- o c h s k o I r å d. Se [1218].
Fuhrman 1772). Tyska förs-s 6 förestånd~re
Asklings fond (Kontreamiralen C. F. Ask. samt 3:I!e executores testameuti.
Donatiolin ) kr. 300. Ärliga räntan skall utdelas åt nen bestar af fasta egendomen n:r 20 Svartg f
'
b ta·
f .
mangatan.
enka e ter nagon ar e re a timmermansG
d
tl
(F J E G
1872)
staten eller några båtsmän.
arvens ona lon r~ .. "
a.rven.
Billb
fo d (Kapt -Iöit
S B O Bill- kr. 1,000. Pastor och for estandar e. 1'111beI
ergs
n.
. .. " ~ n. . '.'
l
höfvande fruntimmer.
b~rg) kr. 1,270. A.rllg~ ran~n .ska~l tilldelas
Groths testamente (Grosshandlaren J. H.
någon obemedlad, företrädesvis sjuklig kapten- G th 1785) k 12 500 F" . t' d
1"11
löjtnants enka.
ro.
,r..,
. ?res an ~re.
l
Blomstedts
fond (Kommendören C. J. ~..pensioner at afsigkomne, ofver 50 ar gamla
Blomstedt) kr. 3,000. Ärliga räntan skall ut- o~I!!'~~t rlf t t
t CK t J J G" hl _
delas åt i fattigdom efterlenmade enkor efter
u s o s es amen e
ap ... ' " u s
t'
t ;. s m tillhört K. Flottan Stock- to.rff 187~) kr. 1,00~: ~astor och föreståndare.
jens eman) o
s
1'111behofvande sjöman och deras enkor.
holms station.
G" h
f d (G
h J H G" h 1782)
Dahls fond (Mamsell M. C. Dahl) kr. 570.
,osc es on
ros.s....
osc e .
Ä r
äntan skall utdela till någon be- k.r. 2,250.. Pastor och föreståndare, Pensioner
.~ 19a ra
f d 1" s b
f
till 4 afsigkomne gamla borgare.
hofvande enka eller a er osa arn e ter en
Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 1781)
fiaggkonstapel.
k 1 500 P t
h f" tänd
1"11h
· F.alks .fond (Enkefru M. Falk) kr. 500. f:iti' a.'
as or oc ores annare.
l
usl'llga kantan skall delas mellan 10 st. fatH:bbes legat (Kommerserådet 8. B. Hebbe
~n or. f d (Carolina Friman) k 2000 1792) kr. 750. Föreståndare.
För fattiga.
· .rlmans on k Il tilld l
4 b h~'f' d'
Hebbes testamente (Brukspatr, A. Hebbe
Årliga rantan s. a
l
e as
e o van e 1804) kr. 10,500. Föreståndare. Till medellösa
officers eller underofficers enkor.
f"
r
dl
f' t ..d
. b
Trolles fond (Öfverkommissarien i Kongl, orsam mgsme emmar,
ore ra e~vls arn.
Flottan C. J. Trolle) kr. 7,600. Ärliga räntan
Hebbes testamente (K0I?-mer,seradet S. ~.
\ skall tilldelas en fattig enka efter civil tjenste- ~e~f~~1:03) kr. 3,000. Forestandare.
1'111
man vid K. Flottans Stockholms station.
uHo1ms aiegat (B. Holm 1804) kr. 500. Före...
ståndare.
För fattiga.
[2638J Tyska
f r s am l i n q e n. 8e[1229].
Höpfners legat (Nikolaus Hopfner 1696)
Carl och Elisabeth Becker-SilberhochPastor i Tyska förs. För fattiga; donationen
zeits fond '1896 d. 28 nov.) kr. 5,000. Rän- består af egend. n:o 11 St. Nygatan, hvars
tan tillfaller Tyska församlingens kyrkosång- afkastning f. n. är kr. 2,500.
förening, diakonissföreniug,
ålderdomshem,
Kellners testamente (Fru D. Kellner 1747)
skollofskoloni samt "Sprachcursus".
kr. 500. Till fattiga barn.
Beskows testamente (Brukspatron H. N.
Kirchrings legat (1755) kr. 250. Pastorn
Beskow 1833) kr. 7,500. Föreståndare.
Till i tyska församlingen.
För fattiga.
skolan.
. Kleinsorgs testamente (Fru M. E. Klein-

t
19;

ö
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Pastor och föreståndare. Till Tyska församlingens feriekoloni.
Schumburgs, Robert, donation, kr.4g0: 86.
Pastor och föreståndare.
Till Tyska Alderdomshemmet.
Schiitz' testamente (Carl o. Anna Schiitz
1879) kr. 5,000, hvaraf 4,000 kr., som grundpenning till Prestenkefond, och 1,000 kr., för
hvars ränta beredes Kyrkans stipendiater "ein
lustiger Tag." Föreståndare.
Schwartzers
testamentsfond
(F. von
Schwartzer 1808) kr. 300. Till de fattiga.
Starbus testamente
(Fru L. D. Starbus
1774) kr. 1,260. Föreståndare.
Till fattiga.
Stocks legat (Fredrik von Stock 1806)
kr. 4,500. Föreståndare.
För fattiga.
Sturms fond (Fru Sturm 1877) kr. 28,000.
Pastor
och föreståndare.
Lifränta
till
slägtingar till deras död, sedan till behöfvande handtverkare.
.
Tyska försam!. fattigkassa,
kr: 9,000.
Tyska församl. kyrkoråd.
Wrangels testamente (Fröken M. B. Wrangel 1706) kr 750. Pastor och föreståndare.
Till fattiga.
Yhlens legat (A. C. von YhJen 1755) kr. 125.
Pastor i Tyska församlingen.
För fattiga.
Friedrich Wilhelm o. Anna Maria Zimmermanns donation (31/, 1899) kr. 1,000.
Till Tyska ålderdomshemmet.
Förvaltas
af pastor och föreståndare.

pensionskassors

sorg 1785) kr. 3,000. Pastor och föreståndare.
Till obemedlade flickors uppfostran.
Knochs donation (F. Knoch 1883) kr. 300.
Pastor och förestånd. i Tyska församl. Till
fattiga.
Lieberts fond (Sejlareåldermannen J. F.
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
kr. 1,500. Pastor och föreståndare.
Till
Tyska skolan.
Joh:a Lohes legat (1758) kr. 750. Pastor
i Tyska församl. För fattiga.
Lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 500.
Pastor och föreståndare.
Till Tyska skolan.
Lohes, Ad., testamente (1759). Pastor.
Kr. 750. För fattiga.
Lohes, Joh:a, testamente (1758). Pastor
och föreståndare.
Kr. 500. För skolundervisning.
Miillers testamente (Kommerserådet J. C.
Miiller 1832) kr. 7,500. Föreståndare.
Till
fattiga.
Pastor Kaiser-fond.
Föreståndare.
Till
kyrkokören kr. 600.
Rambachs donation
(Snickareenkan
E.
Rambach, f. Dehm 1880) kr. 1,000. Pastor
och föreståndare. Räntan utdelas till behöfvande inom församlingen.
Reinholds, Ferdinand, donation till kyrkokören; kr. 1,000.
Reinholds testamente
(Bagaren E. Reinhold 1876) kr. 1,500. Pastor och föreståndare. Till fattiga.
Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Rohtlieb 1864) kr. 1,000. Till kyrkobetjening
och deras enkor.
v. Schewens testamente (J. B. von Schewen
1755) kr. 970. Pastor. Till fattiga.
Schinkels testamente (Kommerserådet D.
von Schinkel 1807) kr. 3,000. Pastor och
föreståndare.
Till behöfvande skolgossar.
Schlotthauers
legat (Fru M. Schlotthauer
1751) kr. 200. Pastor i Tyska församlingen. För fattiga.
Schmidts legat (P. Schmidt 1751) kr. 250.
Pastor i Tyska församlingen.
För fattiga.
Scholtz' testamente (J. A. Scholtz 1756)
kr. 500. Pastor i Tyska församl. Till fattiga.
Scholtz' testamente (J. A. Scholtz 1756) kr.
500. Pastor och äldste föreståndare. Till
studerande.
Schumburgs, August, donation, kr. 1,041:
66. Pastor och föreståndare. Till Tyska förs.
diakonissförening.
Schumburgs, August, donation,kr.5~0: 84.
Pastor och föreståndare.
Till Tyska Alderdomshemmet.
Schumburgs, August, donation, kr. 520: 84.
Pastor och föreståndare. Till Tyska kyrkokören.
Schumburgs, August, donation, kr. 520:84.

[2640J

Mosaiska
församlingen.
Se [1267J.

Anton Bendix' fond (Färghandlaren
Anton Bendix 1891) kr. 4,500. Dels grafunderhåll, dels fattigunderstöd.
Benedicks' stipendiefond (Brukspatron W.
Benedicks 1848) kr. 9,000. Stip. åt judisk
studerande vid svenskt universitet.
Benedicks' understödsfond
(Brukspatron
E. O. Benedicks 1876) kr. 2,000. Till behöfvande inom församl. enligt vederbörande fattigvårdsst. beslut.
Carl Benedicks' donation (Generalkonsul
Carl Benedicks' test. af d. 3 nov. 1880) kr.
25,000. Doneradt utan något vilkor ; räntan användes enl. försarnl.s beslut.
Emma Benedicks' donationsfond (Generalkonsulinnan
Emma Benedicks 1890) kr.
4,850. Räntan är stäld till församl-s fria
disposition.
Henrik Davidsons donationsfond (Generalkonsul Henrik Davidson 1893) kr. 18,750.
Räntan utgår t. v. som lifränta åt två personer ; efter dessas död skall den användas
till bekostande af bostad åt fattiga.
Eliassons understödsfond
(Fabrikör Levy
Eliasson och hans fru Edeline f. Salomoris-
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son 18?4) .kr. 5,0~0. Rän~an använde~ till ~Jelpbehöfv.ande judiska personer, som vilja
understod at fattiga ynglmgar och flickor lara eller forkofra SIg l slöjd eller handtvlj,rk.
inom mosaiska församl., hvilka önska full_
komna sig i yrke eller kunskaper.
.
.'
..
..'
Levy Eliassons minnesfond (Fabrikör Levy
dulia Rubensons mmne (Åtskilliga forEliassons enka Edeline Eliasson 1887) kr. samh.~gsJ:!ledlemmar 189~) k.r.. 2,000 .... Un5,000. Räntan användes för att bereda fat. ders~od. ~Ill uppmuntra::, ~t förtjenta Iärjuntiga församlingsmedlemmar
af qvinnokön gar ~ fOIsamhJ?gens re~.1glOnsskola..
tillfälle att begagna brunns. eller badkur
Stlft~lsen for bosta.de~. åt fattiga ~ch
eller vistelse på landet.
o.~keslo~a pe~soner tlllhoran.de Mosaiska
Isaac David och Juliana Hirschs under- forsar:nlmgen I Stockholm (Gafvobref af L.
stödsfond (Musikhandl. Abr. Hirsch 1890) J. Ehasson af d. 12 sept. 1882) kr. 10,000.
kr. 3,638. Understöd till behöfvande, före- - Fcndens b~lopp d. 1 Ja::,. 1896. kr. 44,000.
trädesvis slägtingar.
- Rantan l.agge.s t. v; ~Ill ka:plt~let.: ~är
Fanny Josephsons
fond (Fröken Fanny detta enl. förestånd-s äsigt bh.r tillräckligt
Josephson 1882) kr. 10,000. Lifränta.
skall det an vandas enligt rubnken.
Jacques Lamms fond (Ingeniör Jacques
.
. '\
.
•
Lamm 1889) kr. 10000. T. v. Iifräntor:
Wllh. Davidsons donationsfond
(Gafvoefter lifräntetagarne~
död skall räntan an- bref af Konditor Wilhelm Davidsons sterbvändas till församlingens nytta.
h1!:sdelegare. af d. 5 mars. 18~3) ..kr. f4,000.
John Levins stipendiefond
(Grosshandl, Rantan utgar t. v. som lifetidsränta at 2:ne
John Levin 1872) kr. 10,000. F. n. lifstids- personer, derefter skall den användas till
ränta; sedan såsom stipendium åt någon bekostande af bostäder för behöfvande.
fattig studerande yngling, tillhörande mo--saiska ~örsam~ingen. .
.
. .~yskonen. Mendelsons fond för ogifta
Ludviq Levins donationsfonder
(Konditor man och qvmnor (Oscar Henrik och HenLudvig Levin 1892) kr. 65,000. Lifräntor riette Mendelson 1897) kr. 31 000. Underför åtskilliga personer, understöd åt stude- stöd åt äldre, ogifta och obe~edlade medrande och handtverkslärlingar
m. fl., fattig- lemmar af församlingen.
understöd, fattiga skolbarns bespisande m. m.
Manns testamentsfond
(~rossha~dl. A. F. [2641]
Stockholms
Mosaiska försami.
Man~ 186~) kr. 2?,?00~ Rantan disponeras sjukhjelps- oc~ b~grafningssällskap
(178B)
af församlingens f~restandare.
kr. 56,000. Särskild styrelse se [1943J; att
Meyersson~ pensionsfond (Grosshandlaren vårda o~h underst?dja sjuka samt ombestyra
Lesser .Mey.~rsson .1869) kr. 50,000. ~.en- begrafmng af aflidna mosaiska trosbekänsicner a~ lar~~'e, lärarinnor m. fl., anstalde nare; ledamotsafgift är 5 kr. årligen, men
hos ~osaIska fors., sam~ deras enkor och barn. understöd lemnas utan afseende på ledaMIchaelssons donation (Brukspatron G. motskap i sällskapet
Michaelsson 1865) kr. 20,000. Räntan ån.
y'ändes. till något för församlingen nyttigt
. .
....
andamal.
[2642J
Israelitiska
yn'ghngaforenmgen
Mosaiska församlingens
fattigfond,
kr. (1~1~). ~ärskild styrelse se [1909]. Att under27,582. Fattigvård
åt församlingens med- stödja till Stockholms k~.mmun hör~nde perlemmar samt reseunderstöd åt främmande soner af mosaisk trosbekannelse, hvilka egna
judar.
sig åt vetenskapliga studier, åt slöjd eller
Mosaiska församlingens
skolfond,
kr. ~an.dtverk; at~ bere?a utväg för. medellösa
54,000. Bland annat understöd åt fattiga judiska barn fill erhallande af religions- och
skolbarn.
elementarundervisning
m. m. '
Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.
Friedländers stipendium (Grossh. H. Fried13,094. Halfva räntan till vissa personer länder). Styrelsen för Israelitiska Ynalingaandra hälften till undervisning åt fattig~ föreningen; årliga räntan 100 kr. utdelas till
judiska barn.
yngling, tillhörande Stockholrns Mosaiska
Jeannette och Charlotte
Rubens' fond försa:mli~g, sås.om lärling egnande sig åt
(Fröknarna Jeannette o. Charlotte Rubens studier J praktiska handtverk eller slöjd.
1870) kr. 2,000. Lifränta,
Seligmanns stipendium (Doktor L. SeligMoritz Rubens' (Karlskrona)
donations- mann). Styrelsen för Israelitiska Ynglingafond (Gåfvobref af Grosshandl. Ludvig och föreningen; årl~ga räntan c:a. 1?5 kr. utdelas
Anton Rubens samt J. Lublin af d. 29 DOV. tll.~ judisk yng:~~ng,egnande SIg at vetenskap,
1888) kr. 5,500. Räntan skall hvarje år d. skon konst, slöjd eller handtverk.
7 mars (Moritz Rubens' dödsdag) utdelas till
---
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[2645J
..
.E~gestroms, Eufemia M. v., stiftelse (Statsminister L. oV0I!Engeström 1~20) kr: 4,000,
sam~ sedan ar 1888 stadens lösepenning för
f~ttlgstugan ~. 4,000. Katolska församlmg.ens kyrkorad se [1265]. Understöd åt
fattiga enkor af katolska. bekännelsen.

[2645-2657J

[2655J Asylet för pauvres honteux. Särskild direktion se [1990]. (Grefvinnan Ch. von
S9hwerin, f.. Liliencrantz 1860). Asylets tillgangal' utgjorde den 31 december 1897 kr.
911,641: 18, hvaraf kapitalkonto 752 115: 26;
lifräntefondens konto 159,525: 92. B~redande
af bostad och delvis föda åt aktningsvärda
fruntimmer af ståndspersonsklassen ..

II. Fonder

tillhörande
fattighus
och
försörjningsinrättningar,
barnhus
[2657J Borgerskapets
En k e h u s.
m. fl. dylika asyler.
Se [1986J.
[2651 J Arbetsstugor för barn, de första
Borgerskapets enkehus grundadt år 1724
grundad.e 1887 .genom anslag af Stiftelsen för underhåll af ålderstigna borgareenkor i
I:.ars HIertas. mm:ne, hafva till ändamål att Stockbolm. Eget kapital vid 1898 års början
forek?n;tma tiggen bland fattiga barn genom kr. 943,508: 82 öre. Antalet intagna enkor
a~t tidigt lära dem nyttigt arbete och in- uppgår f. n. till 80 st.
gifva dem kärlek till arbete. Särskilda styBergs testamente (Mamsell J. J. Berg
!elser se [1961-1970J.
.A.rbetsstugor finnas 1816) kr. 35,000. Räntan anslagen till penl Adolf Fredriks, Jakobs, Johanues',Katarina, sioner
150 kr. åt 12 ogifta fattiga och
~J.ara, Kungsholms, Nikolai, Maria och trenne ålderstigna borgardöttrar.
l Östermalms församlingar. (SeAdressafdeln.)
Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F.
-. -Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832)
[2653]
Dr o t tn ln q hu s e t.
kr. 4,515. Handpenningar vid midsommar
Se [1992].
och jul åt å enkehuset intagna enkor.
Berggrens, Robert Constantin och hans
Patersens fond (~rossh. W~ G; Pat~rsen
hustru Maria Eleonora
född Wickberg 1864) kr. 137,000. Rantan utgar l pensioner
testamente (Grosshandl~re 22/,0 1890) kr: å 50 kr: pr år till enkor och döttrar efter
5,000.
borgare l Stockholm.
Brandelska fonden (Mamsell A. S. BranPa.ulis testamente (Grosshandlaren Nic.
del 1867) kr. 42000. Pensioner.
Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan utdelas till
. Drottni~ghuse't (Konung Carl XI:s Drott- bufvuds~adens fattiga b~!gare~ ochfabrikör~rs
nmg, Ulrika Eleonora, antagligen 1682) kr. enkor, afvensom orkeslöse,..sJuk~ och behofomkr. 140,000. Intagning och försörjning af vande ~orgare. och fabrikörer l Stockholm.
ålderstigna, sjukliga, i torftighet stadda enkor
S~~roders testamente (Grosshan~l. Geo~g
och döttrar efter civile och militäre embets- Schro.der 1871) kr. 1~2,000. Pensioner at'
och tjenstemän, prester, borgare samt sådana fru~~lmmer af borgerliga klas.sen. o I
hofbetjenter, hvilka icke burit livre.
Safboh~s
testamente (S11lckarealde!man
Kniggeska fonden (Enkefru Knigge Anna ~e~ D. Säfbohm) kr; 750: Handpenningar
Maria von Balthazar 1822) kr. 25 000. Räntan at a enkehuset intagna snickareenkor.
fördelas i pensioner till "i verklig nöd stadda
Thernbergs testamente (Handelskassören
ogifta fruntimmer' eller enkor af medelklas- J. Thernberg 1821) kr. 15,000. Fonden tillsen", med vilkor att de äro "kända att vara fall~r enkehuset efter nu,:. pensionärens död.
af obefläckad vandel", med företrädesrätt för
TIdmarks
och Su.ndms Pensionsfond
ogifta sökande af nämnda egenskaper.
(Man;tsell S. M. Sundin 1859) kr. 204,300.
Lieberts fond (Sejiareåldermannen J. F. Pensioner a. 300 kr. tilldeloas för i behof
Liebert och hans hustru A. S. Weber 1832) stadd~ fruntunmer ~f den ..sa kapade bättre
kr. 6,700. Till gåfvor vid midsommar och samha~lsklasse~, hvilka, Jodda .1 Stock~olm
Jul at de på Drottninghuset intagna personer. och ml.ns~ 30 .~r gam.la, aro antingen b~mda
eller "l sina hander forlamade eller förvridna
af Tibells, Mariana Wilhelmina testa- så att de icke kunna sig med arbete försörja":
~ente (Fröken 16/6 1882) kr. 61,000. Med
Zettersten P:s testamente (Kryddkramh.
vilkor att deraf skall utgå lifränta kr. 400. ~; Zettersten P:ns 1836) kr. 15,000. .Af
rantan tillfaller '/. Enkehuset och de öfriga
[2654J Konung Oskar I:s minne (Enkedrott- 3/. ~tgå som pensioner a 75 kr. åt välfrejdade
ning Josephina 1873) kr. 675,585. Särskild f~ttlg~ enkor elle~.oglfta ~öt~!ar efter borgare;
styrelse se [1988J. Asyl för obemedlade ogifta fo~. narvarande ar pensionaremas antal 10.
fruntimmer eller enkor af ståndsklassen öfver
Ohmans testamente (Fru Hedv. Ohman
50 år gamla.
1791) kr.3,18I. Räntan tilldelas8borgareenkor.
å

0

__

o
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r265,8J
Borgerskapets
gubbhus
(Stockholrns Borgerskap 1788) kapital 1898 kr.
1,185,609: 67. Borgerskapets gubbhusdirektion, se [1985]. Underhållande af ålderstigne
borgersmän i Stockholm.
.
F. d. Jernkramhandelssocietetens
pensronoch begrafningskassa,
kr. 3,000. Kassan
öfverle~na~ till BorgEl;skap.ets (l'ubb~us och
enkehusmrattn. med 1,vOO kr. till hvardera.

[2661J
Frimurarebarnhuset
å Kristine'berQ
(Frimuraresamfundet 1753) kr. 1.11 6,000(den
fastigheten
icke inberäknad).
Särskild di.
rektion, se [2109.J Till vård och uppfostran
inom inrättpingen af f~t~ig!;l v~rnlösa ba~n;
142 barn vardas f. n. a inrättningen; fastigheten är värderad till 386,000 kr.
[2662J
Prins Carls uppfostringsinrättning
för
fattiga
och värnlösa barn i Stockholm
Allmän,na
barnhusinrättningen.
(Pastor Primarius J. O. Wallin och Under.
[2659J
Se [1635].
ståthållaren
O. af. Vann.9vist 1833) kr.
All"
b
h . ättnl
. St
kh I 506,596, deraf fastighetsvarde
kr. 250,000.
m~nna a~n. usmra mogen I oc .0 m Särskila styrelse, [se 2121]. Vård af fattiga
(l?rottmng ..Kn~tma 1.637) kr. 5,047,569. 95. och värnlösa barn i Stockholm; 81 barn vår.
Vard om varnlosa barn,
das f n å Gålön
"Fond för barnhusbarn af qvinnokönet"
..
.
(Statsrådet
C. J. Malmsten, Friherre F. [2663J
Wrede, G~oss~andlaren A:. Fr~sta.di~s m. fl.
Föreningen
för sinnesslöa
barns vård
1861) kr .•.•2,1•.•3: 27. Insättning I ränte- och (Prof. N. G. Kjellberg fil. dr O. von Feilitzen
kapitalförsäkringsanstalten
i Stockholm till m. fl. 1869) kr. 1~4,40:,):20. Särskild styrelse,
beredande af lifränta vid 55 år.
. se [2025]. Uppfostran af sinnesslöa barn
Gondretska fonden (Kapten J~an LoUIS (f. n. vårdas i skolan 44 och arbetshemmet
Gondret 1895) kr. 26,688: 87. »For att un- 25 barn) samt seminarium för lärare (f. n.
derlätta
och bisträcka i nöd och armod 8 elever).
sta~da mödrars barns intagande och vård». (2664J
LJungcrantz.ska testamentsfonden(TobaksMalmqvistska barnuppfostringsanstalt~n
handlaren P.L]ungcrantz 1875)kr.123,831: 16. i Stockholm
(Klockaren J. P. Malmqvist
I~lö~.ning å barn huset af sådana fattiga barn, och hans hustru 1852 och 1853) kr. 58,965: 68.
tillhörande Stockholms .kommun, som eljes Särskild styrelse, se 12123]. Att lemna fattiga
Icke kunna utan afgift intagas.
och värnlösa flickebarn undervisning, vård
och uppfostran i öfrigt; för de flesta å an[2660J Styrelsen
öfver Sabbatsbergs
stalten vårdade barn erlägges årligen en a,få Id e r d o m s h e m. Se [1161].
gift, i medeltal utgörande 163: 53 för hvarje
.
betalan de.
. B~nedlC.~ska fonden (~nkefrJ.l Emma B.e- [2665J
n~dl.cks, fodd Benedicks) c.~ kr. 16,10~. »)F~~ Murbecks inrättning för fattiga flickors
bildande a~ en f?nd, hvars a!ka~tnmg ?Ol uppfostran (Prestmannen Per Murbeck ~747)
användas tlP ~ere~ande af battre och rik- kr. 331,212: 56. Andamål : att till tjenarinnor
Iigare kosthall at hjonen».
"
uppfostra fattiga flickor, tillhörande StockEklunds fond (Johann a K!,I.stma ~kl~lll~ holms kommun. Intagningsålder
6-10 år.
1892) kr, ..~,OOO. Räntan utgar som Iifstids- När tillfälle yppas att intaga barn införes
pension for testatrisan.
.
.
annons i Stockholms Dagblad med underLennbergs fond (Mamsell ..Sofia Al~ertJna rättelse om erforderliga handlingar och hvaran~ennberg ~890) kr. 2,0.00. Rantan utgår f. n. sökning får inlemnas. _ Särskild direktion se
tlll.testatnsens
syste~.
[2124J hvars ledamöter lemna årliga bidrag.
Lleher-ts fond (SeJlarealdermannen J. F.'
.
Liebert 1832)c'a kr. 4,000. Räntan utdelas till [2666J
å ålderdomshemmet
intagna personer af tysk
Välgörande Fruntimmers-sällskapet(Prinnationalitet,
sessan Sofia Albertina 1825). Särskild st y T~rrades fond (Språkläraren Alexander relse, se [2057J. Kapital omkring 20,000 kr.
Nadi Terrade oc~ h~ns hustru LOVIsa R. Arliga inkomsterna utom ränta~ utgöres af
T~.rrade, fo~d Stro~b.ack.! 18~6). 1,000 k!.on~r. bidrag från Konungen, Kronprinsessan och
Ranta;n ap.vandes for inköp ":IdJul af brod till Prins Carl samt ledamotsafgifter, tillsammans
samtlIgaaalderdomshemmetmtagnapersoner.
omkring 2300 kr. som dels efter af Herrar
Östergrens fond (Hamnfogden L. E. Öster- Kyrkoherd~r ingifvet förslag utdelas till fatgren) kr. 500.. Räntan utdelas vid jul åt tiga fruntimmer (omkr. 1,800 kr.), dels ansängliggande sjuka å ålderdomshemmet till- slås till understöd för flickskolor (omkr.
hörande Nikolai församlings afdelning.
500 kr.)
_
å

o

I

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

[2667-2681]

[2~67] Femöreföreningen (Flera personer
1864) kr. 8,000. Särskild styrelse se [2111].
Grundande och underhållande af barnhem i
den svenska lappmarken.
____

lagd kostnad af 3,874 kr. Under sällskapets
30-åriga verksamhet (1870-99) hafva fullst.
beklädn. tilldelats 1,631 barn samt strumpor
och skodon ytterligare 338 barn (= 1,969 barn)
för en sammanlagd kostnad af 49,000 kr.
III. Fonder för understöd åt barn. Administrationsomkostnaderna äro häri ej
• [2671]
Sällskapet "De fattigas vänner" medrälmade.Ledamotsantal. var d.] 1899612.
(Grosshandl J. E. Törnqvist m. fl. d. "151826) [2675]
Alms, Axel och Sofia, stiftelse.
kr. 48,000. Särskild styrelse, se [2103]. Räntan (Byggmästaren A. Alms enka, E. S. Alm,
användes dels och i främsta rummet till fat- 1874) grundfond vid 1898 års slut kr. 764,492:
tiga barns beklädnad, dels. ock till smärre un- 86 och öfriga tillgångar kr. 230,480: 4l.
derstöd åt behöfvande; räntan å 3,000 kr. Särskild styrelse, se [2059]. Har till ändautdelas till 4 behöfvande af qvinnokön ; dess- mål att, efter ansökning af vederbörande
utom utdelas årligen 600 kr. i poster om 10 pastor eller kommunalmyndighet, åt fadera 15 kr. enligt C. E. Möllers testamente. och moderlösa barn samt andra sådana, hvilka,
Fonden ökades sellast år 1898 med 1,000 i saknad af behörig omvårdnad, äro i fara
kr., v. häradshöfding O. Fr. Ulffs legat, att att sedligt förfalla eller gå förlorade, bereda
användas för sällskapets ändamål.
kristlig uppfostran och god handledning i
..
.
syfte att dana dem till dugliga och redbara
[2672J Sa,lIs kapet Jultomtarne o(stIfta~t af tjonare. Anmälan om emottagande af barn,
17 unge man 24/12 1870). Andamal att sönd- tillsvidare endast flickor om 6 till 12 år
före jul utdela fullst. beklädnader åt fattiga, för hvilka vederbörande målsman eller kom~
välartade_ skolbar.~ i 8th~m. Fonder 1iI 1809 mun bör tills fylda 15 år lemna årligt bikr. 7.3,38;):17. Särsk. du.: se [2105J. 1870 drag af 100 kr., kan ske hos direktionsledabekladdes 1 barn o. 1898 183, under hela verk- moten kanslirådet C. P. Smerling.
samhetstiden 3,513 för ettvärde af c.a 150,000 [2676J
. --kr. Fonderna ökades 1893 med 3,000 kr., geW. A. Benedicks fond (Kammarherren W.
n?m test. af Ludvig J erv.ing, (Mat~ilda J eE- A. Benedicks 1870) kapital: omkr. kr. 84,000.
v~ngs f9nd, hovaraf '/2 rw"tan användes for Styrelse: se [2055]. Vård och uppfostran af
s:illsk: ändamål) s~mt 189ö ~~d 1,000 kr. af fattiga barn, som antingen förlorat någon
<;Jnaffarsr:tan till mmneoaf ~5-ang verksamhet af sina föräldrar eller i följd af deras sjukl Sthlm sasörn grundplat till en skodonsfond, dom eller oordentlighet sakna nödig vård
h varaf högst '12 årsräntan användes till sko- och tillsyn i hemmet.
don å~ i J ultomtame.anmälda
b.am, hvilka r2677J
--eJ erhalla fullst. bekladn.ader; nam,nda sko- - Sällskap "För uppmuntran till öm och
~onsfond har genom af ~.tIftaren sk>tnkta och sedlig modersvård" kr. 114,692: 24. Särskild
insamlade medel 1897 okats med 1,775 kr., direktion, se [1955]. Räntan jemte årsaf1898 med 1,880"kr. och 1899. med 1.,985kr., gifter användes till understöd dels kontant
och utgor nu 6,100 kr. - Se VIdare SId. 1000. till belopp af 10 till 25 kr. dels med kläder
.
---..
..
m. m. åt hustrur eller enkor, hvilka egna
[2673J ..Fattiga barns vanner (Friherrinnan sina minderåriga, äkta barn en öm och sedlig
(j~der~trolll, f. v. Cederv1ald1?4~) kr. 1~,500. modersvård och äro stadda i behöfvande
~arskIld styrelse, se. [21 )1]. Arlig beklädnad omständigheter.
Understöd utdelas hvarje
at 2 gossar och 2 ..flickor afhvar~eafh~fvu~- h" t och hvarie vår till hvarje gång 130
stadens 8 terr. forsaml. samt årsafgift for oSd
J
u~ackorderade ~ickor.. Sedan ..år 1883 ~ar
-sällskapets bestamda ~nkomst okats med ran"Köhlers premiefond",
kr: 1,300. Ränt~n af. 2,0?0 kr., hvilka genom ~estaI?e~te tan utdelas som premie åt folkskolebarn,
tIllfallIt
sal~skapet ..VId f.ru fnher~~n~:in som gjort goda framsteg i simning vid
fr~~afä~:errst~~~~~s, fodd Mickelson, dödliga Stockholms stads bad- och siminrättning.

fz~;~j'

---

l

r2674J Sällskapet Barnavännerna. Särskild IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och
direktion, se [2107J. Sällskapets ändamål är
dylika anstalter, eller afsedda att
att bekläda fattiga folkskolebarn. Tillgånbereda sjukvård.
garne utgjorde den 1 jan. 1899 kr. 7,024: 31.
Den 10 dec. 1899 utdelades fullst. vinter- [2681] Serafimerlasarettets
direktion.
Se [1605J.
beklädnader m. m. till 105 fattiga folkskoleNordlunds, lotten, Fru, fond (1895) för
barn samt strumpor och skodon till ytterutgående
ligare 25 barn (= 130 barn) för en samman- frän Kong!. Serafimerlasarettet
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konvalescenter.
Kapital 10,000 kr., hvaraf [2684J
.•
_
räntan genom öfverläkaren och andre öfKronprinsessan
Lovisas vardanstalt for
verläkaren vid den medicinska afdelningen sjuka barn (Med... Dr. P .. Elmstsdt m. fl.
utdelas åt från lasarettet utskrifna verk- 1854) kr. 725,000. SarsklldduektlOn,se[1639].
ligt behöfvande, för att sätta dem' i till- V.ård af fattiga sjuka barn; un~er de ~ist.a ~ren
fälle att genom lämplig föda eller vist~.1se varda.de omknng .500 barn; VId pohklImken
i stärkande luft vid brunnar eller bad söka omkring 3,000 fntt.
återvinna helsa och krafter.
[2685]
RegnelIs, A. F., Dr, stipendiefond.
DoSabbatsbergs
brunnslasarett
(Professnr
neradt kapital (1863) kr. 10,000, som med E. Gadelius under medverkan af brunnstillväxt genom kapitaliserade räntor vid 1895 gäster vid Sabbatsbergs helsobrunn 1807)
års början utgjord~ kr. l1,~06. Den årl iga kr. 4~,116: l?
Särskild direktion, se [16411.
räntan användes fill 2:ne lika stora stipen- Att at fattiga sjuka brunnsgaster bereda
die r att tilldelas två medicine kandidater, kostnadsfri bostad, föda och läka,revård under
som tjenstgöra vid Serafimerlasarettet .. Sti- den tid de begagna sig af brunnsdrickning
pendierna, f. n. 235 kr. hvardera få inne- vid Sabbatsberg.
hufvas ett år samt sökas skriftligen hos ve.
derbörande föreståndare för medicinska eller [2687]
A II m ä n n a b a r n b ö r d s h u s et.
kirurgiska kliniken sist före juni månads
Se [1627J.
mgång.
.
Sederholmska
testamentsfonden
(Exped.
sekreteraren
H.. F. Sederhol~
1~.5?) kr.
56,403. Afkastni.ngen, .Vl~188.9ars borjan ~~.
276,7?7, ~ar disporierats, Jemhkt.donators foresknft, for ny- och ombyggnad VId lasarettet.
Sjöstedts testamente (Kyrkoherden N. J.
Sjöstedt 185$) kr. 6,000. I den mån de donerade medlen dertilllemna tillgång, tillhandahålles kostnadsfri sjukvård vid lasarettet, så
vidt ske kan ~ enskildt r1!-m,för obefordrade
preater och clvI~e e. o. tjenstemän l Stockholm och dess narmaste omgifning.

Allmänna
barnbördshuset
(1852) kr.
421,752: 66, deraffastighetsvärde
kr. 200,000.
Asylen för fattiga barnaföderskor
och
deras barn. Samma styrelse som vid aUm.
barnbördshuset, se [1629J. (Bildad af: Benedickska asylerna och Nödhjelpsfonden.) Med
en kapitalbehållning
vid 18!!8 års början af
kr. 747,920: 89.
_
[2688] Kungl Sällskapet
Pro Patria.
. Se [1953].
(Kgl, Sällskapets samtliga tillgångar den
1 Jan. 1899 utgjorde kr. 177,367: 87.
Byggmäst. Johan Anderssons fond (1898')\
[2682]
kr 20000.
Befrämjande af något barnGymnastisk-ortopedjska
institutets fattig- bö'rdsh~sets ändamål.
fond (Profess?r ~. Aker~an m. fl. 1827)
Barnbördshuset
Pro Patria (Grundadt af
12,718 kr. Direktionen for Gymn.-ortop.- Assessor C. Ramström 1774). Intagande och.
institutet, se [1579J. Kostn~dsfria bandager åt vård af barnaföderskor samt att anskaffa unmedellösa personer, som hda af kroppslyten. derhåll m. m. för ett ~isst antal vid inrätt[2683]
--• n.~ngen föd?a b~~n; fastilIhet~n, som tillhörer
Stockholms sjukhem (stiftadt genomgaf- sallskapet, ar varderad til l 66,000 kr. och der
vor 1867) kr. 3,288,243: 58 (d. 'it 1899). befintliga inventarier till kr. 7,075: 91Särskild styrelse se [1619J.
Fru Hanna B:s fond (Bruksegaren G. F.
.
.
' -..-Berndes 1876) kr. 5,000. Understöd åt fattiga
Direktionen
ofver
Stockholms
barnaföderskor,
st~ds och läns kurhus.
Se [1623].
R. C. Berggrens . fond (Grosshandlaren
Friherre .B. von Beskows och hans h!!- R. C. Berggren 1894) kr. 5,000. Till förstrus .donatlonsfo.~d (1880) ..kr. 1,1?3: 67 VId stärkande af K. Sällskapets respektive fonder.
1898 ars slut. Rantan användas till underGrefve Gyllenborgs fond (ProtokoUssekr.
h.~ll.och komp.letterin~ af för patienternas Grefve C. A. D. Gyllenborg 1858).kr. 8,000.
räkning befintligt bokforrad. .
Gratifikationer åt gamla orkeslösa tj~nare och
Grefve Cla~ H~rn~ do.natlOnsfond (1~?2) tjenarinnor för långvarig, trogen tjenst,
kr. 12,~00:. T!ll forman for S~ockhol~s lans
C. P. KindevalIs fond (Fastighetseg. C. P.
kurhusmrattmng.
Endast rantan far an- Kindevall 1888) kr. 3000.
Underst@d åt
vänd~s.
.
fattiga och medellösa barnsängsqvi,nnllr ..
SeJlareålderman~en
J. F. Lleberdts och
A. O. Wallenbergs fond (Bankdirektören
hans .hustrus d.onatlonsfon~ \~827).kr. 4,011: A. O. Wallenberg 1875 och 1884 med 1,000
40 VId 1899. ars. slut. Fnsang for en sej- kr. hvardera gången) kr. 2,000. Räntol"na
lareembetet tIllhorande person.
å nämnda donationer användas med ena
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[2688-2696I
hälften till »täckande .af utgifterna för barn-I [2696J
S toc k ho Im s fö rm y nd a rebördsliuset» och med den andra till »underk a m m a r e. Se [11 07].
stöd åt fattiga barnaföderskor och deras barn».
Branders fond (Kamereraren H. A. BranAug. Wennbergs fond (Grosshandlaren der 1869) kr. 126,000. Pensioner åt fattiga,
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000. Befräm- sjukliga, ogifta fruntimmer, som uppnått 60jande af sällskapets barmhertighetsstiftelser.
års ålder, äro födda och boende inom Stockholms stad, helst å Södermalm och hvilkas
[2689J
Strandbergska
läkareinrättningen
fäder varit civile tjenstemän vid Stockholms
(Assessor Z. Strandberg 1793) c:a 241,000 kr. stads verk eller inrättningar, samt stipendier
Särskild direktion, se [2043J. Understödet, åt gossar och flickor mellan 16 och 21 år
som består i fri läkarevård, medikamenter och hvilkas fäder varit industriidkare, träd.
och ved m. m., tilldelas sjuke pauvres honteux, gårdsmästare m. m.; "ingen får komma ioch har under de senaste åren utgått till åtnjutande eller bibehållande af pension eller
öfver 350 personer årligen.
stipendium,
som tillhör eller håller sigtill annan lära, sekt och läsaresamfund än
[2690J Föreningen för sjukvård i fattiga vår kristna evangeliska lutherska lära".
hem (stiftad 1888). Styrelse, se [2003]. Att
Dyks fond (Gudmund Dyk 1659) kr. 600.
genom af föreningen anställda sjuksköterskor Stipendier.
lemna vård i deras egna hem åt sådana fatFlobergs fond (Guldsmeden S. Flobergtiga sjuka, hvilka ej kunna eller böra sändas 1830) kr. 3,000. Pensioner till civila enkor.
till sjukhusen.
Föreningens verksamhetsHanssons fond (Borgmästaren H. Hansson.
område är inom Ad. Fredriks och Johannes' 1659 och 1663) kr. 1,379. Stipendier.
församlingar.
Hedings fond (Margareta Heding 1708}
---kr. 800. Stipendier åt studerande vid Upsala.
universitet.
V. Af kommunala och dylika myndigHedströms
pensionsfond
(Fabrikör
C
heter förvaltade
fonder samt kassor
Hedström 1822) kr. 3,400. Pensioner åt beför understödjande
af yrkesidkare,
höfvande i Stockholm.
deras hustrur
och barn
Hochschilds pensionsfond (Lagman J. H.
..'
Hochschild 1830) kr. 14,300. Räntan utgår
r2~9~J Berendts, S., understodsfond
(Fa- till tvenne pensioner il 225 kr. åt fattiga, .
9.Tlksld~ar~n S. Berendt .1886). ~r. 10,000. ogifta, öfver 30 år gamla fruntimmer hvilkas
Ofverstathallareembetet
for Polisärenden. se fäder tillhört Stockholms magistrat af litte[1081J. Till hyresbidrag åt fattiga linnesöm- rata klassen.
merskor vid höst- och vårflyttningen till ett
Jacobsons testamente (C. Jacobson 1644}
belopp af högst 25 kr.
kr. 1,080: 50. En pension a kr. 54: 37 utgår
--.
till en studerande yngling.
[2695J
Stockholms
magistrat.
Jakobsons o. Mattsons fond (C. Jakobson
..
Se [11 03].
och C. Mattson 1644) kr. 1,087. Stipendier.
Ah.~lofska testa~entsfo~den
(Assessor O.
Ladous fond (Dorothea Ladou 1748) kr.
Ahl.lof 1740) kr. 7,9<>5:28; Rant~ndelas~el~an
500. Stipendier åt barn tillhörande tyska,
12 l Stockholm boende ålderstigna, bräckliga församlingen.
och fattl~a personer.
Marii testamente
(Enkefru A. Marius, f.
Ahlstr0".lska }estamentsfonden (SkePI?aren Koopman 1846 och 1848) kr. 77,800. PenM. Åhlström .. 119~) kr. 27,O?0.. 12 pensioner sioner a 75 kr. åt behöfvande ogifta fruna 66 kr .. 67 ore till unders~~ for af testator timmer inom Stockholm hvilka uppnått 50utsedda Jungfrur! deras anhorI!\,a eller andra års ålder.
'
utsedd~ fattige ~ Stoc.k~ol~ f?dde personer.
Möllers stipendiefond
(Kamereraren J .
Flodlnska
stlpen.dlelnrattmngen
(B?rg- Möller 1798) kr. 2,200. Stipendier till 2:nemastare~ S,. C. Flodlll 1795? kr. 154,06~. 2~. studerande vid Upsala universitet.
Understöd .trll. s~uder~?de VId Upsala.?mVeI'
Nordfors
testamente
(Ofverstinnan
W.
sitet och Llllkoplllg~ hogr~ elementarl:;trov.erk. Nordfors 1838) kr. 1,000. Till en behöfvande
Helmfeldtska
stipendiefonden (Riksrådet militärenka
Baron Simon Gundel Helmfeldts enka M. H.
Noreenska fonden (Enkefru L. F. Noreen
von .Parr 1683) kr. 44,646: 74. Stockhol~s 1850) kr. 17,800. Pension åt fattiga enkor
.mag~strat och e,? ~f densamma ~tsedd dl- eller ogifta fruntimmer i Stockholm.
re~tor .. Und~rsto~ at ~tu~erar:~e VId Ups.~la
Sebaldts testamente (Justitiekansleren
C.
universitet, foretra~esvls ~~ll slagten ; af ran- Sebaldts enka 1797) kr. 600. Till fattiga barn.
torna skall .underhalIas faltmarskalk HelrnThåströms fond (Enkefru F. L. Thåström
feldts graf l Storkyrkan.
.1832) kr. 25,550. Pensioner a 75 kr. åt
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fattiga enkor och döttrar efter civila tjenstelunns
testamente
(Perukmakaredottern
män och borgare i Stockholm.
B. M. Lunn 1840) kr. 1,870. Pension åt
Törnqvists fond (Kamereraren C. Törn- 2:ne fattiga och 40-åriga borgaredöttrar.
qvist 1861) kr. 3,000. Premier åt lärjungar
Nyströms testamente (Grosshandlaren C.
som visa särdeles håg för studier vid Kata- M. Nyström 1790) kr. 37,500. Numera 2/3
Tina lägre elementar läroverk.
af årliga räntan till Drottningens skyddsWadströms fond (Jungfrun U. Wadström hem och '/3 till stiftelsen Hemmet för elända.
1789) kr. 10,500. Pensioner tilldelas ))10 Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr.
gamla jungfrur, som uppnått 60 år, hälften 1,500. Pension till en fattig borgare.
af civila och hälften af borgareståndet».
Scharps gåfva (Grosshandl. C. A. Scharps
von Willebrands fond (Friherre E. M. arfvingar 1849) kr. 3,000. Pensioner till
von Willebrand Ibö-t) kr. 110,000. Understöd. borgaredöttrar.
Winboms pensionsfond (Domprostenkan
f. d. Side.n- och klädeskramhandelssocieC. Winbom 1821) kr. 3,000. Executor testa- tetens pensionskassa (f. d. Sidenkramhanmenti: stadskassör Gotth. Dahlerus. Räntan delssocieteten 1869) kr. 23,000. Pensioner
är anslagen till understöd åt ogifta döttrar till enkor och döttrar efter delegare i Sidensamt enkor efter ofrälse ståndspersoner med och klädeskramhandelssocieteten.
företrädesrätt för gifvarinnans slägtingar.
Sundberg P:sons testamente (Kramhandl.
J. Sundberg Pettersson 1792) kr. 1,000.
bemedlingsPensioner åt borgare och deras enkor.
I2697J Borgerskapets
Sundins testamente (Mamsell L. M. Sunkommission.
Se [1193].
din 1879) kr. 24,700. Enka eller döttrar
Asplunds testamentsfond (Grosshandlaren efter borgare i Stockholm, med företräde för
D. Asplund 1804) kr. 124,500. Pensioner il sidenkramhandlareenka och döttrar.
75 kr. tilldelas fattige bor~are, deras enkor
Svanbergs testamente (Handl. A. Svan-och oförsörjda barn m. fl.; ar 1890 utdelades berg 9/s 1887) kr. aoo.ooo. Pensioner för
·5,288 kr. åt 65 personer; åtskilliga anslag medellöse borgare i Stockholm samt för de-utgå äfven dels till Torsåkers församling i ras i behof stadda enkor och döttrar.
Hernösands stift, dels till Frimurarebarnhuset.
f. d. Tobakshandelssocietetens
pensionsBergers stipendium (Kryddkramhandels- kassa (f. d. Tobakshandelssocieteten 1873)
'Societeten till minne af dess ledamot Lorentz k. 11,000. Pensioner till enkor och döttrar
W. Berger 1829) kr. 10,000. Understöd vid efter tobakshandlare.
läroverk åt söner till obemedlade inom kryddTörneboms
testamente
(Assessorn och
kramhandelssocieteten.
stämpelmästaren
E. Törnebom 1831) kr.
Borgerskapets
egen disposition ad pios 106,500. Räntan är anslagen till pensioner
usus
(Stockholms borgerskap 1749) kr. il, 75 kr. åt enkor och barn efter medlemmar
150,000. Pensioner il, 75 kr. till fattiga af Stockh. borgerskap (utom fabriksidkare),
borgare, deras enkor och. oförsörjda barn.
hvarjemte för särskilda af testator bestämda
Castelins fond (Kryddkramhandlaren A. ändamål utbetalas 600 kr. årligen; dessutom
Castelin och hans hustru 1836) kr. 15,000. utgå särskilda anslag såsom till Ortopediska
Pensioner till enkor och ogifta döttrar efter institutet m. fl.
f. d. Kryddkramhandelssocietetens ledamöter.
Törneboms fond (Assessor E. Törnebom
Flobergs testamente (Guldsmeden S. Flo- 1831) kr. 3,000. För sängliggande å fattighus.
berg 1837) kr. 3,000. Räntan användes till
WarodelIs pensionsfond (Handlanden L.
lifstidspensioner åt 2 fattiga borgarenkor, af .1.Warodell1863). "Is af Bergstrahlska husets
hvilka den ena bör vara guldsmedsenka.
hyror utbetalas som pensioner till borgare,
f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond deras enkor och barn; 13,975 kr. utbetalades
(öfverlemnad af Handelsföreningen i Stock- 1890 till 206 personer.
holm 1865) kr. 2,000. Pension till en minutWesterbergs testamente (Traktörsdottern
'handlande.
C. M. Westerberg 1840) kr. 20,175. Pensioner
Hedströms testamente (Sidenfabrikör C. till borgaredöttrar.
Bedström 1832) kr. 3,000. Pensioner il, 75
kr. utgå till fattiga enkor och oförsörjda [2698J Grosshandelssocietetens
barn efter borgare i ~tockholm.
f. d. Kryddkramh.-societetens
pensionsd e p u te r a d e. Se [2329].
kassa (Kryddkramhandelssocieteten
1775)
Brobergs pensionsfond (Mamsell J. 9.
Kr. 187,270. Pensioner och understöd.
Broberg 1865) kr. 2,000. Pension till en
L] unqcrantz" testamente (Tobakshandlaren grosshandlaredotter.
P. Ljungcrantz 1873) kr. 4,000. Pensioner
Grosshandelssocietetens
pensionskassa
åt minuthandlareenkor och deras döttrar.
(Grosshandelssocieteten 1815) kr. 492,689.
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[2698-2710]

Pensioner till grosshandlare, deras hustrur,
enkor och barn i Stockholm.
Grosshandelssocietetens
och skepparederiernas deputerades pensionskassa (Grosshandelssocietetens
deputerade
1854) kr.
32,065. Pensioner till sjökaptener samt gratifikationer till sjökapteners enkor och döttrar.
Hagboms testamente (Mamsell C. U.I Hagbom 1833) kr. 18,000. Sex pensioner å 150
kr. till fattiga enkor och döttrar efter skeppsklarerare eller, om sådana ej finnas, efter
grosshandlare.
Petrejiska
fonden (Skeppsklareraren
P.
Petrejus
1847) kr. 7,500. Pensioner till
skeppsklarerares i Stockholm enkor och barn.

[2702J
Viktualiehandlarnes pensionsinrättning kr. '
272,586: 80. Särskild direktion, se [1885J.
Pensionstagarne äro omkring 50.
_
--[2703J
.
..
.
Handelsbokhållarnes
penstonsf'öreninq
(1869). kr. ?OO,~OO. Särskild styrelse, se
[1895J, pensioner.
_
[2704J
Vinskänkssocietetens
pensions- och begrafningshjelpskassa.
Kapitalet 15,000 kr.
är öfverlemnadt till Be~edl~ngskom.mission.en. der pensioner utdelas till pensionsherattrgade.
[2705J
.
..f
F. d. Bryggareembetets
i Stockholm penJ
[2699
Direktionen
o ve r Fabrikssionskassa (f. d. Bryggareembetet) grund.
fa tt ig k a s s a n. Se [2045].
fond kr. 295,000. Särskild styrelse, se [1889J;
Blancks fond (S. M. Blanck 1873) kr. pensioner och understöd åt delegare.
1;037: 39. Understöd till en arbetare vid [2706J
K. Å. Almgrens sidenfabrik.
Casparssons pensionsinrättning
(Fabriköf. d. ~koma~arer:nbetet. eller n. v. skoren P. A. Casparsson 1850) kr. 20,236: 35. ~.akaremastarefoOren'"!len
I Sto~kholm
(0:
Pensioner till arbetare vid sidenfabriker.
kand) kr. ~.25,~0 (fastigheten N.o 6 qv. Pe
Fabriksfattigkassan
(Stockholms fabriks- g.asus) .. Sarskild styrels.e, se. [1884J; penidkare 1752) kr. 236,906: 42. Understöd åt sioner, sjuk- och begrafningshjelp.
fabriksarbetare.
van der Ostenska fonden (Fabrikörsenkan [2710J Apotekare-societeten.
M. C. van der Osten 1834) kr. 8,000. Åt
Se [2373].
döttrar eller enkor i fabrikssocieteten.
Collianders fond (Dorothea Ch. CollianPauliska fonden (Grosshandlaren och fa- der 1850) kr. 600. "Till den i Stockholm
brikören Chr. Pauli 1807) kr. 2,791: 31. Un- bildade fond för understöd åt fattiga apotederstöd till arbetare vid yllefabrikerna.
kareenkor".
f. d. Stämpelafgiftseller den s. k. HallHallengrenska
fonden (Apotekaren J. N.
kassan (Stockholms fabriksidkare 1770 års Hallengren 1836) kr. 2,675. "Räntan arrvänhallordning)
kr. 63,889: 29. Understöd åt des till nytta och ändamål för de farmafabrikörer samt deras enkor och barn.
ceuter som använda Societetens institut."
Söderbergska
fonden (Fabrikör P. SöderJusteiii fond (Apotekaren Martin Justelins
berg 1850) kr. 1,500. Understöd till 2:ne 1887) kr. 30,000. 'ls af räntan utdelas
strumpfabriksarbetare.
till behöfvande apotekare, deras enkor eller
Törnebomska
fonden (Stämpelmästaren oförsörjda barn, '/3 till stipendier för två
assessorn E. Törnebom 1831) kr. 3,732. studerande vid Farm. institutet och '/3 till
Understöd till aflidna fabriksidkares och tillfälliga understöd åt behöfvande farmaceufabriksarbetares
fattiga barn under 16 år. ter eller till för yrket nyttiga ändamål.
Kalls fond (Apotekaren Chr. Kall 1899)
[2700J
kr. (Ev. uppg, se sid. 1000.) »Arliga afBok- och musikhandlarnes
pensionsför- kastningen tilldelas en eller flere enkor efter
ening (Musikförläggaren
A., Hirsch, bok- farmaceuter med företräde för en kor efter
handlaren
J. J. Flodin m. fl. 1853) kr. farmaceuter från Vestergötland»,
307,653: 47. Särskild styrelse se [1891].
Norrlands apotekareförenings
donationsPension åt delegarne.
fond d. 2% 1895. Af räntemedlen lägges
t. v. '/3 till kapitalet och 213 öfverlemnas till
[2701 J
Farmaceutiska institutets styrelse, att efter
Minuthandelsföreningens
pensionskassa samråd med direktionen användas till något
<flera minuthandlare
1874) kr. 319,641: 42. för institutet
eller deras elever gagnande
Särskild styrelse se [1893]. Pensioner och ändamål.
'
understöd.
Nygrenska
stipendiefonden (Apotekaren
.Gottfried Nygren d. '6/'2 1897) kr. 5,000.
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Räntemedlen 1,000 kr. utdelas af societetens
direktion till någon examinerad apotekare
till understöd antingen: 1) för vetenskapliga
studier i in- eller utlandet eller 2) för studier vid kemisk fabrik eller ock till 3) belöning för epokgörande upptäckt inom farmacien. Vid stipendiets utdelning fästes
hufvudsakliga vigten vid stipendiatens praktiska duglighet, skötsamhet och karakter.
Redingska fonden (Apotekaren T. Reding
1871) kr. 5,000. Räntan skall vid hvarje
års slut tilldelas 3 fattiga apotekare eller
apotekareenkor
ml
f
t k
Wa IIerska feon d en (Till
l
minne a ap~. e aren Jakob Waller 1886) 5,000 kr. Rantan
utdelas som belöning företrädesvis för flitigt
och förtj~nstfullt ar1?ete å Farm. institutets
l~boratonum, men afve.!! som uppmu~tran
~or. redbart ~ch. fruktbara?d~ ar~ete inom
ofnga undervisningsfack vid institutet,

Lykttändarnes och sifonpumparnes vid
Stockholms
gasverk ensk, pensionsfond
(Delegarne 1892) kr. 38,767. Särskild styrelse se [1907j; pension åt delegarne.

[27 15]
Totties pensionsfond (Stockholms stads
Brandförsäkringskontor
1847) kr. 37,500.
Stockholms stads Brandförsäkringskontor se
[1759]: r~nt~medlen an:yän~as till. pensicn.~r..och årliga understod a~. de pa b~~ndforsaknngskontorets stat uppfo~?a .~o!nvaktares efterlemnade enkor och oförsörjda barn
samt åt enkor och barn efter person erJ som
vid eldsvådor omkommit äfvensom åt sadane
'd Id -d brr 't k d d
'
som VI e sva or l. VI S a a e.
[2716]
-Barnmorskefonden (Kgl. reglemente 1840)
kr. 14,015: 37. Särskild styrelse, se [1883];
understöd åt gamla sjuka och fattiga barnmorskor.
[2711J ..
Barnmorskornas i Stockholm pensions.Konstforvandt~~apet~ kassa, omfattande: förening (1860) kr. 32,768: 30. Pensioner åt
SJuk- och begrajnwgsll;}elpskassa
(s~Iftad af delegarinnor, som fyllt 60 år och inbetalt
flere personer 1754) kr. 13,000. Sjuk- och 25 års afgifter ; f. n. utgå 7 pensioner
begrafningshjelp åt manliga och qvinliga å 200 kr. stycket.
arbetare vid boktryckeri och stilgjuteri.
G~'tenbergska
stiftelsen
(stiftad af flere [2717J
• ..
personer 1840) kr. 84,000. Pensioner åt manStockholms nya sparvags akt.-bol.:s P~.r31
liga och qvinliga typografer samt stilgjutare. sonals kassa,
/,2 1898 kr. 22,312: 64. FörEnkelljelpsjnnden
(stiftad af flere personer valtas af bolaget.
1854) kr. 13,600. Enkehjelp efter typografer
och stilgjutare.
[2719J
Gemensam styrelse. Adr.: Kungl. bokJohn Anderssons understödsfond
(Fru
tryckeriet.
Therese Andersson och Herr Knut Andersson
1898)kr. 50,000. Stockholms arbetareförening,
[2712J
se [2413J; årliga räntan utdelas vid jultiden
Typografiska föreningen (H. W. Lind- till orkeslösa manliga ledamöter, som fyllt
ström m. fl. 1846) kr. 26,352: 68. Särskild.55 år och äro i behof af understöd.
styrelse, se [2417J; sjuk- och begrafningsEliassonska understödsfonden .(Fabrikör
hjelp m. m.
Levy Eliasson och hans fru Edeline, f. Salomonssen 1874) kr. 5,300: 11. Stockholms
[2713J
.
.
arbetareförening, se [2413J; räntan arrvänStock.holms gasverksarbetares
sjuk- och des åt föreningsledamöter, som varit med i
b~gr8:fmngskassa (Delegarne 18~9) kr. 7,999. minst 10 år, för befriandet af årsafgifter till
Sarsk~ld s~yrelseJ ~e [19.23]; sJu~- och be- föreningen och dess sjukfond.'
grafuingshjelp , årligt bidrag fran StockHemslöjdsfonden (Advokatfiskalen C. E.
holms gasverk 800 kr.
Ljungberg 1879) kr. 598: 45. Stockholms arbeStockholms gasverksarbetares nödhjelps- tareförening, se [2413J, räntan användes
fond (Delegarne 1881). Samma styrelse som som pre~ier .. åt ..~öreningsle~amöters. b~rn
sjuk- och begrafningskassan. Utdelar hjelp under 15 ar for slöjd. Utdelning hvarje JUl.
vid trängande behof. Kapital kr. 14,576. [2720]
Stockholms arbetareförenings
sjuk- och
[2714J
begrafningshjelpsfond
(Stockholms arbetaLykttändarnes sjuk- och begrafnin~skassa reförening 1868) kr. 19,789: 68. Särskild
(Delegarne 1868) kr. 3,102. Särskild sty- styrelse, se [2413J; sjuk- och begrafningsrelse, se [1945J; sjuk- och begrafningshjelp. hjelp åt fondens ledamöter eller deras sterbArligt· bidrag från Stockholms gasverk hus. Är 1898 utbetalades 10,588 kr. i sjuk300 kr.
hjelp och 4,000 kr. i begrafningshjelp .
o
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'[2721-2733]

[2721J
Understöd åt orkeslösa sjömän; år 1898 utStockholms arbetareförenings
tioöresaf- delades kr. 4,415.
delning (Stockh~lm~ arbetareförening 1870) [2727]
kr. 471: 75. Särskild styrelse, (se 2413J;
A f t
b fälh f
"II k
t (1857)
beklädnad åt fattiga barn hvarje JUl.
ng ar ygs e ..a ~ varesa s ape [2426J',
kr. 123,668. Särskild styrelse, se
[2722J
pensions- och understödskassa.
Fagerbergs
pensionsinrättning
(Sadelrnakareåldermannen
J. åt Fagerberg
1830) kr.
194269
p'
f tti
h"If'
,
.
enslOner.~
a 19a oc. va rejdade personer, som aro eller vant borgare"
i Stockholm deras enkor och oförsörjda barn.
"
[2723]
Godu'ska pensionsfonden (Segelsömmare.
enkan K. Godu 1791) kr. 10,575. Borgmåsta
ren i Stockholm; räntan användes till un~
derstöd åt
nk r efter emb t "n'nom
e?
e sm:
l .
St.oc kh. ol ms ~aglstrat
~amt e!ter. sadana CIVIla tjenstemän som af ofverstathallaren och
magistraten tillsättas; utbetalas f. n. till 4
enkor,
(2724J
Sjökaptenssocieteten
i Stockholm
(stiftad 1732) kr. 75,000. Sjökaptenssocietetens
deputerade, se [1897J. Ledamöterna måste
vara burskapsegande sjökaptener i Stockholm
och har societeten till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frågor, som
beröra sjöfarten eller Societetens ledamöters
i~tre~sen, utdela pensio~er. åt leda~öter af
VISSalder samt un.de!.s~od at ledamöter, deras enkor och oförsörjda barn, som deraf
äro i behof.
2 2 J
[ ~jö~annafÖreningen
i Stockholm (stiftad
1863) cirka kr. 200,000. Särskild styrelse, se
[1899]; pensioner, sjuk- och begrafningshjelp
samt understöd.
Hvarje sjöman (af befäl,
underbefäl och manskap), som är svensk
undersåte, eger anmäla sig till inträde i föreningen. Kontor: st. Skeppsbron 10, n. b. t. v.
Sjömannaföreningens
nödhjelpskassacirka
kr. 14,000. Sjömannaföreningens styrelse; att
af fondens räntor och af medel insamlade i
sparbössor under föreningens sammankomster
gifva julgåfvor till ledamöters enkor och barn.
,
[2726J
'
...
Stockholms sjömanshuekaaea (Stockholms
sjömanshus) vid slutet af 1898: kr. 536,395: 98.
Särskild direktion, se [1195J; understöd åt
orkeslösa sjömän, deras enkor oc,h barn; år
1898.utbetalades kr. 21,172:, 80 till 560 understodstagare.
Stockholms nationalkassa
(Skeppsredare
i Stockholm 1772) slutet 1898: kr. 150,579: 93.
Stockholms sjömanshus direktion, se [1195J.

[2728J
H d I fl tt
.
t lt (K
l
an e s o ans pensronsans a
ung.
M i.t h Rikets St .. d '1864) kr 838033· 34
..aJ.?c
.
. an er
".
. .
&.ir~krld .~lrektlOn, se [18 3?J; pens;ons~erättigad ar den, som uppnatt 55 ars ålder, åtnjuter medborgerligt förtroende och
varit i 25 år vid svenstt /jöbanshus
inskrifven samt, utan att a va egått rym·
ningsbrott, under dessa år idkat sjöfart ~ed
svenskt ha.~delsfa;rtyg, ~era! hufyudsakhga
tiden, bestamd fill 17 ar, a utnkes orter;
å 1898 utdelades kr. 109741: 67 till 1275
r
,
l,
personer.
[2729] Maskinistföreningen ; särskild styrelse, se [2429J; kassabehållning 31/12 1898:
förvaltningsfonden: kr. 2,565: 76; understödsfonden: kr. 4,753: 11; biblioteksfonden: kr.
2,115: 38; pensionsfonden: kr. 259: 40; byggnadsfonden: kr. 62: 95'; sjuk- och begrafningsfonden: kr. 26,535: 06; nödhjelpsfonden:
kr. 19,631: 18; summa kr. 55,922: 84.
-VI. F onder för vetenskaplig
forsk-

nings samt undervisnings befrämjande;
lä
t d
k
h b
arares sam
eras en ors 00
arns
pensionering.
[2733J
Kg!. Yitt.erhets-,
His~orieoch Ant lqv l t e t s ak a d e m l en.
AnteIlska donati?nen (~åfva af Dr H. ~.
An~ell, ~flemnad ar ~89ö). kr. ~.OO,OO~; for
antiqvariska och nu;mlsmatlska ~ndamal. .
.Bergerska donationen (Tullforvaltaren l
Goteborg C. G. B~rgers testa~ente
1878)
kr. 2.~0,000. A~ ran~.orn~ a;nvandas: 1000
k~. f~r ar~eologlska forelasnmga~, 6,009 kr.
for historiska, samt 6,000 kr. for antiqvariska ~ndam~~, efter utgiftsstat,
som för
h vart ar bestammes.
..
Beskowska donationen (Ofverstekammarjunkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000.
Understöd för yngre, obemedlad och förtjent
forskare inom de vetenskaper som tillhöra
området för akademiens verks~mhet· utdelas
tills vidare hvart annat år.
'
Götiska förbundets
donation kr. 2,400;
får antiqvariska ändamål.
,
Hjertbergska donationen (Protokollssekreteraren E. G. Hjertbergs testamente 1888),
kr. 260,000; för Statens historiska museum och
kg!. myntkabinettet.
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[2721J
Understöd åt orkeslösa sjömän; år 1898 utStockholms arbetareförenings
tioöresaf- delades kr. 4,415.
delning (Stockh~lm~ arbetareförening 1870) [2727]
kr. 471: 75. Särskild styrelse, (se 2413J;
A f t
b fälh f
"II k
t (1857)
beklädnad åt fattiga barn hvarje JUl.
ng ar ygs e ..a ~ varesa s ape [2426J',
kr. 123,668. Särskild styrelse, se
[2722J
pensions- och understödskassa.
Fagerbergs
pensionsinrättning
(Sadelrnakareåldermannen
J. åt Fagerberg
1830) kr.
194269
p'
f tti
h"If'
,
.
enslOner.~
a 19a oc. va rejdade personer, som aro eller vant borgare"
i Stockholm deras enkor och oförsörjda barn.
"
[2723]
Godu'ska pensionsfonden (Segelsömmare.
enkan K. Godu 1791) kr. 10,575. Borgmåsta
ren i Stockholm; räntan användes till un~
derstöd åt
nk r efter emb t "n'nom
e?
e sm:
l .
St.oc kh. ol ms ~aglstrat
~amt e!ter. sadana CIVIla tjenstemän som af ofverstathallaren och
magistraten tillsättas; utbetalas f. n. till 4
enkor,
(2724J
Sjökaptenssocieteten
i Stockholm
(stiftad 1732) kr. 75,000. Sjökaptenssocietetens
deputerade, se [1897J. Ledamöterna måste
vara burskapsegande sjökaptener i Stockholm
och har societeten till ändamål att upptaga,
diskutera och besvara sådana frågor, som
beröra sjöfarten eller Societetens ledamöters
i~tre~sen, utdela pensio~er. åt leda~öter af
VISSalder samt un.de!.s~od at ledamöter, deras enkor och oförsörjda barn, som deraf
äro i behof.
2 2 J
[ ~jö~annafÖreningen
i Stockholm (stiftad
1863) cirka kr. 200,000. Särskild styrelse, se
[1899]; pensioner, sjuk- och begrafningshjelp
samt understöd.
Hvarje sjöman (af befäl,
underbefäl och manskap), som är svensk
undersåte, eger anmäla sig till inträde i föreningen. Kontor: st. Skeppsbron 10, n. b. t. v.
Sjömannaföreningens
nödhjelpskassacirka
kr. 14,000. Sjömannaföreningens styrelse; att
af fondens räntor och af medel insamlade i
sparbössor under föreningens sammankomster
gifva julgåfvor till ledamöters enkor och barn.
,
[2726J
'
...
Stockholms sjömanshuekaaea (Stockholms
sjömanshus) vid slutet af 1898: kr. 536,395: 98.
Särskild direktion, se [1195J; understöd åt
orkeslösa sjömän, deras enkor oc,h barn; år
1898.utbetalades kr. 21,172:, 80 till 560 understodstagare.
Stockholms nationalkassa
(Skeppsredare
i Stockholm 1772) slutet 1898: kr. 150,579: 93.
Stockholms sjömanshus direktion, se [1195J.

[2728J
H d I fl tt
.
t lt (K
l
an e s o ans pensronsans a
ung.
M i.t h Rikets St .. d '1864) kr 838033· 34
..aJ.?c
.
. an er
".
. .
&.ir~krld .~lrektlOn, se [18 3?J; pens;ons~erättigad ar den, som uppnatt 55 ars ålder, åtnjuter medborgerligt förtroende och
varit i 25 år vid svenstt /jöbanshus
inskrifven samt, utan att a va egått rym·
ningsbrott, under dessa år idkat sjöfart ~ed
svenskt ha.~delsfa;rtyg, ~era! hufyudsakhga
tiden, bestamd fill 17 ar, a utnkes orter;
å 1898 utdelades kr. 109741: 67 till 1275
r
,
l,
personer.
[2729] Maskinistföreningen ; särskild styrelse, se [2429J; kassabehållning 31/12 1898:
förvaltningsfonden: kr. 2,565: 76; understödsfonden: kr. 4,753: 11; biblioteksfonden: kr.
2,115: 38; pensionsfonden: kr. 259: 40; byggnadsfonden: kr. 62: 95'; sjuk- och begrafningsfonden: kr. 26,535: 06; nödhjelpsfonden:
kr. 19,631: 18; summa kr. 55,922: 84.
-VI. F onder för vetenskaplig
forsk-

nings samt undervisnings befrämjande;
lä
t d
k
h b
arares sam
eras en ors 00
arns
pensionering.
[2733J
Kg!. Yitt.erhets-,
His~orieoch Ant lqv l t e t s ak a d e m l en.
AnteIlska donati?nen (~åfva af Dr H. ~.
An~ell, ~flemnad ar ~89ö). kr. ~.OO,OO~; for
antiqvariska och nu;mlsmatlska ~ndamal. .
.Bergerska donationen (Tullforvaltaren l
Goteborg C. G. B~rgers testa~ente
1878)
kr. 2.~0,000. A~ ran~.orn~ a;nvandas: 1000
k~. f~r ar~eologlska forelasnmga~, 6,009 kr.
for historiska, samt 6,000 kr. for antiqvariska ~ndam~~, efter utgiftsstat,
som för
h vart ar bestammes.
..
Beskowska donationen (Ofverstekammarjunkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000.
Understöd för yngre, obemedlad och förtjent
forskare inom de vetenskaper som tillhöra
området för akademiens verks~mhet· utdelas
tills vidare hvart annat år.
'
Götiska förbundets
donation kr. 2,400;
får antiqvariska ändamål.
,
Hjertbergska donationen (Protokollssekreteraren E. G. Hjertbergs testamente 1888),
kr. 260,000; för Statens historiska museum och
kg!. myntkabinettet.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

Loubatska donationen (gåfva af furst J.
F. de Loubat i Paris 1889) kr. 20,000; räntan
utdelas hvart femte år för bästa under senaste
fem år utkomna, på svenska, norska eller
danska författade arbete öfver Amerikas arkeologi, etnografi, historia eller myntkunskap.
(Nästa gång 1902).

terstedt 1860) kr. 9,000. Räntan utgår i
och för särskildt maktpåliggande vetenskap.
liga undersökningar samt äfven till andra
ändamål, beroende detta på Vetenskapsakademien.
Letterstedts fond (Generalkonsul J. Letterstedt 1860) kr. 18,000. Till inrättande
å serafimerlasarettet af sängar för nödlidande sjuka resande, företrädesvis från främ[2734] Kungl. Vetenskapsakademien.
mande land.
Akademiens reseunderstöd (direktör SahlLetterstedtska fonden till förmån för'
gren 1773, bergsrådet Dahlberg 1815 m. fl.) Vallerstads församling m. m. (Generalkonkr. 25,945. Stipendier till ett belopp af sul J. Letterstedt 1860) kr. 27,000. Räntan
1,300 kr. utdelas årligen till yngre natur- användes till premier och anskaffande af
forskare för utförande af resor inom Sverige böcker åt skolbarn, till uppköp af böcker för
med ändarnål att undersöka landets natur- sockenbiblioteket i Vallerstad samt till beförhållanden.
löningar åt folkskolelärare inom Linköpings
Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr. stift.
1,288. Såsom tillökning på lönen till BerLetterstedtska
Föreningens fonder (Gegianska läraren.
neralkonsul J. Letterstedt 1861) 1:0) 67,362:
Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber- 56 såsom reservfond;
Denna reservfond
gius 1784). Donationskapitalet 8,333 kr., ökas med årligen tillagd ränta på ränta
egendomen Bergiilund, till publici nytta och tills den uppgår till 500,000 kr. 2:0) 292,761:
till en skola för trädgårdsskötselns eller horti-' 97 såsom besparingsfond : denna besparingskulturens upphjelpande i riket under namn fond ökas genom årligen tillagd ränta på
af Bergianska trädgårdsskolan.
..
l:änta tills den uppgår till 5,000,000 kr. 3:0)
Beskowska
stipendiefonden
(Ofverste- Aterstoden 349,263:41kr. utgör den disponibla
kammarjunkaren B. von Beskow och hans fonden, hvilken icke får till kapitalet förhustru 1864) kr. 18,127: 12. Till ett stipen- minskas; den disponibla räntan öfverlemnas
diurn åt någon ung, förtjent och obemedlad årligen till Letterstedtska föreningen.
vetenskapsidkare.
Letterstedtska
resestipendiet
(GeneralByzantinska resestipendiet (envoyen P. konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. StiO. von Asp 1803) kr. 30,000. Upsala uni- pendium åt någon svensk man med goda
versitet; för tre af nio på hvarandra föl- moraliska egenskaper och utmärkta insigter
jande år utses stipendiater af Vetenskaps- i en eller flera vetenskaper, för att sätta
akademien, som för samma år uppbär årliga honom i tillfälle att, till förkofran af sina
räntan; under de öfriga sex åren utses sti- insigter, företaga resor i främmande länder.
pendiater af Upsala universitet, som förvaltar stipendiat må tillhöra hvilken samhällsklass
donationskapitalet.
som helst, men får icke vara yngre än 25
Edlundska donationen (Professor E. Ed- och icke äldre än 40 år.
lund 1880) kr. 33,663:45. Räntan skall använLetterstedtskaslägtstipendiet
bildadt1893
das till prisbelöningar eller understöd för af Letterstedts fond (Generalkonsul J. Letforskningar på de fysiskt-matematiska ve- terstedt 1860) sedan kapitalet af denna jemte
tenskapernas område.
ränta uppnått 50,000 kr. Af räntan utgå
Fernerska belöningen (Kanslirådet B. Fer- 400 kr. årligen för öfversättningar på svenner 1795) kr. 3,150: 05. Premieutdelning.
ska språket af något förträffligt utländskt
Flormanska belöningen (Professor A. H. arbete inom litteraturens, industriens eller
Florman 1838) kr. 6,133: 77. Till pris och be- vetenskapens område, eller af någon särdelöningar.
les utmärkt undervisningsbok för ungdom.
Grillska donationen (Brukspatron J. W.
Lindbomska belöningen (Bergmästaren G.
Grill 1863) kr. 41,.1,59:46. Fonden afser bil- A. Lindbom 1814) kr. 4,324: 28. Räntan andan de af en zoologisk trädgård.
vändes årligen till 1
2 guldmedaljer, som
Hahns donation (Med. doktor Conrad Hahn tilldelas den, utom eller inom akademien,
1896) kr. 20,000, till understöd för veten- som ingifver någon afhandling med nya och
skapliga forskningar eller resor.
vigtiga upptäckter uti kemiska eller fysiska
Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- vetenskaperna.
terstedt 1860) kr. 18,000. Räntan anslås
von Möllers donation (Ryttmästare P. von
till ett pris för utmärkte författare och vig- Möl ler 1883) kr. 23,714: 01. Till lifränta
tiga upptäckter.
åt viss person, efter hvars död donationen
Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let· är ställd till Akademiens fria förfogande.
å

l
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RegnelIs, Anders Fredrik, botaniska g~fvomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr.
103,040: 44. Denna fond sönderfaller i följande
afdelningar:
l) Stipendiefonden för anstållande af resor i botaniskt ändamål till Brasilien eller annat intertropiskt
land. 2)
Fonden för vetenskaplig bearbetning af de
i Brasilien eller andra intertropiska länder
af den Regnellska stipendiaten gjorda insamlingar. 3) Fonden för de brasilianska
växtsamlingarnes underhåll och vård.
RegnelIs zoologiska g~fvomedel (Doktor

m. fl. fonder.

[2734-27361·

da trakter; dels medel för utdelande af en
medalj i guld, benämnd Vegamedaljen, åt·
personer, som på ett utmärkt sätt främjat
den geografiska forskningen; såväl .stipendiet som medaljen utdelas af svenska Sällskapet för antropologi och geografi.
_
.
[2735J Kungl. Landtbruksakademien.
G 'II
f d (M . J
fi
Guil
UI
aumes
on
arra. ose na. UIIaume 1868) kr. 7,567: 63. TIll befordrande-

1\: Fd·Ret&,nllelfl
~8~4) kdr.4 i,9Rl :5~'kRfäntkan.an- af Ld~~~'~~~~fuldskadonationsfonden
f
1

(Possesvan es l
ramjan e a zoo OgIS ors llll)g,·
t Ch E Löf
kiöld 1889) k lO 472·
RegnelIs donation (Doktor A. F. Regnell stona .en : . o vens ,,!O
.1'.,
'
1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Medlen an- 94. TIll befordrande af ändamålsenliga landtd till . k'
f F
h t
Ch .' t'
mannabyggnader.
vban a 'dI F' IknbOPkak'l ~genh ef.:n l"IlS lllde. Stipendium, Nilsson Aschanianum, (Bergserg VI
IS. e ac s l ~ oc or an aggan e rOd t L A h
1851) kr. 40 151: 35 Stiaf en ZOOlOgISkhafsstation.
a e. '. se an,
'.:
Rosenadlerska
pensionerna (Presidenten pendior till elever VI~ ~aI!dtbr~kslllstI~utel1.
C. A. Rosenadler 1777) kr. 3000. Tre penNonnens fo~d (Friviltiga bidrag for att
slonsrum, för afkomlingar ~fter Assessor i e4edraREdvat!dNd°.nnetI!-lslrnlmne
186t41kr. 20'f3~4:
Bergskollegium Albr, Behm.
<J.,
eses ipen re,r I. e ever, u gangna ran
Scheelefonden kr. i:l,244: 80. Räntan di- rikets landtbrnksinstitut.
r Palm re 1 73
sponeras vexelvis af Farmaceutiska InstituPalm,grenska fo!,!den (Pe.
g. n.8
)
tet och Vetenskapsakademien till understöd k,r',64,647: 45. TIll akademiens fria disposition.
f"or dithc
loran d e fors k'rnmgars ans t"ll
a an d e.
p'
fo d f" sko pi nterin (Bruks
Stipendium Berzelianum
(Bergsrådet J.
rernie n en or.
gs a
.1 ,g
~ "0)
k
25000
Sti
d'
uu
egaren
N.
P. Hallen 1823) kr. 3,173: zs.
L , Asch an 18u
.
understöd åt
rr. , hv. ilk ipen mm'g l t F"or ny tt' iga f"ore t ag l. l an dth us hOIl
a nmgen,
kemiens studi!;:.g mgar,
l a egna SI a sås,0lll;skogsplantering, trädgårdsanläggning,
Sundbergska
donationen (Hofqvartermä- oländig marks ~ppar~etande m. m. . .
staren E, Sundb rg 1780) kr. 1200. Pre- .., Svenssons stipendiefond (Ekonomidirekmium.
e
,
t~ren J. M, Svensson ,1890) kr. 1~,696: 04.
W hlb g
.
f d k
27 612' 72 Såsom uppmuntran
till elever VId landta
do e ad e1r896 mfll1nEes
R t' .. t'li bruksinstituten
och Jönköpings läns landtIl r
a
n e ru
. e ZlUS I b k sk l
minne af hennes broder Afri~a~orska!.en J oha!! r~~re~s adonationsfond (Fabrikören A. G.
August '1,~hlre;g.
~en ar~ga {j?taä ~l- Wiren 1896) kr. 5,243: 59. Till belöning af
sponer,as or va pa varan. ra o Jan e ar folkskolelärare
och lärarinnor
på landet,
v~xelvlsafVe.tenskapsakad~mlen
ochSvens~a som utmärka sig genom att vid skolhusen
Sällskapetför
~ntropologI och Gqografi sa- plantera fruktträd och bärbuskar eller egna
S01ll resestlpendiuui.
. åt b' köt l
h
'd hO f' d
Wallmarkska donationen (Öfverdirektören SIg a " IS, se .oc spn a ag or essa,
, L. J. Wallmark 1847) kr. 51,948: 21. Räntan sysselsättningar
till allmogen.
skall användas till pris belöningar för rön
och uppfinningar, som akademien finner be- [2736J Thunska stipendiefonden (Kammarfordra vetenskapernas och näringarnas fram- tjenaren A. Thun 1731) kr. 6~,1l2. Förvaltsteg samt till understöd för undersökningar ningen af de under f. d, Kgl, Ofre Borgrättens
•och resor, som akademien anser leda till vård förr stälda medel, se f18 59J; undernämnda mål.
stöd åt torftiga studerande (dock såsom teVegafonden (samlad på föranstaltande af stamentet säger: "Medisin, för den ovisssvenska sällskapet för antropologi och geo- het jag sje!f erfarit, undantagen");
hvart
grafi, genom allmän subskription inom Sve- 3:dje år lemnas ett resestipendium af 2,40(}
rige, till minne af Vega's kringsegling af kr, åt en studerande för idkande af studier
Asiens hela kuststräcka under A. E. Nor- vid utländskt universitet, med skyldighet.
denskiölds ledning, 1880) kr. 44,983: 20. Fon- att qvarstanna der ett halft år och 2 hemdens ändamål är att verka för främjande och stipendier a 300 kr. årligen. Ansökningar
uppmuntran af geografisk forskning; dels ingifvas till det större akademiska konsiunder namn af Vegastipendiet, understöd för storiet i Upsala.
företagande af forskningsresor i mindre käno
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[2737J
lars Hiertas minne (Fru W. Hierta,
f. Fröding
1877).
Särskild styrelse, se
k2275J; att fritt och oberoende verka för
. et mensk~iga framåtskridandet
och detta
hufvudsakl~gen genom att. framkall~. och
befordra sadana vetenskapliga
upptackter
och uppfinningar,
sociala förbättringar och
frisinnade reformer, som kunna blifva till
välsignelse för menskligheten i allmänhet
-och särskildt för Sveriges folk.
__
.
'"
[2740J Dlrekt!on.en
ofv. Stockh~lms
s t a d s u n d e r v i s n l n q s v e r k. Se [1331].
Bergman-Millerska
fonden (Sjöfaranden
A. Bergman-Miller 1831) kr. 1,239. Till
böcker åt fattiga skolbarn.
Beskowska fonden (Ofverstekammarjunkaren friherre B. von Beskow och hans hu-stru 1864) kr. 12,462. Till stipendium.
Booströmska fonden (Presidenten E. Booetröm 1845) kr. 1,495. Till böcker och premier åt skolynglingar.
Höglundska fonden (Riksgäldskommissazien G. Höglund 1870) kr. 14,163. Till lifräntor, sedan stipendier.
Kniggeska fonden (Enkefru Anna M. von
Balthasar 1822) kr. 8,784. Räntan levereras
till Adolf Fredriks förs. kyrkoråd att för:församlingens folkskolor användas.
lundbergska
fonden (Kyrkoherden J. G.
Lundberg 1878) kr. 4,236. Till stipendier.
Petrejiska fonden (Skeppsklareraren
P.
Petrejus 1847) kr. 1,579. Kläder, böcker
m. m. åt skolungdom.
Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. M.
Wallin 1847) kr. 5,277. Stipendier åt stu-de~ande.
•
Aleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Alenius 1822) kr. 113,495. Till pensionsfyllnad
.åt afskedade lärare.
12741J

Högre
latinläroverket
Norrmalm.
Se [1333J.

å

m. fl. fonder.

Thams donation (Enkefru C. Tham 1865)
kr. 244. Böcker åt fattiga lärjungar.
[2742J S ö d e r m a Im s hö g r e a II m ä n n a
I" rov
k. Se r1335J.
..a
er
.
De 5 Brodernas f~nd (Anonym 18.77) ~r.
1,000. Uppmuntran at ~alar!ad yngling Vid
gymnasl1~.m, J?ed foretrade at obemedlade
embetsmans soner.
Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elmblad 1871) kr. 1,000. Stipendium för den i
mogenhetsexamen bäst vitsordade.
Frans Gustafs stipendium (anonym 1883)
kr. 2,000. Räntan utdelas till en välartad
samt med håg och fallenhet för studier be.
gåfvad yngling, som af sådant understöd är
i behof.
Lilla Johns premium (Anonym 1877) kr.
600. Premier åt en eller två obemedlade
flitige och ordentlige gossar i någon af klasserna 2-5.
Nymarkska fonden (Rektor J. Nymark
1762) kr. 100. Understöd åt fattiga gossar
i Maria skola.
Semisekularfonden
(sammanskott vid sekularfesten 1871) kr. 544. Stipendier vid
Stockholms gymnasium.
Thams- donation (Enkefru M. C. Tham
1865) kr. 50. Premiekassa.
1872 års gåfvofond
(anonym 1872) kr.
1,000. Understöd och belöning åt eu eller
två behöfvande och flitiga lärjungar i 4:e
och 5:e klassen.
[2743J

H ö g r e r e a II ä r o v e r k et.
Se [1337].
Allmänna premie- och stipendiefonden
(K. Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsverk 1880) kr. 8,440: 50. Stockholms
realläroverk ; stipendier och premier åt förtjente lärjungar.
För-sta stipendiefonden
(Okänd 1880) kr.
2,317: 79. Stipendier åt medellöse lärjungar.

Erik Johan Falkmansstipendiefond
(Louise
J'
.
..
.Falkman samt Ivar o. Sven Falkman 1893) [2744
DIrektIonen
ofver
Nya e l e'kr. 500. Understöd åt studerande.
m e n t a r s k o Ia n. Se [1339].
Premie- och fattigkassan vid norra laAxel Abramsons stipendium (Grossh. och
,tinläroverket,
kr. 2,594. Premier och un- Fru Axel Abramson, 1897) kr. 1,500. Upp.
-derstöd åt studerande.
muntran åt en genom flit och berömvärdt
Rabeska fonden (f. d. lärjungar vid Stock- uppförande deraf förtjent lärjunge i någon
holms gymnasium 1871) kr. 6,387. Under- af skolans fem lägsta klasser (företräde för
stöd åt studerande.
klasskamrater till stiftarnes aflidne son).
Ribbingska stipendiefonden (KammarherPatrik de lavals stipendium (genom inTen G. Ribbing 1868) kr. 1,916. Understöd samling bland lärjungarne 1889, sedermera
ltt studerande.
ökadt genom upprepade gåfvor af Fru E. de
Wirenska stipendiefonden
(Fabrikören A. Laval) kr. 2,000. Uppmuntran åt i något
G. Wiren 1875) kr. 13,531. Understöd åt af de naturhistoriska
ämnena framstående
.studerande.
[lärjunge.
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[2744-2749

J

Elementariistipendiet
(genom insamling [2746aJ Katarina
allmänna
läroverk.
1865) kr. 1,000. Ökadt genom donation af
Se [1342J.
en f. d. lärjunge, med 1,000 kr. 1888. UnEhrenpåhls
stipendiefond
(Assessor A.
derstöd företrädesvis åt någon fr~n skolan Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250.
utgången lärjunge, som studerar vid Up sala Premier åt lärjungar.
universitet eller åt någon lärjunge vid skolan.
Gråbergs stipendium (Kolleg. Scholre E.
Otto von Friesens premiefond. (Bibliote- Gråberg) kr. 500. Premier åt i sång skickkarien hos H. M. Konungen, FIL dr Otto liga lärjungar.
von Friesen 1899) kr. 3,000. Belöningar i
Katarina församlings kyrkoråds donation
större eller mindre poster för vackra sam- (1814). Till skolböcker åt fattiga skolbarn;
Iingar af djur eller växter eller för nog- utgår med 10 ·kr. om året.
granna skriftliga uppsatser rörande naturLefflerska stipendiet (Enke!ru G. Leffle.~·,
historiska ämnen.
1885) kr. 500. Räntan utdelas at en medellos
Hartmansdorffska
stipendiet (genom in- och välartad yngling om året.
samling 1859) kr; 1,000. Understöd åt meMillerska fonden (Sjöfar::ndenA.~er!?m~ndellöse flitige lärjungar.
Miller, 1831) kr. 1,200. TIll premier at larHernmarckska
stipendiet (Professorn J. jungar.
Dorpat A. Bulmerin~q 18?~) kr:. ?,OOO. U!1- Premiekas~an,
besta~nd~ af.Ylsknfnmgsderstöd åt en fattig flitig lärjunge VId afgifter för aret; premier at larJun.~ar.
skolan.
Törnqvists fond se under
Formynd.Folke Jacobso~s
stipendium
(Enkefru kamm.
__
Alma Jacobson, född Wahlgren, 1896) kr.
2,000. Understöd åt ~n för studi~ri!1atlu[2746bJ
Östermalms
allmänna
lärokunnizhet särskildt hagad och skicklig lärve r k. Se [1343J.
junge "till företagande inom landet af en
Per Lindstens stipendiefond,
kr. 1,050.
resa i naturvetenskapligt
sy~te..
Förvaltas af Hedvig Eleonora församlings
Jubelfeststipendie~.(ge~om lDsa~~mg 1.8Y8)kyrko- och skolråd [1234J, och årliga. rän~an
kr. 2,800. Understod at medellosa flitiga tillfaller en eller tvenne lärjungar VId lärolärjungar i de tre hÖl;!s~a klasserna eller verket. (Jmfr [2626J).
bland d~
d. skolans }arJungar, som under
20. Septemberfonden
kr .. 2,000, hv~lken
hvarje lasar aflagtgod~andn,togenhetsexam~.n. summa inom premie- och fattigkassan bildar
Sång- oc~ muslkstlpendiet (genom af lär- ett stående kapital; årliga räntan användes
jungarne gifna konserter 188?,. 1~84 och till inköp af premieböcker.
.
1888) kr. 1,5~0. UP!'I!1untran at l sang eller
Widingska donationen.
Förvaltas af förmusik framstaende lärjungar.
samlinaens
kyrkoråd.
Räntemedlen
kr.
1,380 "utdelas till mindre bemedlade lärI2745J
Jakobs
allmänna
läroverk.
jungar. (Jmfr [2626J).
O"

•

ve.

!-

Se [1341 J.
Hiibnerska stipendiefonden
(Kolleg.~
G. Wi~mar~ .1868) kr. 1,000. Understod at
medellosa larJunga:.
.
Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoherden J. G. Lundberg: ~878) kr. 2,000. Understöd åt medellösa lärjungar.
MankeIlska stipendiefonden
(Professor G.
A. Mankell ?ch. hans hustru genom testamente d. 12 JUlll 1871) kr .. 1,000 ... Om dess
användande sakm~s föreskrift, Ran~an ~ar
hittills utdelats ~ ett eller ..fler~. stipendier
åt fl~tiga och sedliga medellosa larJu~gar.
Wldmarks fond (Kollega C. G. Wldmark
och hans hustru genom testamente d. 17
april 1882) kr .. 10,000. Räntan .skall användas till förhöjande af de pensioner, som
för lärare vid Jakobs allrn. läroverk äro
eller blifva å Allmänna indragningsstaten
bestämda att utgå, enligt särskilda i testamentet bestämda föreskrifter.

9·

[274 7J Lärarnes vid elementarläroverken
enke- och pupillkassa (KgI. regI. 11 okt.l878)
kr. 3,139,559: 09.
Särskild direktion, se
[1836J; pensionerande af enkor och~arn efter
lärare vid de allmänna elementarlaroverken,
folkskolalärare- och folkskolelärarinneseminarierna högre lärarinneseminariet, tekniska
element~rskolorna, Chalmersska slöjdskol.an
i Göteborg samt vissa pedagog~e!; skyldighet att vara delegare i kassan alIgger hvar
och en som efter reglementets utfärdande
blifvit rektor eller ord. ämnes- eller öfningslärare vid de allm. läroverken och seminarierna samt förestandare eller lektor VId
de tekniska läroverken.
o

[2749J Kungl. Högre
l är a r in nn e e m ln a r i u m. Se [1315J.
Ellen Bergmans stipendium (Fröken Ellen
Bergman 1887) kr. 2,091: 78. Till understöd
för seminarieelever.
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[2749-2753J
Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Hilda Cassellis fond (f. d. elever vid StaTeknologiska
institutets elevers stipentens normalskola för flickor) kr. 3,194: 62. diefond (subskription 1877) kr. 22,500. StiTill understöd för elever vid Normalskolan. pendier åt Tekniska högskolans elever.
Regina Pallins minne (Seminafieeleverl884)
Törners donation (Kommissionslandtmäkr. 9,367: 60. Till understöd för seminarie- taren J. G. Törner 1874) kr. 45,500. Stielever.
pendier och reseunderstöd å Tekniska hög'
semtnerteeleveenas
hjelpfond (Seminarie- skolans elever.
elever) kr. 8,675: 75. Till understöd för semiJonas Wenströms
stipendlefond
(Allm.
narieelever.
Svenska Elektr. A.B. i Vesterås 1899) kr.
Louise Sundens stipendium (Enkefru Chri- 10,000. Stipendier åt 'I'ekniska högskolans
stine L. Sunden 1887) kr. 5,180: 90. Till elever.
understöd för seminarieelever.
[2751J
Byggmästaren
Johan Anderssons
[2750] Kungl. Tekniska
högskolan.
fond (Fru Th. Andersson och Herr Knut
Andersson) kr. 20,218: 33. Styrelsen för TekSe [1307].
niska skolan i Stockholm; till stipendium
Thorsten Bergstedts stipendiefond (Civil- vid skolan.
ingeniören Thorsten Bergstedt 1881) kr. 5,000.
Aug. Hoffmans stipendiefond
(SlottsUnderstöd åt Tekn. högskolans elever.
arkitekten A.N. Hoffman) kr. 19,779:24. St yBorgareståndets
donation (Borgareståndet re~sen ~ör T~kniskK skolan i Stockholm; till
1866) kr. 6,700. Stipendier åt Tekniska stIP.e.~dler vid skolan,
' ..
högskolans elever.
Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N:.J. SJos~edt
G. De Lavals stipendiefond (Aktiebolaget 1856) k:. 56,407: 48. Styrelsen fo~ Tekniska
Separator 1895), kr. 10,000. Stipendier åt skol~;n l. Stockhol~, se.. [13g9J; bildande .af
Tekniska högskolans elever.
e!! särskild afdeln~~g ..for .fllckors undervisV. Eggertz stipendiefond
(bildad af Prof. mng l svenska. sloJdforenmB'ens skola eller
Eggertz lärjungar m. fl. 1885) kr. 6,100. nuvaran.de Tekmska skol~n l St?ckho~m.
Stipendier åt elever vid Stockholms Bergskola
Tekniska skolans all manna stipendiefond
Gibson-Cronstedts stipendiefond (Ingeniö; (~ti~bolaget
Industripalatse.t,
halfva beO. G. Norström 1899). Stipendier åt Tek- hall~mgen ~~ett tOJ?bolalotten).kr. 3,182: 72:
niska högskolans elever.
S.tYIel~en f~I .Te~lllska skolan l Stockholm,
A. N. Hoffmans stipendiefond (Slottsar- till stlpendIe~ Vid .samn~a skola.
..
kitekten A. N. Hoffman 1897) kr. 19,000.. Axel Westm.s stl~endlef~nd (Byggmast~.
Stipendier åt Tekniska högskolans elever. r~n ~xel Westm). kr. 5,108.73 .. Styr:lsen for
Hultqvists donation (Hofrättsrådet O. J. 'I.ekm.~ka skolan l Stockholm; till stipendier
Lindenerona 1874) kr. 16,000. Stipendier VId nämnda skola. __
åt Tekniska högskolans elever.
John E. Kjellbergs stipendiefond (Enke- [2752J Hamelmannska fonden (Fabrikören
fru Alma Kjellberg 1897) kr. 30,000. Sti- J. O. W. Hamelmann, test. 19/. 1882) kr.
pendier åt Tekniska högskolans elever.
11,400. Svenska slöjdföreningens styrelse, se
Otto och Augusta Lindstrands stipendie- [2337J; 2 resestipendier il, 250 kr. till handt(fond Enkefru E. A. T. Lindstrand 1897) verksynglingar ej öfver 2§ år gamla.
kr. 25,000. Reseunderstöd åt utgångna eleWallmarkska fonden (Ofverdirektören L.
ver från Tekniska högskolan.
J. Wallmark 1847) kr. 19,000. Svenska slöjdJoh. Michaelsons donation (Fabriksidk. föreningens
styrelse; understöd till ynglinJoh. Michaälsson 1866) kr. 5,100. Stipen- gar, som gifva hopp om sig att blifva skickdier åt Tekniska högskolans elever.
lige näringsidkare, för att idka studier vid
Samuel Owens stipendiefond (Subskrib- Tekniska skolan i Stockholm samt belönintion till hedrande af S. Owens minne 1874) gar för uppfinningar
och förbättringar
i
kr. 15,000. Stipendier
åt Tekniska hög- näringar och slöjder.
skolans elever.
Remy Schwartz'
stipendiefond (Enkefru [2753J
-D. S. Schwartz, f. Sundblad 1878) kr. 6,200.
Duboiska fonden (Stenhu~garen
P. G.
Stipendier
åt Tekniska högskolans elever Dubois) kr. 69,741: 21 vid 1898 ars slut. Folkmed företrädesrätt åt stiftarens slagtingar. skoleöfverstyrelsen
i Stockholm, se [1373J;
..Knut och Amalia Styffes stipendiefond understöd åt skolbarn för förkofran, vid högre
(Ofverdirektören
och fru Styffe, 1898) kr. eller annan skolanstalt, i folkskoleundervis40,000. Reseunderstöd
åt Tekniska hög- ningen.
skolans afgångna eller afgående elever.
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[2755J Kungl. Statskontoret.
Westzynthii testamentsfond
(t. f. svenska
Af de under Kungl. Statskontorets förvalt- och norsk~ Konsuln i Barcelona W. J. S.
ning varande fonder till ett antal af 44 Westzyntbms,
1891) kr. 61,771: 40. För r
stycken upptagas följande såsom varande af år 1898 utdelades 2,340 kr. gratifikationer.
allmänt intresse,
Arbetareförsäkringsfonden
(afsatta vid [2756J Folkskolelärarnes
pensions1896, 1897, 1898 och 1899 års riksdagar tilli n r ä tt n i n g. Se [1835].
hopa 5.600,000 kr.) för försäkring till bereFolkskolelärarnes pensionsinrättning (Kgl.
dande af p.ension vid :.araktig oförmåga till Maj:t och riksdagen; Kgl. reglemente den
arbete. TIllkommer ranta.
30 nov. 1866) kr. 10,601,718: 02. Pensionef. d. Allmänna döfstummeinstitutets
dona- rande af ordinarie lärare vid folkskolorna i
tionsmedel (öfverlemnade till Kungl. Stats- riket, förbindelse ~ill. delaktighet åligger
kontorets förvaltning 1894). De till fri dis- hvarje sk?lomr~de l riket för hvar och en
position stäida donationsfondernas årliga af- af dess läraretjenster
vid högre folkskola,
kastning skall t. v. användas till en del för s~mt hvarje s~oldistrik~ för dess ordinarie
döfstumlärarebildningen
och döfstumunder- läraretjenster VId egentlig folkskola.
visningen samt till stipendier åt lärare elever.
Folksk~lelärarn~s
enke- och pupillkassa
Af andra donationsfonder utgå f. n.lifräntor (Kgl. MaJ:t och riksdagen ; Kgl. reglemente
m. m. - Kungl. Maj:ts förordnande angåen- d.en 15 okt. 1875) kr. 4,051,714: 64.. Pende användandet innehålles i nåd. brefvet till sionerande af enkor och barn efter ordinarie
Statskont. af d. 14 febr. 1896. Fonderna folkskolelärare; skyldighet att vara delegare
utgjorde vid 1898 års slut kr. 224,364: 04. i kassan åligger hvarj~ folkskolel~ra.re, sor;n
Fileenska testamentsfonden
(Kommerse- efte.r ~eglementets utf.ardande blifvit ?rdlrådet P. E. Fileen 1822) kr. 29,817: 39.?ane
mn~~afvare af t~ens~ ~ed delaktighet
Folkundervisningens
befrämjande.
Under l folk~kollar~~nes pensionsinrättning.
1898 utdelades ej något understöd.
~maskolelarares
m.. fl. Ald.erdomsunderJohnsonska donationsfonden
(f. d. sven- stodsanstalt (Kgl. ~aJ:~ och rrksdage~; :K;gl.
ska och norska Generalkonsuln i Alexandria r~glemente den 22 juni 1892). Be.~al!TIln~
J. W. Johnson, 1890) kr. 195,569: 12. Till forvaltad .af s.tatskon.toret; Understod ~t lastipendium för ung svensk man, som ingått rare och lararmn?r VId sr;naskolor ~ch mindre
på konsulats banan samt till resekostnader folksko~01:, skyldlgh~t tIll a.elaktIll:he~.1 anför denne.
stalten a~lgge~ skold~.stn~t for hvarje la~are.
Längmans donationsfond (Bruksegaren E. tjenst, for. hvilken Iönetillskott af allmanna
J. Längman 1859) kr. 2,331,385: 17. All. med.~l erha~.les.
männyttiga ändamål: får ännu icke disponeSode~~trom~.ka fonden (Grosshandla~en
ras un de af testator afsedda inrättningar
.!-". ~. SoderstroIlf 1875) k!.. ~5,000. Pe~slon
m. m. Hemställan derom har likväl gjorts a~ reglementans~
o?,erattlgade pensionsaf Riksdagen år 1893, men hittills icke föran- sökande folkskolelarare .
ledt till någon åtgärd från regeringens sida. [2757J
Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet
Svenska lärarinnornas
pensionsförening
\
J. E. Noreeu 1811) kr. 23,217: 97. Under- 1855) kr. 487,413: 01. Särskild styrelse, se
håll af elever vid Kgl. Krigsskolan.
[18 77J; lifränta vid 54 års ålder.
Militärsällskapets
i Stockholm stipendie- [2758J
-fond (1893) kr. 2,413: 70. För flitig obe•
medlad elev af hvarje lärokurs vid KrigsBesk~wsk~ skola~s fon.d (18~3) grundpl~t
skolan såsom beklädnadshjelp
eller upp- 2,000 kr. TIll pensionsbidrag at skolans lamuntran.
rannnor.
Baltzar von Platens stipendiefond (f. d. [2759J Lindgrenska Trasskolan (SkolföreStatsministern
för utrikes ärendena grefve ståndare C. E. Hedqvist. Särskild styrelse,
B. von Platons enka och son, 1877; fonden, se [2119J; att uppfostra vanartiga gossar om
förut under Marinförvaltningens vård, öfver- 8 a 16 år tillhörande Stockholms samhälle.
flyttades till Statskontoret år 1894). Till [2760J
-stipendium åt en kadett vid afläggandet af
...
G
'
examen för utnämning till sjöofficer (för 1898
Phllips~~sk~ testamentsfonden
..( rossh.
utdelades kr. 841: 59.)
.
H. T. Ph~~lps~n oc~ ha?s hustru, fodd Moll
Grefve Erik Posses donationsfond (Se- ~81.1).. Särskild dlr~ktlon, se [13~lJ; skol.
kreteraren i Krigshofrätten
grefve C. E. L. mrattmn~; eg~r fas~lgh.~ten n.r 5 l qv: RoPosse, 1871) kr. 34,465: 87. För ändamål senda;l storre. l Mar~a forsarnI., Hornsgatan
tillhörande Riksarkivets embetsverksamhet.
31, VId Adolf FredrIks torg.
------.J
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.

VII Fonder för undervisning och un- [2768] De blindas förenings sjukkassefond,
derstöd åt döfstumma och blinda.
b.ildad ge!10m frivilliga g~fvo~, ler~lllar ~n-

.
[2762] Allmänna institutet för döfstumma
(Protokol~ssekret .. P. ~. Borg, under beskydd
af Drottning HedYIg~hsabeth Charlotta.I81O).
Sedan detta institut den 1 augusti 1894
upphört och dess lägenheter, byggnader och
inventarier öfverlåtits på l:a döfstumskoldistriktet, hafva institutets fonder, enligt
Kungl. Maj:ts bref af den 9 aug. s. å., öfverlemnats till Statskuntoret att af Statskontoret tills vidare förvaltas. Angående
användandet af den behållna årsafkastningen af dessa fonder har Kungl. Maj:t lemnat
föreskrift d. 14 febr. 1896 (Se vidare [2755].

hgt stadfast reglemente sjukhjelp at behofvande sjuka, blinda inom föreningen. Fonden. som vid 1900 -års början uppgår till
omkring 80,000 kr., förvaltas af De blindas
förenings styrelse, se [20151.
"

VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn.

[2770] Kungl. Akademien
för de fria
k o n s t e r n a. Se [1303].
A d'
.
(k
ka emrens pensionskassa
upp ommen
[2763]
genom influtna expositionsmedel.
Kungl.
Kungl. Institutet. för blinda, tillgångar reglem. 1897) kr. 120,000. Pension till akakr. 491,936: 53, fastighet 400,000 kr.
demiens professorer, lärare och tjenstemän
samt deras enkor och barn.
[2764] Arbetshemmet för blinda i StockAkademiens särskilda
understödsfond
holm (f. d.DirektorO. E. Borg 1868)kr. 135,000. (Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr.
Särskild styrelse. se [2013]; att inom fädernes- 100,000. Rese- och studiestipendier, belöninlandet verka för blindas arbetsförtjenst m. gal' å högtidsdagen.
..
m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 100 kr.,
Von Beskows donation (Ofverstekammarsom i nödfall användas som sjukhjelp.
junkaren friherre B. von Beskow 1864) kr.
___
10,000. Till stipendium åt konstnär.
[27~5] .
".
..'
Boberghska donationen (Godsegaren och
F.or~n,"gen »For B~,"da.~val» Sstrftad 1.8.85)Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till
ha.r tIll. huf.vud~akh~t. andamal ..att förmå pris eller uppmuntran för elever.
blInda. till sjelfförsörjning, ~varfor .den geGahms donation (Ritiäraren P. J. Gahm
nom SIll styrel~e. le.mn~r ..bl~rag tl~~ ~ed- 1826) kr. 3,000. Till belöningar å högtidsdagen.
~:lan~e af undervisning l lasnllll:\:'sk~~fmn~, Kinmansons fond (Kammarrättsrådet C.
!am~hga handar~e.ten .m. m. ~oretra~.e.svrsL. Kinmanson 1874) kr. 35,000. Stipendier
at sad.~na arbetsfora bl.~~da, hvilka, n~rosy- till målare och bildhuggare.
~en ..forlo.rades, vo~o ~or ~amla a~t erhalla
Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny
inträde VI~ Kgl. Blmd~~st~t.ute~ vI.d ,!,omte- Lind-Goldschmidt 1876) kr. 83,400. Rese~od~.. per as arbeten försäljas r föreningens stipendium, omvexlande åt målare, skulptör
fo~salJt;lIll~~bod,~akobsgatan 19, ..k?-stnads- eller arkitekt.
f~lt~ for l ~a?dSorte~l.b~ende, for ofn.ga mo~ Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna
b!lhg provrslOn. Föreningens fonder uppga genom inkomsten för utställning af Egron
un kr. 88,503: 34.
Lundgrens arbeten 1876) kr. 4,000. Guld[2766]
medalj åt aqvarellmålare.
Döfstumföreningen (1868) kr. 48,388: 18.
Meijers donation (Öfverdirekt. G. Meijer
Särskild styrelse, se [2022]; att bereda ar- 1775) (fastighet). Till akademiens inrättning
betsförtjenst åt döfstumma ledamöter samt och behof.
medelst lån eller gåfvor understödja dem,
Pipers donation (Hofintendenten T. M.
som äro sjuka eller åldriga eller annars be- Piper 1820) kr. 15 000. Till användande
höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek af akademien.
'
till utlåning åt ledamöterna eller genom föreRibbings donation (Kanslirådet G. Ribdrag verka upplysande.
bing 1809) kr. 6,000. Till stipendier åt
Dessutom' eger döfstumföreningen en ny- elever vid läroverket.
bildad begrafningskassa, hvars tillgångar utSöderbergs donation (Öfverintendenten G.
göra 1,935: 69.
Söderberg 1873) kr. 8,000. Till belöningar
[2767] Fonden för blindas sjelfverksamhet. å högtidsda~~n.
.
Kungl. Blindinstitutets direktion, se [2011].
Uno TrolIis fond (Do~ton~nano S. Hell:
Fondens tillgångar utgöra kr. 134958: 01. ~a~ 1880) kr. 5,450. Stipendier at elever,
Utgående elevers understödjande med materi- litränta kr. 90.
alier, verktyg m. m.
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[2771]Kungl.

Musikaliskaakadernien.
missarien V. Netherwood 1867) kr. 200. För
Se [1305].
violin- och violoncellspelning.
Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren
He!lriette. Nissen's st,ipendiefond
(Fru
Aug. Abrahamsson 1869) kr. 25,000. Under- H.~nnette N.~ssep-Saloman s 1880~ kr. 10,000.
stöd åt sångelever vid Konservat ri.
For und~rstod at en konservat?neel~v.
.
..
o u.m .
Fredrika
Stenhammars
stipendium
kr.
Akad~mlen~ stipendiefond .. (Musikaliska 10,000. Dramatisk sång.
akademien ~8D6) kr.13,071: F?r obemedlade
Sällskapet
Musikens vänner i Göteborg
konservatorie-elever, som visaflitoch framsteg. stipendiefond kr. 9,516: 50.
Benedicks, Emma, Enkefru, stipendiifond
Tamms stipendiefond och Widegrens stikr. 5,000.
pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865
Bergmans gåfvofond (Lärarinnan Ellen och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,000.
Bergman 1880) kr. 6,000. För sång.
Flöjtblåsning.
. Bergs stipendiefond
(Organisten P. A.
Berg 1863) kr. 1,500. Till befrämjande af [2772] Kg!. Hofkapellets penslonslnrättninq
organistbildningen.
(H. M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr.
H. Berwalds fond (Enkefru Hedvig Ber- 402,327: 27. Särskild direktion, se [1863];
wald) kr. 4,000 för understöd åt konser- pensioner till hofkapellister, deras enkor och
vatoriets elever; f. n. lifriinta.
barn.
Beskows stipendiefond (Öfverstekammar- [2773]
--junkaren FriherreB. von Beskow ochMalin von
Operakörens
enskilda kassa (KapellmäBeskow 18M) kr. 20,000. Resestipendium. staren C. Nordqvist 1876) kr. 10,000. Särvan Booms stipendiefond (Musikus J. van skild styrelse, se [1866]; begrafningshjelp,
Boom 1861) kr. 1,000. För pianospelning. nöd-, hjelp- och låneinrättning.
.
En onämnds stipendium kr. 10,000. För
_
violin - och violoncellspelning.
[2774]
Hammarins stipendiefond (Fru E. HamKg!. Teatrarnes
pensionsinrättning
kr.
marin, f. Casparson 1872) kr. 20,000. För un- 682,658. Särskild direktion, se [1862]; penderstöd åt konservatoriets elever.
sioner.
HasselIs donation till Mazörska qvartettKgl. Teaterns
arbetares
och betjentes
sällskapets byggnadsfond (1894) kr. 23,427: 65. sjuk- och begrafningskassa
(Friherre G. F.
Hebbes stipendiefond (K. sekreteraren J. Akerhielm 1823) kr. 81,615. Kg!. Teatrarnes
Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. Till befrämjande pensionskassas direktion; sjuk- och begrafaf organistbildningen.
ningshjelp samt understöd åt Kgl. teaterns
Händelska
stipendiefonden
(Professorn arbetare och betjente.
J. A. Josephson 1871) kr. 500. För primaF. d. Mindre teaterns pensionsfond (Edw.
vista sång och harmonisk kunskap.
Stjernström) kr. 63,204' 63. Under direktioKonservatorieelevernas
graffond kr. 278. nen för Kgl. Teatrarnes pensionskassa.
Kuhlauska
arfvingarnes
stipendiefond
W. Svensons donationsfond kr. 17,844:
(Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fa- 27. Under direktionen för Kgl. Teatrarlenius, f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. För nes pensionskassa.
violin spelning.
Svenska teaterns donationsfond kr. 50,OUO
Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C. (tillhörKgl. Teatrarnes pensionskassa). Under
L. Kuhlau 1860) kr. 1,000. För piano- direkt. för Kgl. Teatrarnes pensionskassa.
spelning.
Jenny Linds stipendiefond
(Fru Jenny [2775J
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 87,096: 29. ReseOperabalettens
enskilda kassa (Siegfried
stipendium.
Saloman och A. Willman 1883) kr. 11,966.
Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren Särskild styrelse, se [1867]; afsedd till unE. E. Lindström 1864) kr. 1,500. För violin- derstöd framdeles.
och violoncellspelning.
[27 76]
Mankells stipendiefond (Professor Gustaf
Artisternas och litteratörernas
pensionsMankell) kr. 1,000: för orgelspelning.
förening (Artister och litteratörer 1847) kr.
Mazers fond (Grosshandlanden J. Mazer 228,309: 55. Särskild direktion, se [1864];
1846) kr. 7,000. Till uppehållande af ett pension till åldrige artister och litteratörer
qvartettsällskap.
samt deras enkor och barn.
Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug.
Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till uppehålDe sceniska artisternas understödsfond
lande af nyss nämnda qvartettsällskap.
kr. 53,000. Särskild styrelse, se [1868].
Netherwoods
stipendiefond
(Bankokom-
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[2777]
Dramatiska
och musikaliska artisternas
pensionsförening
(Teaterdirektören
P. J.
Deland 1857). Särskilda tillgångar vid 1898
års slut omkring kr. 203,915.
Särskild
direktion, se [18 65J; att, så långt förenin~ens tillgångar medgifva, utdela pensioner
a 300 il. 400 kr. årligen, hvarjemte under
föreningens förvaltning är stäld Nödhjelpsfond med kapital kr. 8,492. hvaraf räntan
utgår till understöd åt nödstalda artister.
--Svenska Teaterf~rbu~det
(stiftadt den 4
!10vem~er 1894), .~radde I verksa.mh.~t den. l
januari 1895. Forbundets uppgift ar att vid
si.dan o~ sin ekonomiska verksa!Jlhet •. som
gar ut pa en spar-, sjuk-, begrafningshjelpsoch understödsfond, va!a en centralpunkt för
syen~ka Idkare .. af scenisk konst. Forbundets
tIllganga.r utgora nu ~~" 41,000. Medlemsantalet ar 280. Se f. o. under [1947].
[27 7B]

Svenska publicisternas understödsoch
pensionsförening
(1900) kr 165000
Särskild styrelse, se [1901].
.
,.
-..
..
. .
IX. Fonder ~or un~~rstod
åt Civile
embets- och tjenstemän samt dermed
jemförliga
personer
samt deras
ankor och barn
.
27 Bl J C i v i I.st a t e n s p e n s i o n s i n r ä tt n I n g. Se [1833].
von Beskows pensionsfond (Öfverstekammarjunkaren friherre B. von Beskow och
hans hustru M. von Beskow, f. Wåhlberg
1864) kr. 5,798: 88. 2:ne pensioner för
embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar.
Civilstatens allmänna enke- och pupillt'ond
(Offentlig inrättning' 1798). Pensioner åt
civile embets- och tjenstemäns i fattigdom
et'terlemnade enkor och barn; åtnjuter årligt
statsanslag af 45,000 kr. j pröfningsrätt tillkommer Kungl. Maj:t.
Civilstatens enskilda enke- och pupillfond (Offentlig inrättning 1826). Pensioner
åt civile embets- och tjenstemäns enkor och
barn.
Civilstatens kap'ital- och lifränteförsäkringsanstalt
(Civilstatens fullmäktige med
<tf Kgl, Maj:t faststäldt nådigt reglemente
1866, förnyadt den 28 september 1883) kr.
1:.482,824: 86. ~tt ~ntingen. åt ~elegar.nes
söner samla kapital till utdelning pa en gang
efter vissa på förhand bestämda tider. eller
ock åt deras hustrur och döttrar bereda lifränta vid viss ålder, dock ej före 40 år.
Från och med 1900'års ingång kunna nya
delegare ej vinna inträde i anstalten.

m. fl. fonder.

Civilstatens pensionsinrättning
(Offentlig'
inrättning 1826) kr. 11,225,322:,62. Pensioner åt civile embets- och ·tjenstemän vid
fylda 55 års ålder; åtnjuter årligt statsanslag af 74,271 kr.
Elis pensionsfond (Kamereraren Carl Gustaf
ElI 1889) kr. 30,465: 98. Till pensiouering
åt behöfvande enkor och barn efter tjenstemän i Kgl. Generalpoststyrelsen
och Stockholms postkontor, tillhörande 4, 5 och 6 pensionsklasserna i pensionsinrättningens
regl emente eller motsvarande klasser i blifvande
reglemente.
Elstedtaka pensionsfonden
(stiftad 1857.
af en embetsman hvilken anhållit få vara
okänd) kr. 5,324: 02. Afkastningen skall användas till understöd åt civila embets- och
tjenstemäns behöfvande enkor, med företräde
för dem, som ega många minderåriga eller
oförsörjda barn.
Fileenska pensionsfonderna
(Kommerser~det P. Fileen .1822). kr. 1?8,606: .02. ~e.nstoner och gr~tIfikatI?ner .. at fattIg.e CIVIle
embets- och tjenstemän, afvensom at deras
e~terlemnade enko! och barn j pröfningsrätt
tillkommer K. Maj :t.
Gåfva af en gammal tjensteman (en gammal tjensteman 1830) kr. 108,616: 89. Försörjningshus för civile embets- och tjenstemäns i fattigdom efterlemnade enkor och barn.
Kgl. Göta hofrätts r:ensionsfond
(Kgl.
Maj:t och Göta hofrätt 831) kr. 11,933: 30.
Pensioner åt i fattigdom efterlemnade enkor
och barn efter embets- och tjenstemän inom
Göta hofrätt;
pröfningsrätt
tillkommer
Kungl. Maj:t.
Haakska donationen (vice Presidenten M.
Haak 1831) kr. 43,803: 75. Pensioner åt
civile embets- och tjenstemäns enkor och barn.
Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea
hofrätt C. E. Isberg 1856) kr. 42,880: 31.
Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar,
samt till uppfostringshjelp åt söner efter ledamöter af högsta domstolen eller Svea hofrätt.
Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang
1840 och 1843) kr. 12,004: 24. Pensioner åt
4 ogifta fruntimmer eller enkor i torftiga
omständigheter.
Linds donationsfond
(Postmästaren Hans
Lind 1891) kr. 5,451: 90. Till pensionsunderstöd åt 4. högst 6 behöfvande enkor och
barn efter posttjen stemän, att utdelas helst
till olika för hvarje år.
. Qvidings donationsfond (vice .P!esidenten
I Kammarkollegium
B. C. Qviding 1838)
kr. 5,975: 77. Arlig gratifikation åt enka
efter civil embetsman af tromans värdighet,
som aldrig tjenat inom kriasståndet.
af Tunelds donationsfond (Statskommissarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 53,445: 24.
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[2781-2795]

Disponeras för civilstatens enskilda enke- [2786]
och pupillfonds' behof.
Tullstatens
enskilda pensionsinrättning
Törnqvists
donationsfond
(Kamereraren (Kgl. Maj:ts bref 1805) vid 1898 års slut kr.
i Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr. 309;897: 04. Sarskild direktion se [1839];
28]501: 10. Disponeras för Civilstatens en- pensioner åt enkor och barn efter tullverkets
,skIlda enke- och pupillfonds behof; genom embets- och tjenstemän samt betjente.
nådigt bref 31/8 1866 bestämde att utgöra
grundfond för civilstjttens kapital- och lif'- [2787J
...
. .
försäkringsanstalt.
Summorna äro utförda
Jernkontor~ts tjenstemäns och betjeninqs
efter bala serna vid 1895 års slut.
en.~e- och pupillkassa (Jernkontorets tjensten
__
man 1813) kr. 257,416: 32 .• Styrelse: tre
[2782J Fränckelska understödsfonden (Ma- tjenstem~n;
pensioner
åt Jernkontorets
skindirektör E. Fränekel 1873) kr. 2,000. tjensternäns o. betjontes enkor och barn ..
Dir. för Statens jernvägstrafiks pensionsin.
tättning: se [1843J; understöd till 2:ne ur [2? 88] Ban~ostatens enke- och l?uP.lllkassa
Statens Jernvägstrafiks enke- och pupillkassa (Rlkse~s Ständers .E!anco-Ful~.maktlge och
pensionerade enkor.
Cornmissarierne l Rlksel~s ~tanders Banco
Statens jernvägstrafiks
enke- och pupill- 1748) kr. 81~,34~: 5~'1 Särskild s.tyrelse,. se
kassa (Staten 1872) vid 1898 års slut kr. [1851J; pen.slOn at riksbankens tJoe~stemans
7 758280: 38. Pensionering af aflidne delega- och vaktbetjentes enkor och minderåriga barn,
•.~s ehkor och barn.
samt ogifta döttrar efter fyllda 50 år.
Statens jernyägstraofiks pensionsinrättning
[2789J
(Stat~n 18:'2) VId189~ar~ slut kr. 8,515,538:7?
Enke- och pupillkassan vid Riksbankens
Pensionering ..af ordinarie tJenstepersonal VId afdelningskontor
och pappersbruk (Rikets
statens Jernvagstrafik.
Ständer 1851) kr. 227,300. Styrelse: Hrr
[2783J
fullmäktige i Riksbanken, se [1651J; penTelegrafverkets
pensionsinrättning
samt sioner åt enkor och barn, dels efter tjensteenke- och pupillkassa (senaste Kungl. regle män och betjente vid f. a. bankodiskontvermenten den 17 december 1886). Gemensam ket och dels efter sådana vid afdelningskontodirektion, se [18411; a) pensionsinrättren och Tumba bruk.
n in g e n (började d.. 'il 1875) för telegraf. [2790J
-li:rsonalens penslO~enng kr. 2,915,192; st~ts.
.Riksgäl~skontorets en~e- o~h pupillkassa
,ldrag kr ... ~3,222, ~) en}e- och pu~)]ll- (bildad VId 1809-1810 ars riksdag) kronor
~assan (började d.. 17 18'~! afser pensroner 130,400. 3:e kassaförvaltare, se [1853J; pen-a~ telegrafverkets tJe.nste~a!!s och vaktbe- sioner åt enkor och barn efter tjenstemän
tJe,ntes enkor .och mmderang~ ~arn kronor och vaktmästare vid Riksgäldskontoret och
-6U,876; statsbidrag 5,000 kr. årligen.
f. d. General-assistens-kontoret.
[2784J
Svenska postmannaföreningen
(1877) kr.
16,150. Särskild styrelse, se [1881J; sjuk- [2795J
Förv~ltningen
af de under
bjelp åt posttjenstemän
samt begrafningsf. d. Kungl. Ofre Borgrättens
vård
bjelp åt anhöriga.
förr
stä Ida medel.
Se [1859J.
[2785J
Postbetjeningens
sjuk- och be.
'k
16
F
l
grafningshjelpsförening
1".
, 00.
örva tas af postvaktbetjente
sjelfva.
Postbetjentes
enskilda begrafningskassa
Ju. 575. Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva.
Bromanska sjuk- och begrafningskassan
(Postdirektören
S. A. Broman 1862); kr.
1') 899. Sjuk- och begrafningshjelp till post.
v~ktbetjente i Stockholm; förvaltas af dem
sjelfva,
Postvaktbetjentförbundets
i Stockholm
sjuk- och begrafningsfond
kr. 500. Förwaltas af postvaktbetjente
sjelfva.
Stockholms postkontors brefbärares enskilda enke- och pupillkassa kr. 14,867. Förvaltas af postvaktbetjente sjelfva.

Bergska
fonden (Hofbetjenten Halvard
Berg 1709) kr. 2,805. Understöd åt enkor
och barn efter betiente vid Strömsholms slott
h
"
oc stuteri
Gu.thermuthska fonden (Elsa Gutbermuth,
f. Willamsberg, enka efter .~.
G:uthermuth
170.3) kr. 14,0?7. Understod at n~gare hofbetjentes fa~tlga barn samt fattiga enkor
eftHerhboflbektJcntte't t f d
(E H
b
um es ~ es amen s on en va umo!e, f. Hollemus 1787) kr. 2,44.2. Un~erstöd
at enkor oc~ ba~ efter betjente VId Kg!.
hofvet . och VId Ulriksdals slott.
PI!!t1nska testamentsfonden
(Fru :A. M..
P~~tm] f'2 Noorberg ~81~) kr. 13,~54. U:nderstod .tlll 13 ~t fa~tlga inom hofförsamlingen,
1/3 blI ett stIpendIum il. 200 kr. åt studerande

J!.

Biland- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.- 13 Drottninggatan.

[2795-2804]

Fro~ma

stiftelsers,

pensionskassors

af Smålands nation i Up sala. Ansökningar
ingifves till förvaltningens sekreterare.

m. fl. fonder.

200 till fattiga, företrädesvis
eller sjukliga fruntimmer.

gamla sjuka

[2796] Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hof- [2802] Presterakapets
enke- och pupillpredikanterna J. G. Flodin och C. W. Strang kassa. Se (1849). Stiftad 1874, enligt Kungl,
1788) kr. 72,347.
Särskild direktion, se reglementet den 6 november samma år, för
f18 60]; månadtliga understöd till vid döds- beredande af pension åt delegares enkor och
fallet i hofvets tjenst varande eller pensione- minderåriga barn, äldre ogifta obemedlade
rade betjentes enkor och barn under 18 års barn, som genom sjukdom äro urståndsatta
ålder; årlig gåfva af konungen 525 kr.; att sig nödtorfteligen
försörj fl, och ogifta
kollekt i slottskapellet cirka 100 kr.
döttrar efter uppnådda 55 år. Den 1 maj 189~
U.ti nämnda belopp ingår af Enkefru H. utgjorde behållningen 9,857,570 kr., hvaraf
J. Akerström testamenterad fond 7,000 kr., grundfonden
6,481,164 kr. och tillsllOtt sjon.
hvaraf räntan utgår i tre pensioner il 120 kr., den 3,376,406 kr. Från förstnämnda fond,
som tilldelas fattiga enkor och döttrar efter som utgöres af allmänna medel, utgå penvid Kgl. hofvet anstälde personer.
sioner till alla berättigade efter lika grun[2797]
der; vid. pensioner från sist~~mnda. fond,
Enke- och pupillkassan vid Stockholms
som bestar af delegares efter lon beräknadestads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr. afgifter, tages hänsyn äfven till delegares
689,541: 58. Särskild direktion, se [1855]; senast .inneha~da .lön. Pensio;r:erna utgå ej
att bereda pensioner åt delegares enkor och med nagot pa forhand bestamdt belopp,
barn.
utan deras storlek är beroende på den be[2798]
räknade inkomsten för hvarje ~r äf~.ens?m l?å
Polispersonalens
i S.tockholm pensions- antal~.t l?en~lOnslotter. PenslOnsra;tt inträinrättning (K. M:t på Öfverståthållareembe- der nar lonemkomsterna af den aflidne deltets hemställan 1854) kr. 1,249,548: 56. Sär- egarens syssla. frånträdes.
FÖT u"tbekomskild direktion se [1856]' pensioner åt polis- mande af pension - l februari manad personalen."
bör för pensionär årliqon. under första hälfPolispersonalens
i Stockholm enke- och ten af föregående november m.~nad anmälan
pupillkassa kr. 10,468: 71. Samma styrelse ske. medelst ..aflemnande . af fo~ pensionens
som nästföregående.
beviljande nödige handlingar l landsorten
-hos vederbörande pastor och i Stockholm
Stockholms
polispersonals
enskilda be- i .kas.~anslokal, Mäster-Samuelsgatan 10. ~e~grafnings- och understödskassa kr. 4 361: 13. sionar, som genom egen forsummelse b lifvit
Stockholms polispersonals enskilda enke- vid pensions beräkningen utesluten, förlorar
och pupillkassa
(stiftad 9 maj 1883) kr. sin pensionsrätt för det år, beräkningenafsett.
97,045. Särskild direktion, se [1857). Understöd åt aflidne polismäns enkor oeh barn.
[2799]
X. Fonder för understöd åt militäre ••
Hebbes pensionsfond
(Brukspatron
A.
samt deras en kor och barn.
Hebbe 1824) k~: 15,900.: Direktionen öfver [2804] Armens
pensionskassa.
Strandbergska lakaremrattmngen,
se (2043).
Se [1831]
Af räntan utgå årligen 9 pensioner å 100 kr..
. .
.
till fattiga enkor eller oförsörjda döttrar
~.rmens enk~- och pupllI~assa. (KrIgsefter ofrälse civile embets- och tjenstemän. befalet 1817) kr. 353,164. Pensioner at en~or
-och barn efter armens embets- o. tjenstemän.
..
."
Armens
nya enkeoch
pupillkassa
[2801] .F o ~v a ~t ~ I ~ g e n f o r G r o e n s ka (Krigsbefälet 1883) kr. 5416,904: 86. Pensioner
faft!gforsorJnlngsfonde'!.
och
åt armens embets- och tjenstemäns enkor
WJllebrandska
understodsoch barn; statsbidrag: 67,708 kr. årligen.
fo n d e n. Se [1861].
Armens pensionskassa (Krigsbefäletl756)
Groenska fattigförsörjningsfonden
(Bergs- kr. 3,747,794: 38. Pensioner åt armens embetsrådet A. H. Groen 18;)9) kr. 164,540. Af och .tjenstemän; statsanslag till fyllnadspenräntan utdelas pensioner 11 kr. 150 - till sioner m. m., för år 1900 (förslagsanslag) kr.
vederbörligen' bevisade medellösa och verk- 1,540,000.
ligt fattiga, hvaraf hälften s. k. pauvres
Horns stiftelse (Grefvinnan A. S. Horn
honteux.
f. Blomstedt 1858) kr. 215.011: 64. Pensioner
von Willebrandska understödsfonden (Fri- åt militäre embets- och tjensternäns i fattigherrinnan Ulla von Willebrand 1860) kr. dom efter1emnade ankor och barn; före93,000. - Af räntan utdelas pensioner a kr. trädesvis åt fattiga enkor och döttrar efter
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[2804-2810]

ryttmästare, kaptener, löjtnanter och underlöjtnanter. (100 pensioner a 150 kr. utgå f. n.)
Konungens enskilda fond (1817) kr. 7,500
(årlig ränta). Pensioner åt enkor och barn
efter afiidna militärpersoner; pensionärerna
utses af Kungl. Maj.t.
Militärenkepensionsstaten,
Allmänna. Pensioner åt militäre embets- och tjenstemäns i
fattigdom efterlemnade enkor och barn: pensionerna tilldelas af Kgl. Maj:t efter direktionens förslag; pensionsrätten grundar sig på
mannens eller fadrens beställning, bouppteckningen samt sökandes fortfarande behof.

rektion. Räntan. utgår till' pension åt enka
efter i tjenst afliden underofficer vid regementet.
Underlöjtnant
Claes Erik Peyrons pen-sions- och gratiflkationsfond
(gåfva från
nämnda underlöjtnant Peyrons sterbhus) kr.
3,571. Samma direktion. Räntan utbetalas
årligen den 5 juli med 2/S såsom gratifikation åt afskedad underofficer och l/S såsom
pension åt enka efter underofficer vid regementet.
Volontären Grefve Gustaf Nils Conradi
von Rosens pensions- och gratifikationsfond,
(gåfva af sterbhuset efter nämnda volontär)
[2805]
Drottningens hospital (grundlagdt kr. 2,078. Samma direktion. Arliga räntan
år 1805 af en "Menniskovän") kr. 75,343. utgår med 1/2 såsom ständig tillökning i penDirektion, se [2036]. Räntan användes till sion eller tillfällig gratifikation till pension eårliga pensioner åt afskedadt underbefäl och rad underofficer från regementet eller ock
manskap af Svea lifgarde.
såsom pension eller gratifikation till enka
Generalmajoren
C. H. Möllersvärds fond efter sådan underofficer, och andra 1/2 lika,
grundlagd af officerskåren vid Svea lif~arde med ofvan eller till enka efter en i tjenst
till minne af sekundchefen (år 1862), da han afliden underofficer eller till uppfostringsafgick från regementet. kr. 4,139: 60. Samma hjelp åt något eller några fattiga barn till
direktion som föreg. Räntan användes till dylik underofficer vid regementet.
nådegåfvor åt medellöse, från Svea lifgarde
Skolfonden,
kr. 9,479. Bildad år 1821
afskedade gardister.
genom subskription för arvode till en skollärarebefattning,
hvilken numera ej tillsåt[2806]
tes, sedan folkskola blifvit närbelägen.
Ar
Svea lifgardes barnhuskassa (Statsbidrag, räntan utgår en del såsom julgåfvor i kläkollektmedel samt ränta å grefve Strömfelts der m. m. åt skolbarn inom regementets fördonation, 36 kr.) kr. 585. Särskild dir. se samling, efter sekundchefens bestämmande,
[1214J. Beklädnad af manskapets barn samt
uppfostringshjelp
för dem.
..,
.
Kgl. Svea lifgardes fattig kassa. Samma [2810] Kgl. Forsta
Svea artlllerlre-·
direktion.'
g e m e n t es p e n s i ons k a ssa.
Se [1217].
Gravallius' testamente (Fältpr. C. O. GraHygrells stipendiefond (Generaladjutanten
vallius) kr. 2,250. Direktionen öfver Svea Hygrell och hans hustru 1833). Premier åt
lifgardes fattigkassa.
fattiga skolbarn inom Första Svea aru-reg.;
kapitalet ingår i soldat-barnhuskassan.
[2807]
Kronprins.
Joseflnas pensionsinMarklinska fonden (Enkefru C. E. Marklin
rättning vid Kungl. Göta lifgarde (stiftad 1851) kr. 5,396. Understöd åt officersenkor
1823 af officerskåren till hågkomst af Kron- eller döttrar.
prinsens förmälning) kr. 120,000. Särskild
Musikkårens enskilda kassa (Musikpersodirektion, se [2038]. Pensionering åt under- nalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. 16,648.
officerare och manskap inom regementet.
Begrafningshjelp
till delegarnes sterbhus.
samt tillfälligt understöd åt delegare, som
[2809]
K u n g I. Li fg a r d et ti II häst.
från regementet afgår.
lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor
Officerskårens
pensionsförenings
kassa.
och tillskott af officerare 1851, samt årliga (Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr ..
afgifter af underofficerare med vederlikar) 91,650. Pensionering af f. d. officerare vid
kr. 108,003. Särskild direktion, se [18,70). Första Svea art.-reg.
Pension till afskedadt underbefäl och manskap.
Pensions- och gratialkassan
för underPrins Oscars hospitalinrättning
vid Kgl. offlcerare
och manskap (Officerskåren vid
lifgardet
till häst (Gåfvor och tillskott af Svea art.-reg. 1850) kr. 24,130. Utdelning
officerare 1816) kr. 36,594. Samma direktion. af understöd åt afskedade underofficerare,
Pension och understöd åt afskedadt under- konstaplar, trumpetare och artillerister.
befäl och manskap, dess enkor och barn.
Rudebeckska stiftelsen (Ofverste Rudebeck
Rosenbergska
fonden (Gåfva från sterb- samt battericheferna
vid Svea art.-reg.te,
huset efter aflidne Underlöjtnant Rosenberg) 1860) kr. 10,722. Pension åt enkor och barn
. kr. 1,288. Regementets pensionskassas di- efter underofficerare vid regementet.
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Soldatbarnhuskassan
(Officerskåren vid möter, hvilka genomgått sådan kurs, att
Svea artilleri) kr. 27,148. Dels fattiga soldat- vid i~träffa!lde olycksfall, ~nn3:n läk~rehjelp
barns beklädnad och underhåll, dels pen- hunnit erhallas, utan ersattmng gifva det
sioner åt afskedadt manskap.
biträde, som erfordras och af dem kan lemnas.
___
, Anmälningar rörande båda dessa föreningar
.
. . ..,
kunna inlemnas till fältintendenten
Axel
[28.14] Konun!l~n~ milltärhospitals- och .!fIe- von Heijne adr. Östermalmsgatan
57.
daljfonder
(Militärhospitalsfonden
utgores
'
af: 1) efter 1813 och 1814 årens krig af en- [2817]
1
skilda personer i riket gjorda sammanskott,
Hautbolsternas
understödskassa
(stiftad
2) af dåvarande kronprins Karl J ohan skänkte den 28 november 1869 för i armeens och
större belopp, 3) af kommerserådet ~. Filen flottans tjenst varande eller derstädes förut
donerade medel; Medaljfonden. stiftad af anståld musiker af underofficers grad) kr.
konung Karl XIV. Joh~n). Båda fonder~a 11,159: 40. Särskild styrelse, se [1871). Uthafva geme?sam direktion s.e [2033). Fran betalar t. v. begrafningshjelp vid delegares
Militärpospltalso~h Medaljfonderna ~afva dödsfall och tillfälligt
understöd till delunder ar 1898 pensioner eller gratifikationer
egare eller dess enka,
till omkr. 16,000 kr. utgått till i fattigdom
stadda enkor och oförsörjda barn efter befäl,
underbefäl och civile tjenstemän vid arme en XI
F d
~o"r
d
"
h
och flottan. Nya pensionsrum komma h~dan.
~.n e~ I~. un ervrsmnq .. ?c
efter icke att tillsättas, utan skola, i man af understod
at lakare och vetermarer
hittills varande pensionärers afgång, alla
samt deras enkor och barn.
understöd från fonden utgå under formen
o...
af gratifikationer för året. Medaljfonden är [2821]
Karolinska
Institutet.
afsedd att derifrån bereda underofficerare och
Se [1283].
g~m~nskap i. ar~een och flo~ta~, hvil~a ey- Abelins fond (Professor Hj. Abelin 1882)
halh~ medalj f 01: tapperhet l falt, en ~rhg kr. 5,000. Stipendier åt studerande vid Karopension, men, da nu mera. endast e~ ;nne- lin ska institutet.
hafyare .~f tapperhetsmedaljen ..finnes l hf,:et,
Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1879)
u.tgar större .~elenoaf fo~~e~s ran~eafkastmng kr. 10000. Stipendier åt tuderande vid
tIll understod från Militärhospitalsfonden. Karoli~ska institutet.
s
[2815J
Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877)
Konungens hospital
(Stockholms stads ~r. .6,000. Stipendier
åt vid. Karolinska
borgerskap och magistrat 1796) kr. 323,000. mstJtute~ stude:ande. med. kandidater.
Särskild
direktion, se (2034). Pensioner
Benedicks .stipendiefond (Kammar~err~n
åt afskedadt manskap vid arme en : a) efter W. A: Bene~Ick~ 1861) kr. 30,000. TIl~ Yld
vissa års tjenst eller de, som blifvit skadade; Karo~lllska institutet
studerande medicine
b) andra fattiga, lytta och lemlösa, som kandidater,
utan eget förvållande blifvit vanfora samt
Bylundska testaments!onden
~Apotekar~n
ej kunnat intagas på fattighus; år 1897 ut- E. B~l~.nd 1818) kr. 2,?3D: 62. TIll ?n~erhall
delades 11 400 kr. till 374 personer.
och forokande af samhngarne och biblioteket
,
vid Karolinska institutet.
[2816J
Hiertas stipendiefond (Fröknarna H. och
Svenska föreningen Röda korset (Konung A. Hierta 1873) kr. 15,000. Stipendier åt
Oscar II m. fl. 1865) kr. 93,504: 29. Verk- qvinnor, som studera medicin.
ställande utskott, se [2001). Dess ändamål
Magnus Huss' stipendiefond
(Professor
iir att hos svenska folket väcka deltagande M. Huss' forne lärjungar 1863) kr. 5,062: 34.
för vården af sårade och sjuke i fält samt att Stipendier åt vid Karol. inst. studerande
medels insamling och förvaltning af frivil- medicine kandidater.
liga understöd verka för denna sjukvårds
Karolinska institutets reservfond (Dr A.
ordnande och utvidgning; utdelning är gjord F. Regnell 1883) kr. 29,099: 47. Räntan skall
till foreningens sjuksköterskor.
användas till befrämjande af den medicinska
Svenska sameritföreningen
(började sin forskningen och dess tillgodogötande så väl
verksamhet i januari 1884) kr. 5,472: 08. för undervisningen som för litteraturen.
Dess uppgift är att genom inrättande af
Kirurgiska stipendiefonden
(Donation af
samaritundervisningskurser
bland allmän- okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof.
heten utbreda kännedom om den hjelp, som C. J. Rossander 1875) kr. 10,000. Stipendier
vid plötsliga olycksfall i forsta hand erfor- åt en eller två unge män, som vid instidras; åliggande det föreningens aktiva leda- tutet idka eller nyligen derstädes afslutat .
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sina med. studier och ådagalagt synnerlig: lingsskrift skall vara inlemnad till sällskaflit jemte intresse och fallenhet för kirurgi pets sekreterare före den 15 januari.
och oflalmiatri.
F. Oubås fond (Sjökaptenen F. Cubå d.
Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors- 6 dec. 1888) kr. 5,000.
enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,897: 42.
Vincent och Lovisa Lundbergs fond (LifStipendium till medicine kandidat eller li- medikus Vincent Lundberg 1886) kr. 49,654: 46.
centiat, som studerar vid institutet.
Arliga räntan användes till pensioner il, 300
Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N. kr. åt medellösa enkor och oförsörjda barn
J. Ljungberg 1866) kr. 42,200. Resestipen- efter legitimerade svenska läkare,
dium för med. doktorer.
Läkare-nödhjelpsfonden
(Atskilliga svenP. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm- ske läkare 1855) kr. 22,543: 47. Understöd åt
sten 1876) kr. 5,000. Stipendier åt vid insti- i behof varande svenske läkare, deras enkor
tutet nyblifne med. licentiater.
och barn; fonden uppkom genom upplösning
Fonden för O. H. Malmstens professur af en pensionsinrättning
för svenska läkare,
kr. 102,072: 84.
hvarvid af någon delegare förbehåll gjordes
Caroline Andriette Nobels fond (A. No- om förmånsrätt för deras efterlefvande.
bel 1890) kr. 50,000. Understöd för experiPasteurs-fonden
(Svenska Läkaresällskamentel medicinsk forskning.
pet m. fl.) kr. 28,686: 14 (deraf medalj- och
Carolina
Andriette
Nobels reservfond reservfond kr. 10,000 och stipendiefond kr.
kr. 7,613: 46.
15,000.) Har till ändamål att främja forskA. RegnelIs fond för barnklinik (Doktor ningen på bakteriologiens och hygienens omA. J. RegnelI 1876) kr. 20,000. För klinisk råde. Medel af fondens räntor få användas
undervisning i barnaålderns sjukdomar bland dels till utdelande för sällskapets Pasteursbarn inom 2-8 år vid Kronprinsessan Lo- medalj i guld åt forskare, som främjat baktevisas vårdanstalt.
riologiens eller hygienens framsteg, dels till
Anders
Retzii stipendiefond
(Svenska resestipendier för studier i utlandet i bakteläkaresällskapet 1864) kr. 32,000. Stipendier riologi eller hygien, dels ock till undertill studerande vid Karolinska institutet samt I stöd för vetenskapliga undersökningar inom
till understöd för vetenskapliga forskningar nämnda områden.
.
och resor.
Berzelius-fonden
kr. 5,225. (För denna
Roos af Hjelmsäters stipendiefond (Kam- fond ännu icke stadgar fastställda.)
marherre A. Roos : af Hjelmsäter 1862) kr.
Regnellska
prisfonden
(Doktor Anders
5,000. Stipendier åt studerande vid Karo- Fredrik Regnell, genom gåfvobret af d. 26
linska institutet.
mars 1866) kr. 22,714: 80. Hvart fjerde år,
Professor Carl J. Rossanders donations- från och med 1870, utdelas fyra års ränta
fond (1893) kr. 8,763: 84. För ändamål som som prisbelöning för sådan afhandling, som'
lärarekollegium anser gagna de medicinska efter föreskrifven pröfning finnes deraf förvetenskaperna.
tjent. Före d. 1 sept. 1866 och sedermera
Samsans stipendiefond (Bokhandlaren A'I före samma dag hvart fjerde år står det
Samson 1888) kr. 11,006: 24. Stipendier åt hvar och en af svenska läkaresällskapets lemedicine kandidater, som studera vid Insti- darnöter öppet att till sällskapets nämnd
tutet.
ingifva förslag till prisämne. H vilken svensk
medborgare som helsteger att om priset täfla.
[2822]
Wenerska testamentsfonden
(Lifmedikus Täflingsskrift skall vara inlemnad till säll·
skapets sekreterare före slutet af mars måWener 1813) kr. 5,437: 71. Medicinalstyrelsen,
se [1575]. Till gratifikationer åt e. o. tjenste- nad under det för prisets utdelning bestämda
året.
män och betjente.
And. Retzius' fond, kr. 32,900: 95, för att
främja studiet af de vetenskaper, i hvilkas
[2823] S ven s k a L ä k a r e s ä II s k a p et.
tjenst Anders Retzius verkat, i främsta rumSe [2363].
met den normala anatomien, dernäst äfven
Alvarenga do Pianhys prisfond (Profes- fysiologien.
Stadgar för fonden kunna ersom i Lissabon, medicine doktorn P. F. da hållas genom Svenska Läkaresällskapet.
.
Costa Alvarenga) kr. 22,297:61. Har till ändaSchaumkellska
understödsfonden
(Assesmål att genom sin afkastning sätta säll ska- sor J. E. Schaumkelll833) kr. 140,455: 64. Att
pet i tillfälle att belöna värdefulla, af svensk bereda understöd åt fattiga, i verkligt behof
medborgare författade skrifter, hvilka blif- varande enkor eller oförsörjda barn efter
vit för täflan om detta pris till sällskapet aflidne svenske legitimerade läkare; fonden
inlemnade och behandla något till de medio har ökats genom Provincialläkaren
P. E'.
cinska vetenskaperna
hörande ämne. Täf- StagnelIs testamente 1865, genom doktor'H~

I
I
I
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Stoltz' testamente 1880, genom doktor Rabes testamente, 5,000 kr. samt af okänd
gifvare med 3,000 kr.
Svenska läkaresällskapets
prisfond (stiftad d. 27 april 1858 till erinran om sällskapets femtioåriga verksamhet) kr. 24,601:
77. Har till ändamål att genom sin afkastning eller eljes inflytande medel sätta sällskapet i tillfälle att belöna värdefulla, af
svensk medborgare författade skrifter inom
de till sällskapets verksamhet hörande forskningsområden.
[2824]
J
b' k t t
t f d
(V t '"
.. aco IS a es. amen s on en
e e~lllar~.akaren L .. J~C?bl ~869) kr. 13,300. }hreokt.
ofver Veterlllarlllsbtute~ gen~m dess föreståndare; Se [1.2~I]. ~es~stlpendlet ut~e~~s pvart
tredje eller fjerde år till en ung veterinärläkare.
.
..
[2826] Svenska sjukskoterskornas
allmänna pensionsförening
(1895) .kr:. 52,00.0.
Särskild ~tyr~lse, se [1908]. Lifränta VId
fylda 50 ars alder.

XII.

.....

Fonder for diverse andamål.

[2828] Robins, Emile, belöning (Frans.
mannen Emile Robin 18.86)kr. ?,210. A~.li~en
utdelas 200 kronor antingen sasom belöning
åt svensk sjökapten i längre fart, som under
föregående året från öfverhängande fara räddat. skeppsbesättning
af hvilken som helst
nationalitet
eller, om tillfälle till denna
användning ej gifves, såsom understöd åt
enkor efter svenska sjömän eller fiskare, som
under utöfning af sitt .yrke funnit d?den
och efterlemnat oförsörjda barn. Uppgifter
i ämnet insändas af Kungl. Maj:ts vederbörande befallningshafvande
före den 1 juli
till Kommerskollegium, se [1415J, som inom
augusti månad afgifver förslag angående
användandet till Kungl. Maj:t.
___
..
.
[2830] A II m ~ n n a ~ n k e- o c h P u P III·
k a s s a n I S v e r I g e. Se [1847].
Allmänna enke- och pupillkassan i Sverige
(Stiftad 1784; regI. 1886, fonder c:a 12,344,000
kr.) har till ändamål att åt svenska undersåtar, som icke uppnått 60 års ålder samt med
afseende å helsotilIstånd profvas till försakring antagliga, lemna tillfälle att antingen
mot viss afgift på en gång eller mot årliga
premier vinna försäkring för beredande af'pension åt efterlefvande hustru och barn. Sådan
försäkring meddelas dels åt man för beredande af pension till hans hustru, dels åt fader eller moder för beredande af pension till
visst uppgifvet barn och dels åt man för bere·

m. fl. fonder.

dande af pension till hans hustru och deras
barn gemensamt.
Bohmanska testamentsfonden
(Grosshandlaren F. O. Bohman 1767) kr. 163,424: 19.
Understöd åt sjuka barn af delegare i Allm,
enke- och pupillkassan.
Grisbackska
testamentsfonden
(Enkefru
S. M. Mannerström. f. Grisback 1777) kr.
6,750. Understöd åt behöfvande enkor eller
fader- och moderlösa barn.
Sehmanska pensionsfonden (M:llernaAngelina och Ida Sehman 1882) kr. 7,521: 13. Pensioner å~ fattiga fruntimmer, som icke äro
eller vant gifta,
Svaans testamente (Enkefru A. M. Svaan
f. Volekamer 1763) kr. 18,000. Räntan är
anslagen till pensioner åt fattiga enkor af
god frejd, hvilkas män varit anstälda i statens
tjenst, utan afseende på stånd eller vistelseort; och ega slägtingar till gifvarinnan eller
hennes aflidne man företrädesrätt.
Thernbergska testamentsfonden (Handelskassören J. Thernberg 1821) kr. 5,400. Understöd åt behöfvande enkor, företrädesvis sådana, som af enke- och pupillkassan åtnjuta
små pensioner och hafva flera oförsörjda bal' ;
för närvarande utgå 3 pensioner il. 90 kr.
--[2832] Kg I. P atr i otis ka s II s ka p e .
r
Se L1951].
Branders
donation (Kamreraren H. . .
~rander 1~69) kr. ~)OOO. Räntan a1!vän~:s
till utdelning af sallskapets medaljer ~~ll
industriidkar~, "så~om mäst,are, ge~äll~r el~e~
a!betare, hVII~a VIsat utmar}d ski~khghe~ l
sitt arbet,e, forenadt me~. l.angvar~g ..trog~n
tjenst, gallan de dessa belöningar saval män
s?m qvinnor, i ~t~der och å landet'',,~ör'!tqm
t~ll 6. exemplar l s!lf,:er a~.svenska}'ra?gar1sforemngens medalj till namnda förening,
Brandstodsmed!en
(C. R. Berch 1778. J.
von Balthasar Kmgge ?ch hans hustru..1795
m. fl.) kr. 10,000. Rantan skall användas
till understöd åt torpare och andra fattika
personer på landet, som hemsökts af eldsvåda och ej ega rätt till brandstodsunderstöd.
Ebersteinska, Schotteska och Kulmans a
donationerna
(Fruarna Cl. A. C. Eberstein
och M. C. Schotte m. fl. 1799, 1807 och 181 )
kr. 2,500. Räntan utdelas årligen till he _
gift åt 2:ne fattiga och dygdiga flickor f
den arbetande klassen.
Patriotiska sällskapet, Kungl. (President n
i Kommerskollegium E. Carleson 1772) ~r.
127,765: 83 vid 1898 års slut efter afdrag af
särskilda fonderna. Att befrämja näringarn!s
uppkomst och genom belöningar för berö~fliga gerningar och förslag m. m. uppmuntra
nationalidoghetens tillväxt.
I
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Budbecks donation (Öfverstekammarjun- oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid
karen A. Budbeck 1802) kr. 2,000. Till sti- Stockholms juridiska verk.
pendier åt skicklig jordbrukare inom SkaraIsbergs donationsfond, (frök.Maria Charl.)
borgs län.
kr. 41,700. Pensioner för pauvres honteux.
Thurgrens
pensionsfond
(testamente af
Jungblads testamente (Prosten B. JungMamsell Charlotta Collander) kr. 3,000. Till blad 1832 och 1834) kr. 3,000. 2:ne penunderstöd åt åldriga och fattiga tjenare.
sioner il. 75 kr. utdelas årligen.
Knigges donationer
(Enkefru A. M. B.
.
.
..
..'
Knigge) kr. 12,986.
[2833J Direktionen
ofver Nö dhj e l p sKonung Karl Johans donation (1815) kr.
kassan.
Se [2049].
7,500. Räntan utgår med pensioner il. minst
_
30
som genom en
test a b"tt kr. för f årt åt behöfvande,
Gro s sh an.,dl
Ber gg rens, R .., C
blifvit
tO d tt
tt si
meritsfond 1895 kr. 80,821: 95. Pensioner a re ~pp os ran .: v.~ .urs an sa ~ a ~Ig
på sam
vilk
om f 'ån N" dhj elpskassan. med grofre .arbete försörja eller att I fattigma
or s
l.
o .
hus kunna intagas,
Bomans testamente (Vlktuahe~andlanden
Levins donation (vice Presidenten C. A.
E. oE:son 18~7) kr .. 5,000. Af ra~tan skola Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af
utg~ 2 penSlOne! a. 75 kr. och aterstoden räntemedlen utgå 3:ne pensioner il. 75 kr., och
anvandas efter direktionens godtfinnande.
ega testators slägtingar dertill företrädesrätt.
Brukspatronen
J. A. Bångs och dess Fr.
Lundals testamente (Mamsell C. J. Lundal
U. L. Bangs, född Luth, donation å 10,000 1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller
kr. till Nödhjelpskassan i Stockholm enligt oförsörjda döttrar efter aflidna prester i
donationsbref af den 22 December 1881 med Stockholm.
anledning af ett tjugufemårigt lyckligt äkNordlanders testamente (Stadsmajoren E.'
tenskap.
,
Nordlander 1842) kr. 75,000. Pensioner il.
Pensioner, a 75 kr. hvarje pension, till 150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter borsådana inom Stockholms stad bosatte be- gare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar
höfvande personer, utan afseende på sam- efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk.
hällsklass, hvilka genom obotlig sjukdom,
Nödhjelpskl!~san
i Stockholm
(Prosten
olyckshändelse eller ålderdomssvaghet
äro P. Norman i Osmo och kyrkoherden Ahman
urståndsatte
att sig försörja och icke äro n. fl. 1768) kr. 418,292: 50. Utdelande af
eller kunna anses vara föremål för den understöd till i Stockholm boende fruntimegentliga fattigvården.
mer tillhörande Pauvres honteux; år 1897
Dahlgrens donation (Bankokommissarien utdelades kr. 16,580: 64 till 325 personer.
C. P. Dahlgren 1891). kr. 40,000. Pensioner
Preis' testamentsfond
(Friherrinnan
A.
på samma vilkor som från Nödhjelpskassan. M. Preis 1810) kr. 6,000. Räntan fördelas i
Dahlgrens, Charlotta Wilhelmina, fröken, 4 pensioner il. 75 kr., 2 till enkor af frälse
understödsfond.
1895 kr. 2,000.
och 2 af ofrälse stånd.
Diedrichsonska donationerna (Direktören
Roospiggs
testamente
(Enkefru C. M.
G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487. Roospigg 1839) kr. 16,250. Pensioner till
Af räntan utdelas pensioner å 30. 48 och fattiga enkor eller ogifta fruntimmer.
54 kronor.
.
Ruths testamente
(Enkefru B. C. Ruth
Faleks testamente (Mamsell B. Ch. Falck 1803 kr. 2,136. Pensioner företrädesvis åt
1815) kr. 6,198. Räntan utdelas till 2 i fattiga prestenkor.
Stockholm boende fattiga, välfrejdade. oförSohms
testamente
(Bankokommissariesörjda juveleraredöttrar
eller, om sådana ej enkan U. Sohm 1842). Af fonden utlemnas
finnas, till guld- eller silfverarbetares döttrar. årligen 20 pensioner il. 40 kr.
Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg
Timells testamente
(Mamsell U. Timell
1822) kr. 1,500.
1831) kr. 6,000. Räntan användes till 4 penGraans testamente (Kryddkramhandlaren sioner il. 75 kr., af hvilka tvenne skola tillC. D. Graan 1836) kr. 22,169. Af räntan delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den
utgår 11 pensioner.
ena efter civil eller militär tjensteman och
Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon- den andra efter borgersman i Stockholm".
teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. 20,000.
Törneboms
testamente
(Assessorn och
Räntan utgår såsom understöd åt ofärdiga stämpelmästaren
E. Törnebom 1831) kr.
eller sjuka och behöfvande fruntimmer med 113,500. Pensioner till enkor och barn efter
bättre uppfostran.
civila tjenstemän vid Stockholms stads st yHedströms
testamente
(Fabrikören
C. relses juridiska verk samt pensioner till
Hedström 1832) kr. 6,000. Räntan är an- fabriksidkares enkor och barn i Stockholm.
slagen till 4 pensioner il. 75 kr. åt enkor och
.
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R i dd a r h u s e t s fo n de r.
August von Har.tmandorffs stipendiefond,
Se [2311].
kr. 81,926. 6 akademiska stipendier a 500 fr;
Adliga Kadettskolefonden
kr. 172,261.
Fru Brita M. von Hauswolffs fond, r.
Stipendier å olika belopp och för flera än- 25,934. 5 pensioner il 200 kr.
damål.
Fröknarna
von Hauswolffs fond (v n
r
Friherre
Oscar Alströmers
fond (f. d. Hauswolffska fonden) kr. 38,799. 7 pensio~er
Statsrådet friherre Oscar Alströmer 1884) il 225 kr. och 1 pension il 36 kr.
kr. 19,678. Lifstidsränta.
Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 7,4. 5.
Hofmarskalken
J. F. Aminoffs och dess l pension il 150 kr.; återstående ränteafkastFru A.~. Aminoffs donationsfond, kr. 12,097. ningen lägges till kapitalet, som enligt gåfr3 pensioner il 170 kr.
brefvet bör ökas till 25,000 kr.
. Berg von Linde-fonden: (Fröken HenriHårdska fonden (Enkefru J. C. Hård f
ette Berg von Linde och Assessorn August Thorestorp 1888) 16,425. Lifstidsränta.
Berg von Linde) öfverlemnad 1897-98, kr.
Ulrika Christina Högmarkstestamentsfo~d
10,078.
(1869 och 1874) kr. 8,258. 4 pensioner il 50 ir.
Bergenstjernska
fonden, kr. 91,380. Stivon Kothen Ribbingska fonden (Enkef u
pendier och pensioner.
von Kothen, född Ribbing, 1888) kr. 2,2~4..
Berghmanska fonden, kr. 5,535 förutom En pension af räntan.
.I
kr. 75,549 i fastigheter och frälseränta.
3
Fröken Juliana Charlotta
Lagercranf'
stipendier och 5 pensioner.
donationsfond
(Lagercrantzska fonden)
r.
von Beskowska fonden, kr. 5,905. 2 pen- 3,987. 2 pensioner il 75 kr.
sioner il 110 kr.
t.efrenska fonden, kr. 13,908.
.
Bethunska fonden, kr. 17,725. 13 pensioner
Leijonflychtska fonden, kr. 9,367. 2 pe _
il 60 kr.
'
sioner il 200 kr.
von Blockska fonden, kr. 14,844. 6 penvon Liewenska fonden, kr. 65,844. l pepsioner il 60 kr. och 10 pensioner il 25 kr. sion il 650 kr. och 15 pensioner il 150 kr,
Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle
Lilliecronska
fonden (FröknarnaS.
M.
Bonde 1885) kr. 10,893. Afkastningen skall och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12,819. 3
tills vidare läggas till kapitalet.
pensioner il, omkring 200 kr.
.
Bungeneronska
fonden, kr. 25,676. För
Liljenstolpska
fonden (1897) kr. 60,4, O.
närvarande 14 gratifikationer
il 80 kr. för Lifstidsränta.
ett år.
A. och C. M. Linds af Hageby fond (F u
Carlesonska familjfonden (1896) kr. 75,762. Abela Lind af Hageby 1894) kr. 12,50 .
Lifstidsräntor.
Lifstidsränta,
Carlesonska
stipendiefonden
(1896) kr.] Linnerhjelmska
fonden, kr. 24,954.
O
267,273. 1 stipendium ii 5,000 kr.
pensioner il 110 kr.
Magnus Georg Danckwardts
pensionsLöfvenskjöldska fonderna, kr. 318,882. 1
fond, kr. 3,114. Lifstidsränta,
utrikes stipendium il 4,000 kr. och 3 under
Friherre A. G. von Diibens fond (1897) visningsstipendier il 1,8QOkr.
kr. 6,126.
Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner
Diickerska fonden (Grefve C. F. Ducker 1869 och 1872) kr. 6,649. 1 pension il 9 0
1885) kr. 116,681. 20 pensioner il 200 kr. kr. och 4 il 45 kr.
En onämnd välgörares fond, kr. 16,258.
Bankokommissarien
Wilhelm
Nethe 1_
6 pensioner il 110 kr.
woods testamentsfond,
kr. 7,95-7. 1 pet'
Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. sion il 150 kr.
Gyllenberg 1877) kr. 236,243. 12 gratifikavon Nolchenska fonden (1896) kr. 10,75 .
tioner il 100 kr. och 4 stipendier il 500 kr. Pensioner.
Gyllenborgska fonden, kr. 29,591. 14 graNordenskjöldska
familjefonden
(bildaCl
tifikationer a 75 kr.
1897) kr. 3,353.
Gyllenbååtska fonden, kr. 3,487. l penPalmstjernska
fonden (Fröknarna Selm
sion il 160 kr.
och Asta Palmstjerna 1888) kr. 5,261. Lif~.
Fröken Emilie ·Gyllencreutz' fond (1895) tidsränta.
,I
kr. 1,203. 1 pension å 45 kr.'
Pauliska fastighetsfonden
(KammarjU~Fröken S. L L. Gyllenrams fond (1882) karen O. G. Pauli; öfverlemnad 1894) k .
kr. 35,607. Pensioner till gifvarinnans när- 661,539. Lifstidsräntor
till af testator u _
maste anhöriga.
sedda personer.
Hagermanska
fonden (1883) kr. 35,694.
Pauliska lösörefonden (Kammarherren
Pensioner till gifvarens närmaste anhöriga. G. Pauli; öfverlemnad 1894) kr. 127,04 .
Hamiltonska slägtronden (bildad 1891) kr. Pensioner ii 200 kr; 2 stipendier il 500 k .
31,231. Pensioner inom slägten.
och 2 krigsskolestipendier
fl 500 kr.

J
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von Platenska slägtfonden (bildad 1893)
kr. 26,008. Pensioner inom slägten.
Majoren
Nils Georg
Psilanderskölds
donationsfond för adliga fruntimmer (Kammarherren J. F. Psilandersköld 1875) kr.
20,514. Lifstidsränta
oeh pensioner till af
gifvaren nämnda personer.
Majoren Nils Georg Psilanderskölds pensionsfond för adelsmän (Kammarherren J. F.
Psilandersköld 1878) kr. 18,454. Lifstidsränta
och pensioner till af gifvaren nämnda personer.
Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammarherren J ..F. Psilandersköld 1884) kr. 8,224.
Pensioner till af gifvaren nämnda personer.
Psilandersköldska fonden N:o 4 (Kammarherren J. F. Psilandersköld 1885) kr. 6,368.
Pensioner till af gifvaren nämnda personer.
Psilandersköldska
fonden N:o 5 (Enkefru Psilaudersköld
född Isberg
890) kr.
9,697. Lifstidsränta.
Queckfeldt-Rosencrantzska
fonden, kr.
61,050. 4 stipendier il 200 kr., 8 pensioner
il 200 kr. och 3 handpenningar il 120 kr.
Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrättsrådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 12,819.
Lifstidsränta.
Queckfeldtska
pensionsfonden (Hofrättsrådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 14,154. Lifstidsränta.
Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts
fond (1841) kr. 18,957. 3 pensioner il 200 kr.
Rehnbergska fonden (Majoren C. G. Rehnberg 1887) kr. 8,265. Från fonden utgå 3
pensioner, hvardera a 100 kr.
Ka.mmarherren Johan Axel Reu~er~kiölds
p.enslo~sfond (1870) kr. 651°86; .4 hf~tldspensioner a 500 kr. och 1 stipendium a 500 kr.
Hofmarskalken
Henrik Fabian Reuterskjölds pensionsfond (Reuterskjöldska fonden) kr. 62,129; lifräntor.vl pension 1\ 300
och 2 a 150 kr.
Fröken S. A. Ribbings fond (1896) kr.
46,183. Litstidsränta.
Carl Ulrika Roos af Hjelmsäter donationsfond, kr. 37,190; 5 pensioner a 300 kr.
Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter donationsfond (1880) kr. 21,119; 2 pensioner
ll. 440 kr.
Kammarherren Carl Roos' af Hjelmsäter
fond (1890) kr. 100,731. Lifstidsränta.
.
Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och
hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr. 29,616.
Lifstidsränta.
Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 49,810.
14 pensioner a 150 kr.
Scheffers, C., kapten, fond kr: 16,575.
Lifstidsränta.
von Schewenska
stipendieinrättningen
(Agenten G. B. von Schewen m. fl. 1721) kr.
29,253. 2 stipendier 11 500 kr.

m. fl. fonder.

[2835-2838}

Hoffröken Oarolina von Schulzers donationsfond
(von Sehulzerska fonden kr.
3,912; 2 pensioner a 80 kr.
Fröken Schiirer von Waldheims fond.
kr. 15,790; 2 lifstidsräntor a 300 kr.
de Silentzska fonden, kr. 7,729; 3 pensioner a 75 kr. oeh 1 a 30 kr.
Silfverbergska
fonden, kr. 31,981; 14 pensioner il 85 kr.
Stjerncreutzska
fonden, kr. 44,729; 24
gratifikationer a 80 kr., hvilka få uppbäras
under 6 år.
Stjerncronska
fonden, kr. 28,337; 3 pensioner a 415 kr.
Stjerngranatska
fonden, kr. 13,435. Pensioner.
von Stockenströmska
fonden (Bruksegaren Axel von Stockenström 1894) kr. 5,383.
Ett stipendium a 180 kr.
Stråleska fonden, kr. 36,716; 22 pensicner a 75 kr.
Thamiska donationen (Kommerserådet S.
Tham 1727) kr. 6,441; räntan öfverlemnas
till "Vetenskapsakademien.
Tersmedenska fonden, kr. 16,880; 2 pensioner.
Wadstena adliga jungfrustift, kr. 358,977;
60 pensioner il 100 kr.; 175 pensioner il 50
kr. och 11 pensioner till olika belopp.
von Vegesackska fonden (Fru Carolina
von Vegesack 1885) kr. 5,178; lifstidsränta ..
Wulfcronska fonden, kr. 16,196; 15 pensioner a 35 kr. och 12 pensioner a 20 kr.
Åkerhielmska fonden (Fröken Ulla Åkerhielm 1883) kr. 9,769; lifstidsräntor.
.
Riddarhusets samtliga fonder uppgå till
ett bokfördt belopp af 5 018 630 kronor.
~
,
[2836]
Wennberg,
"Lotten
Wennbergs
fond för hjelpbehöfvande"
(1864) kapital
omkr. 44,000 kr. Särskild direktion, se [2055];
fonden är afsedd till: 1) inlösen och underhåll af ett eller två värnlösa, döfstumma
eller blinda barn i derför lämplig anstalt
eller barnhem; 2) understöd åt sådan e fattige'
och välfrejdade personer, som genom sjukdom eller annan oförvållad olycka äro i behof af en tillfällig eller ögonblicklig hjelp,
F o ster Iä nd s k a fö re n ing e n.
Se [1903J.
Dahlgrenska donationsfonden
(Apotekaren J. A. Dahlgren 1876) kr. 15,147: Il.
Premie till lifränteinsatser
åt späda barn;
utdelningen skall börja år 1912..
.Fosterländska
föreningen (på inbjudning,
af generaldirektör G. F. Almqvist 1869y kr.
50,207: 84. Minskande af fattigdomens tillväxt; år 1894 utdelades 6,075 kr. i premier
och förvaltningsafgifter.
_ II
[2838]
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Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera per- [2848J
-soner 1869) kr. 6,000. Premier tilllifränteFöreningen till minne af konung Oscar I
insatser åt späda barn.
och drottning
Josefina (efter inbjudning
[2840J
stiftades. föreningen ge~om subskription. EnPa.uliska donationsfonden
(Enkefru Ch. kedrottnmg Josefin~. ska;nkte 30,000 kr. 1873);
Pauli 1789) jernte egend. n.o 24 Svartman- kr. ~77!.82~: 9? Särskild styrelse, se [200891;
gatan kr. 300,000. Fonden förvaltas af Dir. att l förbättringsanstalt
upptaS"a och varda
för Jakobs och Johannes' församl. friv. arbets- vanartade gossar, hvilka af polis- eller komh.us, s~ [2077J; pensioner
50 kr. utdelas ~unalmyndighet hos fören.~ngen anmälas elle~
ia11 144 en kor, som fyllt 38 år, och hvilkas pa &:rund af d?mstols for?rd~ande skola l
män. varit preater eller borgare, samt
25 allman uppfos~rmg.sa.nstal~ lI~sati:as samot att
kr. till 74 fader- och moderlösa flickor under .bereda skydd at frigifna ;..a forenmgens åker16 år samt af äkta börd. Fondens redogö- brukskoloni ~al~ inom Ostert~lje socken af
.rare : Jansson, Herm., Malmskilnadsg. 62.
Stockholms lan vardades under ar 1898-1899
[2841J
i mede!.tal 1520gossa:r, af hvilka för de fleAktiebolaget Praktiska hushållsskolan för sta erh?lls en .arsafgIft af .kr. 0150; omkostflickor (subskribenter 1870).. Särskild direk- n.aden for hvarje gosse uppgick ar 1898-1899
'tion, se [2126J; att uppfostra fattiga och väl. [t~~1~]1: 79.
artade 16 års flickor från Stockholms för.
samlingar till tjenarinnor.
HammarsklOld-Rlsellschol~.ska.
stipendle2842]
fonden
(1842)
kr.
59,900.
Särskild
styrelse,
[
..
,..
.
..
se [2313J; årlig utbetalning 1,800 kr. att
Sållskapat ' De nodllda.!Ides vanner" (af fördelas mellan Artilleri- och IngeniörhögKongl. MaJ:t 1816 faststallda stadgar) kr. skolan samt Krigshögskolans elever.
210,8.71: 23. Särskild ..di!ektion, se [2047]. [2850J
Pensioner och understod at pauvres honteux.
Hemmet för frigifna qvinnor. Benämnes
[2843] Diakonissällskapets
styrelse.
numera äfven "Drottn,ingens skyddshem".
Se [2007J
(Hertiginnan S~.fia ~f Ös~erg~tland 1860) kr.
K. E. Beronii donationsfond kr. 26221: 57. 102,112: 59. Särskild direktion, se [2093J;
Oasparsons fond (Löjtnant S. E. 'Caspar- att upprätta från fängelset frigifna qvinnor;
son) kr. 1,000.
i hemmet vistas högst 12 qvinnor.
Fru Eldes fond kr. 4,000.
[2851J.....
Majorskan Geijerstams fond kr. 1,000.
Fru W. Hier-tas stipendiefond for tandC. Ljunglöfs fond kr. 10,000.
läkarinnor (stiftad a;f.L. Hiertas minnesfond)
Vivekafonden kr. 5.000.
kr. 13,164: 20. Medicinalstyrelsen, se [1575J;
[2844J
u.tde}as till ..obemedlade qvinnor, som egna
. Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J.
~1]tandlakareyrket.
P. Almgren 1811) kr. 450. KommerskolleJo fi h
t (E k d ttni
J
fi
.
[1415J"
t
.. d till
d
se na emme
n e ro nmg
ose na
:gI~m,ose
.; ran an anvan. es l ~n ~r- 1872) kr. 277,863. Särskild styrelse, se [2127J;
stod at ~?rf~Iga enkor efter aflidne skicklige h mmet b tämdt f' f ttig
f k t l k
-embetsmän a bergsstaten.
e ..
es
or a
a a
a os a
bekannelsen.
[2845J Björck~~a stipendiefonden
(Gross,- [2853J
handlaren S. Björck 1802) kr. 200. SamKniperska pensionsinrättningen
(Enkefru
fundet Pro !fide & ..Christianismo, se [2152J; C.Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 107,003: 20;
stipendier till skollarare.
särskild direktion, se [2051 J understöd åt
[2846J
fattiga och ålderstigna ogifta fruntimmer,
Brudgåfvefonden
(Stiftad af konung Oskar företrädesvis dem af borgerligt stånd; år
I till åminnelse af kronprinsessan Lovisas 1898 utdelades kr. 4,752: 50 till 92 personer.
förmälning 1850) Ofverståthållaren,
Pastor Understöd utdelas fortfarande genom kameprimarius, Deputerad för stadens fattigvårds- reraren i Allmänna enke- och pupillkassan.
styrelse. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dygdiga [2854 J
.
och ärbara brudpar, som årligen den 19 juni
K. Kommerskollegii
armbössemedel
(st.
i Storkyrkan sammanvigas.
1686) kr. 13,051: 14. Afkastningen använ[2847J
Drakeska testamentsfonden
(Lin- des, på förslag af vederbörande bergmästare,
krämaren Jonas Drake 1783) c-a 40,000 kr. till understöd åt fattiga och i arbete ska.
Styrelse: Klädeshandlarne
Fr." Wiberg, L. dade grufarbetare.
Eug. Westin o. Handelsbokh.
G. W:son
Kibbe fattigkassa (stiftad genom kungl.
Munthe. Afkastningen
användes till små bre f 4ft, 1892) kr. 5,761: 03. Understöd åt
pensioner åt äldre fattiga fruntimmer.
fattiga grufarbetare.
å

å

[1~
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[2853-2864]

Lerbäcks Bergslags Malmöres kassa rkungl.
bref 13/3 1891) kr. 10,696: 18. Understöd åt
ålderstigne och fattige grufarbetare.
Nora Ber.gs1ags Malmöres kassa (stiftad
genom kungl. bref 1313 1891) kr. 3,006: 39.
Afkastningen användes till understöd åt ålder stigne och fattige grufarbetare.
[2855]
Ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till
kyrkoh.1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Räntan tillfaller kyrkoh. L:s barn.
..'
[2856] S v~.n s k ~ a II m a n n a d j u r s k y d d sf o r e n I n g e n, se [2221].
Berglunds, C. W., donation (Kronofogde,
Upsala 1887) kr. 4,000.
Björkmans donation (Fröken, Malmö 1887)
kr, 5,000.
Eks Carolina, (Fröken, Stockholm 1899)
donation t. v. kr. 5,000.
Bonden Erssons . enka, Helena Henriksdotters donation (Ange 1891) kr. 1,000.
Häggs, Vktorine
(Fröken, Visby 1899)
donation kr. 20,000.
Janssons, Wilhelmina Gustafva, (Fröken,
Dalarö, 1895) kr. 500.
Lindbergs,
Henrika, donation (Fröken,
Strengnäs, 188f» kr. 1,000.
Philipsons, Carl David (Konsul, Stockholm
1899) donation kr. 500.
RoseIlska fonden kr. 2,450: 88. Från fonden
tilldelas tjenare med tjenstetid af minst 10 år
belöning för synnerlig ömhet mot husdjur.
Sjöbergs,
Helena,
donation
(Fröken,
Strengnäs, 1884) kr. 1,000.

[2860]
Stiftelsen för gamla tjenarinnor.
Började sin verksamhet 1883. Särskild direktion, se rI993]: tillgångarne fördelade i 2:e
fonder, "Bostadsfonden och Pensionsfonden"
utg. tills. 471,165: 91. Fria husrum med
vedbrand eller årliga pensioner till gamla
tjenarinnor.
I hemmet ,intagn!1 tjena;innor
85 st. och utdelas pensioner till 88 sadana.
[28?1]
..
.
Saliska pet till dygdigt och troget tjenstefolks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1828)
kr. 109,000. Särskild direktion, se [1957];
belöningar och pensioner åt ålderstigna tjenare från åtskilliga fonder, hvaribland Oasparsonska fonden (Enkefru A. C. Casparson,
född Hamberg) å 15,000 kr. är den största.
De öfriga fonderna äro å 2,000, 1,500 och
1,000 kr.
[2862]
Sällskapet
"Till arbetsflitens
befrämjande" kr. 11,000. Särskild direktion, se,
r1959]: räntemedlen jemte årsafgifter användas till anskaffande af arbete åt obemedlade
fruntimmer.
[2863]
Timmermans-Ordens
hospital (1796). Särskild direktion, se [2041]. Med husrum, skötsel, ved, ljus, läkarvård,
medikamenter,
visst månatligt bidrag till beklädnad ro. m.
förses der ett visst antal män, dels ordensledamöter, dels utom orden varande, synnerligast de, som i krig eller under byggande
blifvit skadade; 'hvarförutom tillfälliga gratiflkationer tilldelas i behof stadde ordensmedlemmar eller deras efterlemnade anhö[2857]
.. riga. Dessa gratifikationer
uppgå i medelRudbeckska
stipendiefonden
(Frih, Of- tal till omkring 2,000 kr. årligen. Kostriaverste A. Rudbeck 1802) kr. 250. Samfun- derna för hospitalet anses utgöra omkring
det :Pro Fide & Christianismo ; se [2152]; 12,000 kr. för år.
stipendier till skollärare.
[2864 a]
[2858]
.
Nollerothska stiftelsen (Ulrika Mathilda
Stockholms allmänna skyddsförening, kr. Nolleroth, Köpenhamn, 16 nov. 1880.) För55,730. Särskild direktion, se [2065]; in- valtning se [19 U]. Stiftelsen lemnar, sedan
kometerna, som bestå af räntor och frivilliga inskrifningsafgift
af åttahundra kronor erbidrag, utdelas åt behöfvande.
lagts, understöd åt i Sverige, Norge eller
,[2859]
Danmark infödda qvinnor, så länge de, enligt
Stockholms Skyddsförening för frigifna företedt intyg af tjensteman , äro välfrejdade
(stiftad på initiativ af Stockholms arbetare- och lefva ogifta, genom utdelande af penförening 1879) kr. 6,414: 16 grundfondsmedel. sioner och, intill dess pension tillträdes, utSärskild styrelse, se [2091]. Har till ändamål betalande af tre fjerdedelar af den ränta,
att från återfall i brott söka bevara frigifne, som till inskrifningsfonden
inflyter för lien
.företrädesvis yngre för l:a gången straffade, erlagda inskrifningsafgiften.
Tillsvidare 36
värnlösa fångar, som under fängelsetiden in- pensionsrum.
gifvit förhoppningar
om framtida välför- [28 64 b]
hållande samt att mildra den allmänna förSvenskarnes
i Karlsbad fond. Ett stidomen och oviljan hos arbetsgifvare och ar- pendium, som från »Konung Oscars stiftelse)
betare gent emot straffade personer; åtnjuter årligen tilldelas' en eller två bshöfvande
:f. n. 1,000 kr. om året af fångvårdsmedel. svenskar, hvilka i Karlsbad måste söka hel-Grundfondsmedlen uppgå nu tiU kr. 7,321. sans återvinnande.
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[2865]

Register
öfver

fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m.
(Obs.!

Förteckning

Abelins fond .•..•..••.••
2632,2821
Abrahamsans lifräntefond...
2617
Abrahamsans gåfvofond......
2771
Abramsons stipendium......
2744
Adliga Kadettskolefonden . . . 2835
Adolf Fredriks församlings
kyrkoråd...,
....••.•.•..
2630
- skolråd .•.....•........•....
2631
- fattigvårdsstyrelse •........
2632
lSi>!l års kolerafond
2615
1872 års gäfvofond ........••.•
2742
1884 års fond ...............•.•
2615
Ahllöfska testamentsfonden. . 2695
Åhlströmske
"
2695
Akademiens för de fria konsterna pensionskassa......
2770
- särsk. understödsfond ... 2770
Alu·e1skafonden............
•.. 2821
Aktieb. l'rakt. hushållsskol.
för flickor ....•......•...•..
2841
Allmänna barnbördshuset...
2687
- barnhusinrättn ......•..••.•
2659
- djurskyddsföreniugen......
2856
- enke- och pupillkassan
2830
- inst. för döfstumma......
2762
- militärenkepens.-staten...
2804
- premie- o. stipendiefond.
2743
Almgrens fond •.....•.•......
2621
- pensionsfond...............
2844
Alms, fru, donation
2611
- fond ..•..•..•...............
2612
- stiftelse.....................
26 n
- testamente ...•..•......•....
2612
Alströmers fond...............
2835
A1tins fond ......•.......•.....
2821
Alvarenga, do Pianhys prisfond
2823
Amtnoffs donationsfond .. •.... 2835
Andersons, C., fond
2626
Anderssons, Johan, fond....
2751
Anderssons,
John,
understödsfond.....................
2719
Anndals fond .•.••..........•.•
2605
An l ells donation .. .. . .. . ... . 2733
Apelgrens

fond

.•.............

Apotekaresocieteten
.•....•..
Arbetshemmet för blinda ...
Arbetsstugor för barn
Arrvedsons testamente.......
Armbössemedel,
Kommerskollegii •.•••..•.•...•..••...
Annens enke- o. pupillkassa
- nya dito •••.••.•.•.•...•..
- pensionskassa
Arrhenii donation ••.••.••.•..
Artisternas o. litteratörernas
pensionsfören

Artisternas,Dramat. o.musik.,
pensionsförening
Artisternas, De sceniska, understödsfond.................
Asktings fond .........•...••..•
Asplunds fond •••..•...••.•.•
- testamentsfond ..••
Asylet för pauvres honteux..
Asylet för fattiga barnaföderskor och deras barn

å ltufwdafdelningarna

se före [2601J;.

Bagges fond .•••.•.............
2(;07
Bankostatens enke- o. pupillkassa
~..........
2788
Bankska legat6t...............
2734
Barkerska testamentet, Fo1ekerska och
2626
»Barna.vännerne,»
2674
Barnbördshuset, Allmänna .. 2687
Barnbördshuset Pro Patria .. 2688
Barnhje1psfonden
2613
Barnhusbarn af qvinnokönet,
Fond för
2659
Barnhusinrättn., Allmänna .. 2659
Ba::?krubba, Katarina, fonden
tor...........................
2619
Barnkrubbas.
Ladugårdslands, fond..................
2626
Barnmorskefonden
2716
Barnmorskornas i Sthlm penstoneföreu.
2716
Bayards fond
2632 å 2 ställen
Becker-Silberhochzeits
fond 2d38
Behrens donation
2611
Beklädnae1sfonden för fattiga
nattvardsbarn...............
2617
- skolbarn
2628,2682
Bemedlingskommission ...•..
2697
Bendix' fonel....
2640
Benedicks, C., donation
2640
- Enkefru Emma, stip.-fond 277I
- donationsfond
_
2640

Beskowska donationen .....•.
27:13
- fonden ...................•..
2740
- skolans fond....
'2758
- stipendiefonden............
2734
Beskows stipendiefond......
2771
- testamente .......•.........
2638
von Beskows donation
2770
- B.• o. h. h:s donat.-fond 2688
von Beskowska fonden
~S35
von Beskows pensionsfond..
2781
Besparade medelfonden.
2611
Beethuns fond
2626
Bethunska fonden
2835
Billbergs fond
2634
Björckska
stipendiefonden...
2845
Björkmans donation.........
2856
Blancks fond..................
2699
Blindas väl , Fören för
2765
Blindes sjelfverksamhet, Fonden för
2767
Blind-institutet
2763
von Blockska fonden.........
2835
Blomstedts fond
2634
Boberghska donationen......
2770
Bohman E:sons fond... 2621, 2621:1
Bohmanska test:tsfonden .... 2830
Boijeska fonden...............
2602
Bok-o. Musikhandl. pens.-för. 2700
Bolins fond
2607,\2609
Bollins fond
2632
Bomans fond
2628

-

Bomans

E.,

fond

- fond
- stipendiefond
2640,
- testamentsfond
- E. O" understödsfond
Benedickska asylerna.
Berendts, S., understödsfond
Berg von Linde-fonden
Bergenstjernska fonden
Bergers stipendium...........
Bergerska donationen
Berggrens. 1\1.,fond
2609,
- R. C., fond
Makarne.
understödsfond
2615
2710 - R. C. o. hans hustru, testa2764 mente........................
2&51 - Rob. o. Eleonore, don.2602 fond
- R. C., grossh., test.tond
Berghmanska fonden
2854 Bergianska stiftelsen
2804 Berglunds, C. W., donation ..
2804 Bergman-MUllerska fonden..
2804 Bergmans gåfvofond..........
2602 Bergmans, Ellen, stipendium
Bergqvists fond .............•.
Bergs stipendiefond
2776 - testamente
Bergska fonden...............
2777 Bergstedts fond...............
- Th., atip.vfond ...•........
2775 Bergstenska fonden
Bernegaus fond...............
2634 Beronii donation
2628 Beronii donationsfond..... ...
2697 Berzelianum, Stipendium....
26a5 Berzelius-fonden
Bersene C. D., fond
2\687 Berwa1ds, H., fond

2660
2676

testamente

Boman, se äfven Bohman.
Bondeska fonden
van Booms stipendiefond...
Booströmska fonden
Borgareståndets donation...
26 92 Borgers~ap.ets
bemedlings2835
kommIssIon,.................
2885 - egen disp. ad pios usus...
2697
- enkhus.......
2733 - gubbhus
,
2632 Borgrättens medel, Öfre
2688 Bostäder åt vissa; judar i
2602
Sthlm, Stiftelse för
Botins eller Schönborgs fond
2653 Brande1s donation............
- fond.........................
2602 Brandelska fonden............
2833' Branders donation
2835 - fond
2734 - kamrer, fond
2856 - mamsell,,,
2740 Brandes fond..................
277l Brandstodsmedlen •.... . . .. . . .
2749 Brefbärares,
Sthlms, ensk.
26fl9 enke- o. pupillkassa
2711 Brenners legat
2657 Brobergs fond
2795 - pensionsfoud...............
2617 Brogrens fond ... . .. .. .. .. ..
2750 Bramanska sjuk- o. begrafn.2601 kassan
2607 Broströms fond...............
2602 Brudgåfvefonden..............
2843 f. d. Bryggar,eembetets i Sthlm
2734
pensionskassa...............
2823 Bungenoronska fonden
2602 Burens fond
2771 Bylunds fond
2821
2613
2640
2687
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2833

2835
277l
2740
2750
2691
2697
26fi7

2658
2795
2640
2G15

2611
2'&26
2653
283Z

269(>
2619'
26191

2621
2832
2789
2638
2609

2698
260ö
2785
2621
2846
2706
283:52603
2603

Register
Bylundska

öfver fonder, fromma stiftelser

m.

ID.

[~86ö]

testamentsfonden

2821 Elementarlärarnes enke- och
Frimans fond
·2634
Byzantinska
resestipendiet...
2734
pupillkassa..................
2747 Frimurarebarnhuset
2661
Bångs donation
2833 Eliassons, Levy, minnesfond 2640 Fru Hanna B:s fond
2688
- fond ..•......•..
2621 å 2 ställen - understödsfond ... ... .. . .. • 2640 Fruntimmerssällsk.,
Välgör. 2666
- testamente ............•.....
263S Eliassonska understödsfond.
2719 Fränekelska understödsfond.
2782
Bäärenhielms fond............
2631 Elis pensionsfond............
2781 Fuhrmans fond ... 2609, 2613,'2617.
Elmbladska fonden...........
2742
2621, 2628, 2638 å 3 ställen
C bauis fond. ....•..
..• 2615 Elstedtska pensionsfonden...
2781 Föreningen för blindas väl... 276i>
Caminska testamentsfonden..
2607 v. Engeströms stiftelse......
2645 - för sinnesslöa barns- vård 2663
Carlboms don ation .....•......
2611 Engstedts fond................
2605 - för sjukvård i fattiga hem 2690
Carlesonska familjfonden
2835 Enkedrottning Joseftnas fond 260D - till minne af Oscar I och
- stipendiefonden
283;; Enkebjelpsfonden
2711
Josefina...
2848
Carlgrens fond................
2624 Enke- och pupillkassan vid
Förmyndarekammaren...
2696
Carl Johans donat., Konung 2833
Riksbankens afd.-kontor...
2789 Första Svea Artillerireg:tes
Casparsons fond................
2843 - vid Sthlms st. ernbetaver-k. 2797
pensionskassa...
2810
Casp arsonska fonden.........
2861 Enkhus, Borgerskapets.......
2657 Första stipendiefonden.......
2743
Casparsons pensionsinrättn..
2699 En onämnd välgörares fond. 2835
Cass ellis fond
" . . 2749 En"onämnds sttpendtum
277l Gahrosdonation
2770
Castelins fond
2697 En ärlig mans fond
2609 Garvens donation
2638
CederschiöIds fond............
2607 Eriksons, E. R., fond 2620 å 2 ställen Geijers fond...................
2605
Civilstatens enke- o. pupillErikssons fond................
2628 Geijerstams fond
2843
fonder
..
..•....
2781 Erssons, Bonden, enkaHelena
Generalmajor C. H. Möller- försäkringsanstalt.........
2781
Henriksdotters donation...
2856
svärds fond.....
2805
- pensionsinrättning
2781
Georgiska fonden..............
2601
Collianders fond...............
2710 Fabriksfattigkassan ..........•
269!l Gibson·eronstedt.
stip.-fond 2750
Collijns fond..................
2602 Fagerbergs pensionsinrättn..
2722 Gjörckes donationsfond......
2620
Cubes fond
..
..
2823 Falcks testamente............
28~3 Gjöthmans fond .. ;
2620
2611
~ahls fond.....................
2634 Falks fond 2605, 2607, 2628, 2632 Godlunds testamentsfond.
Falks
fond
2634
Godus
fond
2605,
2609,
2617,
2619,
'Dahlgrens donation...........
2833
Falkmans, E. J., stip.-fond...
2741
2621 å 2 st., 2624, 2628, 2632
- C. W., fröken, understöds267:1 - testamentsfond..
2613
fond
~833 Fattiga barns vänner
Godu'ska pensionsfonden....
2723
Dahlgrenska donationsfonden
2838 Fattigvårdsstyrelser ;
Adolf
Fredriks
2632
Gondretska
fonden............
2659
Dalqvists fond.................
2615
2628 Gothers fond..................
2607
Danckwardts pensionsfond...
2835 - Hedvig Eleonora...........
Graans fond...................
2603
Davidsons, H.~ donationsfond
2640 Fattigvårdsstyrelser :
2613 - testamente ..... '.............
2833
- W., donationsfond
2640 - Jakobs och Johannes' '"
Katarina....................
2621
Gravallii
fond.................
2616
De blindas förenings sjuk2609 Gravallius' testamente
2806
kassefond
2768 - Klara
2624 Grewesmtihlska friskolan
t612
»De fattiges vänner»
2671 - Kungsholms
2617 Grillska donationen...........
2734
De 5 brödernas fond.........
2742 - Maria .............••.........
Nicolai
•....................
2605
Grisbackska
test:tsfonden....
2830
De Geers donation............
26Il
- donationsfond .. 2613 å 3 ställen Fehrs, Fr., doktor, minne ... 2602 Groenska rattigröveörjn.crond. 2801
2615 Grosshandelssocietetens m. fl.
»De nödlidandes vänner» ... 2842 Femte Mars-fonden...........
2667
pensionskassor.. .. . .. . .. . . . . 2698
de Lavals, G., stipendiefond
~750 Femöreföreningen
2626 Groths test amente............
2638
- Patrik, stipendium........
2744 Ferms fond
2734 Grundbergs o. Asplunds fond 2617
Diakoniss-sällsk:ts styrelse...
2843 Fernerska belöningen.........
2602 Gråbergs stipendium
2746
Dtdrikseons fond..............
2615 Ferons minne
2632 Gubbhus. Borgerskapets.....
2658
Dicdrichsonska donationerna 2833 F'ileens fond
2781 Guillaumes fond
,
2735
Djurskyddsfören.,
Sv. allm. 2856 Fileenska pensionsfonderna..
testamentsfonden
....
...
...
2755
Gutenbergska
stiftelsen......
2711
Doktor Fr. Febrs minne
2602
2638 Guthermuthska fonden.......
279å
do Pianhys prisfond
2823 Fischers testamente..........
Guhlstoräs testamente.......
2638
Drakeska testamentsfonden .. 2847 Flickskolans slöj dafdelnings
fond .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 2627 Gyldenstolpes donationsfond
2613
Dramat. o. musik. artist. penFlobergs
fonder2604,
2621,2696,283:1
Gyllenl'ergska
fonden.........
2835
sionsförening..........
2777
2697 Gyllenborgs fond..............
2688
Drottningens hospital
2805 - testamente..........
2H95 Gyllenborgska fonden.........
283~
- skyddshem.................
2850 Flodinska stipendieinr
27;;4 Gyllenbååtska fonden
2835
Drottninghuset
2653 Flormanska belöningen......
Polekerska
och
Barkerska
Gyllencreutz'
fond............
283;;
Duboiska fonden..............
2753
testamentet..................
2626 Gyllenrams fond..............
2835
v. Dubens, A. G., fond
2835
Folkskolelärarnes
enkeoch
Gymnastisk-ortoped.
inst.
...
2682
Dtickerska fonden
28:~5
pupillkassa..................
2756 Gåfva af en gammal tjensteDyks fond.....................
2696
2756
man.....
..
2781
Döfstumföreningen
'." 27(j6 - pensionsrättning
Gäderins fond
2621
Döfstuminstitutet
•...........
2762 Fond för barnhusbarn af
qvinnokönet...........
265!) Gösches fond 2617, 2638 å 2 ställen
Ebersteinska, Schotteska och
- för Katarina skollofskoloGöta hofrätts pensionsfond..
2781
Rulmanska donationerna...
2822
nier........................
2620 Götalifgarde.Pensionsinr. vid 2807
Edberg.
2605 - till biblar åt nattv.vbarn .. 2619 Götiska förbundets donation 2733
Ediundska donationen.......
2734 - till kläder åt
"
.. 2619
Eggertz', V., stipendiefond..
27;jO
- pens. åt f. d. sjökaptener
2698 Haakeka donationen
2781
Ehlerts testamente
2638 Fonden för blindes sjelfverkHagboms testamente.........
2698
Ehrenpåhls stipendiefond...
2746
samhet
2767 Hagbomska stift. för Panvres
Eks, Carolina, donation......
2856 - för Katarina barnkrubba.. 2619
nouteux .. .. .. .... ..... .... ... 2833
Ekebergs, Nils Wilh., fond..
21;02 Fonden för O. H. l\falmstens
Hagermanska fonden.........
2835
Ekholm a testamentsfond .....
2613
professur. ..
.. .. 2821 Haglinds fond ................•
2617
Eklunds fond..................
2660 Forssmans fond......
2609 Hagmans fond
26 20
Ekströms donationsfond
.. , 2607 Fosterländska föreningen •. , 2838 Hahns donation...............
2734
- fond........................
2607 Frans Gustafs stipendium...
2742 Hallengrensk' fonden.........
27 JO
Ekströmska fonden
2604 Fredenholms fond ... 2619 och 2620 Hallgrens fana 2607 å 2 st., 2615,
Eldes, fru, fond ..........•....
2843 Friedländers stipendium....
2642
262~
Elementariestipendiet........
2744 v. Friesens, Otto, premiefond
26fl6
2744 s. k. Hallkassan
ä,
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Register

Hamelmannska
Huutll tonska

fOnden.......

slägtfuwlen

öfver fonder, fromma stiftelser

2752 Händelska stip.-fonden
2836

Högl'undska

fonden

Hammarins stipendiefond
Hammarskiöld- Risellschöldska stipendiefonden.........
Handelsbokhåll.
pens.vföreu.
Handelsflottans pens.-anstalt
f. d. Handelsföreningens
öfverskottsfond
Hanes fond
Hanna B:s fond, Fru.........
Hanssons fond
Hartmansdorffske stipendiet.
v. HartmansdorfIs stip.-fond

m. m.

2771 Kommerskollegii
2740

medel

armbösse-

.....•••.••••.•..•..•...

2854.

2771 Högmarks testamentsfond
2835 Konservatorieelevernas grafHögre Iatinlärov, å Norrmalm 2741
fond...........................
2771
2849 Högrelatinlärov.å Södermalm 2742 Konsistorium.
Sthlms stads 2601
2703 - Iärartnnesemtuartum
2749 Konstakademien
\ 277f)
2728 - realläroverket
274~ Konstförvandtskapets kassa..
2711
Höpfners legat.................
2638 Konung Carl J chans donat. 283~
2697
- Oskar 1:s minne
2654
2607 Institut för blinda............
27 63 Konungens enskilda fond....
2804
2688 - för döfstumma, Allm.
276~ - hospital.....................
2815
2696 Isbergs donationsfond
283' - militärhospitalsoch zne2744 - fond ..... :...................
2609
dalj fonder .... .. .. .. .. . .... .. . 2814
28~5 - pensionsfond
2781 v. Kothen-Ribbingska fonden 2835
Hartmans
fond
2630 Israelitiska
yuglingafören. . . . 2642 Krafftiska skolan..............
2604.
Hassells donation............
277l .Jaoobiska testamentsfonden..
2824 Kreijs testamente.............
2602
von Hauswolffs fonder.......
283ii Jacobsons attpendtum
2744 Kronprtnseeean Joseänas peuHautboist. understödskassa .. 2817 _ testament~
:::::: "2696 sionsiur. vid Göta lifgarde 2807
Hays fond.....................
2628 J ako bsons och Mattsons fond 2696 - Lovisas vårdanstalt
för
Hebbes donation
2602 Jakobs allm. läroverk
2745
sjuka barn
2684
- legat
2638 Jakobs o. Johannes' rörsamRrutmeijers fond 2607 å 2 ställen
- pensionsfond...............
2799
Imgs fattigvårdsstyrelse. ... 2613 f. d. Krydclkramhandelssocie- stipendiefond...............
2771
kyrkoråd
2611
tetens pensionskassa.......
2697
- testamente
2638 å2 ställen
·<i
28-6 Kuhlaus stipendiefond
2771
H. E:s donationsfond
2856 J:~~~o~~~dS ·stip._f~~C~..
'27~1 Kuhlauska
arfv.s stipendieHedbergs fond
26 05 J ernkontorets
tjenstemäns
fond...
.. .. ..
..
. .. 2771
Hederhtelms
testamentsfond
2613
enke- och pupillkassa
2787 Kulrnanska douationerua m.fl. 2832
Hedings fond
2696 f. d. JernkramhandelssocieteKungsholms församlings fatHedrens fond..................
2611
tens pens. o. begram.ckassa
2658 tigvårdsstyrelse
2624
Hedströms fond
2620, 2621 Josefinahemmet..
2852 - kyrkoråd....................
2623
- pensionsfond
2696 Josefinas, Kronprtnsess.i penKumlings fond
2605
- testamente
2697, 2833
stonstur. vid Göta Iifgarde 2807 Kyrkofattigkassa, Nicolai.....
2603
Hedvig Eleonora församlings
Josephsons fond
2640 Kyrkoråd:
fattigvårdsstyrelse
2628 Jubelfeststipendiet.
2744 - Adolf Fredriks............
2630
- kyrkoråd...................
2626 ))Jultomtarne..................
2672 - Hedvig Eleonora...........
2626
- skolråd......................
2627 Jungblads testamente,........
2833 - Jakobs och Johannes'.....
2611
Helins donationsfond.........
2613 Jungbladska fonden
2601 - Katarina....................
2619
Hellmans foml,................
2628 .TusteIii fond...................
2710 - Klara........................
2607
0.0

0.0

J

W .. G..

i: ·
lO~·70,

~~~g
Jönssons,

::~~~td~~~.af~~~:~i~~~~~
Hemslöjdsfonden
2719
Henriksdotters donation
2856
Hemmarkska stipendiet......
2744
Hertzers, Fatima, fond.......
2602
Hiert.as, Carl Johan, fond
2835
- Lars, minne
2737
-- stipendiefond...............
2821
- W., stipendiefond för tandläkarinner
2851
Hillbergs stipendiefond......
2611
Hirschs understödsfond
2640
Hjertbergska donationen
2733
Hochschilds pensionsfond...
2696
Hoffmans donationsfond
... 2607
Hoffmans fond...............
2607
Hoffruana stipendiefond
2750
Hoffmans, Aug., stipendiefond 2751
Hoflmpellets peustonstnrättn.
2772
Hofstatens gratialkassa.......
2796
Holmbergs fond .. 2603, 2605, 2609,
2613,2617,26,20,2621,2624,2628,
2632
Holms fond
. 2621
- legat
. 2638
Hoppenstedts, Sofle, fond
. 2609
Horns donationsfond
. 2683
Horns stiftelse
. 2804
- testamenterond ..........•..
2613
Hults fond .........•...........
2615
Hultgrens fond
. 2628
Hultqvists donation
. '2750
Humb'leska testamentsfonden
2795
Hushällsskolan, Prakt
. 2841
Russ, Magnus, stipendiefond 2821
Hubnerska stipendiefonden .. 2745
Hiilphers fond
. 2609
Hygrells stipendiefond
. 2810
Härdska fonden ......•........
2835
Häggs, Victorine, donation .. 2856
Häggmanska fonden
. 2601

Yifve, fond
2628
Kadettskolefonden, Adliga...
2835
Pastor, fond
2638
Kalls fond.....................
2710
Kamrer Branders fond.......
2619
KarelIs fond
2612
Karl Johans donat., Konung 2833
Karolinska inst. reservfond... 2821
Karströmska fonden...........
2604
Katarina allm, läroverk
2746a
- arbetsstugors fond.........
2620
- barnkrubba. fonden för
2619
- församlings
fattigvärdsstyrelse
2621
- kyrkoråd....................
2619
- kyrkoråds donatioll........
2746
- skollofskoJonier, fond för 2620
Kellners testamente...........
2638
Kibbe fattig.ka.ssa
2854
Kihlströms testamentsfond.. . 2613
KindevalIs fond
2688
Kinmansons fond
2770
Kirchrings legat...............
2638
Kirurg. stipendiefonden......
2821
Kjellbergs, Ad., stip.-fond...
2821
Kjellbergs, John, E. stip. fond 2750
Klara församlings fattigvårdsstyrelse...
..
..
2609
- kyrkokassa
2607
- kyrkoräd...................
2607
Kleinsorgs testamente........
2638
Klerekska fonden..............
2623
Klercks testamente
2602
Knigges donatinoner..
2833
Kniggeska fonden
2653, 2740
Kniperska pensionsiurättn ... 2853
Knochs donation .. .'...........
2638
Kolerafond, 1853 års..........
2615
f. d. Kolerafonden
:
2609
Kollektmedelkassan
för fattiga nattvardsbarn ....•.....
2602

Kadeere,

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
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- Nicolai......................
- Skeppsholrna .•...•..••.•••.
Kåbergs fond...........
2605,
Köhlers premiefond
Körners fond .........•...•....

2602·
2634
2628
1678
2610

Ladous fond...................
2696
Ladugårdslandsförs .,seHed v.Eleon.
Lagercrantz' donationsfond .. 2835
Lagermans testamentsfond ... 2623
Lagus fond.....................
2601
Lamms fond..................
2640
La·ndtbruksakademien........
2735
Langs pensionsfond
2781
Lefflerska stipendiet.........
2746
Lerrenska fonden..............
2835
Leijonflychtska fonden.......
283.
Leijorihufvuds fond 2632 å 2 ställen
Lejas välgörenhetsstiftelse.. • 2612
Lennbergs fond...............
2660
Lerbäcks Bergalags Malmöres
kassa.......
2854
Letterstedts fond
2734 å 3 ställen
Letterstedska fonden till förmån för Vallerstads förs. 2734
- föreningens fonder. . .. .
. 2734
- resestipendiet
1734
- slägtstipendiet.............
2734
Lettströms fond ..............•
2621
Levins donation...............
2833
- fond ...............•....
2604, 26li
- J., stipendiefond...........
2640
- L., donationsfonder
2640
Lieberdta o. h. h. donationsfond
......•
2681
Lieberts fond
2609, 2632,. 2638,
2653, 2657,2660
von Liewenska fonden
283.•
Lifgardets till häst pens. kassa 28O,
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Register öfver fonder, fromma stiftelser
Lifgardet till häst, Prins Osoara hoepjtalahrräbtu lug vld 2809
Liljebergs fond....
.•.....
2611
Liljenstolpeska fonden
283»
Lilla Johns premium.........
2742
Lilliecronska fonden .......•.
2835
Lind af Hagebys, A. o. C. lI1.,
fond
o............
2835
Linds donationsfond..........
2781
Linds, Jenny, stip.·fond 2770,27.71
Lindbergs fond
2630
Lindbergs, H., donation
2856
Lindblads testamentsfond
2623
Lindbomska belöningen......
2734
O"

Lindgrens

donation

Mankellska stipendiefonden .. 2745
Manna tesLamente
2603
- testamentsfond . ..........•
2640
Mariaförsamlingsfattigv1lrds·
.styrelse..........
2617
Maria förs:s kyrkoråd
2615
- skolråd......
2616
Marii testamente .. o
2696
Marklinska fonden............
2810
Maskinistföreningen
2729
Mattsons fond, Jakobsons o. 2696
Mazörs fond
2771
Meijers donation
2770
Meijerbergs fond...
2631
0.

~612 J.Vleudelsons,

- fond
2609 ä 3 ställen
Lindgrenska fonden
2627
Lindgrenska trasskolan .•....
2759
Lindholms fond
2628
Lindholms, J. A., fond......
2626
Lindstens stipendiefond 2626, 2746
Lindstrands stipendiefond
2750
Liudstrands, O. o. A., fond.. 2628
Lindströms stipendiefond....
277l
Linnerhjelmska fonden
2835
Litteratörernas pensionsföre2", 76
ning, Artisternas och
Ljungbergs stipendiefond .. , 2821
Ljungcrantz testamente
2697
Ljungcrantz'ska test.-fonden 2659
C f d
28'"
L·Jungl"f
o Sl ., on
':M
Ljungmans minne............
2855
Lol:est legati···················
;~~~
es amen e..................
LO~et Ad., testamente
Lou~a~:kado~atio~·~~·.~::
:::: 2733
Lundals testamente
2833
Lundbergska fonden...... .•.. 2740
- stipendiefonden..
2745
Lundbergs testamentsfond.. . 2613
- C. O., fond
2627
- V. och L., fond
2823
Lundblads donation..........
2611
- fond ....•.............•......
2609
Lundells testamente .•... :....
2603
Lundgrens fond...............
2632
- Egron, prismede!..
2770
Lunns testamente
2697
Lykttändarnea sjuk- och begrafn.vkusaa
2714
- och sifonpumparnes
vid
Sthlms gasv. ensk. pcns.fond
2714

Syskonen,

0'0

fond

2610

Metzgers testamente
2602
Meuniers fond
2609
Meyers, Jenny, fond
2616,2620
Meyerssons pensionsfond
2640
Michae'lson s, Joh., donation. 2750
Michaelssons donation.......
2640
- fond
2771
- testamente
2602
Militärenkepensionsstaten,
Allmänna
2804
Militärhospitalsfonden..
2814
Millerska fonden
2746
f. d. Mindre teaterns pens.'
fond
2774
Minuthandlarefören.
pens>
k
2701
assa
Mobergska fonden............
2604
Modersvård, fSällSk. för upp· 2677
muntran a '..................
:~~~t~rli'~~e;;'sn~~'.',~i::f:~,.,d.·.:
Mosaiska församlingen......
2640
- fattigfond
2640
- skolfond
2640
Murbecks inrättning för fattiga flickors uppfostran....
2665
Musikaliska akademien, Kgl. 2771
Musikens vänner, Sällsk., i
Göteborg, stipendiefond...
277l
Musikpersonalcnsensk.kassa
2810
Musikstipendiet, Säng- och... 2744
Miillers testamente..........
2638
Möllers fond
2615, 2624 (2 olika)
- stipendiefond
2696
v. Möllers donation
2734
Möllersvärds fond, Generalmajor C. H. ................•
2805
Mörners fond
2607
Mörnerska fonden
2835

m~

m. m.

[2868]

Nordlanders
Nordlunds,

testamente
Fn1 Lotten,

2833
fond

Nordströms fond ........•. ...•
- testamente..................
Norens donation.....
Noreens fond ...........•......
- pensionsfond.........
..•..•
Noreonska fonden
- testamentsfonden ......•...
Norgrens fond
Normans testamentsfond
Norra latinläroverket
Norrlands apotekareförenings
donationsfond ..•...........
,
0.0.

Norstedts

fond

2681

2632
2609
2611
2624
2613
2696
2755
2632
2613
2741
2710

~602, 2603, 21105

Nya elementarskolan
2744
Nybergs, Erika, fond
2626
- Er-lka, enkefru, fond
2628
Nybcrgska fonden
2627
Nygrenska stipendiefonden...
~710
Nymarkska fonden............
2742
Nyströms fond
2603,2621
- testamente
2697
Nödhjelpsfonden...............
2687
Nödhjelpskassan i Sthlm
283H
Officerskårenspens.fören.kass. 2810
O '262]
Okänd 2609,2613,2617,262
,
,
2623,2624,2632,269,
Okänd gifvares testamente ... 2602
Onämnd välgörares fond, En 2825
Operabalettens en sk. kassa
277!)
Operakörens enskilda kassa.. 277:i
Osamgii fond ...•••...••...••••
2621
van der Ostenska fonden
2699
Otterska fonden
2602
Owens, Samuel, stip.-fond...
2750
Pallins, Regina, minne
274!)
Palmgrenska fonden .•••.••..•
2735
Palmstjernska fonden..
2835
Pasteurs-fonden............
28 :?•.x
Pastor Kadser-foud
..•......•
263H
Patersens fond
2657
Patriotiska sällskapet, Kg!... 28R2
Paulis fond ...•..•.......•.....
2635
- testamente..................
2607
Pauliska donationsfonden....
2840
- fastighetsfonden
2835
- fonden
2699
- lösörefonden
2835
Pauvres honteux, Asylet för 2655
- Hagbomska stiftelsen för 2833
Pensions- o. gratialkassan för
underofficerare o. manskap 2810

~m

Läkare-nödhje1psfonden......

2823

Läkaresällskapet. Svenska...
Längmans donationsfond.....
Lärarinnornas pensionsförening, Svenska
Lärames vid elementartäroverken enke- o. pupillkassa
Läroverk: Högre latinlärover·
ket 11Norrmalm ........•...
- å Södermalm.
- Högre realläroverket

2823 ,,"athans fond..................
2755 Nattvardsbarn,
Beklädnadsfonden för fattiga
~
2757 - Kollektmedelkassanförfattiga...........................
2747 Netherwoods fond
- stipendiefond...............
2741 - testamentsfond
2742 Nicolai församlings kyrkof'at2743
tigkassa

2640 Petreji fond
2616,
Petrejiska fonden .....•.• 2698,
2617 Petterssons fond
2617,
- A. S., fond
2602 Peyrons pensions- och gratd2616
fikationsfond ....••.•.•....•.•
277l Pfeils testamente..............
2835 Philipsenska testr-fonden
Phfl'lpeona, Carl David, don.
2603 Pihlgrens fond : .......•.....

~~~~~i~:l~~;nä~~~· ': :: : :::
- Nya elementarskolan......
LL?ff.grensk~aldfonkdenf
d·
·
o ven s JÖ s a on en 2735,
Löwens fond

;;:~
2744 Nilsson Aschanianum Stip...
26 0 N
4 issens, Henriette, stip.-fond
2 85 3Nobels, C. A., fond
2607 - reservfond
von Nolehenska fonden

2 771PiPers don atio 1?:·gt··f.. ·d··.. ·····
t
ka s la on en
28 21 v. Plaens
.
2821 Platinska teetarneutafonden., , 2795
283.5 Polispersonal:s i Sthlm enke-

=

P-s

2613

2617
2740
2627
2602
2809'
2602
2760
285(;
2609

~cs~~iri1~~~~.I.i~~~
.~~:l~~~~~
;~~~
Pi~~~~a~~~~Sf~~d~~~~~~~.s~~ 26]
2735 Pinchards fond................
2604
fl

~~~g

2695~~~~~~~h;::d~~:~~~l.~~~:.:
..:.. 2~;~~
_o~~n~~~i;~:~:t~i~g:::::
~;~~

agistraten i Sthlm
.
Malmqvistska barnuppfostr.·
anstalten
. 2664 Norn Bergalrs Malmöres kassa
Ma.lmstens, P. H., fond
. 2821 Norbergs fond
Nordenskjöldska familjefond.
Ma~rrlstens professur, Fonden
for
. 282) Nordenstolpes fond...........
)tIamsell Brandera. fond
. 26)9 Nordfors' fond
Mankells stipendiefond
. 2771 - testamente
J(

donationsfond...........

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

2854
261»
2835
2632
2607
2696

Possiethska fonden ...........•
2601
Postbetjeningens sjuk- o. begrafningshjelpsförening ...• 2785
Postbefjentes enskilda begrafpningSkass.a.:.··:·····S .. ·····k .•
ostmannatoreulng., vens a

SVEA. 13 Drottninggatan.
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Register

Postvaktsbeljentsförbundets i
Sthlmsjuk-o.begralli.-fond
Prakt. hushällsskol. f. flickor
Preis' testamentsfond •....•...
Premiefond. för skogsplanter.
Premiekassan.
Premie- och f'attigkassan vid
Norra latinläroverket
Premie- och stipendiefonden,
Allmänna .........•...........
Presterskapets enke- och pu·
pillkassa •..•.•...•..•.•......
Prins Oarls nppfostr. inrättn.
161' värnlösa barn .•..•.•....
Prins

Oscars hospitalsinr.

vid

öfver fonder, fromma stiftelser

Roospiggs testamente ....•..•.
2833
278fj Boaelfi fond .........•.........
2628
2841 Roselius' fond ...•..••.•.•.•.•.
2603
2833 RoseIlska fonden ...•.....•.•..
2856
2735 Rosenadlerska pensionerna...
2734
2746 Rosenbergska fonden.........
2809
v. Rosens pens.- o. gratifika2741
ttousrond
2809
Bossanders, C. J., don.-fond 2821
2743 Rothoffs fond .....•.•.•....•.•.
2617
Rubens, Moritz. don.·fond ... 2640
2802 - J. o. Ch., fond ..•.•....•..
2640
Rubensons, J., minne
2640
2662 Ruckmansdonation 2611,2630,2631
Rudbecks

donation............

2832

m. m.
Sjukvärd i fattiga hem, Fören.
för .........•.•....•.•..•.•.••.
Sjöbergs, H., donation ......•.
f. d. Sjökaptener, Fond för
pensioner åt
Sjökaptens-societeten i Sthlm
Sjömannaföreningen
- dess nödhjelpskassa
Sjöstedts fond.................
- testamente ...•.•....•.....•.
- testamentsfond .•.•..••.•.•.
Sjöstedtska fonden .....•.•.•..
Skogsplantering, Premiefond.
för ....................•.•.....
Sko lbua-n , Beklädnadsfond

2690
2856
2698
2724
2725
2725
2626
2681
2623
2751
2735

för

lifgardet till häst............
Prtnsessan
Lovisas minnesfond ...•.•......•..•..•.•......
Probsts donation..............
Professor Carl J. Rossanders
donationsfond...............
Pro Patria.....................
Psilanderskölds donat.-fond..
- pensionsfond ...........•...
PatIanderaköl.dska fonderna..
Publicist. understödsfond, Sv.
Pukes fond ....•.•..•..•....•...

2809 Rudbeckska stipendiefonden
2857 fattiga ...•..............
2628, 2632
Rudebockaka stiftelsen
2810 Skolfonden.
280ft
2838 Ruths testamente ..•..•..•....
283H Skollofskolonier,
Katarina,
2630 Ry lians fond..................
2628
fond för.....................
2620
Röda korset, Svenska fören. 2816 Skolräd, Församlingarnas:
2821
- Adolf Fredriks............
2631
2688
- Kata.rina.....................
2620
2835
- Ladugärdslands
(Hedvig
2835 Sabbatsbergs brunnslasarett.
2685
Eleonora) ..•.•..•.•..•.•..•.
2627
2835 - ålderdomshem ....•..•.•..
26611- Maria........................
2616
2778 Sahlbergs fond................
2617 - Nicolai......................
2604
2607 Sahlstedtska fonden .....•....
2601 - Skeppsholms ..........•.•..
2634
Samaritföreningen, Svenska .. 2816 f. d. Skornak.vemb. (Skomak.·
Queckfeldt·Rosencrantzska
Samsons stipendiefond.......
2821 mäst.-fören.)................
2706
fonden
. 2835 Sandahls fond.................
2617 Skyddsförening, Sthlms allm. 2858
Queckfeldtska pens.-fonden . 2835 Sandbergs testamentsfond...
2613 - för frigifna, Sthlms .....•. , 2859
- stipendiefonden
. 2835 Sasska fonden ...•.•.•.•.•..•..
2835 Smäskolelärares m. fl. ålderQveckfeldts fond ....•.•.....•..
2835 Scharps donation.............
2602
domsunderstödsanstalt ...•. 2756
Qvidings donationsfond
. 2781 - gätva ...........•..........•.
2697 Sohms testamente ....•.......
2833
fond
2609, 2628 Schaumkellska
understödsSoldatbarnhuskassan.........
2810
fonden .......•.•.•.......•....
2823 oopiska fonden...............
2601
Ilabeska fonden...............
2741 Scheelefonden..................
2734 Sporrongs fond ....•...•.
2609, 2628
Rambachs donation ..•.. 2607, 2638 Scheffers fond..................
2835 Spängbergska test.-fonden •.. 2619
Redingska fonden.............
2710 Schefferska stiftningen........
'2835 Stagrnans fond.................
2624
Regnells, A., fond för barnSchewens testamente
2638 Stahres donation
2611
klinik •.•.•........•.•.•.•....
2721 v. Schewenska stipendieinr .. 2835 Starbus testamente
2638
- donation..................
...
2734 Schewes testamente...........
2602 Statens jeruvugetranka
euke- gäfvomedel ..•.. 2734 ä 2 ställen - testamentsfond.............
2613 och pupillkassa.............
2782
- prisfond.. ....•.•............
2823 Schinkels testamente.........
2638 - pensionsinrättning. •..•..•.
2782
- D:r A. F., stipendiefond..
26~I Schlotthauers legat .....•.•....
2638 Statskontoret ..........•.•.
: •.. 2755
Rehnbergska fonden 1887.... 2835 Schmidts legat .•.....•.....•.
2638 Steimnetz' fond
_ 2621
Reinholds, Ferdinand, donaScholtz' testamente 2638 ä 2 ställen Stenbergs fond .......•.•.......
2630
tion .....•.•.......•...•.•.....
2638 Schotteska m. m. don
2832 Stenhammars, Fredrika, stiReinholds fond...............
2632 Schröders testamente .......•.
2657 pendium •...........•......•.
2771
- testamente..................
2638 Schultzes testamentsfond....
2613 Stift. f. bost. åt fattiga m. fl.
Reinstedts donationsfond.....
2613 v. Schulzers donationsfond ... 2835 judar i Sthlm ............•.•
2640
Renströmska fonden .•...•....
2601 Schumburgs, Aug., donatto- för gamla tjenarinnor
2860
Retzii stipendiefond..........
2821 ner inom tyska förs
2638 Stipendium Berzelianum
2734
Retzius", And., fond
2823 - Aug., minnesfond .•.......
2GOII- Nilsson Aschanianum ••. 2735
Reuchners fond....... ......•.
2617 - R., donation
2638 Stjerncreutzska fonden ..•.•..
2835
Reuckners fond ... 2605 ä 2 ställen. Schilrer V. Wa1dheims fond .. 283., Stjerncronska fonden •..••.•..
2835
Reuterskiölds,H.F .,pens.·fond 28 ar> Schuta' testamente............
26;J8 S~ierngranats fond............
2607
Reuterskjölds pensionsfond
2835 Schwartz' stiftelse............
2631 Stjerngranatska fonden.......
2835
Ribbings donation............
2770 - Berny, stipendiefond
2750 v. Stockenströmska fonden .. 2835
Ribbings, S. A., fröken, fond 2-835 Schwartzers test.·fond ... 2613, 2638 Stocks legat.. ................•.
2638
Ribbingska stipAonden......
~741 Schweders fond...............
2617 Sthlms allm. skyddsfören.. •. 2858
Richters, C. H.. fond 2620 å 2 ställen Schönborgs fond, Bobins eller 2615 - Arbetaref:s sjuk- och bef. d. Riddarholmsförsamlin·
Schönes fond .....•..•......•..
2609 grafn.·hjelpsfond •........•..
2720
gens ensk. pensionakassa.
2602 Sebaldts donation.............
2611 - Arbetaref:s tioöresafd. ..•. 2721
Riddarhusets fonder .•..•..•..
2835 - testamente ......•..•..•.•.•.
2696 - Förmyndarekammare ...•.. 2696
Riesholms fond •.•...•........
2620 Sederholmska test.·fonden...
268T - Gasverksarbet:snödhje1psf. 2713
Riksbankens afdeiningskont.
Segercronas fond .....•..•.....
2607 - Gasverksarbet.s sjuk- och
enke- och pupillkassa ...•..
2789 Sehmanska pensionsfonden..
2830 begrafningskassa.. . . . . .. . . . . 2713
Rtksgäldskontorets enke- och
seieun testamente ..... ".
2626 - Magistrat...............
.....
2695
pupillkassa ...•..•.•...•.••.
_ 2790 Seligmanns stipendium
2642 - Mosaiska förs:s sjukhj.· o.
Ringqvists fond...............
2621 Seminar-leelev. hjelpfond ..•.. 2749 begrafningssällskap.........
2640
Rinmanska fonden............
2603 Semisekularfonden............
2742 - N'itionalkassa...............
272'
Robins belöning...............
2828 Septemberfonden, 20:de •..••. 2746 - Nya spårvägs-akt.vbolags
.Rogstadti testamente.........
~602 Serafimerlasarettets direktion 2681 personals kassa.............
2717
Rohtliebs donation •..•..•.•.•.
2638 Settersträms fond.............
2609 - Polispers:s ensk. begr .. o·
Roos' fond ....•.•.. 2607, 2621, 2624 f. d. Stden- o. Klädeskramh.understödskassa............
2793
Roos' af Hjelmsäter don.-fond 2835
societetens pensionskassa..
2697 - Pof iaperaona.ls ensk. enke- Carl, fond..............
.•.• 2835 Sifverbergska fonden.........
28H5 och pupillkassa
2798
- H., donationsfond.· •.•.•.•.
2835 de Silentzska fonden.........
2835 - Postkont rs brerbär-e en·
- stipendiefond ....•.•.•...•..
2821 Sinnesslöa ba.rnsvård,Fören.f. 26 Bil
skilda enke- o. pupillkassa
2785

Brand~ och lifförsäkrings-Aktiebolagel

SVEA. 13 Drottninggatan.

Register öfver fonder, fromma stiftelser
Sthlms Sjukhem...........
_

..•.

2683 Tekno!' instit:s elevers stip.-·

Sjömanshuskassa

2720

_ Skyddsfören, för frtgifna .. 2859
Sthlms
stads embetsverks
enke- o. pupillkassa
2797
_ stads konsistorium
2601
- stads o. läns kurhus
2683
_ stads undervisningsverk...
2740
Stokoes fond
2621
Storkyrkoförs:s barnkrubba .. 2602
Strandbergska läkareinrättn.
2689
Stråhles test.-fond 2605,2609,2617,
2621
Stråleska fonden
. 2835
Sturms

fond

.

2607
2771
2774
2774
2750
2751

2750

Telegrafverkets pens.-imättn.
samt enke- och pupillkassa 2783
Tengströms fond
2621
Terrades fond
2660
Tersmedenska fonden
2835
Thams donation
274,1, 2742
Thamiska donationen
2835
Tliarmou,ts fond...............
2624
Thernbergs testamente.......
2657
Thernbergska test.-fonden
2830
Thunska stipendiefonden.....
2736
Thurgrens pensionsfond.. .. .. 2832

28:58 rrbå~tröm:;l

Styffes, Knut o. Amalia, stip.fond
. 2750
f. d. Stämpelafgifts- eller s. k.
Hallkassan
. 2699
2697
Sundberg P:sons testamente
Sundbergska donationen
. 2734
2749
Sundens, Louise, -atdpendium
Sundgrenska fonden
. 2602
Sundins testamente
. 2697
- pens.-fond, Tidmarks och 2657
Sundströ;ns gåfvomedel
. 2613
Svaans testamente
. 2830
Svans, Elin A" minnesfond
2617
Svanbergs testamente
. 2697
Svea Artilleriregementes pensionskassor, Första
. 2810
Svea Lifgardes barnhuskassa
2806
- Lifgardes fattigkassa
. 2806
Svenska allm. djurskyddsför . 2856
- fören. Röda korset
. 2816
- Läkaresällskapet
. 2823
- - prisfond
. 2823
- Lärarinnornas pens.-fören.
2757
- Postmannaföreningen
. 2784
- Publicist:s understöds- o.
pensionsrören.
.
. 2778
- Sjuksköterskornas
allm.
pens.-förening................
2826
- Teaterförbundet ..... .. .. . .. 2777
- Teaterns donationsfond...
2773
Svenskarnes i Karlsbad fond 2864b
Svenska Samaritföreningen .. , 2816
Svenssons stipendiefond......
2735
- W., donationsfond
2774
Syskonen Mendelsons fond 2640
Sång- och musikstipendiet.. . 2744
Säfbohms testamente.........
2657
SälIsk. Barnavännerna
2674
- »De fattigas vänner»......
2671
- »De nödlidandes
vänner»
2842
- för dygdigt o. troget tj enstefolks belönande..........
2861
- för uppmuntran af öm och
sedlig moders vård.
. .. . .. 2677
- »Jultomtarne»
26n
- Pro Patria
2688
- »Till arbetsflit:s befrämj.D 2862
SätherstrOms fond............
2628
Söderbergs donation
2770
- John, fond
2619 å 2 ställen
Söderbergska fonden.........
2699
Söderströms fond.............
2602
- testamentsfond. .. .. .... . .. . 2613
Söderströmska fonden........
2756
T. af Urs' fond .........•......
'Tamms o. Widegrens stip.-f.
'Teaterns, Kgl., arbetares sjukoch begrafningskassa
.
Teatrarnes, Kgl., pensinr
.
Tekniska högskolan
.
- skolans allm. stip.-fond .

fond

fond.

0.0...........

2696

af Tibells testamente..........
2653
Tidmarks o. Sundins pens.-f. 2657
Timells testamente
2631, 283:j
Timmermansordens hospital 2863
Tjenarinnor, Stift. för gamla 2860
Tjenstefolks belönande, Sällskap för......................
2861
Tjugonde Septemberfonden..
2746
TjugufemteJuni-fonden
2617
f. d. Tobakshandels-societet.
pensionskassa...............
2697
Torkens fond
2624
Totties pensionsfond.........
2715
Toutins testamente
2602
Trasskolan, Lindgrenska ."... 2759
Trailis, Uno, fond............
2770
Trolles fond
2634
Trolle-Bondeska fonden......
2835
Tullstatens ensk. pens.-inr...
2786
af Tunelds donationsfond....
2i 81
'l'unelii fond...................
2609
Tvenne systrars testamente 2607
Typografiska föreningen......
2712
Tyska försam!. stiftelserm. m. 2638
Törneboms fond
2620, 2697
- testamente
2616, 2697, 2833
Törnebomska fonden.........
2699
Törnemans o. Wistrands rrrinnes fond.....................
2617
'I'örners donation..............
2750
'I'örnqvists donationsfond....
2781
- fond
2620, 2621, 2696
- J. C., fond
2620
Ugglas' fond
.
Ulfsparres fond
.
Undens fond
.
Underlöjtnant Peyrons pens.och gratifikationsfond
.
Underofficerarnes vid 1. Svea
artillerireg:te pens.-kassa ...
Under-vlsrr.verk, Sthlms stads
Uno ~rroilis fond
.

m. m.

[2870]

Wenerska testamentsfonden..
Wennbergs,

Åug.,

fond

-

reseunderstöd

0.0.

Wibergs fond..................
Wickbergs, A. C., fond
Wickholms stiftelse...........
Widboms fond
Widegrens stipendiefond.....
WidelIs fond...................
Widings fond....................
Widingska donationen.........
Widmans fond
Widmarks fond...............
Wiers fond.....................
Viktualieh. pensionsinrättn
von Willebrands fond.........
- understödsrond
Winboms pensionsfond......
Vinskänkssocietetens pens> o.
begrafningshje1pskassa
Wirens donationsfond.
Wirenska stipendiefonden....
Wirrwachs fond...............
Wistrands fond, Törnemans o.
Vitterhetsakademien..........
Wittings testamentsfond.... ..
Vivekafonden..
Volontären von Rosens pens.och gratifikationsfond..
Wrangels testamente.........
Wulfcronska fonden...........
Välgörande fruntim:ssällsk...
Yhlens legat...................

Zetherstens fond
- testamente
Zettersten P:s testamente
2609 Ziervogels donation
2607 Zimmermanns donation
2632

2822
2688

Wennbergs, Lotten, fond
Wenströms, Jonas, stip.-fond
WertmUllers fonder
Wessmans fond
Westerbergs testamente
Westfeldts fond
;.......
Westins, Axel, stipendiefond
- fond........................
Westmans fond................
Westzynthii fond
Westzynthius fond............
Vetenskapsakademien.........

2836
2750
2617
2604,
2697
2632
2751
2630
2632
2602
2604
2734
2734

2607
2602
2630
2630
2771
26O:l
2626
2746
261"
2745
260:1
2702
2696
2801
269G
270-1
27 S.)
2741
2617
261,
27 sa
2613
2843
2809
263S
283·)
266G
2638

.
.
.. _
.
.

2621
2602
2657

2611
2638

2809 Åhrbergs fond
26C.
Å'kerblads donationsfond.....
2613
2810 Åkerhielmska fonden.........
2835
2740 Åkerlunds fond.........
2602, 2630
2770 Åleniska fonden...............
2740
Ångfartygs bef. -sällskapet... .. 272,
W. A. Benedicks fond
2676
2617
Wadstena adliga jungfrustift
2835 Ädelgrens minnesfond •••...
Wadströms fond ... 2607, 2626, 2696 Ärlig mans fond, En
. 2609
- testamente..................
2602
wsetterdahl s test.-fond........
2613
260i
Wahl bergs minnesfond
2734 Öbergs fond ........•........•
2795
Vahlskogs stipendium........
2611 Öfre Borgrättens medel......
261 9
Wahrendorffs fond............
2603 Öfverströms fond..............
Öhruaua
fond........
2615
Wallenbergs, A. O., fond.....
2688
2657
Wallerska fonden..............
2710 - testamente
2621
Wallin s fond
2630 å 2 ställen Östbergs fond..................
Wallin ska fQnden..............
2740 Östergrens fond ... 2617,2621,2669
Wallmarkska donationen .... 2734 Östermalms allm. läroverksfond ...............•........
2746b
- fonden.......................
2752
Warodells pensionsfond......
2697 Östermalms förs., se Hedvig
Eleonora.
Vega-fonden
, .. . .. . 2734
von Vegesackska fonden......
2835 Östermanska test.-fonden .... : 261.
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